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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 48/2016
pro týden:
12. 12. 2016 – 18. 12. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

CESTOVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Pro všechny cestující hromadnou dopravou, v našem kraji, jsou
připraveny odjezdové tabule.
Pro přehled odjezdů ze zastávek v Libereckém Můžete se připojit
pomocí mobilního telefonu nebo počítače a mít tak přehled o
spojích ve Vašem okolí.
Tabule zobrazují všechny spoje dle jízdních řádů odjíždějící z
vybrané zastávky

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

Kliknutím na označení linky se zobrazí celá trasa spoje, v trase
spoje se kliknutím na název zastávky zobrazí odjezdová tabule
této zastávky
On-line informace o jízdě spoje se zobrazují nejdříve 30 min. před
odjezdem spoje.
Stanoviště u autobusů jsou zpravidla uváděna v těch zastávkách,
kde jsou jednotlivá stanoviště označena číslem nebo jiným
označením i ve skutečnosti na místě (ve spolupráci s dopravci a
správci zastávek budeme usilovat o rozšiřování i o další zastávky).

Třídění pod sokolovnou zůstává nezměněno.
Můžete zde třídit sklo, papír, PET, směsný
plat, TETRAPACK a textil.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017.
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MIKULÁŠ
Tak jako každý rok, ani letos nebyl výjimkou a v pondělí v podvečer chodil naší obcí Mikuláš, anděl a
čerti. Nejdříve se sešli u zvoničky, kam se z nebes, snesl Mikuláš s Andělem a z pod skály vylezli
z pekla čerti. Prošli celou vesnicí a hodné děti obdarovali dobrotami a zlobivé postrašili a dali jim šanci
se do příště polepšit a tak letos žádné z dětí v pekle neskončilo. Celý rok uteče rychle, andílci vše
bedlivě sledují a zapisují, aby Mikuláš věděl i v roce 2017, jak které dítě bylo hodné či zlobilo.
V úterý 5. prosince 2017 se těšíme zase na shledanou s celou touto kouzelnou družinou.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se bude konat dne 17. prosince 2016 od 15.00 hod v budově OÚ.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příloha č. 3 k zápisu ze zasedání ZO Loužnice.

Zahájení – určení ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Rozpočtová změna č. 4
Rozpočet na rok 2017
Účetní závěrka k 31. 12. 2016
Různé – Informace a návrhy starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
Závěr
Marcel Tiler - starosta obce

3

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 48/2016

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
V pátek 16. 12. a sobotu 17. 12. 2016, si budete moci
pochutnat na pečených vepřových kolenech.
Kolena si můžete objednávat telefonicky: 722 321 919, nebo
přímo v Hospůdce.
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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Albína

