JAKÝ BYL ROK 2018 V LOUŽNICI?
TŘI KRÁLOVÉ
V sobotu 6. 1. 2018, v podvečer, chodili naší obcí TŘI
KRÁLOVÉ, jedná se o tradiční akci v naší obci, Tři králové,
zpívají koledu a svěcenou křídou napsali na dveře
K+M+B 2018.

LOUŽNIČTÍ SOKOLOVÉ SE SEŠLI
V pátek 9. února 2018 od 18 hodin se v Hospůdce na
Záduší sešla většina loužnických Sokolů, aby schválili
nové stanovy, výbor a převod majetku.
Předseda Sokolu Loužnice, Jaromír Udatný, poděkoval
všem, co se podíleli na sportovních událostech v Loužnici.
Osobně poděkoval, Emilovi Halamovi, který vedl oddíl
lyžování a většina jeho svěřenců se úspěšně účastnila
velkých závodů, Pavlovi Špidlenovi za servis a úpravu
lyžařských stop Miroslavovi Slavíkovi za vedení oddílu
stolního tenisu, který byl dlouhá léta také velmi úspěšný.
Do výboru Sokola v Loužnici byly zvoleni tito členové:
Jaromír Udatný – Předseda, Jaroslav Lanc, Marie
Špidlenová, Jaroslav Hnídek ml., Jana Němečková a Eva
Živná. Letošní rok Sokol Loužnice slaví 131 let od svého
založení a 1. července 130 let od prvního veřejného
vystoupení.
MRÁZ V LOUŽNICI
Tento týden, kdy měli děti jarní prázdniny, byl
nejmrazivějším v letošním roce. Teploty klesaly k – 20°C.
Zamrzala voda i nafta v autech.
Díky velkému mrazu také zamrzla voda na koupališti a
tak díky dostatečně silnému ledu si děti užívali jarní
prázdniny na bruslích.

ÚPRAVA PŘÍJEZDOVÉ CESTY
Aby se mohlo začít s úpravou příjezdové cesty, do údolí
pod zvoničkou, musely být vykáceny náletové dřeviny. Až
počasí dovolí, bude mez u cesty upravena tak, aby šíře
cesty byla dostačující také pro případné projetí složek
záchranného systému, což v dnešní domě bylo nemožné.
Společnost ČEZ přislíbila přesunutí sloupu.

ÚKLID OBCE
S přicházejícím jarním období nastává další etapa úklidu
obce. Na hřbitově byli pokáceny přerostlé túje, které
ohrožují náhrobky a hroby samotné.
Mez u cesty ke kartonážce byla vykácena a tak je nyní
bezpečná pro projíždějící auta.
Mez u silnice I/10 nad chodníkem bude vykácena od
náletů.

HASIČI LOUŽNICE USPOŘÁDALI VÝROČNÍ SCHŮZI
V sobotu 17. března 2018 proběhla v Hospůdce Na
Záduší, výroční schůze SDH Loužnice.
Během dne se také konala Výroční okrsková schůze SDH.

HASIČSKO - HALUŠKOVÝ BÁL 2018
Sobotní večer 24 března 2018, ovládla v Kulturním domě
vůně pečených halušek a k tanci a poslechu hrála kapela
Proč ne. Tak jako každý rok, již 18 let, se v Loužnici koná
hasičský ples, v roce 2010 byl obnoven Haluškový bál a
od roku 2016 jsou oba plesy spojené v jeden HasičskoHaluškový.
VELIKONOCE 2018
Pokud jste si na Zelený čtvrtek odpoledne udělali
procházku, nebo jste projížděli Loužnicí, Líšným,
Haraticemi či Jílovým u Držkova, mohli jste potkat
skupinky dětí s košíky a řehtačkami, jak u každého domu
koledují. Nekoleduje se s pomlázkami, tak jako na
Velikonoční pondělí, ani se nepolévá vodou.
Děti chodí od domu k domu, kde za odříkanou koledu
dostanou odměnu, nejčastěji čokoládové vejce, zajíce
nebo čokoládovou tyčinku či jinou sladkost. Alkohol se
tento den nenalévá, čtvrteční koledování je určeno
dětem.
ÚPRAVA KOUPALIŠTĚ
Tento týden začala další úprava prostoru „Požární nádrže
– Koupaliště“. Kamenné patníky, které lemovaly silnici na
Kostřavec, chtěli pracovníci silnic odvést na skládku. Obec
o ně projevila zájem a nadále budou hrdě stát v Loužnici.
Budou lemovat lesík u vjezdu na koupaliště, kde vznikne
odpočinková zóna s posezením.
MODRÁ SOVA SE ZAPOJILA DO
CELOREPUBLIKOVÉ AKCE „UKLIĎME ČESKO“.
Pro všechny byly připraveny pytle na odpad, pracovní
rukavice a sladký perník pro posilnění, nechyběla ani
lékárnička. Parta „uklízečů“ se vydala uklidit část lesa v
Loužnici. Místo na úklid se také našlo v blízkosti Modré
sovy. Děti se podivovali nad tím, že tak krásný les dokáže
někdo zaneřádit odpadky. Každý účastník této akce
dostal diplom.
ÚKLID OBCE
Během minulého týdne proběhl úklid kolem Obecního
úřadu - čp. 58. Byl odvezen veškerý nepořádek, vytahány
kameny a zbytky plotu, aby nic nebránilo sekání.

