ROK 2014
Charakteristika roku
Rok 2014 začal možná tak trochu symbolicky
novoročním výbuchem na palestinském velvyslanectví v Praze.
V konečném účtování nezůstal nic dlužen roku předcházejícímu.
Opět to byly volby, politické aféry, válečné události,
závažné kriminální činy a celá řada dalších neblahých událostí
doma i v zahraničí, které plnily zpravodajské servery našich médií.
V květnových volbách jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a v říjnu jsme vybírali nové členy obecních zastupitelstev.
Podle volební účasti se nezdá, že by nám na tom příliš záleželo.
Ani nejznámější aféry politiků
– připomeňme jen kauzy ministra Ratha a expremiéra Nečase –
neskočily v roce 2014 verdiktem soudu.
Naopak rozsudky padly alespoň v soudním řízení
s hlavními aktéry metanolové aféry.
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Samostatnou kapitolu v historii roku 2014
napsal svými excesy a negativními projevy
(bohužel nejen na domácí, ale i na zahraniční politické scéně)
prezident Zeman.
Naopak radost nám přinesly
sportovní výsledky, o které se zasloužili především naši lyžaři
na22. Zimních olympijských hrách v Soči.
Motoristé jistě ocenili výrazné snížení cen ropy na mezinárodních trzích,
které předznamenává i nadějné následné snížení cen benzínu a nafty
i u našich „opatrných“ benzínových pump.
K pozitivům roku2014 patří (alespoň z krátkodobého hlediska)
snížení sazby DPH (u vybraného zboží – např. knihy),
zrušení poplatků za recepty a poplatků za návštěvu lékaře,
o kterých vláda rozhodla s platností od 1. ledna 2015.
Naopak znepokojivé pocity vyvolávaly zprávy z bojišť na Ukrajině
i v Afganistánu a zprávy o šířící se smrtelné nemoci ebola,
která stejně jako politika ruského prezidenta Putina
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nerespektuje žádné státní hranice.
Loučkám přinesly v roce 2014 zásadní změnu
podzimní volby do obecního zastupitelstva.
Po čtyřiadvaceti letech se rozloučil s funkcí starosty obce
Jan Vele,
který v předcházejících obdobích kandidoval za ODS.
Novou starostkou Louček se stala
paní Lenka Kvintusová, dosavadní místostarostka,
která získala ze všech kandidátů
nejvyšší počet hlasů (65).
Volby do obecního zastupitelstva proměnily a omladily
i celé sedmičlenné obecní zastupitelstvo,
ve kterém nabyly jasnou převahu ženy.
V listopadu roku 2014 vyšlo první číslo
obnoveného Zpravodaje obce Loučky.
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Události v obci – kalendárium 2014
Leden:
31. 1. (pátek) – 7. Ples fotbalistů
Únor:
8. 2. (sobota) – dětský maškarní karneval
Březen:
15. 3. (pátek) – Pepíkovské hody
Duben:
4. 4. (pátek) – Noc s Andersenem
25. 4. (pátek) – Hledání pokladu – výlet pro děti
30. 4. (středa) - Pálení čarodějnic a lampiónový průvod
Květen:
1. 5. (čtvrtek) – 1. máj
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Červen:
18. 6. (sobota) – Loučecké slavnosti a staročeský jarmark
28. 6. (sobota) – Fotbalový turnaj
Říjen:
10. a 11. 10. (pátek, sobota) – volby do obecních zastupitelstev
Listopad:
6. 11. (čtvrtek) – ustavující zasedání obecního zastupitelstva
11. 11. (úterý) – Putování za sv. Martinem
30. 11. (sobota) – Rozsvěcení vánočního stromu
Prosinec:
6. 12. (sobota) - Vánoční dílna
13. 12. (sobota) – Vánoční nadílka pro nejmenší
Vernisáž výstavy betlémů ve Výstavním zastavení
20.12. (sobota) - Adventní koncert Luďka Veleho
24. 12. (středa) – „půlnoční“ mše v kostele sv. Antonína.
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Nové obecní zastupitelstvo, aneb, Jak jsme v Loučkách volili.
Po čtyřech letech měli občané České republiky opět možnost zvolit si svá obecní
zastupitelstva.
Kdo přišel 10. a 11. října do místní sokolovny, dal jasně najevo, že mu osud
věcí veřejných není lhostejný.
Poprvé v „novodobých dějinách obce“ měli voliči možnost vybrat si své zastupipele z jedenácti samostatných kandidátů a vybrat tak sedm zastupitelů.
O místo zastupitele bojovali : Nicol Chludová, Dana Špicová, Martina
Kůtková, David Kůtek, Jana Kovářová, Jan Votrubec, Jan Vele, Jana
Hlubůčková, Lenka Kvintusová, Martin Meloun a Adam Sládek.

Ze 128 hlavého volebního seznamu přišlo do volební místnosti
80 oprávněných voličů.
Vydáno bylo 80 obálek, 80 obálek bylo odevzdáno.
Volební účast v Loučkách přesáhla svými 62,5%
celorepublikový průměr.
Jednotlivým kandidátům udělili voliči celkem 368 platných hlasů.
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Nové obecní zastupitelstvo bylo zvoleno v tomto složení:
Nejvyšší počet hlasů (65) získala s velkým náskokem
Lenka Kvintusová, dosavadní místostarostka obce.
O 2. a 3. místo se stejným počtem hlasů (42) podělily
Dana Špicová a Bc. Nikol Chludová.
Jen o dva hlasy méně (40) dostala Jana Kovářová
a patřilo jí 4. místo.
5. místo udělili voliči 36 hlasy Martině Kůtkové.
Kandidátům mužům patřilo 6. a 7. místo.
Ing. Adam Sládek obdržel 34 hlasů a Martin Meloun 29 hlasů.
Nové obecní zastupitelstvo s převahou žen se výrazně omladilo
(věkový průměr 40 let),
přednost dostali kandidáti bez politické příslušnosti.
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Zastupitelstvo obce
V roce 2014 se konala čtyři veřejná zasedání starého obecního zastupitelstva.
Byl to poslední funkční rok stávajícího zastupitelstva ve složení:
Jan Vale, starosta, Lenka Kvintusová, místostarostka obce, členové:
Dana Špicová, Jana Kovářová, Jan Polívka, Mgr. Monika
Sládková a Jitka Petrušková.
Zastupitelstvo schválilo:
- plán činnosti na rok 2014
- závěrečný účet obce za rok 2013
- schválilo výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2013
- příspěvek na další etapu opravy kostela sv. Antonína
- záměr pořízení projektové dokumentace na zasíťování hřiště a rekonstrukci cesty do Podlouček
- další etapu rekonstrukce budovy čp. 34
- účast obce v grantových programech
- schválilo kronikářský zápis za rok 2013
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Zastupitelstvo dále projednávalo:
- žádosti občanů
- otázky svozu komunálního a nebezpečného odpadu (zvýšení cen za
svoz)
- zajištění zimní údržby komunikací, odklízení sněhu a odvoz použitého
posypového materiálu
- zajištění voleb do obecních zastupitelstev
- možnosti úpravy cesty do Podlouček
- otázky údržby zeleně a rekonstrukce hřbitova
návrh plánu činnosti na rok 2014
Pracovní jednání zastupitelstva byla věnována především organizačnímu
zajištění dalšího ročníku Loučeckých slavností– řešeny byly otázky propagace, výběr moderátora a kulturního programu – vystoupení skupin a
souborů, otevření kostela a přístup na věž, otevření výstavního zastavení,
pořádání ohňostroje a ražby mince – 1 Loučečáčku. Projednána byla
také nabídka občerstvení (dodavatelé) a zajištění pořadatelské služby, o
které bylo jednáno se zástupci Sokola, Sboru dobrovolných hasičů i
s jednotlivými občany.
Projednalo a schválilo vydání brožurky „Vítejte v Loučkách“.
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První ustavující veřejné zasedání
nově zvoleného obecního zastupitelstva Louček
se konalo v obecní knihovně ve čtvrtek 6. listopadu 2014.
Nejprve do rukou předsedajícího Jana Veleho, který řídil schůzi do
volby nového starosty, složili zastupitelé slavnostní slib.
Následovala volba starosty, místostarosty a předsedů komisí.
Novým starostou, vlastně starostkou Louček byla zvolena paní Lenka
Kvintusová.
O post a práci místostarosty se podělí dvě místostarostky Dana Špicová a Nikol Chludová.
Jménem obce poděkovala nová starostka dosavadnímu, odstupujícímu
starostovi Janovi Velemu za dvacet čtyři let starostování v obci
s přáním pevného zdraví a spokojenosti v zaslouženém „poslaneckém důchodu“.
Jménem nového zastupitelstva pak Lenka Kvintusová seznámila přítomné se záměry plánu činnosti v nadcházejícím volebním období.
Nezbývá než všem zastupitelům blahopřát a popřát hodně zdraví, elánu
a nápadů v náročné práci ve prospěch obce a všech jejich občanů.
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Další veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 18. 12. 2014., kde byly řešeny aktuální otázky činnosti v prvním
čtvrtletí roku 2015. Jednotliví členové byli pověřeni konkrétními úkoly.
Schválen byl příspěvek hasičům na pořízení uniforem a projednán příspěvek na obnovu kostela (výtěžek z adventního koncertu).
Zastupitelé převzali od Jitky Petruškové obecní nájemní byt v čp. 34.
(odstěhovala se 29. 11., oznámila ukončení činnosti ve funkci kronikáře
a knihovníka obce). Za obec poděkovala starostka Lenka Kvintusová.
Zvýšený zájem občanů o dění v obci se projevil vyšší účastí na obou prvních veřejných zasedáních. Tato skutečnost dává novým zastupitelům
naději, že i na činnosti obce a místních spolků se bude podílet větší počet
občanů, kteří chtějí přispět k rozvoji Louček.

