Zpravodaj obce

Říjen 2022

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Na ustavujícím zasedání obce Loučky
dne 18.10.2022 byla zastupitelstvem
obce zvolena na další čtyři roky,
• Informace z obecního úřadu
starostkou obce, paní Lenka
• Volby do obecního zastupitelstva
Kvintusová a místostarostkou Ing.
Lucie Stránská.
• Svoz odpadu
Dále zastupitelstvo obce Loučky
• Pozvánky
zvolilo předsedou finančního výboru
pana Lukáše Kysilku, do funkce
předsedy kontrolního výboru pana Jana Polívku, do funkce předsedkyně kulturního
výboru paní Martinu Kůtkovou a do funkce předsedy technického výboru pana Miroslava
Kováře.
……………………………………………………………..

Obsah čísla

Informace z obecního úřadu
• V září byla dokončena oprava
komunikace v Podloučkách, kterou na
základě výběrového řízení realizovala
firma M-SILNICE a.s.. Cena díla byla
578 940Kč, obec získala na opravu
komunikace dotaci z Libereckého kraje
ve výši 180 000 Kč. Oprava komunikace
navázala na již opravený úsek na
katastru obce Klokočí a asfaltový povrch
byl položen až k domu č.p. 29 (Šebkovi)

• VHS plánuje nový zdroj pitné vody
pro Loučky. Nejprve by se měl, na
základě projektové dokumentace od
RNDr. Svatopluka Šedy, provést
průzkumný vrt. Z důvodu obav ze ztráty
vody z vodního zdroje pro společný

vodovod
obyvatel
a
chalupářů
v Podloučkách,
proběhla
schůzka
zástupců
majitelů
nemovitostí
v
Podloučkách, zástupců VHS Turnov,
projektanta pana Šedy a starostky obce.
Na této schůzce byl vyjasněn záměr
VHS a zodpovězeny dotazy obyvatel.
Podle posledních informací bude
průzkumný vrt proveden nejspíše na jaře
2023. Pokud vydatnost a kvalita vrtu
bude dostačující, bude následně voda
využívána pro obyvatele obce Loučky.
• Během voleb, nebo cestovatelské
přednášky, se mohli naši občané
podívat do téměř zrekonstruované
obecní knihovny a jejího zázemí
s kuchyňkou. Obec na tuto rekonstrukci
získala dotaci z Programu rozvoje
venkova. Program rekonstrukci zadotuje
z 85 %. Odhadované náklady tak pro
obec budou kolem 100.000,- Kč
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•
Obnova vodovodního řádu, dešťové kanalizace a komunikace v obci
– stále probíhají přípravné práce na projektové dokumentaci a rovněž jednání
s VHS Turnov a Libereckým krajem o
způsobu financování celé akce. Pokud
se podaří zajistit financování měla by být
oprava zahájena na jaře 2023.
•
Připomínáme, že je možné stále žádat o příspěvek domácnostem na realizaci DČOV ve výši 50% pořizovací
ceny vč. projektu, maximálně však
částku 50 000 Kč

•
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 2.pololetí je
do konce listopadu 2022. Žádáme majitele nemovitostí nebo občany, kteří se
ještě nebyli na OÚ přihlásit k poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci nebo jej nemají pro rok 2022 zaplacený, aby se dostavili na OÚ nejpozději do konce listopadu 2022.

•
Obec obdržela žádost o příspěvek
na Linku bezpečí – dne 18.10. byl
schválen příspěvek ve výši 2 000 Kč.

• Zimní údržbu silnici pro obec bude
zajišťovat opět pan Kněbort, který protahoval silnice i v předchozích letech.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva, které proběhly 23. a 24. září 2022 s
volební účastí 50, 38 % jsou:

V neděli 6. 11. ve 12.50 proběhne na autobusové zastávce sběr nebezpečného
odpadu (např léky, oleje, postřiky, barvy v uzavřených nádobách), odpad se předává
osobně, nenechávejte jej odložený na zastávce.

2

Zpravodaj obce LOUČKY

V pátek dne 4. 11. 2022 bude u hasičárny přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad.
Odpad bude od občanů vybírán v čase od 16:00 do 18:00, v případě
volného místa v kontejneru ještě v sobotu do 9:00 do 11:00.
Zároveň je možné přinést ke kontejneru elektroodpad (do velikosti
televize), jeho odvoz do sběrného dvora obec zajistí.

Jak třídit VELKOOBJEMOVÝ odpad z domácností?
Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů či pytlů, vznikají v domácnostech i
další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití nebo omezení
jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Třiďte odpady bez odhledu na to, zda jsou
velké či malé. TŘÍDĚNÍ MÁ SMYSL.
Co je důležité?
Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně
dostupných nádob na odpad – ať už jde o kontejner na směsný, či tříděný odpad. Do
kontejnerů dávat opravdu jen co tam patří.

PATŘÍ SEM:
• Veškerý nábytek
• Sanita ( vany, umyvadla, toaletní
mísy)
• Koberce, linoleum, textilie
• Matrace, molitan
• Vědra, nádoby
• Rámy oken a dveří
• Ostatní ( peřiny, lyže, zrcadla, kufry,
plastové stoly a židle, apod)

NEPATŘÍ SEM:
• Pneumatiky
• Tabulové sklo
• Elektroodpady
• Odpad, který je možno vhodit do
standartních kontejnerů na tříděný
odpad
• Stavební odpad, odpady s obsahem
azbestu
• Zářivny, výbojky, LED svídidla,
baterie
• Nebezpečný odpad, chemikálie
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Staré pneumatiky a autobaterie můžete zdarma předat
na sběrném dvoře Vesecko v Turnově
Od poloviny září 2022 je na sběrném dvoře Vesecko zřízeno nové místo zpětného odběru použitých pneumatik a autobaterií. Občané Turnova i okolních obcí
mohou nově zdarma předat staré pneumatiky a autobaterie na sběrný dvůr Vesecko.
Provozní doba sběrného dvora:
ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad–únor):
Po, Čt, Pá 9:00–16:00, Út, St 12:00–16:00, So 9:00–12:00
LETNÍ OBDOBÍ (březen–říjen):
Po, Čt, Pá 9:00–17:00, Út, St 12:00–17:00, So 8:00–12:00
Pneumatiky budou přijímány od koncových uživatelů, můžete je přivézt bez disku nebo
s diskem. Může se jednat i o podnikatele, kteří potřebují předat pneumatiky užívané
při samotném podnikání. Pneumatiky od firem, které jsou povinny zajistit zpětný odběr
v rámci vlastního podnikání, nebudou přijaty (pneuservisy a ostatní prodejci pneumatik).

Chystáme …..
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Veřejné zasedání
zastupitelstva se bude konat
13. 12. 2022
od 18:00 na OÚ

Cestovatelská přednáška

V sobotu 3.12. budou chodit Barborky
a možná si už postavíme
…a někde v předvánočním čase
bude i besídka pro děti
V pondělí 5.12. se můžete těšit na …

… a možná i adventní koncert
v kostele ….

… a možná bude i kalendář….
když pošlete fotky
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 Lenka
Kvintusová a Lucie Stránská
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