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JAKÝ BYL ROK 2019 V LOUŽNICI?
TŘI KRÁLOVÉ
V sobotu 5. 1. 2019, v odpoledních hodinách, chodili naší obcí
TŘI KRÁLOVÉ, jedná se o tradiční akci v naší obci, Tři králové,
zpívají koledu a svěcenou křídou píší na dveře K+M+B 2019.
Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by se na první
pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají větu Christus
mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu,
znamená to také konec vánočního období.
Letošní rok, stejně jako loni, celou obchůzku pršelo a foukal
silný ledový vítr.

LEDOVÁ KRYSA 2019
V sobotu 5. ledna 2019 se uskutečnil 11. ročník závodů „Ledová krysa“,
kterou pořádá moto klub z Loužnice KUMPÁNI CZECH.
Letošní ročník byl opravdu ledový, na cestě rozmočený sníh a
do tváří závodníkům fučel ledový vítr.
Na tuto podívanou se přišlo podívat velké množství diváků a
závodníkům fandili také na trase.
Závodníci jeli 4x kolečko z Loužnice do Huti a do Zásady a do
Loužnice
Na stupních vítězů se umístili: 1. místo: „Ladis“, 2. místo:
„Žid“, 3. místo „Jens“

SNÍH V LOUŽNICI

Je leden a to znamená, že je období kdy padá sníh a je zima
.
Tento týden to bylo překvapení pro údržbu krajských silnic a
velké problémy pro ČEZ.
Padal sníh, do toho déšť a tak pod vahou mokrého sněhu
padaly stromy na elektrické vedení. Celé nedělní dopoledne
byla naše obec bez elektrické energie. V noci na středu 9.
ledna napadl sníh a nebyly protaženy krajské silnice, až po
neustálé intervenci našeho starosty se situace zlepšila.
Dejte pozor v lesních porostech!!! Těžký sníh láme větve a
celé stromy.

SOKOLKA CUP 2019
Další ročník sáňkařských závodů v Loužnici, zvaný Sokolka
Cup, se vydařil. Počasí přálo, napadl sníh a tak se tyto závody
mohly uskutečnit. Na startu se postupně vystřídali závodníci
na svých sáňkách, saních, bobech a pekáčích, v kategoriích:
děti od 0 do 6 let, od 7 do 15 let a ženy od 16 do 100 let a
muži od 16 do 100 let. Celkem vyrazilo na trať 54 závodníků.
Díky SDH Loužnice bylo pro všechny závodníky a návštěvníky
připraveno zázemí v hospůdce, kde se všichni mohli ohřát a
dát si něco dobého k jídlu a pití. Obecní úřad Loužnice zajistil
průběh závodů a ceny pro vítěze. Ceny také věnovala firma
TFnet.
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CESTA JE PŘEPSÁNA
V pátek 9. února 2018 se rozhodlo na zasedání Sokolu
Loužnice, že cesta p.č. 1723/3, která vede podél požární
nádrže – koupaliště bude přepsána na Obec Loužnici.
Po víc jak roce se toto stalo skutečností!
Nyní bude obec Loužnice moci žádat o dotace apd. na opravy
požární nádrže.

SBĚR ELEKTRO ODPADU
Vzhledem k tomu, že Marius Pedersen nevybírá elektro
odpad, při pravidelných jarních a podzimních svozech.
Rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že se tento odpad bude
vybírat přímo v obci.
Odpad mohou přivést ti, kteří řádně platí poplatek za svoz
komunálního odpadu. Bude také otevřen kontejner na kov a
směsný odpad, ten je zpoplatněn.

ČLENSKÁ SCHŮZE TJ SOKOL
LOUŽNICE

V pátek 22. března 2019, proběhla členská schůze TJ Sokol
Loužnice.
Členové zhodnotili rok 2018, který byl přelomový, v loňském
roce proběhla ustanovující schůze, bylo zvoleno nové vedení.
Podařilo se přepsat cestu kolem koupaliště na Obec Loužnici.
Členové byli velmi nápomocni při akcích v obci. Většina
pomáhala při dětském dnu a na závodech v sáňkování.
Při členské schůzi TJ Sokol Loužnice byla provedena prohlídka
opony, která je uskladněna v sokolovně.
Členové sokola a zástupci obce Loužnice se dohodli, že
v sobotu 27. dubna 2019 od 14 hodin proběhne
brigáda a vyklidí se tyto prostory a vyřadí se nevhodné
nářadí a nábytek

HASIČSKO-HALUŠKOVÝ BÁL
V sobotu 23. března 2019 proběhl tak zvaný „HaHa bál“. První
znovu uspořádaný Haluškový bál se konal 27. 2. 2010.
A první znovu uspořádaný Hasičský ples se uskutečnil v roce
2000. Obě tyto akce se společně spojili v roce 2017.
Letos opět sokolovnou voněly halušky, které se zde pečou na
plátě a k tanci a poslechu hrála hudební skupina „Proč ne“
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HODINA ZEMĚ
Loužnice se letos připojila k Hodině Země.
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená
Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se
konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů
bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na
hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské
opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během
let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se
vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i
v České republice.
Zhasnutím světel vysíláme jasný signál – člověkem způsobené
klimatické změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také
se chceme aktivně podílet na jeho řešení.
Do akce se zapojují obce, firmy i jednotlivci. Hodinou to ale
jen začíná, stanovte si svůj klimatický závazek.
Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci,
či snižování uhlíkové stopy v domácnosti.