Kultura 2014
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Leden:
7. ples fotbalistů zahájil letošní sezónu v sokolovně. Konal se už v
sobotu 31. ledna Teplota kolem nuly, občas sněhová přeháňka – zkrátka takový typický den letošní paní Zimy – „Nezimy.“ K tanci všem
sportovcům hrála taneční skupina Relax. Jako vždy skladby ze všech
žánrů populární hudby včetně muzikálových melodií. Kuchyní voněly
hlavně minutky. O půlnoci došlo i na losování z bohaté tomboly.
Únor:
Dětský maškarní karneval (8. 2.) se i letos pořádal v dřívějším únorovém termínu. Byl ve znamení Sněhurky a sedmi trpaslíků. Celý týden
předem se scházela trpasličí parta a pod vedením Lenky Kvintusové
nacvičovala své karnevalově pohádkové vystoupení. V rolích trpaslíků se
představili Jára Šebek, Venda Kůtková, Adéla Votrubcová,
Denisa a Daniela Brodských, Terezka Polívková a Aneta Senohrábková. Úlohu prince dostal Honza Votrubec, zlou královnu Týna
Kůtková a Sněhurku jsme měli přespolní – Míša Weisová. Karnevalové veselí provázela s mikrofonem v ruce Lenka Kvintusová. Celé odpoledne začalo divadelním vystoupením – pohádka O Sněhurce
byla prvním bodem celého programu. Všichni se snažili – největší
úspěch měl princ, který přicválal na koni, a někteří malí tanečníci se
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s ním dokonce fotili. Reprodukovanou hudbu maskám k tanci obstaral
už v loni osvědčený diskžokej Vítek Nejedlo z Malé Skály. A tančilo se opravdu celé odpoledne – k tanci zvali trpaslíci, kteří určovali styl
tance a taneční figury. Do toho pár soutěží, něco dobrého na zub, dárek z tomboly – zkrátka pohoda. Z dobré účasti měli radost i pořádající
sokolové. Do sortimentu „pečeného“ občerstvení tradičně přispěly sokolské hospodyňky. Nechyběly ani párky v rohlíku a spousta dobrého pití.
Konec zábavy a loučení s trpaslíky nastal krátce po 17. hodině.
Březen:
„Pepíkovské hody“ se letos konaly v pátek 14. března. Tato tradiční
každoroční akce zůstala i letos věrná své podobě z předchozích let.
V hasičárně pod vedením řeznického mistra krájela, vařila, špejlovala,
prodávala, chystala i uklízela letitá a tradičně stejná parta loučeckých
dobrovolníků. I zákazníci – místní i přespolní, kteří si ve čtvrtek stoupli
do fronty před hasičárnou, jsou této akci věrní po všechna léta jejího pořádání. Na své si tak přišly nejen mlsné jazýčky, ale i milovníci dobré
zábavy a tance. Jen účast na Pepíkovské zábavě mohla být větší.
Duben:
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Hledání pokladu – pátek 25. duben - tradičnímu velkopátečnímu výletu pro děti ani letos nepřálo počasí. Ochlazení a déšť spíš velely zůstat
pěkně v teple u kamen. Nakonec se pár odvážných otužilců přece jen sešlo. Trasa výletu byla přizpůsobena počasí, takže jen krátká mokrá vycházka po Hořence a směr – fotbalové hřiště. Tam už čekal příjemný
ohníček a vůně pečených buřtů. Trochu čaje a pak rychle domů do tepla.
Pálení čarodějnic – ve středu 30. dubna. Letos počasí přálo – svátek
čarodějnic byl posledním teplejším dnem před květnovým citelným ochlazením. Vatra byla připravená už řadu dnů, zbývalo navozit a postavit
stánky a dodat proviant – pivo, něco ostřejšího, gril a zásoby ke grilování. Přes Loučky po Hořence se vydal i tradiční lampiónový průvod,
samozřejmě nemohla chybět stopovaná s řadou zajímavých úkolů. Poklad čekal v sadu nad hřištěm přivázaný v koruně jedné z odkvétajících
višní. Svítící náramky udělaly radost všem. I když počasí bylo víc než
dobré, přelidněno kolem ohně nebylo. Všichni účastníci ovšem vydrželi
až do slavnostního ohňostroje, který tradičně odpálili starosta s Honzou
Polívkou.
Květen:
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1. máj - státní svátek – jsme letos slavili o prvním květnovém čtvrtku.
Retro jízda alegorických vozů se letos opět nekonala. Pár nadšenců si
ovšem 1. Máj připomenulo pěším výletem – vydali se z Louček cestou
přes Podloučky k Zrcadlové koze. Počasí alespoň dopoledne bylo k pěší túře víc než příznivé, ani zima ani teplo, sluníčko svítilo a tak cestu ke
koze zvládli všichni – malí, velcí i ti handicapovaní s holemi i rekonvalescenti. Restaurace U Kozy byla sice plná pěších i cyklistů, ale po
menších zmatcích v obsluze se všichni dočkali svého oběda. Před druhou
hodinou se výprava vydala podél Jizery plné vodáků po cyklostezce do
Turnova. Všude se rozléhalo vodácké „Ahojjjj!“ To už ovšem byla
obloha řádně zatažená a bouřka s deštěm neminula ani údolí Jizery.
Do Turnova přišli všichni řádně promočení. Tak ještě rychle něco
sladkého a na zahřátí v cukrárně u Mikulů a rychle na sváteční zpáteční linku autobusu Turnov – Železný Brod.
Červen:
Loučecké slavnosti a staročeský jarmark se konaly v sobotu 18. června.
Příprava a organizační zajištění byly opět v režii obecního zastupitelstva.
Největším problémem se už týden předem jevilo velmi nestálé počasí.
Páteční ochlazení a dešťové přeháňky nevěstily nic dobrého. Pršelo ještě
v sobotu ráno a teploměr přes den vystoupal jen na 16 stupňů. V týdnu
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před trhem se na okraji obce věšely poutače, které malovala Terezka
Polívková. Stánky a pódium stály už ve čtvrtek a v pátek se zapojovaly
elektrické přípojky. Na akci zvaly plakáty, k propagaci se opět využil
místní tisk i koberovská kabelová televize. Výběr programu a prodejců
opět zajistila Monika Sládková. Prodejci ovšem zklamali na celé čáře, zřejmě nepřízeň počasí stála za jejich neúčastí – všichni ji oznámili až
v sobotu ráno. Otázka nabídky pro mlsné jazýčky se rozřešila dle prodeje z předchozích dvou ročníků. Osvědčily se klobásy z udírny (tři druhy), vepřová kýta, starostova uzená žebírka a hlavně langoše, na které
opět obětavě zadělávala Lenka Kvintusová a pekla je s Jitkou Votrubcovou. V nabídce byly opět zákusky a samozřejmě pivo –
12tistupňový Krakonoš a rohozecká desítka. Prodalo se sedm sudů.
Vlastní realizace a pořadatelská práce připadla osvědčeným „stánkařům“ z řad místních sokolů a hasičů, pomohli i „přespolní“. Ve stáncích „sloužili“ celý den osvědčení pořadatelé – Vašek Kůtek, Honza
Polívka a Míra Kovář (těm bylo u grilu a udírny přece jen o něco víc
teplo), dalšími obětavci byla děvčata Petra Habrová, Eva Bernatová,
Dana Špicová, Iva Bryknarová (limonády, džusy), pivo točili Martin Meloun a Milena Velová. Libor Bryknar se opět s úspěchem
ujal konferenciérského mikrofonu. Zboží ke stánkům navozil obecním
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traktůrkem Tomáš Kvintus. Ražby pamětního „loučečáčku“ se opět
ujal Miloš Kvintus. Ve výtvarných dílnách a dalších zábavách pro
děti odsloužily jarmark Jana Kovářová se sestrou, Markéta a Nikola
Chludovy, Terezka Polívková a Týna Kůtková. Otevřen byl tradičně i kostel sv. Antonína (věž zůstala opět uzavřena). Řada návštěvníků
přišla i do výstavního zastavení, kde čekala výstava „Poklady z půdy“.
Provoz výstavního zastavení zajišťovala paní Marie Kovářová a Jitka
Petrušková. Ve výstavním zastavení se také poprvé prodávala brožurka
o Loučkách, kterou vydala obec a k tisku připravila Jitka Petrušková.
Silnice přes Loučky zůstala opět uzavřená, projet se dalo jen po „Hořence“. Auta parkovala po kraji silnice směrem k sokolovně. O všechny odpadky se postaral opět Petr Špic, s úklidem tržiště a návsi pomohli v neděli ráno všichni ze stánků. Počasí ovšem neovlivnilo jen účast
prodejců, ale i celkovou účast jarmarku – i když program pamatoval na
starší i mladou generaci, přišlo cca 200 návštěvníků. Nejlepší návštěvnost nakonec mělo divadelní představení pro děti, které se konalo v sále
sokolovny. I když ještě v půl sedmé byl sál úplně prázdný a uvažovalo
se o zrušení představení, bylo nakonec úplně „vyprodáno“. Zaplnilo se
všech 75 židlí a pobavili se malí i velcí. Zkrátka Ježibaby z Lomnice
nad Popelkou podle vyjádření samotných aktérů zaznamenaly v Louč17

