Zpravodaj obce

Květen 2016

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Obec hledá výpomoc pro Loučecký Jarmark.
Jedná se především o:
 stavbu kolotoče, houpaček, přípravu střelnice. (odpoledne 14.6-16.6)
 obsluhu stánků (pivo, nealko, zákusky, maso, langoše), obsluha muzea,
kolotoče pro děti a střelnice (sobota 18.6.)
Tímto bychom chtěli vyzvat všechny obyvatele o aktivní zapojení do této akce.
Možní zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Za spolupráci předem děkujeme.
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Informace z obecního
úřadu
Předsedající informovala o
aktivitách
zastupitelstva
za
uplynulé období.
Obec
mimo
jiné
podala
přihlášku do celostátní soutěže
Vesnice roku 2016. V průběhu
června naši obec navštíví
hodnotící komise, která nám
může udělit jedno z několika
ocenění.
Dále byla podána žádost o
dotaci na Liberecký kraj, ze
které obec plánuje provést
opravy na budově OÚ a to
především
stříšku
nad
vstupem do budovy, obložení
chodby obecního úřadu a
vybudování zábradlí na chodbě,
pořízení nových vchodových
dveří a opravu dlažby přede
dveřmi.
Obec, spolu s ostatními obcemi
Mikroregionu
Podkozákovsko
podala společnou žádost o
dotaci
na
vypracování
strategických plánů a studií
proveditelnosti. V případě, že by
tato žádost byla úspěšná, byl by
pro naší obec vypracován
strategický dokument rozvoje do
roku 2020 a zároveň bychom si
nechali
zpracovat
studii
proveditelnosti
na
odkanalizování obce.
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Předsedající dále informovala,
že jako žadatel o dotaci na
zpracování územních plánů
(MMR)
je
naše
obec
nezpůsobilá,
protože
žadatelem může být pouze
obec s rozšířenou působností.
VHS Turnov nechala pro obec
vypracovat
studii
na
odkanalizování obce, která
bude
zastupitelstvu
obce
k dispozici
během
měsíce
června. Tato studie by měla
navrhnout několik možných
řešení, jak dále řešit odpadní
vody v Loučkách.
Obec zřídila 2 nové pracovní
pozice
v
rámci
veřejně
prospěšných prací. Dotace na
mzdy zaměstnancům jsou z
úřadu práce a obec se svými
vlastními finančními prostředky
na mzdách těchto osob
nepodílí. Veřejně prospěšné
práce jsou úřadem práce
dotovány na 1 rok a obec
plánuje využít tyto pracovníky
na běžné úklidové práce, úklid
komunikací
obce,
úklid
obecních
budov,
údržbu
zeleně, drobné stavební a
opravárenské práce apod.,
v souladu
se
zaměřením
projektu podpory.

Dne 23.3.2016 se na obecním
úřadě konal audit týkající se
kontroly hospodaření v roce
2015. Kontrola neshledala
žádné pochybení, veškeré
hospodaření obce je v souladu
se zákonem a rozpočtem
obce. Vedení účetnictví je
nově členěno na podrobnější
účty a tím se stává více
přehlednější,
což
bylo
kontrolou kladně hodnoceno.
Podklady k závěrečnému účtu
obce jsou k dispozici na
obecním úřadě nebo webu
obce.
Třídění domovního odpadu.
Na parkovišti mají občané
k dispozici tzv. sběrné hnízdo,
do kterého mohou bezplatně
odkládat PET lahve, papír a
sklo.
Dále
je
možnost
vyzvednout si na úřadě pytle
na ostatní plasty, krabice od
mléka, nebo drobné kovy.
Žádáme
občany,
aby
dodržovali třídění jednotlivých
komodit a v případě, že není
tyto kam odložit, počkali, až
bude daný kontejner vyvezen.
Svoz nebezpečného odpadu
proběhne 5.června 2016 od
13:15 - 13:25. Na autobusové
zastávce bude možné zdarma
odevzdat jak nebezpečný
odpad (viz.plakátek), ale také
elektroodpad a nepotřebné
pneumatiky.

Poplatky za svoz KO
se v roce 2016 platí:
od 1.7.2016 do 30.9.2016
na II. pololetí.
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Obnovené Vítání občánků v Loučkách
V sobotu 7.5.2016 se konalo v Sokolovně po 25 letech
Slavnostní vítání občánků Louček. Na akci byli
pozváni všichni „občánci“ a jejich rodiče, kteří se
narodili mezi lety 1991 – 2015.
Dostavili se až na pár výjimek, všichni. Nejmladšímu –
Tomáškovi Lejskovi, byli sice už dva roky, ale i tak
vyzkoušel připravenou kolíbku, kterou zapůjčila paní
Hejduková.
To nejstarší vítaná „občanka“ Olga Bernatová,
už dětským střevíčkům dávno odrostla,
nicméně připravený dárek i pamětní list,
přebrala také za doprovodu své maminky.
Slavnostní akt, byl zakončen veřejným
divadelním představením v podání divadelního
souboru Vozichet z Jablonce nad Nisou, který u
nás uvedl divadelní hru KARMEN.
Starostkou obce bylo přislíbeno, že pokud se
budou rodiče, případně i odrostlejší děti snažit,
bude ji ctí pořádat vítání nových občánků každý
rok.

VEŘEJNÉ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA OBCE
V roce 2016 se budou konat veřejné
schůze v těchto dnech:
4. srpna
20. října

Výstava panenek
Od soboty 18.6.2016 pro Vás bude
ve výstavním zastavení zpřístupněna
výstava Panenek, které byly zapůjčeny
paní Markétou Hamadovou z Turnova.
Jedná se o kolekci německých,
španělských a holandských panenek.
Výstava bude přístupná do konce srpna
2016.

15. prosince
Tímto zveme všechny obyvatele k účasti
na veřejných schůzích.
Podrobný program bude zveřejněn na
pozvánkách.
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POZVÁNKA
TJ Sokol Loučky a její fotbalový klub, pořádají
v sobotu
na fotbalovém hřišti za obcí
TRADIČNÍ 25.6.2016
FOTBALOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
HRÁČŮ.
Přijďte podpořit „domácí tým“, nebo ochutnat
grilovaného čuníka !
Vstupné zdarma.
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Fotografie z akcí si můžete prohlédnout
na webových stránkách
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událost v obci
státní svátek, den volna
veřejná schůze zastupitelstva

www.loucky.info

ZPRAVODAJ

v odkazu fotogalerie

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

Výlet do Bozkovských jeskyní,
velikonoční poklad.

kde jsme hledali

Vydavatel: Obec Loučky, Loučky 34, Turnov 511 01, tel. 727 822 787, 792 303 292. Elektronická verze také na
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