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
V pátek 5. dubna 2019 byla opět po delším čase otevřena
Hospůdka Na Záduší.
Novým provozovatelem se stal pan Josef Krutiš.
Novému provozovateli přejeme hodně úspěchů a spokojených
hostů.
Otevírací doba:
čtvrtek od 17 – 22 hodin,
pátek od 17 – 24 hodin,
sobota od 17 – 24 hod.
Podle dalšího vývoje se otevírací doba může upravit.

SILNICE –I/10 - UZAVÍRKA

Z důvodu provádění frézování vozovky a pokládky nového
asfaltu v rámci akce „Silnice 1/10 Loužnice", silniční km cca
91,9 - 92,7, kde dojde k přechodné úpravě provozu na
pozemní komunikaci, jenž bude provedeno podle schváleného
dopravně inženýrského opatření.
Termín provedení přechodné úpravy provozu:
1.4.2019 - 22.4.2019 (frézování, pokládka asfaltu)
27.5.20 19 - 29.5.2019 (provádění vodorovného
dopravního značení)
JEDNÁ SE O REKLAMACI PŘEDCHOZÍ OPRAVY.
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VELIKONOCE 2019
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
jen dětem. V minulosti se dávala vařená vejce, v některých
domech dokonce syrová, to pak z nadílky nebylo nic. Někde
dávali dokonce i peníze.
Jedná se o velmi starý velikonoční zvyk, nikdo už ani netuší,
zda je zde od samého začátku, či přišel později.
Nicméně tato stará tradice se stále dodržuje a účastní se jej
většinou všechny děti a velice se na tento den těší. Je
populárnější než Velikonoční pondělí.
Na Jablonecku je málo obcí, kde se tento zvyk dodržuje, pak
už snad jen na Moravě. Koledníci svým zpěvem koled a
řehtáním řehtaček, těch je bohužel stále méně, nahrazují
vyzvánění zvonů, které odlétly do Říma.
Letošní koleda se opravdu vydařila, počasí přálo a tak chodilo
hodně koledníčků.
Je krásné, že tato tradice je u nás stále živá a i s tím, že děti
mají od čtvrtka prázdniny a dospělí pak svátek.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ –
POMLÁZKA
České Velikonoce charakterizuje živá tradice pomlázky,
konané po církevních velikonočních slavnostech převážně na
Velikonoční pondělí, které patří k hlavním dnům jarního
koledování. Velikonoční pomlázku známe od středověku a má
více podob. Jiná je na venkově, jiná je ve městech, liší se i od
západu na východ.
Pojem velikonoční pomlázka má tři hlavní významy: znamená
obyčej šlehání dívek a žen jarními pruty, většinou spojené s
koledováním, pomlázka znamená také prut, častěji spletené
pruty - pomlázka jako velikonoční dar.
Ani letos tato tradice nebyla v Loužnici opomíjená a mužské
pokolení se vydalo na pomlázku naší obcí.
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PROTEST
V pondělí 29. dubna 2019 se před Obecním úřadem
uskutečnil protest proti jmenování Marie Benešové ministryní
a vládou Andreje Babiše.
O co přesně jde?
17. dubna policie navrhla obžalovat premiéra Babiše. Ten
prohlásil, že je to účelový komplot, a 18. dubna vyměnil
ministra spravedlnosti Kněžínka za Marii Benešovou, která již
dva roky opakovaně zpochybňuje premiérovo trestní stíhání.
30. dubna byla Benešová jmenována. Tohle smrdí největším
zásahem do justiční moci od listopadu 1989. Nechceme, aby
se premiér vyhnul spravedlivému soudu. Nechceme ovládnutí
justice premiérem a Hradem!

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V úterý 30. 4. 2019 proběhlo na koupališti tradiční pálení
čarodějnice. O celou organizaci se postaralo SDH Loužnice.
Pálení čarodějnice předcházel lampionový průvod
v doprovodu hasičského auta.
Na závěr akce ozářil nebe ohňostroj, o který se postarala
Obec Loužnice a který zajistil pan Michal Kazda.

STOLNÍ TENIS
Ve čtvrtek 2. května 2019 proběhl stolní tenis pro děti.
Pan Tomáš Blažek všem přítomným vysvětlil pravidla hry
stolního tenisu. Pod dozorem paní Moniky Tilerové a Andrei
Červinkové proběhlo pěkné odpoledne, kdy děti zvládli
základy stolního tenisu a užili si společnou hru. Ve čtvrtek 9.
5. 2019 opět nashledanou.