kách mimořádný úspěch! Přes dopředu ohlášenou účast nedorazil letos
do Louček flašinetář pan Václav Janeček z Chrastavy. Chybějící
prodejce letos plně nahradily jiné pravé pouťové atrakce. Především dětský kolotoč a skákací hrad, jejichž provoz hradila obec, takže děti jezdily
a skákaly zcela zdarma! Kdo chtěl, mohl si zakoupit za rozumnou cenu
projížďku na koníkovi. Jezdily dvě klisničky a napilno měly celé odpoledne. Ovšem zcela největší úspěch měla pravá pouťová střelnice, která
do Louček přijela z Chuchelny. Ruce dobrovolníků o volbách vyrobily
tradiční papírové růže, které doplnily další střelnicové drobnosti. Vystřelit bylo možné i pravé pouťové perníkové srdce – Kateřina Přibylová
jich napekla a ozdobila 150! Kateřina také neúnavně střelnici obsluhovala – střílelo se až do tradičního nočního ohňostroje, který celý jarmark uzavřel. I 3. ročník jarmarku splnil svůj účel - přivést ke společné zábavě místní i přespolní, a kdo přišel, určitě nelitoval.
Výstava „Poklady z půdy“ - výstavu ve Výstavním zastavení připravili
Petr Záruba, Lenka Kvintusová a Jitka Petrušková z divadelního
fundusu turnovského loutkářského souboru „Na Židli“. Princezny,
Kašpárci, čerti a další tradiční postavičky českých pohádek, scény
z oblíbených televizních večerníčků (Broučci, Krkonošské pohádky) a
postavy z autorských pohádek souboru potěšily velké i malé návštěvníky.
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Podívat se přišly i děti z koberovské školky a o prázdninách zavítali i
individuální turisté. Výstava se otvírala o Loučeckém jarmarku a trvala až do listopadu 2014.
„Vítejte v Loučkách“- brožurka, která vznikla dalším doplněním textu
zveřejněného poprvé v časopisu Od Ještěda k Troskám (č. 1/2014).
Byla vydána obcí těsně před jarmarkem a poprvé nabídnuta zájemcům.
K Tisku připravila Jitka Petrušková.
Listopad:
Putování za sv. Martinem se letos konalo přesně na sv. Martina
v úterý 11. listopadu. Sešli jsme se odpoledne před hasičárnou. Sv.
Martin zase zklamal, na bílém koni nepřijel. Jeho letošní svátek se
totiž odbýval v nejteplejším listopadovém týdnu. I když zas tak velké
teplo nebylo, zažili jsme v pozdním odpoledni docela příjemnou procházku Hořenkou s krásně podzimně zbarvenými sady. Po cestě přišlo ke
slovu zase plnění různých úkolů, nad kterými se museli zamyslet všichni.
Rodiče i děti. A pak už rychle k sokolovně, kde na všechny čekalo grilované maso. Maso grilovaly Jitka Votrubcová a Markéta Chludová. Tradičně se na této akci sešly rodiny s nejmladšími školáky a předškolními dětmi.
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Rozsvěcení vánočního stromku se konalo tradičně o první adventní neděli
– letos už 30. listopadu a v režii nové starostky Louček paní Lenky
Kvintusové. Od velké účasti neodradilo ani nepříjemné inverzní počasí.
Na začátku předvánoční slavnosti vystoupil sbor malých flétnistů. Sóla si zahráli Míra Kovář a Adélka Votrubcová. I stromek se rozsvítil přesně podle scénáře. V rukou malých i velkých zazářily prskavky. Nakonec si všichni připili svařeným vínem (děti čajem) a popřáli si
krásný Advent a spokojené vánoční svátky.
V listopadu tohoto roku vyšlo po dlouhé pauze první číslo obnoveného
Zpravodaje Louček. Seznámilo občany s výsledky voleb do obecního
zastupitelstva, změnou úředních hodin na obci, dalšími aktualitami a
přehledem kulturních akcí v adventním čase. Redakce Zpravodaje se
ujala nová místostarostka Louček Nikola Chludová.

Prosinec:
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Vánoční dílna (vánoční „tvořeníčko“ pro děti) – sobota 6. 12. v obecní
knihovně. „Andílci a dárkové krabičky pro šikovné ručičky“ – tak
mohl znít reklamní slogan lákající k účasti na toto adventní odpoledne.
Kdo přišel, určitě nebyl zklamán a domů si odnesl hezký a vlastnoručně vyrobený malý dáreček.

I letos obešla prosincové Loučky sv. Barbora a sv. Mikuláš se
svým doprovodem.
Vánoční nadílka pro všechny loučecké děti připadla letos na sobotu 13.
prosince. Konala se ve Výstavním zastavení. Součástí programu bylo
otevření výstavy betlémů, kterými se potěšili malí i velcí. Pod ozdobeným
stromečkem čekala záplava krásně nazdobených vánočních dárků.
Každý tu našel ten svůj v originálně vyzdobené krabici (malovaly L.
Kvintusová a S.Kozáková). Ale to napětí, jestli se dostane na
všechny. Za básničku nebo za písničku ji tu nakonec našli všichni.