PATNÍKY JSOU OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ
Ze zbytků patníku a kamenů byl vytvořen obrubník u
kontejnerů na tříděný odpad

ZÁVORA NA MOSTKU
Tento týden byla nainstalována závora na mostku na
koupališti. Z důvodu, aby na mostek a louku za ním
nevjížděla motorová vozidla. Louka je stále podmáčená a
„zpevněný“ příjezd na tuto louku není použitelný pro
motorová vozidla, je zde pouze provizorní, aby mohla být
tato louka upravována a udržována. Tento pozemek je
jediným rovným pozemkem v Loužnici a OÚ Loužnice s
ním počítá pro volnočasové aktivity občanů Loužnice.
Toto rozhodnutí potvrdilo zastupitelstvo obce usnesením
9/17 ze dne 22. 12. 2017
NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
A ODPOČINKOVÝ PARČÍK
Úprava lesíka u koupaliště pokračovala také tento týden a
ještě bude pokračovat. Byl upraven terén, z kamenů,
které zde leželi a ze zbylých patníků byla vytvořena
lavička se stolem a kamenná skalka.
Od hospody byla přivezena skluzavka a dětský domeček
pro děti. Další herní prvky budou ještě nainstalovány.
Doufejme, že tento, do dnešní doby zanedbaný kout,
ožije a bude s radostí využíván dětmi i dospělými.
PŘÍPRAVA NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Aby mohla oslava čarodějnic 30. 4. 2018 probíhat co
nejlépe, byl vybudován přístřešek nad udírnou a výdejem
občerstvení. Celý tento krásný přístřešek vybudoval pan
Lanc.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018
Tak jako každý rok, i letos se v Loužnici konalo pálení
čarodějnic, na koupališti byla připravena vatra, jen
čarodějnice na ní chyběla. V 19 hodin vyrazil lampionový
průvod od hasičárny směrem na koupaliště v doprovodu
hasičského auta. Na návštěvníky čekalo na koupališti
opékání buřtů, dobroty na grilu a ohňostroj, který byl pod
záštitou Obecního úřadu Loužnice. I když se letos pálení
Čarodějnic zúčastnilo málo lidí, akce se vydařila, počasí
přálo a byla teplá úplňková noc. Velké díky patří panu
Lancovi za krásně upravené zázemí k udírně.
KUMPÁNI CZECH - ZAHÁJENÍ SEZONY 2018
V sobotu 5. 5. 2018 motorkářský klub z Loužnice
Kumpáni, již tradičně, otevřel motorkářskou sezonu.
Zahájení proběhlo v Železném Brodě, kde proběhla mše
svatá a požehnání motorkám a jejich majitelům, následně
všichni vyjeli na vyjížďku a celá akce byla zakončena v
Loužnici na koupališti, kde na všechny čekal bohatý
kulturní program a občerstvení.

