Číslo 16

Prosinec 2018

Obecní úřad Horní Loučky
Tel.: 549 440 156
E-mail: obec@horniloucky.cz, http:// www.horniloucky.cz
Vydáno 29. 12. 2018

Na úvod
Obsah:
Slovo starostky .................................................................................... 3
Usnesení zastupitelstva obce .............................................................. 4
Plánované projekty v obci ..................................................................9
Co do kanalizace nepatří .....................................................................10
Rozpočet na rok 2019 ......................................................................... 12
Informace k vodovodu ........................................................................ 14
Výsledky voleb 2018 ............................................................................ 16
Společenská kronika ............................................................................ 18
Kulturní akce ..................................................................................... 19
Odpadové hospodářství ...................................................................... 23
Tříkrálová sbírka .................................................................................. 26
Informace z obecního úřadu .............................................................. 29

Informace z Obecního úřadu
Poplatky v roce 2019
- poplatek za odvoz odpadu 450,- Kč (OZV č.1/2018)
(svoz odpadu bude probíhat každý sudý týden v úterý)
- poplatek za psa 60,- Kč, druhý a další pes 90,- Kč

Vodné a stočné
Platba za rok 2018:
VODNÉ 20,- Kč/m3 , STOČNÉ 24,- Kč/m3, DPH činí 15%, celková cena je 50,60 Kč/m3 vč. DPH
Platba za rok 2019:
VODNÉ 20,- Kč/m3, STOČNÉ 26,- Kč/m3, DPH činí 10%, celková cena je 50,60 Kč/m3 vč. DPH
Vlivem snížení sazby DPH na vodné a stočné bude i přes zvýšení ceny stočného vybírána stejná
částka 50,60 Kč/m3 vč. DPH.

Hospoda Horní Loučky
Znovuotevřená, zrekonstruovaná hospoda v Horních Loučkách vás zve k návštěvě. Správná
technologie točení piva, široký výběr lihovin, pizza, každý pátek a sobotu speciality na grilu
a mnohem víc. Přijďte a ochutnejte.
ÚT- ČT 16:00 – 23:00
PÁ
16:00 - ???
SO
14:00 - ???
NE
14:00 – 22:00
Aktuální akce a menu můžete sledovat na Facebooku. Těšíme se na Vás!
Hornoloučský zpravodaj
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozdravit Vás v posledních dnech stávajícího roku. Bývá zvykem bilancovat,
jaké stavební projekty či jiné události provázely naši obec po celý rok. Já tuto tradici mírně
naruším, neboť jsem ve funkci starostky teprve několik týdnů, a proto mi nepřísluší výše
zmíněné hodnotit. Na tomto místě bych však chtěla poděkovat za dlouholetou práci pro
obec bývalému starostovi panu Josefu Plevačovi a celému předešlému zastupitelstvu.
Poděkování patří i Vám všem, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě i nově jakýmkoliv
způsobem podílíte na zkvalitňování života v naší obci. Je vás mnoho, ať už jsou to ti, kteří
společenské akce pořádají nebo ti, kteří je chodí podpořit svojí účastí. Děkuji všem vždy
ochotným pomoci a lidem starajícím se např. o obecní majetek tak, abychom ho mohli
my ostatní využívat. Přeji Vám, ať Vás toto nasazení neopouští a ať máte stále dostatek
energie pro druhé.
Nové zastupitelstvo bude pokračovat v rozpracovaných projektech z minulého volebního
období a naváže novými. O plánovaných projektech se dočtete na dalších stranách tohoto
zpravodaje. Kromě toho je našim přáním i cílem, aby byla činnost v rámci obce založena
na spolupráci. Aby občané měli možnost se aktivně zapojovat do dění a dostali prostor
pro podněty k rozvoji obce, které uvítáme. Ne vše lze vyřešit ihned, ale jsem přesvědčena,
že pouze trpělivou a konstruktivní diskuzí a prací v rámci zastupitelstva i celé obce
můžeme dosáhnout toho, aby se Horní Loučky staly ještě lepším místem pro život.
Závěrem bych Vám všem, milí spoluobčané, chtěla popřát do nového roku především
pevné zdraví, vše ostatní už lze ovlivnit. Těším se na setkávání s Vámi.
Barbora Dufková – vaše starostka
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Hornoloučský zpravodaj

Usnesení ze zastupitelstva obce
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 27. 2. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
- podání žádosti o dotaci z PRV JMK na opravu chodníků ve výši 250.000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 8/2017
II. schvaluje:
- Příkazní smlouvu č. JH-004/218 p. Husáka na provedení VŘ na stavbu Vodovod H. L. - stavba
vodojemu
- Smlouvu o partnerství v souvislosti s projektem DSO Tišnovsko- kontejnery na separované
druhy odpadu
- změny ve Stanovách DSO Tišnovsko ze dne 20. 2. 2018, uvedené v čl. IV, bod 4 a dále v čl. VII,
bod 4
- pověřence GDPR pro naši obec Bc. Martina Hrubého
- Smlouvu č. 1030037720/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
III. souhlasí:
- s prodejem označených stromů z břehového porostu řeky na Luhách zájemcům z řad občanů
za 150,- Kč/bm
IV. pověřuje:
- starostu obce jednáním o smlouvě na odvoz kalu z ČOV s Vodárenskou akciovou společností
a.s. Brno-venkov

