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JAKÝ BYL ROK 2020 V LOUŽNICI?
SPOLEČNÁ PROJÍŽĎKA CISTEREN SDH LOUŽNICE
V neděli 29.12.2019 jste mohli v Loužnici zahlédnout projíždět obě
cisterny SDH.

TŘI KRÁLOVÉ
V neděli 5. 1. 2020, v podvečer, 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 2020. 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, byl poprašek sněhu.
LEDOVÁ KRYSA 2020
V sobotu 11. 1. 2020 se konal další ročník závodu na motocyklech
zvaných pařez a dalších menších motorkách. Letošní počasí přálo a
závodníci se nemuseli vypořádávat s ledovkou a zimním počasím.

CISTERNA SDH LOUŽNICE
Cisterna SDH Loužnice již má to správné označení a každý bude vědět, že jedou hasiči Loužnice.

OPRAVA HASIČÁRNY
V minulých dnech byl opraven hlavní přívod vody do domu, byly
opraveny omítky a vrata do garáže.
Další opravy budou probíhat na jaře, až bude příznivější počasí.

MODRÁ SOVA NA VÝLETĚ
Studenti z knihovny Modrá sova vyrazili v sobotu 8.2.2020 do Prahy
na výstavu Petra Síse. Mimi Rogers domluvila skupinovou návštěvu
této významné výstavy a besedou s autorem a předpermiérou filmu
jeho bratra Davida Síse. V rámci návštěvy navštívili také slavnou
vzducholoď od architekta Martina Rajniše.
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VICHŘICE SABINA V LOUŽNICI
V pondělí 10.2.2020 vtrhla do naší obce vichřice Sabina. Sice neměla takovou razanci, kterou meteorologové předpokládali, ale
žádné velké škody nenapáchala. Na silnici ke Kostřavci vyvrátila
vzrostlý jasan, který měli v plánu Silnice LK porazit, stejně tak jeho
kolegu. Větší škody vichřice způsobila na elektrickém vysokém napětí a tak v naší obci nešla elektřina od 13 hodin odpoledne, kdy se
obcí prohnala bouřka s blesky a hromy. Elektřinu se podařilo obnovit
ve 20 hodin večer.
VÝROČNÍ SCHŮZE SDH LOUŽNICE
V sobotu 22. února 2020 se v Kulturním domě v Loužnici konala Výroční schůze SDH Hasiči Loužnice.
V 15 hodin se zástupci Obecního úřadu a SDH Loužnice sešli v hasičárně, kde se domluvili, co je potřeba dodělat a doplnit, aby hasičský vůz i budova mohli plně sloužit.

POŽÁR DOMU
V pondělí 24. 2. 2020 v 16.50 vyjela jednotka SDH Loužnice k požáru domu. K požáru vyjela jednotka z Loužnice, 4 minuty po oznámení, dále jednotka Tanvald, Držkov a Železný Brod.

HASIČÁRNA
Zastupitelé obce schválili dne 16. 8. 2019 na veřejném zastupitelstvu obce (usnesení a zápis ze ZO 5/19), že bude pořízena funkční
cisterna pro výjezdovou jednotku SDH Loužnice a upravena garáž v
hasičárně.
V hasičárně se musela snížit podlaha na požadovanou výšku, stávající podlaha se vybagrovala a znovu vybetonovala, zpevnila betonovými okraji, byly opraveny vrata a doplněny o chybějící část. Zazděny dveře do bytu správce, opraven přívod vody, příjezd k hasičárně. Nadále se bude začišťovat strop, aby výpary z výfuku auta
neprosakovaly do bytu, bude přidán větrák, umyvadlo s přívodem
vody, nové radiátory na vytápění, nové vývody elektřiny a doplnění
hasičského vybavení do auta a pro jednotku.
KORONAVIR
13.3.2020
Nařízením vlády ČR bylo vše uzavřeno a veškeré akce zrušeny.
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o
bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z
důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.
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POSTŘIKOVÁ DEZINFEKCE
V sobotu 21. 3. 2020 byla distribuována DEZINFEKCE do každého
domu, kde je trvale hlášený pobyt v Loužnici.
Obecní úřad Loužnice sehnal a zakoupil postřikovou dezinfekci.
Byla pouze v balení po 5 litrových kanystrech a tak jsme byli nuceni
na každý dům rozdělit 0,5 litru. Ten půl litru byl v igelitovém sáčku a
je na každém, aby si jej přelil do lahve a nadále používal dle návodu.
Děkujeme za pochopení OÚ LOUŽNICE

