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V novém roce 2015 přeji všem spoluobčanům mnoho zdraví, spokojenosti, jak v osobním, tak
i v pracovním životě. Přeji nám všem, aby letošní rok byl zase o něco lepší než rok minulý.
Ladislav Koláček, starosta obce

Poplatky v roce 2015
Poplatek za TKO (tuhý komunální odpad):
450,- Kč/ rok/fyzickou osobu
1.200,- Kč/rok - podnikatelé, kteří mají provozovnu na území katastru obce
Poplatek za psa 100,- Kč/ psa
250,- Kč/ 2 psy (za každého dalšího psa činí poplatek + 150,- Kč)
Poplatky jsou splatné od 1.2.2015 do 31.5.2015
Obec Dlouhá Loučka nezasílá složenky.
Povinnost každého trvale hlášeného občana je uhradit poplatek:
a) v pokladně obecního úřadu (PO a ST: 7.00-11.30 hodin a 12.00-17.00 hodin)
b) složenkou nebo převodem (číslo účtu - 1801711309, kód banky-0800,VS –uveďte číslo
domu). Povinnost uhradit poplatek za TKO ve výši 450,- Kč má také majitel nemovitosti,
která se nachází v katastru obce Dlouhá Loučka, Plinkout a Křivá a není zde trvale hlášena
žádná osoba.
Pokud poplatek nebude uhrazen v daném termínu, bude obec ze zákona požadovat
dvojnásobnou částku (900,- Kč/osobu) uhradit v náhradním termínu.
Termíny odvozu popelnic:
2.1., 15.1, 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7.,
13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 31.12.,
Termíny odvozu plastů:
6.1., 3.2., 3.3., 31.3.,28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.,
Plasty se třídí:
- do běžných pytlů se dávají pouze tzv. petlahve, plastové lahve od olejů na vaření, různé
kelímky od jogurtů, pomazánek, másla apod..
- do oranžových pytlů se dávají: tetrapaky - obaly od mléka, džusů aj.
Ostatní plastové výrobky – linolea, hadice, plastový nábytek apod. se odevzdávají při jarním
a podzimním svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů, nebo do sběrného dvoru.
Sběrný dvůr – provozní doba je také uvedena v kalendáři obce na zadní straně.
Otevřeno pro veřejnost od 1.3.2015 do 30.11.2015 každou sobotu
od 9.00 hodin do 11.00 hodin.
Ve sběrném dvoře mohou občané bezplatně odevzdat:
-objemné odpady – koberce, nábytek
-elektrospotřebiče, televizory, ledničky, rádia, monitory, počítače, pračky
-nebezpečné odpady – baterie, zářivky, žárovky, výbojky.
Nelze dovážet stavební rumisko, střešní krytinu.

KOMPOSTÉRY
Obec Dlouhá Loučka za finanční podpory z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu
životního prostředí ČR pořídila 600 ks kompostérů, které jsou určeny vlastníkům a
spoluvlastníkům rodinných domů ke kompostování biologicky rozložitelných odpadů.
Kdo může získat kompostér:
- vlastníci a spoluvlastníci rodinného domu
- k bytovému domu náleží jeden kompostér
- kompostérů je omezený počet a každý může získat pouze
jeden kompostér!!!
Popis:
- objem 800 l
- plastová nádoba bez dna, v dolní části dvířka pro vybírání kompostu a na bocích otvory
pro přístup vzduchu
- barva černá
Co patří do kompostéru:
- tráva, listí, drobné větve, uvadlé květiny
- třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat
- zbytky ovoce a zeleniny, vaječné skořápky, kávové zbytky, čajové sáčky
- hnědá lepenka, novinový papír apod.
Do kompostéru nepatří:
- kosti a odpady z masa, mléčné produkty, omáčky, tuky, majonézy
- cigaretový popel a nedopalky, popel z uhlí, obsah sáčků z vysavače prachu
- časopisy, plasty, kovy, sklo, kameny apod.
Postup kompostování:
1. Kompostér musí být umístěn na vodorovné ploše a chráněn proti přímému slunečnímu
záření.
2. Materiál určený pro kompostování se po rozmíchání a navlhčení vloží při sejmutém
víku seshora do kompostéru.
3. Pro urychlení rozkladu je možno přidávat speciální přípravky pro kompostování.
Rovněž je vhodné přidávat do kompostované masy červy (žížaly)
4. Po naplnění kompostéru se tento uzavře víkem.
5. Důležité je promíchávání kompostované masy. Lze je provádět po sejmutí víka
seshora. Důkladné promíchávání má být provedeno po třech týdnech a kompostovanou
masu je nutné přiměřeně vlhčit.
6. Za optimálních podmínek je možné po uplynutí 10 – 12 týdnů již použitelný kompost
z kompostéru vyjmout a účelně využít.

