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JAKÝ BYL ROK 2021 V LOUŽNICI?
TŘI KRÁLOVÉ
V úterý 5. 1. 2021, 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 2021. 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, byla obchůzka a vinšování Tří králů zahalená strachem z
nemoci, tak snad tito králové nám přinesou lepší a zdravější časy.

KÁCENÍ SMRKŮ
Začátkem února probíhalo kácení velmi vzrostlých smrků na obecním pozemku. Dřevo z těchto stromů bude použito na výstavbu přístřešku pro „Betlém“ a na podium na koupališti.
Viz. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva 6/2020

MRÁZ SEVŘEL LOUŽNICI
První týden únorový týden byl ve znamení největších mrazů za tuto
zimní sezonu. Teploty dosahovaly k -20 °C a u potoka ještě více.
Fotografie je z pátečního rána 12. 2. 2021 v 6.30 hod. Loužnice 470
m. n. m

BRUSLENÍ
Dobrá duše vyčistila část ledu na koupališti, a tak bylo možno si zabruslit. V neděli proběhla brigáda i se stroji a byl vyčištěn led na
bruslení. Na brigádě se podíleli s frézami a košťaty rodiny Tilerových
a Černých, za což jim patří velký dík. Led je silný, ale i tak dbejte
velké opatrnosti!
DOPRAVNÍ NEHODA V LOUŽNICI
Čtvrteční ráno 18. 2. 2021 ochromil naši obec led a na silnicích ledovka, ta byla tak silná, že na příjezdu do Loužnice od Držkova způsobila velkou dopravní nehodu dvou osobních aut a kamionu. Velké
štěstí bylo, že nikdo neutrpěl zranění, kamion vjel do zahrady k rodinnému domu. Silnice byla několik hodin uzavřena, také kvůli vyprošťování aut a kamionu.
Po naléhavé intervenci starosty obce v pátek proběhlo odebrání
kontaminované zeminy a odběr vzorků vody ze studni.
ÚDRŽBA OBCE
Po prudkém oteplení, kdy zmizela velká část sněhové nadílky, začaly
práce na úklidu obecních prostor.
Další lavičky mají nový nátěr a čekají na umístění na své místo.
Byl uklizen vánoční strom a klády z poražených smrků byly odvezeny na pilu. Prostor je zde nyní velmi prosvětlený.
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VÝJEZD SDH LOUŽNICE
Sobotní podvečer 13. 3. 2021 v 18.30 hodin se rozezněla obcí siréna. Byl ohlášen požár v domě čp. 11 (dříve Šourkovi). K ohlášenému požáru vyjely jednotky z Loužnice, Držkova, Tanvaldu a Železného Brodu. Dům je v rekonstrukci, a tak zde hrozil požár stavebních materiálů apd. Naštěstí se velmi brzo ukázalo, že se jedná o
planý poplach. Jednalo o záři z plynových lamp za oknem, která
vzbudila pocit plamenů. Díky tomuto poplachu si Zásahová jednotka
SDH Loužnice vyzkoušela nové technické vybavení.
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání 4/2020 ze dne 30. 9.
2020, schválilo nové webové stránky obce Loužnice. Stávající webové stránky jsou již nevyhovující a při dnešní nutné legislativě časově a technicky velmi náročné.
Oficiální spuštění nových webových stránek proběhlo 1. dubna
2020.
KÁCENÍ
První týden v dubnu, a ještě další dny probíhalo kácení náletových
dřevin u příjezdu do Loužnice. Kácení provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR. ŘSD také oslovuje další majitele pozemků sousedících se silnicí I/10, aby vyřezali nebezpečné stromy, které by mohli ohrozit
průjezd silnicí.
Opatrně při průjezdu tohoto území.
VELIKONOCE 2021
Jelikož celé velikonoční zvyky byly zrušeny.
Žádná koleda a pomlázka se v Loužnici nekonala.
Pro navození velikonoční nálady a přivítání jara vyzdobil obecní zaměstnanec prostor před obecním úřadem.

