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Informace z obecního úřadu

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl
Vážení spoluobčané,
rok 2018 se pomalu posunul do své druhé poloviny a nás
čekají podzimní volby, nejenom do zastupitelstva obce, ale
také do Senátu ČR. Prezident republiky vyhlásil termín
voleb na 5. a 6. října, v případě konání druhého kola,
půjdeme volit ještě 12. a 13. října.
S končícím volebním obdobím je možná čas na
rekapitulaci uplynulých čtyř let. Co se podařilo, či naopak
nepodařilo … Jistým hodnocením naší práce mohly být
právě komunální volby, bohužel nenašlo se mnoho nových
kandidátů, kteří by chtěli pro obec pracovat a mít možnost
o dalším směřování obce rozhodovat. Některé plánované
aktivity budou probíhat nezávisle na volbách, jiné si počkají
až na rok 2019. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
kteří se aktivně zapojili do života obce, ať již přišli na
zasedání, nebo přiložili ruku k dílu.

- byla vypracována projektová dokumentace na
DČOV pro budovu obecního úřadu a hasičské
zbrojnice
- v září proběhne úprava zeleně v obci – dřeviny
na parkovišti a předzahrádkách
- v termínu od 28.9. do 30.9. bude před
hasičárnou přistaven kontejner na objemný
komunální odpad
- obec získala z dotačního fondu Libereckého
kraje dotaci na úpravu prostor obecního úřadu.
Práce proběhnou až v roce 2019.

- už tuto sobotu 15.9. proběhne v obci očkování psů.
Poplatek je 150,-. Očkovat se bude od 11.00
v autobusové čekárně. Občané, kteří nechávají své
psy očkovat jinde, žádáme, aby se dostavili na obecní
úřad a doložili tuto skutečnost očkovacím průkazem
psa.
- kompostéry pořízené z dotace LK, byly předány
občanům.
- obec nechala zpracovat projekt na opravu
havarijního mostku v Podloučkách
- vzhledem k množícím se stížnostem na volné
pobíhání psů v obci, upozorňujeme majitele psů, aby
si své psy hlídali a nedovolili jim pobíhat po obci a
znečišťovat veřejná prostranství. Zastupitelstvo
projedná vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů
- na 2.10.2018 je plánována odstávka na vodovodním
řadu v Loučkách. Proto v době od 8:00 do 12:00
nepoteče voda
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KAM S NÍM ?
-

Každý má možnost sjednat si na obci svoz komunálního odpadu přímo od svého domu formou týdenního, čtrnáctidenního nebo kombinovaného svozu popelnic
V případě, že neprodukujete tolik komunálního odpadu, můžete si na obci nebo u paní Machutové koupit jednorázové pytle
Každý má možnost třídit. Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny na parkovišti, pytle jsou bezplatně k dispozici na OÚ i u paní Machutové
Velký kovový odpad můžete odkládat do kontejneru za sokolovnu (klíče jsou u Hejduků)
Pro velkoobjemový odpad obec bezplatně přistavuje 2x ročně kontejner. Tentokrát to bude okolo 28 září.
Na bioodpad obec v letošním roce rozdala kompostéry a větší množství můžete bezplatně uložit v kompostárně
v Turnově, popřípadě na jaře na hřišti.

Možností je moc, proto nechápu, proč máme černé skládky!!!
CHKO nás má v „hledáčku“.
Rostou u nás opravdu vzácné orchideje a každá černá skládka může tento vzácný úkaz zničit. Myslete na to, až zas
ponesete něco k lesu nebo k sadu.

2

Zpravodaj obce LOUČKY

Pro ty z Vás, kteří se nemohli v úterý 28.8. setkat
v Loučkách s kandidátem do Senátu, panem Ladislavem
Horákem, zveřejňujeme krátký rozhovor

Pane docente, jste jedním z kandidátů o křeslo
v senátu, který bude zastupovat nejen
Mladoboleslavsko ale i Turnovsko. Může nám říci
něco o sobě?
Narodil jsem se v roce 1950 v Mladé Boleslavi, žiji
v Kosmonosích s manželkou a dvěma dětmi. Většinu
profesní kariéry jsem strávil na III. Chirurgické klinice
v Praze a na Chirurgické klinice FNKV v Praze. Zde jsem
postupně získal hodnosti kandidáta věd, doktora věd a
posléze titul docenta. Zabýval jsem se především léčbou
nádorů tlustého střeva a konečníku a také vývojem
některých nových technik a technologií v chirurgii.
V současné době provozuji soukromou ordinaci, kde se
věnuji diagnostice a léčbě nemoci tlustého střeva a
konečníku.
Máte za sebou poměrně úctyhodnou profesní kariéru,
včetně řady ocenění a publikací. Proč vlastně chcete
být senátorem?
Určité otřepané klišé je, že senát je pojistkou demokracie.
Ale on z velké části funguje jako komora regionu. Jako
lékař musím naslouchat lidem a jejich problémům.
Největší motivací je pro mě samozřejmě zdravotnictví a
sociální problematika. Bohužel dosavadní legislativa
v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků vede
spíše k jejich odchodu z naší republiky a snižování
dostupnosti zdravotnické péče. Dalším problémem je
stárnutí populace. Tomuto všemu bych se chtěl intenzívně
věnovat.
Vy sice nežijete ve velkém městě, jakým je Mladá
Boleslav, ale jaký je vlastně váš vztah k Turnovu a
k Turnovsku?
Turnovsko není jen branou Českého Ráje. Jedním z mých
koníčků je turistika a není snad cesta, kterou bych
v krásném okolí Turnova neprošel. Pro mě je Turnov i
městem vzdělaných lidí a sídlem řady technologicky
vyspělých firem. V 80. a 90 letech jsem se podílel na
vývoji laserů pro medicínu. V tehdejším výzkumném
ústavu monokrystalů jsem byl snad každý týden.
Vzpomínám na ing.Jiřího a ing.Josefa Kvapila,
ing.Pernera, ing.Blechu a řadu dalších. Pro mě to byla
velmi krásná doba.
Veřejnost bude určitě zajímat váš názor na migraci.
Ekonomická migrace a pašování lidí nebo spíš obchod
s lidskými bytostmi je něco jako infekce. A proti infekci
je třeba bojovat dříve, než dojde k smrtící epidemii. Takže
jednoznačně jsem pro ochranu hranic našeho státu. Stejně
tak by měly být střeženy vnější hranice evropské unie.
Pomáhat máme v místech, odkud nám migranti míří, ale
současný způsob této pomoci není příliš šťastný.

