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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 49. / 2012
pro týden:
26. 12. 2012 – 2. 1. 2013

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí
VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
Vánoční prázdniny
byly zahájeny v
sobotu
22. prosince 2012
a skončí ve středu
2. ledna 2013.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH
LOUŽNICE
V pátek 28. prosince 2012,
se od 17. Hodin v Hospůdce Na Záduší,
koná výroční členská schůze SDH
Loužnice

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2012
V sobotu 29.12.2012 se uskuteční od 10 hodin
dopoledne, v Kulturním Domě v Loužnici,
Volejbalový turnaj
čtyřčlenných družstev.
Startovné za jednoho hráče je
50,- Kč.
Veškeré informace a přihlášky
k turnaji podává pan Pavel
Udatný – „Hivris“
Telefon.: 604 668 024
e-mail: Hivris@email.cz
--------------------------------------------------------------

SILVESTR 2012/2013 –
31. 12. 2012 – 1. 1. 2013
Letošní Silvestr v Hospůdce Na
Záduší, bude!
Rádi přivítáme všechny z
Loužnice, přátelé a kamarády.
Silvestr bude v duchu
příjemného sousedského
posezení s chuťovkami – co kdo
donese a s dobrou hudbou.
Možná přijde i kouzelník… 
Každý je vítán!
---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

ŠTĚDRODENNÍ PROCHÁZKA SE SVAŘÁKEM
Tak jako i v předminulých letech
i letos na Štědrý den 24. 12. 2012, po obědě, se uskutečnila „Svařáková procházka“,
sešli jsme se na koupališti, dali si svařáka a popřáli krásné Vánoce a dětem se zkrátil
čas při čekání na Ježíška  .
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ŠTĚPÁNSKÁ DISCO
V úterý 25. 12. 2012 vypukla od 21 hodin, již tradiční a vyhlášená Štěpánská diskotéka.
Několik dní před diskotékou probíhala velká rekonstrukce baru na sále, tzv.: „Hivris bar“. O
rekonstrukci baru se postaral pan Pavel Udatný, Nikol Matěásková a Jaroslav Lanc.
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TANVALD - Padající kvádry ledu zbarvily
chodník v Krkonošské ulici v Tanvaldě do
krvavé barvy.
V osudný
okamžik zde
procházela
žena, kterou
těžký led
zasáhl přímo
do hlavy a
vážně ji zranil.
Žena byla s
vážným
zraněním hlavy
okamžitě
převezena do
liberecké nemocnice. Ihned po zákroku
odstranili tanvaldští profesionální hasiči
pomocí plošiny zbytky nebezpečně se
vyklánějícího ledu z inkriminované střechy.
Při tomto zásahu řídili dopravu v obou
směrech policisté. Na hlavní komunikační
tepně směrem na Harrachov a od něj se
tvořily kolony. Všechny složky integrovaného
záchranného systému občany varují, aby
zvýšili ostražitost, protože právě v tuto dobu,
kdy nastává obleva, se zmrzlý sníh a led ze
střech uvolňuje daleko častěji, než při
teplotách bod bodem mrazu.
KOŠŤÁLOV - Svůj kalendář už v Česku
vytisklo
mnoho
spolků a
zejména
sportovkyň,
ale v našem
regionu
nejde o tak
častý jev.
Navíc ne
každý
kalendář je
zajímavý a
vkusný. To
ale není
případ
hasiček z
Košťálova,
které k tomu vedla snaha přispět na
rekonstrukci místního areálu. Protože se
urovnaly vztahy se sousedními domy u
hasičského areálu Pod Kozlovem, tak by se
měl v budoucnu rekonstruovat. Budou
ovšem potřeba peníze i pomoc dobrovolníků.
„Moc jsme nemohly přispět fyzickou silou,
tak jsme chtěly pomoci jinak a rozhodly jsme
se nafotit kalendář," řekla hned na úvod
setkání Veronika Nosková, která měla tento
nápad jako první.

