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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 50/2016
pro týden:
26. 12. 2016 – 1. 1. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Děkuji všem čtenářům za přízeň
a vysokou čtenost našeho Loužnického zpravodaje.
Těším se, že i nadále Vás budu moci každý týden potěšit novým číslem vydání.
Všem přeji klidný vstup do Nového roku, hodně zdraví a pohodu.
Vaše Jana
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ŠTĚDODENNÍ SVAŘÁKOVÁ PROCHÁZKA
Tak jako každý rok, také letos se konala tradiční Svařáková štědrodenní procházka. Všichni účastníci se sešli u
„Banána“ u rybníka. Popřáli si krásný den, Vánoce a vše dobré.
Letošní procházka byla doplněna rozdáváním Betlémského světla.
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Ve středu 14. 12. 2016,
se Jakubovi a Monice Martínkovým (Loužnice 18),
narodila dcera

ANEŽKA
Anežka vážila 2880g a měřila 49 cm.

Na malou Anežku doma čeká bratříček Toník.
Šťastným rodičům gratulujeme a malou Anežku vítáme na světě!
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https://www.facebook.com/Putov%C3%A1n%C3%AD-za-Lou%C5%BEnick%C3%BDmiPoh%C3%A1dkami-896824427093932/
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané,
zastupitelé obce Loužnice Vám přejí hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů v nadcházejícím roce 2017.
Věříme, že se nám všem společně opět podaří o kousek zlepšit
život v naší obci.
Všem děkujeme za pomoc a důvěru v uplynulém roce.
Zastupitelé obce Loužnice,
místostarosta Jana Matěásková
a starosta Marcel Tiler
http://www.louznice.com/2012/
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ZE SPORTU

Florbal je do konce
roku 2016 zrušen.
Opět se začíná
kolem 9. 1. 2017.
Přesný termín bude
upřesněn.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.
prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.

ÚŘEDNÍ HODINY - OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE
Pondělí 2. 1. 2017 – 16.30 – 18.00 hodin

Usnesení č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Loužnice
konané dne 17. 12. 2016 od 15.00 hod.
1.
2.
3.
4.
5.

ZO souhlasí s programem veřejného zasedání.
ZO souhlasí s plněním úkolů z minulého zasedání.
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 4.
ZO schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2017.
ZO schválilo výplatní termín prosincové výplaty ve výši 100% zálohy ke dni 31. 12.
2016 z účetních důvodů.
6. ZO schválilo pořizovací cenu pozemku č.p. 1766 od paní Šmídové
7. ZO schválilo žádost o koupi pozemku č. 647/2 panu Martinovi Daníčkovi

http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/z%C3%A1pis%20doc20161220015801.pdf
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OTEVÍRACÍ DOBA – VÁNOCE 2016
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HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Na Silvestrovský večer, si můžete v hospůdce objednat obloženou mísu.
Můžete objednávat také 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.
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http://www.kumpanicz.estranky.cz/
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ZE SVĚTA
JIZERSKÉ HORY - Řada běžkařů si stěžuje, že
cesty, po kterých vedou v zimě běžecké stopy, jsou
rozježděné od náklaďáků. Lyžaři přitom ale
zapomínají, že těžební práce v Jizerských horách ještě
neskončily.
Podle krajského ředitele Lesů ČR Ludvíka Řičáře
nedělají lesáci běžkařům nic naschvál. „Lesní cesty
neslouží pouze k rekreačním účelům, ale využívá je
především lesnická technika při lesnickém
hospodaření," říká Řičář.
„Stejně tak ještě po lesích probíhají odlovy zvěře jako
prevence proti jejímu přemnožení a vzniku škod.
Letošní sněhové podmínky běžkařům přejí, což je jistě
příjemné. V lesích se však stále vykonávají veškeré
lesnické činnosti, stejně jako v jiných ročních
obdobích. Na to musí brát veřejnost ohled a zřetel,"
upozorňuje Řičář. Lesy ČR přesto s Jizerskou o.p.s.,
která se stará o běžeckou magistrálu, uzavřely dohodu. O víkendech budou mít lyžaři přednost.
„Kde jsou stopy upravené, se běžkaři dozvědí na našem webu. V rolbách jsou navíc GPSky, které úpravu přenášejí na
portál skimapa.cz nebo na bilestopy.cz," řekla ředitelka Jizerské o.p.s. Silvie Vasková. Lesnické práce by měly skončit
do konce roku.
JABLONEC N. N. - Byla to do poloviny
devadesátých let minulého století v Jablonci doba
temna. Zvláště pro turisty. A nejen v Jablonci - po
celé republice dnes již samozřejmá informační
centra tehdy jen otevírala.
Jablonecké turistické informační centrum slavnostně
otevřeli v prosinci roku 1996 a bylo vůbec prvním
svého druhu v Jizerských horách. „Jablonec má tak
hned po Turnovu nejdéle fungující infocentrum v
celém regionu," upřesnila Radana Schaeferová z
Jabloneckého kulturního a informačního centra
(JKIC).
A hned začala práce, která trvá dodnes. JKIC od té
doby vydalo tolik brožůrek, těžko spočítat. Jedním z
prvních vydaných propagačních materiálů byl
katalog ubytování, který se od té doby již
mnohokrát aktualizoval, a mapka města. Každým
rokem pak přibývaly další materiály i publikace

