Zpravodaj obce

Kdo ho nečte, jako by ani nebyl

Březen 2015

Vážení obyvatelé,
jsme velmi rádi, že Vám můžeme představit letošní první číslo obecního zpravodaje, ve kterém
kromě nejdůležitějších informací z veřejných schůzí zastupitelstva nebo informací o svozu a
třídění komunálního odpadu najdete i přehled kulturních akcí a věřte, že je na co se těšit.

SVOZ A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2015
V letošním roce začala platit
novela zákona, která ukládá
obci povinnost zajistit třídění
kovu a biologického odpadu.
Oddělené soustřeďování kovů
je obcí celoročně zajišťováno
odkládáním do velkoobjemového kontejneru umístěného
na stanovišti u Sokolovny č. p.
92 nebo nově jsou na obecním úřadě k dispozici zdarma
šedé pytle.
Kromě výše zmíněných šedých pytlů, jsou pro občany
k dispozici také pytle žluté
(plasty z domácností) a oranžové (nápojové kartony) – též
zdarma.
Naplněné a zavázané pytle se
odkládají na stanoviště u č. p.
13 – hasičská zbrojnice.
Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
(pouze listí, větve, tráva) je
zajišťováno:
 od 1. dubna do 31. října
každého roku, a to odkládáním do zvláštní sběrné
nádoby umístěné na stanovišti na č. p. 1 - hřbitov.
 od 1. června 2015 zajišťováno na adrese Turnov –
Malý Rohozec, do kompostárny Turnova.

Biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu je odebírán
přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených, a to vždy od 1. dubna do
31. října každého roku.
Obec se snaží zajistit pro občany nákup kompostérů. Byla
podána žádost na MŽP. Občané dostanou v případě přiznání
dotace, zahradní kompostér
zdarma, se smlouvou na pronájem na 5 let. Po této době zůstanou ve vlastnictví občana.
V případě, že byste měli o
kompostér zájem, je nutné
odevzdat vyplněný dotazník,
který naleznete uvnitř zpravodaje, na obecní úřad.
Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně mobilním
svozem. Nebezpečný odpad je
odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích,
a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Obec o termínech a
místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední
desce obecního úřadu, na výlepových plochách a na webových stránkách obce.
Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně mobilním

svozem. Objemný odpad je
odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto
sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení
na úřední desce obecního
úřadu a na webových stránkách obce.

CENY SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
OPADU V ROCE
2015
Týdenní svoz:
2 549,00 Kč
Čtrnáctidenní svoz:
1 754,00 Kč
Kombinovaný svoz:
2 151,00 Kč

Poplatky za svoz KO
se v roce 2015 platí:
od 1.2.2015 do 30.3.2015
na I.pololetí
od 1.7.2015 do 30.9.2015
na II. pololetí.
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO OPADU
Vážení občané,
chtěla bych touto cestou
poděkovat paní Dymlové za
podnět, který mi dala ohledně
plateb za svoz komunálního
odpadu v roce 2014. Díky její
všímavosti jsem v předpisu
plateb objevila chybu, která

se týká všech domácností,
které odevzdávají komunální
odpad pouze v zimním období
a to jednou za čtrnáct dnů.
Chybně bylo napočítáno pět
svozů v II. pololetí 2014.
Správně měly být pouze čtyři
svozy.

SVOZ OPADU 2014 V ČÍSLECH
V roce 2014 se:


z obce
odvezlo
13
t
směsného
komunálního odpadu - konkrétně 400
popelnic a 105 pytlů. V průměru tedy 27
kg na jednu popelnici a jeden svoz,



vybralo se (pokud zaplatí i dlužníci)
49.612,- Kč tzn., že za jeden kilogram
jsme jako obec zaplatili 3,82 Kč,

Přeplatek, který Vám takto
vznikl, Vám bude vrácen na
obecním úřadě, případně
odečten z další platby za
svoz odpadu v roce 2015.
Za chybu se Vám omlouvám
Lenka Kvintusová



odvezlo 3,8 t tříděného odpadu, přičemž
nejvíce bylo odevzdáno papíru a skla,



za tříděný odpad obec zaplatila 11.148,Kč. Což pro obec znamená, že likvidace
jednoho kilogramu tohoto odpadu stojí
2,92 Kč, nicméně firma Ekokom, se
kterou máme dlouhodobou smlouvu,
přispěla obci částkou 8.574,- Kč.
Skutečné náklady na tříděný odpad tak
jsou 0,68 Kč/kg.

