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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 44. / 2012
pro týden:
21. 11. 2012 – 28. 11. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Zakoupením této pohlednice přispějete, částkou 30,- Kč,
na obnovu zvoničky v Loužnici,
poškozené vichřicí v červenci 2012.
Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_
-_ZVONICKA/

Pohlednice jsou k prodeji v obchodě v Loužnici u pana
Pohla a v Hospůdce Na Záduší v Kulturním Domě –
sokolovně v Loužnici.
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POSLEDNÍ LEČ – MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BŘEZÍ HUŤ – LOUŽNICE
V sobotu 17. 11. 2012, proběhla v naší obci Poslední Leč, mysliveckého sdružení Březí, je to již tradiční akce a
letošní ročník byl šestý, pořádaný v Loužnici.
Všichni se skvěle bavili, hudební skupina Rytma hrála do tance a kdo si dal jakoukoliv mysliveckou pochoutku,
neprohloupil, vše bylo opět vynikající, letos obzvláště obohacené menu o kančí se šípkovou . Také letošní
tombola byla bohatá a většinu návštěvníků potěšila.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_POSLEDNI_LEC_17.11.2012/
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SOKOL LOUŽNICE
STOLNÍ TENIS – LOUŽNICE

LOUŽNICE - T.T.C JABLONEC C 15:3
Do Loužnice v pátém kole okresního přeboru II. třídy přijelo mužstvo T.T.C Jablonec. V sestavě mělo dokonce dvě
hráčky a to Štěpánku Hruškovou a Janu Pobříslovou. S nimi ještě nastoupili Pustai a nejlepší jejich hráč Vodsedálek
Radek, který dříve hrál i nejvyšší soutěž. Do čtyřher nastoupili za naše barvy Pavlata - Jehlička a Abrahám se Slavíkem
Mirkem. Obě dvě lehce vyhráváme a i dvouhry jdou celkem snadno. Až na Vodsedálka, který získává pro hosty body za
vítězstvími nad Jehličkou, Abrahámem i Pavlatou. Jedině Slavík Jarda ho porazil. Dva zápasy si odehrál i kapitán mužstva
Slavík Mirek, když střídal Abrahama. Opět jasné vítězství našich.
Body: Slavík J. 4 Jehlička 3,5 Pavlata 3,5 Slavík M. 2,5 Abrahám 1,5
BRATŘÍKOV D - LOUŽNICE 5:13
Do zápasu na Bratříkově nastoupili do čtyřher tyto dvojice Pavlata-Abrahám a Jehlička se Slavíkem Jardou.
První si bez problémů poradili s párem Sunek P.- Hujer 3:0, zato ta druhá si zahrála proti Jareisovi se Sunkem,
pět setů a jejich vítězství bylo velice důležité. Ve dvouhrách se dařilo z domácího týmu Jareisovi, který porazil nejdříve
Abrahama a potom i Jehličku. Když prohrál Zdeněk Abrahám se Sunkem Dominikem, snížili domácí na 3:5 a byl to stále
otevřený boj mezi mužstvy. Pak však jsme ale rozhodli sérií šesti vítězstvími o našem jasném vítězství. Bratři Slavíci ve
svých zápasech neztratili ani set a bez porážky zahrál i Pavlata, i když hrál jen dvakrát, když se střídal se Slavíkem Jardou.
Body: Slavík M. 4 Jehlička 3,5 Pavlata 2,5 Slavík J. 2,5 Abraham 0,5
LOUŽNICE - T.T.C. JABLONEC B 12:6
V sedmém kole okresního přeboru II. třídy jsme měli přivítat hostující tým z Jablonce, ale u nás byla myslivecká leč
a tak jsme hráli u soupeře na Proseči. Do čtyřher nastoupili dvojice bratři Slavíci proti Gregorovi se Suchánkem a po boji
vyhráli 3:2 a Pavlata s Abrahámem lehce 3:0 porazili dvojici Tuž-Kutil. V týmu T.T.C zářil Gregor, kterého dokázal porazit
jen naše jednička Mirek Slavík. Dva body za výhry nad Jehličkou a Pavlatou získal Suchánek.
A nečekaný bodík ztratil v zápase s Tužem Slavík Jarda. Jinak jsme toto střetnutí zvládli na jedničku a připsali
si vítězství 12:6.
Body: Slavík M. 4,5 Pavlata 2,5 Slavík J. 2,5 Abrahám 1,5 Jehlička 1

Komentátor stolního tenisu: Miroslav Slavík
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ŽELEZNÝ BROD Studentka Střední
uměleckoprůmyslové
školy sklářské v
Železném Brodě
Michaela Hercíková
získala za realizaci
interiérových mís
Geological zvláštní cenu Společnosti přátel
Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Cena byla
udělena v rámci celostátní designérské soutěže
Národní cena za studentský design 2012.
„Interiérové mísy-objekty vznikly na jaře 2012 v
oddělení hutně tvarovaného skla a jedná se již o
druhé ocenění těchto mís," připomněl zástupce
ředitelky školy Martin Hlubuček. Předseda
Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea
Milan Čapek k hodnocení práce Michaely
Hercíkové poznamenal: „Cenu autorka získává za
výborné řemeslné zpracování předmětů, jejichž
výraz umocňuje spojení organických tvarů s
dekorem inspirovaným geologickými strukturami."
ŽELEZNÝ BROD Obracíme se na
majitele skleněných
betlémů a prosíme o
jejich zapůjčení do
galerie na vánoční
výstavu Skleněné
betlémy. Pomozte
nám vytvořit krásnou
výstavu...
V Městské galerii
Vlastimila Rady
proběhne v sobotu 1. prosince vernisáž výstavy
Skleněné betlémy. Letos už po čtvrté. Je vždy
jakousi sázkou do loterie, kolik betlémů se na
výstavu vlastně sejde. Záleží hlavně na vstřícnosti
majitelů betlémů a jejich ochotě podělit se o krásu
svého betlému s ostatními. Za každý exponát jsme
vděčni, ať se jedná o betlém historický či
současný, o nový přírůstek či o betlém v galerii již
zde vystavený. V letošním roce bude výstava
doplněna o fotografie, pohlednice, PF a další
dobový materiál (převážně ze Železného Brodu) ze
sbírek dvou místních sběratelů. Na vernisáži
zazpívají děti ze ZUŠ Železný Brod pod vedením
Josefa Hlubučka.
Výstava SKLENĚNÉ BETLÉMY je v galerii
nejnavštěvovanější výstavou. Výstava potrvá do 6.
ledna 2013. Vzhledem k její popularitě je
upravena mimosezónní otevírací doba. Výstava je
přístupná od úterý do neděle od 13 do 16 hod.
včetně všech svátků. Mimo uvedenou otevírací
dobu můžete o otevření požádat i v kanceláři
Informačního a kulturního střediska Železný Brod.
Informační a kulturní středisko Železný Brod
vyzývá majitele skleněných betlémů: „Pomozte
nám dotvořit krásnou vánoční výstavu…“
Kontakt: Alena Malafarinová (referent IKS), tel.
483 333 925, mob. 739 286 876
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ZE SVĚTA

