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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 46/2016
pro týden:
28. 11. 2016 – 4. 12. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

BARBORKY
V sobotu 3. 12.
2016, cca od 17
hodin můžete potkat
v naší obci družinu
„Barborek“, které
dětem nosí sladkosti a
kytičku – Barborku,
z dřínu – ten vykvétá
na jaře, v Loužnici jako
první.
http://botanika.wendys.cz/kytky/K617.php

ZE SPORTU
V neděli 20. 11.
2016 a 27. 11. 2016
se Florbal nebude
hrát, z důvodu
přípravy a úklidu
velkého sálu na
benefiční akci Modré sovy.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/BARBORKY_2015/

Další florbal bude v neděli 4. 12. 2016

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Nyní již můžete plně využívat dvě místa na tříděný
odpad.
1. Prostor pod Kulturním domem: sklo, papír,
PET, TetraPack a směsný plast
2.

U Hasičské zbrojnice: sklo, papír a PET

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ a ČERTI
Nezapomeňte, že v pondělí 5. 12.
2016, v podvečer, se ke zvoničce
snese poselstvo z nebes, svatý
Mikuláš a Andělé.
Zpod skály, vylezou z pekla čerti, aby prošli naší obcí a
navštívili Loužnické dětičky.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE__MIKULAS_a_jeho_druzina/
(všechny tajemné postavičky, v tento čas, chodí
v předvečer svého svátku!)
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VÁNOČNÍ STROM
Poprvé v naší obci, proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Strom stojí na ploše, kde dříve stávala „Stará sokolovna“. Je to centrální prostor naší obce, důstojné místo pro
vánoční strom.
Letošní strom zdarma věnovala rodina Černých z Loužnice a také jej zdarma dovezla a nainstalovala, jim patří
velký dík.
Sobotní večer 26. listopadu, jsme se všichni sešli u vánočního stromu. Zdarma bylo občerstvení, horký čaj, pro
dospělé s možností něčeho ostrého, sladký perník a trubičky. Pro všechny děti prskavky a čokoládový Mikuláš.
Z reproduktoru vyhrávala vánoční hudba a po odpočítávání se celý strom rozsvítil. Ve stejný čas se také na
dveřích Obecního úřadu, obchodu a pošty, rozsvítil Adventní věnec.
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili tak, tento krásný adventní zvyk a díky všem, kteří pomohli celou akci
zorganizovat.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/VANOCNI_STROM_-_LOUZNICE
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Knihovna Modrá sova v Loužnici, slavila své první výročí, působení.
Tato ojedinělá knihovna, která je v naší obci, působí zde již celý rok a pomáhá s výukou angličtiny.
Sobotní dopoledne, kdy je čas vymezený pro děti, je velmi oblíbený.
Vše je pro děti zdarma a tak k tomuto výročí Modrá sova uspořádali americkou večeři a benefiční koncert
v Kulturním domě v Loužnici. Byl to moc pěkný večer, výborné americké jídlo, typické pro večer díkuvzdání,
polévka - česnekový krém, krůta, brusinky, nádivka, batáty, fazolky a kukuřičný chléb.
A koncert kapel Esthetics a Rambling wolves.
Přejeme Modré sově hodně zdaru do dalšího roku a děkujeme za to, co občany Loužnice dělá.

http://www.blueowlbohemia.com/
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HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
V pátek 2. 12. a sobotu 3. 12. 2016, si budete moci

zabíjačkovém guláš
s knedlíkem, nebo chlebem.
pochutnat na

Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný
hermelín, topinka se směsí, smažák a řízek. Také si
můžete pochutnat na palačince se zmrzlinou a
šlehačkou a zmrzlinovém poháru.

Každý čtvrtek až do neděle se těšíme na Vaši návštěvu.
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3. 12. 2016 – BARBORKY – Tento den můžete potkat v naší obci družinu „Barborek“, které
dětem nosí sladkosti a kytičku – Barborku, z dřínu – ten vykvétá na jaře, v Loužnici jako první.

5. 12. 2016 – MIKULÁŠ – Tento den, v podvečer, se ke zvoničce snese poselstvo z nebes,
svatý Mikuláš a Andělé, a z pod skály, vylezou z pekla čerti, aby společně prošli naší obcí a navštívili
Loužnické dětičky.

24.12. 2016 - ŠTĚDRODENNÍ PROCHÁZKA SE SVAŘÁKEM - Tak jako minulých
letech i letos na Štědrý den, odpoledne ve 14.30 hodin. Sejdeme se u rybníka u Banána a popřejeme
si krásný sváteční den. Teplé nápoje sebou.