2012

ZE SVĚTA

ŽELEZNÝ BROD, TANVALD - Do
projektu Studentské prezidentské
volby se zapojily pouze dvě školy z
Jablonecka. Celorepublikový trend se
naplnil i na Jablonecku.
Do projektu Studentské prezidentské
volby se sice zapojily jen dvě zdejší
střední školy Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská
(SUPSŠ) v Žel. Brodě a Obchodní
akademie Tanvald (OA), ale výsledky
korespondují s výsledky ze škol po
celém Česku. Přímo z Jablonce n. N.
se nepřihlásila ani jedna střední škola. Vítězem celorepublikového
sčítání se stal podle předpokladů Vladimír Franz, jenž přitahuje
pozornost nejen mladých výrazným tetováním, je ale i terčem vtipů
kolujících po internetu, kde je přirovnáván k modrému Avatarovi. Ve
Studentských prezidentských volbách dostal 25 010 hlasů, druhý v
pořadí skončil Jan Fischer s 11 983 hlasy, třetí příčka pak patří Karlu
Schwarzenbergovi s 8 990 hlasy.
Studenti SUPSŠ se hlasováním zcela vymezili proti Jiřímu
Dienstbierovi a Zuzaně Roithové, když oba získali nula procent hlasů.
„Zájem o volby projevila asi polovina studentů," přiblížila zájem o
volby Zdeňka Laštovičková, ředitelka SUPSŠ Železný Brod. Vladimír
Franz na sklářské škole nasbíral 54 procent hlasů a zcela tak
převálcoval konkurenci, když druhý v pořadí skončil Miloš Zeman se
14 procenty. Jan Fischer získal 12, Karel Schwarzenberg 10, Přemysl
Sobotka 8 a Táňa Fišerová 2 procenta.
Svobodného práva volit využilo i padesát studentů Obchodní
akademie Tanvald. Všichni měli možnost se seznámit s kandidáty. V
hodinách si zopakovali pravomoci prezidenta a dle svého uvážení
vybírali vhodného kandidáta. A v úterý 11. prosince měli studenti
možnost si vyzkoušet, jaké to je jít volit. „Vše simulovalo skutečné
prezidentské volby, které nás čekají počátkem příštího roku,"
přiblížila Zdeňka Juklová, která mimo jiné vyučuje na OA Tanvald
politologii. Mezi studenty OA Tanvald získal nejvíce hlasů Vladimír
Franz, v těsném závěsu skončil Jan Fischer.
Studentské prezidentské volby proběhly na 400 gymnáziích,
středních odborných školách a středních odborných učilištích(172
gymnázií, 233 odborných škol a 36 učilišť). Nejvíce mladých voličů
bylo v Praze, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, nejméně pak
hlasovali mladí z Libereckého a Jihočeského kraje. Studentské volby
byly pouze jednokolové. Studentské volby se konaly v rámci projektu
Jeden svět na školách, který zastřešuje společnost Člověk v tísni.
Platný hlas odevzdalo ve studentských volbách 61 499 středoškoláků
z celé České republiky. Studenti vybírali z osmi oficiálně potvrzených
kandidátů.
Největší počet hlasů získal jednoznačně Vladimír Franz, druhý v
pořadí skončil Jan Fischer a třetí Karel Schwarzenberg. „V případě
studentských prezidentských voleb zvítězil kandidát, kterého mladí
lidé vnímají jako nepolitika; kandidát, který se z jejich pohledu
politikou neušpinil. Jeho nekonformita a způsob vystupování jsou jim
zřejmě sympatické. Studentskou volbu lze tedy chápat jako určitý
protest vůči estabilishmentu. Před politickými stranami a
jednotlivými politiky tak stojí nelehký úkol: dělat politiku, která
dokáže v mladých lidech vzbudit důvěru," uvedl ředitel
programu Jeden svět na školách Karel Strachota.
Autor: Jan Sedlák
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JABLONECKO - Přízemní mrazík překvapil i silničáře, havarovalo
několik sypačů, kamion, autobusy mnohde stály a čekaly. Tma,
přízemní mrazík, na silnici to klouže. Skupinka lidí podupává na
stanici autobusu. Krokem k nim míří osobní vůz. „Nahoru autobus
nevyjede, jsou tam sypače mimo silnici. A autobus do Brodu tam taky
stojí," houkne na lidi muž z vozidla. Ještě stále absolvuje riskantní
jízdu z Jablonce n. N. do Železného Brodu.
Lidé volají, někteří se vydávají do města pěšky. „Sama bych nešla, ale
běžela se mnou kamarádka. Celou cestu jsme se po silnici klouzaly,"
přiblížila svou ranní cestu do práce jedenatřicetiletá Veronika, jež do
Brodu jezdí z jedné ze spádových obcí.
Přízemní mrazík, který udeřil v noci z úterý na středu, překvapil i
samotné silničáře. Nehoda dvou sypačů podle krajského dispečera
zimní údržby v Libereckém kraji Pavla Pospíšila ovlivnila údržbu silnic
na Jablonecku. „Skončily v příkopě na silnici 287 mezi Maršovicemi a
Bratříkovem," upřesnil Pospíšil.
Nejprve sjel do příkopu jeden. K havarovanému kolegovi vyrazil další
vůz z Jablonce. „Ani ten neměl štěstí a sjel na zledovatělé silnici do
příkopu přibližně dvě stě metrů za první uvízlým sypačem. Oběma
silničářům pomohl až třetí inertní sypač, kterému se podařilo celou
silnici posypat krátce po šesté hodině ranní," přiblížila situaci Daniela
Daníčková, mluvčí společnosti Silnice LK, která údržbu provádí.
Mezitím ledová skluzavka způsobovala velké problémy osobní a
autobusové dopravě, kde docházelo ke zpoždění pravidelných
autobusových spojů.
Další nehoda sypače, který na nesjízdné vozovce sjel do příkopu, se
stala v obci Bzí u Železného Brodu. Naštěstí se zde podařilo vozidlo
vyprostit osádce druhého vozu, který vyjel na pomoc.
Aby toho nebylo málo, o dva kilometry dále od dvou zapadlých
sypačů na Bratříkově, námraza vyhodila ze silnice i kamión. Kluzká
byla v noci také silnice první třídy 10 mezi Tanvaldem a Železným
Brodem. Na nebezpečnou kombinaci sněhu, mrazu a deště upozorňují
silničáři v Libereckém kraji již dlouhou dobu. „Řidiči by si měli dávat
pozor zejména v ranních hodinách," doplnila Daníčková.
Autor: Jan Sedlák, ČTK

2012

PŘÍCHOVICE - Obec Kořenov zve diváky
na Koncert nejen vánoční hudby třech století
- napříč Evropou. Koná se ve čtvrtek 27.
prosince od 19 hodin v kostele sv. Víta na
Příchovicích. Vystoupí vokální soubor
Profundo a Musica Viva - soubor historických
nástrojů. Vstupné na koncert je dobrovolné
a bude věnováno na opravu rozhledny
Štěpánka. Koncert pořádá obec Kořenov ve
spolupráci s římskokatolickou farností
Příchovice, Jizerky pro Vás o. p. s. a Českými
drahami. Na koncert pojede autobus v 18.15
z Polubného přes Kořenov a odveze diváky
po skončení stejnou trasou i zpět.