Vlasta

David

Daniel

Silvestr

Miloslav

Boží hod
vánoční

Nový rok
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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
JABLONEC N. N. - Na závěrečném Věnečku tanečních TOPDANCE v
jabloneckém Eurocentru jsme vyhlásili výsledky ankety Hledáme
princeznu z tanečních, která probíhala od začátku října. Absolutní
vítězka získala téměř dva tisíce bodů. Jaké bylo pořadí?
Tradiční podzimní taneční kurzy TOPDANCE jsou doplněny i o soutěž
Princezna z tanečních a Princezna Deníku. Stranou nezůstávají ani
mladíci, ti soupeří o titul Sympaťák z parketu.
Tím se letos na 1. místě stal Ladislav Marko a vedle diplomu je
především čeká ochutnávka potápění v nejhlubší věži v České
republice. Voucher pro vítěze věnoval Jaroslav Kočárek z libereckého
Snakesubu. Mladí pánové soutěžili nejen v dovednostech
společenského chování, ale také například kdo z nich nejvíce
rozesměje svou partnerku či nejlépe uváže kravatu.
Za 2. místo věnovala společnost 4you sportovní batoh a za 3. místo
získal sympaťák kšiltovku.
Dívky hlavně zdobily a do finále se probojovaly přes internetovou
anketu na našich webových stránkách. Desítka finalistek pak sbírala
hlasy především prostřednictvím tištěných kuponů. Tak se podařilo výsledky udržet v tajnosti až do závěru čtvrtečního
Věnečku v Eurocentru, kdy proběhla korunovace.
A jak to letos dopadlo?
1. místo Princezna TOPDANCE a absolutní vítězka
Pavlína Kuderová
2. místo Princezna TOPDANCE Michaela Horčičková
3. místo Princezna TOPDANCE Lucie Nebeská
1. místo Princezna Deníku Veronika Jégrová
2. místo Princezna Deníku Lucie Peterková
3. místo Princezna Deníku Karolína Lišková
Čestné uznání Samanta Korseltová, Kateřina Popelková Vanessa Rolencová a Tereza Fantíková
Ceny od partnerů soutěže předávaly Anne Jägerová, šéfredaktorka Jabloneckého deníku Lenka Klimentová a Dagmar
Kubištová. Každá z finalistek dostala diplom a korunky od firmy Šenýr, květiny věnovala Jana Harasimovičová z
Květinářství Gracie, Střední umělecko-průmyslová škola sklářská tvořila pro princezny skleněné růže, Moštárna
Rychnov věnovala bagy s jablečným moštem, půjčovna svatebních šatů Vodička Jablonec odměnila vítězky vouchery
na 100 %, 50 % a 30 % slevu na půjčení společenských šatů, Lucie Uhlířová z Kadeřnictví Chameleon věnovala
vouchery na vlasové služby, Jablonecký deník připravil princeznám za 1. místo espresso kávovar a za 2. místo
elektrický kartáček a další drobné dárky pro všechny finalistky, stejně tak volné vstupy na další taneční lekce. Během
večera byly k vidění i ukázky standardní a latinskoamerických tanců a jako adventní dárek od kouzelníka Magic Alex
dostali všichni na závěr ochutnávku z jeho vystoupení.
SEMILY - Otevřené Mistrovství Semil v přípravě kváskového kysela se
uskutečnilo v restauraci. Vítězství tentokrát získala Lenka Matějková před
druhým Josefem Králíčkem a třetí byly Eva Šírová a Věra Friesová, které dostaly
stejný počet bodů. Letos se sešlo 18 soutěžících, všechny vzorky jsou vždy do
doby hodnocení uchovány při konstantní teplotě a vlhkosti. Minimální množství
doneseného vzorku kysela je jeden litr, aby se dostalo na všechny porotce.
Porota letos pracovala ve složení Lída Pěničková, Richard Stehlík, Vladimír
Rezek, který stejně jako loni přišel v kostýmu Trautenberka, Láďa Bažant a jako
zástupce médií redaktorka Českého rozhlasu Ivana Bernáthová.
Nechyběla živá muzika v podání skupiny Střípky a kulturní vystoupení, které
obstarala hra Otesánek v podání Podkrkonošské a Pojizerské společnosti přátel Járy Cimrmana. V rámci akce byla
pořádajícím občanským sdružením Cervus Semilensis udělena Cena za kulturní počin roku pro sbormistryni Ivu
Srbovou. V závěru došlo na slavnostní vyhlášení, aby všichni přítomní mohli zjistit, kdo že má pro tento rok to nejlepší
kyselo! Vítězem se stala Lenka Matějková před druhým Josefem Králíčkem a třetí byly Eva Šírová a Věra Friesová,
které měly navlas stejný počet bodů.
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ŽELEZNÝ BROD - V roce 2012 vyhlásila
železnobrodská radnice soutěž pro všechny
výtvarníky. Zadáním soutěže bylo vytvořit návrh pro
betlém, který by v době adventu zdobil náměstí 3.
května v Železném Brodě. Vítězný návrh vytvořil
místní nadšenec Standa Pelikán. V prosinci roku
2012, tak poprvé v Železném Brodě pod vánočním
stromem stála svatá rodina. Svatý Josef, Panna
Marie, Ježíšek, oslík a ovce byly namalovány v
životní velikosti na sádrokartonovou desku. Po
čtyřech letech se radnice rozhodla, že betlém doplní
o nové figury. Standa Pelikán se tady opět chopil
štětce. V pátek 2. prosince 2016 při vernisáži
výstavy Betlémy - skleněné i jiné železnobrodské
byli odhaleni tři králové. Kašpar, Melichar a Baltazar
jsou vytvořeny stejnou technikou jako předešlé
postavy. „Záměrem radnice je i v dalších letech postavy do betléma přidávat. Standa Pelikán je ochotný a
schopný výtvarně ztvárnit prakticky cokoliv. Vyzýváme tedy nejen všechny Broďáky, ale i občany z okolních obcí,
aby do 30. ledna 2017 své tipy na další postavu hlásili v TIC Železný Brod. Postava, o kterou bude největší
zájem, bude slavnostně odhalena v prosinci roku 2017," dodal starosta Železného Brodu František Lufinka.
VÝSTAVY SOUVISEJÍCÍ S VÁNOČNÍMI SVÁTKY:
Betlémy vystavují v lomnickém muzeu již popatnácté BETLÉMY V LOMNICI
NAD POPELKOU
Podobně jako v minulých letech budou moci ve vánočním čase návštěvníci
muzea v Lomnici nad Popelkou od 3. prosince 2016 do 6. ledna 2017 zhlédnout
další ročník výstavy betlémů, ať už z muzejních zdrojů, tak i vypůjčených z
partnerských institucí a od soukromých osob.
VÁNOCE NA DLASKOVĚ STATKU
Vánoční expozice na Dlaskově statku v Dolánkách se jmenuje Příprava rodiny
sedláka Josefa Dlaska na Půlnoční mši. Zpřístupněn a vánočně naladěn bude celý areál Dlaskova statku.
TŘPYTIVÉ VÁNOCE S PERLIČKOVÝMI OZDOBAMI Z PONIKLÉ Třpytivé Vánoce s
perličkovými ozdobami z Poniklé
Vzpomínáte si na vánoční ozdoby smontované z maličkých třpytivých perliček, hvězdy,
zvonečky a postavičky, které jste jako malí věšeli na stromečky u prarodičů a rodičů? Byly to
perličkové ozdoby z Poniklé, které se v této krkonošské vísce vyráběli z foukaných dutých
skleněných perlí již na počátku 20. století. Výstava se koná od 23. listopadu do 30. prosince
2016.
VÝSTAVA TAJEMNÝCH SYMBOLŮ: SLUNOVRAT, SATURNÁLIE, CHANUKA A VÁNOCE
Vánoční výstava v Muzeu českého ráje v Turnově je zaměřená vývoj prosincových svátků, které jsme si zvykli
nazývat „vánoční", případně „adventní". Výstava se koná od 23. listopadu 2016 do 31. ledna 2017.
VÁNOCE JSOU SVÁTKY DĚTÍ A HRAČEK
Výstava pořádaná Muzeem panenek a Muzeem místní historie Smržovka. Po reportáži v Toulavé kameře posílají
majitelce Muzea panenek Svatě Jakoubkové panenky lidé z celé republiky. Prostory jejího muzea jsou omezené,
proto vznikla tato výstava, aby ukázala to, co se do něj nevejde. Expozice představí sbírku pohledem laděným
vánočním časem v různých letech. Výstava se koná od 5. prosince 2016 do 20. ledna 2017.
SVĚT VÁNOČNÍCH OZDOB OPĚT OVLÁDNE JABLONECKÉ MUZEUM
Já, ozdoba v jabloneckém muzeu
Interaktivní výstava skleněných vánočních ozdob pro malé i velké. Víte, jak ozdoby přicházejí na svět? Chcete se
stát jednou z nich? Vernisáž výstavy s pohádkou proběhla 24. listopadu, ale výstava se koná až do 9. dubna
2017.
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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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BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH V NAŠEM OKOLÍ
24. prosince Štědrý den
12 hodin – Železný Brod, zvonice u kostela – přijďte si tradičně zazvonit
16 hodin – Loučky
20 hodin – Zásada
22 hodin – Bzí, kostel Nejsvětější
Trojice
24 hodin – Krásná (bohoslužba
slova)
24 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího
25. prosince Slavnost Narození
Páně
9 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího
11 hodin – Loučky
16 hodin – Krásná
26. prosince svátek sv. Štěpán
9 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího
16 hodin – Držkov 30. prosince
svátek Sv. rodiny
18 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího (mše na zakončení
roku)
31. prosince svátek sv.
Silvestra
16 hodin – Zásada
18 hodin – Bzí, kostel Nejsvětější
Trojice
1. ledna 2017 svátek Matky Boží Panny Marie
9 hodin – Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího
11 hodin – Loučky
16 hodin – Krásná
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONECKO - Policisté objasňují okolnosti a průběh incidentu, který se odehrál v sobotu po půlnoci v jablonecké restauraci
během vánočního večírku zaměstnanců jedné firmy. Poklidný průběh firemní party údajně narušili čtyři mladí muži, kteří sem
po půlnoci přijeli z jiné restaurace taxi službou, aby zde pokračovali v zábavě. Personál je sice informoval o tom, že je
restaurace rezervovaná pro uzavřenou společnost, ale to dva z nich nejspíš kvůli opilosti pořád nemohli pochopit. Situace se
vyostřila v konflikt, při kterém dva z "vetřelců" utrpěli nepříjemná zranění. Přivolaní zdravotníci zdravotnické záchranné služby
se museli postarat o 20letého Liberečana, kterému sešívali roztržené obočí a zdravotní stav jeho stejně starého kamaráda,
který pochází rovněž z Liberce, si vyžádal hospitalizaci v nemocnici. Z policejního protokolu vyplývá, že je útočníci bili pěstmi a
kopali do nich. Policisté zatím jejich jména neznají a pátrají po nich.
MALÁ SKÁLA - V pondělí ráno byli hasiči voláni do Malé Skály, kde hořel před
garáží zaparkovaný automobil Volvo XC 590. Vedle stálo druhé auto, se kterým
stihla majitelka odjet pryč. Požár, který se šířil od motorového prostoru, hasiči
zlikvidovali dvěma vodními proudy. U události nebyl nikdo zraněn. Na místě
zasahovali profesionální hasiči z Turnova a dobrovolní z Malé Skály. Škoda byla
předběžně odhadnuta na 100.000 Kč, příčina je zatím v šetření.