ÚDRŽBA OBCE – NOVÉ OKNO
Od 14.4,2021 pan Praveček kromě svých pravidelných povinností
(úklid obecních prostor – hřbitov, stání na tříděný odpad apd., vývoz
košů a veškerého odpadu) také každé ráno uklízel sníh, jelikož se
zima se tento rok jen tak nevzdává. Ostříhal do požadovaného tvaru
živé ploty v obci a připravil a následně uklízel po montáži nového
okna v KD – sokolovně.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 11. 4. 2021 v 11.10 hodin přijela auta od firmy Marius Peders, aby zdarma odebrala a následně ekologicky zlikvidovala odpad
od občanů.
Bohužel se během tohoto svozu neprovádí sběr elektroodpadu.
Ten bude uspořádán Obecním úřadem v blízkých dnech, kdy bude
přát lepší počasí.
Elektroodpad se odevzdává pod Kulturní dům – sokolovnu do zeleného přístřešku, za přítomnosti zaměstnance obce.
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POLICEJNÍ ZÁSAH V LOUŽNICI
V neděli 11. 4. 2021 v odpoledních hodinách zasahovala policie a
Hasiči u dopravní nehody v Loužnici.
Řidič byl stíhán policií a skončil v příkopě v Loužnici u domu čp.102.
Další podrobnosti k případu sdělí policejní mluvčí.

OPRAVA SCHODIŠTĚ NA KOUPALIŠTI
Celé schodiště se rozpadlo a tak nezbylo nic jiného než přistoupit k
jeho celkové rekonstrukci a výměně všech laviček. Na rekonstrukci
pracovat pan Praveček ve spolupráci s Autodopravou Černý a kamenické práce bude provádět pan Krupka z Držkova.

SBĚR ELEKTROODPADU
1. května 2021 od 15.30 hodin do 16 hodin proběhl sběr elektroodpadu a ostatních odpadů.
Odpady budou předány zpracovatelům k odvozu

OPRAVA NA KOUPALIŠTI
Připravuje se podklad pro položení dlažby, kamenů a kamenných
schodů.
Také pan Praveček vybral zámkovou dlažbu z místa před „saunou“,
kde bude podium pro lepší zázemí při pořádání kulturních akcí.

OPRAVA PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA
V pondělí 3. května, bylo upraveno parkoviště u místního hřbitova.
O úpravu se postarala firma Autodoprava Černý Loužnice. Povrch je
zhutněn asfaltovou drtí a ještě bude osázen patníky.

OPRAVA NA KOUPALIŠTI
V letošním roce bylo nutné přistoupit k výměně laviček, podloží pod
lavičkami a schodiště k vodě, rozpadající se lem nádrže, schodiště,
kdy zde hrozilo zranění, spárování a čištění kamenné obruby, oprava
dna a přítoku vody.
Celou opravu provádí pan Praveček, kamenné práce pan Krupka z
Držkova a o betonový a kamenný materiál se stará firma Autodoprava Černý Loužnice.

3

2021
ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE - KOUPALIŠTĚ
V sobotu 26.6.2021 od 16 hodin proběhlo čištění požární nádrže –
koupaliště. Čištění provedlo SDH Loužnice. Velmi ochotně a s nadšením se proudnic ujala mladá generace SDH Loužnice a tak nádrž
byla velmi rychle čistá a zbavená bláta. Doufejme, že nádrž bude
brzo naplněna vodou a letní prázdniny budou zahájeny koupáním i
když práce na obvodu nádrže stále pokračují.

OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE – KOUPALIŠTĚ
Také tento týden probíhala oprava požární nádrže – koupaliště, Pan
krupka vyskládal schodiště a pan Praveček vyspároval okraj nádrže.

OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE – KOUPALIŠTĚ
Také tento týden probíhala oprava požární nádrže – koupaliště, Pan
krupka vyskládal schodiště a nyní již oprava schodiště vrcholí. Bude
následovat položení dlažby a zabetonování laviček. Lavičky jsou již
vyrobeny a připraveny k postavení, jsou ty stejné jako ostatní v
obci. Připravené podloží pro podium je již zabetonováno a bude se
zde opět pokračovat v práci.

PODĚKOVÁNÍ PANÍ KNIHOVNICI
Jak jste již zaznamenali, paní Mgr. Dagmar Lancová osobně oznámila, po 50 ti letech, kdy spolehlivě vedla obecní knihovnu, že je čas
předat knihovnické veslo další generaci. Toto oznámení proběhlo na
začátku roku 2021 a tak zastupitelstvo obce muselo vyhlásit výběrové řízení na novou knihovnici. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 15.
2. 2021 usnesením č.1/21, vyvěšeno na úřední desce 2. 3. 2021, sejmuto 31. 5. 2021. Dne 31. 5. 2021 proběhlo otevření žádostí a komise rozhodla, že novou knihovnicí v obci Loužnice bude paní Monika Tilerová.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce 9. července 2021 starosta
obce a zastupitelé poděkovali paní Mgr. Dagmar Lancové za dlouhou
a příkladnou práci.
HASIČÁRNA
v těchto dnech pan Bedřich Rathouský pokračuje v malbě hasičského auta na vrata u hasičárny.
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OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE – KOUPALIŠTĚ
Také začátkem července probíhala oprava požární nádrže – koupaliště, pan Krupka vyskládal schodiště a nyní již oprava schodiště vrcholí. Bude následovat položení dlažby a zabetonování laviček. Lavičky jsou již vyrobeny a připraveny k postavení, jsou ty stejné jako
ostatní v obci. Připravené podloží pro podium je již zabetonováno a
bude se zde opět pokračovat v práci.

OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE – KOUPALIŠTĚ
Také tento týden probíhala oprava požární nádrže – koupaliště, připravené podloží pro podium je již zabetonováno a bude se zde opět
pokračovat v práci.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S SDH LOUŽNICE
SDH Loužnice uspořádalo v pátek 16. 7. 2021 milé setkání občanů
Loužnice u stánku na koupališti.
Připraveno bylo občerstvení, dobré točené pivo a byla spálena hromada, která se chystala na dvoje čarodějnice, ale ty z důvodu koronavirové epidemie nemohly být uskutečněny.

HASIČÁRNA
Pan Bedřich Rathouský pokračuje v malování hasičského auta na
vrata hasičárny. Jak mu jde práce od ruky, můžete sami sledovat,
hasičské auto již dostává reálné tvary.

OPRAVA OBECNÍCH CEST
V červenci proběhla a následující týden ještě bude probíhat oprava
obecních cest firmou Reacom. Jedná se o způsob opravy způsobem
PATCHMATIC je to metoda velmi vhodná k zamezení dalšího rozpadu komunikací a tím zvyšování nákladů na jejich opravy. Oprava
je, co do výsledku, velmi rychlá a přitom trvanlivá. Samotná oprava
probíhá tak, že pomocí stlačeného vzduchu se opravované místo
vyčistí a vystříká asfaltovou emulzí pro lepší přilnavost ke stávajícímu povrchu. Poté se do opravovaného místa pod tlakem vpraví
směs asfaltové emulze a kameniva v orientačním poměru 1 : 7. Na
závěr se oprava zadrtí a místo je okamžitě schopné snést dopravní
zatížení bez jakéhokoliv omezení.
Zatím byly opraveny tyto cesty a prostory: obecní cesta 2441 (ke
Kordíkovým), prostor před knihovnou, obecní cesta mezi Hasičárnou
a křižovatkou Na Vobci, prostor před Hasičárnou, který nebyl vyasfaltován.
V pondělí 2. 8. 2021 bude firma Reacom pokračovat v opravě cesty
kolem Křížku a parkoviště před Požární nádrží - koupaliště
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VYČIŠTĚNÍ OBECNÍCH SEPTIKŮ
V úterý 27. 7. 2021 proběhlo důkladné vyčištění obecních septiků.
Jedná se o septiky: u požární nádrže, Kulturního domu a Hasičárny
(ta slouží také pro obecní dům čp. 58).
Jelikož tyto žumpy nebyly spoustu let odborně čištěny, maximálně
vyvezeny, oslovili jsme firmu Číma odpady s.ro., tato firma má výkonnou techniku, takže nejen septik důkladně vysaje, ale také vyčistí.
Septik u požární nádrže byl tak znečištěný papírovými čistícími
ubrousky, které se nerozkládají, gumovými plavacími předměty,
pneumatikami, kameny apd… že musel být mechanicky vyčištěn panem Pravečkem, který do něj vlezl a veškerý nepořádek, který nešel
vysát, vyndal ručně.
Firma Číma odpady s.r.o, zde provedla velmi profesionální a důkladnou práci.
OPRAVA CESTY K „HÁJENCE“
V pátek 30.7.2021 začala oprava cesty od silnice ze Záduší k „Hájence“ jedná se o cestu p.č. 2009, tato cesta je vedena jako účelová komunikace (polní a lesní cesty, příjezdové komunikace k výrobním areálům, lomům, sportovištím apd.) Tato účelová komunikace nemusí být zpevněná, nemusí jít ani o stavbu spojenou se
zemí pevným základem. I přes to, že je zde tato cesta většinu roku
podmáčená a letošní rok obzvláště těžko přístupná, přistoupilo se
k jejímu zpevnění, dle usnesení zastupitelstva obce 4/2020 z 30.září
2020. Veškeré zpevňovací práce provádí firma Autodoprava Černý
Loužnice. Cesta vede katastrem Loužnice po druhý mostek, dále je
v katastru Městyse Zásada, Městys Zásada s jakoukoliv opravou a
údržbou této cesty nepočítá.
Doufejme, že tato cesta bude sloužit jen jako přístup k pozemkům a
ne k motokrosovým závodům apd…
Cesta nebude nadále nijak udržována a ani v zimě nebude pluhována.
LOUŽNICE NA TV CNN PRIMA NEWS
Jak šílená je situace na silnici I/10 ze Železného brodu do Loužnice,
kdy zde závodí motorkáři, vědí všichni, kteří podél této silnice bydlí.
V sobotu 7. 8. 2021 přijel tuto situaci natočit štáb televize CCN
Prima News. Také místní obyvatelé měli možnost se k této situaci
vyjádřit. V sobotu bylo slunečno a teplo a tak se televiznímu štábu
motorkáři ukázali v plné parádě. Když byla reportáž natočena, tak
netrvalo dlouho a musel přiletět vrtulník, jelikož jeden z motorkářů
předjížděl autobus, situaci nezvládl a vyboural se.
A jak se dozvíte v reportáži, kde vypovídal jeden z motorkářů, to že
nás tady ohrožují rychlostí a hlukem, je náš problém…
OPRAVA OBECNÍCH CEST
Začátkem srpna opět proběhla oprava obecních cest firmou Reacom. Jedná se o způsob opravy způsobem PATCHMATIC je to metoda velmi vhodná k zamezení dalšího rozpadu komunikací a tím
zvyšování nákladů na jejich opravy. Byl upraven prostor pře koupalištěm.
ZPEVNĚNÍ CESTY K HÁJENCE
V srpnu došlo k dalšímu zpevnění cesty od silnice k Zásadě k Hájence. Byl přidán povrch z asfaltového obrusu.
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OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE – KOUPALIŠTĚ
Stále probíhá oprava schodiště a obvodového chodníku na koupališti. Ke schodům byly přidány dvě lavičky a položena dlažba. Ještě
bude doložena dlažba a opraven schod do vody.