NOVOROČNÍ VÝSTUPY
2013
KOZÁKOV – 35. Ročník, od
9,00-15,00 hodin. Hvězdicový
výstup na vrchol Kozákova,
pěšky, na lyžích na kole, na koni.
ČERNÁ STUDNICE - 30.
Ročník, Hvězdicový výstup na Černou
Studnici, start individuální
JEŠTĚD - Turistický oddíl pořádá již tradiční
Novoroční výstup na Ještěd. Letos se jedná
již o 32. ročník. Start v Horním Hanychově
mezi 8.30 a 11.30 hodin. Těšíme se na Vás
na Ještědu.
NISANKA - V úterý 1. ledna 2013 se koná
6. ročník výstupu k rozhledně Nisanka.
Prezentace účastníků proběhne u rozhledny
od 10 do 14.30 hodin. Na místě bude pro
všechny připraveno něco na památku, něco
k zakousnutí i na zahřátí. Rozhledna bude
přístupná pouze za příznivého počasí. Akci
pořádá Novoveský okrašlovací spolek.
ŠTĚPÁNKA - 22. ročník, start: Tanvald
10.00 h, cíl: Kořenov – Příchovice 16.00 h,
trasa: 6 km, KČT Tanvald, tel.: 607 282 173

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA

R I/10 - 19.12.2012 04:25 do 05:25; na silnici 10 na výjezdu z obce Loužnice okres Jablonec nad Nisou,
délka 1.7km; ledovka, průjezd se zvýšenou opatrností; Nebezpečné náledí na silnici I/10 v obci Loužnice v
klesání od Držkova dále k Železnému Brodu. Předáno KSSLK Jablonec nad Nisou.
19.12.2012 17:10 do 18:10; na silnici 10 v obci Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; nehoda; zvěř na
vozovce; probíhá vyšetřování nehody; Sražená srna, na místo PČR.
23.12.2012 09:25 do 10:25; na silnici 10 v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 180m; nehoda; DN
2 OA bez zranění.
23.12.2012 23:30 do 24.12.2012 01:35; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 128m;
Pozor! Sesuvy půdy; Sesunutá zemina a kamení v pravém jízdním pruhu ve směru Železný Brod - Malá Skála.
Průjezdné s opatrností. Vyrozuměn správce komunikace.
I/10, v katastru obce Železný Brod, okr. Jablonec nad Nisou, padající kamení, průjezd se zvýšenou opatrností, Od
24.12.2012 22:19 Do 27.12.2012 09:19, jeďte opatrně.

JABLONEC NAD NISOU - Ve čtvrtek 13. prosince v době od 13 do 16.30 hodin dosud neznámý pachatel vnikl bez
použití násilí do neuzamčené šatny volně přístupného objektu v rekonstrukci v ulici Soukenná v Jablonci nad
Nisou. Následně z uvedené šatny odcizil motorovou pilu zn. Stihl v hodnotě 8.000,- Kč, čímž se dopustil trestného
činu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
JABLONEC NAD NISOU - V úterý 18. prosince policisté z Obvodního oddělení ve Mšeně ve zkráceném přípravném
řízení sdělili 49letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se
dopustil v pátek 14. prosince krátce po 21té hodině v Jablonci nad Nisou v ulici Palackého. V tu dobu jel
uvedenou ulicí s vozidlem zn. Škoda Favorit, kde na zledovatělé vozovce dostal smyk a vjel na sněhový mantinel,
na kterém zůstal stát. Při vyprošťování vozidla jej kontrovala policejní hlídka, která provedenou dechovou
zkouškou zjistila, že muž usedl za volant pod vlivem alkoholu. Policisté v jeho dechu naměřili hodnotu 1,9 promile.
Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
JABLONEC NAD NISOU - V noci z 18. na 19. prosince dosud neznámý pachatel rozbil zadní levé okno vozidla zn.
Volvo V70, které v té době bylo zaparkované na parkovišti v centru Jablonce nad Nisou v ulici U Zlatého Lva. Z
tohoto vozu následně odcizil tři páry sjezdových lyží a jeden pár sjezdové obuvi – vše v celkové hodnotě 6.000,Kč. Pachatel se tím dopustil trestného činu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
DESNÁ - Ve středu 19. prosince v 15.25 hodin v ulici Sokolská v Desné v Jizerských horách jel řidič s vozidlem zn.
Škoda Felicia, kde ho kontrolovala hlídka městských strážníků. Následně byla v jeho dechu naměřena hodnota
alkoholu 3,54 promile. Dále bylo zjištěno, že tento podnapilý řidič má navíc ještě vysloven zákaz řízení
motorových vozidel od února letošního roku do února roku 2014. Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za které hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky.
JABLONEC NAD NISOU - Ve čtvrtek 20. prosince v době od 13.30 do 19.45 hodin neznámý pachatel násilím vnikl
do vozidla zn. Škoda Forman, které v té době bylo zaparkované před řadovou garáží v ulici Hřbitovní v Jablonci
nad Nisou. Z tohoto vozu následně odcizil autorádio v hodnotě 2.000,- Kč a aku šroubovák v hodnotě 4.000,- Kč.
Pachatel se tak dopustil trestného činu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
JABLONEC NAD NISOU - V noci z 18. na 19. prosince neznámý pachatel odcizil z přízemí budovy Mateřské školy v
ulici Pasířská v Jablonci nad Nisou měděný parapet v hodnotě 4.000,- Kč. Tento parapet pachatel vytrhl z okna,
přičemž poškodil perlinku a izolaci domu. Tím způsobil škodu v předběžné výši 6.000,- Kč. Pachatel se tímto
jednáním dopustil trestného činu poškození cizí věci, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
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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
26.12.

Den: 3/7°C
Noc: 4/0°C

NEDĚLE
30.12.

Den: 4/8°C
Noc: 1/-3°C

ČTVRTEK
27.12.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

PONDĚLÍ
31.12.

Den: 2/6°C
Noc: 3/-1°C

PÁTEK
28.12.