KUMPÁNI LOUŽNICE
Kumpáni z Loužnice slavnostně slavnostně zahájili další moto
sezonu spanilou jízdou po Maloskalsku. Předtím jím požehnal
v Železném Brodě pan farář Jucha a následně proběhla oslava
s muzikou v loužnické sokolovně. Slavit se mělo na koupališti,
bohužel počasí venkovní zábavě nepřálo.

SDH LOUŽNICE
Hasiči Loužnice se v sobotu 11. května 2019, opět po delší
odmlce, zúčastnili okrskové soutěže v Radčicích, které se
zúčastnili družstva SDH Pěnčínského okrsku. Na startu bylo 7
družstev a několik dětských.
Za Loužnici závodili: strojník: Pavel Špidlen, savice: Radek
Živný a Radek Belda, rozdělovač: Marcel Pohl a Marcel Tiler,
hadice: Daniel Pohl a Václav Hnídek.
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PROTEST
V pondělí 13. května 2019 od 17.30 se před Obecním úřadem
v Loužnici konal protest proti nezákonným krokům Andreje
Babiše a jeho vlády.
VYJÁDŘENY BYLY TYTO POŽADAVKY:
1) Demise Marie Benešové
2) Vláda se zaručí, že neodvolá Nejvyššího státního zástupce.
3) Zaručí se tím, že přijme a naplní SEDM POJISTEK pro
nezávislost justice.
ODŮVODNĚNÍ
17. dubna policie navrhla obžalovat premiéra Babiše. Ten
prohlásil, že je to účelový komplot, a 18. dubna vyměnil
ministra spravedlnosti Kněžínka za Marii Benešovou. Ta již
dva roky opakovaně zpochybňuje premiérovo trestní stíhání. V
roce 2017 nehlasovala pro vydání Andreje Babiše trestnímu
stíhání, přičemž označila kauzu Čapí hnízdo za politické
intriky. Snad proto se jí začalo přezdívat ministryně Čapího
hnízda a mýta.
30. dubna byla Benešová jmenována ministryní. Ten samý
den prohlásila na adresu protestů, které se uskutečnily ve 105
obcích po celé zemi toto: "Včera jsem viděla na náměstí
mladé lidi a troufám si odhadnout, že kolikrát ani nerozeznají
rozdíl mezi státním zástupcem a soudcem…" NEJSME DĚTI!

POJIZEŘÍM A ŽELEZNOBRODSKEM
V sobotu 25. května 2019 se uskutečnil závod AUTO - MOTO KLUBU ŽELEZNÝ BROD, který také projížděl Loužnicí. Na
závod bylo přihlášeno 76 soutěžících. Tohoto závodu se také
zúčastnily závodníci z Loužnice.
Michal Tiler byl nejmladší účastník a vyhrál kategorii moto a
Libor Tiler s dcerou Karolínou vyhráli kategorii auto.
Gratulujeme!

PROTEST - LOUŽNICE NA VÁCLAVÁKU!
Premiér již celý měsíc ignoruje a bagatelizuje naše požadavky.
Proto jej vyzýváme k televizní debatě! Buď své kroky obhájí
před veřejností, nebo se ukáže, že mu skutečně jde pouze o
posílení vlastního vlivu na justici.
V úterý 28/5 v 18:30 proběhne po celé republice (kromě
Prahy) další vlna protestů za nezávislost justice. Pokud se do
té doby premiér neodváží vystoupit v televizní debatě a
obhájit své kroky, uskuteční se v úterý 4/6 další masivní
demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Na tuto akci
zveme opět občany a občanky z celé České republiky.
Budeme však požadovat už nejen demisi Marie Benešové, ale
také demisi trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše.
Máme toho dost!
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VANDALISMUS V OBCI
V pondělí 27.5.2019 bylo zjištěno, že na koupališti, na
dětském hřišti byl poškozen vzrostlý strom. Do stromu bylo
vysekáno 5 zářezů. Strom byl narušen tak, že hrozilo obecní
ohrožení. Než Obecní úřad přistoupil k podání případu Policii
ČR, viníci se sami přiznali.
Doufejme, že toto bylo pro ně ponaučení a ničení dětského
hřiště a okolí zanechají.

PROTEST
Celkem 243 obcí se zapojilo do protestu v úterý 28. května
2019 v 18:30, proti panu premiérovi Babišovi.
Také Loužnice se zapojila. V dešti a zimě přišlo 35
protestujících.
Proč se protestuje?
Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči
a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země
trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme
dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal
funkce!

