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Poděkování
Obec Dlouhá Loučka děkuje členům Myslivecké společnosti
Dlouhá Loučka za provedení úklidu příkop kolem cest.
(Nasbírali 1,5 traktorové vlečky odpadů.)
Také děkuje všem spoluobčanům, kteří provedli ke dni Země úklid zámeckého parku a obce
Dlouhá Loučka.
-----------------------------

Obec Dlouhá Loučka je zapojena do celostátního systému sběru a recyklace obalových
systémů přes firmu EKO KOM, zpětného odběru elektroniky přes firmu ASEKOL. 1x za 14 dnů
je prováděn odvoz tuhého komunálního odpadu firmou EKO UNIMED. Provozujeme sběrný
dvůr a kompostárnu. Každoročně pracovníci OÚ zlikvidují 2-3 černé skládky – stavební
materiál, rumisko, střešní krytinu apod.
I přesto se najdou spoluobčané, kteří likvidují odpady nezákonným způsobem. Zde je jediná
obrana, pokud někdo zjistí tento nešvar, nahlásit to na OÚ nebo komisi ŽP.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU
Dne 29. 4. 2015 dojde v době do 7.30 hodin do 15.00 hodin k přerušení dodávky
elektrického proudu v obci Dlouhá Loučka, včetně Valšova Dolu, v obci Plinkout a v obci
Křivá.
Dne 7. 5. 2015 dojde v době od 7.30 do 15.00 hodin k přerušení dodávky elektrického
proudu v horní části Dlouhé Loučky (od lékárny nahoru), včetně Valšova Dolu, v obci
Plinkout a v obci Křivá.

Opravy a investice
Rekonstrukce veřejného prostranství u OÚ.
Firma ECOVIA Olomouc zahájila práce na dokončení revitalizace v měsíci březnu. V současné
době se dokončují chodníky naproti OÚ, pokládka asfaltu, instalace zastávek, laviček a
odpadkových košů, úprava terénu.
Termín dokončení je koncem dubna. Současně se dokončuje vybudování fontány – autorem
a realizátorem je pan Pavel Surma.

Oprava silnice II/449 Valšův Důl – Dlouhá Loučka
Také v březnu se rozběhly práce na opravě silnice do Valšova Dolu. Hlavní práce se přenesly
do obce Dlouhá Loučka, kde došlo k rekonstrukci náhonu. Současně se pokládají kabely pro
veřejné osvětlení. Také se pokládají betonové žlaby podél silnice. Po dokončení zemních
prací se začnou budovat chodníky a zpomalovací ostrůvek u benzinové stanice. Částečná
komplikace bude při pokládce asfaltu na horní křižovatce přes kterou vede objízdná trasa na
Šternberk. Termín dokončení je 8/2015. Na kontrolním dni 16. 4. 2015 byl firmou ALPINE
BAU CZ s.r.o. přislíben termín dokončení stavby a předání do užívání 6/2015.
Oprava mostu na ulici Šumvaldská
V současné době jsou dokončeny přeložky veškerých inženýrských sítí – plynovod, elektrika,
vodovod. Jsou dokončeny piloty pro vlastní most a probíhají betonáže. Termín dokončení
7/2015.
Výměna veřejného osvětlení Plinkout
V měsíci 7/2015 dojde k výměně vodičů veřejného osvětlení (VO) v Plinkoutě. Stávající
vedení VO je vedeno vodiči upevněných na keramických izolátorech. Při silném větru dochází
ke styku jednotlivých žil vedení a tím dochází k výpadku elektriky. Toto nevyhovující vedení
bude nahrazeno kabelem AES.
V obci Dlouhá Loučka včetně Valšova Dolu byla výměna provedena v roce 2013 a 2014.
Výměna podlahy v MŠ.
V roce 2014 proběhla oprava podlahy v I. oddělení MŠ. V letošním roce se bude pokračovat
s opravou podlahy ve III. oddělení MŠ včetně podlahových krytin. Oprava bude zahájena
15. 6. 2015 a z tohoto důvodu bude provoz MŠ omezen. Bližší informace rodičům podá
ředitelka MŠ Bc. Iva Tichá.
Oprava budovy tělocvičny a budovy ZŠ u Modré Hvězdy.
Z operačního programu životního prostředí získala obec Dlouhá Loučka dotaci na zateplení a
výměnu zdroje tepla tělocvičny. V rámci zateplení dojde k výměně oken, zhotovení
termofasády, zateplení stropu a stavebním úpravám kotelny. Náklady na stavební práce jsou
2,48 mil. Dojde ke změně zdroje vytápění – kotel na pelety, vyvložkování komínu. Náklady
0,4 mil. Dotace SFŽP je 80%.
Předání stavby se uskutečnilo 20. 4. 2015 a dokončení prací bude do 15. září 2015. Stavební
část bude realizovat VHH THERMONT Troubelice a výměnu tepelného zdroje Martin
Hamala, Libina.
V 6/2015 dojde také k zahájení oprav na budově ZŠ – I. stupeň. V rámci stavby dojde
k zateplení budovy a stropu, dojde také k výměně zbývajících oken a opravě soklu. Celkové
náklady 1,98 mil Kč. Dotace je ve výši 80%. Termín předání stavby je 8. 6. 2015 a termín
dokončení celé opravy je 21. 8. 2015.
Po dohodě s ředitelem ZŠ dojde ke zkrácení vyučování I.- IV. ročníku o týden. Bližší
informace podá ředitel ZŠ pan Mgr. Vojtěch Pšenica.