Jak získat kompostér:
- občané Plinkoutu, Křivé a místní části Valšův Důl mohou uzavřít smlouvu o
výpůjčce na obecním úřadě 20.1.2015 od 8.00- 12.00 a 12.30-17.00
- občané obce Dlouhá Loučka mohou uzavřít smlouvu na obecním úřadě 22.1.2015
a 27.1.2015 od 8.00-12.00 a 12.30-17.00
- je nutné vzít s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
- na základě uzavřené smlouvy lze vyzvednout kompostér v areálu stavebnin
v Dlouhé Loučce:
- občané Plinkoutu, Křivé a místní části Valšův Důl 20.1.2015 a 21.1.2015
od 8.00- 12.00 a 12.30-17.00
- občané Dlouhé Loučky 22.1.2015, 23.1.2015, 27.1.2015 a
28.1.2015
od 8.00-12.00 a 12.30-17.00. Momentálně je k dispozici 324 kompostérů.
- po dodání zbývajících kompostérů (276 ks) bude možno vyzvednout kompostéry
v areálu stavebnin 17.2.2015, 18.2.2015 a 19.2.2015
- doba výpůjčky je 5 let, poté přechází do vlastnictví občana
- zapůjčení kompostéru je bezplatné
Více informací na obecním úřadě v Dlouhé Loučce tel. 585 037 089.
Oprava silnice 449/II Valšův Důl – Dlouhá Loučka
Stavba probíhá dle harmonogramu. Od 15.12. do 18.12.2014 došlo k položení první asfaltové
vrstvy. Opěrné zdi, včetně propustků, jsou dokončeny. Zahájení prací je naplánováno
v polovině března 2015. Bude dokončeno položení asfaltového povrchu, včetně
dokončovacích prací – svodidla, dopravní značení, odvodnění.
Současně bude zahájena oprava silnice v úseku od čerpací stanice po horní křižovatku.
V rámci stavby budou zhotoveny chodníky a vjezdy, zpomalovací středový ostrůvek (u
čerpací stanice), oprava náhonu, nové veřejné osvětlení, oprava horní křižovatky, včetně dvou
přechodů. Tyto práce hradí obec Dlouhá Loučka ve výši 3,2 mil Kč.
Stavbu provádí sdružení dvou firem Alpine Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí a firma Silnice
a.s. Pardubice. Předpokládaný termín dokončení 6/2015. Silnice II/449 je po celou dobu
uzavřena a Policie ČR provádí kontroly dodržování zákazu vjezdu. Obec Dlouhá Loučka
zajišťuje po celou dobu uzavírky dopravu dětí do školy tranzitem SDH Dlouhá Loučka. Také
se finančně spolupodílela na zajištění objízdné trasy ve výši 130.000,- Kč a Olomoucký kraj
se podílel částkou 400.000,- Kč.
Výstavba nového mostu na Šumvald
Předmětem zakázky je výstavba nového mostu přes řeku Oslavu s propojením silnice II/449
(ulice Uničovská) a silnice III/4492 (ulice Šumvaldská). Stavba bude obsahovat dvě
křižovatky, přístupovou komunikaci, mostní objekt o délce 19,4 m, který bude o jednom poli
a bude tvořen železobetonovým otevřeným rámem.
Předpokládaná cena díla 20,2 mil Kč, včetně DPH. Investorem stavby je Správa silnic
Olomouckého kraje. Předání staveniště se plánuje 2/2015 a dokončení 7/2015. Stavba je
spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Kácení stromů na zahradách
Upozorňujeme občany, že 1. listopadu 2014 nabyla účinnost vyhláška č. 222/2014 Sb., která
mění vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny na zahradách, ale i u rekreačních
objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak ostatní dřeviny (neovocné) s obvodem
kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm budou potřebovat povolení.

„Revitalizace veřejného prostranství – náměstí OÚ“ - pokračování
V letošním roce během března začnou práce na dokončení akce „Revitalizace veřejného
prostranství“. Akce je spolufinancována z Regionálního operačního programu. V rámci
stavby došlo k částečným úpravám projektu – odbočování na silnici k poště, vybudování
druhého přechodu pro chodce pod tzv. Polívkovým kopcem a chodník bude končit u náhonu
na kopci. Rovněž dojde k vybudování nové fontány. Fontána bude vytvořena z pískovce.
Autorem a realizátorem je Pavel Surma.
Revitalizace prostranství bude dokončena do konce dubna 2015. V rámci stavby bude
zbudováno 25 parkovacích míst pro osobní vozidla, 2 autobusové zastávky, chodníky, pěšiny,
nové veřejné osvětlení, přechod pro chodce u stavebnin, nový mobiliář, lavičky a odpadkové
koše, podzemní kontejner na papír, plasty a sklo.
Revitalizace potrvá s částečným omezením dopravy, žádáme řidiče a chodce, aby dbali
zvýšené opatrnosti v tomto úseku.