KÁCENÍ LIP U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Během následujících dnů bude pokácena jedna z lip.
Další budou následovat, lípy jsou ve velmi špatném
stavu. Tyto lípy stojí na pozemku soukromého majitele a
na státním pozemku (ŘSD-ředitelství silnic a dálnic).
Lípy jsou velmi vzrostlé a poškozené, takže hrozí jejich
zřícení. Majitelé těchto stromů byli upozorněni, státními
úřady, na velmi špatný stav těchto stromů, a v případě
zřícení stromů na silnici, autobusovou zastávku a
způsobení škody, či nehody, bude náhrada škod
vymáhána po nich. Ani pokácení nebude levnou
záležitostí. Podle dobových fotografií, tyto lípy zde stojí již
před rokem 1900. Bohužel v době normalizační, nebyly
nikdy ošetřovány a mezinárodní silnice I/10 jejich
zdravotnímu stavu, také nepřispěla.
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 byla pokácena jedna ze tří lip u
autobusové zastávky. Tato lípa stála na pozemku ŘSD.
Další kácení bude následovat, jelikož lípy jsou ve velmi
špatném stavu. Lípy jsou velmi vzrostlé a poškozené,
takže hrozí jejich zřícení. Majitelé těchto stromů byli
upozorněni, státními úřady, na velmi špatný stav těchto
stromů, a v případě zřícení stromů na silnici, autobusovou
zastávku a způsobení škody, či nehody, bude náhrada
škod vymáhána po nich.
Jak jste si mohli všimnout, ve středu 6. 6. 2018 byly
pokáceny lípy u zastávky.
Není to žádný rozmar zastupitelů obce, ale lípy stojí a
jsou v majetku soukromých majitelů.
Na velmi špatný stav těchto stromů upozornilo
dendrologické prozkoumání již před 5 lety a v případě
pádu těchto kolem 25 metrů vysokých stromů by ohrozilo
cizí majetek a zdraví a to by se pak soukromý majitel do
konce života nedoplatil.
ZPRŮJEZDNĚNÍ CESTY U KŘÍŽKU
Jelikož situace byla velmi kritická a obyvatelé v údolí pod
„Křížkem“ a zvoničkou se s většími auty nemohli ke svým
obydlím dostávat. Byla zde také ohrožena dostupnost
záchranných složek. Obecní úřad nechal, po dohodě s
majiteli přilehlých pozemků, rozšířit tuto komunikaci.
Silnice bude následně zpevněna asfaltem.
POVODEŇ V LOUŽNICI
Sobotní odpoledne 9. 6. 2018 přineslo do naší obce
silnou bouřku. Kroupy, velký liják doprovázely tuto
bouřku, která po vyschlé půdě vzala vše sebou, na cesty,
silnice a louky. Po necelém roce, kdy byla dokončena
cesta „Ke včelínu“ kolem „Pazdrny“, prošla tato cesta
velkou zkouškou a neobstála!
Voda z pole a luk sjela po asfaltu, kanál vše nestihl
pobrat a tak se tato hnědá voda dostala k domům do
domů a také do studně.