OPRAVA OBECNÍCH CEST
Ještě tento týden probíhala oprava obecních cest firmou Reacom.
Jedná se o způsob opravy způsobem PATCHMATIC. Byl upraven
vjezd k požární nádrži – koupaliště, cesta kolem „Křížku“, cesta kolem Rathouských a kolem knihovny.

HASIČÁRNA
Po celé léto jste mohli sledovat, jak jde práce na malbě hasičských
vrat od ruky panu Bedřichovi Rathouskému. Auto již je hotové a
dostalo realistický vzhled.

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
V těchto dnech a dnech následujících probíhá rekonstrukce chodníků v obci. Dotace na opravu chodníků v obci byla schválena z Libereckého kraje z programu č. 2.1 – Program obnovy venkova dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikaci, chodníků,
veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy a parkovišť. Opraven bude chodník na p. č. 823/3 od čp. 59 k čp. 67,
chodník na p. č. 1623/9, 701/4 a 1623/11.

OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO VÁCLAVA
V úterý 28. září 2021 byl státní svátek – Den české státnosti, svátek
svatého Václava a to je čas, kdy si také v naší obci připomínáme
tento svátek a u zvoničky se koná setkání a bohoslužba. O varhaní
doprovod, se postaral pan Bohumil Žloutek. V letošním roce bylo
krásné teplé počasí a celá slavnost se vydařila.

