CO VŠE PŘINESL ROK 2016 V LOUŽNICI?
Během
prosincových dnů,
probíhalo vykácení
části tzv.
„Loužnického
Boubínu“, tj. údolí
okolo Kopaňského
potoka, pod hlavní
silnicí a pod
„Baronem“.

TŘI KRÁLOVÉ – V úterý 5. 1. 2016, den před svátkem Tří
králů, v odpoledních
hodinách, chodili naší
obcí TŘI KRÁLOVÉ

LEDOVÁ KRYSA 2016
Osmý ročník závodů
„Ledová krysa“, který
pořádá moto klub
Kumpáni z Loužnice,
odstartoval v sobotu 9.
ledna 2016 od
klubovny Kumpánů.

VÝROČNÍ SCHŮZE SDH
LOUŽNICE
V sobotu 23. ledna 2016
od 17 hodin, se konala
v Hospůdce Na Záduší,
Výroční schůze SDH
Loužnice.

POSLEDNÍ OTEVÍRACÍ DEN
Pátek 29. 1. 2015, byl poslední den, kdy
byla otevřena Hospůdka Na Záduší, pod
vedením Radka Pecky, ten zdejší
hospůdku vedl od jara roku 2014.
Nyní bude Hospůdka Na Záduší nějaký
čas zavřená, probíhá zde rekonstrukce a
úpravy a hledá se nový nájemce.
HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

SOKOLKA CUP 2016
V sobotu 23. 1.
2016 se v Loužnici
na oblíbeném kopci,
zvaném „Sokolka“,
konaly závody v
sáňkování.

V pátek 26. 2. 2016, na
Zastupitelstvu obce Loužnice, byl
vybrán nový nájemce Hospůdky
Na Záduší. Od druhé poloviny
března bude nájemcem
Hospůdky Na Záduší paní Petra
Nesvadbová.
V pátek 11.3.2016 15
hodin byla hospůdka
slavnostně otevřena.
V Hospůdce Na Záduší
se tak nyní můžete těšit
na dobré pivo, studenou
kuchyni např. nakládaný
hermelín, utopence,
tlačenku, topinky,
tatarák a hotová jídla převážně české domácí kuchyně +
minutková jídla.

HASIČSKO-HALUŠKOVÝ BÁL
V sobotu 5. března 2016, proběhl
v Kulturním domě v Loužnici, tradiční
Hasičský bál, který byl letos spojený
s Haluškovým bálem. Na plátě hasiči
Loužnice pekli halušky a k tanci a
poslechu hrála kapela „Proč ne“.
KOLEDA NA ZELENÝ ČTVRTEK
- 24.3.2016
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.

ČIŠTĚNÍ OD NÁLETŮ
POKRAČUJE
Další úseky, které byly
vyčištěny od náletů: silnice od
„Tilerů“ k mostku u koupaliště
a stráň kolem „Barona“ pod
hlavní silnicí. (stav z roku
2014 a 2016)

OBECNÍ ÚŘAD
V pátek 1. dubna 2016, na
veřejném zasedání OÚ
Loužnice, starosta obce a
zastupitel pan Petr Krupka
odstoupil z postu
zastupitele a tím také
starosty.
Na místo zastupitele
nastupuje paní Kateřina Skrbková.
Nyní starostu v plné výši zastupuje pan Marcel Tiler a tím i
celý chod obecního úřadu, do doby, než bude zastupiteli
obce, zvolen nový starosta a místostarosta.
V pátek 22. 4. 2016, proběhlo veřejné zasedání
zastupitelstva obce Loužnice.
Na zasedání proběhla volba starosty a místostarosty a
předsedů výborů.
Všichni členové zastupitelstva jsou neuvolnění, což
znamená, že veškerou činnost pro obec budou vykonávat
v čase svého volna a ne na plný pracovní poměr.
Starosta obce
Místostarosta obce
Předseda kontrolního výboru
Předseda finančního výboru
Předseda kulturního výboru
Předseda pořádkového výboru
Předseda sociálního výboru

-

Marcel Tiler
Jana Matěásková
Michal Kazda
Dagmar Tilerová
Kateřina Skrbková
Jaroslav Hnídek
Lenka Pešatová

V sobotu 7. 5. 2016
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.

