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Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Březen 2019

Informace z obecního úřadu

Hlavní články

V termínu 19.3. – 28.3. bude probíhat úprava chodby
na obecním úřadě, v tomto termínu nebudou úřední
hodiny pro veřejnost. V případě potřeby kontaktujte
• Výroční zpráva o stavu veřejného
přímo starostku. Děkujeme za pochopení.
pořádku v katastru obce Loučky za
- SČVaK oznamují přerušení dodávky vody v Loučkách,
rok 2018
a to ve čtvrtek 28.3. mezi 8:00-12:00.
- Poplatky za psa a svoz KO v roce 2019 můžete platit
• Jarní úklid obce
hotově na obecním úřadě, nebo na účet obce (částku
a platební údaje Vám můžeme sdělit emailem). Splat• Pozvánky
nost za I. pololetí je do konce dubna, za II. pololetí do
konce října 2019.
- Díky dotaci pro Mikroregion Podkozákovsko, budeme
v letošním roce opravovat propustek v Podloučkách
Větve na místo pálení čarodějnic na hřišti bude možné vozit od soboty 6.4.
24.5. - 25.5. se budou konat volby do Evropského parlamentu, volební místnost bude v bývalé knihovně v budově obecního úřadu otevřena v pátek od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu potom od 8:00 do 14:00 hod.
Velkoplošná oprava silnice III/2811 a III/2812 Koberovy – Loučky – Besedice jejíž začátek je plánován na druhou polovinu dubna s sebou nese také jisté náklady pro obec. V nejbližších dnech budou ořezány koruny javorů a částečně i větve
ostatních stromů, aby byl zajištěn hladký průjezd techniky. Samotný průběh prací, objízdné trasy a uzavírky ještě nejsou
stanoveny. Sledujte proto web i vývěsku, kde Vás budeme průběžně informovat. Stavbu bude provádět firma M-Silnice.
Připomínáme, že pokud máte zájem o zasílání pozvánek a informací z obecního úřadu emailem, ozvěte se na obecní
email obecloucky@seznam.cz. Naši obec najdete od listopadu i na facebooku, na kterém zveřejňujeme pozvánky na
kulturní akce, fotky a jiné informace z obce.
Obecní zastupitelstvo schválilo ve čtvrtek 14.3. prodloužení možnosti žádat o příspěvek 5 000 Kč na zpracování projektové dokumentace na DČOV do konce roku 2019. Zároveň schválilo příspěvek domácnostem na samotnou stavbu
DČOV, a to 50% pořizovací ceny, maximálně však částku 25 000 Kč.
Zastupitelé dále schválili příspěvek Mysliveckému spolku Klokočské skály ve výši 3.000,- na nákup biologické ochrany,
tzv. pachového ohradníku.
V květnu chystáme Vítání občánků, pozvánky dostanou rodiče dětí poštou.
Další zasedání zastupitelstva obce bude 13.června 2019
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Výroční zpráva o stavu veřejného pořádku v katastru obce
Loučky za rok 2018
Policie ČR obec seznámila se stavem veřejného pořádku za uplynulý rok 2018.
TRESTNÉ ČINY
Během roku 2018 byly katastru obce evidovány celkem dva trestné činy. Jednalo se o vloupání do rekreační
chaty v obci, ke kterému došlo během zimních měsíců v roce 2018. Další trestný čin se stal v květnu 2018 a jednalo se o
odcizení disků ze zaparkovaného vozidla. U obou spáchaných trestných činů byli zjištěni jejich pachatelé.
PŘESTUPKY
Za rok 2018 byly evidovány celkem čtyři přestupky. Jednalo se o poškození okna rekreační chalup, ke kterému
došlo na přelomu března a dubna 2018, pachatel tohoto skutku zůstává neznámý. Dále byl evidován přestupek na úseku
zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nový majitel neprovedl v evidenci převod
zakoupeného vozidla na jeho osobu. V listopadu 2018 bylo evidováno nezajištění psů proti úniku. Poslední přestupek