SILVESTR 2016/2017 – 31. 12. 2016 - Letošní Silvestr v Hospůdce Na Záduší, bude!
Všichni jsou srdečně zváni.
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ZE SVĚTA
RADČICE - V 17.30. se sešli zájemci o rozsvícení rádeckého vánočního stromku na kus řeči. Svařák, horký čaj a
polévka byly k dispozici na zahřátí. Všechny čekal nejen zářivý stromek a vánoční výzdoba, ale hlavně překvapení
v podobě vánočního dekoru ve výloze. Na každého se po dobu adventu a svátků bude smát večer ozářený
Mikuláš, sněhulák a stromeček s dárečky. Děti měly možnost sepsat svá vánoční přání, která začátkem týdne
poputují k Ježiškovi. Ten slíbil, že do Štědrého dne odpoví dopisem do schránky. Všem děkujeme za účast.
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LIBEREC - Ve věku 94 let zemřel v noci z 24. na 25.
listopadu herec František Peterka, známý především
jako večerníčkovský Krakonoš. Peterka pobýval od
letošního července v libereckém hospicu.
František Peterka pobýval od letošního července v
libereckém hospicu, kam se dobrovolně uchýlil. „Už
jsem se nezvládal sám o sebe doma postarat. Teď
už si jen přeji, aby si mne vzal Pán Bůh k sobě,"
uvedl v létě oblíbený herec. V noci na včerejšek pak
skutečně odešel do hereckého nebe. Informaci
potvrdil jeho blízký přítel a kolega, herec libereckého
divadla F.X.Šaldy Ladislav Dušek.
„Byl jsem jeho jediný kamarád, všichni jeho
současníci už odešli," řekl Deníku. V Liberci spolu
hráli od 90. let. „Byl to nejen skvělý herec, ale
především fantastický člověk a vynikající vypravěč,"
dodal herec, zdrcený smutnou zprávou. Do hospicu
za ním chodíval pravidelně. „Poslední léta pro něj
kvůli nemoci byla moc těžká, ale nebral to fatálně: mám to napsané v dlani, říkával." Duška přitom mrzí, že se
František Peterka nedočkal čestného občanství města. „Byl velký liberecký patriot. Odmítl kvůli Liberci angažmá v řadě
pražských divadel," konstatoval Dušek. „Všem nám bude obrovsky chybět," dodal.
JANOV N. N. - Jen na první adventní neděli je vidět Loučenský
betlém v celé kráse pohromadě. Pak se část tradičně přesune z
kostelíku sv. Josefa v Loučné do kapličky v Hraničné. Po loňské
pauze se letos opět o jednu sochu rozroste.
„Návštěvníci v anketě psali, kdo jim v betlému ještě chybí. Nejčastěji
se objevoval oslík," prozradil přírůstek David Jelínek a připomenul,
že autorem Loučenského betlému je Ivan „Dědek" Šmíd.
Betlém v tomto momentě tvoří dřevěné postavy Ježíška v kolébce,
Marie, Josefa, Tří králů, klečícího muže, klečící ženy, pastýře, dvou
oveček, psa v životní velikosti, anděla v nadživotní velikosti, tři
hudebníky a prosebníka s rybou.
Loučenský betlém je možné si prohlédnou o víkendech a od 19.
prosince každý den až do Tří Králů (přes mříže kostela), zblízka při
všech koncertech o adventních nedělích.
Na místě je vždy tradičně prodej svařáku, vánoček a dalších dobrot, včetně čerstvého lučanského pečiva, mimo
Štědrého večera, začíná program vždy od 17 hodin.
Program Loučenského adventu
27. 11. od 17.00 Děti z janovské MŠ a ZŠ + saxofonové duo KarMarádi
4. 12. od 17.00 (holky s kytarou) KaBáJa
11. 12. od 17.00 (písničkář) Honza Vopařil
18.12. od 17.00 Rose Melody Štěpána Růžičky
24.12. od 22.00 Radek Jelínek
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LIBERECKÝ KRAJ - Zimní sezona na hradech a zámcích
ve správě Národního památkového ústavu, územní
památkové správy na Sychrově začíná právě tento víkend.
Adventní období bude ve znamení provoněných a
nazdobených hradů a zámků, vánočních trhů, koncertů a
také oživených prohlídek.
V neděli si na adventním věnci zapálíme první svíčku, měla
by být fialová. Na věnci jsou svíce čtyři, z nichž tři podle
liturgických barev fialové, jako barva půstu a jedna růžová,
ta se zapaluje třetí adventní neděli, která patří mamince
Ježíška - Marii, přípravám na narození děťátka a je obdobím
radosti a očekávání. Adventní věnce si jako dekorace získaly
oblibu zhruba v polovině 19. století a to i na šlechtických
sídlech.
Slovo advent je odvozeno z latinského slova adventus (příchod) a pro křesťanství je toto období časem
vyčkávání na příchod Ježíše Krista. Pro řadu z nás je to také období úklidu, nejinak je tomu na hradech a
zámcích, kde se v tuto chvíli smýčí, gruntuje, leští nábytek, ale také se již zdobí stromečky, peče cukroví, aby
bylo vše nachystáno na víkend, kdy po krátké pauze kasteláni opět zvou na prohlídky.
V aristokratických kruzích se rovněž podávaly třeba pečené telecí ledviny s makaróny, květáková polévka, rizoto
s raky či pstruh s holandskou omáčkou. Jako sladká tečka se na šlechtický stůl servíroval třeba pudink, lívance s
rybízovou zavařeninou a strouhaným tvarohem či jablečný závin.
Další zajímavosti se můžete dozvědět na těchto objektech:
3. prosince: státní zámek Sychrov - Jazzový večer na zámku Sychrov. Letos se již podruhé zámecká galerie
promění v jazzovou dílnu - opět v podání liberecké kapely Jiří Mašík Quartet. Samotný jazzový počin se rozezní v
19.15 hodin, předcházet mu bude večerní prohlídka vánočně laděných zámeckých interiérů začínající v 18 hodin.
Vstupné jednotné 250 Kč.
3. prosince: státní hrad Grabštejn - Vánoce na Grabštejně. Adventní sobota nejblíže svátku svaté Barbory
bude tradičně vyhrazena oslavě Vánoc. Na prohlídkách s kostýmovanými průvodci si můžete připomenout
vánoční zvyky a obyčeje, prohlédnout vyzdobené interiéry a načerpat adventní atmosféry. Zážitek z prohlídky
pak na nádvoří umocní adventní melodie (skupina Řemdih), rozveselí vás kejkle (kejklíř Martin) a nádvoří a
interiéry oživí šermíři (skupina Bibus Spiritus). Vánoční atmosféru podpoří i stánky s vánoční krmí i cukrovím a
také s drobnými dárečky a suvenýry. První prohlídka vychází v 9:20, další každých dvacet minut. Časy prohlídek
se svatou Barborou (pro děti) budou aktualizovány. Součástí programu bude i odpolední provedení České mše
vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání Luďka Veleho a pěveckého sboru Janáček (15:00 Velký sál v prvním