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA








Členové zastupitelstva obce se zúčastnili dvou školení týkajících se evidence obyvatel a
vidimace a legalizace. Obec bude v budoucnu oprávněna provádět úřední ověření podpisů i
kopií pro své občany.
Obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci knihovny (230.000,-) – MMR.
Obec se zapojila do společného projektu MR Podkozákovsko – dotace na zkvalitnění
nakládání s odpady MŽP – celkové náklady 1.500.000,- .
Obec obdržela nákres vodovodní přípojky na fotbalové hřiště a začala projednávat
majetkové souhlasy.
Obec dostala územní souhlas a již je možné zahájit stavební práce na vodovodní přípojce na
hřbitově. Před započetím prací je nutné vyznačit stávající vedení řadu (provede VaK)
Rekonstrukce obecního bytu zahrnující snížení stropů, zateplení, výměnu elektroinstalace a
oken, instalatérské práce, kontrolu stavu rozvodů vody je již v plném proudu. Plánované
ukončení rekonstrukce je konec března 2015.
Rozpočet obce pro rok 2015 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 1.390.600,- příjmy a
1.390.600,- výdaje.

POPLATKY
Poplatek ze psa činní 80,- první
pes, 110,- druhý a každý další pes.
Platby je možné zaslat také na účet
obce Loučky číslo účtu 78- 989 223
0207/0100
Vždy je nutné uvést variabilní symbol. Ten Vám bude zaslán na základě žádosti e-mailem, nebo SMS.
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OBEC STÁLE HLEDÁ KNIHOVNÍKA A
KRONIKÁŘE
Obec stále nemá kronikáře a knihovníka.
Pokud máte chuť některou z činností vykonávat, ozvěte
se telefonicky na číslo 727 822 787, e-mailem na
obecloucky@seznam.cz nebo přijďte osobně na úřad.
Obě pozice jsou prováděny na dohodu o provedení
práce.

TELEFONNÍ ČÍSLO V úředních hodinách je možné
kontaktovat obecní úřad na tel. čísle 792 303 292
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ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje
na svých webových stánkách vyvěsil seznam
změn jízdního řádu, který bude platný od
neděle 1.3.2015.
Naší obce se tyto změny dotknou jen
minimálně, a to pouze u dvou spojů (1, 12),
které budou jezdit o 2 minuty dříve v celé

trase, což má vést ke zlepšení návaznosti v
Koberovech i Turnově.
Jedná o linku 670 864:
 spoj 1: odjezd z Louček 4:48  nově 4:46
 spoj 12: odjezd z Louček 5:03 nově 5:01

Více informací naleznete na webové adrese:
www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

SRAZ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
První škola byla postavena v
roce 1804. Do té doby se vyučovalo v soukromých domech na různých místech
obce a působili zde jen laičtí
učitelé. Byla to malá roubená
stavba krytá šindelem (čp.
34). Malý byt v ní užíval i učitel. Prvním řídícím učitelem
tenkrát jednotřídní školy byl
František Ďoubalík.
Patronát nad školou přijal už
v roce 1802 rovněž hrabě
František Antonín Desfours.
Školu navštěvoval velký počet dětí z širokého okruhu
okolních obcí (Rakousy, Zbirohy, Michovka, Besedice,
Koberovy, Hamštejn, Vesec,
Prackov, Smrčí, Klokočí), proto byla v roce 1855 škola jednotřídní povýšena na školu
dvoutřídní. Druhá třída však
vyučovala mimo školu v č.p.
19. V listopadu r. 1867 bylo
oficiálně povoleno odškolení
osad Prackov, Smrčí a Vesec
(v roce 1901 i Klokočí) od
školy v Loučkách. Základní
kámen k nové školní budově
byl položen 4. května r. 1882,
byla postavena nákladem
1669 zlatých a od 2. listopadu
1883 se zde již vyučovalo.
Svou podobu si budova udržela prakticky do dnešní doby.

