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Kvalita vody v Loučkách
Po srpnovém přívalovém dešti, který opět
„spláchl“ z Louček do Podlouček vše co mu
stálo v cestě, došlo nejenom k ucpání
propustku na místní komunikaci, což
způsobilo malou povodeň hlavně na
přilehlých loukách, ale koliforní bakterie opět
zamořily prameny pitné vody pro Loučky.
Severočeské vodovody a kanalizace museli
přistoupit k odstavení zdrojů pitné vody
v Podloučkách a pitnou vodu dováželi do
horního zásobníku v cisternách. Občané
nedostatek vody nepocítily, ale náklady na
dodávku vody do našich domovů se
prodražily o cca 200.tis. Kč. (zdroj VHS Turnov)
Nyní probíhá v Podloučkách rekonstrukce
čerpací stanice a vzniká zde nová úpravna
vody. Náklady na tuto akci hradí VHS
Turnov z části z vlastních prostředků a
z části z dotace Libereckého kraje.

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
13. prosince 2017
Začátek v 18.00 hod.

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Rok 2017 se pomalu blíží ke konci a nastává
čas bilancovat, co se povedlo či nepovedlo.
Po poměrně kruté a dlouhé zimě, která byla
pro obecní rozpočet velice náročná, přišlo
jaro a s ním skončily pro obec dvě
podporovaná pracovní místa, kterými obec
řešila údržbu veřejných prostranství, drobné
stavební práce, údržbu a opravy. Během
celého léta se nepodařilo tato místa obnovit,
popřípadě najít někoho, kdo by práce
vykonával na základě DPP. Absence
manuálně zdatného pracovníka byla znát i na
celkovém vzhledu obce. Během sezóny se
nepovedla opravit ani lavička na návsi, která
vzala za své právě při zimním protahování.
Potřeba „človíčka“, který by zajišťoval
sekání, úklid, protahování i drobné opravy
nadále trvá. V případě, že se nenajde v naší
obci, bude úřad nucen najímat na tyto práce
odborné firmy. Ale abychom se jenom
nelitovali. Podařilo se nám spolu s SDH
Loučky připravit oslavu 130.výročí vzniku
SDH v Loučkách, opravili jsme poslední
místnost v budově obecního úřadu,
vybudovali chodník u schránek a nechali
zpracovat projektovou dokumentaci na
opravu sokolovny. V očekávání jsme, jestli
dopadne dotace, jak pro sokolovnu, tak i na
nákup kompostérů pro občany.
Rok 2018 bude rokem volebním. Čeká nás
nejenom lednová volba prezidenta ČR, ale
také podzimní volby do obecního
zastupitelstva.
Proto Vy, kterým není osud obce lhostejný a
chcete se podílet na jejím rozvoji, neváhejte a
kandidujte.
Lenka Kvintusová, starostka
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Informace Mysliveckého spolku
Členové Mysliveckého spolku Klokočské skály
se rozhodli oživit chov zajíce polního ve své honitbě. S výskytem drobné zvěře je to v našich
lokalitách velmi kritické, přičemž forma zemědělského hospodaření neumožňuje přirozený
divoký odchov pernaté zvěře, jako jsou bažanti
nebo koroptve, a počty zajíců se tak drží na minimálních stavech. Proto myslivci nakoupili 20
párů, tj. 40 kusů uměle odchovaných zajíců a
tyto dne 15.7.2017 vypustili v honitbě, mj. i v
lokalitě Louček u Turnova.

Kronika Libereckého kraje
Obec Loučky letos opět přihlásila Kroniku obce
do krajské soutěže. Jednalo se o zápisy z roku
2014 a 2015.
Slavnostního vyhlášení výsledků se v Krajské
vědecké knihovně účastnila kronikářka spolu se
starostkou. Naše kronika se mezi 13 přihlášenými umístila na pěkném 4.místě. Poděkování
patří z části paní Jitce Petruškové a z části i nové kronikářce paní Veronice Kvintusové.

Vítání občánků v Loučkách
V sobotu 28.10.2017 se v nových prostorách
obecního úřadu sešli rodiče, babičky i dědečkové, ale hlavně noví „Loučečáci“.
Štěpánka Přibylová, Lucinka Lejsková, Verunka
Kaleníková a Jakub Jirman.
Děti byly přivítány do obce Loučky a byly jim
předány drobné upomínkové předměty, včetně
pamětního listu, maminkám pak kytička. Všechny děti byly zapsány do Pamětní knihy Louček a
svůj zápis stvrdily otiskem své ručičky.

Čištění odpadních vod v Loučkách
Otázka čištění odpadních vod byla projednávána
na podzim loňského roku na všech zasedáních
ZO. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že
investice do centrální čistírny odpadních vod a s
tím spojené vybudování komplexní kanalizace
v obci, je mimo možnosti obecního rozpočtu.
(Předpokládané náklady 40 mil., bez asfaltů a
chodníků. Obec by, i při dotaci 50%, musela doplatit
20 mil. ČS a.s. připravila návrh financování
případného úvěru se splatností 20 let, kdy by roční
splátka byla 1.200.000,-Kč, což při rozpočtu naší
obce, viz.výše, nelze se zdravým rozumem
akceptovat)

Proto zastupitelé projednali individuální
příspěvky na stavbu domovních čistíren
odpadních vod z obecního rozpočtu.
Občan, který projeví zájem řešit své odpadní
vody, a nechá si vypracovat projekt včetně
povolení dostane od obce jednorázový příspěvek
– 50% nákladů max. však 5.000,- Kč.
Následná realizace stavby DČOV bude také
podpořena.
Bohužel o řešení otázky čištění odpadních
vod, projevily zájem k dnešnímu dni pouze 3
domácnosti.
Je velice pravděpodobné, že odbor životního
prostředí Turnov, bude v naší obci provádět
kontrolu nakládání s odpadními vodami
v jednotlivých domácnostech. Proto si
nezapomeňte uchovávat doklady o vyvezení
Vašich žump do centrálních čistíren. Předejdete
tak případným postihům.
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... a co bude
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Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v Loučkách
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

132
83
83
82

Občanská demokratická strana
9 hlasů
Česká strana sociálně demokratická
4 hlasy
Starostové a nezávislí
26 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
7 hlasů
ROZUMNÍ-stop migraci a diktátu EU-peníze našim
občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým.... 2 hlasy
Česká pirátská strana
7 hlasů
ANO 2011
20 hlasů
Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová
3 hlasy
Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okumara(SPD)
4 hlasy

Ceny pro rok 2018
VHS Turnov na svém zasedání
dne 6.11.2017, schválila
usnesení: RS schvaluje cenu
vodného a stočného pro rok
2018 ve stejné výši jako v roce
letošním….
Severočeské komunální služby
naopak oznámily, že od roku
2018 zvýší cenu za likvidaci
komunálního odpadu cca o
5%....

...
Závěrem nám dovolte popřát Vám do nadcházejících dní
hodně pohody, málo stresu a do nového roku 2018 hlavně
zdraví a „šťastnou“ ruku, ať již 12. a 13. ledna při volbě
nového prezidenta, nebo na podzim v komunálních volbách.
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