patře východního křídla). Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč, věž 70 Kč.
4. prosince: státní zámek Lemberk - Vánoce na zámku Lemberk aneb přijde i Mikuláš. Speciální prohlídky
vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a zvyků
šlechty. Připravte si básničku přijde i Mikuláš, čert a anděl. Prohlídky s průvodcem v: 10:00; 11:00; 12:00; 13:00
a 14:00. Vstupné: Plné 100 Kč, Snížené 80 Kč, Rodinné 280 Kč.
10. - 11. prosince: státní zámek Frýdlant - vánoční prohlídky. Adventní prohlídky se budou konat 10. a 11.
prosince a návštěvníci si během nich prohlédnou reprezentační prostory zámku s vánoční výzdobou a zámeckou
kuchyň, kde se bude připravovat vánoční pečivo. Prohlídku je možné i rezervovat na adrese
zamek.rezervace@seznam.cz nebo na telefonním čísle + 420 482 312 130 v době od pondělí do pátku od 8.00
do 15.00 hodin. Vstupné: plné 150 Kč, snížené 50 Kč.
17. prosince: státní zámek Zákupy - Adventní pohoda v zámku a podzámčí. Ve 14:30 na nádvoří proběhne
pěvecké vystoupení žáků 1. tříd ZŠ Zákupy. V 15:00 proběhne slavnostní předání vánoční nadílky medvědu
Medouškovi. V 16:00 započne na nádvoří nové vánoční vystoupení divadelního spolku Havlíček Zákupy - Vánoční
orloj. V 17:00 adventní koncert ve vytápěném koncertním sále v přízemí zámku, spojený s krátkou večerní
procházkou vybranými interiéry zámku. Vystoupí Jaroslava Filipová-Kynclová (klavír) a Renata SvobodováFraisová (zpěv). Od 10:00 do 14:00 budou na nádvoří zámku otevřeny stánky a od 15:00 do 17:00 bude na
nádvoří betlémské světlo od zákupských skautů. Eduard Held muzeum na náměstí - od 10:00 dílničky pro děti,
kde si mohou vyrobit vánoční ozdoby, jmenovky k dárkům, ozdobné papíry na balení dárků nebo namalovat
medvědí masky, výroba svých vánočních dobrot a zdobení perníčků. Výstava Šmoulí Vánoce od sběratele
Jaroslava Knoba. Od 10:00 do 21:00 je pro dospělé připravené posezení u kávy a vánočního čaje ve vlastních
šálcích či hrníčcích po babičce. Soutěž o šálek s nejlepším příběhem. Ukázky pečení vánoček a zdobení
vánočního cukroví. Předvánoční bazárek na poslední chvíli. Děkanský kostel sv. fabiána a Šebestiána - od 14:00
do 15:00 komentovaná prohlídka s adventní tématikou.
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26. prosince: státní zámek Sychrov - Swingové vánoce na zámku Sychrov. V zámecké galerii se od 16:00
můžete nechat unášet vánočními tóny. Jan Smigmator & Swinging Q Účinkují: Jan Smigmator - zpěv, průvodní
slovo, Vladimír Strnad - klavír, Jan Greifoner - kontrabas, Ondřej Sluka - bicí a Markéta Smejkalová - saxofony.
Zazní písně z repertoáru Franka Sinatry, Tonyho Bennetta, Michaela Bublého, Karla Hály, ale i písně ze svého
aktuálního alba Time To Swing a vánoční evergreeny jako Bílé Vánoce, The Christmas Song, Let It Snow a další.
Koncert se uskuteční za laskavé podpory společnosti s ručením omezeným REKUPER SYCHROV. Vstupné: 250
Kč.
26. prosince: státní zámek Hrubý Rohozec - Vánoční prohlídky. Od 10 do 14 hodin. Jak slavila Vánoce
hraběcí rodina? Co měli domácí k večeři a proč se na Štědrý den kácel ozdobený vánoční stromek? Oblíbené
sváteční prohlídky vánočně vyzdobeným zámkem. Návštěvníci se dozví něco o tom, jak Vánoce slavila rodina
Des Fours Walderode, ale i jaké sváteční zvyky dodržovalo zámecké služebnictvo. Prohlídky odcházejí v každou
celou hodinu. Rezervace není nutná. Jednotné vstupné: 100 Kč.
27. prosince - 6. ledna: státní zámek Sychrov - Vánoční prohlídky. Vánoční prohlídky zavedou návštěvníky
do zámeckých pokojů bohatě vyzdobených stromečky, betlémy a cukrovím. Chybět nebudou ani hračky z
přelomu 19. a 20. století, se kterými si mohly hrát šlechtické děti. Pro každého návštěvníka je připraven drobný
dárek a také vstup zdarma na výstavu Z dětských pokojíčků. Menší skupiny bez rezervace v 10.15, 11.30, 12.45
a 14 hodin. Pro skupiny nad 10 osob je rezervace nutná. Objednávejte na telefonu +420 482 416 011 (10-14
hodin). Vstupné: jednotné 150 Kč.
JABLONEC NAD NISOU - V
listopadu se jablonečtí pracovníci
veřejně prospěšných prací věnovali
zejména zametání chodníků a
úklidu spadaného listí. V minulém
týdnu uklízeli například areál
jablonecké největší základní školy v
Liberecké ulici. Na přiložených
fotografiích můžete vidět některé
výsledky jejich práce. Magistrát
města Jablonec nad Nisou
zaměstnává v režimu VPP 110 lidí,
dalších několik desítek pro město
pracuje v režimu veřejné služby.
Pracovníci VPP i VS denně uklízejí
kontejnerová stání na separovaný
odpad, likvidují černé skládky, na
vyžádání ředitelů školských zařízení
provádějí úklidové a drobné
údržbové práce ve školách a
školkách a také v domech
zvláštního určení a celou řadu dalších činností. Pravidelně také zajišťují dohled nad bezpečností silničního
provozu na stanovených přechodech pro chodce v blízkosti škol.
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KULTURA a POZVÁNKY
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MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ ŽELEZNÝ BROD
O letošním Adventu a Vánocích bude minimuzeum otevřeno po všechny adventní soboty a neděle
a také 25., 26., 27. a 28. 12. vždy od 13 do 17 hodin.
Dále v rámci akce Zimní sklářské pátky (= prohlídka více sklářských firem)
o všech zimních pátcích od 11 do 14 hodin.
MIMO TO LZE DOMLUVIT OTEVŘENÍ I JINDY - INDIVIDUÁLNĚ,
NA TELEFONU 777 168 470.
TĚŠÍM SE NA VÁS.
Novinkou letošní zimy bude rozšíření výstavy skleněných betlémů v mé zahradě u domu v Hluboké
115 (hned vedle nad budovou minimuzea, v památkové rezervaci Trávníky).
Instalovala jsem tam své betlémy už dříve (viz foto), ale tentokrát bude tato venkovní expozice ještě
rozšířena a doplněna o další betlémy a další večerní osvětlení.
Zvu Vás tímto jak do minimuzea, ale i na adventní a vánoční procházku památkovou rezervací
Trávníky s výše uvedenou venkovní expozicí betlémů.
Přeji Vám krásný zážitek a radostné a pokojné Vánoce i Advent.
Alena Kortanová
http://minimuzeum.wixsite.com/betlemy
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RESTAURACE OTEVŘENA