REPREZENTANTI
Z LOUŽNICE OBSADILI
PŘEDNÍ MÍSTA
V ŠACHOVÉM TURNAJI
XXI. Šachový velikonoční
turnaj, který pořádala
DDM Mozaika, se konal
ve čtvrtek 24. března
2016.
Martin Tiler z Loužnice obsadil 2. místo a jeho bratr Marek
Tiler 3. místo.

V sobotu 23. dubna
2016, proběhla
brigáda na
volejbalovém hřišti u
požární nádrže –
koupališti v Loužnici.
Byli zde zabudovány
tyče, na kterých bude
pletivo a tak všichni,
kdo si přijdou zahrát
volejbal, nebudou
muset lovit míč z vody a hřiště bude ohraničené.
O volejbalové hřiště se ve svém volnu starají a zvelebují, již
několik let, příznivci tohoto sportu v naší obci.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC –
30. 4. 2016
Tak jako každý rok, i
letos se v Loužnici pálila
čarodějnice.
V 19 hodin vyrazil průvod
od hasičárny směrem na
koupaliště v doprovodu
čarodějnice a hasičského

auta.
Na návštěvníky čekalo na koupališti opékání buřtů, dobroty
na grilu, ohňostroj, byla připravená také vatra s čarodějnicí.

V minulém týdnu 22.5.2016,
proběhla rekonstrukce obecního
rozhlasu. Obecní rozhlas byl
zastaralý a špatně fungující. Někdy
se stávalo, že se na jeho vysílací vlny
napojil projíždějící kamion a tak jsme
mohli slyšet hučení, šumění a hovor
během hluboké noci.
Nynější rozhlas má lepší kvality a také službu zdarma,
rozesílání informačních SMS. OÚ Loužnice připravuje
formulář, kde se budete moci zaregistrovat, pokud budete
mít zájem o tuto službu. Zastupitelé obce Vás s tímto
formulářem budou osobně obcházet.

V pátek 27. 5. 2016
večer, kolem 20 hodiny,
se naší obcí linula
pronikavá vůně
spáleniště a dýmu.
Po obhlídce obce, bylo
zjištěno, že hoří kupy
nahrabaného listí na
mezi u silnice za
kartonážkou, naproti

Berntovým.
Sice byl oheň kontrolován, ale začal se velmi rychle šířit dál
do meze a k lesíku a tak byli povoláni místní dobrovolní
hasiči, kteří včasným zásahem vše uhasili a zabránili, tak
možnému požáru.
RETRO MEJDAN
Sobotní večer patřil na Malém
sále v Kulturním domě
písničkám, které byli populární
již v dobách minulých.
DJ MIRRA hrál pro všechny na
přání. Jen škoda, že na akci
nedorazilo více návštěvníků, nálada byla super.

Sobotní den 18.
června patřil v
Loužnici dětem.
Dětský den,
kdy se putovalo
za originálními
pohádkami z
Loužnice,
absolvovalo 90 dětí a jejich rodiče. Počasí všem přálo a tak
si všichni
mohli užít pohádky, soutěže – házení míčku do tlamy lva,
kroužků na čápa, střelba ze
vzduchovky, malování, chůze na chůdách, kopaná, skákání
v pytlích, poznávání rostli, šplh
na májku, jízda na koni, živí hadi a odlévání cínových
vojáčků. Pro potěšení všech, přijel také kouzelník a
RC modely letadel. Nakonec, díky krásnému počasí, které
si organizátoři objednali, se děti mohli vykoupat v hasičské
nádrži.
Během jarních a letních měsíců, probíhá pravidelně, každý
rok, údržba a sekání zeleně v naší obci.
Pravidelně se musí sekat pozemky na koupališti, na
hřbitově, kolem obecního úřadu, zastávek a na dalších
obecních pozemcích.

UZAVÍRKA SILNICE
LOUŽNICE - ZÁSADA
Ve dnech od 9. 6. 2016
do 15. 6. 2016 bude
úplně uzavřena silnice
III/28744 Loužnice –
Zásada, kde bude
probíhat oprava a
pokládka nového
povrchu. Částečné
uzavírku budou od
května 2016.

ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ
NÁDRŽE –
KOUPALIŠTĚ
V neděli 12. 6. 2016
od 15 hodin proběhlo
tradiční čištění požární
nádrže a přípravy na
další letní sezonu.

V pátek 1. července
2016, krásně vyčistil
pozemek, kolem lip u
dolení zastávky, majitel
pozemku Pavel Bém.
Prostor se prosvětlil a
mohutnost lip se
zvýraznila, jen škoda, že
lípy jsou napadené a silně
poškozené.

Na koupališti – požární nádrži,
byla opravena „Kontrolní lávka“
pro potřeby kontroly hladiny vody.
Tento týden, bylo vysekáno kolem
obecního úřadu a dolení zastávky
a na místním hřbitově.
Zde je také připraven prostor,
který bude vybetonován a na něm budou umístěny popelnice
na odpad a nádrž na vodu, která bude doplňována v období
sucha. Brána a branky na hřbitově byly opraveny a natřeny.

Během minulého týdne, se
uskutečnilo další setkání
Česko – francouzských
přátel. Z městyse Zásady
vyjel autobus směrem na
Paříž v nedělním podvečeru a
v pondělí ráno se účastníci
zájezdu procházeli po této
nádherné metropoli. Večer se autobus přesunul na sever
do Normandie do spřáteleného městečka Demouville, kde
si českou výpravu rozebrali francouzské rodiny do svých
domovů.

Zastupitelé obce
rozhodli, že je nutná
oprava zdi a sloupů na
místním hřbitově.
Spáry ve zdi se úplně
rozdrolily, že přes ně
profukoval vítr a
hrozilo tak k úplnému
poničení.
Při obhlídce zdi, bylo
zjištěno, že jsou
v úplně dezolátním stavu opěrné sloupy brány, u vstupu na
místní hřbitov, sloupy budou nově vystaveny.
Dále se připravuje u vstupu na hřbitov, dlážděný plac, na
kterém bude umístěna nádoba s vodou, pro případ, kdy
nebude ve studánce voda a také pro stabilnější umístění
popelnic na odpad ze hřbitova.

ŽÁCI NASTOPUPILI DO
PRVNÍCH TŘÍD
Ve čtvrtek 1. září 2016,
nastoupili do prvních
tříd žáčci z naší obce a
obcí okolních, všem
přejeme hodně
úspěchů během
školních let.
Učitelům vždy trpělivost a úsměv na tváři.

Bujná vegetace stále
zaměstnává OÚ Loužnice k
tomu, aby bylo vše důkladně
posekáno a vyčištěno, ke
spokojenosti občanů našich.

Příkopy podél cesty kolem
„Kartonážky“ byly posekány,
vegetace se rozrůstala až do silnice
a silnice se stávala nepřehledná a
nebezpečná.

Byla vyčištěna a upravena obecní
cesta, která vede na polní a lesní
pozemky k a kolem hřbitova.
Cesta byla zanesena nálety a
projíždějící technika tak ničila soukromý
pozemek – louku, která se potom
nedala posekat.

Byl vyčištěn kanál od „Staré
sokolovny“ až dolů k hospodě.
Kanál byl zanesen a zarostlý
nálety. Nyní již bude fungovat tak,
jak má.

PŘERUŠENÍ ELEKTRICKÉ
ENERGIE
Po dva dny 26. a 27. září nešla
v naší obci od 7 do 18 hodin
elektrické energie.
Vyměňovaly se sloupy vysokého
napětí z Radčic přes Loužnici a

na Bratříkov.
Práce bohužel ještě neskončily a elektrická energie opět
nepůjde dva dny 13. a 18. října od 7 do 17 hodin.

Práce na hřbitovní zdi a bráně
pokračují, byl vybagrován základ a
zpevněn příjezd do brány a
zabetonovány patky pro budoucí
novou bránu. Zeď byla nově
vyspárována, a kde bylo potřeba
opravena.
PODOMNÍ PRODEJ JE V NAŠÍ
OBCI ZAKÁZÁN
Od roku 2015, platí v Loužnici
vyhláška o podomním prodeji, a
aby to bylo všem jasné, hlavně
podomním obchodníkům, tak na
všech vjezdech do Loužnice visí
cedule.

