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Volby do zastupitelstva kraje
Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:



v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje může hlasovat
občan České republiky,




který má trvalý pobyt v obci na území Libereckého kraje,
který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volební místnost pro volební okrsek č.1, je v budově obecního úřadu č.p.34 v prostorách Výstavního zastavení.

VESNICE ROKU 2016 - ZLATÁ CIHLA PRO NAŠI SOKOLOVNU
Obec se v letošním roce zapojila do soutěže
Vesnice roku 2016. . Tato soutěž byla
vyhlášena na jaře letošního roku a přihlásilo se
do ní celkem 17 obcí, přičemž naše obec byla
tou nejmenší přihlášenou obcí libereckého
kraje.
Hodnotící komise skládající se z 18 hodnotitelů
navštívila Loučky dne 6. června, jako první
obec ze 17 přihlášených obcí v Libereckém
kraji. Při této příležitosti jim byla představena
celá obec, výstavA v muzeu, kostel, okolní
příroda a opravená budova Sokolovny, kterou
obec zároveň přihlásila do soutěže o Zlatou
cihlu.
Vítěznou obcí libereckého kraje se stala obec
Prysk (okres Česká Lípa) a ačkoli obec Loučky
nebyla oceněna žádnou stuhou, naše
Sokolovna byla oceněna Zlatou cihlou v
kategorii A (obnova či rekonstrukce památkově
chráněných objektů a památek místního
významu).
Vítězství je to jistě zasloužené, jelikož na naší
Sokolovně byla v roce 2012 provedena
rozsáhlá rekonstrukce.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
Zlatou cihlou v Programu obnovy venkova se oceňují příkladné stavby,
realizované v duchu Programu obnovy venkova, které si zaslouží, aby
byly zveřejněny. Cílem rozšíření soutěže o toto vyhodnocení je získání
evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění
v každoročně vydávané osvětově propagační publikaci „STAVBY
VENKOVA“.
Kategorie hodnocených staveb
A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek
místního významu,
B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby,
C - nové venkovské stavby
Hodnotící kritéria
 Začlenění stavby do prostředí obce a jejího krajinného rázu.
 Respektování kulturní kontinuity regionu, charakteru místního
prostředí a využití tradičních materiálů.
 Zachování původních stavebních prvků a architektonického tvarosloví
při obnově a rekonstrukci historických staveb a památek lidového
stavitelství.
 Soulad novostaveb se stávající zástavbou a jejich estetický účinek.
 Technická a energetická úroveň stavby; úprava zeleně a okolí stavby.
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Finalisté soutěže Vesnice roku 2016
Cehnice - Jihočeský kraj
Kozojídky - Jihomoravský kraj
Valy - Karlovarský kraj
Rudník - Královéhradecký kraj
Prysk - Liberecký kraj
Velké Hoštice - Moravskoslezský kraj
Hněvotín - Olomoucký kraj
Sebranice - Pardubický kraj
Konstantinovy Lázně - Plzeňský kraj
Úholičky - Středočeský kraj
Nové Sedlo - Ústecký kraj
Lípa - Kraj Vysočina
Kašava - Zlínský kraj

VEŘEJNÉ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA OBCE
V roce 2016 se budou konat ještě dvě
veřejné schůze a to v těchto dnech:
20. října
15. prosince

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V neděli 23. října mezi 13:15- 13:25 hod. proběhne svoz
nebezpečného odpadu. Občané zde mohou bezplatně odevzdat
veškerý elektro odpad (pračky, ledničky,...), motorové oleje, léky. V
tomto termínu se NEODVÁŽÍ pneumatiky (svoz pneu vždy na jaře).
Podrobnosti budou vyvěšeny na úřední desce.
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Poplatky za svoz KO
se v roce 2016 platí:
od 1.7.2016 do 30.9.2016
na II. pololetí.
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VÝBĚR Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
Sokolovna byla opět napadena
dřevomorkou. Tento problém se již
řešil před rozsáhlou rekonstrukcí
sokolovny v roce 2012, avšak nyní je
třeba, řešit ho znovu. Jednou z variant
řešení je vybourat celou podlahu,
odstranit všechny obklady a zdi
okopat na cihly. Poté provést sanaci a
dezinsekci a vše znovu zakrýt.
Náklady na tyto práce jsou
odhadovány na cca 500 tis., a to při
využití dobrovolné práce. Druhá
varianta, která je také vehře je
mikrovlnná likvidace, jejíž náklady
budou vyčísleny v nejbližších týdnech.
Sokolovna je nyní pro veřejnost
z pochopitelných důvodů uzavřena
což znamená že je ohrožena i místní
kultura, plesy, zábavy apod.
Obec získala dotaci z dotačního
programu Bezpečně na obecní úřad,
kterou uděluje liberecký kraj. Dotace v
hodnotě max. 95 tis. Kč bude čerpána
na opravu obecního úřadu (stříška
nad vchodem, zábradlí, obložení
chodby).
Předsedající informovala, že oplocení
nového sadu p. Mazánka (za
výjezdem z obce, směr Klokočí) bylo
CHKO povoleno a majitel dostal i
povolení změny kultury na ovocný
sad. Nyní je tedy tento problém, ve
kterém obec nefigurovala, ale
vystupovala jako svědek, vyřešen.
Dne 23. června se konalo pracovní
setkání s úředníky krajského úřadu.
Kraj vypisuje dotace na obnovy alejí.
Předsedající prezentovala záměr obce

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

zapojit se do této akce a odeslat na
kraj žádost, na obnovu naší třešňové
aleje (směr Klokočí), bohužel, do
kategorie nespadáme. Podporovány
jsou pouze významné aleje v kraji.

přesun mezi položkami v rozpočtu.
Tento přesun byl měl souvislost s
červnovým jarmarkem (nákupy
materiálu, dohody o provedení
práce, vystoupení, atd).