JIZERSKÉ HORY - Knihu leteckých
pohledů nazvanou Jizerské hory z
nadhledu pokřtili v pondělí 12.
listopadu autoři - fotograf Aleš
Tauchman a spisovatel Roman
Karpaš v Experimentálním studiu v
Lidových sadech v Liberci. „Kniha je
složena z leteckých snímků celých
Jizerek včetně polské části, jejich
podhůří i okolních měst," prozradil Roman Karpaš.
Vydání publikace podpořil Liberecký kraj, protože taková kniha podle
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerové potěší
nejen milovníky Jizerských hor, ale může Liberecký kraj dobře
reprezentovat i v zahraničí. „Proto Liberecký kraj každoročně
podporuje regionální autory buď udělením grantů, nebo zakoupením
určitého počtu výtisků. I tuto knihu jsme podpořili zakoupením 40
knih," uvedla náměstkyně hejtmana.
Již předtím kraj z grantového fondu přispěl například na vydání
publikací Redernové v Čechách nebo Pod vodou, která mapuje
slovem a zejména obrazem povodně v našem kraji v roce 2010.
„Pro potřeby Libereckého kraje jsme navíc zakoupili třeba knihy
Velká turistická encyklopedie, Technické stavby Frýdlantska od Petra
Freiwilliga, Tábory a válečná výroba od Ivana Rouse, Ještěd - hora
sportů a turistiky, Liberec od fotografa Libora Sváčka, Lužické a
Žitavské hory, ale i Českodubsko v památkách 12. - 20. století od
Tomáše Edela. Všechny pak slouží k propagaci kraje na různých
veletrzích cestovního ruchu nebo jako dary pro návštěvy zejména
zahraničních delegací," doplnila náměstkyně. Součástí publikace
Jizerské hory z nadhledu je 12 panoramat skoro metr dlouhých a
mnoho dalších menších oblastí Jizerských hor. Nejdůležitějším
fenoménům, jako například žule, skalám, bučinám, rašeliništím,
rozhlednám a přehradám jsou věnovány samostatné kapitoly. V
úvodu je i krátká studie o historii letectví v kraji. „Věřím, že podpora
regionálních autorů jako je právě Roman Karpaš bude pokračovat ze
strany Libereckého kraje i v dalších letech," přeje si Lidie Vajnerová.
TURNOV - Muzeum Českého ráje v
Turnově zve na Adventní výtvarné dílny.
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace a milé
dárky pro své blízké.
Sobota 8. prosince - Plstěné vánoční
ozdoby
Výroba plstěných vánočních ozdob a dalších dekorací. Dílna bude
doplněna ukázkou zpracování ovčího rouna - předení na kolovrátku
a česání vlny - které si návštěvníci sami vyzkouší.
Neděle 9. prosince - Výroba svíček
Pro nejmenší je připravena dílna svíček v ořechové skořápce, pro
větší děti výroba svíčky technikou namáčení v barevné voskové lázni
a dekorování ručním rytím. Ke svíčce si každý bude moci vyrobit
dárkovou krabičku. Tato a předchozí dílna se koná vždy v časech
10.00 - 11.00, 11.30 - 12.30, 13.00 - 14.00, 14.30 - 15.30 hod.
Vstupné 40,- Kč.
Čtvrtek 13. prosince - Dílna svaté Lucie
Dílna ruční výroby svíčky technikou namáčení do barevného vosku.
Dekorování svíčky technikou rytí, která dělá svíčce osobitý design.
Aby byl dárek kompletní, vyrobí si každý dárkovou krabičku z
vlnitého kartonu. Dílna se koná 16.00 - 17.00 a 17.30 - 18.30 hodin.
Vstupné 40,- Kč. Na dílnu je nutné se předem přihlásit na tel.: 736
145 354 nebo na beranova@muzeum-turnov.cz
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Příšovic si asi
ještě dlouho
nekoupíme.
Mlékárna,
která je zde
po desetiletí
vyráběla, ani
v opakované
dražbě nebyla prodána. A to šli věřitelé s cenou dolů z
35 na 26 milionů korun. Hodnota podniku přitom byla
znalci určena na bezmála 39 milionů.
„Dostavili se jen pozorovatelé z řad potenciálních
zájemců, ale do dražby samotné se žádný z nich
nezapojil," potvrdil Deníku Tomáš Doubrava, makléř
dražební společnosti Clanroy.
Věřitelský výbor nyní rozhodne, jestli bude vypsáno
třetí kolo dražby. Zde by se ale opět musela snížit
cena a existuje riziko, že by pak pohledávky věřitelů
nebyly uspokojeny. Mlékárna se tak možná už dražit
nebude. O jejím dalším osudu by rozhodl insolvenční
správce. Je možné, že by došlo na rozprodej
jednotlivých technologií, jako je paster, baličky,
odstředivka nebo nerezové tanky.
Poslední velkou investicí, kterou zkrachovalá
společnost PLASTCOM uskutečnila, bylo v roce 2009
vybudování nové linky na výrobu zakysaných
jogurtových nápojů za 20 milionů korun.
Jediná mlékárna v Libereckém kraji a poslední na
sever od Prahy má přitom moderní provoz, který byl
nedávno modernizován nákladem 150 milionů korun.
I když už rok nevyrábí, správci jí udržují v
provozuschopném stavu, kdy by do sedmi dnů byla
schopna opět dělat mléčné produkty.
Malý zájem o mlékárnu může být dán skutečností, že
stojí na cizím pozemku, novému majiteli by tak sice
levně spadly do rukou budovy a technologie, byl by
zde ale pořád v nájmu. Navíc chovatelé krav si již v
mezičase našli nové odběratele a uzavřeli s nimi
dlouhodobé smlouvy, je pro ně tedy nevýhodné se
smluvně vyvázat a mlékárna by tak zpočátku neměla
odkud brát mléko.