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 16. 3. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
II. schvaluje:
- zhotovitelem stavby vodojemu firmu MOBIKO plus., a.s.
- Smlouvu o dílo s firmou MOBIKO plus, a.s. na stavbu vodojemu
- Smlouvu na odvoz kalu s Vodárenskou akciovou společností, divize Žďár nad Sázavou
IV. pověřuje:
- starostu obce zaregistrovat obec k dobrovolnému plátcovství DPH

Hornoloučský zpravodaj
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Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 18. 5. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
- rozpočtové opatření č. 1 a 2/2018
II. schvaluje:
- Příkazní smlouvu č. 02/2018 s firmou JH Investment, s.r.o., na technický dozor na stavbě
vodojemu
- Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Tišnov pro rok 2018 a příspěvek ve výši 18.500,- Kč.
- pořádání hasičské zábavy dne 23. 6. 2018
- dar na dětské rybářské závody ve výši 2000,- Kč
III. ukládá:
- starostovi zajistit do 30. 6. 2018 vyhodnocení provozu ČOV pro SFŽP Praha.
- starostovi zjistit kalkulaci ceny stavby prodloužení IS Roudník.
- starostovi jednat se společností EON o uložení kabelu NN v lokalitě Roudník.
- starostovi zajistit úpravu skládky u ďamy
IV. pověřuje:
- starostu přípravou záměru na pronájem pozemku parc. č. 223
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 29. 6. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
- zprávu o stavbě vodojemu
- připravované změny územního plánu obce
- informace o jednání s firmou EON ve věci stavby NN v lokalitě Roudník.
- připravované setkání rodáku dne 18. 8. 2018
II. schvaluje:
- závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017
bez výhrad
- účetní závěrku za rok 2017
- závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2017
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na stavbu chodníků podél silnice III/3898 v obci
- věcný dar ve výši 2000,- Kč na formanský den ve Skryjích
III. souhlasí:
- s podáním žádosti na vytvoření l pracovního místa v obci na veřejně prospěšné práce
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Usnesení ze zastupitelstva obce
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 20. 7. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
- rozpočtové opatření č. 3/2018
- schválení dotace z SFDI na rekonstrukci chodníků ve výši 662.000,- Kč.
II. schvaluje:
- Smlouvu o dílo č. 18-T002 na zajištění technického poradenství při provozování vodovodní
sítě, stokové sítě a ČOV s firmou PROVOD Tišnov
- prodej 10 ks elektro přípojek v lokalitě Roudník za cenu 12.500,- Kč / 1 ks
- dar fotbalovému týmu SAN MARINO ve výši 2.000,- Kč
- dar na organizaci dne dětí ve výši 5.000,- Kč
III. ukládá:
- starostovi obce:
- objednat vytyčení plynu
- zajistit únik vody
- objednat firmu na osazení vodoměrů
- vyzvat občany k přepojení na nový řad
- ve spolupráci s SDH a za účasti ZO, zorganizovat setkání rodáků dne 18. 8. 2018
s využitím sponzorů a spolufinancování. Pokud vznikne přebytek z této akce, půjde
ve prospěch SDH, pokud bude ztráta, příspěvek obce bude max. 10.000,- Kč.
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 26. 9. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
- zprávu starosty a zhodnocení volebního období
- provedení rozpočtového opatření č. 4/2018
II. schvaluje:
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Stavbu vodojemu a rekonstrukci vodovodní sítě s firmou
MOBIKO plus
- zhotovení vystrojení stávajícího vodojemu dle cenové nabídky firmy VODASERVIS,
Žďár n. Sáz.
- doplnění elektroinstalace v novém vodojemu firmou NOSCO, Žďár n. Sáz.
- Kupní smlouvy: - s manžely Jurákovými, Horní Loučky 13, parc. č. 53 o výměře 39 m2
s Marií Jurákovou, Horní Loučky 13, parc.č. 55 o výměře 55 m2
s Josefem Plevačem, Horní Loučky 14, parc.č. 49 o výměře 42 m2

Hornoloučský zpravodaj
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Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 2. 11. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. schvaluje:
- ověřovatele zápisu p. Dufkovou a p. Pochopa, zapisovatelem p. Maškovou
- program ustavujícího zasedání
- že žádná funkce zastupitele obce nebude vykonána jako dlouhodobě uvolněná
- způsob volby starosty, místostarosty a členy komisí veřejným hlasováním
- starostku obce p. Mgr. Barboru Dufkovou
- místostarostu obce p. Ing. Martina Maška
- zřízení finančního a kontrolního výboru
- členy finančního výboru: p. Alois Matýzka, Martin Midrla a Petr Jurák
- předsedu finančního výboru p. Martina Midrlu
- členy kontrolního výboru p. Radomila Smejkala, Jana Maška a Milana Pochopa
- předsedu kontrolního výboru p. Jana Maška
- měsíční odměny neuvolněným ZO ve výši 400,- Kč měsíčně
- měsíční odměnu místostarosty obce ve výši 7.000,- Kč
- měsíční odměnu starosty obce ve výši 14.000,- Kč
- aby starostka obce zastupovala obce ve svazcích a komunálních firmách
- pořádání Mikulášské zábavy dne 8. 12. 2018
II. ukládá:
- p. Janu Maškovi zajistit výměnu sloupu a příčky u oplocení jezírka