PODZIMNÍ SKŘÍTKOVÁNÍ
Krásná podzimní akce proběhla v Loužnici v Kulturním domě v neděli
3.10.2021 od 15 hodin na Malém sále pod taktovkou Obecní
knihovny v Loužnici. O vše potřebné se postarala nová paní
knihovnice Monika Tilerová. Děti i jejich rodiče si zde mohli vyrobit
podzimní skřítky a fantazii se meze nekladly. Během tvoření si
všichni poslechli Loužnické pohádky, které jim předčítala Jana
Matěásková a Karolína Tilerová.
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REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
V těchto dnech a dnech následujících probíhá rekonstrukce chodníků
v obci. Dotace na opravu chodníků v obci byla schválena z Libereckého kraje z programu č. 2.1 – Program obnovy venkova dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikaci, chodníků, veřejného
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy a parkovišť. Opraven
bude chodník na p. č. 823/3 od čp. 59 k čp. 67, chodník na p. č.
1623/9, 701/4 a 1623/11.
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
V těchto dnech a dnech následujících probíhá rekonstrukce chodníků
v obci. Dotace na opravu chodníků v obci byla schválena z Libereckého kraje z programu č. 2.1 – Program obnovy venkova dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikaci, chodníků, veřejného
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy a parkovišť. Opraven
bude chodník na p. č. 823/3 od čp. 59 k čp. 67, chodník na p. č.
1623/9, 701/4 a 1623/11.
VÝVOZ SEPTIKŮ
Ve čtvrtek 7. října 2021 probíhal sdílený vývoz septiků.
Na tento sdílený vývoz se přihlásilo 11 domácností a během dne
byly profesionálně a důkladně vyčištěny a vyvezeny cisternami
firmou Číma s.r.o
VYBAVENÍ POŽÁRNÍ JEDNOTKY LOUŽNICE
Požární jednotka SDH Loužnice byla v těchto dnech vybavena
novými ochrannými prostředky. REALIZOVANÝ PROJEKT „Nákup
ochranných prostředků PO“ BYL PODPOŘEN Z ROZPOČTU
LIBERECKÉHO KRAJE. Požární jednotka SDH Loužnice byla v těchto
dnech vybavena novými ochrannými prostředky. Účelová dotace z
Dotačního fondu LK, oblast podpory: Požární ochrana a prevence
kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
LK. Tyto prostředky budou pro naši zásahovou jednotku velkým
pomocníkem při nenadálých situacích, kdy jde o zdraví, životy a
majetky nás všech.
STAVĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 20.listopadu 2021 proběhlo stavění vánočního stromu pro
letošní čas adventní. Stejně jako v minulých letech, tak i letos
vánoční strom darovala rodina Pavla Černého a také tento strom
firma Černý-Autodoprava a zemní práce s.r.o. dopravila a usadila na
místo. Strom byl ozdoben světýlky, aby při slavnostním rozsvěcení
celý zářil. Slavnostní rozsvícení proběhne v sobotu 27. listopadu
2021 od 17.30 hodin. Velmi děkujeme všem za pomoc při přípravě.
OÚ Loužnice.
ADVENTNÍ JARMAREČEK
Nedělní odpoledne před časem adventním byl zpříjemněn v naší obci
krásnou akcí, kterou si pro všechny připravila naše nová paní
knihovnice paní Monika Tilerová. Všichni návštěvníci měli možnost
vyrobit si vlastní adventní věnec na dveře nebo na stůl. Také zde
měli možnost nakoupit si skleněné vánoční zboží od paní Laurinové
ze Zásady.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A BETLÉMU
V sobotu 27.11.2021 proběhlo rozsvícení vánočního stromu a
betlému, který obohatily další postavy (kominík rybář, maminka
s dítětem, pasáček a ovečky), celkem letos celý betlém obsahuje 25
figur. Figury do betlému vytváří pan Bedřich Rathouský a nyní je to
velkou podívanou nejen pro obyvatele naší obce, ale pro všechny,
kteří projíždějí Loužnicí. Krásný adventní čas všem, a hlavně hodně
zdraví!
BARBORKY
V pátek 3. 12. 2021 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.
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
Tak jako každý rok, také letos putovaly naší obcí v nedělní podvečer
5. 12. 2021, 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.

ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
Paní knihovnice připravila pro děti a jejich doprovod „Andělské
tvoření“. Děti si tak mohli vytvořit andílky, které ozdobí vánoční
strom. Akce se konala v neděli 19.12.2021 od 15 hodin.

SVAŘÁKOVÁ PROCHÁZKA + BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Ani déšť, mlha a nevlídno, které panovalo 24.12.2021 nepřerušilo
tradici setkání u Betlému, přiťuknutím svařákem a rozdávání
Betlémského ohně. Je to tradice stará 25 let, kdy v přípravách na
večer se najde chvilka na malou procházku, setkání a popřání všeho
dobrého.
OPRAVA MALÉHO SÁLU V KULTURNÍM DOMĚ
Zastupitelé obce se rozhodli na zasedání obce - Usnesení č. 6/21 ze
zasedání zastupitelstva obce Loužnice konané dne 12. 11. 2021, že
je nutné, aby alespoň částečně byl přístupný Kulturní důmsokolovna obyvatelům Loužnice, aby se zde mohly konat různé
společenské a sportovní akce. Budou zde vyměněna okna,
kompletně opravena podlaha v přísálí, kuchyňce a šatně a
vymalováno. Již během měsíce listopadu byla okna objednána a
během měsíce prosince probíhali práce na vyklízení a opravě
podlah.
SILVESTR 2020 – 2021
Letošní Silvestr je v duchu domova a bez velkých oslav. Vzhledem
k epidemiologickým podmínkám.
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