TANVALD - Tento týden proběhl výcvik jabloneckých hasičských lezců v
lyžařském areálu Tanvaldský Špičák. Výcvik byl před nadcházející zimní sezónou v
lyžařských střediscích zaměřen na záchranu osob z lanovky. Členové lezeckých
skupin si tak pod vedením svého instruktora prakticky nacvičili lanové techniky pro
záchranu či pohyb mezi jednotlivými sedačkami.
Výcvik probíhal ve dnech 6. – 8. 12. 2016. Tématicky zaměřené výcviky absolvují
hasiči pravidelně v rámci odborné přípravy.

KRÁTCE:
7.12.2016 09:25 do 10:25; na silnici 29058 v obci Zlatá Olešnice okres Jablonec nad Nisou; nedaleko pošty; nehoda; probíhá
vyšetřování nehody; 2x OA bez zranění, na místě PČR, pohyb osob na vozovce-vyšetřování nehody, místo průjezdné
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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
12.12.

Den: 4/8°C
Noc: 0/-4°C

PÁTEK
16. 12.

Den: 0/4°C
Noc: -1/-5°C

ÚTERÝ
13.12.

Den: 0/4°C
Noc: 0/-4°C

SOBOTA
17.12.

Den: 1/5°C
Noc: 0/-4°C

STŘEDA
14.12.

Den: 0/4°C
Noc: 2/-2°C

NEDĚLE
18.12.

Den: 1/5°C
Noc: 0/-4°C

ČTVRTEK
15.12.

Den: 0/4°C
Noc: 2/-2°C

PONDĚLÍ
19. 12.

Den: 1/5°C
Noc: 2/-2°C

PRANOSTIKY
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v
příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok
hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný
rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý
roček bude v běhu.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá,
hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je
na každé výšině.

Slunce Měsíc 14.12. 2016
Vychází: 7:41 Vychází: 16:48
Zapadá: 15:43 Zapadá: 7:31

13.12.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího
roku.(12 dní - 12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
16.12.
O svaté Albíně schovej se do síně.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
17.12.
O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE?
12.12.
Měsíc v Hyadách – postupné zákryty jasných
hvězd
13.12.
Zákryt Aldebaranu Měsícem (05.28 UT)
14.12.
Maximum meteorického roje Geminid

Zimní slunovrat je okamžik, kdy
Slunce vstoupí do znamení
Kozoroha.
Tento rok to vychází na:
21. Prosinec 2016 v 11:45h

21.12.
Zimní slunovrat (10.44 UT)
22.12.
Maximum meteorického roje Ursid
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FÁZE MĚSÍCE
14.12.

21.12.

29.12.
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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.
12.
13.
13.
16.
18.
18.

12.
12.
12.
12.
12.
12.

2016
2016
2016
2016
2016
2016

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Josef Daníček
Jana Hloušková
Jaroslav Růžička
Kristýna Živná
Radek Belda
Martin Šimek ml.