2012

JIZERSKÉ
HORY –
Motivovat turisty
k návratu do
Jizerských hor
chtějí
provozovatelé
lyžařských
areálů, penzionů
a zástupci obcí.
Nabízejí nový
produkt – kartu hosta neboli Jizerky CARD. Místní lidé o
možnost využití slev prostřednictvím Jizerky CARD
ochuzeni nebudou. Nabídka se pro ubytované hosty ale
mírně liší. Členové Sdružení cestovního ruchu Jizerské
hory z elektronických dat také zjistí, jaké služby
návštěvníci regionu využívají a kdy. Druhá z novinek,
kterou připravili na letošní zimu , je rozšířený provoz
skibusu. Dokonale propojí všechny tři jizerskohorské
areály a umožní nejen návštěvníkům hor, ale i domácím,
zcela jinak plánovat své výlety.
„Očekáváme, že skibus budou kromě sjezdařů využívat
nově hlavně běžkaři. Již není třeba plánovat kruhové túry
a vracet se zpět do výchozího bodu, díky skibusu lze
absolvovat mnohem atraktivnější přejezdy hřebenů,"
upozorňuje na novou funkci skibusu Pavel Bažant, ředitel
Ski Bižu. „Rozšířená trasa a četnější intervaly jízd tak
dávají službě zcela nový rozměr, na který jsme zvyklí ze
zahraničí." Běžkařský výlet lze začít na Hrabětické louce a
ukončit v Bedřichově. Na zpáteční cestu lze pak využít
skibus, který je díky Jizerky CARD zdarma. „Vnímáme jej
jako velmi účinný nástroj pro propojení atraktivních částí
Jizerských hor a zároveň je službou, na kterou přispívají
všichni členové Sdružení. Držitelé Jizerky CARD ji mají
zdarma," doplňuje Pavel Bažant. Díky tzv. kartě hosta –
Jizerky CARD získají množství výhod a užijí si svoji
dovolenou, pár dnů či prodloužený víkend. Turisté,
ubytovaní u členů sdružení, dostanou kartu zdarma, ale
další zájemci si ji budou moci zakoupit za šedesát korun v
informačních centrech. Díky Jizerky CARD je možné
čerpat zajímavé slevy či cenová zvýhodnění. „Zároveň
bude karta motivovat k opětovné návštěvě Jizerských
hor," říká Petr Bažant, který je garantem projektu. Karta
hostům zůstává a bude možné ji podle Bažanta při další
návštěvě Jizerských hor znovu nabít. Poskytovatelé služeb
v regionu spojili síly. Nic jiného jim nezbývá, do hor totiž
jezdí stále méně lidí. „Chceme se prezentovat v zahraničí
a počítáme i s veletrhy," poznamenal Jaroslav Zeman,
senátor a starosta Albrechtic. Slevová nabídka je široká.
Například 15 % sleva na skipasy, 20 % na vstup do
Aquaparku Babylon nebo stejná sleva na jednorázový
vstup do libereckého Dinoparku. Zajímavé bonusy nabízí i
Bobová dráha v Janově, Plavecký bazén a Cardiofitness v
Jablonci nebo Muzeum hraček v Albrechticích.

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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ČERNÁ KRONIKA

R10, I/10 - Během čtvrtečního 15.11.2012,
dopoledne došlo kvůli náledí v Libereckém
kraji k několika nehodám. V Plavech se střetl
kamion s osobním autem. „U první z nehod
zasahovali hasiči před sedmou hodinou ranní
v Plavech, kde došlo na silnici I/10 ke střetu
osobního auta a kamionu. Událost se obešla bez
zranění stejně tak jako většina dnešních nehod,"
upřesnila mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka
Štrauchová. „Společně s jednotkou hasičů ze
Středočeského kraje zasahovali hasičští
profesionálové z Turnova u nehody na silnici R10 v
Březině, kde na silně namrzlém mostě havarovala
nakonec tři auta. Do vozu policistů vyšetřujících
nehodu totiž narazila další dodávka. Zhruba na
hodinu byla tamní komunikace uzavřena a doprava
odkloněna," uvedla Štrauchová.
SMRŽOVKA - V úterý 13. listopadu policisté z
Obvodního oddělení ve Smržovce ve zkráceném
přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání
trestného činu porušování domovní svobody ve
spolupachatelství dvěma mužům z Jablonce nad
Nisou, kterého se dopustili v ten den kolem jedné
hodiny v noci. V tu dobu násilím společně vnikli do
rekreační chalupy v Lučanech nad Nisou. Ovšem
majitel objektu měl tento zabezpečený a v
okamžiku, kdy muži vnikli dovnitř, obdržel na
mobilní telefon informaci o jeho narušení. Obratem
o této skutečnosti telefonicky informoval policejní
hlídku z Obvodního oddělení Smržovka, která ihned
společně se psovodem a služebním psem vyjela na
místo události. Oba muži byli policisty zadrženi na
místě činu. Násilným vniknutím poškodili majiteli
chalupy zadní vchodové dveře a několik prken, čímž
způsobili škodu v předběžné výši 1.200,- Kč. Nyní
jim oběma za spáchání uvedeného trestného činu
hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
JABLONEC NAD NISOU - V úterý 13. listopadu v
době od 17 do 21.45 hodin neznámý pachatel po
vypáčení skleněné výplně levých předních dveří vnikl
do vozidla zn. Ford Escort, které v té době bylo
zaparkované v Jablonci nad Nisou v ulici Jiráskova.
Z tohoto vozu následně pachatel ukradl navigaci a
fotoaparát zn. Olympus – vše v celkové hodnotě
7.500,- Kč. Rozbitím okna vznikla majiteli vozidla
škoda v předběžné výši 1.700,- Kč. Pachatel se
tímto jednáním dopustil trestného činu krádeže, za
který mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