DĚTSKÝ DEN – PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
V sobotu 23. června 2018 od 13 hodin začal dětský den v
Loužnici. Již tradičně se putovalo v areálu Požární nádrže
– koupališti v Loužnici. Pro děti bylo připraveno 14
zastavení se soutěžemi, za splněné úkoly všechny děti
čekal malý dárek. Byl připraven pestrý program. Všichni
se mohli svést vláčkem, který jezdil po Loužnici a tak se
Loužnice konečně dočkala malého nádraží a vlaku. Konec
dětského dne završil klaun Cucíno, který ukázal opravdu
velmi povedenou show a bavil nejen děti, ale i dospělé.
Škoda jen, že počasí nepřálo a místo červnového
krásného dne, bylo studené a deštivé podzimní počasí.
Nicméně děkujeme všem, kteří přišli, zúčastnili se a těm,
kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu celého
dne.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Na začátku dětského dne bylo slavnostně otevřeno
dětské hřiště, které je nově vybudováno u koupaliště –
požární nádrže. Dětské hřiště vzniklo na dříve
nevzhledném a zpustlém místě, které se v časech závodů
traktůrků využívalo jako soutěžní dráha.
Z vyhozených patníků vznikl okraj hřiště a posezení se
stolem. Hřiště, které dlouhá léta sloužilo před Kulturním
domem – sokolovnou, dalo základ herním prvkům a tak
zde je skluzavka a domeček.
V minulém týdnu Obecní úřad Loužnice vybudoval další
herní prvky: dvoj houpačku, houpačku s hnízdem,
posilovací stroj multifunkční, běžky a vesla. Ještě bude
přidána troj hrazda i s kruhy. Děkujeme firmě
Autodoprava Černý za pomoc s vybudováním a všem
dobrovolníkům za pomoc.
V sobotu převzali hřiště loužnické děti, které na podzim
2017 sepsali a podepsali petici za jeho vybudování a
slíbili, že se o hřiště budou starat a chránit jej.
Slavnostně přestřihla pásku slečna Simona Černá, která
byla hlavní iniciátorka této petice.
Prosíme všechny majitelé čtyřnohých miláčku, aby si
svoje miláčky hlídali a nenechali je vykonávat potřebu v
areálu koupaliště!
KNÍŽKA POHÁDEK Z LOUŽNICE
V sobotu 23. června 2018 v 15.30 hodin byla slavnostně
představena a pokřtěna knížka Loužnických pohádek,
které napsala a nakreslila Jana Matěásková.
Knihu pokřtili: paní PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc,
která pomohla s korekturou, paní Mimi Fronczak Rogers,
která pohádky přeložila do anglického jazyka Rogers a
aby celá knížka mohla spatřit světlo světa, za to vděčí
panu Ing Janu Bejdákovi a firmě iQ vytápění ze
Smržovky. Křtilo se malinovým sirupem Kittl.
Pohádky vycházejí na jedné stránce v českém jazyce a na
druhé stránce v anglickém jazyce, o překlad se postarala
paní Mimi Fronczak Rogers z Loužnice, která vede
knihovnu Modrá Sova.
Knížku pohádek bylo možné zakoupit přímo na dětském
dnu, kdo neměl tuto možnost, může si knihu nyní
zakoupit v Knihovně Modrá Sova v Loužnici u paní Mimi
Fronczak Rogers cena jedné knížky je 190,- Kč.

OPRAVA OBECNÍCH CEST
Během uplynulého týdne proběhla oprava několika
obecních cest.
Jedná se o cesty u čp 85, ke zvoničce, ke kovárně a
kolem Tomíčků (Vobce).
Jedná se o cesty:
Od Hasičárny na křižovatku u Tomíčků – p. č. 1697
Od Zvoničky na křižovatku k Novotným – p. č. 1618/2
Cesta kolem od silnice I/10 kolem Tilerovým – p. č.
1638/3
Cesta ke kovárně p. č. 2239
Lacinka p. č. 1613/1
Cesta pod Obecním úřadem p. č. 1698
Povrch pod kontejnery na odpad p. č. 1744/1
Na některých cestách se použije metoda, kde výtluky
budou nejdříve lokálně vyspraveny tzv. tryskovou
metodou a následně cesta bude ošetřena emulzní
kalovou vrstvou. Předností této metody je rychlá obnova
průjezdnosti, absence frézování, sjednocení povrchu
komunikace po překopech a prodloužení životnosti
komunikace.
NÁVŠTĚVA Z FRANCIE
V úterý 31. 7. 2018 ve večerních hodinách přijela opět po
třech letech, do naší obce a okolních obcí – Zásada,
Držkov, Loužnice, skupina přátel z Normandie z města
Demouville. Jedná se o dlouholetý program, který byl
také zpečetěn vzájemným podpisem v roce 2014.
Připravený program pro letošní pobyt, byl velmi pestrý.
POŽÁR LESA
V neděli 19. 8. 2018 po obědě, byl spatřen paní K. M.
požár lesního porostu v místě zvaném „Posraná hrobka“.
Díky včasnému přivolání SDH Loužnice a následně dalších
jednotek, byl oheň včas uhašen a tak nenapáchal větší
škody. Ve 14.34 bylo voláno na 150, v 14.35 SDH
Loužnice a za 10 min bylo SDH Loužnice na místě a hasili,
následně přijížděli další jednotky v 15.15 hodin bylo po
požáru a jednotky odjížděli.
Požár, který vypukl v neděli v poledních hodinách, byl
rychle uhašen díky rychlému zásahu SDH Loužnice.
Ovšem jaké bylo překvapení, když druhý den dopoledne
hořelo na stejném místě jen o cca 100 metrů dál.
Také tento požár byl díky včasnému zavolání brzo
zlikvidován.
Starosta, místostarostka a zastupitelé obce Loužnice
velice děkují SDH Loužnice a všem, kteří pomohli s
rychlou likvidací požáru
v neděli 19. 8. a v pondělí 20. 8. 2018.
50. LET OD VÝROČÍ OKUPACE 21. 8. 1968
Ani v Loužnici není našim občanům lhostejná historie naší
země a tak si v úterý 21. 8. 2018 v 17 hodin před
Obecním úřadem, tichou demonstrací, připomněli tuto
smutnou událost. A také nesouhlas s vládou, kterou
podporuje KSČ.

