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Informace z obecního úřadu
-

Během podzimu a zimy byla opravena část
hřbitovní zdi, na toto opravu jsme získali dotaci z Libereckého kraje. Celková oprava vyšla na 258.762,-, dotace pokryla 50 % výdajů,
druhou část zaplatila obec ze svého rozpočtu.

-

Obec zavedla službu Mobilní rozhlas. Díky
této službě můžete dostávat z obce důležité
zprávy, které mohou být rozesílány formou
SMS, emailem či zprávou do aplikace v mobilním telefonu. Pokud máte zájem tuto
službu využívat, snadno se zaregistrujete na
loucky.mobilnirozhlas.cz nebo se zastavte
na OÚ a my registraci zajistíme.

-

-

-

Na veřejném zasedání zastupitelstva
obce dne 18.2.2021 byl schválen příspěvek 3 000 Kč pro Myslivecký spolek Klokočské skály na provoz spolku.
Obec plánuje v průběhu března obnovit
zarostlou cestu pod obcí směrem na
Poustka. Stezka mezi sady je zarostlá
náletem, který bude vyřezán a pařezy
budou vyfrézovány. Poté bude obnovena lavička, boží muka, případně budou dosázeny podle cesty nové stromy.
Práce zajistí, stejně jako prořez stromů
na návsi pan Vlček. Odhadovaná cena
obnovení cesty je cca 72 000 Kč.
Zastupitelstvo se shodlo na návrhu starostky zautomatizovat kostelní hodiny.
Hodiny je nutné nyní chodit každý druhý
den natahovat a stává se, že se to nestihne a hodiny se zastaví. Na základě
nabídky turnovského hodináře pana
Jana Marka Dis., bude k hodinám instalováno samonatahovací zařízení a zároveň synchronizační zařízení, které zajistí
přesný čas.

Věžní hodiny jsou v majetku obce a jsou
z konce 19.století značky Ludwig Hainz. Do
budoucna bude potřeba celý stroj, podle
pana Marka zrestaurovat, ale v letošním
roce bude provedeno pouze výše popisované doplnění v celkové ceně 108.295,- Kč.
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-

-

-

Pro informaci občanů byl na úřední desku vyvěšen rozpočet VHS a rovněž rozpočet mikroregionu
Poplatky za popelnice na rok 2021 můžete
platit na osobně OÚ nebo na účet obce
(částku a platební údaje Vám můžeme sdělit
emailem). Splatnost za 1. pololetí je do konce
dubna 2021.Pro letošní rok došlo opět k navýšení cen za svoz komunálního odpadu i tříděného odpadu. U týdenního svozu došlo
k navýšení o 2,2 Kč/svoz, u 14ti denního
svozu o 2,7 Kč/svoz.
Od 1.ledna došlo také k navýšení ceny vodného a to o 4%.
VHS Turnov začala s přípravnými pracemi
k obnově vodovodní sítě v obci. Nyní se po
obci pohybují osoby, které stávající síť zaměřují, bude následovat projektové zpracování a
v příštím roce se chystá nejenom právě výměna vodovodního řadu, ale i nový povrch
krajské komunikace. Že je stav komunikace
opravdu kritický, pochopili i silničáři a 20.2.
přijeli spravovat největší zimní výtluky.

-

-

-

-

-

-

Termín pro úklid komunikace ze stranySilnice LK je 18-19 týden roku. V případě, že
si silnici sami zametete a smetky
nevyužijete, nechte je na krajnici k pozdější
likvidaci.
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Pokud by někdo potřeboval v této těžké
době pomoci s vyzvednutím nákupu, léků
či se poradit, můžete kontaktovat náš
obecní úřad – tel. 727 822 787.
Na úřadu máme k dispozici dezinfekce,
nanofiltr či roušky. Pokud potřebujete, doručíme Vám i pytle na tříděný odpad, popřípadě odvezeme již pytle naplněné.
V případě, že jste COVID pozitivní, prosím svůj odpad netřiďte a vše odkládejte
do běžné popelnice nebo do pytle na komunální odpad.
Ke konci března proběhne opět po 10 letech sčítání lidu. Pokud bude mít kdokoli
z Vás zájem, vyplnit data elektronicky, je
Vám k dispozici počítač v knihovně. Jen
prosím předem zavolejte, abychom zajistili přítomnost pracovníka a zajistili bezpečné prostředí.
(776 695 828)
Likvidace dřevěné hmoty ze zahrad je
možná v kompostárně v Turnově, kam
můžete bezplatně tento biologický odpad
odkládat.
Likvidace loňské „hromady“ na hřišti byla
provedena na konci roku 20. Opět tam nebylo pouze dřevo, ale „šikovní“ spoluobčané tam odložili i to, co mohli bezplatně
odevzdat do kontejneru, nebo v pneuservisu. Proto není prozatím rozhodnuto,
zdali bude možné větve na hřiště odkládat. Vyčkejte, aktuální informace budou
zveřejněny na úřední desce.

Kontejner na objemný odpad bude opět
přistaven před hasičskou zbrojnicí druhý
nebo třetí víkend v dubnu.
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27.3. 2021 ZAČÍNÁ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání
je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na
webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, který bude dodán prostřednictvím
sčítacího komisaře, tím je letos Česká pošta. Formulář obdržíte jako standartně doručovanou
poštovní zásilku. Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na
cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Více informací o sčítání naleznete v přiložením letáku.
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Rok 2020 ve fotografii
Přestože byl rok hodně poznamenaný koronavirovou situací a
nebylo možné uspořádat tradiční akce, i přes to, jsme se nevzdali
…. Na jaře jsme šili roušky, stříhali filtry a těšili se na léto. Na
podzim jsme sázeli stromy a těšili se na Vánoce… a díky
šikovnosti a nápaditosti jsme možná založili nové tradice…
Děkuji Líbě, Vaškovi, Adéle, Vendule, Mirkům, Tomášovi,
Honzům, Vojtovi, Janě, Johaně, Verče, Lucii, Daně, Matějovi,
Kubovi, Martinovi, a všem ostatním, kteří tady žijete a tuhle obec
dotváříte.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce,
se bude konat
22.dubna 2021 od 18:00 na obecním úřadě.
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