Den: 2/6°C
Noc: 3/-1°C

ÚTERÝ
1.1.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

SOBOTA
29.12.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

STŘEDA
2.1.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

PRANOSTIKY

26.12.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po
blátě.
Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po
ledě.
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé
ovoce.
Na svatého Štěpána každý se má za pána.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči
mhouří.
28.12.
Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
Je-li na Mláďátka mha, mrou děti.
O Mláďátkách den se omlazuje.

31.12.
O Silvestru papeži snížek si již poleží.
Na Silvestra větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé
naděje.
1.1.
Připadne-li na úterý, bude zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.
Hospodář si první leden pamatuje, ten mu na budoucí rok ukazuje.
Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
Na Nový rok ráno nebe rudé – nepohoda, svízel velká bude.
Na Nový rok zrána jasné lesky, prorokují v létě časté blesky.
Je-li Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
Na Nový rok o slepičí krok.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 8:01
Zapadá: 16:06

Chcete vědět vco se právě děje na obloze?
Podívejte se zde: http://www.theplanetstoday.com/
(na obrázku je seskupení planet ze dne 22.12.2012)

Měsíc

Vychází: 14:49
Zapadá: 6:06
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

26.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.

12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Jakub Kramář
David Skrbek
Vladimíra Šmídová
Jiří Hnídek
Marcela Kracíková
Ivan Polák
Bartoloměj Bernt
Miroslav Slavík
Bedřich Rathouský nejml.

VÝROČÍ
26.12. 1742 – Kapitulací francouzského generála Cleverta
skončilo obsazení a obležení Prahy francouzskou armádou.
27.12. 1437 – Albrecht Rakouský z rodu Habsburků byl
zvolen českým králem.
27.12. 1566 – Ján Jesenský, Jessenius, lékař, politik, filozof
(† 21. červen 1621)
27.12. 1860 – Karel Kramář, politik († 26. května 1937)
27.12. 1920 – Jiří Sovák, herec († 2000)
28.12. 1895 – Bratři Lumiérové uskutečnili první veřejné
promítání filmu.
29.12. 1989 – Československým prezidentem byl zvolen
dramatik a disident Václav Havel. Ve funkci vystřídal Gustáva
Husáka, který abdikoval 10. prosince téhož roku.
29.12. 1942 – Karel Bělohoubek, hudební skladatel, dirigent,
klarinetista a fagotista
29.12. 1721 – Madame de Pompadour, milenka Ludvíka XV.
(† 1764)
31.12. 1992 – Ve 24.00 zaniklo Československo (ČSFR),
rozdělilo se na Českou republiku a Slovenskou republiku
31.12.2002 – Ve 24.00 přestaly existovat okresní úřady,
jejichž pravomoc přešla od 1. ledna 2003 na obce s
rozšířenou působností
31.12. 1879 – Thomas Alva Edison představuje svou žárovku
31.12. 1877 – Viktor Dyk, básník a politik († 14. května
1931)
1.1. 1770 – Marie Terezie vydala nový trestní zákoník.
1.1. 1888 – Eduard Bass, spisovatel a novinář († 2. října
1946)

VÝZNAMNÉ DNY
26.12. - 2. svátek vánoční – Štěpán
29.12. - Mezinárodní den biologické různorodosti
1.1. - Státní svátek: Den obnovy samostatného českého
státu, Nový rok
Mezinárodní den míru (Světový den míru)

STAROČESKÝ HOROSKOP
Tento čas (22.12. - 1.1.)
je určen, ve staročeském a keltském horoskopu stromu:
Jabloň
Lidé zrození ve znamení Jabloně jsou kreativní bohémové s
velmi dobrodružnou
povahou. Žijí ve své
představě o spokojeném
životě, která se většinou
neshoduje s realitou. Okolí
je vnímá jako nepoučitelné a
nepraktické idealisty, ale ve
skutečnosti jsou to lidé
hloubaví s touhou po
vědění. Nezaleknou se
žádných překážek, naopak
to vypadá, že je přímo
vyhledávají, aby byla
uspokojena jejich touha po
dobrodružství. Život se
zrozencem Jabloně není příliš růžový, neboť je poněkud
odtržený od každodenních problémů, které neřeší. Naopak
milostný život bude plný příjemného překvapení. Jejich
fantazie téměř nezná mezí, a tak lze mezi nimi objevit
nadané spisovatele a umělce.
Kdo se již setkal s nějakým zrozencem Jabloně, jistě ví, že
žít s ním vyžaduje mnoho trpělivosti a pochopení pro jeho
vnitřní svět. Jsou to nenapravitelní snílkové, kteří se jen
těžko smiřují s realitou všedního života. Jejich okolí je
většinou vnímá jako podivíny a bohémy, ale na množství
přátel si rozhodně nemohou stěžovat.
Tito lidé jsou náchylnější k chorobám psychického rázu, což
může být způsobeno celoživotním pocitem, že jsou
odloučeni od společnosti. Proto kolem sebe potřebují osoby
chápající a tolerantní.
V zaměstnání většinou nenajdou naplnění, hlavně pokud
jde o práci, která vyžaduje disciplínu a řád. Nemají rádi tato
omezování jejich rozletu, proto na takovém místě dlouho
nevydrží. Pevná pracovní doba je pro ně noční můrou.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
VONNÝ VÁNOČNÍ FRANTIŠEK
Vonný františek je starý asi 300 let a jeho tradice pochází z česko-německého pohraničí. Na přelomu
starého a nového roku se jím vykuřovaly a očišťovaly příbytky.
Tradice pálení vonných františků pochází z česko-německého pohraničí, především z Krušnohoří, a je
stará cca 300 let. Její kořeny ovšem sahají podstatně hlouběji až do archaických dob, kdy se
vykuřovaly a očišťovaly příbytky na přelomu starého a nového roku
Z pohraničí se zvyk rozšířil po celé republice a drží se tu do dnes. Své jméno získal od zakladatele
novodobých pojetí Vánoc, Františka z Assisi.
František je vyrobený z páleného dřevěného uhlí, nejčastěji se používá lípa. Toto uhlí se namele a
přidá se k němu kadidlo – žlutá pryskyřice získávaná dvakrát za rok z kmene kadidlovníku pravého.
Někdo nemůže vůni františka vystát, někomu krásně voní. Jeho vůně má uklidňující účinky a odstraňuje stres,
kterého bude před Vánocemi mnoho. Zbaví vás i nervového napětí a pomáhá regenerovat přetížený organismus.
Při jeho pálení je nutná opatrnost. Kužel položte na nehořlavou podložku a pečlivě zapalte. Po dohoření jej
vysypte do odpadu až po úplném uhasnutí, aby vám nepropálil koš. Rozhodně ho nenechávejte bez dozoru a ani
k němu nepouštějte malé děti, které by se mohly popálit. Jeho cena je ale téměř zanedbatelná. Pohybuje se
podle počtu kusů a vůně mezi 15 a 40 korunami.
Chcete vědět, jak se, vyrábí „František“, podívejte se reportáž z Toulavé kamery:
http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3893
POT-POURRI

