ROK 2017 V LOUŽNICI
ÚKLID SNĚHU
Po velké urgenci Obecního Úřadu a pana starosty, Silnic LK,
byly silnice v naší obci protaženy, nejlépe z celého okolí.
Velký dík patří autodopravě Černý, za skvělé odklizení sněhu
z obecních cest. Během příštích dnů bude odklizen sníh
z prostoru před Hasičárnou a Obecním Úřadem a z míst, kde
se sníh velmi nahromadil a při dalším spadu sněhu by dělal
velké problémy.
SOKOLKA CUP 2017 – závody v sáňkování
Devátý ročník v sáňkování na cestě – kopci zvaném
„Sokolka“, proběhl v sobotu 14. ledna 2017 od 13.30 hodin.
Sněhové podmínky byly ideální, takové haldy sněhu již
dlouho nebyly a tak se mohly tyto ojedinělé závody v
Loužnici uskutečnit. Soutěžilo se v kategoriích: děti od 0 do 6
let, dětí od 6 do 15 let, skupiny – dvojice, ženy od 20 do
105 let a muži od 20 do 105 let. Celá trať měří 180 metrů.
Závody také navštívil, pašíř Béďa, který tudy projížděl z hor,
na svém renwolfu a pašovaným zbožím, nebo to byl sám
Krakonoš…. Na správnou časomíru dohlížel Jaromír Udatný a
Jaroslav Hnídek
LYŽOVÁNÍ V LOUŽNICI
O víkendu vytvořil Pavel Špidlen, krásné kolečko,
pro všechny příznivce klasického lyžování.
Na Kostřavci kolem Modřínu, včelína a Hájenky je
vytvořeno kolečko, které také navazuje na
lyžařské stopy v Zásadě. Nástupní místo na stopu
je u Pazdrny.
HASIČI LOUŽNICE USPOŘÁDALI VÝROČNÍ SCHŮZI
V sobotu 28. ledna 2017 od 17 hodin, proběhla v Hospůdce
Na Záduší, výroční schůze SDH Loužnice.
BESEDA O KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH
Ve čtvrtek od 18 hodin, proběhla v místním Kulturním domě,
beseda o kotlíkových dotacích. Beseda se týkala toho, jak je
možné dotace získat, čeho týkají, co vše pro to připravit a
jaký je průběh. Besedy se zúčastnilo 35 návštěvníků.

OBECNÍ HŘBITOV
Během minulého týdne, byly pokáceny 2 vzrostlé túje u
zdi obecního hřbitova. Túje byly vykáceny proto, že svými
kořeny nadzvedávaly hřbitovní zeď a jejich jehličí
znečišťovalo hroby pod nimi. Jejich zdravotní stav také nebyl
ideální a hrozilo jejich rozlomení.

ÚKLID OBCE
Během posledních týdnů, proběhlo vykácení prostoru u
požární nádrže – koupaliště za stánkem. Prostor bude
vyčištěn, upraven a osázen živým plotem. Celý prostor kolem
stánku bude vyčištěn a uklizen. Vykácen od náletů a uklizen
od nepořádku ze silnice I/10, byl pozemek, pod „Hoření
zastávkou“. Příjezd do obce je tak světlý a vzdušný.

ÚKLID OBCE
Na koupališti probíhá vyčištění od náletů. Celý prostor, kolem
č. 110 a za stánkem, byl zbaven náletů a tak je již
prosvětlen a bude se moci tento prostor udržovat sekáním.
Je neuvěřitelné, jak příroda dokázala celý prostor ovládnout a
zarůst.

ÚKLID OBCE
Během minulého týdne, byl dokončen úklid a dokácení „Staré
školy“. Nyní v jarních měsících to tak bude krásná
procházka s výhledem na celou naši obec. Cesta je taková,
jako kdysi bývala.

ÚKLID OBCE
O víkendu byly vyklizeny sklepní prostory v čp. 58 (Obecní
Úřad). Celý kontejner, byl naplněn a odvezen.