VÝROČÍ
12.12. 1901 – Guglielmo Marconi provedl první transatlantické bezdrátové spojení.
13.12. 1642 – Holanďan Abel Tasman objevil Nový Zéland.
14.12. 1911 – Roald Amundsen dobyl Jižní pól.
14.12. 1939 – Josef Abrhám, herec
15.12. 1920 – Vlastimil Brodský, český herec († 20. dubna 2002)
15.12. 1832 – Gustave Eiffel, francouzský konstruktér a architekt († 1923)
16.12. 1851 – Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu.
16.12. 1775 – Jane Austen, anglická spisovatelka († 18. července 1817)
17.12. 1938 – v časopise Mladý hlasatel vyšel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy
spisovatele Jaroslava Foglara
17.12. 1903 – Bratři Wrightové uskutečnili první let letadlem.
18.12. 1957 - Marek Eben, herec, bavič, zpěvák, moderátor
VÝZNAMNÉ DNY
15.12. - Zamenhofův den - den narozenin L. L. Zamenhofa (1859–1917), iniciátora
jazyka esperanto
18.12. - Mezinárodní den migrantů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

1947
Povětrnost – Zima byla velice krutá. Před Vánoci min. roku začalo mrznout a neustále
mrzlo až do jara. Na svatého Josefa bylo ještě hodně sněhu.
Celé léto i podzim bylo bez deště, takže
možno říci, že to byla celonárodní katastrofa.
Není pamětníka podobného sucha. Celá
krajina vypadala v měsíci září a říjnu jako
někdy v březnu, samá šeď nikde žádná
zeleň.
Následkem tohoto sucha vyschla většina
studní ve vsi a byli jsme nuceni chodit pro
vodu do potoka.
Úroda v tomto roce byla v obilí průměrná,
brambor bylo méně, ale píce bylo velmi
málo, což bude míti velký vliv na chov
dobytka a jeho užitkovost.
V důsledku sucha a tím i neúrody začalo býti
v určitém zboží nedostatek a tím začala se
opět zmáhat šmelina, úřady opět rozmnožili
řady kontrolorů, zboží, které bylo ve volném
prodeji jest opět na poukazy nebo na body.
Nejhorší situace jest v textilu, ba možno říci,
že ani ve válce nebyla taková nouze o textil
jako teď.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 12. 12. – 18. 12. 2016,
slaví svátek:
12.12. - SIMONA je ženské jméno
pocházející z hebrejštiny a znamená
„slyšící“, „naslouchající“. Dalšími formami
jména jsou Simeona a staročeské jméno
Šimona.
13.12. - LUCIE (nebo též Lucia) pochází z
latinského slova lux - světlo a význam
jména je „světlá“, „zářící“. Mužskou
podobou jména je Lucian a Lucius.
14.12. - LÝDIE pochází z řečtiny a
znamená pocházející z Lýdie (území Malé
Asie). Jméno se používá častěji ve formě
Lydie nebo Lydia.
15.12. - RADANA je vzniklo zkrácením
jména slovanského původu Radovana,
které znamená radost přinášející, radující
se. Mužskou obdobou jména je Radan a
Radovan.
16.12. - ALBÍNA je latinského původu a
znamená bělavá. Českou variantou je Bjela.
Další formou jména je Alba.
17.12. - DANIEL je mužské jméno
hebrejského původu. Ve Starém zákoně je
Daniel židovským mladíkem, obdařeným
výjimečnou moudrostí, schopností vykládat
sny a viděním do budoucnosti.
18.12. - MILOSLAV je slovanského
původu a jeho význam je slavný milostí,
milý, klidný (obdoba latinského Mansvet).
Jinou podobou tohoto jména je Miloš.
Ženskou obdobou toho jména je Miloslava.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
JMELÍ BÍLÉ
Je rozšířen po celé Evropě jako cizopasník v korunách stromů
jehličnatých i listnatých. Semena roznášejí ptáci, zejména drozdovití
na stromy trusem, kde rostlina zapouští kořínky do kůry stromu a živí
se jeho mízou.
Rostlina je keřovitá polocizopasná stále zelená až 80 cm vysoká. Roste
na stromech. Listy jsou v párech, kožovité, vstřícně kopinaté a
vytrvalé. Květy v úžlabí vidlic jsou zelenavě dvoudomé v klubku a
plodem je bílá bobule se srdčitými semeny.
Kvete v březnu a v dubnu.
Sbíraná část: Větévky s listem (Herba visci albi). Sbíráme po celý rok.
Nejúčinnější je však v prosinci a v lednu.
Sběr: Mladé větévky s listem se ulamují nebo uřezávají. Často se strhují
hákem upevněným na dlouhé tyči. Droga se suší při teplotě 45 ° C.
Schne zvolna. Nepříjemný zápach čerstvé rostliny sušením rychle zmizí.
Droga chutná nasládle slizovitě, později má charakteristickou hořkou
chuť. Sesychací poměr je 3 : 1.
Účinné látky: Viskotoxin, tyramin, cholin, acetylcholin, různé
pryskyřičné alkoholy a látka proteinového charakteru, histamin,
triperteny, flavonoidy, cukr, mastný olej, sliz, kyselinu kávovou a sinapinovou, gama aminokyselinu máselnou.
Použití: Předchází rakovině. Rozšiřuje krevní vlásečnice, reguluje krevní tlak - to znamená, že vysoký krevní tlak
snižuje a nízký krevní tlak zvyšuje.
Čaj (nálev): Při padoucnici (epilepsii), chronických křečích, hysterických záchvatech, zvápenatění cév, mrtvici,
onemocnění krevního oběhu, utiší a posílí srdeční činnost a zároveň při chorobách srdce, zmizí také příznaky
nenormálního krevního tlaku, jako pocity závratě, hučení v uších, návaly krve do hlavy a poruchy zraku.
Znormalizovaný krevní oběh utiší poruchy dělohy a menstruace, především silné měsíční krvácení, jakož i krvácení
u šestinedělky. Zastavuje krvácení plic, krvácení střev, při tyfu a úplavici, dobře ovlivňuje funkci všech žláz,
povzbuzuje látkovou výměnu. Jeho vliv na slinivku břišní je tak dobrý, že po dlouhodobé čajové kůře ztrácí
cukrovka příčinu svého vzniku. Výborně ovlivňuje funkce hormonů. Jestliže vychladlý čaj vtáhneme nosem, zastaví
se krvácení z nosu.
Tinktura se používá při nárazových potížích s dýcháním (astma bronchiale), prodloužené menstruaci, bolesti
svalů,
chorea minor (posunčina, záškuby, tiky), nemocích kloubů a zhoubných tumorech, návalech krve do hlavy,
závratích, potácení se, sklonech k pádům na záda, špatném spánku s nepokojným sněním, vnitřních nepokojích,
