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Kdo ho nečte, jako by ani nebyl
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Plán aktivit na rok 2019
- dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu
- oprava mostku v Podloučkách
- elektřina na fotbalové hřiště
- DČOV pro obecní úřad a hasičskou zbrojnici
- úprava zeleně na návsi, včetně výsadby nového
vánočního stromku

• Pozvánky

Informace z obecního úřadu
-

-

-

-

-

V rámci dotačního projektu na rekonstrukci
obecního úřadu jsme vybrali zhotovitele na výměnu okenních výplní a zadních dveří obecního úřadu. Budeme poptávat zhotovitele na
poslední úpravy v budově obecního úřadu
(dlažba na chodbě a schodišti)
Bylo instalováno nové večerní osvětlení
kostela a nové světlo na schránky
Od prosince bude pro zimní období opět otevřená dětská hernička pro nejmenší v budově OÚ. Pokud se budou chtít maminky s
dětmi přidat, prosím obraťe se na Veroniku
Kvintusovou nebo Lucii Stránskou
Od ledna 2019 dochází ke změně úředních
hodin. Nově budeme „úřadovat“ každé pondělí od 16:00 do 19:00 hodin. Středeční úřední
hodiny zůstávají po telefonické dohodě nezměněny.
Nová služba úřadu – pokud máte zájem o zasílání pozvánek a informací z obecního
úřadu emailem, ozvěte se na obecní email
obecloucky@seznam.cz
Od nového roku dojde k navýšení ceny vodného na cenu 55, 38 Kč/m³.
Severočeské komunální služby ohlásily zvýšení sazby za vývoz popelnic od ledna 2019
zhruba o 2,- na jeden svoz

Kácet nebo nekácet?
V přištím roce by obec chtěla upravit a omladit zeleň
na návsi. S tímto plánem vyvstala otázka, zda pokácet
hlohovou alej vedoucí od OÚ podle kostela k faře.
Hlohy už nejsou podle zahradníků ve své kondici, jsou
přestárlé, málo kvetou a zároveň je jejich údržba kvůli
trnům složitá. Pokud by došlo k pokácení, stromy by
byly samozřejmě nahrazeny novými, tak aby jsme
náves o zeleň neochudili.
Zároveň hledáme nové vhodné místo na nový vánoční
strom, který bude potřeba vysadit.
Na tuto akci se budeme snažit získat nějakou dotaci,
úpravy probereme s odborníky a necháme zpracovat
projekt na obnovu zeleně. Než k tomu přistoupíme,
rádi bychom znali Váš názor na kácení aleje a
případně tip, kam vysadit nový vánoční strom.

V následujích dnech připravíme anketu a budeme
rádi, když se o Váš názor podělíte.

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat

20. prosince 2018 od 18.00

na obecním úřadě.
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Výsledky voleb do zastupitelstva 2018
5.-6. října se i v naší obci konaly volby do zastupitelstva obce a Senátu ČR.

SENÁT
Volební účast do senátních voleb byla tradičně nižší – 1.kolo 38,4% (125
voličů, 48 odevzdaných obálek), 2.kolo 16,8% (125 voličů, 21 odevzdaných
obálek).
Novým senátorem pro Mladoboleslavsko a Turnovsko se stal Raduan
Nwelati z ODS.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Volební účast byla ve volbách do zastupitelstva 49,6% (125 voličů, 62
odevzdaných obálek).
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva: Lenka Kvintusová 38 hlasů,
Ing. Lucie Stránská 34 hlasů, Martin Meloun 30 hlasů, Martina Kůtková 28
hlasů, Dana Špicová 27 hlasů, Bc. Monika Sládková 26 hlasů a Jana
Kovářová 25 hlasů.

Od listopadu najdete naši
obec na síti facebook. Na
stránkách budeme
zveřejňovat pozvánky na
společenské a dětské
akce v Loučkách a okolí.
Přidejte se k nám!

Na veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva 1.11.2018 byly funkce
v zastupitelstvu zvoleny následovně :
starostka - Lenka Kvintusová
místostarostka - Ing. Lucie Stránská
předseda finančního výboru - Jana Kovářová
předseda kontrolního výboru - Dana Špicová
předseda kulturního výboru - Martina Kůtková
předseda technického výboru - Martin Meloun

Putování za sv. Martinem
11. listopadu odpoledne se konalo již tradiční putování za svatým Martinem. Martin na bílém
koni sice nedocválal, ale i bez sněhu si děti program užily. U hasičárny děti pozdravila selka
s husou, která jim popřála úspěšné putování a hledání pokladu. Procházka skončila na dětském
hřišti pod hasičárnou, kde byl pro děti připraven teplý čajík, svatomartinské rohlíčky a buřtíky
opekané na ohni. Malé děti si pastelkami vyzdobily každé svého papírového koníka, za jejichž
přípravu moc děkujeme Veronice Kvintusové.
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Pozvánky
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Rok 2018 se pomalu blíží ke svému konci,
čeká nás krásný vánoční čas, který ať již bude
v „bílém kabátě“ nebo nikoliv,
měl by být pro nás časem svátečním,
jenž, budeme trávit se svou rodinou a svými přáteli.
Věřím, že k vánoční atmosféře přispěje
i nové vánoční osvětlení
nebo Adventní koncert v kostele.
Do roku 2019 Vám jménem svým i jménem zastupitelů
přeji hlavně hodně zdraví, pohody a radosti.
Budeme se na Vás těšit, ať při kulturních či společenských akcích
nebo při zasedáních zastupitelstva.
Krásné vánoce a šťastný nový rok 2019
Lenka Kvintusová, starostka
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