Vánoční výstava betlémů ve Výstavním zastavení – patří už tradičně k oslavě Vánoc v naší obci. Letos se jí plně ujal Jan Vele, zapůjčil další část své soukromé betlémové sbírky. Nejvíce ná21

vštěvníků přišlo v sobotu 20. 12. odpoledne před adventním koncertem.
Adventní koncert – se konal v sobotu 20. 12. v kostele sv. Antonína v Loučkách. Pozvání přijal pan Luděk Vele, člen opery
Národního divadla v Praze. V první části koncertu zazněly dva
úryvky z Dvořákovy Stabat Mater, ve druhé části pak nejznámější české vánoční koledy. Všichni účastníci koncertu obdrželi
malý zpěvníček s texty, takže zpíval sborově celý kostel. Bylo
opravdu „vyprodáno“ – část publika stála, plno bylo i na kůru. I
když opakovaně „stávkovaly“ varhany, kterým se z chladu zasekávala jedna z píšťal, koncert se mimořádně vydařil. Všichni byli
spokojeni – diváci nadšení z hudby i krásné přátelské atmosféry,
Luděk Vele zase ocenil výborné publikum. S přáním šťastných
Vánoc se nakonec s diváky společně rozloučili Mistr L. Vele,
starostka Louček L. Kvintusová a správce římsko-katolické
církve P. Jan Pawel Jucha. Přátelská atmosféra s vůní svařáku
a grilovaných klobás panovala i před kostelem, kde toto krásné
adventní odpoledne pokračovalo. Pekli a vařili Honza Polívka,
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Dana Špicová a Jitka Votrubcová. Dokonce spadlo i pár
sněhových vloček. Výtěžek z koncertu byl věnován na opravu kostela.
V prosinci 2014 vydala obec v pořadí už čtvrtý kalendář (rok
2015) z fotografií pořízených do fotografické přílohy obecní kroniky (fotografovala Jitka Petrušková). Domů si ho odnesli
všichni občané Louček, kteří přišli na adventní koncert.
.

Sport, Sbor dobrovolných hasičů a Sokol
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Červen:
V každoroční Okrskové hasičské soutěži se letos po roční pauze účastnila dvě družstva z Louček – družstvo mladších a družstvo starších žáků.
Obě získala shodně velmi úspěšná 2. místa.
Tradiční fotbalový turnaj, letos už 9. ročník, se konal v sobotu 28.
června na horním hřišti. Tradiční příprava hřiště – stavění stanu a sezení, sekání trávníku probíhalo už o den dříve. Roztopit gril na tradičního čuníka, zprovoznit udírnu a roztočit pípy – to zůstalo na sobotní
časné ráno. Mužstva se začala sjíždět už na 8. hodinu. Letos přijelo
do louček 7 mužstev. Chyběl i loňský vítěz - mladí liberečtí fotbalisté,
kteří se účastnili pod hlavičkou mužstva „Pampluch“. Vítěznou trofej,
která domácím unikla o jeden jediný bod, si letos odvezlo mužstvo „Laguna“.
Konečné pořadí mužstev 9. ročníku fotbalového turnaje 2014:
1.
Laguna se ziskem 14 bodů
2.
AC Loučky se ziskem 13 bodů
3.
Proseč se ziskem 12 bodů
4. Koberovy se ziskem 10 bodů
24

5.
6.
7.

Louky se ziskem 9 bodů
Barcelona se ziskem 3 bodů
WW.MiX bez bodu

Celý turnaj řídili tradičně z přenosového vozu společně Karel Vodrážka a Jiří Suchánek, který se staral o bezchybné zaznamenávání výsledků. Všechna mužstva si z turnaje odvezla ceny – vítězové a další dvě
mužstva v pořadí dokonce broušené poháry.
Důležité je, že domácí fotbalisté se v tomto ročníku dokázali po roce
vrátit opět na stupně vítězů.

Knihovna

25

Čtenáři si půjčovali především z výměnných fondů regionálního oddělení
Městské knihovny v Semilech. V knihovně se konají tradičně některé
akce určené dětem – Noc s Andersenem, výtvarné dílny, vánoční setkání. V zimním období se zde schází alespoň jednou týdně i „karetní
společnost“. Mládež i dospělí využívají internetové připojení.
Letos poprvé se v knihovně také cvičilo. Cvičení pro děti a pro ženy vedla Eva Melounová.
Tradiční Noc s Andersenem (14. ročník) se konala v pátek 4. dubna
2014. Co se počtu nocležníků týká, měla letošní účast opět silnější obsazení. „Generační“ výměna účastníků přivedla do knihovny i další
předškoláky. Celkem slavilo Noc s Andersenem 11 účastníků – Míra Kovář, Bělinka Sládková, Viktorka Velebová, Jessica Kozáková, Inézka Cvrčková, Matěj Mařas a Tonda Tomáš – prvňáci,
druháci a třeťáci. Johanka Kovářová, Květuška Sládková a Kuba Mařas – to jsou odvážní předškoláci. Nejmladším účastníkem byl
Rudík Sládek (necelé dva roky). Program připravily dvě maminky
účastníků Monika Sládková a Jana Kovářová. Všechno začalo společným čtením – z nabídky knihovny si každý vybral jednu pohádkovou
knížku a buď četl, nebo vyprávěl pro všechny ostatní. Čtením se pocho26

pitelně pochlubili všichni školáci. Pak trochu pohybu a společných her,
při kterých všem řádně vyhládlo. To už maminky připravovaly večeři –
po oblíbených toastech se jen zaprášilo. Kdo chtěl, maloval po večeři
vlastní pohádkovou knížku a všichni si namalovali pohádkový polštářek,
aby se jim v knihovně dobře spalo. Však to byl docela problém, srovnat
všechny nocležníky tak, aby se všichni vešli a každý měl i toho správného
souseda. Monika nakonec přečetla i pohádku na dobrou noc. Vzhledem
k věku nocležníků bylo v 21 hodin v knihovně slyšet už jen oddychování
spáčů. Všichni vydrželi, nikdo nepovolal na pomoc maminku. Ráno se
vstávalo brzy – před sedmou už zavládl v knihovně opět halas, který
utichl až společnou snídaní. Tak ještě rychle dopsat a domalovat vlastní
pohádkové knížky a sbalit všechny věci. Pravda, několik maličkostí přece jen ztratilo své majitele, ale to se dalo snadno napravit. Všichni byli
nakonec spokojení a už se těší na příští Noc s Andersenem.

Ostatní události
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I letos se občané Louček zapojili (už potřetí) do sbírky oděvů, které
jsou předávány charitativním organizacím k dalšímu využití. Sbírka
byla opět úspěšná, oděvy se shromažďovaly v hasičárně a o organizaci
celé akce se postarala starostka obce Lenka Kvintusová.
I nové zastupitelstvo obce se rozhodlo přispět osobně do vánoční akce
pořádané ve prospěch dětí z dětských domovů „Strom splněných přání“,
kterou organizovalo turnovské muzeum. Podle turnovských organizátorů
byl letošní „Strom“ vůbec nejúspěšnější ze všech dosud pořádaných.
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Přehled počasí v obci v roce 2014