16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 46/2016

NOVÝ WEB PRO VŠECHNY MAMINKY JE SPUŠTĚN
Paní Lenka Havrdová ze Zásady, v těchto dnech, spustila velký a krásný
projekt pro maminky, ale také babičky a tatínky, prostě pro všechny,
kterým není lhostejná bezpečnost, starost i radost jejich dětí.
Podívejte se sami!
Zapojte se také a buďte vždy informováni kvalitními informacemi.

http://mamain.cz/

https://www.facebook.com/mamain.cz/?fref=nf
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ČERNÁ KRONIKA
FRÝDŠTEJN - Policisté z Rychnova u Jablonce nad Nisou v neděli v brzkých ranních hodinách zamířili do Frýdštejna na akci
dobrovolných hasičů. Pozvánku nedostali, ale přijeli na oznámený incident ze strany 20letého mladíka. V tamním kulturním
domě opakovaně fyzicky napadl pěstmi o čtyři roky staršího muže, kterému přivodil lehké zranění v obličeji. Za své jednání si
mladík již od policistů vyslechl sdělení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví s trestní sazbou až 2 roky odnětí
svobody.
TANVALD - V pondělí 21. listopadu ve čtyři hodiny odpoledne se v Tanvaldě v
ulici Krkonošská stala dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Daewoo Matiz jela ve
směru od centra města, kde na vyznačeném přechodu pro chodce u křižovatky s
ulicí Poštovní přehlédla přecházející 76letou chodkyni, do které narazila. Žena po
tomto střetu s vozidlem upadla na vozovku, přičemž utrpěla těžké zranění a byla
z místa události převezena do liberecké nemocnice. Alkohol byl u řidičky vozidla
vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. U
zraněné chodkyně byl vyžádán odběr krve. Policisté z Dopravního inspektorátu v
Jablonci nad Nisou, kteří tuto dopravní nehodu i nadále šetří, ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na
zdraví z nedbalosti.
PŘÍŠOVICE - V úterý kolem 15. hodiny kontrolovali příslušníci Celní správy v Příšovicích 55letého řidiče vozidla Škoda Yeti.
Vzhledem k tomu, že z něj byl cítit alkohol, přizvali celníci na místo kontroly policisty. Ti řidiče vyzvali k tomu, aby se podrobil
dechové zkoušce, což však razantně odmítl. Navíc chtěl v jízdě pokračovat dál a odmítal vystoupit z auta. Řidič byl vůči
policistům navíc verbálně agresivní. Vzhledem k tomu, že hodlal z místa kontroly odjet, byli nuceni proti němu použít
donucovací prostředky a na policejní služebnu ho eskortovali s pouty na rukách. Policisté mu pochopitelně zadrželi řidičský
průkaz. Navíc mu za odmítnutí dechové zkoušky hrozí ve správním řízení padesátitisícová pokuta.
SEMILY - 23.11.2016 18:26, Ve středu večer byl hasičům ohlášen požár v objektu
bývalé výrobny hraček TOFA v Semilech, ulici Spojovací. Na místo byli vysláni semilští
profesionální hasiči a jejich dobrovolní kolegové ze Semil a Benešova u Semil. Z
důvodu nebezpečí z prodlení muselo být přistoupeno k násilnému vstupu do objektu.
Objekt a okolí bylo silně zakouřeno. Dokonce i strojníci u aut museli použít dýchací
přístroje. Průzkumná skupina se vydala hledat se zavodněným proudem ohnisko
požáru. Hledání nebylo vůbec jednoduché, neboť objekt byl velmi členitý a uvnitř
nebylo kvůli kouři nic vidět. Při vyhledávání nepomohla hasičům ani termokamera,
protože teploty byly nízké. Nakonec hasiči našli bednu se spečeným
neidentifikovatelným materiálem, který žhnul a vyvíjel silný kouř. Hasiči dopravili
bednu ven a dohasili. Na odvětrání prostor použili 3 přetlakové ventilátory. Z
preventivních důvodů byli prostřednictvím města upozorněni na vzniklou situaci
obyvatelé blízkých panelových domů s doporučením nevětrat. Jelikož byl areál nevyužívaný, požár nezpůsobil žádnou škodu,
uchráněné hodnoty hasiči odhadují na 100.000 Kč. Příčina vzniku požáru bude předmětem dnešního šetření.
KRÁTCE:







21.11.2016 16:05 do 19:05; v ulici Krkonošská v obci Tanvald okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování
nehody, nebezpečí; střet OA s chodcem se zraněním, na místě složky IZS
23.11.2016 12:10 do 14:15; 35 - 38.3-39.8km na trase Turnov - Liberec u obce Paceřice okres Liberec; v Paceřickém
kopci směr Liberec; nehoda; havárie OA do příkopu, bez zranění a bez úniku.
23.11.2016 08:45 do 10:50; v ulici Anenské náměstí v obci Jablonec nad Nisou; u hotelu Merkur; nehoda, silný
provoz; 3 havarovaná vozidla; 3 x OA bez zraněmní a úniku provozních kapalin.
24.11.2016 22:40 do 25.11.2016 00:40; v ulici Želivského v obci Jablonec nad Nisou; u čp. 4 (za OC Rýnovka);
nehoda; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; jízdní pruh uzavřen; havárie OA se zraněním.
25.11.2016 20:20 do 22:25; na silnici 14 u obce Lučany nad Nisou okres Jablonec nad Nisou; nehoda; komunikace
dočasně uzavřena; OA x NA se zraněním
27.11.2016 00:45 do 01:45; D10 - 67.2-70.1km na trase Praha - Turnov; údajně jede vozidlo v pásu na Turnov, ale
směrem na Prahu; varování o výskytu nebezpečných vozidel zrušeno; POZOR ! NEBEZPEČÍ ! Vozidlo v protisměru.
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
28.11.

Den: -1/3°C
Noc: -3/-7°C

PÁTEK
2. 12.

Den: 4/8°C
Noc: 3/-1°C

ÚTERÝ
29.11.

Den: -1/3°C
Noc: -3/-7°C

SOBOTA
3.12.

Den: 2/6°C
Noc: 3/-1°C

STŘEDA
30.11.

