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Ptáme-li se, jaké důvody vedly naše předky před
130 lety k založení ryze účelového spolku, spolku hasičského, musíme vycházet z charakteru doby, poslední
čtvrtiny devatenáctého století. Tedy jací lidé tu žili, jaké
byly společenské a ekonomické podmínky společnosti.
České země byly v rámci Rakouska-Uherska nejprůmyslovější částí monarchie. To nutně znamenalo vzdělané a
pracovité obyvatelstvo.
Relativně klidná, pečlivě obhospodařovaná a
upravená krajina Českého ráje byly především na severu obklopena průmyslovou oblastí liberecka a semilska
a jejími textilními a strojírenskými fabrikami. Celá oblast podkozákovska nemá až tak dostatek zemědělské
půdy, která je dělena do 3-5 hektarových hospodářství.
Rodiny jsou v té době početné a na obživu tato výměra
jen stěží postačí.
Proto lidé chodí za prací do okolních textilek, na
stavby, do lomů stavebního kamene a vápence a na
sezónní práce i do okolních cukrovarů. Všichni pochopitelně ovládají běžné zemědělské práce a k tomu ještě
dalších devatero řemesel. Zajímavé je i to, kolik z nich
ovládá náročné a jemné práce spojené s řezáním, broušením a vrtáním drahých kamenů, úpravou skleněných
imitací kamene, šperkařských a pasířských prací.

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Takoví lidé, zaměstnaní od rána do večera, se
sešli a domluvili, že je potřeba zabezpečit se proti požárům.
Loučky byly ze zákona od roku 1864 katastrální
obcí a územně k ní byly připojeny Besedice, Michovka,
Hamštejn, část Koberov, Vrané a Zbiroh. Proto se založení hasičského spolku týkalo společně všech těchto
obcí. Vzor pro ustanovení spolku měli nedaleko. Na
blízkém Vrátě již organizovaný požární spolek existoval.
Obec Loučky má v té době, mimo kostel,
faru a školu, už jen pár domů z kamene. Ostatní stavení, ať již obytná nebo hospodářská, jsou ze dřeva a
střechy mají ze slaměných došků. Topí se v kovových
nebo kachlových kamnech, v pecích, svítí se petrolejkami. Domy jsou postaveny na parcelách blízko sebe a
tak je z ohně neustále strach. Ani voda není v obci
snadno dostupná. Sice se postaví jednoduchý přívod
vody z Podlouček a kašna, později i nákladný vodovod
z Michovky, ale při větším požáru by hašení bylo nadále
problematické.
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Vezmeme-li do rukou publikaci „100 let organizované
dobrovolné požární ochrany v Loučkách“ máme zde
přehledně uveden vývoj obce a stoletý život
požárnického spolku až do roku 1987. Od té doby však
již uplynulo dalších 30 let. Můžeme se ptát jaké
hodnoty a tradice zůstaly, co se změnilo a jací lidé
dnes pro spolek pracují. Se změnou společenského
systému, vznikl i nový pohled na spolkovou činnost.
Změnil se i název – požádník – dobrovolný hasič.
Podstata a záslužnost činnosti dobrovolných hasičů
však zůstala neměnná.
Ne, že by nebyli v obci lidé ochotni pomoci v kritických situacích. Základní protipožární vybavení
obec má, činných členů spolku je celá desítka.
Problémem je ale, jejich pracovní zatížení většinou
mimo obec a tím pádem i možnost okamžité pohotovosti a akce.
Faktem je, že vždy a všude, byl společenský a kulturní život obcí vázán na skupinu lidí, kteří pracovali pro druhé, a v Loučkách je tomu ne jinak.

Každá správná obec si svých spolků váží. Bylo tomu
tak kdysi a je tomu i dnes.
Loučky mají v současnosti pouze dva organizované
spolky. Dobrovolné hasiče a Sokol. Obě organizace
mají svoje důstojné stánky, pro obec i urbanisticky
nepřehlédnutelné. Sokolovnu a v centru obce i hasičskou zbrojnici. Činnost těchto dvou organizací se na
úrovni jednotlivců a za podpory zastupitelstva obce
prolíná, kritika některých spoluobčanů, že by mohli
konat lépe a víc, je jen snadnou výmluvou těch, co
stojí stranou.