PROTEST
V úterý 4. června 2019 v odpoledních hodinách, po práci.
Vyrazila skupina z Loužnice do Prahy na „Václavák“.
Václavské náměstí opravdu bylo úplně plné, nikdo tam nedělal
žádné výtržnosti, všichni se k sobě chovali velice slušně a
všem šlo jen o to, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let
po sametové revoluci nebyl premiérem naší země trestně
stíhaný člověk, vedený jako agent St. Chceme, aby se Andrej
Babiš vzdal funkce!
Každý se demonstrace zúčastnil na vlastní náklady, a kdo
mohl, přispěl na transparentní účet.
Opravdu tam nikdo peníze nerozdával, jak si někteří myslí a
věří nesmyslným lžím.

ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ
V úterý 11. června 2019, odpoledne v 16 hodin, proběhlo
tradiční čištění loužnického koupaliště, aby mohlo být
připraveno na další letní sezonu. Letošní rok bylo dno opravdu
hodně znečištěné spoustou věcí a kamení, které tam nějací
nezbedníci naházeli. Koupaliště vyčistilo SDH Loužnice.

PROTEST
V úterý 11. června v 18:30 proběhl další protest. Tentokrát
přišlo na protest 40 účastníků.
Kromě Loužnice se tohoto protestu zúčastnilo dalších 312
obcí ČR. Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po
komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl
premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako
agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby
se Andrej Babiš vzdal funkce!
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OPRAVY A ÚPRAVY V OBCI

Minulý týden proběhla úprava parkoviště před sokolovnou –
Kulturním domem.
Vznikla zde další rovná plocha na zaparkování nebo pro
pořádání venkovních akcí.
Díky tomu, že po letech se podařilo vyměnit pozemek u domu
čp. 53, mohla být zchátralá zahrada upravena a cesta do údolí
Kopaňského potoka a ke zvoničce rozšířena tak, aby se do
této části obce dostala obsluha a záchranné složky.

DĚTSKÝ DEN – PUTOVÁNÍ ZA
POHÁDKOU

Opět po roce, již čtvrtý rok, byl v Loužnici uspořádán den pro
děti. Organizaci zajistil Obecní úřad Loužnice.
V průběhu celého dne byla pro všechny připravená podívaná
v podobě modelů řízených radiem, děti si mohli vyzkoušet u
kováře namalovat cínového vojáčka v doprovodu Bílé paní a
putovat v areálu Loužnického koupaliště za pohádkovými
bytostmi a soutěžemi, velkým lákadlem byl WRC model
Škoda, kde se soutěžilo o LOUŽNICKÝ POHÁR a zajímavou
atrakci si připravili hasiči Loužnice pod vedením pana Pavla
Špidlena, děti stříkali stříkačkou z hasičské cisterny na cíl a
tak soutěžili, kdo zasáhne nejrychleji cíl. V areálu si děti
vyzkoušeli jízdu na koních, novinky v cyklo sportu, skákání
v nákupních taškách, házení míčků do lva, kroužků na čápa,
zatloukání hřebíků a spoustu další zábavy. Zlatým hřebem
dne bylo vystoupení klauna Cucína. Do soutěží se aktivně
zapojilo 100 dětí.
Velice děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a průběhem
dětského dne a sponzorům, díky nimž si děti tento den krásně
užili.

SILNICE I/10
V sobotu 22.6.2019 zaměstnanci ŘSD (ředitelství silnic a
dálnic ČR) připravovali dopravní značení na nově položeném
asfaltu. V úterý 25.6.2019 byly dopravní čáry hotové. Nyní se
uvidí, zda celá reklamace bude k něčemu a nový povrch
nebude horší než ten reklamovaný.
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PROTEST
V neděli 23. června 2019 vyrazil autobus plný demonstrantů
z Loužnice. Velké díky patří panu Jiřímu Novotnému, který
všechny skvěle na demonstraci do Prahy na Letnou dovezl a
opět domů přivezl.
Po dvou měsících protestů je všem jasné, že se nejedná o
nikým placenou demonstraci, všichni jezdí dobrovolně a
s láskou k demokracii. Celá Letná byla plná laskavých a
slušných lidí, nikdo nedělal žádné výtržnosti a podle Policie
nemusela řešit žádné problémy s narušením pořádku.
A o co všem tedy jde? Už bylo dost zlodějů, nebráníme ty, co
tam byli, ale chceme upozornit na to, že tohle už je moc!
Mnohonásobný střet zájmů Andreje Babiše je zcela
nepřijatelný.

OPRAVA MOSTKU A ÚDRŽBA
CESTY
V dnech probíhala a ještě bude probíhat oprava zábradlí na
mostku přes Kopaňský potok v místech pod zvoničkou.
Zábradlí zde bylo velmi zchátralé a tak hrozilo nebezpečí pádu
či úrazu. Bude zde instalováno nové.
V cestě byly nainstalovány „svodnice“, které budou odvádět
vodu z cesty do potoka a nebude tak zaplavovat přilehlé
domy.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 27. 6. 2019 se uskutečnila poslední předprázdninová
schůzka mladých pingpongových nadšenců, která byla
zakončena turnajem. Hrálo se v několika kategoriích a pouze
na jeden set.
Všechny zúčastněné děti obdržely medaili za účast a diplom,
které jim věnovala Obec Loužnice a sladkosti, které obdržely
od pana J. Krutiše.
Tímto bychom chtěli oběma sponzorům moc poděkovat.
Velké díky patří též Sokolu Loužnice, neboť bez jejich
vybavení by se toto neuskutečnilo.
Dětem děkujeme za účast, skvělou atmosféru a po
prázdninách na viděnou!

