X. ročník - 2. číslo, vydání: říjen 2013, bezplatně, určeno všem občanům Loučan
SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
S dalším číslem našich novin mi dovolte opět několik slov k Vám všem. Nastal podzim, přichází doba
úklidů zahrádek, políček, s tím samozřejmě souvisí problém „kam s listím“? Správně by se listí mělo
kompostovat, občané by měli mít na svých zahrádkách zřízený kompost, kam mohou ukládat listí,
posečenou trávu a podobný odpad ze zahrádek. Rozhodně toto nepatří do potoka či příkopek kolem
obce. Věřím však, že dnes již všichni ví, jak s odpady nakládat. Tím, že se občané zbaví odpadu
jakkoliv, vyzískají pouze to, že dojde k navýšení poplatku za odpady a obec přijde o peníze, které
dostává za správné třídění odpadu. Víme i o občanech, kteří se zbavují odpadu nepřípustným způsobem,
někteří již byli přistiženi a napomenuti, ale přesto je pár těch, kteří se nemohou nebo snad nechtějí
přizpůsobit.
Nebuďte proto lhostejní a nenechte si těmito občany zbytečně navyšovat poplatky,
upozorněte je a klidně i oznamte na obecní úřad. Stačí třeba i nahlásit SPZ auta, které odpad vyhodilo.
Není to žalování!
K radostnějším zprávám patří, že byla provedena stavební úprava v základní škole, tělocvična byla
zvětšena probouráním směrem do bývalého učitelského bytu a byla zřízena i nářaďovna. Děti tak budou
moci využívat větší prostor a snad se jim bude v upravené tělocvičně líbit. V tělocvičně bude opět
probíhat cvičení žen.
Dalším pozitivem je skutečnost, že nám byla přidělena dotace na celkovou
úpravu ozelenění obce, jak jsme zmiňovali již v minulém čísle novin. S realizací by mělo být započato
ještě ke konci tohoto roku, převážně bude probíhat kácení nevhodných dřevin a porostů, na jaře bude
započato s novou výsadbou. Bude se jednat o rozsáhlou akci, prosím proto všechny občany opět o
trpělivost a shovívavost. Zejména při kácení původních dřevin může docházet k negativním reakcím
občanů, ačkoliv vše bylo několikrát veřejně projednáváno, všichni měli možnost vznést námitky,
připomínky, požadavky. Věřím, že po skončení realizace projektu se stane naše obec opět hezčí, bude
zde více zeleně a hlavně stromečků a porostů, které na vesnici patří a více se sem hodí.
Obrovskou investiční akcí, která Loučany čeká a bude zřejmě zahájena také ještě v letošním roce je
realizace POZEMKOVÝCH ÚPRAV. Investorem není obec, ale stát, správněji Pozemkový úřad. Na
obecním úřadě je uložen projekt navržených pozemkových úprav, kde můžete vidět, jak je navrženo nové
uspořádání polních cest a zřízení mokřadů v oblasti za areálem ZD (za kokrem). V úřední dny můžete
do projektu přijít také nahlédnout.
Připravujeme podání žádosti o dotaci na celkové zateplení budovy Mateřské školy, kde jsou navrženy
stavební úpravy – výměna oken, zateplení obálky budovy, stropu a další opatření. Doufejme, že
uspějeme, tato budova už velmi vyžaduje rekonstrukci.
Také se bude provádět oprava oltářního obrazu z naší kapličky, zde jsme bohužel zatím s dotací
neuspěli, ale protože obraz opravu již nutně potřebuje, bude jeho restaurování hrazeno z finančních
prostředků obce. Obec přispívá finančními prostředky například na zařízení HOSPIC na Svatém
Kopečku.
Opětovně chci také apelovat na občany, kteří mají pejsky. Nenechávejte své mazlíčky volně pobíhat po
obci a také stále platí zákaz vodění psů na hřiště. Děkuji Vám za pochopení.
Vážení občané, přeji Vám všem hodně zdraví, pohody a pěkné slunečné dny letošního podzimu
Ing. Josef Kurfűrst, starosta obce
OBEC LOUČANY ve spolupráci s OSVĚTOVOU BESEDOU

pořádají v pátek 11.října 2013 v 17.oo hodin
společné setkání a posezení s důchodci.
Děti ze základní a mateřské školy mají připravené pěkné kulturní pásmo,
po jejich vystoupení zahraje k tanci a poslechu skupina Karamel.
Občerstvení je připraveno, přijďte si odpočinout a společně prožít pěkný večer.
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Srdečně Vás zveme!!!