HORNÍ POLUBNÝ - Neznámý pachatel odcizil v obci
Horní Polubný, v době mezi nedělním večerem a
úterních dopolednem, sněžný skútr značky Yamaha.
Skútr měl jeho majitel odstaven vedle rekreační
chaty a proti odcizení ho měl zajištěn ještě dvěma
motorkovými zámky a dvěma řetězy s visacími
zámky. Zloděj zámky překonal a skútr v hodnotě
204 000 Kč odcizil. Dle stop na místě činu se
skútrem chvíli jel, i když sněhová pokrývka v těchto
místech zatím neleží. Policisté Obvodního oddělení
Tanvald případ zadokumentovali a nyní šetří pro
podezření ze spáchání přečinu neoprávněného
užívání cizí věci, za což pachateli v případě dopadení
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Policisté
žádají osoby, které by k případu mohly poskytnout
jakoukoliv informaci, aby zavolaly na telefon 974
480 200 nebo na linku 158.
TANVALD - V Tanvaldě v Nemocniční ulici došlo v
průběhu noci z neděle na pondělí k krádeži benzínu.
47letý muž z Jablonce n.N. zaparkoval večer své
vozidlo značky Renault Megan Scenic na odstavné
ploše u nemocnice. Když s ním chtěl druhý den
odpoledne odjet, nemohl, protože vozidlo nemělo
pohonné hmoty. Neznámý pachatel poškodil nádrž
vozidla a odčerpal z ní 15 litrů benzínu značky
Natural 95 v hodnotě 540 Kč. Celkově způsobená
škoda však představuje částku 15 500 Kč. Policisté
Obvodního oddělení Tanvald případ
zadokumentovali a šetří ho pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci, za
což pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
JABLONEC n.N - Objekt fary v Kostelní ulici v
Jablonci nad Nisou prošel velkou rekonstrukcí a
nově zde má sídlit Informační centrum. Součástí
ochrany objektu byly i bezpečnostní kamery, které
hlídaly možné poškození budovy, ovšem to jen do
pátku, kdy je odcizil zloděj. „V pátek v noci přišel k
domu neznámý zloděj, který tři z bezpečnostních
průmyslových kamer typu MPX vytrhl i s kusem
patinované omítky a kamery odcizil. Pro uvedení do
původního stavu bude nutné vynaložit částku
nejméně 59 000 korun," uvedla tisková mluvčí
Policie ČR Ludmila Knopová. Případem se již
zabývají policisté Obvodního oddělení Jablonec n.
N., kteří případ šetří pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže a poškození cizí věci.
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://mapy.in-pocasi.cz/ , http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,
http://yowindow.com/weatherwidget.php

STŘEDA
21.11.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

NEDĚLE
25.11.

Den: 3/7°C
Noc: 4/0°C

ČTVRTEK
22.11.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

PONDĚLÍ
26.11.

Den: 3/7°C
Noc: 4/0°C

PÁTEK
23.11.

Den: 3/7°C
Noc: 4/0°C

ÚTERÝ
27.11.

Den: 3/7°C
Noc: 4/0°C

SOBOTA
24.11.

Den: 3/7°C
Noc: 4/0°C

STŘEDA
28.11.

Den: 4/8°C
Noc: 3/-1°C

22.11.
Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem kryje.

PRANOSTIKY

23.11.
Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
25.11.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
Svatá Kateřina strčí housle do komína.
Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.
Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu;
pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu!

Od svaté Kateřiny do svatého Ondřeje (30. 11.) sotvaže se pod
peřinou ohřeje.
Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.
Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená.
Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
Řekla Káča Barce: „Nechme toho tance!“
Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva (24. 12.) potom blátem oplývá.
Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.
Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 7:24
Zapadá: 16:12

Obloha v listopadu 2012
Pokud bychom měli v tomto měsíci
zmínit jediné datum a jediný
nebeský úkaz, bude to bezesporu
středa 28. listopadu večer. Tehdy
totiž dojde k seskupení Měsíce,
jasné planety Jupiter, naoranžovělé,
zářící hvězdy Aldebaran a hvězdokup Hyády a Plejády ze souhvězdí Býka.
Aby toho nebylo málo, proběhne také polostínové zatmění Měsíce. Bohužel,
polostínové zatmění nebývá nijak nápadné a projevuje se jen nepatrným
zeslabením jasnosti měsíčního kotouče. S ohledem na to, že Měsíc nad
obzor vyjde až v době, kdy bude zatmění končit, prakticky ničeho zvláštního
si proto tentokrát nevšimneme.Jenom o pár hodin dříve předvede zajímavé
divadlo také planeta Venuše. K jejímu pozorování si ale musíme přivstat,
představuje totiž dominantu ranní oblohy. Mezi 26. a 27. listopadem projde
pouhý jeden úhlový stupeň daleko od planety Saturn. Zátiší navíc doplní,
nízko nad obzorem i planeta Merkur.
http://www.astronomie.cz/

Měsíc

Vychází: 12:29
Zapadá: 23:47
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

21. 11. 2012
23. 11. 2012
26. 11. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
21.11. 1344 – Jan Lucemburský položil základní kámen ke
gotické novostavbě katedrály svatého Víta, Václava a
Vojtěcha na Pražském hradě.
21.11.1347 – Karel IV. založil v Praze Na Slovanech
klášter slovanských benediktinů (Emauzy).
22.11. 1977 – British Airways zavedly lety Londýn – New
York nadzvukovým letounem Concorde.
23.11. 1792 – Václav Kliment Klicpera, český spisovatel a
dramatik († 15. září 1859)
23.11. 1843 – Josef Dědeček, český botanik († 15. května
1915)
24.11. 1864 – Henri de Toulouse-Lautrec, francouzský
malíř a grafik († 9. září 1901)
25.11. 1888 – Vydán Ottův slovník naučný.
25.11. 1915 – Bedřich Hrozný oznámil, že se mu podařilo
rozluštit klínové písmo.
25.11. 1895 – Ludvík Svoboda, generál a prezident († 20.
září 1979)
25.11. 1844 – Karl Benz, německý automobilový
konstruktér († 1929)
26.11. 1346 – Karel IV. byl v Bonnu korunován králem
Svaté říše římské.
27.11. 1952 – Vynesením 11 rozsudků smrti a tří
doživotních trestů skončil zinscenovaný soudní proces s
tzv. vedením protistátního spikleneckého centra v čele s
Rudolfem Slánským.
27.11. 1989 – Sametová revoluce: Proběhla
dvouhodinová generální stávka.
27.11. 1921 – Alexander Dubček, československý politik
(† 7. listopadu 1992)
27.11. 1922 – Jiří Holý, český herec, scénograf a
výtvarník († 11. listopadu 2009)