HASIČSKÁ CISTERNA SDH
LOUŽNICE DOSLUHUJE
Hasičské auto – cisterna z roku 1983 byla pořízena do
Loužnice za velké podpory SDH Loužnice a občanů obce
v roce 2001. Od té doby byla kdykoliv připravena
k jakémukoliv zásahu v obci a okolí. Přes pečlivou údržbu se
bohužel zub času i na tomto voze podepsal, technika
dosluhuje a koroduje, oprava nádrže je vzhledem k ceně
vozidla nerentabilní. Na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce bude rozhodnuto, co dál. Zrušením vozu pro zásahovou
jednotku by zaniklo zřejmě i SDH Loužnice a obec by tak
musela zajistit jinou akceschopnou jednotku v řádově za 80
tisíc korun ročně.
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OPRAVENÉ ZÁBRADLÍ
Nevhodné zábradlí na mostku přes Kopaňský potok pod
zvoničkou, bylo v minulých dnech nahrazeno novým,
bezpečnějším.

OPRAVENÝ KANÁL
Minulý týden pracovníci ŘSD opravili kanál, který vede podél
silnice I/10. Stávající kanál byl nefunkční. Vše bylo opraveno
na náklady ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic).

BESEDA O KOTLÍKOVÝCH
DOTACÍCH
Ve čtvrtek 1. srpna 2019, proběhla v Hospůdce na Záduší
beseda s panem Ing. Janem Bejdákem, o Kotlíkových
dotacích. Zájemci se tak mohli dozvědět, jaké jsou podmínky
a další potřebné informace. Pokud jste se nemohli této
besedy zúčastnit. Můžete se domluvit přímo s panem Ing.
Bejdákem.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE
V pátek 16. srpna 2019 proběhlo veřejné zasedání
zastupitelstva obce Loužnice na velkém sále v kulturním
domě.
Na programu bylo představení domovních čističek a možnosti
získání dotace. Tento projekt přijel představit pan projektant
a zástupce firmy, která tyto domovní čističky vyrábí.
Podmínkou o požádání dotace je počet čističek na určitou část
území, to se bohužel v Loužnici nedaří, jelikož ani Ti, kteří
poslali v dotazníku, že by měli o čističku zájem na zasedání
nepřišli.
Celého zasedání se zúčastnila malá část obyvatelstva a
většina dala přednost posezení na zahrádce restaurace.
Na zasedání se jednalo také o podání dotace na opravu
požární nádrže – koupaliště, koupi cisterny pro SDH Loužnice,
řešení vandalismu v obci, problém projíždějících motorkářů od
Železného Brodu do Loužnice a další témata.
Vše bude zapsáno v usnesení a zápisu zastupitelstva obce na
úřední desce.
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SVATBA V LOUŽNICI
Historicky první svatební obřad u zvoničky v Loužnici se konal
10. srpna 2019.
Své ANO si před starostou obce Marcelem Tilerem, paní
matrikářkou, svatebčany a občany Loužnice, řekli Andrea
Červenková a Josef Krutiš.
Novomanželům Krutišovým gratulujeme a přejeme hodně
štěstí, klidný a spokojený život v Loužnici.

VÝMĚNNÝ POBYT VE FRANCII
Ve dnech od 7. 8. do 14. 8. 2019 proběhl další výměnný
pobyt v rámci přátelství obcí Zásada (s podporou obcí
Loužnice a Držkova) a francouzským městem Demouville
v Normandii.
Pobytu se zúčastnilo 21 účastníků.

VANDALISMUS V LOUŽNICI

Během letošních prázdnin se velmi rozmohl vandalismus
v naší obci.
Nejvíc událostí bylo na koupališti, kde někdo sekal do laviček
na hřišti, sekal a ryl nápisy a obrazce do stromů na koupališti,
vyházel duše od auta do korun stromů na hřišti, každý týden
je poničené WC na koupališti a ohnutá nějaká dopravní
značka po celé obci a tento týden dokonce nějaký výtečník
pokálel svými výkaly schody do koupaliště a posprejoval dům
na Lacince a automobil u kartonážky.