věnované Jablonci, současnosti i historii, a kráse Jizerských hor.
„Během roku 1999 spatřila světlo světa nová mapa Jablonce, prezentační prospekt Jablonce mapa Jizerské hory,
historické panorama Jablonce, soubor historických pohlednic, plán lyžařských tratí, leporelo Rozhledny Jizerských hor,
kniha Dobové fotografie Jablonecka, a tak dále a tak dále," vypočítala Hanka Herkommerová, současná vedoucí
turistického infocentra.
„Co rok, to nový turistický produkt, většinou hned několik. Aby se informace mohly k turistům dostat, bylo potřeba je
nejprve získat. Budovaly se databáze nejen zmíněného ubytování, ale také bižuterních a sklářských firem, pravidelných
akcí, výletních tipů, doplňkových služeb. Je to každodenní mravenčí práce," dodala.
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JABLONECKO - Poruchové čety Skupiny ČEZ čekají v následujících dnech a
měsících nástrahy zimního období, které sebou mnohdy nesou zvýšený počet
poruch a následných výjezdů. Těch už letos jednotlivé čety v severočeském
regionu absolvovaly přes dvanáct tisíc, tedy díky příznivým klimatickým
podmínkám zhruba stejný počet jako za stejné období loni. Na první prověrku
v podobě námrazové či sněhové kalamity se všichni pracovníci poruchové
služby pečlivě připravují a dokončují preventivní údržbu zařízení. K dobře a
rychleji odvedené práci by měly přispět investice do modernizace vybavení
montérů i samotné techniky. V průběhu roku dochází k plánovaným
obměnám vozového parku, kdy za dosluhující vozidla jsou nasazována
terénní vozidla VW Amarok, která se v členitém horském terénu osvědčila.
Právě bez těžké techniky se energetici v terénu neobejdou, ale k poruchám často vyrážejí i na skútru nebo sněžnicích.
„Za uplynulé období jsme ve vozovém parku obnovili sněžné skútry a čtyřkolky v horských oblastech oddělení Louny,
Liberec a Ústí nad Labem. Dále jsme rozšířili počet montážních plošin s vyšším zdvihem," vypočítává Jiří Zapadlo,
vedoucí odboru Sítě ČEZ Distribuční služby. „Před začátkem zimního období dochází k pravidelné přípravě vozidel
zaměřené zejména na studené starty a sjízdnost v namrzlém a zasněženém terénu. Elektromontéři pohybující se v
terénu jsou pravidelně vybavováni zimními oděvy a doplňky," vysvětluje dále Zapadlo. Pracovníci poruchových čet ke
své práci používají dále motorové pily, trasovací komplety, které pomáhají přesněji zaměřit kabely, měřicí přístroje
zemních a izolačních odporů, také sestavy manipulačních tyčí, které se používají k ořezům stromoví ze země a
oklepávání námrazy. Kromě zkratovacích souprav k zajištění pracoviště na venkovním vedení vysokého napětí ze země
(bez použití montážní plošiny) jsou součástí vybavení i jednofázové elektrocentrály, které se používají v případech, kdy
je trafostanice například vlivem poruchy bez napětí. V každém služebním vozidle jsou dielektrické koberce, které
zvyšují bezpečnost při pracích pod napětím, montéři používají nehořlavé montérky i pracovní obuv s membránou
Gore-tex.
Denně je na severu Čech v terénu na 140 pracovníků poruchové služby Skupiny ČEZ a v mimopracovní době jich drží
pohotovost 36. V případě kalamitního stavu způsobeného nepřízní počasí dochází až ke zdvojnásobení počtu
pracovníků v pohotovosti a povolání subdodavatelských firem.
V zimním období často dochází k teplotním výkyvům. Zpravidla s oteplením po třeskutých mrazech se energetici
vydávají na mimořádné preventivní pochůzkové kontroly v námrazových oblastech. Jejich cílem je kontrola venkovního
vedení a případné „oklepání" námrazy, která by mohla způsobit problémy s dodávkou elektřiny. Vysoké mrazy a s tím
související nízké teploty problémy nezpůsobí, námraza na vedeních se tvoří zpravidla okolo nuly, kdy je vysoká
koncentrace vlhkosti. Svojí vahou pak může prověsit vedení či dokonce přetrhnout vodiče. Energetici námrazu
sklepávají speciálními tyčemi, popřípadě dispečink „pustí" více elektřiny přes vedení, kde se námraza tvoří. Dojde pak
k přirozenému odtávání.
V případě kalamitní situace mají poruchové čety Skupiny ČEZ připravenu k okamžitému nasazení veškerou techniku a
mechanizaci včetně osobních terénních vozidel, montážních plošin na podvozcích lehkých, těžkých i terénních
nákladních vozidel. Vozidla v horských oblastech jsou vybavena řetězy a navijáky. Na území severních Čech posádky
disponují 4 sněžnými skútry s vlečnými saněmi, a to v Semilech, Tanvaldu, ve Výškově a Vejprtech. V oblasti
Šluknovska a Varnsdorfska je vozový park dovybaven čtyřkolku Polaris. Nezbytné pro pracovníky na pohotovostních
místech v horských oblastech jsou také sněžnice, které zlepšují mobilitu pracovníků v hlubokém sněhu a běžky.
V nepřetržitém spojení s techniky jednotlivých pohotovostních míst poruchové služby je dispečink ČEZ Distribuce.
Systém GPS, kterými jsou vybavena všechna vozidla posádek, a elektronický systém řízení osádek, do kterého jsou
začleněni všichni elektromontéři, umožňuje ihned lokalizovat místa jejich výskytu a k odstranění vzniklé poruchy vyslat
nejbližší z nich.
V zimních měsících dochází ke zvýšení počtu poruch především v důsledku přívalů sněhu, námrazy, či vichřice, kdy k
přerušení dodávky elektrické energie dochází nejčastěji vlivem pádu stromů nebo větví do vedení. ČEZ Distribuce
každoročně provádí v ochranném pásmu vedení průklesty v řádech milionů korun. Mnohdy však dochází k pádům i
vyšších stromů, které stojí mimo ochranné pásmo.
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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