Eliška Daňková (Hrubá)
Venuše Hubková
Vladimír Stehno

STAROČESKÝ HOROSKOP
Toto období (21.11. - 21.12.)
je určeno, ve staročeském
horoskopu hvězdnému znamení
- STŘELEC
Lidé narození v tomto znamení
jsou pozitivní, otevření,
spontánní, touží po
dobrodružství, spravedlnosti a
všeobecné mravnosti. Také trpí
předsudky, jsou puntičkáři,
jsou, neospravedlní, nemravní, vyhledávají spory.
Pokolení mužské: Pod touto planetou zrozený, nechť se
varuje ženských, které mají bledé vlasy a mužských se
špatnou výřečností, také nemá se přiblížiti k bílému koni.
Zvláště ať se má na pozoru před jedovatými plazy.
Pokolení ženské: Pod touto planetou narozená, nechť se
chrání příliš horkých pokrmů a nápojů, psů neznámých a
pobytu pod širým nebem za bouře.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
21.11. - Světový den pozdravů, Světový den televize, Den
filosofie
25.11. - Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na
ženách, den polévky Gazpacho v seriálu Červený trpaslík, Den
bez nákupů
28. 11. - Mezinárodní den nekupování ničeho

Stránka 10 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 44.

2012

BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
OVES SETÝ - Avena sativa
Oves je původem z východní Evropy, u nás odedávna pěstovaný.
Jedná se o jednoletou kulturní obilnina. Převislé květy skládají všestranně
rozvětvenou latu, klásky jsou dvoukvěté. Plodem je obilka.
Ovesné zrno obsahuje saponiny, škrob, glukokiny, bílkoviny a řadu látek,
jako alkaloid avenin, vanilinglykosid a jiné látky, které jsou důležité pro
zdravou činnost lidského organizmu. V ovesné slámě je přítomen pektin,
karoten a hojně kyseliny křemičité.
Z ovsa se připravují ovesné vločky, které pro obsah glukokinů jsou používány obecně
při cukrovce.
Jsou bohaté železem, lecitinem, vápníkem, hořčíkem a fosforem. Oves má
typický obilní pach, chuť sliznatě moučnou.
Čaj:
1 lžíce rozmačkaných ovesných plodů na ¼ l vody. Krátce povaříme a necháme 15 minut stát. Pijeme vlažný 3
šálky denně při stavech vyčerpání, nervové slabosti, nespavosti, přepracování, při poruše štítné žlázy,
nechutenství a jako dietní therapeutikum.
Odvar z ovesné slámy:
1 lžíce dobře oprané a nadrobno řezané slámy na ¼ l vody. Vaříme 10 minut a necháme ustát. Přecedíme přes
pláténko a dáváme pít dětem teplý ráno a večer proti kašli. Sladíme cukrem nebo medem.
Koupel:
1 kg řezané slámy nebo ovsa (nebo ½ kg ovsa a kg slámy) vaříme v hrnci vody. Přecezený odvar přidáme do
lázně, v níž zůstaneme 15 minut. Neutíráme se, zabalíme se do prostěradla a zůstaneme ležet ½ hodiny pod
přikrývkou. Lázeň připravujeme denně při léčení špatného krevního oběhu, kloubového revmatismu, ledvinového
písku, ekzémů nervového původu, nervové vyčerpanosti a tělesné slabosti.
Odvar z ovesných vloček:
3 hrsti propláchnutých vloček vaříme 1/2 hodiny v 1 litru vody. Propasírujeme a podáváme při žaludečním kataru,
onemocněních žlučníku, onemocněních ledvin, při střevním kataru a při odtučňovací kůře. Při dietě podáváme kaši
nesolenou, můžeme do ní rozkloktat přímo na talíři syrový žloutek.
OVESNÉ VLOČKY
Ovesné vločky dodávají tělu bílkoviny, tuky,
nenasycené mastné kyseliny, minerální látky,
vitaminy skupiny B, vápník, železo, fosfor a lecitin.
Obsahují přibližně 66,5 % sacharidů, 14,4 %
bílkovin a 6,8 % tuku. Miska namočených ovesných
vloček s ovocem k snídani udrží vaše tělo nejen štíhlé, ale
i zdravé. Obsažený lecitin je důležitý pro výživu nervů.
Kromě toho je oves bohatým zdrojem vlákniny, takže
pomáhá předcházet zácpě a udržuje správnou činnost tlustého střeva.
Lidoví léčitelé doporučují oves jako lék, protože zmírňuje riziko vzniku srdečních chorob a infarktu. Tlumí
zvýšenou činnost štítné žlázy, posiluje organismus při vyčerpání a únavě a rekonvalescenci. Je výbornou
potravinou pro diabetiky, protože stabilizuje hladinu cukru v krvi. Celozrnné potraviny mají vždy nižší glykemický
index než moučníky z bílé mouky, to znamená, že i ovesné vločky vám navodí pocit sytosti na delší dobu a utlumí
pocit hladu. Ovesná vláknina zpomaluje vstřebávání cukru a pomáhá udržovat vyrovnanou hladinu
cukru v krvi. Nedochází proto k vysokému vzestupu hladiny inzulínu. Vločky jsou tedy ideální snídaní,
protože díky nim můžeme během celého dopoledne využívat postupně uvolňovanou energii.
Z ovesných vloček nemusíte připravovat vždycky jen kaši. Nemají žádnou charakteristickou příchuť, a proto se