ZÁSTUPCI POLICIE ČR A ŘSD
V LOUŽNICI
Jelikož je situace na silnici mezi naší obcí a Železným Brodem
vyhlášenou závodní tratí mezi motorkáři z celé ČR. Pozval
starosta obce dne 28.9.2019 zástupce policejních odborů a
ředitelství silnic a dálnic. Všichni se snažili najít řešení jak tuto
situaci vyřešit, kdy projíždějící motorky dělají tak velký rámus
a ohrožují všechny účastníky dopravního provozu a obyvatele
obce. Situace je opravdu vážná. Letošní sezonu se již toho asi
moc nezmění. Doufejme, že příští sezonu budou přísnější
opatření.
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OPRAVENÉ CESTY
Během minulého týdne byly upraveny a vyasfaltovány cesty a
parkovací místa. Cesty pod „křížkem“, parkoviště u Kulturního
domu „Sokolovny“ a parkoviště u koupaliště.
Materiál na opravu věnovala firma Autodoprava Josef Černý.

OPRAVENÝ POVRCH
Tento týden byl opravený a doplněný asfaltový povrch v okolí
Kulturního domu – sokolovny.

ÚKLID HASIČÁRNY
V sobotu 21. září 2019 dopoledne, proběhlo vyklízení hasičské
zbrojnice z důvodu její následné přestavby.
Přestavba je nutností jelikož v případě pořízení jiného
hasčského auta by žádná další hasičská cisterna nebyla
technicky schopna do zbrojnice zajet. Jak všichni vědí
hasičské auto - cisterna musí být parkováno ve vytápěné
místnosti, aby bylo kdykoliv schopno vyjet k zásahu.
Obecní úřad děkuje všem, kteří přišli pomoci s vyklízením.

OPRAVA POULIČNÍCH LAMP

V minulém týdnu byly opraveny pouliční lampy a obecní rozhlas v Loužnici.
V případě, že zaznamenáte, že některá pouliční lampa nesvítí,
informujte prosím Obecní úřad.

KNIHOVNA MODRÁ SOVA
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
S MODROU SOVOU
V sobotu 21. 9. 2019 proběhla již tradiční akce, kdy Modrá
sova pořádala úklid odpadků. Děti uklízeli v lese a také na
dětském hřišti. Děti odvedli skvělou práci!

OTEVŘENÍ KONTEJNERU

V sobotu 28.9.2019 od 17.00 do 17.30 hodin byl otevřen
kontejner na elektroodpad a na železo. Také mohli občané
vyhodit odpad do kontejneru na velkoobjemný odpad, ten byl
za úplatu.
V případě, že jste nestihli vyvést svůj odpad v tento určený
čas, kontaktujte Obecní úřad.
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OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO
VÁCLAVA
Již od roku 2014, kdy zde proběhla první slavnost v rámci
znovupostavení této drobné, ale důležité stavby v Loužnici.
Proběhla zde mše svatá a vzpomínka na patrona naší země
svatého Václava. Slavnostní ráz celé této akci dodal pan
Bohumil Žloutek, který hrál na varny. Počasí přálo a po
deštivém dopoledni vysvitlo sluníčko.

NOVÁ KAMNA
V těchto dnech byla nainstalována nová krbová kamna
v Hospůdce na Záduší v Kulturním domě.
Původní kamna byla již prohořelá a tak bylo nutné, před další
topnou sezonou zajistit kamna jiná, které by dokázaly vytopit
celý prostor hospůdky.
Celé zařízení zajistila firma iQ vytápění.

DEMOLICE STARÉ CHALUPY
V minulém týdnu proběhla demolice staré chalupy čp. 7. Je
škoda, že se tuto chalupu již nepodařilo zachránit, ale podle
vyjádření památkářů byla v tak špatném stavu, že ani
přemístění do skanzenu by nebylo možné.
V dnešní době byl domek neobydlený a zchátralý a pro
bydlení již nebezpečný. Současná majitelka si postavila domek
nový na sousední parcele, ale to už je jiné číslo popisné.
O bezpečnou a klidnou demolici se postarala firma
Autodoprava Černý Loužnice.
Z historie:
Jedná se o starou původní chalupu čp. 7, kde se říkalo „U
Lídy“, je to bývalý rustikální statek Boučků a Adamičků.
Budova je dřevěná a za cestou stojí roubená stodola. Před
rokem 1717 byl pravděpodobně součástí domu č. 6.
Je
jedním z nejstarších domů v Loužnici. Majitelem býval Jáchym
Hnídek a potom Josef Havel z Bratříkova a jeho žena Pavlína.
Starobylý název „U Lídy“ je ze 17. století, podle vdovy Lidmily
Adamičkové, která zde žila v letech 1637 – 1653. (ze starých
knih).