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
JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 21. prosince 2016 krátce po půl osmé hodině ráno vyjížděli dopravní poilcisté k nehodě s
těžkým zraněním, která se stala v Jablonci na křižovatce ulic Tovární a Široká. Po vedlejší silnici ulici Široká jel ve směru od
Horní Proseče do centra města řidič vozidla Ford Transit. Ve chvíli, kdy na křižovatce jeho řidič odbočil vlevo na hlavní silnici,
přehlédl za křižovatkou na přechodu pro chodce staršího muže. Levou přední částí vozidla do něj narazil. Zraněného chodce 65letého muže z místa nehody převezlo vozidlo Zdravotnické záchranné služby do jablonecké nemocnice, kde byl následně
hospitalizován. Ještě před převozem do nemocnice provedli policisté u obou účastníků dopravní nehody orientační dechové
zkoušky na alkohol, které byly negativní. Na vozidle vznikla předběžná škoda ve výši 15 tisíc korun. Nehodou se i nadále
zabývají dopravní policisté, kteří již v daném případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké
ublížení na zdraví z nedbalosti.
JABLONEC NAD NISOU - V časných ranních hodinách ve čtvrtek
23. prosince zasahovali hasiči u požáru bytu v Rychnově u Jablonce
nad Nisou v Husově ulici. Zasahovali hasiči z Rychnova, Jablonce i
Hodkovic, jedna osoba byla z bytu zachráněna a předána
zdravotníkům, škoda je odhadnuta na 1,5 milionu korun. „Požár
bytu v druhém podlaží bytového domu byl hasičům ohlášen v 1.39
hodin. Na místě zasahovaly celkem tři jednotky hasičů se čtyřmi
cisternami a automobilovým žebříkem. Při příjezdu jednotek z oken
šlehaly plameny a dle oznamovatele se v bytě nad místem požáru
nacházela jedna osoba," sdělil za HZS Libereckého kraje Daniel
Mlčoch. Velitel zásahu okamžitě rozhodl o nasazení dvou vodních
proudů, jeden vedený vnitřkem budovy a druhý po automobilovém
žebříku. „Hasičům se podařilo během krátké chvíle osobu zachránit
a předat do péče zdravotníků. Poté bylo nezbytné požár zkrotit i za
cenu rozebírání konstrukcí, neboť došlo k rozšíření požáru stropní
konstrukcí do dalšího bytu. Požár se hasičům podařilo dostat pod
kontrolu ve 3.07 a zcela jej zlikvidovat krátce před půl pátou. Hasiči pracovali po celou dobu zásahu kvůli silnému zakouření v
dýchací technice," dodal Mlčoch. Zasahovaly jednotky HZS LK - stanice Jablonec nad Nisou, SDH Rychnov u Jablonce nad
Nisou, SDH Hodkovice nad Mohelkou, SDH Jablonec nad Nisou - Paseky (záloha na stanici).
„Jako příčina vzniku požáru byla vyšetřovatelem HZS Libereckého kraje stanovena technická závada na elektrickém spotřebiči.
Škoda způsobená požárem byla odhadnuta na 1,5 milionu korun, zásahem hasičů byly uchráněny hodnoty ve výši 4 milionů
korun," upřesnil Daniel Mlčoch.
LIBERECKÝ KRAJ - Celkem patnáctkrát museli hasiči v Libereckém kraji opustit na Štědrý den své základny. Většinou šlo o
technické zásahy spojené s výjezdy k popadaným stromům nebo hasiči zasahovali u dopravních nehod. K první nehodě přímo v
Liberci vyjížděli 24. 12. ráno po půl sedmé liberečtí profesionální hasiči. „Při nehodě došlo ke střetu osobního automobilu,
autobusu a malého traktoru s posypovým materiálem. Nehoda si vyžádala dvě zranění. Hasiči tradičně zajistili místo události a
provedli protipožární opatření u všech vozů," sdělila tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.
Jilemničtí profesionální hasiči společně s jilemnickou dobrovolnou jednotkou pomáhali odpoledne v Peřimově, kde osobní
automobil vyjel ze silnice a převrátil se na střechu. Řidička naštěstí neutrpěla žádné zranění. Svůj vyprošťovací automobil
museli hasiči použít i v Roprachticích. Zde skončil osobní automobil zhruba 4 metry pod strání. Nehoda se taktéž obešla bez
zranění. K popadaným stromům a větvím vyjížděli hasiči například do části obce Albrechtice u Frýdlantu nebo části obce Tuhaň
na Lomnicku. Několikrát byli hasiči povoláni k otevření bytu se zraněným člověkem.
KRÁTCE:
19.12.2016 10:35 do 13:40; na silnici u obce Tanvald okres Jablonec nad Nisou; nehoda autobusu; BUS +OA bez zranění.
20.12.2016 12:45 do 13:45; na silnici 29054 u obce Tanvald okres Jablonec nad Nisou; u čp. 178 Český Šumburk; nehoda;
probíhá vyšetřování nehody; jízdní pruh uzavřen; havárie OA do sloupu, bez zranění.
22.12.2016 12:05 do 14:15; v ulici Krkonošská v obci Tanvald okres Jablonec nad Nisou; průjezdné bez problémů; nehoda;
probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; střet dvou OA bez zranění.
22.12.2016 11:55 do 14:00; na silnici 28721 v obci Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; s opatrností průjezdné; nehoda;
probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; střet 2x OA bez zranění.
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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
26.12.

