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Informace z jednání zastupitelstva
➢ Obec obnovila práce na přípravách
územního plánu obce.
➢ Obec Klokočí připravuje na jaro roku
2022 obnovu místní komunikace
v Podloučkách, a to od křižovatky u
čp.31 Klokočí směrem do Podlouček až
na hranici katastru obce Loučky. Na
veřejném jednání zastupitelstva obce
20.12.2022
bylo
domluveno
a
odhlasováno, že obec Loučky také
připraví podklady na opravu komunikace
v Podloučkách, tak aby byla opravena
cesta v celém úseku až k domu č.p.29
Loučky.
➢ V prosinci proběhlo jednání s VHS
ohledně rekonstrukce vodovodního řadu
v krajské komunikaci, která prochází
středem obce a s tím související stavbu
odvodnění a povrchů komunikace.
Bohužel Liberecký kraj pro rok 2022
neuvolní finance, proto se realizace
projektu odkládá. Rok 2022 bude
alespoň využit k doladění projektu a
vyjasnění
některých
navrhovaných
řešení.
➢

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
kanalizace je potřeba vyřešit výpusť
kanalizace pod hřbitovem, kde se obáváme,
že kvůli nové kanalizaci a soustředění
výtoku pod kostel dojde při prudkých
deštích k ohrožení domů pod kostelem,
případně ke stržení pěšiny do Podlouček.
Možností, jak tomuto riziku předejít je
protáhnout zatrubnění kanalizace až k
vodárně pod domy. Nejprve je ale potřeba
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➢

➢
➢
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vodárně, pod domy. Nejprve je ale
potřeba zajistit geologický průzkum, tak
aby mohla být připravena projektová
dokumentace vč. nacenění. Geologický
průzkum je vypracován a obec bude
připravovat projektovou dokumentaci.
Poplatky za psa a poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci,
který je možné zaplatit osobně na OÚ
nebo na účet obce (částku a platební
údaje Vám můžeme sdělit emailem),
splatnost za 1.pololetí je do konce
března
2022.
Žádáme
majitele
nemovitostí nebo občany, kteří se ještě
nebyli na OÚ přihlásit k poplatku za
odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci, aby se dostavili na OÚ
nejpozději do konce února 2022.
Zastupitelstvo obce Loučky schválilo
navýšení příspěvku domácnostem na
realizaci DČOV ve výši 50% pořizovací
ceny vč. projektu, maximálně však
částku 50 000 Kč.
Jarní
úklid
krajské
komunikace
proběhne v 18.-19.týdnu roku 2022.
Pokud budete silnici zametat sami,
smetky prosím ukládejte do kraje vjezdu
na parkoviště.
Odkládání dřevěné hmoty na hřiště za
obcí není v letošním roce dovoleno.
Liberecký kraj připravuje dotační
program na dodatečnou instalaci
akumulační nádoby u domácích kotlů na
pevná paliva. (konec března)
Cena vodného pro rok 2022 je 59,42 m3