Den: 0/4°C
Noc: 0/-4°C

NEDĚLE
4.12.

Den: 1/5°C
Noc: 1/-3°C

ČTVRTEK
1.12.

Den: 3/7°C
Noc: 2/-2°C

PONDĚLÍ
5. 12.

Den: 0/4°C
Noc: -1/-5°C

PRANOSTIKY
30.11.
Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
Když na svatého Ondřeje sněží, sníh
dlouho poleží.
Na svatého Ondřeje se někdy člověk
ohřeje.
Na svatého Ondřeje hoď dřívko na
vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok
zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý
rok.
Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

Slunce Měsíc 30.11. 2016
Vychází: 7:25
Zapadá: 15:46

Vychází: 7:44
Zapadá: 17:00

1.12.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3.12.
O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
4.12.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.

OBLOHA
PROSINEC 2016
Na prosincové obloze jsou planety umístěné
stejně jako v listopadu, tedy vysoko nad jihový
chodním obzorem spatříme ráno Jupiter a nad ji
hozápadním obzorem září Venuše. Její jasnost do
sahuje −4,3 mag a v její blízkosti se nachází pla
neta Mars.

FÁZE MĚSÍCE
29.11.

07.12.

Dne 13. 12. v 7 hodin dojde ke konjunkci Měsíce s
Aldebaranem (Aldebaran 0,3° severně). Zákryt tě
les se odehraje se západem Aldebaranu pod ob
zor.
Na Silvestra 31. 12. budeme svědky těsného při
blížení Marsu k Neptunu. Tělesa bude od sebe dě
lit jen 0,02°. Konjunkce nastává až na Nový rok
pod naším obzorem.
Maximum meteorického roje Geminidy má nastat
14. 12. v 1 hodinu. Měsíc v úplňku bude pozoro
vání značně rušit. Maximální hodinová frekvence
by měla dosáhnout 120 meteorů za hodinu.
Mars

Zimní slunovrat nastává 21. 12. v 11 hodin 43 mi
nut.
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Neptun

14.12.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce, ale má naši obec
rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.
1.
2.
4.
5.
5.

12.
12.
12.
12.
12.

2016
2016
2016
2016
2016

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Miroslav Princ
Jana Marková
František Zelníček
Oldřich Hnátek
Ladislav Šourek

VÝROČÍ
28.11. 1414 – Kostnický koncil: Jan Hus byl v Kostnici zatčen.
29.11. 1989 – Federální shromáždění ČSSR zrušilo vedoucí úlohu KSČ v
tehdejší Ústavě ČSSR
30.11. 1997 – Český prezident Václav Havel přijal demisi vlády Václava Klause,
čímž začala vládní krize.
1.12. 1525 – Tadeáš Hájek z Hájku, lékař a astronom († 1. září 1600)
2.12. 1805 – Napoleonské války: francouzské vojsko vedené císařem
Napoleonem drtivě porazilo rusko-rakouské vojsko v bitvě u Slavkova.
3.12. 1621 – Bohuslav Balbín, spisovatel († 28. listopadu 1688)
4.12. 1922 – Gérard Philipe, francouzský herec († 25. listopadu 1959)
VÝZNAMNÉ DNY
28.11. - Mezinárodní den nekupování ničeho
29. 11. - Mezinárodní den solidarity s Palestinci
1. 12. - Světový den boje proti AIDS
2.12. - Mezinárodní den za vymýcení otroctví
3.12. - Mezinárodní den zdravotně postižených

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 28. 11. – 5. 12. 2016,
slaví svátek:
28.11. - RENÉ je francouzské mužské křestní
jméno, které pochází z latinského renatus, což
znamená „znovuzrozený“.
29.11. - ZINA je ženské křestní jméno řeckého
původu. Pochází ze jména Zénais - „božská“. Je
hojně rozšířeno především v Rusku.
30.12. - ONDŘEJ je mužské křestní jméno. Jde o
variantu křestního jména Andrej. Pochází z
řeckého andreas, což znamená „mužný“, „statný“,
či „odvážný“. V Česku má Ondřej svátek 30.
listopadu. Ženská obdoba tohoto jména je
Ondřejka (Andrea).

ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

POČASÍ 1966
Začátkem října nastalo krátké
babí léto, ale dvě poslední
dekády tohoto měsíce byly s
přeháňkovým počasím.
První mráz -2°C byl v noci z
28. na 29. října a z 29. na 30.
října klesla noční teplota na 8°C.
1. listopadu poprvé sněžilo.
Konec roku se vyznačoval
stálým a dosti vydatným
sněžením. Byla silná vrstva
sněhu. Vzniklo mnoho škody
na telefonním vedení a v lesích
hodně polomů.
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1.12. - IVA je ženské křestní jméno germánského
původu. Jedná se o ženskou verzi jména Ivo, ze
které se díky její oblibě stalo samostatné jméno.
2.12. - BLANKA je vlastní dívčí jméno. Pochází
ze středověké latiny, kde blancus znamená „bílý“.
Blanka je tedy „bílá“ či „běloskovoucí“.
3.12. - SVATOSLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu. Vykládá se jako „silou silný“.
Další variantou jména je Světoslav. Ženským
protějškem jména je Svatoslava.
4.12. - BARBORA (řidčeji také Barbara) je
ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře
má svátek 4. prosince. Barbora je jméno řeckého
původu (z řeckého barbaros), což znamená
cizinka.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
JEDLÝ KAŠTAN
Využití kaštanů v kuchyni má letitou tradici – již před mnoha tisíci lety si na nich pochutnávali pralidé. Do Evropy
se kaštany dostaly z Malé Asie a v antických kronikách se
traduje, že právě díky tomuto plodu přežila vyhladovělá
řecká armáda tažení do Asie ve čtvrtém století před naším
letopočtem.
V Čechách se kaštany začaly pěstovat ve 13. století a jedlá
varianta si rychle získala velkou oblibu. Plody se totiž dají
poměrně snadno uskladnit, a tak měly kaštany pro
nejchudší obyvatele v omezeném zimním jídelníčku své
důležité místo. Kaštany ale rozhodně nejsou jídlem pouze
pro chudé. Jejich specifickou nasládlou příchuť si oblíbili
především největší evropští gurmáni, Francouzi –
nevystačí si pouze s praženými kaštany, ale z rozemletých
plodů vyrábějí pyré, omáčky či polévky. Ve Francii má kaštan nezastupitelné místo i v cukrářství – oblíbená je
kaštanová mouka, základ pro mnoho dezertů, a samozřejmě legendární nugát Marron glacé.
K velkým milovníkům kaštanů patří Američané, kteří tradičního posvícenského krocana často plní kaštanovou
nádivkou, oblíbený je i kaštanový sirup. V Asii jsou tyto plody často používány jako náhražka za zde nepříliš
rozšířené brambory a specifické využití kaštanů objevili na Korsice – vyrábějí z nich pivo a víno.
Důvodů, proč si pochutnat na kaštanech, je mnoho – nejen, že se jedná o vyhlášenou delikatesu, ale jsou také
velmi zdravé. Báby kořenářky je dříve využívaly jako osvědčený prostředek proti kašli. Látky obsažené v
kaštanech navíc mohou pomoci při poruchách krvetvorby, respiračních, jaterních a kardiovaskulárních
onemocněních.
Jedlá odrůda, kaštanovník setý, obsahuje velké množství vitamínů B, C a E. Čokoládově zbarvené plody jsou
navíc skvělým zdrojem minerálů – obsahují železo, hořčík, draslík, fosfor, vápník, měď, chlor, niacin,
karoten, biotin a kyselinu pantotenovou. Dále jsou bohaté na bílkoviny, glycidy a oleje. A věděli jste, že
kaštany obsahují 40 procent škrobu, což je dvakrát víc než brambory?
Pokud bojujete s nadváhou a rádi mlsáte oříšky, měli byste o kaštanech vážně popřemýšlet – sice také obsahují
poměrně hodně cukru, ale téměř žádný tuk. Kaštany se od dalších ořechovitých plodů, například pekanových
oříšků či mandlí, v mnohém liší. Na rozdíl od nich totiž obsahují velmi málo tuku. Zatímco hrst kešu oříšků má
v sobě přibližně 15 gramů tuku, srovnatelné množství kaštanů obsahuje pouze 1 gram tuku. Jestliže si tedy
hlídáte příjem tuků, jsou kaštany skvělou volbou.
Obsahují hodně draslíku a málo sodíku – působí tedy pozitivně na kardiovaskulární potíže. Pozitivní vliv mají
kaštany i na kůži, vlasy, jaterní a krvetvorné poruchy, respirační onemocnění, proti průjmu, proti
depresím, proti ztrátě paměti… Obsahují vitaminy A, B1 – 6, C, kalcium, fosfor, magnezium,
železo… prostě kudy chodí, tudy léčí. Jsou bezpečné i pro diabetiky, alergiky, celiatiky a neobsahují
lepek.
Jaké kaštany si vybrat?
Kaštanovníku existuje 15 druhů, a pokud si nejste stoprocentně jistí, že ve vašem okolí roste jedlý kaštanovník
setý, tak vám nezbude nic jiného, než se vypravit na tržiště či do supermarketu. V obchodech s delikatesami
někdy narazíte na mražené loupané italské kaštany či na francouzské kaštanové konzervy, které mívají nasládlou
či kořenitou příchuť. Při výběru nekonzervovaných kaštanů si dejte pozor, abyste vybrali pouze čerstvé lesklé
plody bez děr. Ty nejlepší kousky by měly být v poměru ke své velikosti relativně těžké. Pokud kaštanem
zatřesete a uslyšíte dutý zvuk, ruce pryč – znamená to, že plod vysychá. Při nákupu si dobře kaštany prohlédněte,
aby nebyly plesnivé – plísně je totiž velmi snadno napadají.
Jak kaštany upravovat
Kaštany důkladně omyjte, jejich plochou stranu nařízněte do písmene X (řez by
měl být přibližně 2,5 cm dlouhý a asi 4 mm hluboký) a naříznuté plody vložte do
pekáčku se zesíleným dnem. V troubě předehřáté na 220 stupňů je pečte přibližně
30–40 minut (podle velikosti plodů), při pečení je několikrát prohrábněte, aby se
nepřipalovaly. Upečený kaštan by měl mít stále tmavohnědou barvu, jakmile
kaštany začnou černat, znamená to, že se připalují.
Další variantou přípravy je pražení na pánvi – kaštany budou hotové za 10 až 15
minut, ale pozor na připalování – abyste je nepřipálili, musíte pánví pravidelně
třást. Majitelé plynových sporáků, kteří neradi myjí nádobí, mohou kaštany pražit rovnou na plotýnce.
Hotové kaštany oloupejte ihned, jakmile přestanou nesnesitelně pálit. Pokud počkáte, až úplně vychladnou, už je
ze slupky nedostanete.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
RIZOTO S KAŠTANY, DÝNÍ A DÝŇOVÝMI SEMÍNKY
300 g vařené rýže (dlouhozrnné nebo ve směsi s divokou rýží), 1 malou dýni
(250 g), 1 lžičku sušeného mletého koriandru, 100 g vařených nebo vakuovaných
kaštanů, 6 plátků slaniny, jemně nakrájených, sůl a pepř na dochucení, několik
lístků čerstvé šalvěje, nasekané na jemno. Dýni oloupejte, rozčtvrťte, semínka
vydlabejte a nechte stranou. Čtvrtky dýně narovnejte do pekáčku a v troubě
předehřáté na 180/160 stupňů pečte, dokud nezměknou; trvá to asi půl hodiny.
Pak ji nakrájejte na kousky nebo kostičky a promíchejte se slaninou. V misce
smíchejte koriandr, slaninu, sůl, pepř, šalvěj, dýňová semínka a pokrájené
kaštany. Směsí posypte kousky dýně a ještě krátce zapečte v troubě, aby se
slanina vypekla. Pak už jenom promíchejte s uvařenou rýží.
KRÉMOVÁ POLÉVKA Z PEČENÝCH KAŠTANŮ
50 g másla, 1 malá cibulka, najemno nakrájená, 50 g řapíkatého celeru, pokrájeného, 2 plátky čerstvého zázvoru,
200 g připravených kaštanů, 1 l kuřecího vývaru, sůl, pepř a mletý zázvor na
dochucení, 50 ml smetany ke šlehání, ušlehané, plátky uzeného kuřete nebo kachny
šlehačka a drcené kaštany k podávání. Máslo rozpusťte v hrnci, přidejte najemno
nakrájenou cibulku a asi dvě minuty míchejte. Přihoďte řapíkatý celer, zázvor a
kaštany. Minutu nebo dvě opékejte a pak zalijte vývarem. Povařte třicet až třicet pět
minut. Polévku rozmixujte, osolte a okořeňte. Hustý krém zjemněte ušlehanou
smetanou. Podávejte s plátky uzeného kuřete nebo kachny, doplňte šlehačkou a drcenými praženými kaštany.
KAŠTANOVÁ NÁDIVKA DO KRŮTY
2 cibule, česnek, 250 ml drůbežího vývaru, calvados, jablka, tymián, šalvěj,
rozmarýn, sůl, pepř, ½ veky, ¼ kg kaštanů, ¼ kg sušených švestek.
Na másle opečte dvě velké cibule nakrájené na jemná kolečka. Až je cibule
dosklovata, přidejte plátky ze tří stroužků česneku a ještě minutku opékejte. Základ
přelijte 250 ml drůbežího vývaru a deci Calvadosu (lze nahradit brandy…). Přikryté
potom vařte deset minut, přidejte kostičky ze tří oloupaných jablek, lžíci tymiánu,
lžíci šalvěje, lžičku rozmarýnu, hrubou sůl a pepř. Vařte dál, až jsou jablka měkká
(10 minut). Hmotu nechte vychladnout a zatím smíchejte kostičky z půlky bílého
chleba (veky), čtvrt kila oloupaných, opečených kaštanů posekaných najemno a čtvrt
kila posekaných sušených švestek. Smíchejte s jablečnou směsí a dochuťte pepřem a solí. Můžete ještě zvlhčit
vývarem. Nádivkou můžete vycpat drůbež (kuře, krůtu…) nebo se dá péct zvlášť ve vymaštěném pekáčku asi 40
minut.
KAŠTANOVÝ DORT
1,2 kg kaštanů, mléko, 80g másla, 6 vajec, 100g mandlí nebo ořechů,
šlehačka na šlehání. Oloupejte půl kila jedlých kaštanů, uvařte je v
mléce doměkka a větší část jich prolisujte (umelte), trochu si nechte na
ozdobu. V míse utřete do pěny 80 g másla, žloutky ze šesti vajec, 180 g
cukru a prolisované kaštany. Doplňte 100 g posekaných mandlí nebo
oříšků a jemně vmíchejte sníh ze šesti bílků. V dortové formě –
vymazané a vysypané - pečte zvolna půl hodiny a potom kontrolujte
klasicky špejlí, jestli ještě chvilku nepotřebuje dopéci. Vychladlý dort rozřízněte a vyplňte šlehačkou. Tou potřete i
vršek dortu a ještě posypte posekanými kaštany, které jste si ponechaly po uvaření na ozdobu.
KAŠTANY PO LYONSKU
1 kg kaštanů, voda, hřebíček – 4 ks, 150g cukru, 90g másla, 3 vejce, rum nebo
Brendy – velký panák. Kilo kaštanů nařízněte do křížku a urovnejte na vodou
postříkaný plech. Pečte dvacet minut. Kaštany oloupejte a vařte v mírně osolené
vodě s hřebíčkem. Kaštany prolisujte (umelte), přidejte k nim 150 g cukru, 90 g
másla, tři žloutky, deci rumu nebo brandy a jemně vmíchejte sníh ze tří bílků.
Koláčovou formu vymažte máslem, vysypte hrubou moukou a vlijte do ní hmotu s
kaštany. Pečte asi 40 minut a na talířcích dozdobte šlehačkou.
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DŮM a ZAHRADA
ADVENTNÍ SVÍCEN
Výrobě Adventního věnce se meze nekladou. Stačí jen trochu šikovné ruce, vázací drátek, lepící pistole, chvojí,
korpus, který koupíte v každém květinářství, nebo si jej vyrobíte z větviček, a různé ozdoby, stuhy a svíčky. Na
dveře je výroba věnce podobná, jako toho na stůl. Jen na ten stolní dbejte na to, aby svíčky, které na něj patří,
neohrozily požárem vaše zdraví a váš dům. Nebojte se kreativity, je to úžasná zábava a odreagování se a ještě si
zpříjemníte čas Vánoční.