ZÁHADA PRAMENE
Silný pramen, který vytryskl 12. srpna 2018 z pod domu
čp. 261 (katastr obce Držkov) u čp. 102 Loužnice, nedal
spát majitelům domu, nájemcům domu, sousedům a
zástupcům obcí Loužnice a Držkov.
Vyzkoušelo se vše, od proutkaření po geologické
průzkumy. V úterý 25. září 2018 na popud OÚ Loužnice a
majitele nemovitosti se zde začalo bagrovat, aby voda
nepodemlela více břeh a silnici a v zimě zde nenamrzala
a tak neohrožovala účastníky dopravního provozu.
Jaké bylo překvapení, když se objevila plastová trubka, z
které tato voda vytékala… Po důkladném šetření se
zjistilo, že se jedná o starý přívod vody do Kulturního
domu – Sokolovny, který již není využíván, ale je ve
sklepě zakončen kohoutem, a trubka byla kdysi, při
nějakém bagrování od studny odkloněna pod čp. 261, a
tak omylem otevřením kohoutu, trubkou proudila voda ze
studny pro Kulturní dům… Díky tomu byl „pramen“
zastaven a celá záhada byla vyřešena.
SETKÁNÍ RODÁKŮ, OBČANŮ A PŘÁTEL OBCE
LOUŽNICE
V sobotu 28. září 2018 proběhla slavnost pro všechny,
kteří mají vztah k naší obci. Sešlo se zde cca 200
návštěvníků, pro které byl připravený pestrý program. Na
velkém sálem byla instalována výstava fotografií v
průřezu od počátku po současnost, artefakty z výroby
skla a školních let, vykopávky a na vše shlížel sv. Václav,
kterého vyřezal pan Bedřich Rathouský z lípy, která
spadla na zvoničku. Pro setkání rodáků pan Rathouský
vyrobil panoramatický obraz staré Loužnice.
Na malém sále Michal Kazda připravil promítání o historii
obce Loužnice, o starých domech v obci a jejich
proměnách, vše doplnil komentářem pan Jaroslav Hrách
a vyprávění občanů obce Loužnice, které zachytila paní
Jaroslava Bachmannová a doplnila svým komentářem.
Celé promítání bylo dovršeno poutavým vyprávěním o
svých cestách po mořích pana Jaroslava Bernta z
Loužnice a pana Rudolfa Krautschneidera.
Od 15 hodin proběhla mše s panem farářem Janem
Juchou u zvoničky. V předsálí a před Kulturním domem
si všichni mohli prohlédnout auta, motorky a traktůrky z
Loužnice a seznámit se s knihovnou Modrá sova a paní
Mimi Fronzak Rogers, která v Loužnici úspěšně vyučuje
děti a dospělé angličtinu.
K dobré náladě a pohodě hrála živá hudba. O občerstvení
se postaralo SDH Loužnice a pro návštěvníky připravili
voňavé sejkory, kterým se v Loužnici říká halušky a guláš.
Sladké dobroty napekly ženy z Loužnice. Všem patří velké
díky za skvělou přípravu této akce. Byl to krásný den,
plný radosti a setkání.
VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE
2018 – 2022
Počet voličů: 187
Vydané obálky: 130
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Tiler Marcel
Pešatová Lenka
Kordíková Michaela
Matěásková Jana
Udatný Pavel
Skrbek David
Kazda Michal