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 23. 11. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
II. schvaluje:
- ověřovatele zápisu pana Radomila Smejkala a pana Martina Midrlu a zapisovatelem paní
Annu Maškovou
- program zasedání
- Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 051479/18/ORR na stavbu
chodníků podél silnice III/3898.
- uzavření dohod o provedení práce se zastupiteli obce p. Františkem Smejkalem, Zdeňkem
Dufkem a Barborou Dufkovou
- že vánoční koncert bude v letošním roce pořádat Spolek Kultura Horní Loučky z. s.
- schvaluje žádost o dotaci na Oranžové hřiště s tím, že se sníží požadovaná částka tak, aby
získaná dotace byla 100%
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Usnesení ze zastupitelstva obce
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 3. 12. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
- rozpočtové opatření číslo 6 ze dne 31. 10. 2018
- plán inventur na rok 2018
II. schvaluje:
- ověřovateli zápisu Ing. Petra Juráka a pana Milana Pochopa a zapisovatelkou paní Annu
Maškovou
- program zasedání
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, smlouva č. JMK 055614/18/OKH, na Opravu
stávající místní komunikace

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Loučky ze dne 14. 12. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti od minulého zasedání
- rozpočtové opatření číslo 7 ze dne 30. 11. 2018

Výsledky komunálních voleb

II. schvaluje:
- ověřovatele zápisu Ing. Aloise Matýzku a pana Jana Maška a zapisovatelkou paní Annu
Maškovou
- program zasedání
- Rozpočet na rok 2019
- Střednědobý výhled obce na období 2019-2021
- Smlouvu o dílo s firmou TVM Stavby, s.r.o., Předklášteří na Stavbu chodníků podél silnice
III/3898 v obci Horní Loučky (etapa 1-3)
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Přílohu č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 13 s firmou SUEZ Využití zdrojů,
a.s., na rok 2019
- zvýšení ceny stočného od 1. 1. 2019 na 26,- Kč/m3
- ponechání odměn ZO na dosavadní výši i od 1. 1. 2019
- zřízení SMS portálu pro informaci občanů obce
- limit samotěžby dřeva v obecním lese na 30 bm/občan
III. pověřuje:
- starostku obce zjistit možnosti získání dotací z MMR a cenu za vypracování žádostí
(komunikace do Hájku, hřiště).
Hornoloučský zpravodaj
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Plánované projekty v obci Horní Loučky
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Co do kanalizace nepatří
Kanalizace není odpadkový koš
Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem na prostředí
a život kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás ale začít především sám u sebe. Je to velmi
jednoduché, jen je třeba se trochu nad svým jednáním zamyslet.
Všechno má svůj řád - tedy i kanalizace
Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a firem. Kanalizace je
určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání
toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:


biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů



tuky – fritovací oleje, motorové oleje



veškeré hygienické potřeby



chemikálie a další nebezpečné látky



léky

Záchodová mísa není odpadkový koš
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, problém s odpadem nezmizí,
ale začíná.
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů,
a to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace
usazenými pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což může mít za následek snížení
průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může
v nemovitosti napáchat je snad každému zcela zřejmé. Skutečností je, že používání drtičů
domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí,
ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů
výslovně zakázáno.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky,
dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě
celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu,
polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl
od toaletního papíru, rozkladu a dokážou zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích
odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i
suterénů napojených nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem
v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou
odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech také jako součást odpadu zlikvidovat.
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných
látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na biologické
procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje.
Hornoloučský zpravodaj
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I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují
biologicky odbouratelné látky.
Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně
neprospívá.
Kam tedy s odpadem?
K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby na tuhý domovní odpad –
popelnice. Po svozu je odpad spálen v moderní brněnské spalovně, kde dochází k jeho likvidaci při
teplotách dosahujících 1 000°C. Odpad hoří sám bez přidání paliva. Získané teplo vyrábí páru, která
je dodávána do systému vytápění města Brna a pokrývá spotřebu pro cca 16 tisíc obyvatel.
Tuky z domácností, ale i motorové oleje po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a vložíme do
popelnice červené barvy (případ Horních Louček, u nástěnky), nebo odevzdáváme do kteréhokoli
sběrného střediska v okolí.
Podobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev – jen vždy odevzdáme
do sběrného střediska – tzv. Ekodvora. Tento odpad nepatří do popelnice červené barvy (případ
Horních Louček).
Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu určeným.
Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme však vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné
nemůže být život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za cenu svého
pohodlí.

Zdroje:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Co do kanalizace nepatří. In: bvk.cz[online]. 27. 12. 2018
[cit. 28. 12. 2018]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377.