První den roku 2014 kopíroval věrně počasí posledního dne roku předcházejícího. Zataženo, vlhko a nepříjemně vlezlo. Ve čtvrtek 2. ledna
po celodenním mrholení dokonce večer asi půl hodiny sněžilo. Pátek,
sobota – 3. a 4. leden – beze změny, zataženo, vlhko a celodenní tma.
Noční i denní teploty těsně kolem nuly. V pondělí večer se přidala docela vydatná dešťová přeháňka. Úterní ráno (7. 1.) bylo naopak jasné,
sluníčko se snažilo celý den, denní teplota vystoupila na +6°C. Ani
ve druhém lednovém týdnu jsme se „paní zimy“ nedočkali. Denní i
noční teploty těsně kolem nuly, občas dešťová přeháňka. Sníh žádný.
Rozmarů počasí nejvíc litovali lyžaři, většina lyžařských vleků zůstala
mimo provoz, stejně tak i umělé zasněžování sjezdovek. Osiřelá zůstala i
trať letošní Jizerské padesátky, která se měla jet v soboru 11. ledna.
Závod byl zrušen a na trať se vydaly jen asi tři stovky skalních příznivců – někteří pěšky, na kolech nebo na koloběžkách. Závody Světového
poháru v Novém Městě na Moravě se nakonec díky obětavosti organi29

zátorů a zásobě umělého sněhu o tomto víkendu jely. Pondělí 13. ledna
překvapilo opravdu jen mírným ochlazením (hlavně ráno - 3°C) a slunečným počasím, které hned následující den ustoupilo opět zcela zatažené
šedivé obloze. V noci na úterý 14. 1. pršelo, ráno sotva znatelně nasněžilo. Kozákov zůstal bílý ještě ve středu 15. ledna. Ve čtvrtek bylo
opět tepleji (odpoledne +3°C), ale inverze nám vydržela celý den. Pátek 17. leden propršel. Třetí lednový víkend byl opravdu jarní. Sobota
18. leden byl den výjimečně slunečný - teploměr na sluníčku ukázal
neuvěřitelných +18°C! Neděle se už opět vrátila k inverzi, ale moc se
neochladilo – ráno jsme naměřili +6°C, odpoledne +8°C. Teplotní
rekordy padesáti až osmdesátileté po oba víkendové dny uváděly všechny
meteorologické stanice v republice. První nesmělé lednové sněžení jsme
zaznamenali po mírném ochlazení až v úterý 21. ledna. Drobně sněžilo
celý den i v noci na středu 22. ledna – ranní teplota - 4°C. Ve čtvrtek ráno jsme naměřili - 5°C, a i když sněhová pokrývka zůstala jen
symbolická, vypadalo to, že letošní zima přece jen dorazila. O posledním lednovém víkendu nás čekaly dva nejstudenější dny letošního měsíce
ledna. V sobotu ráno 25. ledna jsme naměřili - 12°C a v opravdu
slunečném dni vystoupila teplota na - 5°C. Nedělní ráno 26. ledna
bylo ještě chladnější (- 14°C), při od dopoledne opět zatažené obloze
30

ukázal teploměr během dne - 5°C. Poslední lednový týden přinesl další
oteplení – hned v pondělí ráno jen - 7°C, přes den zataženo, - 4°C a
velmi drobné sněžení. Napadlo cca 3 cm sněhu. Úterní ráno 28. 1.
bylo opět o něco teplejší – jen - 5°C. Celý den zataženo, teplota 2°C. Tento charakter počasí s postupným oteplováním a zataženou oblohou se udržel až do konce ledna – pátek 31. leden – silný vítr, noční
i denní teplota kolem nuly, sněhové přeháňky.
Celkově zůstal leden srážkově pod dlouhodobým průměrem (spadlo jen
25 mm srážek, tj. 61%), průměrná teplota dosáhla v lednu +0,7°C.
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První únorový víkend zůstal ve znamení nepříjemného větrného počasí.
Sobotní ráno (1. 2.) bylo teplejší, rtuť teploměru se zastavila na nule a
vydržela tak po celý den. Nedělní ráno (2. 2.) bylo o poznání chladnější (- 5°C), přes den se oteplilo a odpoledne začalo mrholit. Do rána
na pondělí (3. 2.) přešlo mrholení ve slabé sněžení, teploměr ukázal 4°C. Dočkali jsme se sotva viditelné sněhové pokrývky, ledovka, která
trápila celý víkend jižní Čechy a Vysočinu, k nám naštěstí v takovém
rozsahu nedorazila. Ještě pondělní ráno ukázal teploměr - 5°C, pak
šla teplota každé ráno o stupínek nahoru až k nedělním - 1°C (9. 2.).
Dny bez sluníčka se zataženou oblohou (s výjimkou soboty, kdy se slunce přece jen ukázalo) a teplotou něco málo nad nulou (až +6°C).
V pondělí 10. 2. klesl ráno teploměr na minus 3°C. I v týdnu od
10. do 16. února zůstala zima za hranicemi republiky. Zatímco
v Rakousku dále vydatně sněžilo, u nás vládlo počasí ve znamení přicházejícího jara. Sluníčko jsme sice neviděli, ale denní teploty zůstávaly až 6°C nad nulou. Nejteplejší byla sobota 15. 2. Pondělí 17. 2.
bylo opravdu slunečným jarním dnem – teploměr na slunci ukázal neu32

věřitelných +21°C! V úterý celý den zamračeno a denní teplota
+7°C. Slunečné dny se s těmi podmračenými střídaly až do víkendu
22. a 23. února. Slunečnější byla sobota s denní teplotou +12°C.
Sluníčko se opět vrátilo hned v pondělí na svátek sv. Matěje, který letos ani nemusel bourat žádné ledy. Ranní teploty těsně pod bodem mrazu (- 1°C), ranní šedivec a trochu mlhy z údolí Jizery vydržely až do
posledního únorového dne pátku 28. 2. Přes den pak následovalo menší
či větší vyjasnění s teplotou kolem +10°C.
Kdo si přivstal ve středu 26. února, obdarovala ho ranní jasná obloha
úžasným pohledem – couvající Měsíc v poslední čtvrti a nad ním zářící
jasná hvězda. Obrázek jako z plátna Jana Zrzavého! To jsme pozorovali i v Loučkách velmi těsnou konjunkci Měsíce s Venuší, ke které
došlo nízko nad jihovýchodním obzorem v 5 hodin 39 minut. Tohle
nádherné přírodní divadlo bylo k vidění ještě po 6. hodině.
Ani měsíc únor nám ovšem nedal ochutnat něco z radostí paní zimy.
Slabé sněžení v noci z 22. na 23. ledna zůstalo její jedinou letošní vizitkou. Tak meteorologická zima skončila bez sněhu s posledním únorovým dnem. Podle statistik to byla 7. nejteplejší a 5. nejsušší zima od
počátku pozorování v pražském Klementinu.
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Pátek 1. březen zůstal ve znamení počasí posledních únorových dnů.
Polojasná byla i sobota 2. 3. s denní teplotou +7°C. V prvním týdnu
se březen prezentoval opravdu jako jarní měsíc. Ranní (+1 nebo
+2°C) i denní teploty (+8 až +10°C) pěkně nad nulou a sluníčko
vytrvale rozhánějící mraky. Přes deset stupňů se dostaly denní teploty
opravdu za krásného jasného slunečného počasí o víkendu 8. a 9. 3.
(+12 a +11°C). Od pondělí 10. 3. pokračovalo jaro stejným tempem. Dočkali jsme se opravdu velmi teplého, jasného a slunečného počasí s rekordními denními teplotami. Nejteplejší byl pátek 14. 3.
(+16°C), kdy teploty na mnoha místech republiky překonávaly teplotní
rekordy (až +19°C). Ranní teploty se v celém týdnu držely těsně kolem nuly. Druhý březnový víkend (15. a 16. 3.) ovšem přinesl citelné
ochlazení (o 10°C ), silný vítr, podmračenou oblohu se slabým deštěm
a do horských poloh dokonce sněžení. I v pondělí a úterý17. a 18. 3.
zůstalo sluníčko za mraky, ranní teplota +5°C, odpoledne +12°C a
noční déšť, který byl jen slabou náplastí za víc jak tří měsíční srážkový
deficit. Následovala polojasná středa s ranní slabou dešťovou přeháň34

kou. Čtvrteční ráno už bylo optimističtější, po ranní mlze se ujalo vlády
jarní sluníčko. Byl nejvyšší čas – ve čtvrtek 20. 3. přesně v 17 hodin
56 minut začalo letos astronomické jaro. Do prvního jarního dne 21.
3. se astronomické jaro vrátí opět až v březnu roku 2102. To už si
ovšem nebudeme moci zkontrolovat, tak věřme odborníkům. Nástup letošního jara ale určitě nikoho nezklamal. Dva nádherné jarní dny, slunečno, denní teplota až +19°C a rozkvetlý zlatý déšť, zkrátka ta pravá
jarní atmosféra! O víc jak měsíc dřív než v loňském roce! Zima nás
ovšem chtěla přesvědčit, že se jen tak nevzdává své vlády – víkend 22. a
23. 3. včetně následujícího pondělí byly ve znamení jejího návratu –
ranní teplota těsně nad nulou, přes den +4°C a v pondělí dokonce i
v Loučkách sněžení! Sice méně než symbolické, promíchané s deštěm,
ale opravdu chladno a vlezlo. Na českých horách zato napadlo až 30
cm těžkého, mokrého sněhu, který samozřejmě komplikoval situaci na našich silnicích. V úterý se opět po chladném ránu začalo přes den zase
ukazovat sluníčko (+5°C). Středeční, ještě chladnější ráno (- 2°C,
bylo předzvěstí sice ne moc teplého, ale zato opět krásně slunečného dne
(+8°C). Teploty šly postupně nahoru až do víkendových +19°C
(29. a 30. 3.). Byly to opravdu dva krásné slunečné dny, na slunci
ukázal teploměr +30°C! Všechny trnky a rané třešně podél klokočské
35