Den: 7/11°C
Noc: 6/2°C

PÁTEK
30. 12.

Den: 2/6°C
Noc: -2/-6°C

ÚTERÝ
27.12.

Den: 2/6°C
Noc: 0/-4°C

SOBOTA
31.12.

Den: -1/3°C
Noc: 0/-4°C

STŘEDA
28.12.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

NEDĚLE
1.1.

Den: -1/3°C
Noc: 2/-2°C

ČTVRTEK
29.12.

Den: -1/3°C
Noc: -3/-7°C

PONDĚLÍ
2. 1.

Den: -1/3°C
Noc: 1/-3°C

PRANOSTIKY
26.12.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po
blátě.
Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole
hojně obilí.
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno
před zkázou jistou se chvěje.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno
špatné se urodí.
28.12.
Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se
neurodí a mladí lidé budou mřít.
Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné
počasí, zvednou se příští léto brambory.

Slunce Měsíc 28.12. 2016
Vychází: 7:47 Vychází: 6:32
Zapadá: 15:51 Zapadá: 15:42

31.12.
O Silvestru papeži snížek si již poleží.
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se
nadíti.
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
1.1.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh
Na Nový rok o slepičí krok.
Na Nový rok, do zimy skok.
2.1.
Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá
Když Makary pohodný, září bude chladný.

OBLOHA
25. 12.
Měsíc v odzemí (405 842 km)
28. 12.
Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
29. 12.
Měsíc v novu (7:52)
31. 12.
těsné přiblížení Marsu k Neptunu (0,02˚; přibližně
1 oblouková minuta, konjunkce v délce nastane
až 1. 1. 2017 pod naším obzorem)
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5.1.
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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.
26.
28.
28.
29.
30.
30.
31.
31.