Informace z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dvě nové
vyhlášky. Podle zákona je obec povinna, v případě že není
zřizovatelem MŠ a ZŠ, zajistit umístění dětí do těchto zařízení.
Nejprve proběhlo jednání s obcí Koberovy, bohužel kapacita
jejich zařízení nedovolila sepsat dohodu mezi obcemi. Poté
proběhlo druhé jednání s nejbližší obcí, kterou je Mírová pod
Kozákovem, kde kapacita obou zařízení, MŠ na Chutnovce i ZŠ
v Bělé, je dostatečná a mohou tak bez problémů přijmout i
loučecké děti. Obě vyhlášky jsou zveřejěny na webových
stránkách obce.
Pro rodiče, se ale prakticky nic nemění. Sami mohou
rozhodnout, které zařízení budou jejich děti navštěvovat a
v případě volných kapacit, bude jejich ratolest dozajista
přijata.
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Ohlédneme-li se tedy zpět za uplynulými třiceti
léty od stoletého výročí hasičského spolku, musíme věřit, že ani útlum činnosti, změna společenského systému, generační problém lidí, těch kteří
se opravdu zasloužili o spolek v Loučkách, současná absence pocitu být někde organizován, nezabrání funkční existenci spolkové činnosti loučeckých občanů. Jejich snaha při spojování zájmů lidí,
při oslavách výročí a slavnostech, drobných sportovních akcí a akcí pro děti je pro obec nezastupitelná. Přejme si, aby se tato skupina lidí pracující
pro veřejný celek, osvědčila i v podmínkách 21.
století.
POZVÁNKA NA OSLAVU
130 LET SDH LOUČKY
Sbor dobrovolných hasičů pro Vás
připravil odpoledne plné zábavy,
divadla, dobrého jídla a studeného
pití. Během odpoledne budete mít
možnost nejenom shlédnout ukázku
práce
profesionálních
hasičů,
pracovníků Českého červeného kříže,
ale také se představí moderní
záchranná technika okolních obcí.
Přijede několik hudebních skupin,
které vyplní celé odpoledne a část
večera. V sobotu 17.6.201, se na Vás
ve 14.00 hod. těší členové SDH
Loučky.
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Vážení spoluobčané,
naše obec v současné době zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje obce nám umožní lépe využít našich
finančních prostředků, rovněž je důležitým podkladem při získávání různých dotací. Považuji za velmi důležité znát Vaše
názory, jaká by obec měla být a co proto můžeme společně udělat a případné návrhy řešení jednotlivých problémů, které
Vás tíží.
Obracím se na Vás proto s prosbou o vyjádření Vašich názorů na otázky uvedené v anonymním dotazníku.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou
pečlivě vyhodnoceny, o výsledcích budete informováni prostřednictvím obecního zpravodaje a na internetových stránkách
obce http://www.loucky.info, kde je také umístěn tento dotazník v elektronické formě ke stažení.
Vyplněný dotazník prosím odevzdávejte do 30. června 2017 buď osobně v kanceláři obecního úřadu, nebo zasílejte na
Pokyny kadresu:
vyplnění:
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou
emailovou
obecloucky@seznamcz
nevyberete,
formulujte
do volného
Děkuji Vám za spoluprácisvůj
a zanázor
projevený
zájem.prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
Lenka Kvintusová
1. velmi dobře
4. spíše špatně
2. spíše dobře
5. velmi špatně
3. ani dobře ani špatně
6. jinak (uveďte jak)…………………….
2. Co se Vám v naší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně tři možnosti)
1. klidný život
6. dobrá dopravní dostupnost
2. dobré mezilidské vztahy
7. kulturní a společenský život
3. příznivé životní podmínky
8. sportovní vyžití
4. blízkost přírody
9. vzhled obce
5. dostupnost pracovních příležitostí
10. jiné (uveďte co)…………………….
3. Co se Vám v naší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně tři možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékařů
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné (uveďte co)…………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?..........
5. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
6. Jak často sledujete informace o dění v obci na webových stránkách obce?
1. pravidelně (min. 1x týden)
3. nahodile (cca 2x rok)
2. občas (cca 1x měsíc)
4. vůbec
7. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud jste uvedli ano, jak se můžete zapojit?
………………………………………………………………………………....
8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a? (zatrhněte maximálně tři možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování a opravy technické infrastruktury)
3. rekonstrukce místních komunikací
4. častější spoje veřejné dopravy
5. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné (uveďte jaké):
………………………………………………………………………………………………………..
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9. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek. (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá
míře Vaší spokojenosti)
velmi
spíše
spíše
velmi
je mi to
spokojen
spokojen
nespokojen
nespokojen
lhostejné
bydlení

1

2

3

4

5

školství

1

2

3

4

5

zdravotnictví

1

2

3

4

5

veřejná doprava

1

2

3

4

5

kultura a společenský život

1

2

3

4

5

sportovní vyžití

1

2

3

4

5

životní prostředí

1

2

3

4

5

péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

rozvoj obce

1

2

3

4

5

informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

Údaje o vyplňujícím:
Přestože je anketa anonymní, pro její řádné vyhodnocení je nutno doplnit obecné údaje o osobě, která anketu vyplňuje.
10. Jste?
1. muž

2. žena

1. 0 – 15 let
2. 15 – 29 let
3. 30 – 49 let

4. 50 - 64 let
5. 65 a více let

11. Váš věk?

12. Vztah k obci?
1. žiji zde od narození
2. přestěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

VEŘEJNÁ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA OBCE
Proběhne ve středu 28.6.2017
od 18:00 hod.
Program bude zveřejněn na úřední
desce.

13. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné (uveďte jaké)………………………………………………….

14. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Vyplněný dotazník prosím odevzdávejte do 30. června 2017 buď osobně v kanceláři obecního úřadu, nebo zasílejte na
emailovou adresu: obecloucky@seznam.cz, případně ho můžete odevzdat na veřejném zasedání.
Děkuji Vám za spolupráci a za projevený zájem.

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 D.Špicová.
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