hodí k přípravě slaných i sladkých jídel. Nejčastěji se používají jako zavářka do polévek, ale hodí se i do
nejrůznějších nádivek, karbanátků, sekaných (namísto máčených žemlí), svítků.
Ovesnými vločkami můžete nahradit strouhanku při obalování pokrmů učených ke smažení nebo sýr, který sypete
na svá oblíbená jídla (musí se předem nasucho opražit). Ovesné vločky mají své místo i ve sladké kuchyni při
přípravě moučníků, sušenek, koláčků, lívanců, jsou vhodné i k posypu povrchu pečiva.
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DŮM a ZAHRADA
JAK SPRÁVNĚ PROSTŘÍT STŮL
Při přípravě jakékoli hostiny je vždy nutné dodržovat určité zásady, a
to jak u výzdoby, tak i u stolování.
Pro velké a časté sešlosti je praktickým a komfortním řešením
samostatná jídelna nebo alespoň prostorný a vzdušný jídelní kout.
Důležitý je dostatečně velký stabilní či rozkládací stůl a k němu
pohodlné židle, aby se stolovníci netísnili a setrvali pak rádi i při
posezení po jídle. Pokud se má sejít více hostů, můžeme také skládat
stoly dohromady, podle prostoru do obdélníku a čtverce, nebo do
tvaru písmene U či L. Každý ze stolovníků by měl mít k dispozici asi
šedesát cm šířky stolu. Dostatek místa musí být také kolem stolu, a
to pro servírování. Stůl tvoří základ jakéhokoli stolování, designérsky
zajímavý se může stát i uměleckým artefaktem, velmi důležitý je
však i způsob prostření. Zdobíme jej nejen v době Vánoc a
Velikonoc, při svatbách, křtech a jiných významných událostech,
krásné může být i běžné, každodenní stolování.
Za běžný podklad pod talíře a příbory je dnes už považován ubrus, nebylo tomu tak ale vždy. Kdysi zakrýval
perfektně vydrhnutou desku stolu, která platila pro všednodenní stolování, jen při slavnostních příležitostech.
Postupem doby se látkové ubrusy rozdělily na běžné a slavnostní. My máme ještě více možností, jak udělat ze
stolu vpravdě umělecké dílo. Krásný ubrus dodává stolu slavnostní vzhled a udává tón ladění výzdoby.
Vždy ale dbáme na to, aby velké plochy byly ve spíše jemnějších či pastelových barvách. Syté, výrazné až křiklavé
barvy či velké ornamenty použijeme pouze v akcentech. Mnoho variant získáme také vrstvením jednotlivých
ubrusů, stačí jeden spodní ubrus z pevnější, nezdobené látky, na který klademe menší, různých tvarů, z
jemnějšího materiálu, nebo dokonce průsvitný, výrazně vzorovaný.
Nezbytnou součástí výzdoby slavnostní tabule jsou samozřejmě květiny, stačí třeba i malá snítka vedle každého
talíře. Jestliže se rozhodneme pro větší aranžmá, vyvarujeme se vysokých kytic uprostřed stolu, neboť by bránily
hostům ve výhledu. Vhodné jsou vždy nízké a rozložité kytice, velké květy a výrazné listy či naopak větvičky s
barevnými plody, rašícími zelenými lístky, vazby z jehličnanů nebo naopak výhradně z různých druhů zelených
listů. Vyhýbáme se suchým květinám a květům bohatým na pyl, neboť by mohly působit problémy lidem s
dýchacími obtížemi nebo alergikům.
To, jak se kladou příbory a sklenky na stůl, není tak složité. Stačí dodržovat pravidlo, že příbor se dává vždy ve
směru od talíře. Nejblíže k němu je proto příbor pro hlavní chod (nůž ostřím k talíři), pak následují příbory pro
další chody. Je-li prvním chodem předkrm, najdete nůž a vidličku na něj nejdále od talíře, začínáte-li polévkou,
bude na pravé straně ležet první neboli nejdále od talíře lžíce. Zpravidla nezbytný je přílohový talířek a nůž na
máslo a pečivo. Ty se servírují vlevo od talíře. Právě tento talířek může posloužit i na odkládání kostiček (a těch u
vánočního kapra bývá více než dost!) nebo použitého a již nepotřebného příboru.
Pokud jde o sklenice na jednotlivé nápoje, ty se staví jako vojáci do řady za sebou - nebo do oblouku - pěkně vně
od první sklenice. Zásada je poměrně jednoduchá - opět nejblíže k nám je sklenka na pití, které se podává jako
první. Nejčastějším pořadím je sklenice na bílé víno, pak na
červené a nakonec sklenice na vodu
Několik tipů na závěr:
Ostří nože musí vždy směřovat k talíři, nikoliv směrem ven.
Ubrousek můžete umístit buď na talíř pro hlavní chod, nebo
vedle vidličky.
Sklenici na vodu pokládáme přímo nad nůž přibližně jeden
palec. Pokud je servírováno víno, položíme sklenici vedle
sklenice na vodu, ale o jeden palec níže.
Na stůl můžeme přidat svíčky a květiny.
Ujistíme se, že hosté můžou vidět jeden na druhého bez
jakékoli blokády.