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

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Jakub Kramář
David Skrbek
Vladimíra Šmídová
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. 1566 – Ján Jesenský, Jessenius, lékař
27.12. 1920 – Jiří Sovák, herec († 2000)
31.12. 1879 – Thomas Alva Edison představuje svou
žárovku
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)
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

1946
V roce 1933 se konala vánoční nadílka a školním dětem
věnovala obec různé
věci – obuv, punčochy
apod. za 492 Kč.
Zdravotní stav nejen
dětí, ale i ostatních byl
tento rok vcelku
dobrý, bohužel u dětí
řádil záškrt a spála.
Roce 1934 byla stará
dřevěná pumpa u
školy prodána za 50 Kč Josefu Novotnému v čp. 9 a pro
školu byla zakoupena železná pumpa za 1.600 Kč.
Vyučování ve škole bylo po celý rok normální, učitelský stav
byl nezměněn. Jen následkem hospodářské krize některé
děti trpí částečně podvýživou. K zmírnění tohoto stavu byla
v zimě zahájena ve škole „mléčná akce“. Dětem bylo
zdarma dáváno vařené mléko. Toto opatření se velmi
osvědčilo. Na vánoční nadílku školním dětem darovala obec
ze svých prostředků 500 Kč a z fondu na školní pomůcky
bylo věnováno 200 Kč. Děti byly podarovány potřebným
oděvem a obuví. V tomto roce nebyl zdravotní stav dětí
zrovna příznivý, děti trápil hlavně černý kašel, kterým byla
infikována téměř většina dětí. Ani spála a záškrt se dětem
nevyhnul.