byla krádež měděného okapového svodu z rekreační chalupy, ke kterému došlo na přelomu listopadu a prosince.
Pachatel tohoto skutku bohužel také prozatím zůstává neznámý.
V celkovém porovnání nápadu trestné činnosti se katastr obce Loučky řadí mezi klidné oblasti.
Policie by chtěla jako každoročně upozornit na vloupání do nemovitostí, krádeže pohonných hmot, barevných
kovů, krádeže motorových vozidel, příp. vloupání do těchto vozidel. Dále jsou nebezpečím různí podvodníci, kteří se
vydávají za známé rodinných příslušníků, falešné pracovníky různých známých společností, apod. Problémem jsou
taktéž osoby, které nabízejí různé nevýhodné zboží nebo služby. Další kapitolou jsou podvodná jednání, která jsou
páchána skrze síť internet (tzv. kybernetická kriminalita). Pachatelé na internetu mohou poměrně jednoduše vystupovat
anonymně, čehož hojně využívají. Podvody jsou zejména skrze inzertní portály, kdy pachatelé nabízejí inzeráty na různé
zboží, příp. služby, kdy většinou žádají platbu předem, avšak po zaplacení částky předem na účet pachatele se zboží ani
peněz poškození již nedočkají. Setkáváme se i s případy, kdy poškození zašlou peníze na účet, který je veden v cizí
zemi, kdy v těchto případech je velice těžké ustanovit osobu pachatele, jelikož účty jsou například zakládány na padělané
doklady cizích státních příslušníků, případně majitelé účtů peníze přeposílají dále různými anonymními platebními
metodami a prověřování takových případů trvá značnou dobu a ve většině případů se nepodaří zjistit pachatele této
trestné činnosti. Dále se setkáváme s prolomením či zneužitím přihlašovacích údajů k heslem chráněným aplikacím
internetového bankovnictví, e-mailovým účtům, účtům na sociálních sítích, apod. Následně dochází k jejich zneužití pro
páchání podvodů, atakům přes internetovou síť, vyhrožování či například k vydírání. Společným jmenovatelem všech
těchto událostí je neopatrnost a naivity poškozených kteří si dostatečně nechrání svoje přístupové údaje a další prvky
soukromí na internetu, nebo naivně otevírají podvodné zprávy s útočnými přílohami, které infikují jejich počítače.
Důležitá je prevence proti kriminalitě, zejména dávat minimum možností pachatelům, aby se mohli dopouštět
trestné činnosti. V praxi to znamená například nevystavovat cennosti snadno dostupné pro pachatele, nepouštět
neznámé osoby do svých domácností, pečovat s osvětou mezi seniory a mezi dětmi, všímat si dění kolem sebe a včas
zavolat policii o pomoc.
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UKLIĎME LOUČKY
V sobotu 6. dubna se koná
JARNÍ ÚKLID OBCE
Zapojujeme se tímto do celorepublikové
akce UKLIĎME ČESKO.
Naplánován je úklid návsi a prostoru kolem
kostela, hřbitova, obecních cest a ořez větví.

Od pátku 12.4. do neděle 14.4.
bude u hasičárny přistaven
kontejner na

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

Sraz je v 8.00 hodin před hasičskou
zbrojnicí.

Objemný odpad je ten, který se
nevejde do popelnice, např.
starý nábytek, lino, koberce,
umývadla apod.
Zveme všechny dobrovolníky, kteří přiloží
ruku k dílu. S sebou si prosím přineste
pracovní náčiní
(hrábě, lopatu, koště, kolečko, motyčku).
Po práci budou jistě i „koláče“.

Ne stavební suť, pneumatiky
a nebezpečný odpad.
Žádáme občany, aby nenaváželi
tento druh odpadu na místo
pálení čarodějnic a uložili jej do
kontejneru.
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Pozvánky

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 Lucie Stránská
MK ČR E 22025
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