silnice se oblékly do bílého. Stejně slunečno bylo ještě v pondělí dopoledne, poslední březnový den 31. 3. odpoledne se zatáhlo a také ochladilo (foukal studený vítr).
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Duben jako vždy začal aprílem – aprílového počasí jsme se ovšem naštěstí nedočkali. I když oproti závěru března bylo o něco chladněji, ale
opět slunečno. I úterý zůstalo ve znamení slunce s denní teplotou
+17°C. Ráno máme větší šero, protože jsme o předchozím víkendu posunovali ručičky hodin na letní čas. Čtvrtek 3. duben byl rekordním
dnem v denní teplotě, která na mnoha místech republiky přesáhla
+20°C. V podvečer přišla první letošní bouřková přeháňka. Sobota
5. duben byla na sluníčko skoupější, neděle opět slunečnější s teplotou
+17°C. Ještě v pondělí vydrželo docela slunečné počasí (+18°C), i
když obloha už avizovala blížící se úterní oblačnost a středeční dešťové
přeháňky. Středa 9. 4. zcela ve znamení aprílového počasí přinesla také citelné ochlazení – denní teplota nepřesáhla +7°C. Ještě nepříjemnější byl přeháňkový čtvrtek. V pátek 11. 4. při jasnější obloze teploměr opět stoupl (+13°C). Víkend 12. a 13. 4. byl ve znamení slunečnějšího počasí s denní teplotou do +14°C. O tomto víkendu už jsme
obdivovali rozkvetlé višňové sady. Pondělí provázené přeháňkami deště
s ledovou krupicí a odpolední bouřka přinesly ochlazení a pokles teploty
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na denních +9°C. Předvelikonoční pašijový týden nezůstal nic dlužen
své pověsti. V úterý 15. dubna jsme se navíc dočkali i sněžení – do rozkvetlých sadů padaly vločky „jako sedláci“ a sníh vydržel až do odpolední 13. hodiny. Teploměr v pozdním odpoledni ukázal jen čtyři stupně nad nulou a znovu se ozval hrom. Chladno a oblačno bylo ještě ve
středu, ale sněhové přeháňky hlášené hlavně na noc, už do našich končin
nepřišly. Velikonoční víkend nás odměnil krásným slunečným, ale trochu nad normu větrným počasím, ráno bylo sice těsně nad nulou, ale
přes den ukázal teploměr +16°C. Velikonoční pondělí už bylo o poznání chladnější – jen +11°C – s odpolední oblačností. Podvečerní
bouřku a déšť (u nás naštěstí žádné kroupy, jako v jiných krajích republiky) přineslo úterý 22. dubna. Středa byla už zase slunečná s teplotou
+19°C. Slunečno a teplo i po ránu (kolem +10°C) vydrželo až do
konce celého týdne. Odpolední bouřky konečně i s větším množstvím srážek se nevyhnuly ani Loučkám. Polojasný víkend 26. a 27. dubna
zůstal na cca +18°C, ale dešťových přeháněk bylo více. Deštěm začalo i pondělní ráno 28. duben – dešťové přeháňky provázely celý den
(+20°C), k večeru se zase vyjasnilo. Teplo a polojasno vydrželo až do
posledního dubnového dne. I pálení čarodějnic jsme si užili v docela
příjemném jarním večeru.
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Citelné ochlazení přineslo až prvomájové odpoledne. Přišlo s bouřkou a
docela vydatným deštěm. Od pátku 2. 5. do neděle 4. 5. ukazoval teploměr přes den jen +7°C. Dočkali jsme se i ranních mrazíků (2°C). Ty přineslo i pondělní ráno, přes den stoupla teplota na celých
+11°C. Úterý 6. května už bylo po ránu tepleji (+2°C), následovalo
podmračené odpoledne s teplotou +16°C, i když pocitově to vypadalo
chladnější. Zlepšení počasí nepřinesl ani konec týdne a ani o víkendu
10. a 11. 5. jsme se příliš neohřáli. A to nás nejchladnější květnový
týden teprve čekal. Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác nezůstali
příliš dlužni své pověsti. Ranní mrazíky se sice už nedostavily, ale přes
den se teploměr držel skromně jen do +12°C. Dočkali jsme se i vydatnějších dešťových přeháněk. Ve čtvrtek 15. 5. sice Žofie trošku přitopila (+14°C), dokonce vylákala i sluníčko, ale od pátku až do neděle 18. 5. šly v dešti a silném větru teploty opět dolů (+11 až
+13°C). Morava opět zažila hrozbu povodní, nebezpečí hrozilo i východním Čechám. Oteplení nastalo až s pondělím 19. 5., kdy začal
opravdu „letní týden“. Slunečné a teplotně nadprůměrné počasí
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s rekordy na celém území republiky vyvrcholilo v pátek 23. 5. – ranní
teplota +18°C, odpoledne +27°C. Páteční noční ochlazení poznamenalo nejen následující víkend, bouřky a přívalové deště trápily po následující týden prakticky celou republiku. A opět se řešily povodňové
stavy na mnoha českých řekách. Povodně v tomto květnovém termínu začaly hrozit každoročně s téměř železnou pravidelností. Vyjasnilo se a
oteplilo až na +21°C teprve o posední květnové sobotě (31. 5.).
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První červnová neděle byla příjemně slunečná opět s teplotou +21°C.
Odpoledne obloha hrozila deštěm, ale srážky se nám nakonec vyhnuly, i
když podvečerní ochlazení signalizovalo, že někde „ta voda spadnout musela“. Pondělí 2. červen byl sice chladnější (+17°C), ale sluníčko se
snažilo celý den. Polojasné počasí s maximální teplotou do + 20°C
vydrželo až do pátku 6. června. Víkend 7. a 8. června už byl ve znamení slunce a letních teplot. V neděli ukázal teploměr +29°C. Od
pondělí do středy 11. června teploměr přeskočil těsně třicítku
(+32°C). Zažili jsme i tropické noci s teplotou (+19°C). Citelné
ochlazení přinesla od západu odpolední studená fronta ve čtvrtek 12. 6.
– teplota klesla o deset stupňů (+23°C). V pátek 13. 6. jsme naměřili ještě o tři stupně méně. Polojasná byla i sobota (+15°C), z hrozící
černé oblohy nakonec spadlo opakovaně jen „pár kapek“. Neděle (15.
6.) už byla jasnější s teplotou +17°C. Polojasné počasí s teplotou do
+20°C načalo i další červnový týden. Ještě více se ochladilo v pátek
19. 6. Oblačná téměř zatažená obloha přinesla i dvě dešťové přeháňky.
Sluníčko jsme vyhlíželi netrpělivě, aby se vydařil sobotní jarmark. Prv41