- 11 -

Hornoloučský zpravodaj

Rozpočet na rok 2019

Hornoloučský zpravodaj
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Rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu schválen na ZO dne: 14. 12. 2018
Vyvěšeno: 17. 12. 2018
Na elektronické úřední desce zveřejněno dne: 17. 12. 2018
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Informace k vodovodu
Vážení spoluobčané,
dovolte nám poskytnout touto cestou několik informací souvisejících s rekonstrukcí
a zvýšením akumulační kapacity obecního vodovodu.
2. 11. 2018 byl za účasti hostů a vedení obce slavnostně otevřen objekt nového
vodojemu s kapacitou 2 x 50 m³. Zprovoznění tohoto objektu přináší nejen obyvatelům
Horních Louček zásadní zvýšení akumulované kapacity vody, která umožní lépe pokrýt
krátkodobě zvýšené odběry vyskytující se během roku. Zvolené technické řešení napojení
nového vodojemu do stávající sítě rozvodů pitné vody, ale umožní i stabilizaci výstupního
tlaku a hlavně jeho dlouho očekávané zvýšení.
Projekt na celkovou rekonstrukci vodovodního řadu a výstavbu vodojemu byl
vypracován v roce 2008. Postupně byl rekonstruován vodovodní řad a domovní přípojky
v obci. V roce 2018 bylo zrekonstruováno přívodní vedení od starého vodojemu do obce
a byl vystavěn nový vodojem. Výběrové řízení vyhrála a realizaci provedla firma Mobiko
s celkovým rozpočtem 5,3 mil. Kč s DPH. Dotace JmK 2,8 mil. a vlastní prostředky obce
2,3 mil. Kč. Samotná realizace však byla zahájena v roce 2012 (0,9 mil. Firma Maloň), a to
rekonstrukce k vodovodu k Dolním Loučkám, v roce 2015 (1,7 mil. firma Mobiko)
rekonstrukce vodovodu přes obec a v roce 2018 mimo vodojem (0,6 mil.) rekonstrukce
Hájek (firma Váša) a vystrojení starého vodojemu (firma Nosco). Doposud bylo tedy do
rekonstrukce vodovodu a výstavby vodojemu investováno cca 8,5 mil. Kč včetně DPH.
Slavnostním otevřením nového vodojemu byl zahájen jeho provoz a od 24. 11. 2018
podle doporučení hlavního projektanta bylo zahájeno období postupného zvýšení
provozního tlaku počátečním zvýšením o 1 bar. Zatímco pro odběratele ve vyšších částech
obce, již toto navýšení znamenalo významné zkvalitnění dodávky vody, pro níže položené
domácnosti s větším rozdílem nadmořské výšky bylo logicky zatím méně znatelné.
Kromě pozitiv spojených s navýšením tlaku je nutné ovšem mít na paměti, že vyšší tlak
v systému rozvodů vody, a to nejen v síti obecního vodovodu, ale i v rozvodech našich
nemovitostí, znamená vyšší namáhání, vyšší míru rizika úniků vody a případných havárií,
které by zejména v tomto ročním období byly pro každého z nás velice nepříjemné.
S ohledem na tuto skutečnost bychom chtěli každého majitele nemovitosti, která je
napojena na systém obecního vodovodu v Horních Loučkách, požádat o spolupráci. Před
dalším navýšením tlaku proto doporučujeme preventivně prověřit a případně odzkoušet
funkčnost minimálně těchto komponentů:
 stav pojistných ventilů v elektrických nebo plynových ohřívačích vody,
 stav a hlavně stáří přípojných hadiček pro vodovodní baterie a stav a stáří
přípojných hadic pro pračky a myčky,
 přístup a funkčnost hlavního ventilu pro uzavření systému v případě úniku.
Zároveň bychom chtěli požádat každého z vás, aby při zjištění jakéhokoli projevu,
který by mohl souviset s případným únikem z hlavního vodovodního řádu, předal tuto
informaci údržbě vodovodu, paní starostce nebo místostarostovi obce. Je možné využít
kterýkoli z níže uvedených kontaktů.
Hornoloučský zpravodaj
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Termín dalšího navýšení tlaku, který proběhne po dokončení drobných úprav
monitorovacího systému, bude včas zveřejněn v obecním rozhlase a na webových
stránkách obce.
Dovolte mi touto cestou poděkovat zastupitelům pod vedením starosty
a místostarosty z minulého funkčního období za odvedenou práci, díky níž máme dnes
jako jedna z mála obcí v našem regionu dostatek kvalitní pitné vody, a protože zdrojem
je vodovodní systém v majetku obce, tak i za zřejmě nejnižší cenu v okolí, která je
stanovena spolu se stočným na rok 2019 ve výši 51 Kč/m3 (R. S.), (příklady z jiných
měst/obcí: Tišnov 95 Kč/m3, Kuřimská Nová Ves 95 Kč/m3, Žďárec 95 Kč/m3).
Nové vedení obce chce na předešlou práci navázat, a v dalších letech plánuje
investovat do:
 oprava budovy, oplocení a rekonstrukce vnitřních prostor starého vodojemu
(Zejdův vodovod z roku 1941),
 rekonstrukce vnitřních prostor starého vrtu, výměna oplocení a oprava
na průtok vody nejvydatnějšího vrtu, který je ve špatném technickém stavu,
 rekonstrukce zbývající staré trasy vodovodního řadu směrem na Dolní Loučky,
 dokončení automatizace celého systému čerpadel, měření hladin a průtoků tak,
aby byly minimalizovány náklady spojené s provozem, údržbou
a haváriemi,
 studie a projekt dalšího nového vrtu na zabezpečení dostatku vody v nejsušších
obdobích roku,
 ucelené a komplexní řešení pro připojené obyvatele v nižších oblastech obce,
kteří se potýkají s nadměrným tlakem vodovodního řadu (část obce Hájek
a Dolní Loučky nad kostelem) a naopak pro obyvatele ve vyšších oblastech, kteří
mají prozatím tlak nedostatečný.
Voda se stává celosvětově velmi cennou komoditou a lze očekávat, že její hodnota
bude nadále velmi rychle stoupat. V některých státech, jako je např. Izrael, je voda hlavní
prioritou a s jejím nedostatkem se lidé vypořádávají jen za pomocí vzorového
hospodaření a s novými investicemi.
Na závěr bych rád požádal všechny obyvatele o vstřícnost v případě montáže
a kontroly vodoměrů. Zvážení investice do venkovních šachet, které umožní snadnější
kontrolu a odečet vodoměrů. Také prosíme o spolupráci v případě havárií/rekonstrukcí
vodovodu nebo nedostatku vody v suchých měsících. S vodou by se mělo šetřit celoročně,
ale zejména při jejím nedostatku je nutné ustoupit od některých zbytečných odběrů pitné
vody (zalévání trávníků, napouštění bazénů atd.). Maximálně využívat dešťovou vodu a
podporované programy Modrá úsporám – Dešťovka, která motivuje
k zadržování vody v krajině. Je velmi pravděpodobné, že do budoucna bude zaveden
- 15 -
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poplatek pro domácnosti, které odvádí dešťovku do dešťové kanalizace (na veřejné
prostranství).
Zastupitelstvo obce Horní Loučky
Kontakty pro nahlášení poruch:
Email: obec@horniloucky.cz, údržba vodovodu - Jan Mašek, mob.: 731 804 435. Kancelář
obce: 549 440 156, starostka obce: 724 181 885, místostarosta obce: 737 008 483.