bušení srdce, nevolnosti, mravenčení, svědění pokožky, křečích hlasivek, nepravidelném tepu, depresích,
hysteriích, návalech křečí podobných epileptickým.
KOUZELNÉ JMELÍ
Jmelí je nejen tradiční vánoční rostlina, ale také léčivá bylina. Jmelí zavěšené na dveřích patří k tradičním
vánočním zvykům. Políbení pod jmelím na Štědrý den má zajistit lásku až do příštích
Vánoc a podle Keltů líbání pod jmelím zajišťuje také plodnost. Jmelí nosí štěstí tomu,
kdo je jím obdarován, ne tomu, kdo si jej sám koupí. Darujete-li někomu o Vánocích
kytičku jmelí, přinese mu to radost, lásku a ochranu před nemocemi. Do domu přináší
jmelí štěstí, odvahu a lásku. Zvyk líbat ženy a dívky pod zavěšeným jmelím pochází
pravděpodobně z Anglie a k nám se dostal ze sousedního Německa. V Norsku je jmelí
symbolem usmíření. Tradice užívání jmelí jako vánoční dekorace k nám přišla z
Anglie. Magickou moc mu přisuzovali již naši dávní předkové. Jmelí sloužilo k ochraně
proti zlým duchům a k zajištění lásky a plodnosti.
Pokud se vám zdá o jmelí (zvláště pak líbáte-li se pod ním), znamená to lásku nebo
brzkou svatbu v rodině. Je-li jmelí zelené, znamená štěstí, suché neštěstí, zlaté je
symbolem bohatství, ale musí to být vzácné, přírodně zlaté, jmelí, ne uměle pozlacené. Kupovat ve snu jmelí,
nevěští nic dobrého, ale rozdávat jej znamená, že budete pomáhat potřebným. Zavěšování jmelí je symbolem
štěstí, které k vám teprve přijde.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
LUCIINY KOČIČKY
mouka pšeničná hladká 500 gramů, máslo 100 gramů, mléko 200 mililitrů, smetana
na šlehání 50 mililitrů, vejce 2 kusy, cukr krupice 100 gramů, droždí 42 gramů,
šafrán 0,1 gramu, kardamom 1 lžíce, sůl, rozinky (na ozdobu).
Připravte si kvásek - do vlažného mléka rozdrobte kostku droždí a přidejte asi 2
lžíce cukru. Lžící utřete dohladka a nechte kvásek 10 minut odpočívat v teple.
Mezitím smíchejte šafrán se smetanou a metličkou míchejte, dokud se rovnoměrně
neobarví. V kastrůlku rospusťte máslo. Do větší mísy prostejte mouku, přidejte
rozpuštěné máslo, šafránovou smetanu, 2 vejce, zbytek cukru, kardamom, kvásek
a promíchejte. Přisypte sůl a vypracujte pružné, nelepivé těsto. Nechte v teple
kynout asi hodinu. Z těsta vyválejte tenké dlouhé proužky a smotejte je do tvarů
typických pro kočičky - esíček, beraních hlav, šneků či copů. Přeneste na plech
vyložený pečicím papírem a nechte ještě 10 minut dokynout. Potřete vejcem a
ozdobte rozinkami. Pečte 10 - 15 minut v troubě předehřáté na 200 °C.
COPÁNKY S KÁVOVÝM SIRUPEM
mouka pšeničná hladká 250 gramů, kypřící prášek do pečiva 1/2 balíčku, máslo 30
gramů, vejce 1 kus, mléko 80 mililitrů, olej
Na sirup: cukr třtinový 250 gramů, voda 500 mililitrů, káva 2 lžíce, zázvor 1 kus
(malý, cca 3 cm)
Mouku prosejte s práškem do pečiva, přidejte změklé máslo, vejce, mléko a
vypracujte vláčné těsto. Zabalte ho a nechte chvíli rozležet. Mezitím svařte v
kastrůlku vodu s cukrem, vmíchejte kávu a nechte vychladnout. Těsto na
pomoučněném vále rozválejte na cca 3 mm silný plát, nakrájejte ho na proužky asi
1,2 cm silné a 8 cm dlouhé. Upleťte z nich copánky a kraje přimáčkněte. Usmažte je
v horkém oleji. Pak je namočte v kávovém sirupu, rozložte na mřížku a nechte oschnout.
ŠTÓLA S MARGOTKOU
mouka pšeničná hladká 500 gramů, kypřící prášek do pečiva 1 kus, cukr
moučkový 100 gramů, cukr vanilkový 1 balíček, vejce 2 kusy, tvaroh měkký 250
gramů (tučný), rum 4 lžíce, máslo 250 gramů (změklé), rozinky 1 hrst, ovoce
kandované 1 hrst, citronová kůra (z 1 citronu, nastrouhaná), ořechy lískové 1
hrst, tyčinka Margot 3 kusy (celkem 300 g), cukr moučkový (na posypání).
V míse smíchejte mouku s práškem do pečiva, přidejte oba cukry, celá vejce,
tvaroh, rum a plátky másla. Rukama vypracujte těsto, které bude držet při sobě.
Na závěr do mísy přidejte rozinky, kandované ovoce, kůru z citronu i ořechy.
Jen zběžně těsto propracujte tak, aby v z něj příměsi neodpadávaly, a nechte ho
půl hodiny odležet v lednici. Těsto pak na pomoučeém válu rozválejte na
obdélníkový plát vysoký 1 cm. Do jeho středu poskládejte na třetiny pokrájenou tyčinku Margot. Překryjte ji levou
částí, poté i pravou částí tak, že uprostřed vznikne jakýsi val. Štólu přeneste na plech s papírem na pečení, vložte
do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte asi 50 minut. Po upečení ji pocukrujte.
VÁNOČNÍ POLENO
Na těsto: vejce 6 kusů, cukr 150 gramů, kakao 50 gramů, vanilkový extrakt 1 lžička
Na krém: čokoláda tmavá 175 gramů, cukr moučkový 200 gramů, máslo 225 gramů
(změklé), vanilkový extrakt 1 lžíce
Kromě toho: cukr moučkový (na poprášení papíru na pečení).
V míse ušleháme z bílků tuhý sníh a zašleháme do něj 50 g cukru. V další míse
ušleháme žloutky se zbylým cukrem do husté bílé pěny. Zlehka do ní vmícháme
prosáté kakao, vanilkový extrakt a nakonec připravený sníh.
Těsto nalijeme na hlubší plech vyložený papírem na pečení a rozetřeme až k okrajům.
Vložíme ho do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme asi 20 minut. Upečený plát
necháme trochu zchladnout a pak ho překlopíme na arch papíru na pečení poprášený
moučkovým cukrem. Čokoládu na krém rozlámeme na kousky, rozpustíme ji v kovové
misce ponořené do horké vodní lázně a necháme vychladnout. V míse utřeme
moučkový cukr se změklým máslem, přidáme rozpuštěnou čokoládu a vanilkový extrakt a promícháme. Vychladlý
plát těsta potřeme připraveným krémem a zarolujeme ho jako roládu. Zbylým krémem pak potřeme poleno i na
povrchu a pomocí špejle nebo stěrky na něm vytvoříme strukturu připomínající kůru.
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DŮM a ZAHRADA
VÁNOČNÍ STROMEČEK