POPLATKY A JEJICH SPLATNOST!
Nájemní smlouvy za hrobové místo
Většina nájemních smluv na hrobové místo na místním hřbitově v Loučanech je
uzavřena na dobu určitou do 1. 1. 2014. Nové nájemní smlouvy na následujících 10 let
budou s nájemci uzavírány do konce roku 2013. Nájemce je povinen pronajímateli hlásit uložení urny a
lidských pozůstatků, proto žádáme nájemce o předložení informací o uložení zemřelých za uplynulých
10 let (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, datum a místo úmrtí, poslední trvalý pobyt,
způsob pohřbení, datum a místo pohřbu/kremace, v případě pohřbu i polohu rakve - levá, pravá strana,
uprostřed) nejpozději do 1. 11. 2013. Nájemce, kteří nemají zájem o prodloužení nájemní smlouvy
musí tuto skutečnost oznámit na obecním úřadě do 1. 11. 2013. Úhrada poplatků za hrobové místo
bude probíhat od 2. 1. 2014 každou středu od 8:00 do 11:00 hod a od 13:30 do 16:00 hod na obecním
úřadě v Loučanech, nebo na účet vedený u ČS, a. s. 1817702319/0800, v.s. číslo hrobu dle smlouvy.
Protože v letošním roce nemají někteří obyvatelé ještě uhrazeny povinné poplatky, žádáme o okamžitou
úhradu dlužných částek. V opačném případě, budeme nuceni přistoupit k navýšení dlužných částek o
správní poplatky a k následnému vymáhání.
Psi
Poplatník za psa je fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce Loučany a
vlastní psa. Výše poplatku za prvního psa je 100,- Kč, za každého následujícího
150,- Kč. Občané jsou povinni nahlásit držení psa i úhyn psa.
Odpady
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je 350,- Kč za osobu, která má
trvalý pobyt na území obce Loučany, dále je poplatníkem fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši 350,- Kč. Za děti
narozené v tomto roce je výše poplatku v poměrné části dle data narození,
započítává se vždy měsíc ve kterém bylo dítě narozeno (příklad datum narození 4.
5. 2013, poplatek za rok 2013 350/12 * 8 měsíců tj. 233,- Kč). V případě úmrtí, nebo
změny TP občana, se vrací poplatek v poměrné části pouze na základě písemné žádosti o vrácení
přeplatku v poměrné části, započítává se vždy následující měsíc od data kdy došlo ke změně (příklad
datum změny 2.6.2013, přeplatek za rok 2013 350/12 * 6 tj. 174,- Kč).
Stočné
Stočné, za vypouštění odpadních vod do kanalizace v období od 01.01.2012
do 31.12.2012 - uhraďte prosím co nejdříve, splatnost stočného byla
do 30.09.2013. Cena stočného byla stanovena na 735,- Kč za osobu.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE - LOUČANY – 2013:
11. ŘÍJNA
- setkání s důchodci, 17.oo, kulturní dům, vstupné zdarma
25.-26.ŘÍJNA – volby do Poslanecké sněmovny, kulturní dům
1.LISTOPADU – lampionový průvod obcí (pořádá ZŠ a MŠ Loučany)
2.LISTOPADU – sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 12-13.oo hod, u kokru
5.PROSINCE – Mikulášská nadílka (návštěva Mikuláše, anděla a čertů – kulturní dům)
6.PROSINCE – Předvánoční večer – vystoupení ZŠ a MŠ, jarmark, občerstvení u vánočního
stromu před kulturním domem, koledy, svařák
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Sběrová sobota – 2. listopadu 2013
mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
12.oo - 13.oo hodin – u kokru, příjezd kolem hřiště!!!
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 ( 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.) – lze odevzdat Loučanským
hasičům a přispět jim tak na jejich činnost – každý 1.pátek v měsíci ve dvoře základní školy 17-19 hod. !!!
Jedlé oleje – novinka (přinést v PET lahvi)
*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve zpětném odběru,
tedy zdarma. Upozorňujeme své občany na tento důležitý fakt.
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.
Upozorňujeme, že sběr pořádaný obcí je POUZE PRO OBČANY LOUČAN, NEBO PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ
V LOUČANECH NEMOVITOST! Zastupitelé obce mohou od občanů požadovat prokázání totožnosti a místa
bydliště občanským průkazem!
Toto opatření zavádíme kvůli množícím se případům, kdy sběr do Loučan přiváží občané z okolních obcí a naše
obec pak platí za sběr mnohem vyšší poplatek. Děkujeme za pochopení.