Výsledky prezidentských voleb
Výsledky I. kola prezidentských voleb
Konaných ve dnech 12. - 13. 1. 2018
Z celkového počtu 259 oprávněných voličů byly vydány úřední obálky 171 voličům, tj. 66%,
odevzdáno byl o 171 úředních obálek, počet platných hlasů ve volebním okrsku byl 169.

Výsledky II. kola prezidentských voleb
konaných ve dnech 26. - 27. 1. 2018
Z celkového počtu 261 oprávněných voličů byly vydány úřední obálky 191 voličům, tj. 73,2%,
odevzdáno byl o 191 úředních obálek, počet platných hlasů ve volebním okrsku byl 190.

Hornoloučský zpravodaj
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
konaných ve dnech 5. - 6. 10. 2018
Z celkového počtu 264 oprávněných voličů byly vydány úřední obálky 187 voličům, tj. 70,8%,
odevzdáno byl o 187 úředních obálek, počet platných hlasů ve volebním okrsku byl 1599.
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Společenská kronika
Uzavřené sňatky

Narozené děti
Dobeš Hynek
Pololáníková Nina
Nečasová Linda
Beranová Laura
Vladař David

Martin Mašek, Horní Loučky
Michaela Jurčáková, Tišnov
Ondřej Krátký, Kaly
Barbora Dufková, Horní Loučky
Aleš Kožina, Žďárec
Kateřina Dufková, Horní Loučky

Rozloučili jsme se s …
paní Jitkou Matouškovou

Kamil Franc, Olešnice
Zdeňka Kopečná, Horní Loučky

Životní jubilea oslaví…
Leden

Kadlecová Marie
Pochopová Marie

Únor

Šmídková Růžena
Steiner Miloslav
Mužíková Josefa
Pochopová Bohumila
Mašková Zdenka
Hvizdová Anna
Šíma Stanislav

Březen

Pochopová Jiřina
Žáková Jiřina

Duben

Berka Josef
Duchoslav Miroslav
Mojžíšová Marta
Kopečná Jindřiška
Plevač Josef st.
Pražák Jan
Smejkal František

Květen

Burian Karel
Gloza Petr
Pekárková Marie
Slezák Petr
Mašková Libuše
Pochopová Květoslava

Hornoloučský zpravodaj

Červen

Matýzka Alois
Pochopová Marie
Pochop Petr
Odehnal Jindřich
Pololáník Karel
Juráková Marie st.
Marek Zdeněk
Pololáníková Ivana

Červenec
en
Srpen

Pospíšilová Marta

Září

Svoboda František

Říjen

Pochop Milan

Listopad

Matýska Jan
Urbánková Jaroslava
Uhlířová Marie

Prosinec

Prášil Jiří
Vejpustek Zdeněk
Habrovec Karel
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Plevač František
Krupičková Marie
Vařílek Miroslav

Spolek Kultura Horní Loučky z. s.
Ostatky 10. února – průvod masek
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti
oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval
dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve
městech tancovačky a na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala
bohatá výslužka, která obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar
a škvarky. Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval
k rozchodu. Druhý den (na
Popeleční
středu)
se
naposledy
konzumovaly
mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem. Oběd však už byl
přísně postní.
V roce 2019 vychází ostatky
(Popeleční
středa)
na
datum 6. března.