Vytvořte si svůj vlastní Betlém
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VYTVOŘTE SI SVŮJ VLASTNÍ BETLÉM
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LOUŽNICKÉ TRADICE
STAVĚNÍ BETLÉMŮ
Dodnes jsou betlémy součástí křesťanské vánoční tradice a přinášejí
radost dětem i dospělým.
V kostelech můžeme vidět rozmanité betlémy – od těch, které jsou
složeny z figurek darovaných jednotlivými farníky, až po díla
vytvořená mistry řezbáři.
Betlémy se stavějí na konci doby adventní, při vigilii Narození Páně
(24. prosince) ukládáme do jesliček figurku Jezulátka.
Od slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) se k zástupu směřujícímu do
Betléma, připojují také figury Tří králů.
V kostele pak bývají betlémy do svátku Uvedení Páně do chrámu (2.
února).
V blízkosti betléma bývá umístěna pokladnička nebo dětmi oblíbená
figurka černouška, který po vhození mince zakývá na poděkování
hlavou. Touto cestou můžete podpořit náročnou údržbu betlémů.
Ve 4. stolení po Kristu přinesl papež Liberius do Říma pět prkének z
Kristových jesliček a uložil je v chrámu, který podle nich dostal
jméno Ad praesepe (U Jesliček) – dnes římská bazilika Santa Maria
Maggiore.
Roku 1223, po návratu z Betléma, připravil
František z Assissi pro účastníky půlnoční mše v
jeskyni u vsi Greccio jesle s živým oslem a
volem, a tak založil tradici stavění jesliček.
Vůbec první doložený betlém v českých zemích
byl v roce 1560 v jezuitském kostele v Praze.
Jezuitský řád se zasloužil o další šíření – ještě z
16.století máme zprávy o betlémech i v jiných
českých městech. Betlémy měly své místo v
pastorační činnosti jezuitů jako emocionálně
působivý prostředek. Jejich betlémy se proto
držely biblického příběhu.
V barokní době kostelní betlémy procházely
velkým rozvojem. Tvořily je figury v životní
velikosti, ať už malované na dřevěných deskách
anebo vyřezané ze dřeva. Marie Terezie roku
1751 zakázala stavění betlémů a předvádění
vánočních her v kostelech a Josef II. vydal tento
zákaz znovu, označil zvyk za dětinský a církve
nedůstojný. Zákaz se týkal i soukromých domů. Tam se dal ovšem hůře
kontrolovat, a tak se zvyk stavět jesličky přenesl do domácností.
K základním figurkám - Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády
a třem mudrcům - si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí.
Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny.
Lidové betlemářství se pak rozvíjelo v průběhu 19. století a svého vrcholu dosáhlo
počátkem 20. století. Dařilo se mu především v podhůřích a tam, kde byla
soustředěna podomácká výroba. Inspirací pro betlémskou krajinu se stávalo okolí
bydliště tvůrců. Specifickým typem z této doby jsou skříňkové betlémy – figurky ve
zdobené a prosklené skříňce. S přenosnými skříňkovými betlémy také někdy
koledníci obcházeli domácnosti a hrávali před nimi vánoční hry.
Po druhé světové válce byla tradice přerušena ideologizací vánočního tématu po
nástupu komunistické strany k moci. Přesto i v tomto období vznikaly betlémy.
Materiály, z nichž se betlémy stavěly, byly rozmanité. Betlémy byly papírové, ručně
malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. I v
betlémářství se vytvořily v průběhu staletí četné krajové rozdíly jak v pojetí, tak i v
materiálech. Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce se stavěly v okolí
Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších a Třešti.
V Železném Brodě máte možnost navštívit výstavu skleněných betlémů, které k našemu kraji neodmyslitelně
patří.
http://minimuzeum.wix.com/betlemy
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

