X. ročník - 1. číslo, vydání: duben 2013, bezplatně, určeno všem občanům Loučan
SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
náš Loučanský občasník slaví tento rok svoje první malé jubileum. Do Vašich schránek
jej dostáváte již 10.rok a věřím, že Vám přináší spoustu užitečných informací, zajímavostí
a snad přispěje i k tomu, abyste si chvilku sedli, odpočinuli a přečetli co je v Loučanech nového.
Je tady jaro po nekonečně dlouhé zimě a všichni už se těší do zahrádek, ať už pracovat či jen posedět.
V současné době čekáme na rozhodnutí, zda jsme uspěli se žádostí o dotaci na stavební úpravy
v základní škole, kde plánujeme rozšíření tělocvičny do prostor původního již nevyužívaného bytu. Děti
si zaslouží větší prostor pro svoje aktivity a doufáme, že se nám podaří akci v letošním roce zrealizovat.
Dále máme podanou žádost o finanční příspěvek na ozelenění a úpravu zeleně v celé obci. Je zpracován
velký projekt na výsadbu nových stromů, křovin, současně s tím samozřejmě bude nutné i vykácení
nevhodných stromů a porostů. Také je nutné provést opravu veřejného osvětlení, úpravy veřejných
komunikací, apod. Bohužel obecní pokladna není bezedná a nemůžeme opravit a postavit vše, co
bychom nejen chtěli, ale i potřebovali. Proto jistě občané pochopí, že obec nemůže financovat soukromé
požadavky na opravy cest, vjezdů, zahrádek apod. Prioritou je realizovat akce, které budou sloužit všem
občanům. Děkujeme za pochopení.
Přeji Vám krásné jarní dny a přijměte pozvání ke všem akcím, které se v Loučanech chystají právě pro
Vás.
Starosta obce
.
Ing. Josef Kurfűrst

Vážení občané,
přinášíme Vám přehled poplatků včetně termínů splatnosti, které musí každý občan uhradit
obecnímu úřadu. Jsou to:
- poplatek za 1 psa
100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč - splatnost byla do 31.3.!!!
- poplatek za odpady 350 Kč/1osoba – každý, kdo má trvalý pobyt v obci Loučany – do 30.6.2013
- „stočné“ = poplatek za vypouštění odpadních vod z domů do veřejné kanalizace, poplatek
platí opět všichni občané = 35m3 x 21 Kč = 735 Kč/1 osoba – do 31.8.2013
Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě – vždy ve středu 7-12 a 13-17 hod., nebo
převodem na účet obce č. 1817702319/0800, variabilní symbol = číslo domu.

Občany, kteří ještě nemají uhrazeny poplatky za rok 2012, vyzýváme, aby tak učinili nejpozději
do 30.6.2013, jinak budou dlužné částky předány k vymáhání příslušné inkasní společnosti.
Majitele psů upozorňujeme, že je jejich povinností nahlásit držení psa na
obecním úřadě!
Také opětovně žádáme majitele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli
při pohybu po obci jejich hromádky. Děkujeme.

Vážení podnikatelé, živnostníci, majitelé firem a firmiček!!!
Žádáme Vás, abyste se nejpozději do 30.6.2013 dostavili na obecní úřad
z důvodu evidence a zapsání údajů pro statistické účely.
Děkujeme za spolupráci.
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HODY V LOUČANECH!
Tradiční hody v Loučanech na svátek sv.Floriana budou
5.května – v neděli, kdy Vás po ránu
naladí do hodového dne písničkou dechová hudba,
která bude obcházet naše domy. Muzikanti vám již předem děkují za každý příspěvek.
Hodová mše se bude konat v kapli v Loučanech v sobotu 4.května v 16 hodin.
Hospoda ve Mléně v Loučanech Vás srdečně zve na taneční hodovou zábavu v sobotu 4.5.2013
od 20.oo hod. při hudbě Vrati Kratochvila. Bude připraveno občerstvení a nebudou chybět ani
dobroty z udírny. Je možná rezervace míst na tel. 777303335.
******************************************************************************

SDH Loučany
si Vás dovoluje pozvat
na hasičskou soutěž pořádanou na místním Loučanském hřišti