1. Máslový nůž, 2. Talířek na pečivo, 3. Lžička na dezert, 4.
Dezertní vidlička, 5. Sklenice na vodu, 6. Sklenice na víno, 7. Ubrousek, 8. Salátová vidlička, 9. Vidlička na hlavní
chod, 10. Talíř na hlavní chod, 11. Nůž na hlavní chod, 12. Polévková lžíce
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

MASO V KRUSTĚ Z OVESNÝCH VLOČEK
800 g vepřové panenky, kýty nebo vepřové pečeně zbavené kosti a tuku, 1 lžíce
meruňkového džemu, 50 g strouhanky, 50 g ovesných vloček, 3 větvičky tymiánu nebo 1
lžička sušeného, 1 lžíce olivového oleje, sůl na dochucení.
Troubu předehřejte na 200 °C. Maso osolte a potřete pěkně ze všech stran džemem.
Smíchejte strouhanku, ovesné vločky a tymián a ve vzniklé směsi důkladně obalte
vepřové. Přemístěte je do zapékací mísy vymaštěné olejem a pečte asi hodinu, až je maso
pěkně propečené; můžete ho podlít trochou vody. Pak je vyjměte z trouby a před
podáváním nechte odkryté asi deset minut odpočívat. Pokrájejte. Podávejte s opečenými
bramborami. Dietní opečené brambory: Rozpalte troubu na 200 °C. 800 g omytých a
rozčtvrcených brambor dejte spolu se stroužkem česneku do pekáče. Přilijte k nim 200 ml
zeleninového bujonu a povrch pokapejte olejem. Osolte a okořeňte je kmínem, dejte do trouby a pečte asi
padesát minut. Posledních deset až patnáct minut, až se vývar úplně vsákne, je občas potřete olejem, ať jsou
pěkně zlatavé a křupavé.
SUŠENKY Z OVESNÝCH VLOČEK
100 g másla + kousek na potření, 1 lžíce medu nebo cukrářského sirupu, 1 lžička jedlé sody,
85 g ovesných vloček, 85 g strouhaného kokosu, 100 g hladké mouky, 100 g cukru krystal
(nejlépe přírodního). Rozpalte troubu na 180 °C. V menším kastrůlku rozpusťte na mírném
ohni máslo a rozmíchejte v něm med či sirup. Sodu rozmíchejte ve dvou lžících vroucí vody a
pak ji vmíchejte do máslové směsi. Vločky, kokos, mouku a cukr vsypte do mísy. Uprostřed
udělejte důlek a vlijte do něj máslovou směs. Všechno pořádně promíchejte. Plech pokryjte pečicím papírem a
pak na něj klaďte vždy zhruba lžičku vločkové směsi – dál od sebe, protože se trochu rozteče. Pečte osm až deset
minut, aby sušenky zezlátly. Než je ponesete na stůl, nechte je trochu zchladnout na mřížce.
OVESNÁ POMAZÁNKA S DROŽDÍM
2 lžíce olivového oleje, 1 malá cibule, 50 g ovesných vloček (EMCO ovesné vločky
jemné), 50 g čerstvého rozdrobeného droždí, 100 ml mléka, 1 vejce. Na olivovém
oleji osmahněte nadrobno nakrájenou cibuli a ovesné vločky (cca 3 minuty).
Přidejte droždí a míchejte 3 až 5 minut, dokud nezačne vonět. Směs zalijte mlékem,
osolte, opepřete a dobře rozmíchejte. Vařte asi 5 minut do zhoustnutí. Přidejte
vejce a za stálého míchání nechte srazit. Můžete zdobit pažitkou
DOMÁCÍ MÜSLI
3 lžíce ovesných vloček, 1 lžíce rozinek nebo korintek, 1 lžíce nasekaných ořechů nebo
mandlí, 4 lžíce čerstvé pomerančové šťávy nebo džusu, 150 ml bílého jogurtu, 3 lžíce
mléka, 1 lžíce tekutého medu, 1 jablko. Ovesné vločky opražte a smíchejte s ostatními
surovinami.
CITRONOVO-ROZINKOVÉ ŘEZY
80 g hladké mouky prosáté se špetkou prášku do pečiva, 80 g ovesných vloček, 50 g přírodního cukru, 80 g másla
Na náplň a na polevu: 25 g změklého másla, 3 vejce, 180 g přírodního cukru,
140 g rozinek, 80 g strouhaného kokosu, strouhaná kůra a šťáva z jednoho
velkého citronu, 50 g moučkového cukru.
Troubu předehřejte na 180 °C. Mouku, ovesné vločky a cukr dejte do větší
mísy a prsty k nim vetřete máslo. Směs (vypadá spíš jako drobenka) vsypte
na plech zhruba o rozměrech 26 × 18 cm a vytlačte do stejnoměrné vrstvy.
Dejte do trouby a předpékejte deset minut, až bude základ světle žlutý.
Ušlehejte změklé máslo, vejce a cukr s rozinkami, kokosem, polovinou
citronové kůry a dvěma lžícemi šťávy. Vlijte na předpečený základ, vraťte do
trouby a dvacet minut pečte, aby se náplň usadila a zezlátla. Vyjměte a ostrým nožem naznačte dvanáct řezů,
dokud je koláč horký; jakmile vychladne, jednotlivé porce dokrojte. V misce promíchejte moučkový cukr se zbylou
citronovou kůrou, pak vetřete až tři lžíce šťávy tak, aby vznikla hladká poleva. Řezy jí na závěr důkladně
postříkejte.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
DIVADLO A OCHOTNÍCI
Ochotnické divadlo má v
naší obci dlouholetou
tradici. Divadlo se zde
hrálo za jakékoliv doby,
ať byla bída, či útisk
komunistů. Vždy se u nás
našlo několik nadšenců,
kteří dali dohromady
pěkné a veselé divadelní
představení. Dokonce
naši obec navštívil i Vlasta Burian. Ještě z této doby je v
sokolovně několik kulis a velká opona. Poslední divadelní
představení bylo uspořádáno v rámci Mikulášské besídky v
roce 1988. Odehrálo se na Malém sále v sokolovně, hrála se
pohádka „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a herci byli děti –
Jiskřičky.
A tak nastala doba dát znovu Loužnické ochotníky dohromady a
nacvičit nějaké pěkné představení.
Z Loužnické kroniky:
….Na oslavu 80. narozenin prezidenta (1930), děti uspořádaly
v sokolovně divadlo „Malý legionář“. Při tomto představení došlo
k neštěstí. Ve druhém jednání, kdy malý legionář střílí po
rakouském důstojníkovi, byl za kulisami postřelen jeden z
účinkujících Oldřich Číla. Protože malého legionáře hrála dívka –
Věra Prokopová, bylo domluveno, že výstřel, který má provést
na jevišti, udělá za ní za jevištěm Mnislav Bernt. Ten vzal
nabitou pistoli, a i když upozornil na výstřel, aby nikdo nechodil
na stranu, kam chce střelit (měl v plánu do podlahy), bohužel mu
to nevyšlo a místo do podlahy vystřelil proti dveřím do kuchyně,
ve kterých právě stál Oldřich Číla. Tomu vnikl projektil do prsou.
Nastal veliký rozruch, zraněného odvezli okamžitě do nemocnice
do Tanvaldu a divadlo se nedohrálo, Naštěstí zranění Číly
nebylo těžké a v krátké době
bylo divadlo zase opakováno.
Tento případ se stal výstrahou
pro všechny ochotníky a nikdy se už potom nepoužívaly opravdové zbraně.
Dne 4. března byla v sokolovně Masarykova akademie. Děti sehrály divadlo, hru „
Cikáni“. 28. října děti spoluúčinkovaly v akademii, kterou pořádal sokol. Jako
každoročně byla na Bílou sobotu o Velikonocích u školy pořádána „slavnost míru
červeného kříže“. Roku 1922 v zimě se pořádaly v sokolovně taneční zábavy,
plesy, divadelní představení a o další radovánky nouze nebyla. Kromě divadel a
plesů se dne 8. března 1925 konal houslový koncert virtuóza Muziky z Plavů.
Návštěvnost byla veliká. Roku 1934 se sehrálo několik divadelních představení: 18. března – Sladké milování,
1.dubna –V tom domečku pod Emauzy, 14. října – Matka Kráčmerka, 1.listopadu - Mlynář a jeho dítě, 9. prosince
– Zámecké strašidlo a na Vánoce opereta Veselá vojna. Po celý rok 1935 se u nás naříká na přemnožení krys,
ale nic to neubírá na chuti pořádat
všelijaké zábavy. V masopustním čase se
u nás pořádaly tyto plesy: sokolský,
hasičský, maškarní, sportovní a haluškový.
Potom ještě následovaly zábavy jarní a
pouťové. Bylo také několik divadelních
představení, ale účast byla velmi
slabá……
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LOUŽNICKÁ KRONIKA