Nejlépe to vystihuje asi tento citát: Můžeme někomu
dodávat zdarma ryby k jídlu, ale rozumnější je
naučit ho ryby lovit, aby se uživil sám.
Vy jste ještě před začátkem volební kampaně
navštívil všechny starosty. Proč vlastně?
Nemáte tak úplně pravdu. Považoval jsem za slušné
se všem starostům osobně představit a zeptat je jich
na jejich problémy. Ve dvou obcích jsem to bohužel
nestihl. Senátor by měl zatupovat všechny občany,
věnovat se jim a pokud možno řešit jejich problémy.
Neexistují totiž voliči druhé kategorie.
Turnov a spádové obce ORP – usilují o zřízení
vlastního okresu. Jaký je na to váš názor?
Seznámil jsem se s názory Turnováků a občanů
z okolních obcí. Prostudoval jsem pečlivě i návrh
zákona o úpravě územně právního uspořádání naší
republiky. Nebojím se říci, že vůči Turnovu a
okolním obcím je to nespravedlivé a podle mne je to
typický příklad úřednické zvůle. Právě senát je
místem, kde se proti ní dá bojovat.
Kolik funkcí si chcete budete li zvolen ponechat?
Víte, já jsem chirurg a vždycky jsem mohl operovat
jenom jednoho pacienta, jinak to nejde. Proto
nevěřím na to, že se to dá zvládnout. Místo přímého
kontaktu s občany vás zastoupí úřednický aparát a to
není dobré. Osobně bych si ponechal ambulanci tak,
jak ji provozuji – 1 den v týdnu. Jinak bych se plně
věnoval funkci senátora.
Další kandidáti na post Senátora za obvod 38:

Daniela Weissová, Raduan Nwelati, Josef Nos, Jiří
Müller, Josef Jermář, Miroslav Plch

Podzimní volby 2018
5.-6. října se i v naší obci uskuteční volby do
zastupitelstva obce a Senátu ČR. Ke konci září tedy
můžete očekávat obálku s voličskými lístky.
Pozor v obálce budou jak volební lístky do zastupitelstva
Louček, tak volební lístky kandidátů do senátu ČR.
Ve volební místnosti pak dostanete dvě rozdílné obálky.
Jednu, do které vložíte volební lístky pro zastupitelstvo
obce a druhou do které vložíte volební lístek svého
kandidáta do senátu.
V případě, že se v prvním kole voleb do senátu senátor
nezvolí, bude následovat druhé kolo. Volební lístky pro
druhé kolo dostanete ve volební místnosti.
Volební místnost je v přízemí, v budově obecního
úřadu.
Bude otevřena v pátek 5.10. od 14.00 do 22.00
a v sobotu 6.10. od 8.00 do 14.00 hod.
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Pozvánky
POJĎME VŠEM UKÁZAT, ŽE NÁM NAŠE
JIZERA NENÍ LHOSTEJNÁ.
Zapojte se do akce, která bude probíhat ve
dnech: 12. a 13. 10. 2018
Cílem akce je za účasti široké veřejnosti, obcí,
komunit, škol, neziskových organizací a
podnikatelů uklidit a vyčistit tok Jizery a
přilehlé pozemky od odpadků. Chceme podnítit
v lidech zájem o místa, kde žijí, a motivovat je
k šetrnému chování vůči životnímu prostředí.
MAS Achát je jedním z partnerů celé akce Čistá
řeka Jizera a zajistí pro Vás nejenom rukavice,
pytle na odpad a pro každého účastníka malé
občerstvení ale i organizaci a natrasování celé
akce na území MAS Achát.
Za projekt máme snahu, aby zapojení bylo co
nejširší a projekt Čistá řeka Jizera probíhal po
celém toku řeky Jizery od pramene až po soutok
s řekou Labe.
Bližší organizační
informace obdržíte po
registraci:
Registrace účastníků do 14. 9.
na e-mailu : mas-achat@seznam.cz

Chystáme …..
Opravu obecního úřadu, výměnu zbývajících
výplní, položení dlažby….
Opravu mostku v Podloučkách, už máme PD
a hledáme zhotovitele…..
Vánoční dílničku pro děti…….
Rozsvěcení stromku…..
Koncert v kostele…
Nadílku….

Jsem hrdý na místo kde žiju!
Jsem
občan
Louček !
I ty můžeš při svých
výletech propagovat
místo kde žiješ.
Stačí přijít na nějakou akci
v obci a jeden z batůžků
může být Tvůj.
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