ROUŠKY A DEZINFEKCE
Ve vestibulu Obecního úřadu v Loužnici – před dveřmi do obchodu
naleznete dávkovač s dezinfekcí na ruce, kterou můžete využít.
V obchodě v Loužnici máte možnost si vzít zdarma ochranou roušku,
kterou pro vás ušily dámy z Loužnice, za což jim všichni velmi děkujeme.

OPRAVA CHODNÍKU
I když je nouzový stav, chod obce se nezastavil.
V těchto dnech probíhá oprava chodníku podél silnice I/10, která
protíná naši obec.
Chodník bude opraven a upraven tak, aby na něm mohla probíhat
snadnější údržba, a budou sníženy obrubníky.

VELIKONOCE 2020
Letošní oslavy Velikonoc se nekonají.
Koleda na Zelený čtvrtek, která je u Loužnických dětí tak oblíbená se
nekonala a Zelený čtvrtek byl tichý a liduprázdný, jen závodící motorkáři narušovali koronavirový klid.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se konalo 24. 4. 2020 od 18.00 hod, v budově Kulturního domu čp.
72
Zasedání se konalo za přísných podmínek v Kulturním domě na velkém sále.
V tomto případě bylo povinností zakrytí úst a nosu rouškou či jiným
způsobem a dodržovat vzájemné odstupy 2 m, to platilo i pro hosty
jednání zastupitelstva.
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ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA
Z důvodu lepší obslužnosti a v posledních letech vzrůstajícím konání
pohřbů na obecním hřbitově.
Rozhodlo zastupitelstvo obce o rozšíření parkoviště u hřbitova.
V minulých dnech byl pozemek vykácen a vyčištěn a nyní se bude
zasypávat, aby mohl vzniknout tvrdý povrch. V žádném případě nebude akceptováno navážení odpadů a nepořádku, není to skládka.

ROUŠKY A NANOFILTRY PRO OBČANY
Během víkendu byl občanům Loužnice starším 65 let rozdán balíček
s rouškou s nanofiltry.
Výroba nanofiltrů je financována z prostředků Krizového fondu Libereckého kraje.
Nákup materiálu na látkovou roušku je financován z krizového fondu
obce Loužnice.
Roušky byly zdarma ušity občany Loužnice.
Distribuci zdarma zajišťuje Obecní úřad Loužnice.
PŘEDÁNÍ KOMPOSTÉRŮ
V sobotu 2. května 2020 byly rozdány kompostéry těm, kteří měli o
ně zájem a přihlásili se do výzvy v roce 2019 (Usnesení 7/2019).
Kompostéry jsou významně dotovány z prostředků EU pod záštitou
Železného Brodu.
Distribuovány jsou bezplatně, závazkem je jejich pěti leté užívání v
obci Loužnice.

OPRAVA VSTUPU DO KULTURNÍHO DOMU
Během minulých dnů a dnů následujících probíhá oprava vstupu do
Kulturního domu – Hospůdky na Záduší.
Pan Krutiš zde vyčistil, opravil a natřel sloupy, opravil betonovou
podlahu, dveře a dřevěné ohrazení.
Po znovuotevření hospůdky bude tak zahrádka zářit novotou.