Z Loužnické kroniky:
Podrobnou činnost jednotlivých skupin nerozvádíme, neb by to bylo příliš obsáhlé a jednotlivé akce by se
opakovaly. Dále máme v obci JZD, o kterém je pojednáno na stati o zemědělství.
Dohlídací výbor Jednoty
(prodejny), jehož úkolem
je dolídati na jednotlivé
prodejny a starati se o
řádné zásobování
obyvytelstva.
Finanční stránku
obstarává jednatelství
státní spořitelny (dříve
Kampelička).
O myslivost pečuje
Myslivecká jednota
spojena v jeden celek
s obcí Bratříkov.
Politické akce zajišťuje
KSČ. Všechny masové
organizace jsou sdruženy
v národní frontě, která
soustřeďuje a řídí akce
širšího významu. Zajišťuje
příkladně oslavy 1. Máje.
Oslavy 1. Máje dříve se
konaly v Železném Brodě
a nyní již po 4 roky se
slaví 1.máj bu´d v Zásadě, nebo v Držkově. Oslav se zúčastňují všechny složky, mládež a mnoho našich občanů.
Vzhledem k tomu, že naší obcí prochází hlavní silnice, máme tu čest již po několik roků pozdravit štafetu míru a
přátelství, probíhající přes naši obec, nesoucí vřelé pozdravy našeho lidu bratrskému lidu Sovětského svazu, který
je vedoucí silou tábora míru, socialismu a zásluhou míru a bezpečnosti naší republiky.
Aby mohl místní národní výbor zvládnouti všechny úkoly, jsou při MNV utvořeny tyto komise, jako pomocné
orgány MNV:
1. Komise zemědělská
2. Kmise finanční
3. Komise pro výstavbu
4. Komise osvětová
5. Komise sociální a zdravotní
6. Komise bezpečnostní
7. Komise hřbitovní, jako výpomocná složka komise pro výstavbu.
Uvážíme- li, že naše obec má 330 obyvatel včetně dětí, přestárlých a nemocných osob a porovnám – li činnost
všech složek majících samostané úseky své činnosti, docházíme k závěru, že je to činnost velmi rozsáhlá a že u
nás má každý občan, který má jen trochu smysl pro rozvoj a vytváření stále lepšího života naší vesnice celou řadu
(schopností neb záliby státi se tak platným členem) možností zapojiti se do práce na kterémkoliv úseku činnosti,
dle své schopnosti neb záliby a státi se tak platným členem celé naší společnosti, usilující o krásný a šťastný život
v míru pro nás pro všechny a pro ty, kteří přijdou po nás.

Čest práci! Světu mír a budování zdar!
V Loužnici dne 8.února 1959
Pokračování příště……..

Zapsala Lud. Vavřínová

(Foto: pohled na Loužnici přes Kurfiřtovi, Pavlatovi (dnes P.Udatný, Smetanou vilu (zbouráno)

Stránka 15 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 44.

2012

PRO ZASMÁNÍ
Manželka před spaním: „Co kdybys mně taky jednou řekl pár
hřejivých slov?” Manžel odvětí: „Infrazářič, léto, slunce,
radiátor...
"Sedí policajt na parkovišti před jedním barem a čeká na
zavíračku. Chvíli před zavíračkou se najednou z baru vypotácí
chlápek, který sotva stojí na nohou. Policajt se na něho zaměří a
čeká. Muž se klátivou chůzí dostane až na parkoviště, kde s
námahou vytáhne klíče z kapsy. Vyzkouší je nejmíň do pěti aut,
mezitím mu klíče několikrát upadnou i on několikrát upadne.
Konečně nalezne svoje auto, otevře ho, sedne si za volant a
deset minut tam jen tak sedí a pokouší se auto nastartovat.
Mezitím už všichni ostatní hosté odjedou. Když konečně motor
naskočí, policista neváhá, stoupne si před auto a nechá muže
vystoupit. Pak mu dá fouknout a kupodivu nic. Policajt se diví,
jak je to možné a chlápek povídá: "No, dneska jsem byl určen
jako volavka já..."
Paní Novákové přivezli uhlí. Vykloní se z okna jen v podprsence a
ptá se, co to bude stát. "Dvanáct stovek, paničko." Paní
Nováková vyhodí kozu z podprsenky a ptá se: "A nějaká sleva by
bejt nemohla?" "Kdepak paní, to nejde." Jde tedy dolů jen ve
spodním prádle, otevře, začne se nakrucovat, popotahuje
kalhotky, až jí jsou chloupky vidět a znovu škemrá: "No tak,
chlapci, pojďte na skleničku, dohodneme se na ceně." "Ne, ne,
paní Nováková, to nepůjde. My už jsme dnes prom…dali tři
fůry."
Muž se dostane do letadla a zjistí, že byl posazen vedle roztomilé
blondýnky. Okamžitě se k ní otočí a udělá "první krok".
"Víte", říká, "slyšel jsem, že let lépe utíká, pokud se dáte do
hovoru se společným pasažérem. Pojďme si tedy povídat."
Blondýna, která si zrovna otevřela knihu, ji pomalu zavře a řekne
muži: "O čem byste se chtěl bavit?" "Hmm, nevím," řekne muž.
"Což takhle nukleární energie?" "OK," řekne blondýna,"To by
mohlo být zajímavé téma. Ale nejdříve mi dovolte se na něco
zeptat jako první. Kůň, kráva i jelen jedí to samé - trávu.
Nicméně jelen vyloučí malé kuličky, kráva placatou koblihu a kůň
vdolek ze suchých hoven. Proč si myslíte, že to tak je?" Muž je
ohromen. Až nakonec odpoví: „Nemám nejmenší tušení."
"Tak mi řekněte," odvětí blondýna, "jak je možné, že se cítíte
kvalifikovaným pro diskusi o nukleární energii, když neznáte ani
hovno?"
Babička na smrtelné posteli promlouvá ke své vnučce: Protože
jsi má nejmilejší, chci Ti odkázat svou farmu, stodolu, obráběcí
stroje, stáda zvířat a 28 milionů dolarů. Vnučka s úžasem:
Babičko, ty jsi tak hodná, to není možné, jsem nevěděla, že máš
farmu ..a kde je? A babička se svým posledním výdechem
zašeptá vnučce do ucha ............... Na Facebooku…..

MOUDRÁ VĚTA
„Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí.“
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