Vánoční stromeček, tak to je klasika vánoc. Ale co zkusit něco originálního, fantazii se meze nekladou.
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JMELÍ
Dalším symbolem vánoc je jmelí, můžete si jej jen tak pověsit, či naaranžovat. Zde je několik tipů.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SVATÁ LUCIE
Svatá Lucie bývá líčena jako dcera bohatých a vznešených rodičů. Legenda vypráví, že se rozhodla pro panenský
život, všechny nabídky k sňatku odmítala a svůj majetek rozdala chudým. Jednou si prý dokonce vypíchla oči, aby
tak odradila dalšího z nápadníků, ale jako zázrakem jí byl zrak vrácen. Zklamaný a odmítnutý pohanský nápadník
jí udal jako křesťanku a Lucie byla odsouzena k prostituci ve veřejném domě. Stráže, které měli za úkol jí tam
odvést, nedokázali se svatou Lucií hnout z místa. Nakonec jí podřízly hrdlo mečem a svatá Lucie kolem roku 304
zemřela.
Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brousířů. Je vzývána proti
krčním chorobám a nejčastěji bývá vyobrazena s mečem, se svítilnou a miskou, na
které jsou vidět dvě oči.
V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly „Lucky“ kolem stavení. Věřilo se, že
postavou velká, bíle oděná „Lucka“ chodila s nožem a dětem, které se o adventu
nepostili, chtěla rozpárat břicha.
Někde chodilo po staveních Lucek více a děti, které se uměly hezky pomodlit,
obdarovávaly, ostatním hrozily metlou.
Svatá Lucie byla chápána také jako ochránce proti čarodějnicím. Na Moravě se proti
čarodějnicím chránili tak, že od svátku sv. Lucie až do Božího narození odhodili jedno
poleno dříví a takto odhozenými na den Božího narození zatopili.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly,
nesměly v tento den prát ani příst. Věřilo se, že té přadleně, kterou by Lucka
přistihla při práci, naplnila by komínem světnici prázdnými vřeteny a ty by musela
obratem napříst. Na Valašsku dokonce vynášely přadleny své kolovraty ze světnice
na půdu. Nezřídka se za Lucky převlékali sousedky a kontrolovaly jiné, zda nepředou či nederou peří. Těm, které
přistihly při draní, rozfoukaly peří po celé světnici a těm, které předly, rozmotaly napředené nitě.
Jak takový svátek Lucie vypadával v dobách, kdy si lidé o tradicích jen nečetli, ale sami je dodržovali? V českých
zemích byly zvyky velice různorodé. Lucii ve všech případech ztělesňovala
obchůzková postava. Zatímco Barbora klepala na okno a ohlašovala tak svůj
příchod, Lucie přicházela znenadání. Někde s ní chodíval po vsi, chalupu od
chalupy průvod masek, který dívka, převlečená za svatou Lucii, vedla.
V průvodu byly typické postavy – družičky, kněz, poustevník, kominík, řezník,
dráteník, krajánek a cikánská rodina. Zatímco postava Barborky byla čistě dívčí
záležitostí, s Luckou to bylo někde i jinak.
Svátek svaté Lucie patří dodnes k nejživějším tradicím ve Švédsku. V roce
1927 vyhlásil jeden stockholmský časopis soutěž o volbu Lucie. Dívku, která
zvítězila, korunovali Lucií a v průvodu byla provázena družičkami a chlapci –
nosiči hvězd. Tím se oslava Lucií rozšířila po celém Švédsku. Lucie dnes
přichází dokonce i do nemocnic. Lucie, které obcházejí v severských zemích,
mají na hlavě korunu se svíčkami, jako předzvěst konce nejtemnějšího období roku. Lucie zpívá a dává naději, že
po tmě se k nám vrátí světlo. Lucie ve Švédsku přináší světlo, v Čechách čistotu – což není v přeneseném
významu zase tak velká odlišnost. V roce 2001 poprvé Lucie v celé své kráse zavítala i mezi členy Severské
společnosti v Praze na Novotného lávce.
Lucie v magických praktikách:
Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i řada magických praktik. Vesničané věřili, že o
tomto dni se scházejí čarodějnice, aby kuly pikle a škodily dobrým křesťanům. Svatá
Lucie byla považována za mocnou ochranitelku před jejich kouzly a čarami.
Nejnavštěvovanějším místem čarodějnických setkání o sv. Lucii v zemích Koruny
české býval prý vrch Radhošť, který byl odpradávna opředen mnoha pověstmi.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám, spojovaly se s ním různé zvyky.
Lucie je patronkou a ochránkyní švadlen. Snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v
tento den příst ani prát. Proto při svých obchůzkách nosila Lucka v ruce dřevěný
dlouhý nůž – kdyby zjistila, že má někde hospodyně rozdělané přádlo, tak mohla jí
nožem přádlo pocuchat. Byla však také symbolem čistoty – den jako dělaný pro
vánoční úklid. Lucie je také považována za patronku kočích.
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JMELÍ
Bez jmelí si Vánoce nedovedeme představit. Tradice pochází od Keltů, v druidismu je jmelí jednou z
nejposvátnějších bylin. Se jmelím do svého domova přinášíte i požehnání a zrovna tak ho s darovaným jmelím
předáváte přátelům.
Jmelí, posvátná rostlina keltských druidů, do domu přináší štěstí,
odvahu a lásku.
Ti ho prý ze stromu sekali pouze zlatými, případně stříbrnými srpy.
I když žádné pozůstatky těchto nástrojů se ve skutečnosti nikdy
nenašli, tak to zkrátka k jejich mytologii patří. Keltové považovali
jmelí za posvátnou rostlinu. Snad proto, že celou zimu dokázalo
držet zelenou barvu. Dokonce věřili, že jmelí funguje i jako
protijed a že vyléčí každou chorobu. A dokonce se jím ve
starověku vykuřovaly domy podobně jako s kadidlem. Zvyk česat
jmelí ze stromů tedy pochází z dob dávných a předkřesťanských.
Nejmocnější je jmelí darované. Jeho bílé bobule dozrávají právě v
prosinci, a proto jmelí připadalo našim předkům magické, a tak mu
přisoudili kouzelné účinky. Zavěšovali je do domů jako ochranu
před ohněm, čarodějnicemi a zlými duchy. Také se tradovalo, že
jmelí splní jedno přání každému, kdo je zašeptá do plamínku první