HASIČSKO - HALUŠKOVÝ BÁL 2017
Sobotní večer 25 března 2017, ovládla v Kulturním domě
vůně pečených halušek a k tanci a poslechu hrála kapela Proč
ne. Tak jako každý rok, již 17 let se v Loužnici koná hasičský
ples, po několik let se s k němu přidal haluškový bál a
posledních pár let, jsou oba plesy spojené v jeden.

DALŠÍ VYČIŠTĚNÍ NÁLETŮ
V centru obce, již začíná být světlo a vyčištěno od náletů,
které tu nikdo desítky let nekácel.
A tak Loužnice, je opět vesnicí, kde je přes údolí vidět a ne
osadou v lese… Je až neuvěřitelné, že se dříve tyto
místa pravidelně sekala.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobotní dopoledne od 11.10 do 11.20 hod byl ve znamení
sběru nebezpečného odpadu. Tuto službu zajišťují
Severočeské komunální služby a tak 2x ročně mohou
obyvatelé Loužnice využít bezplatný sběr nebezpečného
odpadu. Tato služba je zdarma, jen díky tomu, že si občané
platí svoz komunálního odpadu. Což jednoduše znamená, že
ten, kdo si platí popelnici, může bezplatně využívat tuto
službu + sběr tříděného odpadu. Ti co popelnici nemají a
neplatí za ni, tyto služby využívají na úkor těm, kdo platí.

VYKÁCENÍ PROSTORU ZA STÁNKEM NA KOUPALIŠTI
Během zimy a posledních dnů byl vykácený pozemek za
stánkem na koupališti, rostly zde nálety a byl zde
neutěšený nepořádek.
Nyní je prostor vykácený, vyčištěný a bude upraven a osázen
živým plotem.

VELIKONOCE 2017
KOLEDA NA ZELENÝ ČTVRTEK - 13.4.2017
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 koleduj
PŘÍPRAVA NA ČARODĚJNICE
V sobotu 22. dubna, v odpoledních hodinách, se zastupitelé
obce a občané Loužnice, sešli na koupališti, aby
připravili prostory k oslavě pálení čarodějnic. Na koupališti
probíhá oprava stánku, úprava plochy kolem stánku.
Vydláždění cesty k WC a instalace nové udírny a grilu. Stará
udírna již nevydržela nápor let a letošní zimy

ČARODĚJNICE 2017
Nedělní večer, tak jako každý rok, 30. dubna, patřil
čarodějnicím. U hasičárny se sešli čarodějové a čarodějnice a
vydali se v doprovodu hasičského auta na lampionový průvod
na koupaliště. Na koupališti čekala vatra s čarodějnicí, kterou
hasiči Loužnice podpálili, občerstvení, pouštění lampionků na
vodu a po 21 hodině krásný a velký ohňostroj o který se
postaral pan Michal Kazda.

KUMPÁNI LOUŽNICE – 6 května 2017
Moto klub Kumpáni, opět zahájili další motorkářskou sezonu.
Jako každý rok, již od roku 2003, kdy v lednu tento klub
vznikl, zahajují moto sezonu. Poslední léta tradičně setkáním
v Železném Brodě u kostela, kde proběhla mše svatá a
požehnání, následně vyjížďka po okolí a na koupališti v
Loužnici koncert kapel a zábavou s občerstvením a
přehlídkou moto strojů
STAVBA OBECNÍ GARÁŽE
ZO rozhodli o postavení nové plechové garáže v prostoru u
hasičárny, pod obecním úřadem. Garáž bude sloužit pro
zahradní techniku, kterou se udržují obecní pozemky.
Příprava pevného povrchu, pod garáží, začala ve čtvrtek 18.
5. 2017.