Horní Loučky
uklízí
Horní Loučky
Během Celosvětového úklidového dne, který se konal v sobotu 15. září 2018, se milióny
lidí ve 150 zemích postavily proti globálnímu problému s odpady tím, že čistily silnice,
parky, pláže, lesy, řeky…. Tisíce komunit fungovaly jako jedna "zelená vlna", která se táhla
od Nového Zélandu po Havaj.
I my, malá obec Horních Loučky, jsme se
zapojili
do
projektu
Celosvětového
úklidového
dne.
Sešlo
se
nás
15 dobrovolníků, z toho pět dětí. Všem
zúčastněným bych ráda poděkovala za to,
že jim není lhostejné prostředí, ve kterém
žijeme. Děti měly úžasnou výdrž . Posbírali
jsme odpadky po cestě směrem ke Kalům, od
kostela přes celou vesnici, až k „osadě
Okawango“. Celkem jsme sesbírali 12 velkoobjemových pytlů a našli jsme i kuriozní
- 19 Hornoloučský zpravodaj

úlovky, například umělý stromeček i se stojanem. Odpoledne jsme se společně sešli
a opekli špekáčky. V příštím roce se určitě do akce opět zapojíme a třeba se nás sejde
ještě o něco více.
B. Dufková

http://www.svetovyuklid.cz

Martinské hody
Ve dnech 10. a 11. listopadu se v Horních Loučkách konaly Martinské hody. Již od září
jsme s dětmi nacvičovali Českou besedu a věnovali se organizaci hodů. Program byl
bohatý a začal v sobotu zdobením máje. Zdobení se účastnili místní občané a děti.
Večer se konala hodová zábava za doprovodu hudební skupiny J BAND. Večer byl zahájen
nástupem stárků a stárek. Po nich zatančily krojované děti Českou besedu. Již tradičně
nechyběla ani bohatá tombola. Tímto
děkujeme všem sponzorům.
Po vydařeném večeru jsme se ráno
zúčastnili i s dětmi hodové mše svaté v
kostele sv. Martina. Za doprovodu
dechové hudby Galáni stárci a stárky v
odpoledních hodinách zvali občany na
tradiční program pod májou. Program byl
zahájen tanečním vystoupením všech
krojovaných a následoval ortel nad
beranem. Velká pochvala patří dětem za
jejich úžasný výkon. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří nás přišli na tuto kulturní akci podpořit. Stárci a stárky
Hornoloučský zpravodaj
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Adventní setkání a Mikulášská nadílka
V sobotu 1. prosince jsme se setkali s některými z vás na
adventních dílnách, kde jsme tvořili adventní věnce,
svícny, vánoční ozdoby a další výrobky. Poté jsme společně
zhlédli video z Martinských hodů. Natočil ho kameraman
Michal Hejl, který s námi letos strávil celý hodový víkend.
Navečer
nás
navštívil
Mikuláš
s andělem
a
čerty,
děti
pověděly
Mikulášovi pěkné básničky,
nebo zazpívaly písničky a
dostaly
spoustu
sladkých
odměn.
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Akce v roce 2018
Vánoční koncert
V pátek 21. prosince se konal vánoční koncert souboru Gajdoši Brno.

Nohejbalový turnaj
Dne 6. 10. 2018 se v Horních Loučkách uskutečnil 7. ročník nohejbalového turnaje,
který se tradičně koná v posledním týdnu srpnových prázdnin a letos byl výjimečně
přesunut až na říjen. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů a díky pěknému počasí panovala
výborná atmosféra podpořená občerstvením z místní hospody.

Obrázek 1: Skupinové foto zúčastněných týmů turnaje
Obrázek 2: Foto hráčů tří nejlepších týmů turnaje
Jak už je u tohoto turnaje zvykem, vítěz má možnost zvolit místo konání. Pořádajícím
týmem byl loňský vítěz z Brna – „HLAVOUNI“, který opět vybral Horní Loučky. Letos se
však v nabité konkurenci neprobojoval mezi nejlepší čtyřku, v níž v boji o třetí místo
porazil tišnovský tým „A JE TO“ 2:0 zkušené borce „ART STUDIO“ pod vedením
kameramana z České televize alias Čerta. Ve vyrovnaném finále nakonec tým Karla
Pololáníka „SVK“ nestačil na domácí tým „MAŠEK STEEL“, který zvítězil 2:1
a zajistil tak pořádání dalšího ročníku opět u nás v Horních Loučkách.
Hornoloučský zpravodaj
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Odpadové hospodářství
Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez
správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách.
O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2017:
· vytřídil každý Čech průměrně 47 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)
· 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
· bylo 74 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci, (www.jaktridit.cz)
Zpětný odběr pneumatik
Přezuli jste auto a nevíte, co se sjetými pneumatikami, které už příští zimní sezónu
nazouvat nebudete? Už dlouho funguje bezplatný zpětný odběr pneumatik, a to bez
ohledu na značku nebo na to, jestli jste na místě odběru zakoupili pneumatiky nové. V
naší obci můžete pneumatiky odevzdávat v pneuservisu Zdeňka Dufka na adrese Horní
Loučky 103.
Nové kontejnery v obci
Svazek DSO Tišnovsko získalo v rámci vyhlášené výzvy OPŽP 2014-2020, dotaci ve výši
2 159 335,75 Kč, na projekt pro 17 obcí s názvem: "DSO Tišnovsko-kontejnery na
separované druhy odpadu". V rámci projektu Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko budou
v měsíci březnu do naší obce dodány 4 nové kontejnery a velkoobjemový kontejner (20
m3). Nově budou kontejnery umístěny v místní části Vrbka.