v neděli 5.května 2013 od 9.3o hodin:
POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ!!!
Přijďte podpořit naše začínající mladé hasiče v jejich soutěži, na požární soutěž se vždy
velmi zodpovědně připravují a určitě je potěší i zájem z řad občanů o jejich výsledky.
SDH Loučany oslaví v letošním roce krásné jubileum – 120 let založení Loučanského
sboru. Oslavy tohoto výročí se uskuteční 20.-21.července 2013.
Pokud Vás činnost Loučanského hasičského sboru zajímá a chcete se o nich dozvědět
více nebo přijít mezi ně, nezapomeňte se podívat na: www.hasiciloucany.banda.cz
***********************************************************************
Výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2013 :
V lednu 2013 se tradičně i v naší obci konala Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou Šternberk,
středisko Litovel. Vaše domovy navštívili koledníci v doprovodu dospělé osoby s přáním štěstí a
zdraví do nového roku. Velice Vám všem děkujeme, že jste je uvítali ve svých domovech a přispěli
na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů.
V loňském roce bylo na Litovelsku vykoledováno 412.938,- Kč, část sbírky určená pro vlastní
projekty střediska v Litovli byla využita takto: pořízení auta pro pečovatelskou službu – 100.000
Kč, podpora provozu Mateřského centra – 109.500 Kč, přímá pomoc sociálně slabým rodinám
30.000 Kč.
Jak jsme sbírali v Loučanech:
2010: 11.432,- Kč
2011: 12.362,- Kč
2012: 15.358,- Kč
2013: 14.925,- Kč
Každý rok patří naše obec mezi nejštědřejší v přepočtu na
počet obyvatel. Všem, kteří jste přispěli ještě jednou moc
děkujeme, stejně patří poděkování i našim koledníkům.
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Sběrovou sobotu – mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
v sobotu 18.května 2013
– u hřiště v Loučanech – na křižovatce ke kokru od 10,30 do 12 hodin.
(prosíme řidiče, aby přijížděli kolem hřiště a odjížděli druhou stranou – kolem Sklenářového)
Nebezpečné odpady:
 Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
 Absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
 Oleje, mazací tuky
 Staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
 Kyseliny a hydroxidy, Detergenty, odmašťovací přípravky
 Staré léky, Postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců)
Ostatní odpady:
 Pneumatiky (jen na osobní vozy do velikosti 18”)
 Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla, gauče, kočárky, nábytek, kufry, sedačky
z automobilů, apod.)
ZPĚTNÝ ODBĚR – zdarma
 Olověné akumulátory
 Baterie, monočlánky
 Zářivky, výbojky
 Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
 Elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény apod.)
 Jedlé oleje – novinka (přinést v PET lahvi)
*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve
zpětném odběru, tedy zdarma.
Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen v omezeném množství do 100 kg,
krytina obsahující azbest (eternit) může být odebrána jen v neprodyšně zabaleném obalu.
Svozová firma upozorňuje občany obce, že neručí za odpady a nepořádek na stanovišti, vzniklý ještě před
jejich příjezdem a tudíž žádá občany, aby veškeré odpady na sběrné místo přivezli a předali proškoleným
pracovníkům TSMO v určeném čase přímo do aut. Neodkládejte sběr na místo před zahájením sběru!!!

FOTBAL V LOUČANECH NA HŘIŠTI:
1.5.2013:
12.5.2013:
15.5.2013:
25.5.2013:
29.5.2013:
1.6.2013:
12.6.2013:
15.6.2013:

středa 10.oo
neděle 10.oo
středa 17.oo
sobota 10.oo
středa 18,30
sobota 10.oo
středa 18,30
sobota 10.oo

FC Loučany – SK Náklo
Arsenal Loučany – SK Slatinky
FC Loučany – Miami Beach
Arsenal Loučany – Naschrot
FC Loučany – MK Chelsea
Arsenal Loučany – FC IJZ
FC Loučany - Geoboys
Arsenal Loučany - Sokol Olšany
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A SKLA!!!
Vážení občané! Poplatek za odpady, který v naší obci činí stále
jen 350 Kč na osobu je jedním z nejnižších v porovnání
s okolními obcemi a samozřejmě bychom rádi jeho výši udrželi.
K tomu je ale zapotřebí třídit, třídit, třídit!
Pokud budou
občané odpad řádně třídit do kontejnerů, odevzdávat do sběru
k tomu určenému, získává obec ještě finanční příspěvek, díky
kterému nemusí prozatím poplatek zvyšovat.
Prosíme tedy všechny občany o zodpovědný
přístup k třídění odpadů.
Děkujeme za
spolupráci.
Kontejnery jsou na několika místech v obci a můžete zde odevzdávat
sklo, papír, plasty, tetra-packy (krabice od mléka apod.). Do popelnic
pro svoz patří komunální odpad z domácností, který nelze odevzdat do
kontejnerů nebo do sběru nebezpečného odpadu. Stavební odpad
můžete ukládat na skládku po vyzvednutí povolení na obecním úřadě.
Třídění skla – barevné a čiré
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do zeleného barevné sklo.
Zelený kontejner – barevné sklo
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů,
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Rovněž tam nepatří plastové kryty a zátky.
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Bílý kontejner - čiré sklo
ANO: Do bílého kontejneru můžeme vhazovat čiré sklo, například sklenice
od marmelád, kečupů, kompotů, okurek a jiných zavařenin, čiré láhve od alkoholických i
nealkoholických nápojů,
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Rovněž tam nepatří plastové kryty a
zátky.
Špatně: Do skla zamíchán papír, drátosklo, dřeviny, igelitové pytle, stavební
desky, plastová víka, sklo je znečištěno či ponechán jeho obsah.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBEC Loučany
má upravené www. stránky , kde najdete spoustu užitečných informací, aktuality, zprávy,
hlášení. Můžete se zde přihlásit k odběru novinek, kdy Vám bude přímo na Váš e-mail
chodit sdělení o novinkách. Jak postupovat? Na obecních stránkách www.loucany.cz
v sekci hlášení OÚ – je odkaz přihlásit se k odběru novinek. Stačí se přihlásit  , vše je
zdarma.
TIP NA VÝLET – ROZHLEDNA NA KOSÍŘI.
Už jste slyšeli o stavbě nové rozhledny na Kosíři? Je to blízko nás a spousta občanů o
tom ani neví a přitom je to výborný tip na výlet na kole či pěšky. Stavba nové
rozhledny bude dokončena v letošním roce, prozatím je ve výstavbě, ale i to stojí za
vidění. Pokud Vás zajímá, jak bude vypadat a nechce se Vám do přírody, mrkněte na
www.velkykosir.cz
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:

V lednu získala naše škola, na základě splnění některých kriterií, na rok 2013 značku Rodiče
vítáni, za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči
2.pololetí školního roku jsme zahájili zápisem dětí do 1.ročníku. Bylo zapsáno 9 dětí, 2 děti dostaly
odklad povinné školní docházky.
Březen byl ve znamení vítání jara a společného tvoření dětí s rodiči., v dubnu proběhl v MŠ a ZŠ
výukový program Škola zdravé pětky, kde si děti zopakovaly zásady zdravé výživy.
V rámci povinné tělesné výchovy jsme zahájili v Plavecké škole Litovel výuku plavání.
V krajském kole soutěže Evropa ve škole 2013 získali čestné uznání tito naši žáci :
Literární část - Š. Stratil, K.Mariánková, M.Čuriová - "Francouzský den" (kolektivní práce)
K.Kolomazníková, K.Ždímalová, J.Laibnerová - "Italský den" (kolektivní práce), výtvarná část S.Zdráhalová, D.Výchopeň, P.Hlavinka, K.Mariánková - "Benátský karneval" (kolektivní práce)
Informace pro strávníky : Úprava cen obědů
Upozorňujeme strávníky, že od 1.5.2013 bude cena za oběd 55,- Kč.
Více informací a fotografií z činnosti školy na: www.skola-loucany.cz
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Uvádíme jubilanty (leden – červen), kteří se dožívají 70, 75, 80 a dále každý rok.
70 roků:
Stratilová Marie 17.2.
Hlavinka Josef 12.5.

85 roků:
Dostál Jan 28.1.
Zhébalová Jarmila 1.3.
Palátová Ludmila 11.5.

75 roků:
Stratil Antonín 11.1.
Pešát Antonín 17.2.
Navrátilová Háta 23.3.

87 roků:
Vojáčková Marie 23.5.
Hanáková Zdeňka 1.6.

81 roků:
Hrabalová Květoslava 4.3.
Šamierová Agneša 15.3.

88 roků:
Papoušková Anna 10.5.
Demianová Anna 26.6.

82 roků:
Svozilová Drahomíra 11.3.
Konečná Marie 18.5.

89 roků:
Brzokoupilová Marie 30.1.
Smékal Josef 6.3.
Smékalová Drahomíra 4.4.

83 roků:
Minářová Jaroslava 23.2.
Kutá Zuzana 26.3.
Nevrlá Květoslava 4.5.

90 roků:
Gatěková Vlasta 8.5.
93 roků:
Doleželová Žofie 18.1.

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme s přáním pevného zdraví, osobní spokojenosti,
klidu, pohody a úsměvů na tváři.

Přivítání nově narozených občánků se bude konat v neděli 12.května 2013 ve 14,30 hod.
v přísálí kulturního domu v Loučanech. Přivítány budou tyto děti:
JULIE HUSÁRKOVÁ nar. 1.11.2012, Loučany 845
JAKUB PALIČKA, nar. 23.12.2012, Loučany 808
MICHAL NÁTR, nar. 24.1.2013, Loučany 773
KRISTÝNA BLAŤÁKOVÁ, nar. 1.2.2013, Loučany 854
KLÁRA HAVLÍČKOVÁ, nar. 2.2.2013, Loučany 843
NELA MELICHÁRKOVÁ, nar.2.4.2013, Loučany 689
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví, lásky a radosti v životě!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakty: Obecní úřad Loučany: tel.585952112, fax: 585751699, e-mail: obec@loucany.cz, www.loucany.cz
Úřad městyse Náměšť na Hané (matrika, stavební úřad), náměstí T.G.Masaryka 100, 783 44
tel. 585 757 815, 585 757 813, 585 757 814, fax 585 757 810
www.namestnahane.cz, stavebni@namestnahane.cz matrika@namestnahane.cz,
Připomínky i příspěvky do občasníku můžete odevzdat na obecním úřadě, paní Palátové nebo na
e-mail: obec@loucany.cz.
Za redakční radu: Pavla Palátová
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