Cyklostezka C2 – MOST
Obec Dlouhá Loučka zpracovala projektovou dokumentaci na cyklostezku C1 a C2 do Valšova
Dolu. Cyklostezka bude napojena na uličku Úzkou, povede za čerpací stanicí, napojí se na
vybudovanou asfaltovou polní cestu a dále bude pokračovat podél Oslavy, po vybudovaném
mostu a kolem tzv. Baťových domků se napojí na stávající cestu u lesní školky.
Z důvodu nedostatků vlastních zdrojů se stavba rozdělila na objekt SO 3 MOST a cyklostezka
C1 aC2. Koncem února požádala obec Dlouhá Loučka Olomoucký kraj o dotaci na stavební
objekt 3 –MOST a z fondu na výstavbu cyklostezek byl schválen příspěvek ve výši 0,6 mil.
Celkové náklady dle projektové dokumentace 1,2 mil Kč. V měsíci květnu vyhlásí obec
Dlouhá Loučka veřejnou soutěž na výstavbu mostu. Předběžný termín dokončení je září
2015. Výstavba cyklostezky by měla být dokončena do konce roku 2016.
Zjišťování hranic v k.ú. Horní Dlouhá Loučka
Katastrální úřad Olomouc zahájil v dubnu zjišťování hranic v k.ú. Horní Dlouhá Loučka –
intravilán. Vlastníci pozemků a nemovitostí jsou vyzváni dopisem k součinnosti. Po zjištění a
odsouhlasení hranic dojde k digitálnímu zpracování získaných dat a začátkem příštího roku
dojde k zapsání na katastrálním úřadě v Olomouci. Dokončení se odhaduje na jaře 2016.
Kanalizace Plinkout
V poslední době dochází k ucpání ČOV , na odtoku od čerpadel. Je to způsobeno tím, že do
odpadu se dostanou věci, které tam nepatří, papírové kapesníky, hadry, potraviny apod.
Pracovníci provozovatele VHS Sitka musí fyzicky vyčistit odtok. Pokud se stav nezlepší,
navrhuje VHS Sitka osazení strojními česly – náklady budou cca 600.000,- Kč. Žádáme občany
Plinkoutu, aby do kanalizace neházeli odpad, který tam nepatří.
Kompostéry
Vyzýváme vlastníky nemovitostí, kteří si doposud nevyzvedli na OÚ kompostér, aby tak
učinili co nejdříve (je uskladněno ještě cca 150 kompostérů). Kompostér získá občan po
uzavření smlouvy na OÚ, po uplynutí výpůjčky 5-ti let přechází kompostér do vlastnictví
občana. Bližší informace na OÚ, na webových stránkách a ve zpravodaji obce 1/2015.
Aktuální uzavírky silnice
Olomoucký kraj zveřejnil na svých webových stránkách veškeré uzavírky Olomouckého kraje.
Obce Dlouhá Loučka se nejvíce dotýká uzavírka Uničov – Šternberk a oprava mostu ve
Strukově. Z těchto důvodů je veškerá doprava na Šternberk odkloněna přes Dlouhou Loučku
a dále na Paseku. Tato uzavírka bude trvat do 14.7.2015. Došlo k podstatnému navýšení
průjezdu naší obcí a proto žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti.
NEZAPOMEŇTE
Poplatek za tuhý komunální odpad (TKO) je splatný do 31.5.2015
Částku 450,- Kč/osoba můžete zaplati v pokladně OÚ vždy: pondělí a středa od 7.00 do
11.30 hodin a od 12.00 do 16.30 hodin. Nebo převodem na účet : č.ú. 1801711309 kód
banky 0800, V.S. – číslo domu.
Poplatek za psa činí 100,- Kč/pes, každý další pes + 150,- Kč