OPRAVA HASIČÁRNY
Nadále pokračují práce na hasičárně. Nyní se zde opravuje a dává
nové elektrické vedení a pořízení sms modulu pro rozsvícení a sepnutí
Kompresoru. Poté budou pokračovat instalatérské a topenářské
práce, úprava křižovatky a parkovacích míst pro hasičskou zbrojnici,
nátěr vrat apod.
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OPRAVA CHODNÍKU
V těchto dnech probíhá oprava chodníku, aby zde byla snadnější
údržba jak v zimě, tak v létě.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 16. 5. 2020 se konal svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu.
Svozová auta přijela v 11:10 a v 11:20 hodin odjížděla.
Mobilní způsob sběru nebezpečné složky komunálního odpadu je
realizován tak, že speciálně vybavené vozidlo projíždí dohodnutou
sběrovou trasou. Vozidlo stojí na předem určených zastávkách ve
stanoveném čase a školená obsluha odebírá od občanů nebezpečný
odpad.
LEDOVÍ MUŽI 2020
V pondělí ráno 11. května 2020 nic nenasvědčovalo, co přinesou následující hodiny a dny, bylo teplé a vlhké jarní ráno. Odpoledne se
přihnala nad celou republiku bouře a do naší obce vichřice a liják.
Úterní ráno na svátek Pankráce bylo jasné, nebe vymetené, ale teploměr ukazoval teploty pod a na nule.
Středa patřila svátku Serváce a ranní teploty byly stále na nule a
denní teploty nebyly o moc vyšší. Čtvrtek patřil svátku posledního
ledového muže Bonifáce a teploměr už byl 5°C nad nulou.
Na svátek Žofie se začalo oteplovat a teploměr už na sluníčku ukazoval teploty nad 15°C.
HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Po dlouhé době. Kdy kvůli koronavirové pandemii muselo být vše
uzavřeno, se otevřela Hospůdka na Záduší v Loužnici. Hospůdku nájemce pan Krutiš vymaloval a připravil na znovuotevření. Zahrádka
je opravena, vyčištěna a nově natřena. Byl položen nový povrch na
podlaze, aby se zde pohodlně sedělo a chodilo.
Také okraj bude zkrášlen rostlinami.

OPRAVA HASIČÁRNY
Nadále pokračují práce na opravě hasičárny.
Byl zaklopen strop, upraven rozvod vody s připojením na ohřívač
vody a umyvadlem, aby obsluha hasičského vozu měla i zde možnost hygieny.
Pokročily práce na elektrických rozvodech, které budou nadále pokračovat.
Následně budou vyměněny radiátory, které vytápí celou garáž, aby
v hasičské cisterně, během zimních měsíců, nezamrzla voda a hasičské auto – cisterna, bylo vždy připraveno k rychlému výjezdu.
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PROTEST
V úterý 9. června 2020 od 18 hodin se konalo protestní shromáždění.
Kvůli čemu? Bude hůř.
Doba, která se blíží, nebude jednoduchá. Čekají nás ekonomické
problémy, které se dotknou nás všech. Čeká nás sucho. A čeká nás
pokračující utahování šroubů. Premiér Babiš zneužívá svou obrovskou moc. Neslouží lidem, ale svým vlastním zájmům.

ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE - KOUPALIŠTĚ
Ve čtvrtek 18. června 2020 v odpoledních hodinách byla vyčištěna
požární nádrž – koupaliště.
Koupaliště čistila jednotka SDH Loužnice a letos poprvé také nové
vozidlo.
I přes nepřízeň počasí se čištění podařilo.