pot-pourrí je označení nádoby obsahující směs sušených vonných rostlin a koření, která má
za cíl vytvářet příjemné ovzduší v obytných prostorech.
Výraz pot-pourri pochází z francouzštiny a znamená doslova shnilý hrnec; jeho původ je však
španělský.
Pot-pourri je doslovný překlad španělského výrazu "olla podrida" se stejným významem, který
označuje španělský pokrm se širokou variabilitou ingrediencí, specialitu v severošpanělském
městě Burgos. Výraz byl převzat a do francouzštiny převeden francouzskými vojáky během napoleonské okupace
Burgosu (1808-1813) a je užíván také pro označení směsice různých předmětů či ingrediencí bez zjevných
souvislostí, podobně i v angličtině. Již ve středověku se ve Francii sušily vonné byliny a další ingredience k výrobě
aromatických směsí k zlepšení ovzduší v obytných místnostech; tento zvyk se rozšířil i do Anglie. V 18. a 19.
století byly pot-pourri typickou luxusní součástí měšťanské bytové kultury. Šlo o baňaté vázovité nádoby, většinou
z fajánse, kameniny nebo porcelánu, často nákladně zdobené, které byly opatřeny prolamovaným krytem a
vnitřním neprolamovaným víkem. Při odstranění obou krytů se tak nádoby na pot-pourri nelišily od ostatních váz.
Nádoby se umísťovaly většinou v blízkosti kamen, vzduch pak mohl díky teplu rychleji proudit prolamovaným
krytem a šířit do místnosti aroma, které se (také působením tepla) uvolnilo po předchozím odkrytí vnitřního
neprolamovaného krytu.
V současné době se aromatické směsi pro pot-pourri ukládají většinou volně v dřevěné či proutěné nádobě nebo v
textilním sáčku. Jako součást směsí se používají nejčastěji následující ingredience: hobliny ze dřeva cedru, hobliny
ze dřeva cypřiše, hobliny ze dřeva jalovce, listy a květy levandule, listy a květy rezedy, šišky a semena konifer,
květy růže, šípky nebo růžový olej, skořice, hřebíček, oregano, květy a/nebo olej jasmínu, řezy z citrusů, éterické
oleje a řada dalších. Suroviny se smíchají a nechají se v hermeticky uzavřené nádobě několik týdnů. Během
procesu je aroma nepříjemné, proto není třeba klesat na mysli, otevře-li se nádoba příliš brzy - stačí vyčkat a
směs "dozraje".
PURPURA
Jde o naší tradiční vánoční vůni, kterou znaly a používaly už naše prababičky, o purpuře,
která dokáže úžasně dokreslit atmosféru pohody, klidu a tepla domova. Její původ je podle
všeho keltsko-germánsko-slovanský. Přes léto naši předkové sbírali léčivé a aromatické byliny
a vázali je do svazků. Tato vonička vždy visela v domácnosti. Jak schla, vydávala trvale
přítomnou jemnou vůni. O vánocích se její působení zvýšilo tím, že se svazek umístil na tály
plotny nebo zvolna s třískami smolného dřeva pálil na uhlících v misce. V drcené směsi by neměla chybět z koření
skořice a hřebíček. Je to směs bylin a koření s přidáním vonných esencí, to znamená, že je to vlastně takové
vánoční pot pourri, jen s tím rozdílem, že purpura se zahřívá či nechává pomalu doutnat, čímž je zážitek z vůně
ještě intenzivnější. Dnes má doma kamna opravdu jen málokdo, purpuru ale můžeme opatrně pálit i například na
sklokeramické desce vařiče nastaveného na nízkou teplotu, nebo na železném plátu sporáku, raději však s
použitím alobalu, jako podkladu pod bylinnou směs. I tak ji samozřejmě raději nenecháváme bez dozoru. Purpura
se ale dá pálit i v nádobce aromalampy, kam normálně kapeme vonný olej do vody. Místnost nám provoní i pokud
ji jen zahříváme na podložce na topení, navíc je to asi nejbezpečnější varianta. Purpura by neměla doslova hořet
plamenem, ale jen mírně doutnat. Zahříváme a "pálíme" ji proto, že působením tepla se aromatické látky
mnohem lépe uvolňují do vzduchu, efekt je proto mnohem výraznější.
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DŮM a ZAHRADA
VÁNOČNÍ HVĚZDA