Zábava pro děti:
https://www.tonda-obal.cz/
Tyto stránky jsou součástí vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení
povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který
by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Najdete zde hry, omalovánky, pohádky
(pohádková knížka Třídilka)…
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Jak správně třídit
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Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, začátkem příštího roku začíná další
ročník Tříkrálové sbírky. Jistě již víte, že se jedná o dlouhodobý celostátní projekt Charity
Česká republika, který se koná vždy první dva týdny v lednu. Na tříkrálové sbírce je
jedinečné spojení dobročinnosti s tradicí sahající až do středověku, neboť odkazuje na
svátek Tří králů. V této době si lidé vždy připomínali biblickou tradici, kdy mudrcové
z Východu vykonali pouť k právě narozenému králi – Dítěti Ježíši v Betlémě. Koledníci
oblečení jako Tři králové navštěvovali sousedy s prosbou o malý dar a na oplátku
navštívené domácnosti požehnali. Na domě po nich zůstal nápis K+M+B+. Ačkoli jsou
písmena k vidění na mnoha dveřích, lidé často váhají nad jejich významem. Jde
o počáteční písmena latinské věty „Christus Mansionem Benedictat“, která v češtině
znamená „Kriste, požehnej tomuto domu.“
Obracím se proto na Vás s prosbou o vstřícnost k organizátorům Tříkrálové sbírky
a zvláště k těm, kteří budou od 1. do 14. ledna 2019 procházet s královskou korunou
a poselstvím sbírky ulicemi obcí a měst, o něž se staráte. Věřím, že malí i velcí koledníci
přinesou do navštívených domácností radost a požehnání, které jsou hlavním smyslem
této akce.
Každý nemá dar nebo poslání pečovat o nemocné, chudé a strádající, ale každý
z nás může jistým způsobem k rozvoji charitní služby přispět. Stará moudrost praví, že
k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí,
druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Díky Vaší
pomoci a příspěvkům do zapečetěné pokladničky může Charita pomoci rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
V roce 2018 výtěžek Tříkrálové sbírky pomohl například těm nejpotřebnějším
v rámci Charitní záchranné sítě. Charitní záchranná síť je mezi mnoha dalšími službami
Diecézní charity Brno unikátní v tom, že pomáhá osobám, které nedosahují na systém
sociální péče anebo na pomoc, kterou stávající sociální systém nabízí. Muž
z Hodonínska, který je po vážném úrazu páteře, získal díky příspěvkům Tříkrálové sbírky
novou hydraulickou plošinu, která mu pomáhá překonat překážku v podobě schodů.
Hornoloučský zpravodaj
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Tříkrálová sbírka 2018
Prostředky na svůj provoz a rozvoj získala také charitní domácí hospicová péče. Díky
štědrým darům pokračují práce na stavbě pietního místa v kamenném charitním hospici
v Rajhradu. Brněnská charitní půjčovna kompenzačních pomůcek rozšířila nabídku
polohovatelných elektrických postelí a oxygenátorů pro klienty ošetřovatelské služby. Na
Znojemsku prostředky z Tříkrálové sbírky pomohly řešit následky neštěstí, při kterém
zemřely tři děti. Charita nabídla rodině pomoc jak materiální, tak i finanční. Část letošního
výtěžku pomáhala na Břeclavsku v rozvoji dobrovolnictví, bez kterého by mnohé charitní
aktivity nemohly existovat. Dárci Tříkrálové sbírky pomohli také opravit salesiánské
středisko pro mládež ohroženou nucenou prací v Indii. Pokud se chcete potěšit dalšími
projekty, které se uskutečnily díky Tříkrálové sbírce, najdete je na
http://dchb.charita.cz/sbirky.
Děkuji všem, kteří koledníky laskavě přijmou a podpoří jejich snahu darem. Děkuji
též za součinnost pracovníků Vašich úřadů při pečetění a otevírání pokladniček, počítání
výtěžku a zápisu do listin. Velké díky patří také Vám za dobrou vůli pomáhat spolu
s námi lidem v nouzi.
S přáním všeho dobrého

Sbírka je osvědčena Magistrátem Hl. m. Prahy pro konání na celém území ČR po
dobu neurčitou. Vedoucí kolednické skupinky je osoba starší 15 let, která se na požádání
prokáže průkazkou s podpisy ředitele Charity ČR a brněnského biskupa. Na průkazce je
červené charitní logo a logo sbírky. Průkazka je platná s předložením občanského průkazu.
Číslo průkazky je shodné s číslem na úředně zapečetěné pokladničce, která je také
označena charitním logem. Konto Tříkrálové sbírky je 66008822/0800. Přispět lze také
dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777. Cena jedné SMS je 30,
60 nebo 90 Kč, z toho Charita obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. DMS provozuje Fórum dárců.
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Tříkrálová sbírka Dolní a Horní Loučky
5. ledna 2019
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na rozvoj charitního díla a pomoc lidem v nouzi
v našem regionu. 65% výtěžku vrací zpět do tišnovského regionu, 20% je určeno
na celostátní a krajské projekty, 5% jde na režii sbírky dle zákona, a 10% odchází
na dlouhodobou humanitární pomoc v zahraničí.
Oblastní charita Tišnov tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich
pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch
pomoci druhým.

Hornoloučský zpravodaj
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Informace z obecního úřadu
Webové stránky obce - www.horniloucky.cz
Na webových stránkách obce naleznete aktuální informace o dění v obci – pozvánky
na zasedání zastupitelstva obce, kulturní akce a další.
Nyní nově záložka Kaple – zde si mohou fanoušci papírových modelů stáhnout soubor
s modelem Kaple Nanebevzetí Panny Marie od pana Pavla Štyla.