Dne 7. května se konala nově obnovená slavnost Vítání občánků. Vítání
občánků bylo provedeno ve 3 kolech, jelikož na akci byli pozváni
všichni „občánci“ a jejich rodiče, kteří
se narodili mezi lety 1991 – 2015.
Dostavili se téměř všichni. Další
Vítání občánků se budou konat dle
toho, jak se děti narodí. Obvykle se
tato slavnost provádí u významných
státních svátků (květen, září, říjen).
Příští vítání občánků by se tak mělo
konat 28. října v místním Muzeu. O
bližších podrobnostech budeme
zúčastněné včas informovat .

Obec byla kontaktována Klubem
českých turistů, kteří odstranili staré
směrovky. Tyto budou nahrazeny
novými s pořizovací cenou cca 500
Kč.

Předsedající informovala veřejnost o
schůzi Mikroregionu Podkozákovsko.
Na schůzi se řešilo mimo jiné i téma
komunálního odpadu, zpracování
strategického plánu, atd.
Mikroregion již v minulosti žádal o
dotaci na zpracování strategického
plánu, avšak tato byla zamítnuta.
Předsedající prezentovala záměr
zastupitelstva zpracovat strategický
plán, který je pro další rozvoj obce
nezbytný, stejně jako pro čerpání
dotačních titulů. Nabídky na
zpracování tohoto dokumentu se
pohybují v řádech deseti tisíců (5080). Obec využila nabídku MAS
Achát, a zpracování tohoto
dokumentu zadala této organizaci.
Přičemž cena je 20.000,- Kč
ZO projednalo a schválilo rozpočtové
opatření č. 3, 4 kde se jednalo o

Obec přijala žádost od českého
telekomu o prodloužení smlouvy o
pronájmu přijímače v hodnotě 1.000
Kč/rok. Smlouva byla prodloužena
na 5 let.
Předsedající informovala přítomné o
blížících se podzimních volbách do
krajského zastupitelstva. Pro
občany je možnost přihlásit se jako
člen komise na oba dva dny konání
voleb. Volby se budou
pravděpodobně konat v místním
muzeu, vzhledem k napadení
sokolovny dřevomorkou.
Obec je každoročně povinna podat
žádost o přezkum hospodaření. Tato
zákonná povinnost byla splněna a
žádost podána.
Obec přijala nabídku softwaru pro
správu místního hřbitova. Pořizovací
cena tohoto programu by byla cca
20 tis. Kč. Zastupitelstvo obce se
rozhodlo, že tuto nabídku nevyužije.
Předsedající veřejně poděkovala
paní Maternové, která svým
pohotovým jednáním zabránila
možné nehodě, kdy po propadnutí
poklopu od vodovodního řadu byla
neoznačená vozovka nebezpečná
jak pro pěší, tak i pro projíždějící
auta.
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Co bylo ...
18. června
Loučecký jarmark
Dne 18. června se konal již 5. ročník Loučeckého Jarmarku.
Předsedající zhodnotila celou akci jako zdařilou a informovala
všechny přítomné, že tímto ročníkem skončila povinnost o
udržení této akce. V příštím roce tedy bude záležet jen na obci
a místních občanech, zda budou chtít tuto akci udržovat i
nadále.
Zisk z letošního ročníku byl cca 16 tis. Kč. Předsedající navrhla,
že by se výtěžek mohl věnovat ve formě podzimního výletu jako
poděkování všem spolupracujícím na této akci.

Výstava panenek
Nedílnou součástí turistické sezóny v Loučkách je pořádání
letní výstavy ve Výstavním zastavení. Letos padla volba na
panenky. Mimo porcelánových panenek, které zapůjčila paní
Markéta Hamadová z Turnova, byly vystavovány i panenky a
jiné hračky, které zapůjčili obyvatelé naší i sousedních obcí.
Chtěla bych touto cestou všem, kteří zapůjčili své
„hračky“, poděkovat za jejich vztřícnost a ochotu, podělit
se s námi o kousek historie.

... a co bude
Výhled událostí následujících měsíců:
20. října

27. listopadu

Zasedání zastupitelstva
obce

Rozsvěcení vánočního
stromu
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událost v obci
státní svátek, den volna
veřejná schůze zastupitelstva

…vánoční nadílka,
koncert v kostele,
výlet….

28.října
Vítání občánků

11.listopadu
Putování za sv.Martinem

Na další číslo Zpravodaje
obce Loučky se můžete
těšit v prosinci 2016.
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