HORNÍM POJIZEŘÍM ŽELEZNOBRODSKEM – soutěž
historických vozidel, 12. ročník, 20. 5. 2017
Tato soutěž, kterou pořádá AMK Železný Brod, je tradiční
v našem okrese a veteránů se sejde velké množství a tak je i
na co koukat. I občané Loužnice měli šanci se touto
motorovou krásou se kochat. Závodníci museli projet Loužnicí
a u koupaliště je čekala průjezdní kontrola s úkoly a
zkouškou dovednosti.
OBECNÍ GARÁŽ – příprava podkladu na obecní garáž, která
bude sloužit pro potřeby úklidu a sekání obce, se připravuje

OBECNÍ GARÁŽ – příprava podkladu na obecní garáž,
která bude sloužit pro potřeby úklidu a sekání obce, se
připravuje. Byl položen asfalt a v týdnu bude dovezena garáž
a usazena na své místo.

PRACOVNÍCI OBCE
Ve výběrovém řízení na pracovníka pro Veřejně Prospěšné
Práce, které proběhlo na OÚ za přítomnosti zástupců Úřadu
práce z Jablonce, byli dva pracovníci vybráni, nejdříve na 3
měsíční zkušební dobu a následně na celý kalendářní rok.
Placeni budou z Úřadu práce. Již od začátku června je
můžete vídat při práci v naší obci. Zatím se seznamují s
terénem a pracemi.

VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6 v k.ú.
LOUŽNICE
Po dlouhých letech jednání (od roku 2012), se začíná s
výstavbou polních cest. Nejdříve je připravována polní
cesta HC 6, která vede od silnice I/10 ke Kordíkovem
parcelní číslo: 2414. Zde byli vysekány nálety a nyní bude
cesta upravená a vyasfaltovaná. Volné palivové dřevo
z těchto náletů bude zdarma nabídnuto všem občanům
Loužnice věkem nad 65 let. Možná někteří pamětníci
pamatují na této cestě lavičku, z které je krásný výhled na
Loužnici, lavička bude v těchto místech opět sloužit.
Další cesta HC 2 je od Pazdrny ke Včelínu parcelní číslo 2080
a cesta HC 1 je polní cesta z Kostřavce k modřínu parcelní
číslo 2121.
STAVBA NOVÉ OBECNÍ GARÁŽE
Garáž již stojí na svém místě a postupně bude připravována
pro svůj účel – zázemí pro zahradní práce a údržbu
obce.
Druhá garáž bude nadále sloužit pro potřeby SDH Loužnice.

OPRAVA KANÁLU
Mezi křižovatkou na koupaliště a mostkem, probíhá oprava
kanálu podél silnice.

DĚTSKÝ DEN
Dětský den v Loužnici byl úspěšný. Pohádkovou trasu kolem
koupaliště si prošlo 120 děti. Počasí bylo krásné. Pro děti bylo
připraveno 14 stanovišť, které doprovázela strašidélka a
děti zde soutěžily. Na každém stanovišti dostali razítko. Za
vyplněnou hrací kartu, na konci cesty dostali diplom a drobný
dárek. Číslo karty pak bylo losováno v tombole o další ceny.
Celý dětský den zpestřovali program místní Loužničtí
dělostřelci, kteří dětem ukázali svoje krásná děla a také
párkrát vystřeli, aby měli děti reálnou představu, co zbraně
umí a že jsou nebezpečné ne jako v počítačových
hrách. Program doplnily Mažoretky svým vystoupením, které
bylo bohužel poslední, a v Loužnici se rozloučily s paní

učitelkou – trenérkou. Svá tajemná a i veselá kouzla předvedl
Magic Alex. A pro ty, kteří se rádi na něčem svezou, byla
připravena projížďka na koních nebo ve WRC simulátoru
Škoda. Svoji závodní Tatru předvedl Pavel Černý, s kterou se
úspěšně účastní závodů. Díky všem za pomoc a účast a za
rok opět se těšíme na setkání s loužnickými strašidýlky.
Předběžný termín na příští rok je naplánován na 23. 6. 2018
VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6 v k. ú.
LOUŽNICE
Výstavba cest stále pokračuje. Cesta od hlavní silnice
směrem ke Kordíkovým je vybagrovaná a stržený povrch –
HC6. Škoda jen, že cesta nebude pokračovat až k silnici pod
Beldovi.
Cesta kolem Pazdrny je připravena a kousek vybagrován.
Cesty nejsou financovány obcí Loužnice

DŘEVO PRO OBČANY
Dřevo, které bylo vykáceno z připravované cesty HC 6, dal
Obecní úřad k dispozici všem občanům ve věku nad 65
let. Dřevo bylo složeno pod sokolovnou a během víkendu a
prvního červencového týdne si jej občané mají
možnost odvést, vychází to cca 1 a ½ káry na občana.

VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6 v k. ú.
LOUŽNICE
Další cesta, která se připravuje, je cesta kolem Pazdrny ke
včelínu – HC 2. Cesta kolem Pazdrny je vybagrována.
Cesty nejsou financovány obcí Loužnice

ODPADY LOUŽNICE
V minulém týdnu byly opraveny a nově natřeny kontejnery
na odpad. Kontejnery měly úplně rozpadlá dna a nešly tak
vysypávat. V naší obci jsou nyní dvě stanoviště na tříděný
odpad. Pod Kulturním domem – sokolovnou a u Hasičárny.
Pod Kulturním domem můžete třídit v pytlích TETRAPACK,
směsný plast, do kontejnerů PET lahve, sklo – tabulové, sklo
– lahve, papír, bio odpad a textil. U Hasičárny jsou
kontejnery na směsný plast, papír a sklo.

HASIČSKÝ VÝLET 2017
Ve dnech 20.7. až 23. 7. 2017, proběhl hasičský výlet.
Letošní rok se Loužničtí hasiči, s dětmi, vydali do Jinolic. Zde
kempovali, pořádali túry, navštívili Rumcajsovu
jeskyni a koupali se. Výletu se zúčastnilo 20 dětí a 3 dospělí.

ÚKLID OBCE
Minulý týden, byla vyčištěna dlažba před obchodem a
Obecním úřadem a odborně ošetřena proti
plevelu.

ÚKLID OBCE
Minulý týden proběhlo vyčištění kanálu Silnicemi LK a snaha
o jejich obnovu podél silnice u Rovinky na
Kostřavec. Patníky, které Silnice LK již nevyužijí, použije OÚ
na ohraničení na koupališti.

CESTY - VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6
v k. ú. LOUŽNICE
Stavba cest stále probíhá, bohužel Polní cesta HC 2a, která
vede od Pazdrny ke včelínu, se stavbařům moc nedaří.
Neustále zapomínají možnost stále přitékající vody z polí.
Když tuto možnost vzali na vědomí a přidali drenážní
trubky, tak další týden, tyto trubky, jiný bagr rozkopal… takže
při velkém dešti, který byl v pátek 1. září vzlínala
voda na cestu. Stále zde hrozí, že voda z polí bude hrozbou
pro dům a přilehlé studny. Odvod vody u domu, si majitelé
raději udělali sami, nechtějí se spoléhat na „profesionalitu“
firmy.
OPRAVA ZÁBRADLÍ
Tento týden proběhla oprava poškozeného zábradlí u
chodníku k autobusové zastávce pod Obecním úřadem.
Zábradlí bylo zrezlé, vyvrácené, polámané a nefunkční.

OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO VÁCLAVA
Ve čtvrtek 28. září 2017 od 13 hodin, proběhla u Zvoničky v
Loužnici oslava svátku sv. Václava a mše vedená P. Juchou.
Oslavy se zúčastnilo cca 50 návštěvníků a počasí přálo. Jen
škoda, že opět jeden neukázněný motorkář – závodník, se
bavil celou dobu tím, že jezdil na svém stroji ze Železného
Brodu do Loužnice, kde se na křižovatce na Radčice otáčel a
hlukem svého stroje tak celou slavnost rušil. V příštím roce se
můžete těšit na slavnost u Zvoničky a také na setkání
občanů, rodáků a přátel Loužnice.

OPRAVA ZÁBRADLÍ
Tento týden proběhla oprava poškozeného zábradlí u
chodníku. Zábradlí bylo zrezlé, vyvrácené, polámané,
nefunkční a v poslední době zde nebylo vůbec žádné.