ní letní den, sobota 21. 6., byla nakonec zase polojasná, bez deště, ale
teploměr ukázal jen +14°C. Poslední červnový týden přinesl opět proměnlivé počasí, oblačnou oblohu s teplotami do+20°C. V sobotu 28.
6. bylo přece jen tepleji (+22°C). Poslední červnový den, pondělí 30.
6. jsme zase léto vyhlíželi marně – skoro zatažená obloha a teplota
+16°C.
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Ani první červenec nás o létě nepřesvědčil – polojasná obloha a teplota+20°C. Až čtvrtek 3. 7. přinesl jasnější oblohu a teplotu
+25°C. První červencový víkend (5. a 6. 7.) byl už opravdu letní –
teplota (+31°C), i když chvílemi to vypadalo, že začne opravdu pršet –
nakonec spadlo vždy jen „pár kapek“. Letní bouřku v sobotu večer ohlašoval vzdálený hlas hromu, místo bouřky byla krásná letní noc s teplotou
+22°C. Ve znamení letního počasí začal i druhý červencový týden
(pondělí 7. 7. – teplota +29°C). Ani večerní bouřka a konečně trochu vydatnější déšť nepřinesl velké ochlazení. V úterý ráno jsme naměřili+19°C. Denní teplota se opět blížila k letní třicítce, ale četné odpolední bouřky a déšť přinesly s sebou i ochlazení. Středa, i když oblačná, zůstala bez přeháněk. Celodenní mírný déšť a teplota pouhých
+16°C provázely čtvrtek 10. 7. Bouřka a liják provázel i páteční odpoledne. Příznivá pro klokočský festiválek byla slunečná, i když chladnější (+21°C ) sobota 12. 7. Teplejší neděle (+24°C) končila
v pozdním odpoledni dešťovou přeháňkou. Následoval opravdu letní týden (pršelo jen ve čtvrtek) s vysokými teplotami (až +30°C), které vyvr43

cholily o následujícím víkendu 19. a 20. července. Nejteplejším dnem
byla neděle, teploměr ukázal +31°C. Po další tropické noci začal
čtvrtý červencový týden pondělní zataženou oblohou, sluníčko se celý den
snažilo marně. I přesto se rtuť teploměru zastavila až na +29°C.
V noci pršelo, žádná bouřka ani přívalový déšť, které potrápily jižní
Čechy a Prahu, se v Loučkách nekonaly. Následovalo opět slunečné
úterý s malou oblačností. Obloha se zakabonila až ve čtvrtek 24. 7. –
dopoledne dešťová přeháňky, ale příliš se neochladilo.
Přes třicítku přeskočil teploměr zase v neděli 27. 7. – oblačnost přinesla odpolední bouřku a pak pršelo ještě v noci na pondělí 28. 7., které
pak opět patřilo slunci a letní teplotě +26°C. úterý – dopoledne déšť,
odpoledne jasno. Do konce měsíce trvalo opravdu letní počasí s nějakou
tou přeháňkou a letní bouřku. Déšť v Loučkách nenapáchal žádné
škody.
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I měsíc srpen začal opravdu v letním stylu. Denní teploty přes
+30°C, tropické noci a odpolední bouřky. Kroupy padaly v Loučkách odpoledne v sobotu 2. srpna, ale nenadělaly žádné škody. Na rozdíl od jiných krajů republiky nepostihl Loučky ani přívalový déšť.
Tropy, tropy a zase tropy – to byl obrázek druhého srpnového týdne.
Letní vedro vrcholilo o víkendu 9. a 10. 8., kdy teploměr opět stoupal
nezadržitelně ke třicítce! V sobotu spadlo v Loučkách “jen pár” kapek, silné bouřky se přehnaly Olomouckým krajem. V neděli 10. 8.
jsme mohli pozorovat „super úplněk”. Tento jev nastává, když je Měsíc
v úplňku a zároveň co nejblíže k Zemi. Přesně ve tři čtvrtě na osm večer
se Měsíc přiblížil na „pouhých“ 356 896 km a úplněk nastal 9 minut
po 20. hodině. Měsíční kotouč se za „super úplňku“ zvětší o 15% a je
o jednu třetinu jasnější. Další „super úplněk“ nás čeká už 9. září. I
přes podvečerní přeháňku (bouřka a zlověstná mračna přešla přes Kozákov na Semily a Lomnici n. P., nejhůř bylo v Tuháni) jsme i při
oblačné obloze mohli „super úplněk“ pozorovat i v Loučkách. Noční
bouřka, i když Loučky minula, poslala pozdrav v podobě poruchy elek45

trického proudu – část obce svítila pouze na jednu fázi. Po telefonátu
starosty tuto závadu odstranili elektrikáři ještě v noci. Pršelo ještě i v
noci na pondělí 11. 8. Tímto víkendem po tropické noci skončila s největší pravděpodobností i letošní největší tropická vedra letošního léta.
Přeháňky, zatažená obloha a teploty těsně kolem +20°C, to byl obrázek dalšího srpnového týdne. Nejchladnější byl víkend 16. a 17. 8. ranní teplota +10°C, sobotní odpolední po dešti pouze +17°C.
Neděle už byla jasnější, ale bez dešťových přeháněk se také neobešla.
Následoval sice slunečnější, ale chladnější týden s teplotami do
+20°C a občasnými dešťovými přeháňkami. Nejchladnější byla neděle
24. 8. - jen +15°C. Ani pondělí 25. 8. nepřineslo žádné zlepšení
– ráno pouhých +5°C (na nejchladnějších místech republiky dokonce
téměř tři stupně pod nulou), přes den opět +15°C. Celý poslední srpnový týden zůstal ve znamení proměnlivého počasí, malé či větší oblačnosti, několika dešťových přeháněk a denní teploty jen do +20°C. Nejteplejším dnem byla sobota 30. 8. (+21°C), odpoledne se ukázalo i
sluníčko, neděle propršela. Letošní prázdniny, co se počasí týče, se příliš nevydařily. Tropických dnů bylo jen šest. Nebýt teplejšího července,
patřilo by letošní léto k nejchladnějším. A na konci srpna už jsme mohli přikládat do kamen!
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Ani začátek září nebyl o nic lepší. V pondělí 1. 9. šly děti do školy v
dešti (+14°C). Stejně se tvářil i druhý zářijový den. Oteplení a vyjasnění oblohy přinesla až středa 3. 9. Příjemné, ještě téměř letní počasí
vydrželo až do soboty 6. září. Neděle propršela. Za to i u nás začaly
konečně růst houby. Stejný scénář se opakoval i další zářijový týden.
Od pondělí do soboty 13. září příjemné polojasné počasí, v neděli několik vydatných dešťových přeháněk. Od pondělí 15. září se denní teploty
držely těsně nad +20°C, polojasno většinou s večerní dešťovou přeháňkou. Nejjasnějším dnem byl čtvrtek 18. září, slunečno, ranní teplota
+16°C, denní +22°C. Sobota 20. září byla hodně podmračená s
ranní mlhou, večer opět docela vydatně pršelo. I v neděli jsme se probudili do mlhy, sluníčko zůstalo za mraky, denní teplota +19°C. Od
pondělí 22. září nastalo docela citelné ochlazení. Nejstudenější byla
středa 24. 9. – ráno teploměr klesl poprvé pod nulu na pouhých –
1,8°C. Přes den jsme v nepříjemně větrném dni naměřili +13°C.
Pátek 26. 9. pak při ranní mlze, zatažené obloze a slabých dešťových
přeháňkách téměř vyrovnal ranní (+10°C) a denní (+12°C) teplotu.
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Zataženo a déšť vydržel ještě téměř celé sobotní dopoledne (27. 9.),
odpoledne se konečně vyjasnilo a se sluníčkem i oteplilo (+17°C).
Slunečné a teplé počasí jsme si užili i o poslední zářijové neděli na svátek sv. Václava. Téměř stejný charakter měly i poslední dva zářijové
dny, slunečnější pondělí 29. 9. a podmračenější úterý 30. 9.
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Ve znamení „babího léta“ se prezentovaly i první dny letošního měsíce
října. Středa 1. 10. byla sice o něco chladnější a dokonce si i trošku
„zaplakala“, teploty se celý týden držely do +18°C, opravdu slunečno,
i když o něco chladněji (+17°C) pak bylo o první říjnové sobotě, neděle
5. 10. byla oblačná a ještě o jeden stupeň chladnější. Více či méně
slunečný zůstal i další říjnový týden s ranními teplotami v rozmezí
+8°C až 12°C, přes den teploměr ukazoval podle množství oblačnosti
+15°C až 20°C. I víkend 11. a 12. 10. zůstal ještě ve znamení
„babího léta“. Déšť přinesla až noc z pondělí 13. 10. na úterý 14.
10. Pršelo ještě celé úterní dopoledne, po obědě se znovu vyjasnilo, teploměr ukázal +16°C. Uplakané dopoledne středy 15. 10. předznamenalo ještě uplakanější čtvrtek a pátek 16. a 17. 10., denní teplota
se pohybovala kolem +13°C. Vyjasnění a konec srážek přinesl až víkend 18. a 19. 10. Slunečnější a teplejší byla ovšem neděle
(+16°C). Znovu pršelo od brzkých ranních hodin až v pondělí 20.
10., ale příliš se ještě neochladilo (+12°C). Čekal nás oblačný týden,
od středy 22. 10. i citelné ochlazení (+7°C). Chladné a oblačné po49

