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V průběhu dubna byly opraveny a natřeny
lavičky, stoly a vývěsní tabule v obci, nechali jsme rovněž vyfrézovat pařezy před
OÚ a doplnit zde chybějící dlažbu.
Díky panu Mikušovi a Tomášovi ukazují
naše kostelní hodiny správný čas, děkujeme za opravu
Koncem června jsme nechali upravit několik místních cest, které jsou nezpevněné a
byly rozbité či vymleté od silnějších dešťů.
Na cesty byl navezen asfaltový recyklát,
který obec vloni nakoupila při rekonstrukci
hlavní silnice přes Koberovy.
Zastupitelstvo obce Loučky schválilo na
zasedání 21.5. poskytnutí příspěvku
2 000 Kč na provoz LINKY BEZPEČÍ

Zastupitelstvo rovněž schválilo místním
fotbalistům příspěvek 20 000 Kč na položení dlažby k posezení na hřišti.
Díky „bleskové reakci“ doktora a senátora
Raduana Nwelati, který zajistil a předal
obci roušky s nanovláknem, byly už koncem března občané Louček vybaveni
právě tímto ochranným prvkem.

V následujících dnech pak ochranné pomůcky začal distribuovat i Liberecký kraj a
obci se podařilo získat dotaci od nadace
ČEZ na nákup ochranných pomůcek a desinfekce. Všem občanům tak byla doručena rouška s kapsou a filtry.

-

-

Obec získala od Libereckého kraje dotaci
na opravu severní části hřbitovní zdi. Plánujeme opravit poškozené části pískovcové zdi, odstranění náletu, doplnění pískovcových štuků a osazení kovaného
plotu. Práce budou zahájeny v říjnu firmou
Falstav s.r.o.
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Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném
zasedání 9.10. nový řád veřejného pohřebiště, který je v souladu s novelou zákona.
Řád bude v tištěné podobě k dispozici na
OÚ, elektronicky na stránkách obce a samozřejmě vyvěšen na tabuli u hřbitova.
Zimní protahování bude zajišťovat stejně
jako vloni v Loučkách pan Kněbort a pan
Hejduk v Podloučkách
Poplatky za popelnice na rok 2020 můžete
platit na osobně OÚ nebo na účet obce
(částku a platební údaje Vám můžeme
sdělit emailem). Splatnost za 2. pololetí je
do konce října 2020.
Zastupitelstvo po projednání schválilo novou hranici zastavěného území obce.
Liberecký kraj nechal vypracovat aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
Každá obec má v tomto dokumentu svou
kartu, kde je popsán jak vodní zdroj, tak
nakládání s odpadními vodami.
V souvislosti s tím připomínáme, že je tu
stále možnost získat příspěvek na řešení
likvidace odpadních vod z Vašich nemovitostí.

Musíme si pomáhat
Pokud by někdo potřeboval v této těžké době
pomoci s vyzvednutím nákupu, léků či jiných
nezbytností, prosím, zavolejte na náš obecní
úřad – tel. 727 822 787.
Na obci máme také v omezeném množství k
dispozici dezinfekci, filtry do roušek, či
samotné roušky. Pokud potřebujete,
zavolejte a my se s vámi na předání
domluvíme. To samé platí i o pytlích na
tříděný odpad. Pokud potřebujete donést
prázdné pytle dejte vědět, rádi Vám je
doneseme. Volné odkládání odpadu, i když
na určená místa, může být považováno za
přestupek.

NOVÝ KONTEJNER NA
ELEKTROODPAD
Od července najdete na chodbě OÚ nový
kontejner na drobný elektroodpad z domácností. Odpad zde můžete odkládat v době
úředních hodin v pondělí od 16.00 do 18.00
nebo po domluvě.

Krajská hygienická stanice, prostřednictvím
ORP Turnov, předává na obec v pravidelných
intervalech informace o počtu nakažených na
území obce. Informace je anonymní, nicméně
i v naší malé obci se již nákaza vykytuje. Přestože karanténa je u nás, troufnu si říci 100%
dodržována, je potřeba dodržovat hygienická
opatření nařízená státem. Nošení roušek,
mytí rukou a používání desinfekce je minimum
co můžeme pro svou bezpečnost udělat.
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta, se
dnes dohodl s nemocnicemi Libereckého
kraje navýšit kapacitu lůžek pro pacienty ,
kteří vyžadují hospitalizaci, o 400 lůžek.
Pomáhající organizace pro pomoc obyvatelům ze správního obvodu Turnov je ADRA,
o.p.s. – kontakt bude obcí zprostředkován na
Vaší žádost
Buďte prosím opatrní, dávejte na sebe pozor
a nestyďte se požádat o pomoc !

