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Nákup až do domu za 49 Kč
Obecní byt č. 2
Sraz žáků ZŠ v Loučkách
Očkování psů

VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
V roce 2015 se budou konat ještě dvě veřejné
schůze, a to v těchto dnech:
24.09.2015
17.12.2015

KOMPOSTÉRY

Vyzýváme všechny obyvatele, aby se více zajímali o
dění v obci a účastnili se veřejných schůzí.

Ačkoliv obec splnila všechny zákonné
podmínky nutné pro udělení dotace na
nákup zahradních kompostérů, s touto
žádostí
neuspěla.
O
přidělení
kompostérů žádalo 25 obyvatel, a
proto bude obec podávat novou žádat
o dotaci na jejich pořízení.
O dalším vývoji budeme informovat.

BABYBOX
Obec obdržela poděkování za finanční
příspěvek, který byl poskytnut na zřízení
dětského
BabyBoxu
v Turnovské
nemocnici.

Zdroj: turnov.cz
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OBECNÍ KRONIKA

OBECNÍ BYT Č. 2

Obec se souhlasem paní J.
Petruškové přihlásila obecní
kroniky do celostátní soutěže.

Do 24.7. obec přijímala cenové
nabídky na opravy bytu. Obecní
úřad obdržel pouze 3 nabídky,
z nichž, jak již bylo avizováno
dříve, byla vybrána nejnižší
cenová nabídka. Plánovaný
začátek rekonstrukce je konec
srpna a dle sdělení od stavební
firmy, by měla být rekonstrukce
hotová za tři týdny. Poté se
bude moci nastěhovat nový
nájemník,
který
je
již
v současnosti znám.

Práce paní Petruškové na
kronikách roku 2012 a 2013
se odborné porotě natolik líbila, že paní Petrušková se dne
11. září zúčastní slavnostního
vyhlášení.
Věříme ve vynikající umístění,
ke kterému již předem gratulujeme a děkujeme za výbornou práci a reprezentaci obce.

Obec
nabízela
možnost
přidělení obecního bytu, nutnou
podmínkou
bylo
vyplnění

NÁKUP AŽ DO DOMU ZA 49 KČ
Není žádnou novinkou, že společnost TESCO
nabízí službu Potraviny online.
Tuto službu však již nyní můžete využít i pro
dovoz nákupu do Louček. Společnost TESCO
tuto službu nabízí již od 49 Kč.
Na webových stránkách www.nakup.itesco.cz
si můžete v klidu nakoupit a nákup buď
vyzvednout přímo na prodejně, nebo využít jeho
dovezení.
Tato služba je zákazníkům k dispozici každý
den v týdnu od 8 do 22 hodin. Nákup je možné
objednat až 3 týdny dopředu, ale termín
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žádosti a její doručení na obecní
úřad do 30.6. Obec do tohoto
data přijala pouze dvě žádosti,
z nichž byla vybrána žadatelka
(č. žádosti 1) s nejvyšším
počtem dosažených bodů (8 b.),
které přidělovalo zastupitelstvo
dle předem vypracovaných a
schválených kritérií.
S novým nájemníkem obecního
bytu také souvisí fakt, že se
tento musí do naší obce přihlásit
k trvalému pobytu. Obec Loučky
tedy bude mít nově o jednoho
obyvatele více a celkově tedy
budeme mít již 160 obyvatel.

doručení je nejprve nutné předem zarezervovat.
Cena doručení se pohybuje od 49 do 89 Kč.
Výrobky, s nimiž nejsou zákazníci z jakéhokoliv
důvodu
spokojeni,
mohou
ihned
vrátit
pracovníkovi rozvozu a nebudou účtovány.
Možné je nakoupit téměř vše.
Pro nákupy online je nutné se nejprve
zaregistrovat, přičemž platby je možné provádět
pouze platební kartou (online či při doručení
pracovníkovi rozvozu) nikoli v hotovosti.
Pro více informací navštivte výše uvedené
webové stránky (položka Nápověda v
pravém horním rohu).
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Co bylo ...
Dvacátý červen patřil jako již tradičně
Loučeckému jarmarku.
Letošní Jarmark se i přes nepřízeň
počasí vydařil. Dorazili všichni účinkující i prodejci a bylo jich méně
než hostů.
Poděkování patří všem pořadatelům,
lidičkám,
kteří
stavěli
kolotoč,
houpačky, stánky i podium, těm kteří
obsluhovali ve stáncích, točili kolotoč,
nabíjeli vzduchovky, provázeli v
kostele nebo muzeu..., ale i těm kteří
sami přiložili ruku k dílu a uklidili část
obce nebo pomohli s úklidem
vybavení.
Děkuji všem co přišli a podpořili partu nadšenců, kteří již po čtvrté připravili Jarmark v Loučkách.
Ale nebojte se za rok je tu zas... i s houpačkami a kolotočem...
L. Kvintusová

Celý průběh Jarmarku byl
zdárně zdokumentován a
fotografie
si
můžete
prohlédnout na webové
adrese: www.fotogalerieloucky.rajce.idnes.cz/Louc
ecky_jarmark_20.06.2015/

Jarmark 2015 je za námi, ať žije
Jarmark 2016, tentokrát 18.6.!!!
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... a co bude
SRAZ ŽÁKŮ ZŠ V LOUČKÁCH
Obec Loučky Vás srdečně zve na Sraz žáků základní školy
v Loučkách, který se bude konat 19. září. Začátek bude ve
14.00 hodin v Sokolovně. Prozatím je přihlášeno více jak
130 absoluventů.
V rámci srazu ZŠ budou moci návštěvníci navštívít Výstavní
zastavenemí,
kostel
Sv.Antonína
či
minimuzeum
v Sokolovně. O kulturní program se postarají žáci ZŠ
Koberovy. Těšíme se na Vás.

OČKOVÁNÍ PSŮ
MVDr Zdeněk Hlubuček bude v naší obci v sobotu 12.9.2015
od 11.00 hod. v autobusové čekárně za částku 130,- Kč
provádět povinné očkování psů proti vzteklině.
Upozorňujeme, že očkování psů je pro majitele povinné a
v případě, že nevyužijete služby pana Hlubučka, můžete být
vyzváni k předložení platného očkování Vašeho psa.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V neděli 25.října 2015 od 13.15 do 13,25 hod. provede firma
Severočeské komunální služby s.r.o. svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu. Odevzdat zde můžete: léky,
domácí chemikálie, barvy a obaly od barev, akumulátory a
baterie, motorové oleje apod. Více na plakátech.

PUTOVÁNÍ ZA SV. MARTINEM
Podzimní procházka po okolí Louček, zakončená nějakou
dobrůtkou. Sraz malých i velkých bude upřesněn, stejně jako
program na plakátech. Termín podle počasí, pravděpodobně
11.11.2015

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 28.11.2015 od 16.00 hod. Podrobnosti
na plakátech.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 24.9.2015 od 18.00 na obecním úřadě
Program:
1) Úvod
2) Informace z obecního úřadu
3) Rozpočtová změna
4) Veřejné osvětlení - oprava
5) Výsledky soutěže Kronikář obce Loučky
6) Územní plán obce
7) Diskuze
8) Závěr

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