NOVÁ LAVIČKA
V pátek 5.10.2018 byla nainstalována lavička, na vyhlídce
u cesty k „Adamičkově chatě“.
Lavičky v okolí Loužnice usadili, ve čtyřicátých letech, pan
Mnislav Bernt a pan Jaroslav Bernt, ještě nyní jsou po
nich leckde vidět betonové sloupky.
Pan Jaroslav Bernt tak nyní ctí odkaz svých předků a tyto
lavičky opět probouzí k životu, aby posloužili k odpočinku,
k výletům a krásným rozhledům do krajiny. Jak čas a
počasí bude přát, budou usazeny další lavičky. Je to
krásný počin a věříme, že budou dlouho sloužit a přinášet
chvíle odpočinku všem pocestným.
LOUŽNICKÉ LAVIČKY
Lavičky v okolí Loužnice usadili, ve čtyřicátých letech, pan
Mnislav Bernt a pan Jaroslav Bernt, ještě nyní jsou po
nich leckde vidět betonové sloupky.
Pan Jaroslav Bernt tak nyní ctí odkaz svých předků a tyto
lavičky opět probouzí k životu, aby posloužili k odpočinku,
k výletům a krásným rozhledům do krajiny.
Je to krásný počin a věříme, že budou dlouho sloužit a
přinášet chvíle odpočinku všem pocestným.
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/LOUZNICKE_LAVICK
Y/
SBĚR ELEKTROODPADU
Jelikož při sběru nebezpečného odpadu, kterou pořádají
2x ročně Severočeské komunální služby, se neodváží
elektroodpad, rozhodlo zastupitelstvo obce Loužnice, o
vybudování sběrného místa na tento odpad. Ten pak
následně bude vyvážet firma, která je certifikovaná.
Elektro odpad se bude shromažďovat v malém domku,
který byl tento týden nainstalován v prostoru pod
Kulturním domem - sokolovnou, kde je prostor pro
tříděný odpad.
LOUŽNICKÉ POHÁDKY V RADČICÍCH
Na páteční večer, 19. října 2018, byly do Radčic, pozvány
SDH a knihovnou Radčice, na besedu Loužnické pohádky
s Janou Matěáskovou a Mimi Fronczak Rogers. Byl to
velmi pěkný večer, přišlo hodně návštěvníků a všichni se
zájmem poslouchali vyprávění o vzniku této knížky.
Loužnické pohádky a jejich autorky tak všem velmi děkují
za krásný večer strávený v Radčicích.
100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Také Loužnice oslavila stoleté výročí od založení
republiky. V 15 hodin se účastníci sešli před Obecním
úřadem, starosta obce Marcel Tiler všem přítomným
poděkoval za účast, poslechli si českou i slovenskou
hymnu, s místostarostkou Janou Matěáskovou položili
věnec k obětem padlých za I. světové války a společně si
všichni připili na vysazenou novou lípu a dobré časy, aby
byly v naší republice.
Nově vysazená lípa stojí na zahradě u obecního úřadu,
lípa malolistá je stará 9 let měří 4 roky a má také svůj
rodokmen.

HASIČSKÝ POPLACH
V neděli 4. listopadu v podvečerních hodinách (cca
17.30) vyděsila, všechny občany Loužnice, siréna
oznamující požár. Naštěstí se jednalo o planý poplach.
Všímavý soused si myslel, že hoří kontejnery na tříděný
odpad, naštěstí tomu tak nebylo, o kus dál pálil druhý
soused větve. Nicméně je dobře, že byla včas povolána
jednotka SDH Loužnice, kdyby to byla pravda, předešlo
by se velkým škodám. Velké díky patří SDH Loužnice za
rychlou akci a připravenost.
MODRÁ SOVA + KUMPÁNI
Páteční večer 9. listopadu 2018 patřil oslavě narozenin
Modré so-vy a ukončení moto sezony 2018 Kumpáni
Czech. V Sokolovně v Loužnici na všechny čekal koncert
kapel Handl Bluegrass Band, David Murphy Blues Band,
The Broken Dam a vzácný host, kapela,
která přijela do naší malé podhorské vesničky až z
Ameriky z Chicaga Bluegrass Ambassadors.
O typické americké občerstvení se postarala paní Mimi.
V MODRÉ SOVĚ SE KONAL HUDEBNÍ WORKSHOP
A také zkouška s darovanými nástroji od americké
firmy Reverb. Kapela dostala dar na bluegrassové
nástroje, aby je mohli nechat v péči Modré sovy, a děti je
můžou používat dále. Kapela nabízí sérii hudebních lekcí
Sky-pem, které se budou konat v knihovně během jejich
evropského turné, na které byl Železný Brod a Loužnice
první zastávkou.
Jedním z nejkrásnějších momentů bylo, kdy se jedno dítě
zeptalo kapely, jestli by mohli hrát americkou hymnu.
A zahráli.
SPADLÁ ZEĎ
V pátek 16. 11. 2018 již nevydržela tlak a špatný stav
zeď na křižovatce u čp. 53. jedná se o část pozemku,
který se snaží obecní úřad vyměnit s majiteli domu,
jelikož dům byl nabízen k prodeji, celá transakce se
zdržela. Nyní vše vypadá, že pozemek bude vyměněn a
obecní úřad zde bude moci silnici rozšířit, aby se do této
části obce mohly dostávat složky IZS a také bude
opraven chodník od silnice I/10, který je v dezolátním
stavu. Během soboty bylo popadané zdivo a hlína
odklizeno, je zde bezpečnější a větší průjezd.
Jakmile budou v pořádku majetková vyrovnání, bude
prostor opraven.
OBECNÍ KNIHOVNA LOUŽNICE
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhlo předávání
čtenářských průkazů pro děti, které nastoupili do první
třídy. Jediným prvňákem, který se hrdě zúčastnil, byl
Šimon Černý. Pro ostatní, kteří se ze zdravotních důvodů
nemohli zúčastnit, průkazky a malý dárek čeká a mohou
si je vyzvednout v další otevírací dobu obecní knihovny,
která je každý čtvrtek od 17 do 18 hodin.
Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů ve škole a hodně
dobrodružství při čtení knih.