časí s denní teplotou do +10°C nás čekalo i v posledním říjnovém týdnu. I ráno se ještě teploměr udržel nad nulou.
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První listopadový víkend 1. a 2. 11. byl polojasný až oblačný, i když
typicky mlhavě uplakaného dušičkového počasí jsme byli ušetřeni. Teploměr přes den ukázal +13°C. Vyjasnilo se v úterý 4. 11., po ranních rozpacích se přece jen ukázalo sluníčko a „vytáhlo“ rtuť teploměru
na +14°C. Ještě středa byla docela slunečná. Teplé ráno (rekord
Ostrava +18°C), oblačnost a dešťové přeháňky přinesl čtvrtek 6. 11.
U nás v inverzi přes den jen+9°C. Čekal nás aprílový víkend. Sluníčko se ukázalo v sobotu 8. 11., kdy teploměr přes den vystoupal opět
nad desítku (+13°C ). Neděle už byla oblačnější. Přesto podle předpovědi nás čekal nejteplejší listopadový týden. Čekat příjezd sv. Martina na bílém koni bylo zcela marné. I když vyjasnění a opravdu
+14°C přinesla až středa 12. 11. Čtvrtek 13. 11. už byl opět zatažený s velkou oblačností a drobným mrholením. Teploměr ukázal
+10°C . Opravdu slunečným dnem byl pátek 14. 11. – jasno už od
noci (+6°C), přes den +15°C. Zato prodloužený víkend 15., 16. a
17. 11. se prezentoval velkou oblačností, těžkou „olověnou“ oblohou,
nepříjemným větrem a v pondělí dokonce deštěm. Noční i denní teploty
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byly téměř vyrovnané (necelých +8 a 9°C). Úterý a středa 18. a 19.
11. přinesly dešťové přeháňky. Ve středu ráno klesl teploměr na necelé
tři stupně nad nulou, přes den +5°C, stejně chladný a oblačný byl i
čtvrtek 20. 11. Zatímco u nás byly srážky minimální, polovinu
USA zavalily přívaly sněhu – v některých státech, kde napadly až 2
metry bílého nadělení, musel být vyhlášen stav ohrožení. Stejný ráz počasí se udržel až do úterý 25. 11., tj. až do svátku sv. Kateřiny. Ta
byla na blátě, tak že bychom měli letos bílé Vánoce? Ochladilo se až
ve středu 26. 11. – na českých horách v noci sněžilo, ráno teploměr
klesl na nulu a v inverzi nastal pocitově velmi chladný den s teplotou
+2°C. Inverzní počasí s velkou oblačností a denními teplotami pouze
do +5°C vydrželo až do neděle 30. listopadu. Podle statistik jsme
prožili nejteplejší listopad za posledních padesát let.
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Počátek prosince přinesl další ochlazení (noční i denní teploty těsně kolem nuly). Paní „Zima“ se přihlásila nepříjemným mrholením a náledím, které postihlo převážnou část republiky. Nejhorší situace byla na
Moravě a v Praze. Námraza na dva dny zastavila vlaky, tramvaje i
trolejbusy, škody vystoupaly do milionů korun. U nás nebyla situace tak
dramatická, námraza nás téměř minula a v úterý 2. 12. dokonce slabě
sněžilo. Oteplení přinesl až čtvrtek 4. 12. (noční i denní teplota nad
bodem mrazu – až +7°C). První prosincový víkend 6. a 7. 12. byl o
něco chladnější – ráno +1°C, přes den +2°C. Od brzkých ranních
hodin v pondělí 8. 12. padal i u nás první sníh. Nezbylo z něj nic.
Úterní ráno 9. 12. přineslo citelné ochlazení. Měsíc byl po sobotním
úplňku ještě plný síly, a tak teploměr klesl na - 8°C. Silná a velmi
nepříjemná inverze se slabým sněžením pokračovala i ve čtvrtek 11. 12.
Závěr týdne a víkend přinesl oteplení (až + 8°C) a neděle 14. 12. i
dešťové přeháňky. Deštivé a na polovinu prosince víc než teplé počasí
(až + 10°C), připomínající spíš březen, vydrželo až do pátku 19. 12.

53

Mírné ochlazení (+4°C) a přeháňky deště se sněhem přinesla až sobota 20. 12. V pondělí 22. 12. se opět oteplilo (+7°C), zatažená obloha přinesla dešťové přeháňky. Štědrý den 24. prosinec zůstal opět bez
sněhu s denní teplotou (+3°C). Mírně se ochladilo na první svátek
vánoční a dočkali jsme se i smírného sněhového poprašku. Konec prosince zůstal ve znamení slabých sněhových přeháněk s ranními teplotami
do - 3°C, přes den vystoupal teploměr nejvýše ke +2°C.
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Celkový přehled počasí za rok 2014
Rok 2014 patřil k nejteplejším rokům v historii měření. Na některých
meteorologických stanicích překonaly naměřené teploty hodnoty roku
2007, který byl zatím rokem nejteplejším.
Prožili jsme rekordně teplý únor a březen, kdy teploty přesáhly průměr o
+3°C. I duben, červen a červenec byly teplotně nadprůměrné. Teplotně normální byl květen. Jediným teplotně podprůměrným měsícem se
stal srpen, přispěla k tomu jeho chladná a deštivá druhá polovina, která
pokazila řadě lidí letní dovolené. Babí léto jsme pak užívali prakticky
do poloviny října. Opravdu na nulu klesl teploměr až na konci listopadu. Až 8. a 9. prosinec přinesl ranní mráz (- 8°C) a první sníh. Vánoce zůstaly zelené, i když sv. Kateřina byla na blátě. Jinak byl prosinec opět teplotně nadprůměrný.
V pražském Klementinu překonali pět teplotních rekordů (dva v březnu
a tři v červnu). Teplotně nadprůměrné rekordy zaznamenávaly metodologické stanice po celé republice i 24. prosince.
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Závěrem „Slovo kronikaře“
Do Louček jsem se přistěhovala 13. února 2009.
Nevím, jestli to byl pátek, myslím, že ano,
ale pro mne to nebyl nešťastný den.
Svůj nový domov jsem v Loučkách našla pro mne ve velmi těžké době
– po smrti obou rodičů a po překonání těžké nemoci,
která skončila chemoterapií.
A Loučky mne přijaly opravdu přátelsky.
Chtěla bych poděkovat
za setkání s lidmi, kterým není jedno, v jaké obci žijí,
za všechna přátelství
a za spoustu nových věcí, které jsem v Loučkách poznala.
Poděkovat
za práci s dětmi, za noci s Andersenem, za pohádkový sad,
za práci ve výstavním zastavení,
za práci v knihovně
i za možnost vyzkoušet si práci kronikáře.
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A za objevení nového koníčka,
kterým se pro mne stalo fotografování.
Loučím se s Loučkami téměř po 6 letech
a budu se sem vždycky ráda vracet.
Své nástupkyni v knihovně i v kronikářské práci
přeji úspěch a radost
a všem hodně zdraví!

Loučky, v prosinci 2014
Zapsala Jitka Petrušková
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Přílohy k ročnímu zápisu za rok 2014:
č. 1 – Domácí události roku 2014
č. 2 – Zahraniční nejen politické události
č. 3 – Sportovní úspěchy ČR v roce 2014
č. 4 – „Vítejte v Loučkách“ – text stejnojmenné brožurky vydané obcí
v roce 2014
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