Příspěvky do Zpravodaje
Příspěvky do Zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky, připomínky, prosím odevzdejte
v kanceláři Obecního úřadu, nebo zasílejte na e-mailovou adresu: obec@horniloucky.cz.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 3. 2019.
Agroinvest Bobrová družstvo
Dováží maso z českých chovů, vlastní výroba uzenin, masných výrobků a maso na gril.
Každý čtvrtek v 15:20 před obecním úřadem.
Možnost objednávky na telefonu 777 577 224.

Doba nočního klidu
Chcete pořádat slavnost, společenskou akci nebo rodinnou akci?
Noční klid je dobou od 22:00 do 6:00 hodin. Obec může rozhodnutím vydaným na základě
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu (celou vyhlášku najdete na webových
stránkách obce), stanovit další výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší. O těchto výjimečných případech rozhoduje zastupitelstvo obce
Horní Loučky.
Jak tedy postupovat?
Podáte na obecní úřad písemnou žádost nejméně 30 dnů před konáním akce. Žádost
bude obsahovat:
a) - označení pořadatele (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, je-li
pořadatelem právnická osoba – název, sídlo, IČ a označení osoby, která za právnickou
osobu jedná,
b) - označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) - předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
Ke konci tohoto zpravodaje si dovolíme oslovit všechny uvědomělé občany s žádostí o
pomoc s bojem o schůdnost našich chodníků v zimní době. Obecní zaměstnanci budou
dělat vše pro to, aby udrželi obecní komunikace v přijatelném stavu, ale vaše spolupráce
je v této době nenahraditelná. Za Vaši pomoc Vám děkujeme.
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Informace k SMS portálu pro občany
Na minulém zasedání rozhodlo zastupitelstvo obce o zřízení služby:
Informativních SMS pro občany
Jedná se o SMS portál, který obsluhuje kompetentní osoba v kanceláři obce a zasílá stejné
informace, jako hlásí obecní rozhlas. Nevýhodou obecního rozhlasu, od kterého dnes
většina obcí ustupuje, jsou slabá hlasitost, ne příliš srozumitelné zvuky a stále dokonalejší
okna vašich domů, která odfiltrují všechny venkovní zvuky, včetně hlášení. Další
nevýhodou obecního rozhlasu je nemalá částka za servis a v neposlední řadě ne vždy
stoprocentní zastižení občanů doma.
Služba SMS portál – se snaží všechny tyto neduhy eliminovat a to tak, že na váš mobilní
telefon vám přijde například SMS zpráva s textem: „Příští týden nebude fungovat v celé
obci Horní Loučky proud, za komplikace se distributor EON omlouvá. Děkujeme za
pochopení, kancelář obce Horní Loučky.“
Taková služba není v české republice výjimkou, SMS zprávy o aktuálním dění v obci velice
využívají i ostatní obce jako Dolní Loučky, Tišnov, Žďárec, a tisíce dalších.
Pokud se vám služba líbí, můžete ji využít zcela zdarma a to klidně i pro všechny členy vaší
domácnosti, které zajímá dění v obci a zároveň používající mobilní telefon.
Na následující stránce uvidíte jednoduchý formulář, který stačí čitelně vyplnit, podepsat
a odnést na obec.
Pokud Vám jeden formulář nebude stačit, můžete si zajít na obecní úřad pro další výtisky,
nebo využít formulář na našich webových stránkách.
www.HORNILOUCKY.cz – sekce – Obecní úřad – SMS portál. Stačí jednoduše vyplnit
jméno, příjmení, mobilní číslo a souhlasit se směrnicí GDPR, která citlivě chrání vaše
údaje. Po registraci budete automaticky zařazení do rozesílky informací.

ANKETA:

Co vás trápí v Horních Loučkách?

Nenechávejte si to sami pro sebe a dejte nám vědět, co vás trápí. Na co konkrétně
by se mělo zaměřit vedení obce, co by přispělo k lepšímu životu v obci? Napište
svůj názor a anketní lístek vhoďte do schránky u obecního úřadu. Dotazy a
připomínky budou následně zodpovězeny v Hornoloučském zpravodaji a na
webových stránkách.
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...............................................................................
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Obec Horní Loučky
Horní Loučky 30
59455 Dolní Loučky

Přiláška do rozesílky SMS informačních zpráv z obecního úřadu
vyplňte čitelně hůlkovým písmem –
Jméno
Příjmení
Adresa
Mobil (na toto číslo
budeme zasílat SMS)
Emailová adresa
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím, aby správce údajů (Obec Horní Loučky, IČO: 00599395) zpracovával moje
osobní údaje v rozsahu:
Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa,
za účelem využívání služeb pro zasílání informací občanům o dění v obci (poruchy na
vodovodním řadu, výpadky služeb elektřiny, odpady apod.) po dobu 10 let
•
Máte právo na opravu osobních údajů.
•
Máte právo na výmaz osobních údajů.
•
Máte právo na omezení zpracování osobních údajů.
•
Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a
zrušení SMS zpráv.
•
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se
domníváte, že došlo k jejich zneužití
•
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti využívání Vašich osobních
údajů.
V Horních Loučkách dne:

Hornoloučský zpravodaj

Podpis občana:_____________
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