Provoz sběrného dvoru
Od 1.3.2015 byl zahájen provoz sběrného dvoru – 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.
Provoz kompostárny
Otevřeno pro veřejnost od 1.4.2015
Pondělí od 13.00 hodin do 15.30 hodin
Čtvrtek od 13.00 hodin do 17.00 hodin
Neděle od 9.00 hodin do 11.00 hodin (přes léto od 1.7.2015 do 31.8.2015
každou lichou neděli – 5.7., 19.7., 2.8., 16.8.,30.8.)
Zámek v Dlouhé Loučce
Vážení spoluobčané,
v posledním Zpravodaji jsem vás informoval o svém záměru rekonstrukce loučského zámku na Domov
důchodců s lékařským zajištěním. Učinil jsem tak v dobrém úmyslu sdělit vám pravdivě svůj záměr, abych
tím rychle zastavil šíření fám. Bohužel za necelé tři měsíce jsem nucen vám sdělit, že od záměru
rekonstrukce zámku na Domov důchodců musím ustoupit.
Důvodem není nemožnost opravy – statik i projektant se po prohlídce zámku vyjádřili, že by rekonstrukce
zámku byla zatím ještě možná. Důvodem není ani financování – úvěrující banka mi vyjádřila předběžný
souhlas s poskytnutím úvěru na rekonstrukci.
Důvodem mého odstoupení je nemožnost získat potřebný souhlas k poskytování sociálních služeb od
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Při osobním jednání na Odboru sociálních služeb dne 23.3.2015 mi
bylo sděleno, že síť sociálních zařízení v Olomouckém kraji je dostačující a ani v dlouhodobém plánu není
počítáno s povolováním a následným rozšiřováním sítě o nová zařízení jako by byl Domov důchodců
v Dlouhé Loučce. A jelikož ze zákona nelze bez povolení kraje Domov důchodců provozovat a já jiný
rozumný podnikatelský záměr pro loučský zámek neznám, odstupuji od svého záměru rekonstrukce a
vracím klíče a zámek zpět realitní kanceláři CREAM Zlín.
Mrzí mě, jak to dopadlo, ale v oblasti sociálních služeb jsem dosud nepracoval a o nutnosti souhlasu kraje
jsem nevěděl.
S úctou
Zdeněk Černý, Plinkout

Informace z evidence obyvatel
Narození: od 1.1.2015 se narodilo 6 dětí :
5 děvčátek, 1 chlapec
Blahopřejeme rodičům

Úmrtí: od 1.1.2015 zemřelo 9 spoluobčanů
Počet obyvatel v obci ke dni 25.4.2015
Dlouhá Loučka 1939 z toho Plinkout 182, Křivá 26

POZVÁNKA NA KVĚTEN,
ČERVE N 2015
Duben
18.00 hodin
18.00 hodin

Slet čarodějnic, hřiště TJ Sokol. Pořádá SRPDŠ a PIONÝR
Ženy a hasiči Plinkout pořádají slet čarodějnic v KD a na
hřišti v Plinkoutě.

1. 5.
pátek

10.00 hodin

Prvomájový průvod - retro program, pořádají hasiči Dl. Loučka
průvod půjde od hasičské zbrojnice na hřiště TJ Sokol, kde bude
postavena májka. Reprodukovaná hudba, občerstvení zajištěno

6.5.
středa

16.00 hodin

Běh osvobození na hřišti TJ Sokol, pořádá ZŠ Dl. Loučka

30.4.
30.4.