ÚDRŽBÁŘ OBECNÍHO MAJETKU A VEŘEJNÉ ZELENĚ OBCE
LOUŽNICE
Se začátkem prázdnin a nástupem měsíce července 2020 má obec
Loužnice nového zaměstnance. Do výběrového řízení se přihlásili
pouze dva zájemci, zastupitelé obce jednohlasně vybrali pana Martina Pravečka, který v obci Loužnice také bydlí.
Pan Josef Krutiš, který tuto funkci do konce června zastával, nastoupil do zaslouženého starobního důchodu.
Jelikož všichni zastupitelé a zástupci obce mají svá občanská povolání, je nutností, aby obec měla zdatnou sílu, která všechny údržbářské práce zastane.
OÚ Loužnice se podařilo na toto místo získat dotaci od úřadu práce.
HASIČI LOUŽNICE ZASAHOVALI
V úterý 23. 6. 2020 v 9:39 hodin, byl nahlášen požár lesního porostu.
Jednalo se o rozšíření ohniště po kácení lesa v místě, kde se říká
„Na Havaji“ prostor lesa mezi Loužnicí a Hutí – Stanovsko.
Hasiči jednotky z Loužnice byli na místě během několika minut a
také loužnická cisterna se osvědčila v lesním porostu, kam bez problémů zajela (na rozdíl od ostatních jednotek) a byla schopná ihned
hasit, díky tomuto rychlému zásahu se požár nerozšířil do dalšího
lesního porostu, kde by díky velkému suchu byla škoda velmi vysoká. Zásahové jednotce SDH Loužnice patří velký dík.
ODVODNĚNÍ POD KŘÍŽKEM
Z důvodu velkého zaplavování komunikace a budov bylo provedeno
odvodnění cest a křižovatky pod „Křížkem“. Při tání a větších deštích
voda stéká po cestách až do dveří domu čp. 62 a tvoří se zde veliké
jezero.
Řešení této situace bylo navrženo při místním šetření občanů a zastupiteli obce 13. 10. 2017.
OPRAVA HASIČÁRNY
Nadále pokračují práce na hasičárně.
V uplynulém týdnu se zde konaly terénní úpravy, které budou i nadále pokračovat.
Pokračují elektrikářské práce, které finišují, nyní ještě bude provedena vodoinstalace a výměna topení – radiátorů.
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SEKÁNÍ
V obci intenzivně probíhá sekání obecních pozemků. Sekání zajišťuje
obecní zaměstnanec pan Martin Praveček a nebezpečná místa ve
stráni seká odborná firma, je to z důvodu bezpečnosti práce.

HŘBITOV
Na parkovišti u hřbitova probíhá jeho rozšiřování a na hřbitově pravidelná údržba sekáním.

POŽÁRNÍ NÁDRŽ – KOUPALIŠTĚ
I když letošní léto velkému koupání nepřeje, přeci jen je koupání v
koupališti příjemné. Pro zpestření strávených chvil je zde také nově
stůl na stolní tenis a stále k dispozici hřiště a dětské hřiště i s workoutovými prvky. Stůl na stolní tenis věnovala obci a občanům rodina Šikolových z Loužnice a opravil jej pan Lanc za což jim patří
velký dík. Nadále bude dětské hřiště doplněno o dětský úkryt a
skluzavku.
Dětské hřiště bude doplněno o betonový stůl na stolní tenis. Obecní
úřad Loužnice jej zakoupil a nechal přivést z Harrachova, po malé
úpravě – vyčištění a nový nátěr, bude sloužit dál.
V prostoru půdy v budově na koupališti proběhla odborná deratizace, kdy vosí kolonie ohrožovali jak obyvatele, tak návštěvníky.
V následujícím čase budou vyměněny všechny lavičky v prostoru
koupaliště, již po 76 letech úplně dosloužily a rozpadají se. Budou
také opraveny schody.
OPRAVA HASIČÁRNY
Nadále pokračují práce na hasičárně. Provádějí se zde terénní
úpravy. Opěrné zdi budou doplněny o zábradlí. Dále se budou vyměňovat radiátory a nové vedení vodoinstalace s připojením k umyvadlu na teplou a studenou vodu.
VYČIŠTĚNÍ OD NÁLETŮ
Prostor za svodidly od čp. 104 – hasičárny po křižovatku se silnicí
I/10 byl vykácen z důvodu opravy a výměny svodidel, která již neplní svoji ochranou funkci a vzhledem k velkému srázu jsou tak nebezpečná.
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HASIČSKÝ VÝLET 2020
Ve dnech 22. 7. až 26. 7. 2020, proběhl tradiční hasičský výlet.
Bohužel vzhledem k nastalé situaci, kdy všude hrozí nákaza Covid19, se organizátoři letošního výletu rozhodli uspořádat tábor doma v
Loužnici na místním koupališti. Dětí se sešla většina z naší obce, počasí přálo a tak si všichni užili krásné dny plné her, koupání a výletů
v okolí domova.