zapálené svíčky na vánočním stromečku.
Do Čech se dostal zvyk zavěšovat do domu jmelí z Anglie. Keltové věřili, že přináší do domu štěstí, odvahu, lásku
a plodnost, proto také dodržovali zvyk líbání: Muž směl políbit na Štědrý den pod zavěšeným jmelím kteroukoli
ženu. Po každém polibku utrhli společně jednu bobulku, až na tu poslední. S tou se pak nechávalo jmelí viset až
do příštích Vánoc.

Magická užití: Ani bylina, ani strom, neklasifikovatelné běžnými schématy, připomínající hvězdokupu vstřelenou
do nebe lukem posvátného stromu - taková je přirozenost jmelí. Patří do doby mezi světlem a tmou, a mezi
dvěma ročními obdobími. Je bránou k „jinému“.
Starý italský příběh vypráví o překrásné víle, která se zjevila jistému rytíři s obrazem zářící Luny a Svatého Grálu
u nohou. V ruce držela snítku jmelí. Řekla rytíři, že díky tomuto jmelí zůstává věčně mladá a krásná.
Skandinávská Edda traduje legendu o Baldurovi „zářícím“ bohu, sužovaném sny o přicházející smrti. Frigg, matka
bohů, všechny živé bytosti zavázala přísahou, že ho nezabijí. Ale zapomněla na jmelí. Loki, jeden z prvních bohů,
tradičně pokládaný za ručitele pořádku, se pokusil narušit Frigginy snahy. Dal snítku jmelí do ruky slepému
Hodurovi v době, kdy se bohové bavili házením věcí po Baldurovi, kterému, jak věřili, nemohlo nic ublížit. Hodur
po něm hodil I snítku jmelí a zabil ho. Země propadla zármutku, protože Baldur měl vhled do krásy zářící
duchovní říše.
Se smrtí Baldura propadl svět do duchovní temnoty, „temné zimy duše“. (Z hlediska homeopatie a zásady
„podobné léčit podobným“, či „to, co nemoc způsobuje, je schopno ji vyléčit. Po naléhavých prosbách bohyň a
bohů byl Baldurovi navrácen život a světlo duchovního Slunce znovu ozářilo Zemi.
Jmelí bylo svěřeno do opatrování bohyni lásky a lidem bylo navždy přikázáno líbat se pod jeho větvemi. Jmelí
sbíráme šestý den po novoluní, nebo o letním slunovratu. Pro ochranu se nosí nebo ukládá na náležité místo.
Jmelí zavěšené nad kolébkou zabrání skřítkům v únosu dítěte. Z jeho
dřeva se vyrábějí amulety a šperky, ochranné talismany a záruky
uzdravení. Pomáhá při lovu a oplodnění. Zavěšené v ložnici jmelí přinese
krásné sny a prostřednictvím těchto snů odhalí tajemství nesmrtelnosti.
Do rituální zásnubní číše se přidává pár bobulí a snítka v domě slouží k
získání přízně bohyně lásky.
A jak se jmelí dostalo do křesťanských svátků? Zcela určitě je to
přenesený předkřesťanský zvyk, kterému se podařilo i jako jiným
obyčejům přenést i do novějších křesťanských tradic. Ale existuje
například i legenda o tom, že Josef vyřezal kolébku pro malého Ježíška
právě z větví jmelí.
A tak se odedávna věří, že je to právě jmelí, které, pokud se zavěsí na
vánoce ke stropu, zajišťuje štěstí a ochranu pro celé obydlí. Kromě toho
je to i hezká dekorace. Používá se buď původně zelené a, nebo
pozlacené. Takže, až si ho o vánocích doma zavěsíte, vzpomeňte si, že
právě děláte zvyk, který je z vánočních obyčejů jeden z vůbec těch
nejstarších.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

