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Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Vážení obyvatelé,
rozhodli jsme se pro Vás opět vydávat obecní zpravodaj. Budeme se snažit soustředit zde vždy
nejzajímavější informace nejen z veřejných schůzí zastupitelstva, ale i z různých kulturních či
jiných akcí a z celkového života v obci. Věříme, že budete zpravodaj se zájmem pročítat, a že se
díky Vašim příspěvkům bude postupem času stále rozšiřovat o nové stránky.

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. Na našem volebním lístku mohl vybírat z jedenácti jmen kandidátů volených do sedmičlenného obecního zastupitelstva, kteří šli do voleb každý
sám za sebe. 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 s 62,5% celorepublikový
průměr.
Jednotlivým kandidátům udělili
voliči celkem 368 platných
hlasů.
Nové obecní zastupitelstvo
bylo zvoleno v tomto složení:
Nejvyšší počet hlasů (65) získala 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 patří
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.
První
ustavující
zasedání
obecního zastupitelstva Louček
se konalo ve čtvrtek 6. listopadu 2014. Nejprve do rukou
předsedajícího J. 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 Lenka Kvintusová, o post a práci místosta-

rosty 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.
Jitka Petrušková
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VÝBĚR USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Starostkou se stala paní Lenka Kvintusová.
Obec má nyní dvě místostarostky a to paní Danu Špicovou a slečnu Nikol
Chludovou.
Všechny funkce členů zastupitelstva budou vykonávány jako dosud, tzn.
neuvolněné.
Obec plánuje rekonstruovat obecní byt č. 1 po paní Jitce Petruškové a nakoupit
nové IT vybavení do kanceláře obecního úřadu.
Obec do konce roku uhradí závazky obce z minulých let (doplatek za úvěr na
plynofikaci obce) a to jednorázově ve výši 90 000,- Kč.
Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti na opravu
kostela Sv. Antonína.

PLÁN ČINNOSTÍ ZASTUPITELSTVA
Představujeme Vám plán činností obecního
zastupitelstva pro období 2014 – 2018.

VEŘEJNÉ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA OBCE

Naše hlavní cíle jsou:
 Zajistit bezpečný a klidný život občanům, rozvoj obce
 Obec, jako atraktivní cíl turistů
 Podpora kulturního a společenského života obce
 Údržba a modernizace obecního majetku

V roce 2014 se uskuteční
ještě jedna veřejná schůze
zastupitelstva obce a to
konkrétně:

Cíle jsou podrobněji popsány v Zápisu z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 6.11.2014.

ZRUŠENÍ PEVNÉ LINKY
Chtěli bychom Vás informovat, že vzhledem k velmi
řídkému užívání obecní pevné linky, se zastupitelstvo
obce rozhodlo tuto linku zrušit.
Do konce roku 2014 tedy
přestane platit ono telefonní
číslo a již nyní můžete obecní
úřad kontaktovat na uvedeném
mobilním čísle:

Lenka Kvintusová
starostka obce

OBEC HLEDÁ KNIHOVNÍKA A KRONIKÁŘE
De dni 31.11.2014 končí ve funkci kronikářky a knihovnice
paní Jitka Petrušková.
Pokud máte chuť některou z činností vykonávat ozvěte se
telefonicky na číslo 727 822 787, e-mailem na
obecloucky@seznam.cz nebo přijďte osobně na úřad.

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
Přibližně od 1.4.2015 bude k pronájmu byt v prvním patře
obecního úřadu, velikost cca 70m2.
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mohou

V následujícím roce se
veřejné schůze budou
konat v těchto dnech:
22.01.2015
16.04.2015
25.06.2015
24.09.2015

727 822 787

Případní zájemci o tento pronájem
písemnou žádost na obecní úřad.

18.12.2014

podat

17.12.2015

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH
HODIN
Rozhodli jsme se upravit
úřední hodiny obecního
úřadu tak, aby to více
vyhovovalo nejen
občanům naší obce, ale i
ostatním osobám, které s
úřadem jednají.
Od ledna 2015 budou platit
tyto úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 – 18:00
Středa: 16:00 – 18:00
(po předchozí domluvě)
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POPLATKY 2015
Poplatek ze psa je splatný
do 30.3.2015 80,- první pes,
110 druhý a další pes.
Poplatky za svoz KO v roce
2015 se platí od 1.2.2015 do

30.3.2015 na I.pololetí a od
1.7.2015 do 30.9.2015 na II.
pololetí.
Platby je možné zaslat také
na účet obce Loučky číslo