Sobota 17. září před
polednem, patřila
v naší obci a obcích
okolních, svozu
nebezpečného odpadu.
V 11.10 hodin přijel do
Loužnice před obecní
úřad, konvoj několika nákladních aut a od občanů obce byl
vybírán a tříděn nebezpečný odpad.
Přijímají se tyto druhy odpadu: léky, domácí kapalné i tuhé
chemikálie, zbytky starých barev, televizory, ledničky,
zářivky, akumulátory, baterie, motorové oleje a olejové
filtry.
Další svoz nebezpečného odpadu se bude zřejmě konat na
jaře 2017.

OPRAVA ZDI
Na základě jednání
Obecního úřadu
Loužnice a ŘSD
(Ředitelství silnic a
dálnic), byla během
minulého týdne
opravena zeď u
„Hlavní silnice“ a
bude také
opravena zeď,
která zároveň
slouží jako chodník u hospody – „U Freda“. Zeď je
v havarijním stavu a zábradlí velmi nebezpečné.

OSLAVA sv. VÁCLAVA
Ve středu 28. září 2016 ve
14 hodin, proběhla u
zvoničky v Loužnici,
oslava svatého Václava.
Kromě oslavy tohoto
svátku, kdy byl zde
vystaven svatý Václav,
kterého Bedřich
Rathouský vyřezal z lípy, která zvoničku zničila a posezení s
přáteli a sousedy proběhla mše svatá s panem P. Janem
Juchou, na malé varhany doprovázel Bohumil Žloutek. Jen
škoda, že tak krásný čas kazil řev motorek z hlavní silnice,
které na tyto silnici pravidelně, za krásného počasí, závodí.
Účast byla velká, počasí přálo a tak se těšíme opět za rok.
Kostel sv. Václava v našem okrese najdete pouze v
Rychnově a pak v Loužnici naši zvoničku.

Kvůli havarijnímu stavu
zdi a zábradlí, byla
oslovena firma ŘSD
(Ředitelství silnic a
dálnic), aby zajistila
opravu. Následně bylo
zjištěno, že zeď a
zábradlí je firmy ŘSD,
ale chodník patří obci.
Po dohodě obce
Loužnice a ŘSD byla
ujednána společná

KRAJSKÉ VOLBY 2016
Volby do Zastupitelstva Libereckého
kraje proběhy
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00
hodin a
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 – 14.00
hodin.
V Loužnici se opět potvrdilo, že život
v obci, kraji a republice není našim
občanům lhostejný a měli jsme nejvyšší volební účast
v Jabloneckém okrese.
Počet voličů: 181
Vydané obálky: 96
Volební účast: 53,04%
Odevzdané obálky: 95
Platné hlasy: 93

oprava.

Práce na obecním hřbitově jsou
hotové. Obvodní zeď je opravena a
vyspárovaná, stojí nové sloupy k
bráně, které jsou také vyspárované,
a je dodělaná dlažba na vchodové
cestě na hřbitov. Je zavěšená brána
a branka, jsou ořezány větve stromů
u vstupu, aby svými větvemi
nebránili při vstupu do brány, a je
připravena nádrž na vodu i popelnice na odpad. Vchod do
hřbitova je do asfaltovaný a celý hřbitov je před zimou
naposledy posekaný.
V neděli 9. října proběhl
první zahajovací florbal
v Loužnici v Kulturním
domě. Zúčastnili se jej
sourozenecké páry a
nakonec si dali bratro sesterský zápas
sourozenci versus sourozenci.
Florbal bude každou neděli od 14:00 cca do 15:30.

PŘIŠLA ZIMA
Čtvrteční ráno 3.
11. 2016,
přineslo první
sněhové vločky
do naší obce.
Silnice již
klouzaly, ale sníh
se na nich ani na okolní krajině neudržel. Za to při pohledu
na úbočí Černé Studnice bylo bílo od 600 m nad mořem.