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 26. 12. 2016 – 1. 1. 2017,
slaví svátek:
26.12. - ŠTĚPÁN je mužské křestní jméno řeckého původu
(Στέφανος). Jméno bylo oblíbené mezi papeži, neslo je 9 z nich.
27.12. - ŽANETA je ženské křestní jméno. Je to počeštělá
francouzská podoba jména Jeannette; jméno je původem hebrejské,
znamená Bůh je milostivý.
28.12. - BOHUMILA je ženské křestní jméno. Ženský protějšek
mužského jména Bohumil. Dalo by se říci, že toto slovanské jméno
odpovídá významem řeckému Theofilovi, přičemž základem jména
jsou slova theós - „bůh“ a filos - „milý“. Stejný význam má také
Amadeus, který rovněž „Boha miluje“.
29.12. - JUDITA pochází z hebrejského slova  יהודיתJehúdít
„Židovka“. Modifikací jména - zvl. ve středověku – je jeho tvar Juta
(Jutta) či Guta, které bylo mezistupněm při vzniku českého jména
Jitka.
30.12. - DAVID je mužské jméno pocházející z dávno zaniklé
ugaritštiny (patřící stejně jako hebrejština do semitské jazykové
skupiny), v níž znamená davidu „náčelník“, lidová etymologie jej
spojuje s hebrejským dód „miláček“ a „strýček“.
31.12. - SILVESTR (v některých jazycích a dříve také v češtině
Sylvestr) je mužské křestní jméno latinského původu (latinsky silva –
les, silvestris – lesní, tedy „muž z lesa“). Ženským protějškem je
Silvie.
1.1. - NOVÝ ROK - svátek začátku nového roku. Podle celosvětově
nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na 1. ledna. V
noci z 31. prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a tak i začátek
nového – Silvestrovské oslavy. Nový rok je v ČR, ale i v dalších zemích
světa státní svátek. Podle jiných kalendářů připadají oslavy nového
roku na jiné dny: v juliánském kalendáři, který používá pravoslavná
církev, připadá Nový rok na 14. ledna podle gregoriánského kalendáře
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
BOBKOVÝ LIST
Bez něj by nebyl žádný vývar, či pečené maso a je i základem naší české svíčkové.
Víte, že je to také velmi zdravá a prospěšná bylinka?
Vavřín, nebo jiným názvem bobkový list, se u nás používá jako koření zejména do kyselejších jídel. Tyto
nenápadné lístky však dokáží víc než jen ochutit jídlo. Odvar z nich se používá k detoxikaci organismu a zbavení
těla od přebytečných solí. Vyrobit se z něj dá i olej, či obklad na revma a bolavé klouby.
I když si bobkový list pamatuje i dobu třetihor, mimořádně oblíbeným se stal zejména ve středověku. Staří
Řekové si ho ctili a považovali ho za rostlinu boha Apollóna, který měl na každé podobizně ovinut věnec z
vavřínových listů kolem hlavy. Vavřín nosili jako symbol kultu významní lidé, dokonce i Cézar a byli jím zdobení
významní umělci, či básníci. V současnosti se využívá zejména jako koření a pěstuje se zejména ve Středomoří,
ale jeho velkým vývozcem je například i Turecko.
Bobkový list obsahuje asi 3% silic, glykosidy, partenolid, éterické oleje, třísloviny a hořčiny a je prospěšný při
těchto problémech:
bolestech křížů, kostí
bolestech sedacího nervu
cukrovce 2 typu, snižuje hladinu cukru v krvi
při revmatismu a artritidě
podporuje trávení a chuť k jídlu
příznivě ovlivňuje dnu
zmírňuje otoky
má protizánětlivé a dezinfekční účinky
působí i jako sedativum
je účinný při migréně
zlepšuje prokrvení organismu
podporuje paměť, koncentraci a soustředění
Také proti molům a na klidný spánek
Pozitivní vlastnosti bobkového listu ještě nekončí. Pokud si vložíte pár lístků pod polštář, budete
spát jako miminko. Vavřín má totiž schopnost navozovat dobrý spánek. Pokud si zase pro změnu
pár lístků vložíte do skříně, znemožníte molům, aby vám poškodili vaše skvosty z oblečení.
Olej na bolavá místa - 50 g bobkového listu dejte do láhve a zalijte 2 dcl 70% lihu. Nechte 24 hodin vyluhovat
a přidejte ½ litru olivového oleje. Ve vodní lázni tuto směs 5-6 hodin zahřívejte (směs se nesmí vařit) a následně
propasírujte. Skladujte v chladničce a podle potřeby potírejte oblasti postižené revma nebo bolestivá místa.
Obklad na klouby - Rozdrťte pár lístků bobkového listu a smíchejte je s olivovým olejem. Naneste na čistý kus
látky a přikládejte vícekrát za den na revma postižená místa.
Sirup na kašel - Ve 250 ml citronové šťávy rozpusťte 500 g cukru a přidejte 15 lístků bobkového listu. Vařte asi
1 hodinu, dokud nevznikne hustá konzistence podobná medu. Bobkové listy vyjměte a masu nalijte do
uzavíratelných lahví, přičemž jejich skladujte v chladničce. Užívá se 1 lžička denně.
Odvar k odstranění solí z těla - 5 g bobkového listu dejte vařit do 300 ml vody na 5 – 10 minut. Odvar nechte
přes noc vyluhovat, přeceďte a po malých doušcích pijte během celého dne do osmé večer. Kúru opakujte tři dny
po sobě, následuje týdenní pauza a znovu opakujte. Kúra se nedoporučuje dlouhodobě a v žádném případě se
nedoporučuje zvyšování dávky nebo jednorázové vypití celého odvaru, nakolik jeho efekt je dost výrazný a mohly
by se objevit negativní projevy. Před kúrou je vhodné vyčistit tělo pomocí klystýru střeva. Po absolvování kúry
může dojít ke vylučování růžové moči, což znamená že soli se již vylučují z těla.
Zbavte se napětí a stresu
Pokud jste vystresování z práce a trápí vás časté napětí, listy vavřínu vám mohou pomoci. Uvolní každodenní stres
a zbaví vás úzkosti. Ruský vědec Gennady Malakhov objevil, že aromatické listy vavřínu mají úžasné a velmi
příznivé účinky při snižování stresu a úzkosti. Jediné, co musíte udělat je vzít jeden suchý bobkový list, vložit jej
do nehořlavé nádoby a v něm bobkový list zapálit. Poté opusťte místnost alespoň na deset minut. Až se vrátíte
zpět, místnost bude celá provoněná aromatickou bylinou a vnese do místnosti novou atmosféru.
Při spalování totiž bobkový list uvolňuje specifické látky, které nám pomáhají uvolnit se. Stačí jen pak v místnosti
sedět, dýchat a hluboce relaxovat.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ŽEBRA NA PIVU
vepřová žebra 1,6 kilogramu, pivo světlé 1 litr, grep 1 kus, citron 1 kus, zázvor 100
gramů, kmín římský 1 lžička, semínka fenyklová 1 lžička, česnek 3 stroužky, cukr
třtinový 100 gramů, olej řepkový 200 mililitrů.
Připravte si dostatečně velkou mísu, aby se do ní vešla všechna žebra. Zázvor a
česnek nastrouhejte do mísy, přidejte koření, cukr, olej a dobře promíchejte.
Důkladně umytý grep a citron nakrájejte (i s kůrou) na kolečka, přidejte k marinádě
a zalijte pivem. Žebra omyjte, očistěte, vložte do mísy s marinádou, přikryjte potravinovou fólií a nechte přes noc
odležet. Rozpalte troubu na 200 °C, maso přendejte z marinády do pekáče a zprudka 20 minut zapečte. Pak
snižte teplotu na 100 °C a pečte 3–4 hodiny nebo tak dlouho, aby maso bylo úplně měkké. Během pečení
potírejte marinádou.
FENYKLOVÝ SALÁT
fenykl 1/2 kusu, grep 1 kus (růžový), cibule červená 1 kus (menší), ředkvičky 4 kusy,
koriandr 1/2 svazku, olej olivový 2 lžičky, sůl 2 lžičky.
Fenykl, cibuli a ředkvičky nakrájejte na tenké plátky, grep vyfiletujte, promíchejte se
zeleninou, olivovým olejem a lístky koriandru.
GLAZOVANÁ ŠUNKA
6 kg šunky v celku, 100 g cukru, 6 ks hřebíčku, 6 ks plátků ananasu, 1 lžíce zeleného
pepře, 1 lžíce mletého hořčičného semínka, 1/2 lžíce mletého zázvoru, 1/2 lžíce
česnekového prášku (sušený česnek), 250 ml ananasové šťávy, špetka soli. Nejprve
šunku necháme ve studené vodě máčet 12 hodin. Osušíme ji, položíme kůží dolů na
rošt do trouby a postavíme pod ní pekáč. Šunku pečeme v předehřáté troubě na 170
°C asi 150 minut. Jakmile je upečená, vytáhneme ji, necháme vychladnout a
odřízneme jí kůži. Vrstvu tuku nařežeme do kosočtverců. Ananasovou šťávu svaříme s
cukrem a kořením, touto směsí pak maso pokropíme. Do zářezů zasuneme jednotlivé
hřebíčky. Takto upravenou šunku dáme znovu péci na 30 minut při teplotě kolem 220 °C. Při pečení ji po pěti
minutách potíráme ananasovou šťávou a 10 minut před koncem pečení na šunku poklademe kolečka ananasu,
kdy středy ananasu vyplníme zeleným pepřem. Po dopečení šunku naporcujeme na plátky a podáváme jak
teplou, tak i za studena, jednotlivé porce zdobíme kolečkem ananasu s pepřem.
ČOČKOVÝ SALÁT
300 g čočky, 250 g hlívy ústřičné, 1 velká cibule, 4 hrsti sušených rajčat, 2 lžíce
olivového oleje, ocet podle chuti, 2 hrsti hladkolisté petrželky, sůl (nemusí být).
Čočku uvařte doměkka a sceďte. Na oleji osmahněte nakrájenou cibuli, přidejte
omytou a na proužky nakrájenou hlívu a asi 10 minut poduste, přidejte překrájená
sušená rajčata a společně ještě 5 minut duste. Pak přidejte čočku a přimíchejte 1–
2 lžíce umeocta. Solit už ani nemusíte, protože ume ocet je slaný dost. Nakonec
do salátu dejte nasekanou petrželku, promíchejte a dolaďte podle chuti. Salát je dobrý teplý, výborně ale chutná i
zastudena.
NOVOROČNÍ DORT
150 ml bílků (z cca 4 vajec), 220 g jemného krupicového cukru, 2 lžíce
kukuřičného škrobu, prosátého, 2 lžičky bílého vinného octa, 40 g
mandlových lupínků. Na dokončení: 250 ml smetany ke šlehání, 2
broskve, na plátky (nebo jiné ovoce), 60 ml dezertního vína.
Zahřejte troubu na 150 °C. Bílky odměřte do mísy a při nízkých
otáčkách šlehače šlehejte tak dlouho, až při vytažení metel začnou
tvořit tuhé špičky. Pak postupně přisypávejte cukr, důkladně ho
zašlehávejte, aby byl sníh pevný, lesklý a zároveň bez velkých bublin.
Přidejte škrob a ocet a zlehka prošlehejte. Plech potáhněte pečicím papírem a směs vytvarujte do kruhu o
průměru 18 cm. Troubu ztlumte na 120 °C a pečte 80 minut. Pak troubu vypněte a pavlovu v ní nechte úplně
vychladnout. Smetanu ušlehejte dotuha. Polovinou natřete jednu placku, přiklopte druhou a pokryjte zbývající
šlehačkou. Broskve a dezertní víno smíchejte v míse a pak naaranžujte na dort. Hned podávejte.
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DŮM a ZAHRADA
Je zima a tak trochu doufáme, že napadne sníh a děti budou moci postavit sněhuláka, tady je trochu inspirace a
užijte si super zimní radovánky, tedy, když napadne sníh.
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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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ZASÍLÁNÍ PF - POUR FÉLICITER - PRO ŠTĚSTÍ
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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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