1928
Politické záležitosti
Obecní zastupitelstvo konalo v roce 1928 sedm
schůzí. Příděly od berního úřadu jsou velmi
nedostatečné, takže těžko jest spravovati finance
obce.
Učiněn apel na ty dluhující poplatníky daní, by
alespoň zaplatili povinné přirážky obecní, by mohly
býti zaplaceny úroky z vypůjčených peněz.
Účině se podporovala akce zřízení dráhy Jablonec
– Železný Brod. Návrh na postavení této dráhy
vyšel z nutné potřeby našich průmyslových obcí,
Loužnice – Bratříkov, Zásada – Držkov – Huť atd.
Činěny přípravy a zvolen výbor pro vedení této věci. Naše obecní zastupitelstvo usneslo se konati sbírku po obci,
po příkladu jiných obcí, by se mohl býti z takto získaných peněz proveden projekt této dráhy. Bohužel ke sbírce
ani nedošlo.
Zájezd novinářů
Ve dnech 13. a 14. května, uspořádal „Syndikát čsl. Novinářů“ zájezd na Železnobrodsko. Za tím účelem by shlédl
naše sklářství, zjistil jeho potřebu a seznal krásu
našeho kraje. Dne 15. května navštívili žurnalisté
i naši obec.
Na jejich počest pořádána v „Sokolovně“ sklářská
výstava, na které zastoupeny všechny obory
sklářství, i výroba galalitového zboří bří
Linkových.
Novináře uvítal starosta obce řídící učitel A.
Ludvík.
Po prohlédnutí výstavy, navštívili závod pana
Linky Vojtěcha.
Poté odjeli do Zásady a Držkova. V Zásadě
vystrojena byla v sokolovně novinářům skvělá
hostina, které se zúčastnili i někteří lidé z naší
obce.
Výsledek celého zájezdu?
V novinách chválili jen výstavnost našich obydlí,
vypočítávali, kolik jest milionářů v našich
vesnicích a dokonce v jednom časopise byl
článek, ve kterém byla popisována ona hostina
v Zásadě, za kterou by se ani kněžna nemusela
stydět, ale o tom co by naše sklářství nutně
potřebovalo k ozdravění, neb potřebě Dráhy o
tom se psalo velmi málo. Účast žurnalistů přes
60.
foto: dráha 1928, výstava, Stará sokolovna
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Víš jaký je rozdíl mezi krumpáčem a učením? V principu
žádný. Jedním uchem jde dovnitř a druhým ven. Víš tedy
jaký je rozdíl. No ten krumpáč tam zůstane.
Do školy přijde inspektor. ptá se jednoho žáka, jestli ví,
proč je osa glóbusu nakřivo. Žák v rozpacích odpoví, že on
to neudělal. Inspektor vyzve tedy učitele, aby to žákům
vysvětlil. Učitel zrudne a praví: "Opravdu je to tak, pane
inspektore, dostali jsme ten glóbus takhle už z obchodu."
Inspektor pak vypráví celou záležitost řediteli. Ten
vybuchne: "Stokrát jsem tomu učiteli říkal, aby
nenakupoval u žida."
Ze žákovských knížek:
Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.
Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů.
Váš syn při vyvolání k tabuli zakřičel, že chybí, vyskočil
oknem a zavřel se na záchodě.
Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta.
Simuloval zvonění školního zvonku budíkem, a když se mu
na to přišlo, ještě tvrdil, že ho o to školník požádal.
Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později.
Přišla do školy, když bylo ředitelské volno.
Nepíše si co říkám, píše jen to, co potřebuje.
Váš syn nic neprovedl a to je podezřelé.
Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod
pana ředitele, který strašně dupe a funí.
Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.
Žádá od učitele lepší známku se železnou tyčí v ruce.
Aniž by šel k tabuli, prohlásil, že nic neumí.
Spadla mu mandarinka na strop.
Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: "Pokud tě má
rada, vrátí se."
Zařval "nálet na blby" a pustil mi na nohu kovadlinu.
Vešel sem do třídy a nepostavil se mi!
Do vyučování přivedl živou prostitutku.
Při slohové práci "Nejhezčí zážitek z prázdnin" popsal
soulož.
Nevhodně nosí do školy žvýkací a jiné gumy.
Plival na lidi skrze zavřené okno.

MOUDRÁ VĚTA
Hádat se se ženou je jako paraolympiáda, můžeš vyhrát, ale stejně budeš kripl.
TIRÁŽ
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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CO PATŘÍ DO ODPADOVÝCH NÁDOB?
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