Tato tradiční vánoční květina patří mezi nejdekorativnější pokojové rostliny.
Husté, sametové listy tvoří pozadí zářivě barevných listenů.
Můžete pěstovat hvězdu malou i velkou, různě zbarvenou. Při správném zacházení vydrží po mnoho let.
Vánoční hvězda (Euphorbia (Poinsettia) pulcherrima) je
nepřehlédnutelná, pestrá a slavnostně vyhlížející rostlina,
ačkoli jsou její květy drobné a nenápadné. Zrak však
přitahují nádherně vybarvené listeny pod kvítky. Nejčastěji
jsou jasně červené, což v kontrastu s tmavou zelení listů
působí slavnostně. Ale vyšlechtěny jsou i odlišně vybarvené
odrůdy. Něžněji působí varieta s růžovými, broskvovými či
krémovými listy, krásné jsou i listeny sněhově bílé.
Vyšlechtěny jsou dokonce i odrůdy pestrobarevné, listeny
jsou i různorodě tvarované.

Raritou je hvězda zapěstovaná na kmínku.

Při výběru si všímejte nenápadného, nazelenalého květu.
Pokud teprve rozkvétá, budou listeny krásné mnohem déle.
Vánoční hvězdy se pěstují v různých velikostech. Můžete si
vybrat i půvabnou miniaturní, i půl metru vysokou rostlinu.

Vánoční hvězda pochází z Mexika, proto jí vyhovuje jí stálá teplota nad 20°. Květináč by neměl stát přímo na
studeném parapetu, zvláště od okna táhne studený vzduch.
Na citlivost vůči chladu myslete i při přenosu z květinářství – tuto teplomilnou rostlinu by vám rozhodně měli
důkladně zabalit do papíru.
Potřebuje i dostatek světla, ale rozptýleného, nežli přímé sluneční paprsky (podobně jako orchideje).
Zalévejte odstátou, nejlépe vlažnou vodou, která je měkká (ideální je dešťová). Substrát by měl být stále mírně
vlhký.
Hvězdu pravidelně roste a v její blízkosti umístěte odpařovače – vlhčí vzduch jí svědčí.
Přihnojujte hnojivem pro kvetoucí pokojové rostliny.
Vánoční hvězda vám může vydržet po mnoho let. Potřebuje však zvláštní zacházení:
Po odkvětu ji přemístěte na chladnější místo, snižte zálivku i vzdušnou vlhkost.
V předjaří hvězdu seřízněte (u středně velké zkraťte výhony i o 10 cm). Prýštící mléko lze zastavit ponořením
řezné rány do teplé vody. Pozor, mléko je jedovaté a může popálit i pokožku!).
Přes léto rostlinu dostatečně zalévejte a přihnojujte, aby
zesílila. Prospěje jí i letnění – venku může být od konce
května až do babího léta.
Aby na Vánoce opět vytvořila překrásné barevné listeny, je
třeba rostlinu od poloviny října pravidelně zatemňovat
nejméně na 12 hodin denně. Tvorbu květů, a tedy i
barevných listenů, totiž vyvolávají krátké dny a dlouhé noci
– delší, nežli jsou ty naše. Rostlinu proto od večera do rána
zakrývejte tmavým kornoutem či pevným papírovým pytlem,
aby byla ve tmě vždy nejlépe čtrnáct hodin. Pokud ji budete
trpělivě zatemňovat po dobu dvou měsíců, odvděčí se vám
překrásnými barvami.
Na jaře si z rostliny můžete také odebrat vrcholový řízek:
Nejprve jej na hodinu ponořte do vlažné vody, aby se
zastavil výron mléka.
Poté řízek zapíchnete do vlhké směsi rašeliny a písku a
překryjete fólií pro lepší mikroklima.

Autor Jana Bucharová.

Stránka 12 z 19

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 49.