ÚDRŽBA OBCE
Nový zaměstnanec obce pan Martin Praveček nezahálí a udržuje
obecní pozemky sekáním, jistě jste si všimli, že je posekáno ke
křížku, ke Zvoničce, obecní cesta kolem Matěásků, křižovatka na
Radčice, příkopy kolem cest, pozemek kolem obecního úřadu. Vykopal základ pro betonové lože na usazení stolu na stolní tenis v dětském hřišti na koupališti. Vzhledem k vysokým teplotám pracuje od
ranních hodin.
SEKÁNÍ HŘBITOVA
Během minulého týdne byl posekán a uklizen obecní hřbitov.

ÚDRŽBA OBCE
V úterý 4. 8. 2020 byla provedena oprava a údržba svodidel od hasičárny ke křižovatce se silnicí I/10.
Byl také vsazen nový sloup na osvětlení vjezdu do hasičárny, aby
zasahující jednotka měla prostor před hasičárnou osvětlený kdykoliv
během výjezdu i dojezdu jednotky.
HASIČÁRNA
Práce na hasičárně pokračují, byla dodělána elektřina, světla, omítky
a strop, celá hasičárna je kompletně vymalována. Před hasičárnou
pokračuje vyzdívání zdiva. Nyní se jen čeká na osazení topenářské a
instalatérské práce.

NEHODA MOTORKÁŘE
Ve čtvrtek 13. 8. 2020 v podvečerních hodinách bylo slyšet řev motorky, která si velkou rychlostí několikrát projížděla tuto známou
trasu ze Železného Brodu do naší obce. V 19:25 tento řev utichl a
vystřídaly jej sirény Integrovaného záchranného systému. Nehodou
byly omezeny oba jízdní pruhy a motorkář byl převezen se zraněním
do Jablonecké nemocnice.
Nehoda se stala na rovině v místech, kde se říká „Velovka“.
Kolik takových nehod se zde bude muset ještě stát?
Existuje řešení, jak tomuto závodění, které svým hlukem a nebezpečnými situacemi ohrožuje život všech.
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LOUŽNIČÁCI ZVÍTĚZILI
8 - 9. srpna 2020 se dvě posádky závodních vozů z Loužnice zúčastnily závodu Trucktrial v Kunštátě. Letos poprvé se tyto závody uskutečnily bez Josefa Černého, ale nikdo na něj nezapomněl a všichni
vzpomínali na jeho umění za volantem.
Letošní posádky z Loužnice se snažily a skončily na prvních místech.
Na prvním místě skončila posádka: řidič: Pavel Černý, spolujezdec:
Petr Kracík. Na druhém místě: řidič: Jiří Krykorka, spolujezdec: René
Krykorka.
HASIČÁRNA
Práce na hasičárně pokračují. Nyní ještě zbývá dodělat vrata – nátěr
+ malba, radiátory a umyvadlo s ohřívačem vody, zábradlí na zdi a k
potoku, finální úprava terénu příjezdu.
Byla dokončena zeď u vjezdu do vrat. Tuto velmi náročnou a precizní práci provedl pan Krupka z Držkova.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V uplynulém týdnu byl postaven betonový stůl v prostoru dětského
hřiště. Ten bude očištěn, obroušen, natřen a osazen sítí, aby mohl
sloužit ke hře. Při té příležitosti byla pokácena suchá bříza, která při
větru byla velkou hrozbou. Pan Pavel Černý vytvořil pro děti prolézačku a herní prvek z pneumatik. Ty budou ještě barevně natřeny.
ZÁVODÍCÍ MOTORKÁŘI
Uplynulý týden a víkend byl opět plný řevu motorek a jejich nebezpečného závodění na trase mezi Železným Brodem a Loužnicí.
Snad nejhorší situace byla v pátek 21. 8. 2020 v odpoledních a večerních hodinách.
Linka 158 zaznamenala několik telefonátů nás rozhořčených obyvatel obce Loužnice a i účastníků dopravního provozu.
Stejný problém se nyní opakuje každý pátek za suchého počasí.
Pondělní dopoledne nad údolím burácel policejní vrtulník a hlídky
Policie ČR.
Někteří občané se vyděšeně ukrývali ve svých domovech, jelikož si
mysleli, že je velká policejní akce a hledá se uprchlý vězeň. Žádný
nebezpečný vězeň hledán nebyl, byla to dopravní policejní akce.
Tuto akci měla Policie ČR domluvenou několik týdnů, kvůli volnému
termínu policejního vrtulníku.
Dne 26. 8. 2020 od 13h, pozval na Policejní prezidium pan plk. Mgr.
Bc. Jiří Zlý, MBA – ředitel služby dopravní policie, starostu obce Marcela Tilera a paní místostarostku Janu Matěáskovou, a to na osobní
jednání ohledně situace kolem motorek mezi Loužnicí a Železným
Brodem. Jednání se zúčastnil také krajský ředitel dopravní policie
plk. Mgr. Jaroslav Řehák a podplukovník Ing. David Suchoň.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V uplynulém týdnu byl postaven betonový stůl v prostoru dětského
hřiště. Ten byl očištěn, vystěrkován, obroušen, natřen.
Hřiště je krásně posekáno.
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HASIČI LOUŽNICE
Sobotní odpoledne 29. 8. 2020 měli SDH Loužnice na pilno. Naštěstí
nemuseli hasit žádný požár, ale byli účastníky slavnostního setkání a
představení nového hasičského auta – cisterny cas Scania- v Držkově, a následně v Radčicích na večerní akci – Pálení čarodějnic,
kterou pořádalo SDH Radčice pro děti.

