Zpravodaj obce

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Červenec 2019

Tajný výlet na Velký pátek

Informace z obecního úřadu
 V březnu byla dokončena oprava chodby a schodiště na OÚ, která byla podpořena dotací
Libereckého kraje.
 Firma COLAS vyhrála výběrové řízení na opravu mostku v Podloučkách. Práce by měly
být dokončeny do konce července. Celá akce je součástí projektu „Místní komunikace na
Podkozákovsku“, který byl podpořen dotací Libereckého kraje.
 V roce 2019 žádal Mikroregion o dotaci na projekt „Sdílená technika pro komunální službu Mikroregionu“ v případě, že bude dotace přiznána, bude nakoupena komunální technika např. elektrocentrála, motorová pila nebo fukar na listí.
 Poplatky za psa a svoz KO v roce 2019 můžete platit osobně obecním úřadě nebo převodem, na účet obce ( částku a platební údaje Vám můžeme sdělit emailem). Splatnost
za I. pololetí byla do konce dubna, za II. pololetí je do konce října 2019.


Ve dnech 24.5.-25.5. se konaly volby do
Evropského parlamentu. Tyto volby bývají
tradičně doprovázeny nízkou volební
účastí občanů, v Loučkách byla volební
účast 31,25%, tedy lehce nad celostátním
průměrem, který byl 28,72%.V Klokočí
pak
byla
volební
účast
47,2%,
v Koberovech 37,01%. Ve všech třech
obcích byla vítězem ANO 2011.

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
12. září 2019
Začátek v 18.00 hod.
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OPRAVA SILNICE KOBEROVY – LOUČKY- BESEDICE
Z důvodu kompletní opravy povrchu komunikace bude v termínu
1.7.- 22.7. úplně uzavřena silnice Koberovy – Loučky ( ke křižovatce u sokolovny)
a od 23.7.-31.8. bude úplně uzavřena silnice z Louček (od sokolovny) do Besedic.
V době uzavírky silnice do Besedic bude objízdná trasa pro autobusy vedena po zprůjezdněné opravené komunikaci z Louček do Koberov. Detaily k opravě silnic a dopravnímu omezení najdete na úřední desce obce a na internetových stránkách. Pokud se dozvíme nějaké
nové informace, budeme je zveřejňovat na Facebooku, popřípadě vývěskách.

OPRAVA SILNICE LOUČKY- KLOKOČÍ
Podle sdělení pracovníků Silnice LK dojde k opravě výtluků na komunikaci Loučky- Klokočí
v nejbližších dnech . Bohužel nedojde k vyfrézování „obrazců“, ale bude opět provedeno pouze
odborné zasypání a uplácání.

Tajný výlet na Velký pátek
Letos se Velký Pátek konal výlet, jehož program byl
do posledních minut před cílem utajen. Nakonec nás
autobus vyložil v areálu sklárny AJETO u Nového
Boru, kde probíhal Velikonoční sklářský program. Děti
si mohly obarvit skleněná vajíčka, navléknout korále a
dospělí odvážlivci si mohli zkusit vyfouknout vlastní
sklo. Odpoledne jsme údolím řeky Svitávky došli
k motorkářsské mekce tohoto kraje – Pekelným
dolům. Jedná se o největší pískovcové podzemí
v Evropě, které v současnosti funguje jako speciální
motorkářský klub, který nabízí odpočinek motorkářům
i ostatním turistům. Motorky mohou vjet dovnitř!:-)
Náročný kulturní program jsme v Loučkách zakončili
opékaním špekáčků.

V neděli 19. května
jsme do naší obce
slavnostně přivítali
nové občánky
Nicholase Veleho
a Pavla Kysilku.

2

Zpravodaj obce LOUČKY

Jarní brigáda na úklid obce 6. dubna.
Moc děkujeme všem pracantům,
kteří přiložili ruku k dílu!

Naši hasiči vybojovali na závodech
ve Vesci, v sobotu 1.června, skvělé umístění.
Malí žáci si přivezli zlatou medaili
a mimi žáci medaili stříbrou.
Gratulujeme

Slet všech čarodějnic se letos opět vydařil.
Košťata i lampiony, byly ve správných rukou.
Děkujeme za doprovodný program pro děti

V sobotu 15. června se konal Pohádkový sad.
Za úspěšnou akci děkujeme především hlavní
organizátorce Veronice Kvintusové,
všem, kteří na sebe v tak horký den dokázali
navléknout parádní pohádkové kostýmy
a všem dalším, kteří se postarali
o hladové a žíznivé účastníčky

Noc s Andersenem,
již tradičního přespání v knihovně, se letos
zúčastnilo 14 spáčů. Ve společenské místnosti obecního
úřadu nejenom přespali, ale zahráli si i spousty her
a poslechli si pohádku na dobrou noc.
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RADA HASIČŮ

Jak zabezpečit dům před odjezdem na dovolenou?
Prázdniny jsou obdobím, kdy nejčastěji vyrážíme na dovolenou a ze svých domovů se vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na základní pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu
těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku.
Proto je zde několik rad od hasičů pro všechny, kteří odjíždějí na prázdniny a letní dovolené.
Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák
nebo žehlička. Pokud může vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také hrozí riziko požárů, je nejlepší centrální vypnutí
elektrického proudu. Při odchodu zhasněte všechna světla. Doporučujeme také odpojit televizor od antény.
Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale
může dojít k protečení vody i k sousedům pod vámi. Prudký poryv větru může způsobit i rozbití skla v okně a padající střepy
mohou zranit někoho před domem. Kolem domu upevněte volně ležící předměty (truhlíky, zahradní nábytek, kusy plechu
apod.), při silném větru by mohly odletět a ohrožovat okolí. Pro případ, že by došlo například k prasknutí vodovodní nebo
odpadní trubky, je vždy dobré domluvit se s někým ze sousedů a nechat u nich rezervní klíče. Hasiči se dostanou všude, ale
oprava dveří také není zadarmo.
Nechejte na sebe telefonické spojení, buď u sousedů, nebo v bytě, například na ledničce.
Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalost, zanedbání bezpečnostních pravidel, kouření, zakládání
ohňů v přírodě. V domech nebo bytech jde nejčastěji o technické závady, často právě na topidlech nebo elektrospotřebičích.
Nebezpečná je hra dětí se zápalkami. Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou požárů stohů slámy nebo sena,
ale i hospodářských nebo obytných budov. Děti nemohou posoudit následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni
dbát, aby jejich děti svým jednáním nezpůsobily požár.
Vendula Horáková, tisková mluvčí,

zdroj www.hzscr.cz

Všem školákům krásné prázdniny,
které budou okořeněny spoustou
sluníčka, zážitků a nových
kamarádů. Nám dospělákům
pohodovou dovolenou, ať už ji
strávíme doma, nebo někde za
humny.

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
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