2012

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

SARDELOVÉ KULIČKY
2 brambory, 130 g tuňáka v olivovém oleji, rozděleného na kusy vidličkou, 4 sardelové řezy,
na nudličky, mořská sůl podle chuti, mleté chilli podle chuti, 1 lžička sušeného oregana, 2
vejce, olej na smažení, 2 lžíce másla.
Brambory uvařte ve slupce, oloupejte a nechte vychladnout. Propasírujte je přes síto a
smíchejte s tuňákem, sardelemi, solí, chilli a oreganem, pak přidejte žloutky. Nakonec patří sníh ušlehaný z bílků.
Ze vzniklé hmoty tvořte v navlhčených dlaních kuličky. Smažte na oleji, do kterého vmícháte máslo. Kuličky
můžete podávat teplé, zastudena, samotné nebo s rajčatovou salsou.
HOUSTIČKY SE SALÁTEM
BRIOŠKY: 700 g hladké mouky, něco přes 250 ml mléka, 100 g zchladlého rozpuštěného másla,
60 g cukru, 6 žloutků + 1 na pomazání, 50 g čerstvého droždí, sůl. NA SALÁT: 250 g šunky nebo
šunkového salámu, 2 větší jablka, 300 g vařených brambor, 10 nakládaných okurek, 1 menší
cibule, nadrobno nakrájená, 400 g majonézy, vinný ocet, sůl, bílý ́ pepř, worcesterská omáčka. Z
droždí, trochy mléka a lžičky cukru a mouky připravte kvásek. Až vzejde, spojte se ho zbývajícími
surovinami na briošky a vypracujte těsto. Nechte ho asi hodinu kynout na dvojnásobný ́ objem. Z těsta odkrajujte
kousky o hmotnosti 30 g, propracujte a vytvořte z nich malé bochánky. Ty položte na vymazaný ́ plech, nechte
ještě chvíli kynout a pak je potřete rozkvedlaným žloutkem. Nožem na nich udělejte křížek a pečte 10 až 15 minut
v troubě vyhřáté na 180 °C. Suroviny na salát nakrájejte na stejně velké nudličky. Okurky oloupejte a vymačkejte
z nich šťávu, až pak je nakrájejte. Vše dobře promíchejte, ochuťte a naložte na překrojené briošky.
KŘEHKÉ SÝROVÉ TYČINKY
250 g nastrouhaného polotvrdého sýru, 200 g másla, 250 g hladké mouky, 2 žloutky, 100
tvrdého sýru na posypání, 1 bílek, sůl, tuk na vymazání. Nastrouhaný polotvrdý sýr smícháme s
máslem, moukou a žlutky a podle chuti přidáme sůl. Tuto směs budeme hníst po dobu zhruba
20 minut, než získáme vláčné těsto, které se nebude lepit na ruce. Vzniklé těsto rozválíme na
placku, kterou skládáme natřikrát a následně ji necháme vychladnout v lednici. Tento postup opakujeme celkem
třikrát. Z takto zpracovaného těsta posléze rozválíme placku o tloušťce půl centimetru, kterou potřeme sněhem z
bílků a posypeme nastrouhaným tvrdým sýrem. Následně nožem vykrajujeme tyčinky o šířce zhruba 1 centimetr a
délce 10 centimetrů. Tyčinky pečeme na vymazaném plechu 15 až 20 minut.
PLNĚNÁ VEJCE
5 vajec uvařených natvrdo, 150g másla, 3 sardelky, sůl, lžička sladké papriky, lžíce hořčice.
Na ozdobu: 10 sardelových oček nebo kolečka cibule. Vejce oloupeme, po délce přepůlíme a
vyjmeme žloutky. Máslo utřeme do pěny, přidáme prolisované žloutky a sardelky, sůl papriku,
hořčici a metlou vše ušleháme. Směs vložíme do sáčku s hvězdičkovou trubičkou a ozdobně ji nastříkáme do
vaječných půlek. Ozdobíme sardelovým očkem nebo kolečky cibule.
POMAZÁNKA NA CHLEBÍČKY
250 g jemného salámu, junioru, apd., 1 cibule, 2 kapky polévkového koření, sůl, pepř, 2 pol.
lžíce bílého smetanového jogurtu, 3 pol. lž. Majonézy, 2 pol. lž. Kečupu. Salám nastrouháme na
struhadle, cibuli najemno nakrájíme a přidáme zbylé ingredience. Vše smícháme a mažeme na
plátky osmahlé veky.
ČESNEKOVÁ ROLÁDA
Těsto: 750 g hladké mouky, 1 dcl oleje, 5 dcl mléka, 50 g kvasnic, 1 kávová lžička
cukru, 1 kávová lžička soli
Nádivka: 250 g tuku Hera, nebo klasické máslo, 3 žloutky, 12-14 stroužků
česneku, sůl
Na posypání: Vegeta
Do mísy dáme mouku, olej, mléko, kvásek (z 1 dcl mléka, cukru a kvasnic) a sůl.
Těsto vypracujeme a necháme přibližně 1 hodinu kynout. Na nádivku smícháme v
misce tuk se žloutky, lisovaným česnekem a solí. Vykynuté těsto rozdělíme na
čtyři stejné části. Rozválíme je, potřeme nádivkou a posypeme Vegetou. Zavineme, opět potřeme nádivkou a
posypeme Vegetou. Vložíme na vymazaný a pomoučený plech, nakrájíme na trojúhelníky (trojúhelníky od sebe
neoddělujeme), necháme dokynout asi 10 minut a dáme do vyhřáté trouby. Pečeme přibližně 30 minut při teplotě
180 stupňů Celsia dozlatova.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SILVESTR

Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže Silvestra I.
(východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna). Dnes tolik
oslavovaný svátek se původně nespojoval se žádnými zvyky a obyčeji.
Datum 1. ledna sice jako první novoroční den přijali křesťané spolu s
juliánským kalendářem, ale konec kalendářního roku připadal během
staletí v jednotlivých zemích na různá data, např. 1. březen, 25. březen,
25. prosinec. Silvestrovská noc získala na významu až když se v
průběhu 16. století ve většině západokřesťanských zemí ustálil kalendář
gregoriánský a nový rok na 1. leden. Oslavy posledního dne neměly pro
svůj pohanský původ moc velkou oblibu (ve starém Římě loučení se
starým rokem provázelo nevázané veselí). Až teprve hospodářský rozvoj
v 19. století proměnil silvestrovskou noc v jednu z nejbujnějších oslav
roku.