2

Zpravodaj obce LOUČKY

Výroční zpráva POLICIE ČR o stavu veřejného pořádku
v katastru obce Loučky za rok 2019
Policie ČR obec seznámila se stavem veřejného pořádku za uplynulý rok 2019.
TRESTNÉ ČINY
Během roku 2019 bylo katastru obce prověřováno podezření ze spáchání celkem 5-ti
trestných činů. Jednalo se o vloupání a krádeže věcí z nemovitostí. Ve všech případech čin spáchal
stejný pachatel, který byl vypátrán.
PŘESTUPKY
V roce 2019 byl v katastru obce Loučky evidován pouze jeden přestupek. Podezřelým ze
tohoto přestupku byla stejná osoba, která se na našem území dopustila výše uvedených trestných
činů.
Dlouhodobě se protiprávní jednání ve stále větší míře odehrává na úseku kybernetické
kriminality. Tento druh kriminality představuje širokou škálu protiprávních jednání, která jsou ve
většině případů páchána prostřednictvím sítě internet. Jedná se například o podvodné inzeráty na
různých internetových inzertních portálech ( www.bazos.cz, www.sbazar, ale i spousta dalších
inzertních serverů), kdy pachatelé inzerující zboží žádají po zájemcích ve většině případů platbu
předem před odesláním zboží. I přesto, že se daří pachatele odhalovat, tak problém je v následné
úhradě škody, jelikož pachatelé většinou získané prostředky stihnou utratit a pro poškozené je ve
většině případů téměř nemožné získat své peníze zpět. V konečné fázi se tak zboží, které chtěli
poškození levně pořídit, může nemile prodražit. Dále je nutno upozornit na různé podvodníky
v prostředí internetu, kteří se zaměřují přímo na určitou skupinu lidí, jako jsou např. osamělé starší
ženy atd. Tito z poškozených vylákají finanční částky pod různými legendami. Dalším velice
rozšířeným podvodným jednáním na internetu jsou činy páchané prostřednictvím sociální sítě
FACEBOOK, kdy pachatel vytvoří fiktivní uživatelský profil se stejným uživatelským jménem a
fotografií, jako má již někdo vytvořený svůj uživatelský účet. Pachatel následně kontaktuje někoho
ze seznamu přátel pravého uživatelského účtu s prosbou o zaslání jeho telefonního čísla a
s žádostí o přeposlání SMS zprávy, která mu přijde (většinou se jedná o SMS k potvrzení
platebních služeb, které jsou následně naúčtovány majiteli telefonního čísla)
Ohledně prevence proti výše uvedenému jednání je třeba si uvědomit, že není dobře posílat
předem peníze neznámým lidem, ne vždy se to může vyplatit. Dále je doporučeno průběžně
aktualizovat přístupová hesla k účtům na internetu a hesla nikomu nesdělovat. Pachatelé často
zneužívají přihlašovací údaje k heslem chráněným aplikacím internetového bankovnictví,
emailovým účtům, účtům na sociálních sítích apod. Pak dochází ke zneužití pro páchání podvodů,
atakům přes internet, vyhrožování či vydírání.
Samozřejmě chceme opětovně upozornit na vloupání do nemovitostí, krádeže pohonných
hmot, barevných kovů, krádeže motorových vozidel. Dále jsou nebezpečím různí podvodníci
vydávající se za známe rodinných příslušníků, falešní pracovníci různých známých společností
apod. Problémem jsou taktéž osoby, které nabízejí různé nevýhodné služby či zboží.
Důležité je dávat minimum možností pachatelům, aby se mohli dopouštět trestné činnosti.
V praxi to znamená například nevystavovat cennosti snadno dostupné pro pachatele, nepouštět
neznámé osoby do svých domácností, pečovat osvětou mezi seniory a mezi dětmi, všímat si dění
kolem sebe a včas zavolat policii na pomoc.
Kontakt na oddělení policie v Turnově 974 477 400 nebo 481 322 333, mobil 735 788 785.
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ZPRÁVA O ODPADECH ZA ROK 2019
Za rok 2019 jsme vyprodukovali celkem 17,1 t odpadu, což v nákladech za platby odpadu činilo
celkem 75 063 Kč. Z prodeje pytlů, poplatků za svoz a příspěvek za třídění odpadu společnosti
EKO-KOM obec získala 65 411 Kč, zbylou částku necelých 10 000 Kč doplatila obec ze svého
rozpočtu. Největší položku činí jak v objemu tak v nákladech směsný komunální odpad a druhým
nejnákladnějším odpadem je plast, jehož množství dlouhodobě nejvíce narůstá.
Pro zajímavost v roce 2014 jsme vyprodukovali 16,4 t odpadu, přičemž směsný odpad tvořil 79%
celkového objemu odpadu a plasty 5%, v roce 2019 tvořil směsný odpad 76% a plasty 10%. Více
podrobností o produkci odpadu v roce 2019 si můžete prohlédnout na obrázcích níže.
ODPADY 2019 OBJEM (v tunách)

0,13

0,16

1,50

ODPADY 2019 NÁKLADY (v Kč)

831 Kč

4 332 Kč

5 197 Kč

0,51
3 450 Kč

1,66

2 215 Kč

1,74

14 688 Kč
44 351 Kč

11,48

Komunální odpad
Sklo
Kov
Velkoobjemový odpad

Plast
Papír
TETRAPACK

Zveme Vás na veřejné
zasedání
zastupitelstva,
které se bude konat
12.prosince
od 18:00 na OÚ

Komunální odpad
Sklo
Kov
Velkoobjemový odpad

Plast
Papír
TETRAPACK

Obec Loučky ve spolupráci s CHKO Český ráj a paní Annou Hudskou

Vás zve na
SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ NA STEZCE
K FIALNÍKU
28.10.2020 v 10:00 u Bartošů
Jelikož je prozatím vyhlášen zákaz shromažďování více než
6-ti osob, budeme termín ještě potvrzovat na Facebooku a
nástěnkách u zastávky a sokolovny.
Malé občerstvení bude zajištěno
Těšíme se na Vaši účast!

Vydavatel: Obec Loučky, Loučky 34, Turnov 511 01, tel. 727 822 787, 792 303 292. Elektronická verze také na
http://www.loucky.info/. Případné náměty, příspěvky, fotografie můžete posílat e-mailem na adresu obecloucky@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadě. Tištěnou verzi publikace a grafickou úpravu provedla Lucie Stránská
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