DALŠÍ MÍSTO NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

U hasičské zbrojnice
je připraveno další
místo pro nádoby na
tříděný odpad. Zatím
tam je kontejner na
sklo a papír, v neděli
6. 11. byl přistaven
kontejner na PET
lahve a ještě bude
přidán box na pytle pro směsný plast. Prosíme, udržujte zde
pořádek.

VÁNOČNÍ STROM
Vánoční strom je na místě. Letošní
Vánoční strom věnovala rodina
Černých z Loužnice.
Krásnou hvězdu vyrobil Filip Skrbek.
Během neděle byl strom ozdoben
světýlky a tak je připraven na
sobotní slavnostní rozsvícení.
„Stará sokolovna“ – místo, kde
stávala sokolovna od roku1920-23
do roku 1957, nyní obecní plac.
BARBORKY
Sobotní podvečer, patřil
v naší obci Barborkám.
Jako každý rok, i letos
procházely naší obcí
Barborky, zazpívaly
písničku a rozdaly větvičku
dřínu, která by měla do
vánoc vykvést, pokud se o
ni budete dobře starat.
Knihovna Modrá sova
v Loužnici, slavila své první
výročí, působení.
Tato ojedinělá knihovna,
která je v naší obci, působí
zde již celý rok a pomáhá
s výukou angličtiny.
Sobotní dopoledne, kdy je
čas vymezený pro děti, je
velmi oblíbený. Vše je pro děti zdarma a tak k tomuto
výročí Modrá sova uspořádali americkou večeři a benefiční
koncert v Kulturním domě v Loužnici. Byl to moc pěkný
večer, výborné americké jídlo, typické pro večer
díkuvzdání, polévka - česnekový krém, krůta, brusinky,
nádivka, batáty, fazolky a kukuřičný chléb. A koncert kapel
Esthetics a Rambling wolves.
Přejeme Modré sově hodně zdaru do dalšího roku a
děkujeme za to, co občany Loužnice dělá.
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.

Poprvé v naší obci, proběhlo
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu.
Strom stojí na ploše, kde dříve
stávala „Stará sokolovna“. Je to
centrální prostor naší obce,
důstojné místo pro vánoční strom.
Letošní strom zdarma věnovala
rodina Černých z Loužnice a také
jej zdarma dovezla a
nainstalovala, jim patří velký dík.
Sobotní večer 26. listopadu, jsme se všichni sešli u vánočního
stromu. Zdarma bylo občerstvení, horký čaj, pro dospělé s
možností něčeho ostrého, sladký perník a trubičky. Pro
všechny děti prskavky a čokoládový Mikuláš.
Z reproduktoru vyhrávala vánoční hudba a po odpočítávání
se celý strom rozsvítil. Ve stejný čas se také na dveřích
Obecního úřadu, obchodu a pošty, rozsvítil Adventní věnec.
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili tak, tento krásný
adventní zvyk a díky všem, kteří pomohli celou akci
zorganizovat.
MIKULÁŠ
Tak jako každý rok, ani letos
nebyl výjimkou a v pondělí
v podvečer chodil naší obcí
Mikuláš, anděl a čerti. Nejdříve se
sešli u zvoničky, kam se z nebes,
snesl Mikuláš s Andělem a z pod
skály vylezli z pekla čerti. Prošli
celou vesnicí a hodné děti
obdarovali dobrotami a zlobivé
postrašili a dali jim šanci se do
příště polepšit a tak letos žádné z dětí v pekle neskončilo.
Celý rok uteče rychle, andílci vše bedlivě sledují a zapisují,
aby Mikuláš věděl i v roce 2017, jak které dítě bylo hodné či
zlobilo.
V úterý 5. prosince 2017 se těšíme zase na shledanou s celou
touto kouzelnou družinou.
SILVESTR
Tak jako každý rok, také rok
2016 ukončil Silvestr.
V Hospůdce Na Záduší bylo
otevřeno, každý kdo přišel si
mohl dát občerstvení a kdo o
půlnoci vyšel ven, spatřil nebe
ozářené, nejen mlhou,
hvězdami, ale také bohatým
ohňostrojem, který byl nejen
v Loužnici, ale v celém okolí.