1930
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Podána nová žádost o povolení pošty a
podle výsledku šetření zdá se, že žádosti
bude vyhověno.
Dne 7. března konala se slavnostní schůze
obce zastupitelstva na oslavu 80.
narozenin pana presidenta T.G. Masaryka.
Slavnostní proslov měl starosta obce A.
Ludvík. V této schůzi bylo usneseno by
v průčelí školy, vedle desky padlým
vojínům zasazena byla i deska na paměť
80. narozenin p. presidenta. Sbírka
provedena mezi občanstvem u příležitosti
této oslavy a vynesla 896,- Kč. Tyto
peníze uloženy u místní Kampeličky na
knížku „Obce Loužnice“. Nově založená
knihovna obecní ponese jméno
„Masarykova lidová knihovna“.
Obecní přirážky: 200% činžovní, 300 %
k ostatním daním.
Obecní zastupitelstvo konalo v roce 1930
celkem 11 schůzí.
Škola
Správce školy, řídící učitel A. Ludvík,
učitelka Věra Macounová, učitelka
ručních prací Antonie Ludvíková –
Fetterová, učili po celý rok 1930.
Do občanské školy v Zásadě chodilo 6
dívek a 4 chlapci.
Žactvo uspořilo do konce roku školního
1930, u Kampeličky 13.953,- Kč.
Zdravotní stav žactva byl dobrý,
nakažlivých nemocí nebylo.
foto: slavnostní odhalení pamětních
desek, lyžování na „Hlavní silnici“
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
"Víš, od té doby, co jsme se vzali, mi čím dál
více připomínáš šroub." "Proč zrovna šroub?"
"Protože bez matky jsi úplně neschopná!"