ZAČALA ŠKOLA
Letošní letní prázdniny utekly jako voda a to děti byly doma už od
března, i když se školními povinnostmi.
Slavnostního přivítání prvňáčků se letos dostalo také v Masarykově
škole v Zásadě, kam nastoupilo několik dětí z naší obce. Žáky první
třídy přivítala jejich třídní paní učitelka, pan ředitel a starostové obcí
Zásada, Loužnice, Držkov a Radčice.
HASIČÁRNA
V uplynulých dnech bylo upraveno okolí hasičárny, byl srovnán vybagrovaný povrch a byly usazeny patníky. Na tomto místě bude zákaz parkování. Prostor bude sloužit pro manipulaci hasičského auta.

POLE
Během uplynulého týdne proběhlo ošetření pole na Kostřavci přírodním vápencem z Dolomit. Je to běžná praxe při ošetřování polí,
která jsou dlouhým obděláváním vyčerpaná. Vápenec byl zaorán,
ještě jednou bude pole přeoráno a na jaře bude vyset jetel.

DEMONSTRACE
V pátek 19. 9. 2020 proběhla pře OÚ Loužnice plánovaná a
schválená demonstrace, která měla ukázat na
„Nesouhlas s koronavirovými opatřeními, nošení roušek,
vakcinace....“
My občané ČR důrazně odmítáme, aby současné situace byla dle
nařízení vlády definována jako epidemie nebo dokonce pandemie.
OPRAVA CESTY
Během následujících dnů a týdnů bude probíhat oprava cesty a
mostků na obecní cestě kolem Kopaně k Hájence.
Cesta byla vyměřena, označena a nyní proběhly přípravné práce, jak
ze strany obecního úřadu, tak ze strany majitele přilehlé nemovitosti.
KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Celý sobotní den 19.9.2020 patřil v Modré sově akci „Ukliďme
Česko“. Děti s doprovodem se vydaly uklidit odpadky, které našly v
prostoru koupaliště, dětského hřiště a přilehlých lesích. Někteří nenašli jen odpad, ale také „poklady“ z let dávno minulých, jako jsou
skleněné kroužky, které se v Loužnici vyráběly. Všichni sesbírali
velké množství odpadu, za což jim patří dík. Je s podivem, že i v
dnešní době dokáže někdo vyhodit v lese tolik odpadu jako lino apd.
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ÚDRŽBA OBCE
V uplynulých dnech byl posekán a vyčištěn hřbitov a vyčištěny plochy před Kulturním domem, také byl zapojený malý elektrický ohřívač, umyvadlo a také přípojka na vodu pro hadici.