Zámek v Dlouhé Loučce
Vážení spoluobčané,
abych zabránil šíření různých nepravdivých fám po obci, které se ke mně donáší, rozhodl
jsem se vás touto cestou informovat o mém záměru zachránit zbytky vyhořelého loučského
zámku a pokusit se o jeho rekonstrukci na Domov důchodců s lékařským zajištěním.
K tomuto rozhodnutí mě dovedl katastrofální stav zámku po požáru v roce 1985 a také jeho
současné vykrádání včetně posledních zbytků dlažby, schodiště a mříží kaple s následkem
dalšího statického narušování stavby.
Můj soukromý záměr o odkoupení ruiny zámku a jeho rekonstrukci jsem veřejně sdělil na
zastupitelstvu obce dne 9.12.2014 a také jsem zde veřejně sdělil, že kdyby se našel někdo
jiný, kdo by na zámek předložil poctivý sociální projekt sloužící i obci, kdo by uměl zajistit tak
vysoký bankovní úvěr na rekonstrukci a opravil zámek rychleji, rád mu zbořeniště zámku
prodám za stejnou pořizovací cenu - to slovo platí i nadále.
Nevím, co mi po vykonané prohlídce odpoví statik a architekt, ale cílem rekonstrukce by měl
být původní historický zevnějšek zámku s moderním zdravotním zařízením uvnitř. Snad to
nebude trvat 30 let jako devastace od požáru po dnešek.
Zdeněk Černý, Plinkout

Informace z evidence obyvatel
Počet obyvatel v obci:

V roce 2014 se

r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014

přistěhovalo
odstěhovalo
zemřelo
narodilo se

1919
1945
1970
1954
1938 z toho Křivá 24, Plinkout 181
48 občanů
66 občanů
17 občanů
19 dětí

Věkové složení obyvatel : děti do 18 let
344
produktivní věk 18 – 60 roků 1112
nad 60 let
482
z toho starší 90 let
13
Průměrný věk obyvatel obce :

151 dívek, 193 chlapců
527 žen, 585 mužů
259 žen, 223 mužů
12 žen,
1 muž

42,79 roků

Tříkrálová sbírka
Jako každoročně proběhla i letos v naší obci Tříkrálová sbírka na pomoc lidem
v nouzi. Do ulic vyšly skupinky dětí v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara,
zpívaly koledy a věnovaly malou pozornost dárcům. Aby byla sbírka
transparentní, doprovázel každou trojici dospělý koledník s průkazem Charity
a pokladničkou, která byla zapečetěna.
Dne 12.1.2015 byly pokladničky odpečetěny na Obecním úřadě. Celkem se
vybralo v obci Dlouhá Loučka 22.144,- Kč. Poděkování patří všem dětem
i dospělým, kteří se na sbírce podíleli.

Společenské akce
Leden
17.1.
25.1.
Únor
14.2.
21.2.
22.2.
28.2.
28.2.

Myslivecký ples, KD Dlouhá Loučka – hraje skupina Jen Tak, pořádá
Myslivecká společnost Dlouhá Loučka.
Kruh přátel hudby. Koncert J. Bárta violoncello, T. Fialová klavír, v
místní knihovně v 16.00 hodin.
Hasičský ples, v sále kulturního domu, hraje Formule, pořádá SDH Dlouhá
Loučka .
Tradiční domácí zabijačka s kulturním programem, pořádají hasiči
Dlouhé Loučky v hasičské zbrojnici.
Koncert Kruhu přátel hudby – Mikuláš Koska – lesní roh.Koncert v
místní knihovně ve 14.00 hodin.
Ples ZŠ a SRPDŠ, v kulturním domě – hraje Formule, pořádá ZŠ a
SRPDŠ Dlouhá Loučka.
Turnaj ve stolním tenise – kulturní dům v Plinkoutě, pořádá SDH a
firma BIOMAC.

Březen
7.3.
Dětský maškarní bál v sále KD Plinkout, pořádají ženy a SDH Plinkout.
14.3.
Maškarní ples v kulturním domě v Dlouhé Loučce, hraje Fofrovanka,
pořádá SDH Plinkout.
21.3.
Dětský maškarní ples v sále kulturního domu, reprodukovaná hudba,
pořádá SRPDŠ Dlouhá Loučka.
21.3.
Zájezd na výstavu vín do Kyjova, hraje cimbálovka, pořádá SDH Plinkout.
27.3.
Cestopisná přednáška o Himalaji, spojená s promítáním. V sále místního
kina přednáší pan Jaroslav Venzara z Uničova.
Koncert Kruhu přátel hudby v místní knihovně – Leoš Čepický s dětmi.
Termín bude upřesněn.
Duben
10.4.
Setkání seniorů s kulturním programem a tancem, hrají a zpívají Přátelé a
děti ZŠ. Setkání se uskuteční v sále kulturního domu v Dlouhé Loučce.
30.4.
Slet čarodějnic v zámeckém parku s programem a občerstvením, pořádá
SRPDŠ Dlouhá Loučka.
30.4.
Slet čarodějnic v sále KD a na hřišti Plinkout, pořádají ženy a hasiči
Plinkout, živá hudba, občerstvení zajištěno.
Koncert Kruhu přátel hudby – trio Gideon, v místní knihovně. Termín bude
upřesněn.
Sběr železa – termín bude upřesněn, dle počasí, pořádají hasiči Dlouhá
Loučka.
Květen
1.5.
Prvomájový průvod – retro program, pořádají hasiči Dl. Loučka. Průvod
půjde od hasičské zbrojnice na hřiště TJ Sokol, kde bude stavění májky.
Repro hudba, občerstvení zajištěno.