S VNUČKOU NA WC
Jestli máte vnučku, pravděpodobně řešíte podobné dilema, když řekne:
"Dědo, já musím kakat."
Na pánský nebo na dámský? Samozřejmě, že ji odtáhnu na pánský, jenže
ona protestuje: "Ale tohle je klučičí! A já jsem holka."
"No to máš smůlu, já na dámský nejdu. Proč se ti tu tak nelíbí?"
Načež Simonka pronese nesmrtelnou větu: "Protože tady je to plný
bimbasů."
Na to není co říct. Má pravdu. Do značné míry. Jeden pán u pisoáru musel na
chvíli přestat, jak se začal smát. "A kluci jsou čuňata. Jozífek u nás říkal, že
jednou počůral i světla na stropě."
"No, to má výkon." Ocenil jsem a tlačil jsem ji do kabinky.
"A učitelka se prý ptala, co to dělá a on se otočil a taky jí počůral."
Více pánů u pisoárů muselo přestat, ale Simonka si smíchu vůbec nevšímala.
"A paní učitelka křičela, takže přiběhla paní uklízečka."
Na chvíli nastalo ticho v napjatém očekávání. Simonkai si rozepla kalhoty a já
ji vysadil na prkénko. "A taky ji počůral."
Pánské záchodky se změnily v bezva Show.
"Radši tlač," pronesl jsem zničeně.
"Mě to nejde. Pomůžeš mi?"
Věděl jsem, že každý poslouchá, ale co jsem měl dělat. Jinak tu zkysneme
navěky. "Heeee..." začal jsem neochotně.
A Simonka se chytla: "Heeee..." A odvedle z kabinky se ozvalo: "Heeee..." A
od pisoárů se ozvalo několikahlasé: "Heeee...."
Byli jsme Mužsky tlačící sbor.
Simonku to nadchlo, takže to zkusila ještě několikrát. Hlavně, že to zabralo a
padalo to tam, což komentovala slovy: „Jé, mně se úplně vysypalo bříško." A
pak to zazdila: "Já udělám celou rodinku čokoládových anakond, jo?"
radovala se. Jen jsem odevzdaně přikývl. "Já si myslela, že si jen prdnu a teď
se mi narodila celá rodinka," kopala nožkama spokojeně do mísy. "Já to tady
snad dneska nedodělám..." ozvalo se od pisoárů, když ustal smích.
Hotovo. Hledal jsem vlhčené ubrousky, Simonka chvíli čekala, pak jí to přišlo
dlouhé, tak povídá: "Ty jsi zapomněl hajzlíka papíra! A teď tu budu muset
stát a čekat až uschnu." Našel jsem je. Utřeli jsme, oblékli se, Simonkai
chtěla sama spláchnout. Tak jsem ji nechal spláchnout a ona: "Pa pá,
hovínka! Mějte se, hezky plavejte a nezlobte tam." U pisoárů bychom z fleku
mohli vybírat vstupné. Táhl jsem vnučku ven. Zatímco si vyhrnovala rukávky
k mytí, přišla s dotazem dne: "Dědo a co dělají hovínka, který nemaj
maminku ani tatínka?" Spolkl jsem větu, že to asi budou zasraný sirotci a
rychle jí umyl ruce. Pisoáry se konečně uvolnily a jeden z nastojáků při
vycházení ven povídá kamarádovi: "Tady je to skvělý, sem musíme chodit
častěji."
No. My ne. Už nikdy.....
P.S. Babičkám se tohle přihodit nemůže.

MOUDRÁ VĚTA
„Každý, kdo věří, že muži a ženy jsou stejní, nikdy neviděl muže balit dárek.“
TIRÁŽ
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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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