VANDALISMUS V OBCI
Opět se v naší obci objevil vandalismus. Na nově opraveném a usazeném stolu na stolní tenis, který je na koupališti. Byl poškozen povrch, ostrým předmětem. Je to škoda, že má někdo potřebu zničit
to, s čím si dal někdo velkou práci a co druhým může přinášet radost.
HASIČÁRNA
V uplynulých dnech pan Praveček vymaloval místa po starých radiátorech a oštukoval sokl.

ÚDRŽBA OBCE
V minulých dnech bylo posekáno kolem zvoničky a křížku a celý prostor byl vyčištěn.

POSEKÁNÍ MEZE
Na urgenci obecního úřadu, byla konečně posekána mez podél silnice od Kartonážky ke studánce číslo 1644/1, která je v majetku
Krajské správy silnic Libereckého kraje. Silnice LK mez posekali, ale
o úklid se musel postarat zaměstnanec obce.

VOLBY 2020 DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Volby se konaly o víkendu ve dnech 2. 10. – 3. 10. 2020
Letošní volby probíhaly za velmi přísných hygienických podmínek.
V Loužnici byla volební komise složena: předseda: David Skrbek,
místopředseda: Jana Matěásková, zapisovatel: Dagmar Tilerová,
člen: Nikol Matěásková
Obec Loužnice je vždy velmi uvědomnělá a patří mezi ty obce, kde
je nejvyšší volební účast. Letos to bylo 58,15%.
Nejmladší voličkou byla slečna Kristýna Živná a nezapomněla ani přijít naše nejstarší volička paní Jarmila Novotná.
DEN SVATÉHO VÁCLAVA
V pondělí 28. září 2020 se u zvoničky sešlo necelých třicet občanů,
kteří přišli uctít památku tohoto českého světce a den české státnosti. I přes vytrvalý déšť sloužil p. Jucha mši svatou.
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ÚDRŽBA OBCE
V minulých dnech byla posekána mez podél chodníku a nad autobusovou zastávkou.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Z důvodu rekonstrukce silnice 2305/1, která protíná obec Radčice a
vede směrem na Jílové, je tato cesta neprůjezdná. Již od Loužnice
platí omezení a upozornění. Silnice se nyní frézuje, opravuje a bude
se pokládat nový asfaltový povrch.
Dávejte pozor, ulicí kolem kartonážky projíždí autobusová linka.
V minulém týdnu zde také jeden z autobusů nevytočil křižovatku a
zapadl.
OPRAVA HASIČÁRNY
Hasičárna dostává nový barevný kabát. Byly natřeny vrata a na ně
pan Rathouský namaluje hasičský automobil. Podlaha a sokl byly
natřeny ochranným nátěrem a na sokl byly položeny dlaždice.
Kolem hasičárny je položen nový asfaltový povrch.
Jak probíhá celá rekonstrukce, můžete posoudit zde:
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/HASICARNA_LOUZNICE/
OPRAVA HASIČÁRNY
Hasičárna má interiér již hotový, nyní se dolaďují drobné dodělávky,
jako schůdky apd.
O ojedinělou výzdobu hasičských vrat se postará pan Bedřich
Rathouský.

ÚDRŽBA OBCE
Před svátkem všech svatých byl obecním zaměstnancem vysekán a
vyčištěn obecní hřbitov.