1929

POLITICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Po celý ro uvažováno o otázce postavení skupinového vodovodu. Též projekt dráhy Jablonec – Brod, byl
v několikráte na programu schůze obce zastupitelstva. Velikých starostí měl obecní výbor s opatřováním bytu pro
příslušníky obce: Anna Novotná, Marie Rezlérová a rodina Pavlatová. Ač v obci je bytů nadbytek přece pro tyto se
žádný nenašel. Posléze byli přijmutí do okresního chorobince v Žel. Brodě a obec připlácela stanovený obnos za
opatření.
Obec velice trpí nedostatkem přídělů od
berních úřadu, takže nemůže dostáti svým
povinnostem.
Obecní přirážky: 200% činžovní, 300%
k daním ostatním.
Na podzim konány volby do Národního
shromáždění. Zuřivá agitace všech stran.
Mnoho letáků, mnoho slibů bylo
rozhozeno po všech krajích. Splní –li se
jen desátý díl toho co je voličům
slibováno, bude dobře na zemi.
U Linků byla schůze, kde řečnil příslušník
národní demokracie, u Studničků pak byli
schůze 2, sociální demokraté a národní
socialisti.
Výsledek voleb: Do sněmovny: Národní
sociálové 133 hlasů, do senátu 115 hlasů,
Národní demokraté 50 – 44, Sociální
demokraté 19 – 18, Strana lidová 19 – 16,
Republikáni 18 – 18, Živnostenská 16 –
16, komunisté 6 – 5.
Volby konaly se ve škole a měly klidný
průběh.
OSLAVY
Jako každoročně slavena památka Jana
Husa, zapálením hranice u hřbitova a
v den Svobody 28. října pořádána
akademie dětská v Sokolovně.
ROZVOJ OBCE
Na pozemcích u Hutě postavena
mačkárna a obytný dům Alfréda Valtera,
který označen č.p. 83.

foto: Hospoda u Studničků – již nestojí,
půlitr z Hospody u Studničků Loužnice.
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Kazatel, doktor a inženýr čekají na golfovém hřišti, až uvolní jamku
skupina pomalých hráčů. Inženýr: "Co je to za lidi? Už tady kvůli nim
čekáme přinejmenším čtvrt hodiny!" Doktor: "To nevím, ale nikoho
tak nešikovného jsem ještě neviděl!" Kazatel: "Támhle přichází
správce hřiště. Zeptám se ho." "Ahoj Georgi, co je to před námi za
skupinu? Jsou hrozně pomalí." George: "Jo tamti? To je parta slepých
hasičů. Oslepli loni při hašení naší klubovny, tak je tady necháváme
kdykoli zdarma hrát." Kazatel: "To je smutné ... Večer jim věnuji
zvláštní modlitbu." Doktor: "Dobrý nápad. A já si popovídám s
kolegou, jestli by se pro ně nedalo něco udělat." Inženýr: "A proč tedy
k čertu nehrají v noci?"
"Rejžo, to co držíte v ruce, není scénář, ale telefonní seznam."
"No proto, už jsem chtěl polovinu vyškrtat!"
"Člověče, proč řežete do stromu nožem?" "Já ho neřežu, já ho kácím."
"Nožem?" "Jsem placený za hodinu."
Syn se ptá otce meteorologa: "Tati, a vždy ti předpověď vyjde?"
"Předpověď vždycky, jen datum někdy nesouhlasí!"
Jeden vězeňský hlídač sděluje druhému: "Ten chlapík z cely číslo 12
minulou noc uprchl." "No konečně, to pilování už mi lezlo na nervy!"
"Jak se učí váš syn, paní Nováková?" zajímá se sousedka.
"Ale raději se neptejte. Na rodičáky chodím pravidelně pod
pseudonymem."
Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy:
"Nezáviď spolužákům, když se chlubí, co všechno doma mají. Raději
si zapamatuj, kde bydlí..."
Biolog, fyzik a matematik stojí před vchodem do domu a sledují, jak 1
člověk vešel dovnitř a 2 lidé vyšli ven. Biolog to komentuje: "To je
jasný, ty lidi se vevnitř množej, a proto jich vychází víc než vchází do
baráku." Fyzik nesouhlasí a prohlašuje: "To je chyba měření."
Matematik se zamyslí a pak prohlásí: "Když teď vyjde minus jeden
člověk, nebude v domě nikdo."

MOUDRÁ VĚTA
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
TIRÁŽ
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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RESTAURACE OTEVŘENA
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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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