Zpravodaj obce

LOUČKY
Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Říjen 2019

Silnicím se začalo blýskat na lepší časy.
Prakticky celé léto probíhaly na silnici z Koberov do Besedic
přes Loučky stavební práce. Vozovka dostala nejenom nový
asfaltový povrch, ale byly upraveny i krajnice a vyčištěna část
dešťové kanalizace. Nově byl upraven prostor před vývěsní
deskou a poštovními schránkami u sokolovny. Silnice je
v majetku Libereckého kraje, tudíž celou opravu hradil právě
Liberecký kraj. Práce byly ukončeny v září a obě části silnice,
byly i v září průjezdné. Nyní chybí pouze podélné značení.
A jak to vypadá se silnicí z Louček do Klokočí?
Poslední úsek opravy silnice 28211, který má zhruba 1,8 km a
je opravdu v žalostném stavu, čeká pravděpodobně náročnější
oprava. Podle sdělení náměstka hejtmana řízení rezortu
dopravy, investic a veřejných zakázek, Ing. Jana Svitáka
proběhnou v roce 2020 přípravné projekční práce. Obec má pod
komunikací umístěnu dešťovou kanalizaci a proto právě
v těchto dnech probíhá mapování stavu této stavby. Následně
bude rozhodnuto, jak se s kanalizací naloží.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat za perfektní
fotografickou dokumentaci a všem občanům, kterých se oprava
dotkla, za trpělivost a pochopení při samotné realizaci.

Informace z obecního úřadu
-

-

-

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání 12.září,
schválilo prodloužení možnosti žádat o příspěvek
5 000 Kč na zpracování projektové dokumentace na
domovní čističky odpadních vod do konce roku 2019.
Zároveň schválilo příspěvek domácnostem na samotnou stavbu DČOV, a to 50% pořizovací ceny, maximálně však částku 25 000 Kč.
Zastupitelé dále schválili příspěvek na Linku bezpečí
ve výši 2.000,- a příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy v
Liberci ve výši 1.000,-

Hlavní články


Informace z obecního úřadu



Svoz nebezpečného odpadu



Nové smlouvy o nájmu hrobových
míst

 Pozvánky

Poplatky za psa a svoz KO v roce 2019 můžete platit na osobně OÚ nebo na účet obce ( částku a platební
údaje Vám můžeme sdělit emailem). Splatnost za II. pololetí je do konce října 2019.
Na krajský úřad bylo podáno vyúčtování dotace Obnova obecního úřadu.
Byly ukončeny práce na opravě propustku v Podloučkách. Podklady pro vyúčtování dotace, byly předány
na Mikroregion Podkozákovsko, který byl příjemcem dotace z libereckého kraje
V září proběhlo poslední očkování psů proti vzteklině v naší obci. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2020 musejí
být všichni psi čipováni, s největší pravděpodobností si budou muset majitelé psů zajistit očkování samostatně.
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Sběr nebezpečného odpadu v neděli 3. listopadu

Na neděli 3.11. připravila firma Marius Pedersen ve spolupráci s obcí podzimní sběr nebezpečného
odpadu. Sběrné vozy zastaví ve 12:50 na autobusové zastávce. Připomínáme, že je zakázáno odkládat
odpad na místech sběru před příjezdem svozové techniky. Kapaliny musí být řádně označeny a není sbírán
stavební odpad typu omítky, stavební lepidla, nebo eternit či asfaltová lepenka. Dále nebudou přijímány ani
elektrospotřebiče a odpady z podnikatelské činnosti.

Smlouvy o nájmu hrobových míst
Obec Loučky, jako provozovatel veřejného pohřebiště, oznamuje nájemcům hrobových míst, že ke
dni 31. 12. 2019 končí desetileté období nájmu.
Od pondělí 28. 10. 2019 bude možné uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa a zaplatit nájem dle této smlouvy.
Smlouvy budou uzavírány opět na dobu 10 let, tedy od 1.1. 2020 do 31. 12. 2029.
Cena za nájem se skládá z nájemného a z průměrné ceny za služby spojené s provozem hřbitova.
Jsou stanoveny 4 cenové kategorie podle rozměrů hrobu. Ceny se u většiny hrobů oproti poslednímu období nemění. Výše poplatku byla schválena zastupitelstvem obce na veřejném zasedání
12. září 2019.
Schválená výše poplatku za hrob:
Kategorie hrobu
I.
II.
III.
IV.

Maximální plocha
hrobu v m²
1 m²
2,5 m²
4 m²
nad 4 m²

Vyzýváme tímto dosavadní nájemce
hrobových míst k uzavření nové
smlouvy o nájmu.
Smlouvy bude možno uzavřít do 30. 6. 2020
se zpětnou platností od 01. 01. 2020.
Uzavírání smluv bude probíhat v úředních
hodinách obce nebo po předchozí domluvě
se starostkou obce.
V den státního svátku 28.10.2019
bude obecní úřad otevřen
od 10.00 do 16.00., aby se mohli dostavit
i nájemci, kteří přijedou na hřbitov
s dušičkovou výzdobou.
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Cena za hrob/rok
80 Kč
110 Kč
150 Kč
190 Kč
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Informace o současné epidemiologické situaci na Turnovsku
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje požádala obce o spolupráci při šíření informací o výskytu
žloutenky na Turnovsku.
Na webových stránkách obce i vývěsních tabulích byly vyvěšeny informace o tom co žloutenka typu A je a
jak ji předcházet. Hygienická stanice dále informuje, že není důvod k jakékoli panice, zdánlivě jednoduché
opatření (mytí rukou) spolu s očkováním jsou velmi efektivním nástrojem vzniku onemocnění.
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A jaké bylo léto?
Tradiční fotbalový turnaj
Léto jsme zahájili tradičním fotbalovým turnajem.
Poslední červnovou sobotu se na hřišti sešlo 9
fotbalových týmů z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Děkujeme Všem fotbalistům i fanouškům, že
udržují jednu z tradic naší obce.

Na jaře a v létě jsme se potýkali se
zvýšenou kriminalitou v naší obci, některé
chalupy byly vykradeny. Policie ČR situaci
úspěšně vyřešila a pachatel krádeží byl
dopaden.

Během léta naši obec několikrát navšívily
krávy ze statku v Klokočí. Na fotografii to
vypadá i idylicky, ale když se po zahradě
projde a napase 25 krav, tak už to tak
radostné není. Vše bylo řešeno s paní
majitelkou a doufejme, že už se to
opakovat nebude.

Co chystáme na podzim a
adventní čas?
Na podzim a předvánoční čas chystáme
akce pro děti i dospělé. V listopadu se můžou
děti opět těšit na putování za sv. Martinem.
Můžete se těšit na tradiční rozsvěcení
vánočního stromečku, vánoční nadílku pro děti
i adventní koncert v kostele.
Pozvánky budou včas vyvěšeny na
nástěnce a zveřejněny na facebooku a
internetových stránkách.

Oprava propustku realizovaná v obci
díky dotaci z Libereckého kraje

Zveme Vás na
veřejné zasedání
zastupitelstva,
které se bude konat

12. prosince 2019
od 18:00 na
obecním úřadě
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