LOUŽNICKÝ HŘBITOV
Před svátkem Všech svatých a Dušičkami, byl upraven
Loužnický hřbitov. Proběhlo poslední letošní sekání trávy,
bohužel kvůli velkým dešťovým srážkám byla půda hodně
promáčená a tak sekání bylo velmi těžké. Nicméně na svátky
byl hřbitov připraven. I když vichřice vše překazila, snad ve
čtvrtek 2. 11. 2017 proběhne svátek všech svatých v klidu.

KNIHOVNA LOUŽNICE
Ve čtvrtek 9. 11. 2017, byly předány čtenářské průkazy.
Čtenářský průkaz dostala Ema Krupková, která chodí do
Druhé třídy, ale v loňském roce se tato akce neuskutečnila,
tak průkaz dostala letos. Dalším novým čtenářem byl Šimon
Slíček, který letos nastoupil do první třídy. Průkazy dětem
předala loužnická knihovnice paní Mgr. Dagmar Lancová,
která knihovnu v Loužnici vede již od roku 1971.
LOUŽNICE V TELEVIZI
Minulý týden v pondělí byla reportáž o naší obci v TV Nova v
hlavním čase vysílání televizních novin. Reportáž ukázala, jak
moc jsme na vesnicích odkázáni na dodávky elektrické
energie a když přijde vichřice, vesnice jsou tím posledním
místem, kde jsou dodávky obnoveny. Popadané stromy a
poničené elektrické vedení tak způsobilo, že v naší obci a
obcích okolních nešla elektrická energie cca 30 hodin.
http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizninoviny-3010-3.html Toto téma TV Nova zaujalo natolik, že v pátek 3.
11. 2017 se k nám vrátili a natočili reportáž do pořadu
Střepiny, který TV Nova odvysílá v neděli 5. 11. 2017 ve
21.20 hod http://tn.nova.cz/tv-archiv/strepiny
STAVĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 25. prosince 2014 v poledních a odpoledních
hodinách, probíhalo stavění a zdobení vánočního stromu.
Stejně jako v loňském roce i letos tento krásný smrk
věnovala obci Loužnice rodina Černých. Pavel Černý strom
usadil do stojanu a následně byl strom ozdoben hvězdou a
světýlky. V silném dešti bylo zdobení obtížnější, ale zdařilo se
a tak v sobotu bude moci proběhnout slavnostní rozsvícení.
Těšte se také na překvapení!

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A LOUŽNICKÝ
BETLÉM
V sobotu 2. prosince od 17.30 hodin proběhlo slavnostní
rozsvícení Vánočního stromu a betlému, který vyrobil pan
Bedřich Rathouský, jesličky pro betlém vyrobil pan Pavel
Daníček. Slavnostní večer doprovodil kulturní program, kdy
loužnické děti zahráli a zazpívali vánoční koledy, večerem
prováděl Michal Tiler, všechny děti si zaprskaly prskavky a
dostali malý dárek v podobě adventního kalendáře.
Drobné občerstvení připravily zastupitelky obce.
Děkujeme Všem, kteří přišli a společně oslavili začátek
Adventního času v Loužnici a Všem, kteří se na přípravě
podíleli.
BARBORKY 2017
Tak jako každý rok, také letos putovaly naší obcí v nedělní
podvečer 3. 12. 2017, Barborky. Oděny jsou 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 S DRUŽINOU 2017
Tak jako každý rok, také letos putovaly naší obcí v úterní
podvečer 5. 12. 2017, 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
SVAŘÁKOVÁ PROCHÁZKA
Jak je již několik let (cca 16) zvykem v naší obci, pořádá se
na štědrý den v odpoledních hodinách „Svařáková procházka“
kdy se sejde několik občanů obce, popřejí si krásné vánoce,
přiťuknou svařákem nebo jiným teplým nápojem. Letošní
procházka se konala u vánočního stromu a Betlému na louce
„Stará sokolovna“.