Květen

7.5.
18.00 hodin
čtvrtek

Uctění památky obětí 2. světové války u památníku na místním
hřbitově. Sraz účastníků u ZŠ v ul. Plinkoutské. Pořádá obec Dlouhá Loučka
a KSČM Dl. Loučka

7. 5.
20.15 hodin
čtvrtek

Lampionový průvod, táborák a ohňostroj na hřišti TJ Sokol
Sraz u ZŠ v ulici Šumvaldské, průvod směrem na hřiště TJ Sokol.
Ohňostroj a táborák, občerstvení zajištěno, pořádá Obec a hasiči.

8. 5.
7.00 hodin
sobota

Rybářské závody na rybníku na Fibichu. Občerstvení zajištěno.
Závody v lovu ryb pro děti do 15. let. V případě nepříznivého počasí se budou
závody konat 9. 5. ve stejnou dobu a od 13.00 hodin bude zahájena rybářská
sezóna pro všechny rybáře.

16. 5.
sobota

7.00 –10.00
hodin

XIII. ročník turistického pochodu přírodním parkem Sovinecko
Start Dlouhá Loučka: rozcestí od 7.00 – 10.00 hodin
trasa: 35 km, 25 km, 15 km, pořádá Sdružení Jáchyma Pivce Dlouhá Loučka.

Hody Plinkout
125 let SDH PLINKOUT - sraz rodáků a přátel
16. 5.
sobota

17.5.
neděle

13.00 hodin Zahájení
14-16.00 hodin Hrají PŘÁTELÉ, L.GEIER, B.CHROMÝ
Vystoupení dětí Dlouhé Loučky a Plinkoutu, tanečního kroužku a na
harmoniku zahraje Zbyněk Dušek.
17.00 hodin
20.00 hodin

COUNTRY skupina – VSHG Dlouhá Loučka
Hraje TEQUILA band Štěpánov

11.00 hodin

Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého v Plinkoutě.

Přebor Moravy v motokrosu, závody na trati v Dlouhé Loučce

17.5.
neděle
23. 5.
sobota

10.00 hodin

Soutěž o hasičskou kuželku družstev - v kuželně pohostinství
Modrá hvězda, pořádá SDH Dlouhá Loučka, 10.00 hodin
prezentace, v 11.00 hodin začátek soutěže, občerstvení zajištěno

30. 5
sobota

14.00 hodin

Kácení máje - s programem a repro hudbou na hřišti TJ Sokol,
občerstvení zajištěno, pořádají hasiči a TJ Sokol na hřišti u kina.
Zábavný program pro děti
Koncert kruhu přátel hudby - Dechové trio Trifoglio, koncert
v místní knihovně.

30. 5.
Sobota

ČERVEN
5.6.
pátek

18.30 hodin

„Byl jsem muslimem“ - beseda o islámu se zvláštním zřetelem na
české prostředí, islamizaci Evropy. Přednáší zakladatel česko
-muslimského institutu a odborník na islámskou tematiku pan Lukáš
Lhoťan. V sále místního kina pořádá farní úřad.

6. - 7. 6.
sobota a neděle

Výstava králíků, holubů a drůbeže, pořádá ČSCH Dlouhá
Loučka v zámeckém parku. Občerstvení zajištěno

13.6.
sobota

14.00 hodin

Oslavy 140 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Dlouhá
Loučka, v zámeckém parku s programem a občerstvením. Pořádá SDH
a Obec Dlouhá Loučka .

20. 6.
sobota

20.00 hodin

I. letní karneval – zámecký park, pořádají hasiči Plinkout
K tanci hraje Arconat

27.6.
sobota

10.00 hodin

Vlastivědná vycházka s panem Jánem Kadlecem: Vodní a technická
díla ve Valšově Dole. Sraz v 10.00 hodin u továrny, bývalá Obnova.

27. 6.
sobota

9.00 hodin

Sportovní střelby na asfaltové holuby na myslivně na Křivé, pořádá
Myslivecká společnost Dlouhá Loučka,
občerstvení: bohatá myslivecká kuchyně