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
24.února 2022
Začátek v 18.00 hod.
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Domovní čistírny odpadních vod a příspěvek obce
Zastupitelstvo se rozhodlo navýšit podporu pro realizace DČOV v obci. V současné době je často nepřečištěná voda ze septiků RD a chalup pouštěna rovnou do kanalizace, což bohužel vytváří velký problém na odtoku kanalizace pod kostelem a může to znečišťovat obecní zdroj pitné vody. Zároveň se
plánuje rekonstrukce obecní kanalizace, kde napojení odtoku odpadní vody z domácnosti je podmíněno
přečištěním.
Obec vyčlenila z rozpočtu r. 2022 celkovou částku 400 000Kč na podporu staveb DČOV.
Výňatek z Ekologického programu pro poskytnutí dotace na podporu výstavby domovních ČOV:
1. Obec Loučky poskytne dotaci na řešení individuálního čištění odpadních vod majitelům nemovitostí určených k trvalému bydlení.
2. Dotaci lze poskytnout na každé číslo popisné/evidenční pouze jednou.
3. Dotace lze poskytnout pouze na nemovitosti postavené před rokem 2000, které jsou trvale obydleny.
4. Obec Loučky uhradí 50% skutečně vynaložených nákladů na projektovou dokumentaci individuálního čištění odpadních vod a 50% nákladů na stavbu DČOV maximálně však 50.000,- na jedno
č.p.
Celé znění, včetně žádosti o dotaci, je k dispozici na stránkách obce Loučky (dokumenty/ostatní)
http://loucky.info/dokumenty-ke-stazeni/ostatni-dokumenty/category/40-dotace-dov
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Spolek ZaZemí - Svobodu sadu
Milí přátelé z Louček,
jistě vám neuniklo, že v sadu kolem fotbalového hřiště se cosi děje. Náš spolek ZAzemí, který usiluje
o zdravou, pestrou a také pro lidi prostupnou krajinu, zde přetváří průmyslový sad v sad přírodní, lidem
přístupný. 90% uschlých višní jsme odstranili a z větví vyrobili biouhel. Ten se stal základem kvalitního
kompostu a bude navrácen zpět ke stromům. Místo višní jsme vysadili 45 vysokokmenných ovocných
stromů – jabka, hrušky, švestky, třešně.
Na jaře budeme pokračovat v sázení výsadbou ještě 5 jabloní, 10 ořešáků, 10 jedlých kaštanů
a 2 jírovců. Chcete-li se stát patronem jednoho ze stromů, zájemce evidujeme již nyní (zazemiturnov.cz). Chceme v sadu vytvořit společenství lidí, kteří o něj se zájmem pečují. Společně sekat
trávu, zalívat, rozvážet kompost a pak u společného ohýnku poklábosit o stromech, fotbalu či o
životě.
Naším cílem je ukázat majitelům pozemků, že je tu i jiná možnost, než nechat svoji půdu napospas
devastujícím technologiím současného průmyslového zemědělství.
Jak jsme se dohodli s vaší starostkou Lenkou Kvintusovou, pomůžeme s obnovou obecní cesty,
která vede od vodárny směrem ke hřišti a která je mezi pozemky odpradávna. Doposud nikam nevedla, ale
teď přišel její čas, neboť navazuje právě na náš sad a vám se tak otvírá možnost využívat jakýsi pěší okruh
kolem Louček.
Děkujeme Vlastíkovi Hrabě a Martinovi Melounovi, kteří spolu se svými nejlepšími kamarády zetory
Borisem a Tondou pomohli sad obnovit. Loučeckým fotbalistům děkujeme za to, že nám poskytli vodu
k výrobě biouhle a mají s námi trpělivost, když jim na okraji hřiště parkujeme.
A na závěr děkujeme paní starostce Lence i místostarostce Lucce za spolupráci a obyvatelům, kteří na
podzim pomohli vysadit alej z Louček do Klokočí.
Jsme rádi, že s námi usilujete o pestrou krajinu, aby obec, kterou vnímáme jako součást jednoho
z nejkrásnějších koutů Českého ráje, si svou krásu uchovala.
Alejím a sadům zdar
Anna Hudská z Klokočí
Datum výsadby 5 jabloní, 10 ořešáků, 10 jedlých kaštanů a 2 jírovců je domluveno na 19. 3. 2022,
pokud se chcete stát patronem jednoho ze stromů, prosím, ozvěte se na náš e-mail:
zazemiturnov@gmail.com
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Hledání velikonočního pokladu
V pátek 4.března nepůjde na
celém území obce mezi 7:30 –
15:30 elektrický proud.

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a
společenství kominíků
a topenářů
Bude provádět v naší obci revize kotlů
na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva.

Na Veliký pátek (15.4.) se můžete těšit na tajemnou cestu za pokladem. Letos opět navštívíme
nedaleké skály a pokusíme se najít poklad. Tedy
pokud se skála otevře. Více informací na plakátku.

Na informační ceduli u sokolovny
se objevil zajímavý válec.
Jedná se o tzv. JukejReflex Box, ve
kterém jsou umístěny reflexní samolepky
pro bezpečný pohyb osob mimo obec.
Samolepka je reflexní a dá se nalepit i
na oděv.

cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je
400 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Termín revizí a kontrol se uskuteční
v PONDĚLÍ 28.2.2022
Zájemci se mohou objednat
telefonicky na telefonním čísle:
608 748 989

Plán zasedání ZO

21.4. 23.6.

22.9.
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