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Výběr z usnesení
Pozvánky
Sraz žáků ZŠ v Loučkách

VÝBĚR Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
 Dne 24.9. se veřejného zasedání
zúčastnil p. ing. Hejduk z VHS
Turnov,
a
ten
přítomné
informoval, že při posledním
rozboru vody, byl zjištěn její
špatný
stav
(na
zdroji
Podloučky). Po tomto zjištění
učinil
správce
vody
VAK
okamžitá opatření a v současné
době je vše v normálu. Přesná
příčina
tohoto
nenadálého
zhoršení kvality vody není dosud
známa.
Po zjištění těchto informací o
kvalitě vody se obec rozhodla
podniknout určité kroky.
Nechala si zpracovat cenové
nabídky
na
zpracování
mikrobiologického rozboru. Tyto
rozbory by měli být provedeny
na několika místech a to
především tam, kde by mohlo
docházet ke znečišťování vody.
Dále
obec
zadala
hydrogeologické
posouzení
území, tak aby se potvrdilo, nebo
vyvrátilo, nařčení z možného
znečištění vodního zdroje
Samotná VHS Turnov zadala u
Ing.
Čepického
vypracování
návrhu
studie
řešení
kanalizačních vod obce. Plán
obce pro další roky je provést

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl
kamerové zkoušky a zjistit tak
stav současné kanalizace.
Žádáme obyvatele, aby se
k tomuto problému také nějak
postavili. Obecní rozpočet je
1,5 mil. Kč ročně, přičemž
plánované
náklady
na
vybudování obecní čističky vod
jsou cca 30 mil. Je zřejmé, že
obec není schopna realizovat
takovouto finančně náročnou
investici. Nejekonomičtější se
tak prozatím jeví vybudování
čistíren odpadních vod u
domů.

o tuto dotaci žádat, je nutné mít
schválené stavební povolení.

Obecní
zastupitelstvo
v minulých
dnech
řešilo
možnost zapojit se do projektu
meziobecní spolupráce a to do
výběrového řízení na novou
společnost, která by svážela
komunální
odpad
v obci.
V současné
době
v obci
zajišťuje svoz KO firma Marius
Pedersen (vše bez problémů).
Po zvážení všech kladů a
záporů
stávající
firmy
a
Pro
zbudování
domovní zohlednění přínosů a obětí při
čistírny odpadních vod (ČOV) zapojení do výběrového řízení
bylo rozhodnuto se do tohoto
jsou nutné tyto kroky:
projektu nezapojit.
1.)
zpracování
projektové
koncem
října
byly
dokumentace
(náklad
pro Již
dokončeny
práce
na
občany cca 4-6 tis. Kč), která
rekonstrukci obecního bytu č. 2.
platí 2 roky,
Oprava zahrnovala mimo jiné
2.) schválení projektu, neboli také
vybudování
nových
stavební
povolení,
jehož stoupaček k WC, přičemž byly
získání může trvat až 1 rok.
stavebně zasaženy všechny
Není
vyloučeno,
že WC v této části budovy.
v budoucnu bude vyhlášen Obec se chystá jednat ve věci
dotační program se státní obecních pozemků, obecního
podporou
na
vybudování majetku a komunikacích, které
domovních ČOV. V případě, že se nachází na soukromých
se tak stane, a občan by chtěl
pozemcích.

VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední veřejná schůze letošního
roku se bude konat
17.12.2015 od 18.00 hod.
Tímto zveme všechny obyvatele k účasti na této schůzi.
Veřejné schůze se nekonají pouze pro členy obecního
zastupitelstva, ale také pro obyvatele, kterým mají poskytnout
přehled o dění v obci.
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Obec se také hodlá vypořádat a dohodnout
s obyvateli, kteří bezplatně využívají obecní
pozemky.
Již
v minulosti
obecní
zastupitelstvo
informovalo o zájmu zbudovat vodovodní
přípojku na hřiště. V současné době se však
nacházíme na mrtvém bodě, jelikož vlastník
pozemků s obcí nekomunikuje. Obec tak bude
řešit a vymýšlet další alternativy, jak dostat
vodu na hřiště.

Zastupitelstvo
obce
rozhodlo
přispět
Římskokatolické církvi na opravu kostela a to
v následující výši: 10 tisíc Kč na opravu střešního
pláště a 10 tisíc Kč na vybudování mříží.