Kdo by neznal pranostiku: "Jak na Nový rok, tak po celý rok"?
Co to ale pro nás znamená?
Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové koše, převléct dočista
všechno povlečení v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký "rest".
Co je ale nejdůležitější - buďme na sebe milí a hodní!!! Pokud se budete cítit šťastni tento den, pak by se Vám
štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce.
Rady na závěr:
Neservírujte na Nový rok drůbež, ať Vám neuletí štěstí!
Na svátečním novoročním stole by naopak neměla chybět čočka, aby
se rozmnožovaly peníze.
K hezkému zvyku patří posílání tzv. PF, což znamená Pour féliciter
(Pro štěstí). Jde o starší sestřenice vánočních blahopřání, liší v
námětech i obsahu. Romantičnost zasněžených Vánoc je nahrazena
zátiším s hodinami odměřujícími poslední minuty starého roku nebo
bujaré hýřený veselých pijáků. Vynálezcem novoročenek byl český
šlechtic. Hrabě Karel Chotek, nejvyšší purkrabí v Čechách, vyklouzl v
roce 1827 z nepříjemné situace s elegancí sobě vlastní tak, že místo aby přijímal zdvořilostní návštěvy od rána do
večera, začal rozesílat blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek.
V naší republice roznesou pošťáci každý rok na 30 milionů vánočních a novoročních přání. I přes rostoucí vliv
počítačů a mobilních telefonů tištěná PF neztrácejí na kráse.
A něco o jménu Silvestr:
Silvestr (v některých jazycích a dříve také u nás Sylvestr) je mužské křestní jméno latinského původu (latinsky
silva – les, silvestris – lesní, tedy „muž z lesa“). Podle českého a slovenského kalendáře má svátek 31. prosince
(protože 31. prosince 335 zemřel papež Silvestr I.), tedy na konci roku, proto na tento den připadají silvestrovské
oslavy. Ženským protějškem je Silvie.
Zdrobněliny: Silva, Silves, Silvan, Silvek, Silvio
Známí nositelé jména:
Silvestr Hetzer – opat cisterciáckého kláštera v Plasích
Silvestr I. – papež katolické církve
Silvestr II. – papež katolické církve
Silvestr III. – papež katolické církve
Sylvester Stallone – herec
Sylvestr Krnka – puškař a vynálezce
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První blahopřejné lístky k Vánocům byly zaznamenány v
tiskárně ve skotském Edinburghu v roce 1841. Za vynálezce
novoročenek je považován úspěšný londýnský obchodník
Sir Henry Cole, který si nechal natisknout první novoroční
přání v roce 1843.
Hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína zaslal první
novoročenku v Čechách tedy spíše Rakousku Uhersku. Byl
to velice aktivní úředník rakouské monarchie, který se ve
své funkci nejdříve zasloužil o rozvoj Istrie, poté se vrhl na
rozvoj Tyrolska a v roce 1926 se stal nejvyšším purkrabím
českého království. V Čechách organizoval rozsáhlou

výstavbu infrastruktury, inicioval rozsáhlou
výstavbu silnic, vybudování koňské dráhy z
Českých Budějovic do Lince, zřízení paroplavby
po Labi a výrazně změnil ráz Prahy – byly
dlážděny náměstí a ulice, zakládány sady a
stromořadí, stavěny nové společenské a
charitativní budovy. To co se mu povedlo v Praze,
mu však nestačilo. Z jeho iniciativy vznikaly
okrašovací komise, které měly za úkol provádět
rozvoj ostatních českých měst, jako se tomu dělo
v Praze. Pro svou loajalitu Habsburkům, ale
především pro své organizační schopnosti byl
dokonce vyznamenán Řádem zlatého rouna. A to
byl navíc považován za velkého českého
vlastence.
V tomto pracovním a společenském nasazení již neměl čas a síly dle zavedených
zvyklostí přijímat zdvořilostní návštěvy k novému roku a osobně navštívit
všechny své známé. Aby se těmto společenským povinnostem vyhnul, ale
elegantně, dostal nápad. V roce 1827 nechal vytisknout u ředitele Pražské
kreslířské akademie, pana Josefa Berglera, vznešené umělecké kartičky s rytinou
a omluvným textem, no prostě omluvenky a začal je hromadně rozesílat. Tyto
kartičky slavily úspěch a brzy se změnily v klasické novoroční blahopřání uměleckého charakteru a hromadně se
šířily všemi směry. Hrabě Karel Chotek tedy ukázal světu novoročenky o celých 15 let dříve než Sir Henry, ale to
je jako s bleskosvodem Prokopa Diviše....
A dnes, stejně jako před více než 180 lety, jsou novoročenky stejně oblíbené a i dnes jsou vlastně takovou
hezkou omluvenkou, protože určitě nestíháme všechny své příbuzné, známé, přátele i nepřátele a obchodní
partnery navštívit a popřát jim k novému roku osobně.
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HISTORIE
LOUŽNICKÁ KRONIKA
Z Loužnické kroniky:

Při ZV je též ustanoven kroužek pěvecký, který má 31 členů.
Nácvik vede sbormistr Karel Motejlek ze Zásady. Nácvik sborů se provádí jednou týdně v nevyhovujícím prostředí
místního pohostinství a
členové s trpělivostí čekají
na dokončení kulturního
domu, aby mohli
nacvičovat v příjemnějším
prostředí.
V roce 1958 měl kroužek
tato veřejná vystoupení:
28.1. – předvedl v Držkově
na žádost ZV ROH n.p.
Technosklo ukázku nácviku
a předvedl některé písně za
svého repertoáru. Toto
přátelské vystoupení mělo
za účel posílit zájem o
založení pěveckého kroužku
v Držkově.
9.3. – zpestřil pěvecký
kroužek svými písněmi
oslavu MDŽ v Loužnici.
12.4. – uspořádal
samostaný
koncert
v koberovech
9.5. – vystoupil
s celovečerním
programem při
květnových
oslavách
v Jirkově.
Do soutěže LUT
se v letošním roce
kroužek nezapojil,
ačkoliv v minulých
letech se
v soutěži vždy
dobře umístil.
Počítá se však
s opětným
zapojením do
soutěže v příštím
roce.
ZV má též vlastní
knihovnu, která
má celkem 488 svazků. Knihovna je stále doplňována knižními novinkami. Ze zaměstnanců závodu bylo v tomto
roce 56 čtenářů s celkovým počtem 681 výpůjček.
V rámci patronátní smlouvy pomohl závod též místnímu JZD při špičkových pracech a zaměstnanci závodu
odpracovali v tomto roce v JZD Loužnice celkem 350 brigádnických hodin. Tuto pomoc ocenili družstevníci i na
své výroční schůzi.
Pokračování příště……..

(Foto: Zpěvácký kroužek v Loužnici v novém Kulturním Domě, tablo zpěváckého kroužku)
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PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA

„Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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ZVONIČKA - LOUŽNICE

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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