ÚDRŽBA OBCE
V minulém týdnu pan Praveček vysekal a vyčistil příkopy podél
obecní cesty od Hasičárny k Vobci.
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STAVĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 21. 11. 2020 od 13 hodin probíhala příprava stavby
vánočního stromu. Letošní vánoční strom, stejně jako v letech
minulých, věnovala rodina Černých z Loužnice. Strom je krásný
rovný smrk a letos je také ozdoben vlastními šiškami. Doufáme, že
všem strom i Betlém bude líbit, tek krásně ozdobil větvemi pan
Praveček a na slavnostní rozsvícení bude také v Betlémě překvapení.
HASIČÁRNA
V úterý, na státní svátek zásahová jednotka SDH Loužnice
nastěhovala potřebný materiál a připravila hasičárnu na provoz.
Ve středu 18. 11. 2020 bylo nainstalováno zábradlí. Malba na
vratech bude domalována až na jaře v následujícím roce, jelikož
vlhkost a zima barvám nesvědčí.

ŘÁDĚNÍ VANDALŮ
Během minulých dnů se vandalové vloupali do stánku na koupaliště,
kde je udírna, vylomili zámek a dveře, poničili udírnu a zanechali zde
nepořádek.

ZAČAL ADVENT
v sobotu 28. 11. 2020 od 18 hodin proběhlo rozsvícení Vánočního
stromu a Betlému na louce zvané „Stará sokolovna“. I když letos
nemohlo rozsvícení proběhnout veřejně s hudbou a občerstvením, i
tak to bylo velmi milé a dojemné a kdo chtěl, mohl sledovat online
rozsvícení zde:
https://www.facebook.com/jana.mateaskova/videos/102223392170
48189
Děkujeme všem, kteří se podíleli na stavbě a přípravě stromu a
Betlému a obzvláště rodině Černých za krásný strom a technickou
pomoc a panu Bedřichovi Rathouskému za výrobu nádherných figur
v betlémě.
Doufáme, že i v příštím roce budeme moci potěšit všechny
obyvatele obce Loužnice touto podívanou a budeme se moci sejít
všichni pospolu.
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/VANOCNI_STROM_2020/
BARBORKY
Ve čtvrtek 3. prosince 2020 v podvečer procházela naší obcí
skupinka Barborek.
Je to tradice, která se v Loužnici udržuje po generace. Barborky
zpívají písničku a rozdávají větvičky „Barborek“, v Loužnici to není
větvička třešní, ale dřínu.
Letošní obchůzka Barborek byla jako z pohádky, na sněhu a mrazu.
MIKULÁŠ
Sobotní podvečer patřil v naší obci Mikuláši, anděli a čertům.
V Loužnici se Mikuláš s andělem 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.
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ÚKLID OBCE
Ani v dnešním čase před vánoci nezahálí obecní zaměstnanec pan
Praveček. Využil dobu, kdy není sníh a je ještě celkem teplo a
vyčistil a vysekal prostor kolem koupaliště a potoka.

VÁNOČNÍ STROM NA SKLANDĚ JE Z LOUŽNICE
Každoroční tradiční vánoční stromek ve vestibulu školy má vždy jiné
ozdoby. Po nejčastějším využívání vlastní výroby skleněných ozdob v
rámci výuky s žáky především na zaměření Skleněných figurek,
Bižuterie a Huť, máme letos stromek chemickotechnologický.
Monumentální smrk od pana Vejdovského z Loužnice letos nápaditě
ozdobil školník a výtvarník školy v jedné osobě, Martin Janda, zcela
netradičně a tematicky, laboratorními pomůckami z technického skla
(pipetami, zkumavkami, odměrnými válci a baňkami, analytickými
nálevkami, křivulkami a "špačky"). Za výtvarnou větev přispěla
Bižuterie geometrickými tělesy ze skleněných čípků.
SVAŘÁKOVÁ PROCHÁZKA
Ani silný déšť nepřerušil tradici setkání u Betlému, přiťuknutím
svařákem a rozdávání Betlémského ohně.

NEZNÁMÝ HROB V LOUŽNICI
Během vánočních svátků se objevil v louce u Modřínu „hrob“…
Po delším prozkoumání bylo zjištěno, že v Loužnici je pohřben rok
2020 a covid 19.
Doufejme, že tím se opět život navrátí do správných kolejí.

SILVESTR 2020 – 2021
Letošní Silvestr je v duchu domova a bez velkých oslav. Vzhledem
k nouzovému stavu je zákaz vycházení a srocování.
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