V Podloučkách byla provedena nutná oprava
sloupu veřejného osvětlení. Stávající sloup se
již v průběhu prázdnin zbortil a obyvatelé byly
v této části obce bez veřejného osvětlení.
Kotlíková dotace – Liberecký kraj otevře,
pravděpodobně v lednu, příjem žádostí na
podporu výměny kotlů v RD. Seznam
vhodných kotlů a autorizovaných montážních
firem, včetně podrobných informací o celém
dotačním programu, najdete na stránkách
Libereckého kraje, nebo můžete volat na
telefon: 485 226 linky 579, 574, 344, 653
Obec i nadále jedná s příslušnými úřady o
územním plánu obce. Zřízení UP bude časově
i finančně náročné.
Na chodbě obecního úřadu je umístěn sběrný
box na použité cartridge a tonery z Vašich
tiskáren. Můžete zde bezplatně tento odpad
odevzdat.

OPRAVA KOSTELA
Na kostele byla dokončena oprava
střešního pláště. Dále zde byla provedena
montáž mříží, tak aby mohl být kostel
přístupný návštěvníkům i v letních
měsících. Celkové náklady na tyto opravy
kostela jsou podle odhadů přes 600 tisíc Kč.
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Občané Louček mají možnost bezplatně odkládat
svůj biologicky rozložitelný odpad v kompostárně
v Turnově. Není proto nutné, „uklízet“ tento odpad
do lesa a v okolí obce.

ÚKLID HONITBY
Myslivci Mysliveckého spolku Klokočské skály
provedli na přelomu října a listopadu 2015
úklid honitby, přičemž z k.ú. Loučky u Turnova
byly v rámci této akce do Sběrného dvora
Vesecko,Turnov vyvezeny jak nebezpečné
odpady, tak i odpady ostatní.
Je celkem pochopitelné, že není v silách našeho
spolku odvést vše, co lidé do přírody
vyházejí, avšak alespoň něco.
Adam Sládek
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Co bylo ...
SRAZ ŽÁKŮ ZŠ V LOUČKÁCH
Dne 19. září se v naší obci konal sraz všech žáků
základní školy v Loučkách, která v obci fungovala
až do roku 1979.
Srazu se zúčastnilo 133 účastníků, kteří mohli
v rámci této akcie navštívit jak muzea v místní
Sokolovně, tak i výstavní zastavenemí či kostel
Sv.Antonína.
Ačkoliv byla příprava i celková organizace a
zajištění tohoto srazu velmi náročná, odměnou
všem organizátorům mohou být pochvalné a
děkovné telefonáty, které obec, či paní Hejduková, přijímaly ještě několik dní po skončení akce.
Jsme moc rádi, že se Vám sraz líbil a těšíme se na další vydařenou akci.
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... a co bude
VÁNOČNÍ NADÍLKA
Pro všechny Loučecké děti je v sobotu 5.11.2015
od 14,30 hodin v místním muzeu připravena
Vánoční nadílka.

TAJNÝ VÝLET
Dne 12.12.2015 se uskuteční Tajný výlet pro
všechny obyvatele Louček, kteří pravidelně
„přikládají ruku k dílu“ a starají se tak o kulturní a
společenský život naší malé obce.

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE
V neděli 13.12. 2015 od 16.00 hod. proběhne
v kostele Adventní koncert folklorního souboru
ŠAFRÁN.
Celé vystoupení trvá zhruba 45 minut,
vystupují v něm dospělí i děti a představujeme
období od Barborek až do Tří králů.
Nezapomeňte na teplé oblečení.

Obecný napajedlo v Podloučkách
VEŘEJNÉZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

které opravdu neplatila obec, ani žádná z dotací.

Ve čtvrtek 17.12.2015, od 18.00 hod.
proběhne letošní poslední zasedání
zastupitelstva obce.
Program:
1)úvod
2)informace obecního úřadu
3)rozpočet na rok 2016
4)rozpočtové opatření č.5
6)plán akcí na rok 2016
7)diskuse
8)závěr
Všichni jste srdečně zváni.

ZPRAVODAJ
Na další číslo Zpravodaje obce Loučky se můžete těšit
na jaře 2016.
Pevně věříme, že se s námi chcete na jeho tvorbě podílet, a proto jsme otevřeni Vašim nápadům
a očekáváme i Vaše příspěvky, popř. fotografie s krátkým komentářem.
Vše můžete zasílat na adresu: obecloucky@seznam.cz
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