účtu 78- 989 223 0207/0100
Vždy je nutné uvést variabilní
symbol. Ten Vám bude zaslán na základě žádosti emailem, nebo SMS.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Jitce Petruškové,
která se za posledních šest let, co byla obyvatelkou naší obce,
nesmazatelně zapsala do její historie.
Díky její zkušenosti a jejímu nadšení má dnes obec
zaznamenanou nejenom svoji historii, ale i svou současnost.
Nespočet fotografií, které nafotila v Loučkách a okolí, na
akcích a společenských událostech budou provázet nás i naše
následovníky.
V roce 2013 dostala ocenění za nejlépe zpracovanou kroniku
v Libereckém kraji. V konkurenci 19 kronik, byla ta naše, od
Jitky Petruškové oceněna druhým místem.
Jak řekl hejtman, Martin Půta, při slavnostním předávání cen:
„Práce kronikářů obecně bývá často náročná, za to velmi
potřebná pro zmapování obecné historie. Najít v obci či městě
dobrého kronikáře proto bývá nadlidský úkol. Proto věřím, že i toto ocenění přispěje k motivaci
současných kronikářů svou práci nevzdávat a vykonávat s láskou tak, jako doposud".
A nebyla to jen práce kronikáře, ale i vedení knihovny, zpracování knižní evidence do elektronické
podoby, příprava výstav ve výstavním zastavení, průvodcovské služby při jarmarku i o Vánocích,
akce pro děti, práce v zastupitelstvu obce, a mnoho dalšího… Za to vše Ti patří velký dík. Jitko,
měj se na tom Károvsku hezky!
Lenka Kvintusová

Co bylo ...
Letošní Putování za sv. Martinem, které se
uskutečnilo v úterý 11.11. 2014 proběhlo opět
bez sněhu. Po krátké procházce podzimními
sady jsme poseděli v sokolovně a díky
podpoře SDH a TJ Sokol zažili „poslední“
letošní grilovačku.

Ochutnali jsme i svatomartinské rohlíčky, výborný
perník a oříškové rohlíčky.
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... a co bude
Výhled událostí následujících
třech měsíců:

DĚTSKÁ DÍLNIČKA
Přijďte si zpříjemnit sobotní
odpoledne a vytvořit něco
pěkného pro sebe a své
blízké. Zveme všechny děti,
které rády tvoří, na dětskou
dílničku, která se bude
konat 6.12.2014 od 15
hodin do místní knihovny.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
Pro všechny Loučecké děti
je v sobotu 13.12.2014 od
15 hodin v místním muzeu
připravena vánoční nadílka.

VÝSTAVA
Ve Výstavním zastavení je
pro Vás připravena ke
shlédnutí soukromá sbírka
Betlémů.
Slavnostní zahájení výstavy
proběhne 13.12.2014 od 14
hodin.
Výstava potrvá do konce
února 2015 a je přístupná
po telefonické dohodě 727 822 787.

FOTBALOVÝ PLES
Zveme všechny příznivce
sportu, dobré hudby a
lahodného pití na tradiční
fotbalový ples, který se
koná v pátek 31.1.2015
v sokolovně v Loučkách.
Začátek je ve 20 hodin.

ADVENTNÍ KONCERT
Srdečně Vás zveme na
adventní koncert, který se
uskuteční
v sobotu
20.12.2014 od 17 hodin v
kostele
Sv.
Antonína
Paduánského v Loučkách.
Těšit se můžete na ukázky
operních arií i vánoční
koledy v podání známého
operního
pěvce
Luďka
Veleho.
Luděk Vele působí od roku
1983 jako sólista Opery
Národního Divadla a v
letošní sezóně jste ho mohli
vidět
v
těchto
představeních:
Carmen,
Čert a Káča, Don Giovanni,
Dvě
vdovy,
Jakobín,
Prodaná nevěsta, Rigolleto.
Pro
obyvatele
Louček
vstupné zdarma. Ostatní
návštěvníci koncertu platí
vstup ve výši 80,- Kč.
Celý výtěžek z koncertu
věnuje obec církvi na
opravu střešního pláště a
krovu.
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akce v obci
státní svátek, den volna
veřejná schůze ZO

ZPRAVODAJ
Na další číslo Zpravodaje
obce Loučky se můžete těšit
v březnu 2015.
Pevně věříme, že se s námi
chcete na jeho tvorbě
podílet, a proto jsme otevřeni
Vašim nápadům a
očekáváme i Vaše příspěvky,
popř. fotografie s krátkým
komentářem.
Vše můžete zasílat na
adresu:
obecloucky@seznam.cz
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