STAVBA VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 24. listopadu od 14 hodin proběhla stavba a
zdobení vánočního stromu a příprava betlému.
Letošní vánoční strom opět věnovala rodina Černých,
strom je krásný a bude zdobit celý adventní čas v naší
obci.
Pan Krutiš Betlém vyzdobil větvemi stříbrného stromu,
které věnoval pan Kazda. Figury Betlému vyrobil pan
Bedřich Rathouský. V sobotu 1. 12. 2018 od 17.30 hodin
proběhne slavnostní rozsvícení.
ADVENT V LOUŽNICI
Pro příjemné chvíle adventní, vyzdobila Jana Matěásková
s panem Krutišem a Tomášem Matěáskem ml., prostory
před obecním úřadem.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 1. prosince 2018 v 17.30 jsme se sešli u
vánočního stromu na louce zvané „Stará sokolovna“.
Na všechny čekalo občerstvení v podobě horkého čaje a
pro dospělé s kapkou něčeho ostřejšího a drobné
pochoutky, které připravily Lenka Pešatová, Michaela
Kordíková, Dagmar Tilerová, Petra Černá a Jana
Matěásková. Vánoční koledy zahráli a zazpívali Martin
Tiler, Karolína Tilerová a Simona Černá.
Pro všechny přítomné děti byly připraveny prskavky a
adventní kalendáře. A všem pro potěšení pan Bedřich
Rathouský doplnil Betlém o další postavy: Tři krále.
Krásný vánoční strom věnovala rodina Černých.
ASFALTOVÁNÍ CEST
V pondělí 19.11 a úterý 20. 11. 2018 proběhlo asfaltování
cest 1704 (Sokolka) a 1613/1 (Lacinka), tyto cesty
opravila firma Strabag. Jednání o opravě těchto cest
probíhalo od července 2017, nakonec vše vyšlo a oprava
proběhla „ za vteřinu dvanáct“, jelikož ve středu 21. 11.
2018 napadl první sníh letošní sezony.
BARBORKY
V pondělí 3. 12. 2018 v podvečer, obcházely naši obec
Loužnici Barborky. Kromě domů v obci, také na Obecním
úřadě se zastavily a vše zkontrolovaly.
Barborky jsou oděny bíle a přes obličej mají bílý závoj.
Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Zvláštností v
naší obci je jedna Barborka černá, která trestá zlobivé
děti. Jedna má v ruce košík s kytičkami „barborek“ – v
Loužnici to jsou květy dřínu, které rozdává v každém
domě, ale i těm které potkají a další mají v ruce
lucerničku, aby posvítily všem pocestným na cestu.
MIKULÁŠ
Tak jako každý rok, také letos putovala naší obcí ve
středu v podvečer 5. 12. 2018, Mikuláš a jeho družina.
Mikuláš s andělem se spouští po zlaté stuze z nebe ke
zvoničce a čerti vylézají z pod skály pod zvoničkou,
společně se pak od křížku vydávají na obchůzku naší
vesnicí.