LOUŽNICE NA VLNÁCH
ČESKÉHO ROZHLASU
V pátek 27. října 2019 v odpoledních hodinách volal redaktor
David Hamr z českého rozhlasu Liberec našemu starostovi
panu Marcelovi Tilerovi jak se nám žije a co je nového
v Loužnici.
Celý rozhovor si můžete poslechnout zde v čase 15:37
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/liberec/71/2019-10-25
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PAMÁTKA ZESNULÝCH V LOUŽNICI
Nejenom v celé ČR, ale také v naší obci se vzpomínalo na své
blízké, kteří již nejsou mezi námi. A tak se místní hřbitov stal
místem setkáním se známými, sousedy a příbuznými u rodinných hrobů, kde všichni na své blízké, kteří již nejsou mezi
námi, vzpomínali. Hřbitov byl na tato setkání připraven.

MODRÁ SOVA
Modrá sova nakročila do další sezony, kdy se zde učí
anglickému jazyku děti i dospělí.
Letos je zde novinka a Modrá sova je v nových prostorech na
nové adrese, nicméně neztratila nic ze svého půvabu a
elegance.
Blue Owl / Modrá sova
Loužnice 74
http://www.blueowlbohemia.com

MODRÁ SOVA - HALLOWEEN
Již tradiční oslava Halloweenu proběhla v pátek 1. listopadu
2019 v Modré sově. Soutěžilo se o nejlepší masky, tuto soutěž
vyhrály Beátka Dimmerová a Zdíša Pešatová. Lov jablka
vyhrál Ondra Živný v užasným čase 2,75 sekund. Naše
perníkářka Hanička s vnučkou zdobily kostlivce a děti také
ochutnaly ikonický americký halloweenský bonbon candy
corn. Letošní účast byla velká.

PRVNÍ SNÍH SEZONY 2019 – 2020
Den po svatém Martinovi 12.11.2019 napadl první sníh.
Dlouho nevydržel, sypal se ještě ve vstředu 13.11.2019, ale
ve čtvrtek už po sněhu nebylo ani památky.

REKONSTRUKCE ČP. 58 – OBECNÍ
ÚŘAD
Vzhledem k tomu, že dům čp. 58 je nyní ve velmi špatném
stavu, je nutná rekonstrukce. Zastupitelé obce se rozhodli, že
obec Loužnice podá žádost o dotaci na jeho opravu. K žádosti
o dotaci je nutný projekt a k tomuto projektu se budete moci
vyjádřit v pondělí 18. 11. 2019 od 18 hodin na zasedání
obecního zastupitelstva.
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LOUŽNICE NA LETNÉ 16. 11. 2019
V sobotu 16. listopadu 2019 od 14 hodin se uskutečnila další
demonstrace na Letné v Praze. Z Loužnice byl vypraven
autobus, ten vyzvedl další účastníky v Držkově, Zásadě a
Železném Brodě, díky panu Novotnému ze Železného Brodu,
který všechny účastníky vezl zadarmo a během cesty domů
byl vybrán dobrovolný příspěvek 8.830 Kč, který bude zaslán
na transparentní účet Milion chvilek. Nikdo žádné peníze na
demonstraci nerozdával, všichni přišli dobrovolně, na Letné
bylo pár kaluží, ale to také nikomu nevadilo.

SAMETOVÁ REVOLUCE 1989 –
2019 = 30 LET
Sešli jsme se v neděli v 17 hodin před Obecním úřadem
v Loužnici, abychom si připomněli 30 let od Sametové
revoluce.
Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezněly
zvony jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu.
Oslava svobody a vzpomínka na své blízké, kteří už nejsou
mezi námi, nebo na konkrétního člověka, který se za svobodu
v dobách totalitních režimů zasadil. Zvonění je součástí oslav
„Nezapomeňme“, které Paměť národa organizuje ve třiceti
městech republiky.
Pokud jste neměli možnost slyšet, co znělo z rozhlasu, máte
možnost zde: Paměti národa - mp3 ke stažení:
https://www.nezapomenme.cz/rozhlas.mp3

STAVĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 23. listopadu 2019, od 14.00 hodin proběhla stavba
vánočního stromu. Na louce zvané „Stará sokolovna“ byl opět
po roce postaven vánoční strom, který věnovala rodina
Černých. Pavel Černý strom přivezl a usadil. Poté se strom
ozdobil světýlky.
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/VANOCNI_STROM_2019/

ADVENT V LOUŽNICI

Pro příjemné chvíle adventní, vyzdobil pan Krutiš prostory
před obecním úřadem.
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ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A
BETLÉM
V sobotu 30. listopadu 2019 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 Monika Tilerová Michaela Kordíková, Dagmar
Tilerová, Petra Černá, Radka Hujerová a Jana Matěásková.
Pro všechny přítomné děti byly připraveny prskavky, které
věnovalo papírnictví Papíráček- Honcovi a adventní kalendáře
od OÚ Loužnice. A pro potěšení všem, pan Bedřich Rathouský
doplnil Betlém o další postavy. Krásný vánoční strom věnovala
rodina Černých. Letos se rozsvícení stromu obešlo bez
vystoupení dětí, bylo to z důvodu velké zimy, která nepřeje
hlasivkám ani hudebním nástrojům. I tak to byl krásný
podvečer a strom i betlém bude v Loužnici do Tří králů (6. 1.
2020)
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/VANOCNI_STROM_2019/