Reliéf hrajících si dětí byl pořízen v roce 1955 a na jeho realizaci byla pořádána sbírka.
Vznikl jako klauzurní práce
studenta UMPRUM Praha Ladislava Ježka z Michovky, žáka Karla Štipla.
Škola byla zrušena v roce
1979, od té doby navštěvují
loučecké děti školy turnovské.
Díky úsilí paní Hejdukové se
podařil dát dohromady seznam
žáků, kteří navštěvovali základní školu v Loučkách a většinu z žijících, kontaktovat.

VEŘEJNÉ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA
OBCE
V roce 2015 se budou konat
veřejné schůze v těchto
dnech:
16.04.2015
25.06.2015
24.09.2015
17.12.2015
Rádi bychom také
vyzvali občany k vyšší
účasti na těchto
schůzích.

Na září 2015 připravuje obec slavnostní sraz
všech žáků naší školy.
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Co bylo ...

Březen 2015

Velmi nás potěšila hojná účast na Vánočním koncertě v místním
kostele, který se konal 20.12.2014.
Adventního koncertu se zúčastnilo 230 osob, a jak již bylo dříve
avizováno, výtěžek byl zaslán církvi na opravu kostela.

... a co bude
PEPÍKOVSKÉ HODY
Zveme
všechny
příznivce
hudby, lahodného pití a
dobrého jídla na tradiční
Pepíkovské hody, které se
konají
v pátek
20.3.2015
v sokolovně v Loučkách.
Začátek je ve 20 hodin.

NOC S ANDERSENEM
I letos zve Knihovna Loučky
všechny malé čtenáře na Noc
s Andersenem,
která
se
uskuteční v místní knihovně v
pátek 27.3. od 18 hodin.
Na
děti
čeká
noční
dobrodružství v podobě čtení
pohádek, soutěží a her, vaření
a možná bude i noční cesta
odvahy.

ZPRAVODAJ
Na další číslo Zpravodaje
obce Loučky se můžete těšit
v červnu 2015.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
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3 4 5
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8
9 10 11 12 13 14 15
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23 24 25 26 27 28 29
30 31

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SVĚTÁCI
Dne 25.4. v loučecké sokolovně
sehraje kulturní a divadelní spolek
Jizeran z Rakous představení
"Světáci". Začátek v 19:00.
Budete mít možnost vidět známou
filmovou
komedii Zdeňka
Podskalského
v
divadelní
adaptaci,
zasazenou
do
porevoluční
doby.
Lechtivý
satirický příběh má i po 46 letech
od svého vzniku divákům co
nabídnout. Možná, že se sami
přesvědčíte o tom, že některé
aspekty lidství se během let
takřka nemění a že některé
příběhy se mohou odehrát
prakticky kdykoliv.
Spolek Jizeran vznikl v roce 1923
jako ochotnický divadelní soubor.
Jeho záběr byl záhy rozšířen o
organizování tanečních zábav,
dožínek, výletů, společných oslav
státních svátků a podobně. V
padesátých letech byla činnost
Jizeranu přerušena a k jejímu
obnovení došlo v roce 1998.
Záměr obnoveného spolku je
podobný jako toho ze začátku
dvacátého století - podnikat věci
společně, zažít legraci a potěšit
všechny, kdo se chtějí bavit.

Duben 2015
PO ÚT ST
1
6
7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

ČT
2
9
16
23
30

PÁ
3
10
17
24

SO
4
11
18
25

NE
5
12
19
26

SO
2
9
16
23
30

NE
3
10
17
24
31

Květen 2015
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akce v obci
státní svátek, den volna
veřejná schůze ZO

1999 - Dalskabáty, hříšná ves
2001 - Ve sklepě je drak
2003 - Škaredá princezna
2006 - Divotvorný klobouk
2009 - Postel pro anděla
2012 - Potopa světa
Všichni jste srdečně zváni.

Od obnovení spolku sehráli
ochotníci z Rakous následující
představení:

Vydavatel: Obec Loučky, Loučky 34, Turnov 511 01, tel. 727 822 787. Elektronická verze také na http://www.loucky.info/.
Případné náměty, příspěvky, fotografie můžete posílat e-mailem na adresu obecloucky@seznam.cz nebo osobně na
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