BARBORKY, MIKULÁŠ, ANDĚL A
ČERTI
V úterý 3. 12. 2019 v podvečer chodila naší obcí skupina
Barborek oděny byly bíle a přes obličej měly bílý závoj. Bílá
barva symbolizuje 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.
Tak jako každý rok, také letos putovaly naší obcí ve čtvrteční
podvečer 5. 12. 2019, 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.
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/LOUZNICE-ADVENT_2019/

NOVÁ HASIČSKÁ CICTERNA JE
V LOUŽNICI
Vzhledem k tomu, že loužnická hasičská cisterna již neslouží
tak jak by měla, zastupitelstvo obce přistoupilo k pořízení jiné
cisterny. Podařilo se ji získat od města Desná, jedná se o vůz
CAS K25 Liaz.
Cisterna dorazila do Loužnice v pátek 6. prosince 2019
v podvečerních hodinách, a jelikož se nyní dělají stavební
úpravy hasičárny, aby se tam cisterna vešla, je zaparkovaná
vedle staré cisterny v garáži u Autodoprava Černý, za což jim
patří velký dík.
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KOUPĚ HASIČSKÉHO VOZÍKU
Pro potřeby SDH Loužnice byl 2.12.2019 zakoupen hasičský
vozík

PŘESTAVBA HASIČÁRNY
Kvůli větším rozměrům hasičské cisterny se musí nyní
přestavět hasičárna a příjezd.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V pátek se konala v místním KD – sokolovně Mikulášská
besídka, kterou pořádali manželé Krutišovi – Hospůdka Na
Záduší. Pro děti a jejich doprovod bylo připraveno hudební
vystoupení žáků Modré sovy, krásnou pohádku zahrálo
loutkové divadlo Prokůpek ze Zásady, dárky přinesl dětem
Mikuláš s čertem a opravdu na všechny se dostalo, děti si
mohli vytvořit vánoční ozdoby a nakonec si užili diskotéku,
kterou pro ně připravil DJ Mirra, ten také celým odpolednem a
večerem provázel. Celá akce se opravdu povedla a všem, kteří
ji připravovali a pomáhali, patří velké poděkování a doufejme,
že se tato akce stane loužnickou tradicí.
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/LOUZNICEADVENT_2019/

VÝSTAVA VÁNOČNÍCH OZDOB A
DĚTSKÝ BETLÉM
Během Mikulášské besídky probíhala také malá výstava
vánočních ozdob, které zdobí vánoční stromky po generace
v naší obci a okolí.
Děti, které navštívili Mikulášskou besídku vybarvovali
postavičky do betlému, ten bude po adventní čas k vidění ve
výloze obchodu v Loužnici a věnován paní Evě Rydvalové do
Zásady na další výstavu Betlémů.
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/LOUZNICE-ADVENT_2019/

PŘESTAVBA HASIČÁRNY
Kvůli větším rozměrům hasičské cisterny se musí nyní
přestavět hasičárna a příjezd. V minulém týdnu byly
připraveny základy a vybetonováno.
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NÁVŠTĚVA Z FRANCIE
Již 6 let uplynulo od oficiálního potvrzení přátelství mezi
městem Démouville v Normandii a Městysem Zásada na
Jablonecku.
Letošní setkání a oslava tohoto výročí se uskutečnilo v těchto
dnech. Společně navštívili Kryštofovo Údolí, Jablonec nad
Nisou a Muzeum skla a bižuterie a vánoční trhy v Německém
Budyšíně a další místa našeho kraje.
Do Městysu Zásada přijeli zástupci z Francie a strávili zde
krásný adventní čas s přáteli, které bylo završeno společným
obědem, předáním darů a vzpomínkou na skvělou ženu, která
tato společenství dala do hromady a v letos zemřela, paní
Monique Godefroy.

PŘESTAVBA HASIČÁRNY
Hasičárna proběhla velkou přestavbou, aby se do vešla „nová“
cisterna. Také příjezd do Hasičárny musel být upraven. Nyní
je vše zazimováno a další práce budou pokračovat v jarních
měsících.

SVAŘÁKOVÁ PROCHÁZKA
Opět po roce na štědrý den se konalo setkání u Betlému pod
stromečkem, všichni příchozí si popřáli krásné svátky a
rozdávali si Betlémské světlo, které přivezli Skauti ze
Železného Brodu.

ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA
Po letech se do Loužnice vrátila slavná diskotéka, která se
koná 25. prosince. Hudbu obstaral DJ Mirra a celou akci
pořádali Krutišovi. Na parketě se sešlo cca 100 návštěvníků.

SILVESTR 2019
Společenská oslava konce roku se konala v Hospůdce Na
Záduší.
A jako každý rok nebe o půlnoci zářilo tisíci ohňostroji
z Loužnice a okolních obcí.
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