PARKOVÁNÍ KDE KOHO NAPADNE…… 
Vážení občané – řidiči! Stále častěji se v naší obci objevuje nešvar v podobě
stání a zastavování automobilů na chodnících. To platí i pro vjezdy do domů,
protože ty jsou součástí chodníků a vyčnívající část auta do chodníku vadí.
Tím, že takto zaparkujete, znemožníte průchod nebo průjezd občanům po
chodníku (zejména je to problém pro maminky s kočárky, či občany na vozíčku).
Například cestou na hřbitov musí občan několikrát z chodníku vstoupit do
vozovky, aby obešel stojící automobil na chodníku, podobně je tomu i při cestě na
Náměšť. Buďte prosím ohleduplní ke svým spoluobčanům a neblokujte svými auty chodníky určené
pro pěší. Chodník ani cyklochodník neslouží k odstavování vozidel, což pro řidiče určitě není novinkou,
spíš jen připomenutí a hlavně PROSBA.
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Základní škola a Mateřská škola Loučany
Školní rok 2013/2014 začal v ZŠ a MŠ Loučany 2.9.2013. V ZŠ máme letos 27 žáků, z toho 9.prvňáčků,
kterým přejeme, ať se jim v naší škole líbí. Čeká nás spoustu mimoškolních akcí, např. tematické dny,
vlastivědná exkurze do Prahy, Oslavy lesa v Olomouci, lampionový průvod, drakiáda, Vánoce ve škole a
další.
Mateřskou školu navštěvuje 26 dětí, a i pro ně je nachystán na školní rok bohatý program, divadla,
tematické dny.
Protože dbáme na propojenost a spolupráci MŠ a ZŠ, většina akcí je společná.
V budově základní školy probíhá v pondělí od 14,15 hod. výuka náboženství, kterou vede pan
P.ThLic.Mgr.Norbert J.M.Hnátek OT, ve středu od 15,00 hod. je kroužek aerobiku, kterou pořádá
RYTMIK-kroužky z Olomouce. Na tyto činnosti se mohou přihlásit i děti, které MŠ a ZŠ Loučany
nenavštěvují.
Školní jídelna i letos nabízí stravování pro cizí strávníky, cena oběda je 55,- Kč.
Velké poděkování patří zřizovateli školy, obci Loučany, za rekonstrukci tělocvičny ve škole. Věříme, že
větší prostory budou využívat nejen děti ZŠ a MŠ, ale i obyvatelé obce.

Prostor tělocvičny byl zvětšen vybouráním do zadní místnosti – části bývalého učitelského bytu.

SBĚR VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ !!!
Oznamujeme občanům, že každý 1.pátek v měsíci probíhá sběr vyřazeného elektrozařízení
ve dvoře základní školy (vchod ze strany od hřiště) a to od 17 do 19 hodin.
SDH Loučany.
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Zprávy z kultury…
Dne 20.září 2013 se konalo v kulturním domě v Loučanech divadelní vystoupení „NA SPRÁVNÉ
ADRESE“ v podání náměšťských ochotníků – divadelního spolku Za dveřmi. Kdo přišel, byl opravdu
na té správné adrese, protože zážitek z vystoupení byl náramný. Představení mělo obrovský úspěch,
herci podali špičkový výkon a zasloužili si oprávněný obrovský potlesk a uznání plného sálu diváků.
Děkujeme ochotníkům z Náměště za profesionální výstup i za spolupráci a všem návštěvníkům za
podpoření této akce.
Osvětová beseda Loučany.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013
Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013.
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech,
kterými jsou pátek a sobota – 25. a 26. října 2013;
hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V obci Loučany se volby budou konat v přísálí kulturního domu.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Každý volič je povinen se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Pokud má někdo z občanů zájem o návštěvu volební komise v místě bydliště s přenosnou hlasovací
urnou (nemocní občané, imobilní apod.,..), může se přihlásit předem na obecním úřadě v Loučanech.
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ZE ŽIVOTA SDH LOUČANY
V první řadě se musím zmínit o našich
oslavách. Je tomu již 120 let, co v naší
obci funguje Sbor dobrovolných
hasičů a proto jsme se rozhodli 20. 21. 7. uspořádat oslavy založení
sboru. Za krásného počasí jsme v
sobotu uspořádali pohárovou soutěž,
které se zúčastnilo 26 mužských a 9
ženských družstev. Naši muži se
umístili na 8. místě a ženy na
vynikajícím 2. místě. Po soutěži
následovala taneční zábava. V neděli
oslavy začaly slavnostní valnou
hromadou SDH Loučany a jejich hostů v kulturním domě. Následovalo položení věnce u sochy našeho patrona sv.
Floriána a slavnostní průvod obcí na místní hřiště. Na nedělních oslavách jsme mohli přivítat i významné hosty,
hejtmana OL kraje ing. Jiřího Rozbořila, senátora ing. Karla Korytáře, starostku OSH Olomouc Vlastimilu
Švubovou, starostu obce ing. Josefa Kurfürsta a spoustu dalších hostů.
Na hřišti proběhlo předání ocenění
vyznamenaným členům SDH Loučany.
Následoval kulturní program, k tanci a
poslechu
hrála
dechová
hudba
Nákelanka a DJ Mariánek. V prostorách
hřiště bylo možno zhlédnout vystoupení
taneční skupiny, vystavenou historickou i
současnou techniku hasičů. S historickou
technikou byly předvedeny ukázky
zásahů. Po oba dny probíhala výstava
historie SDH Loučany. Touto cestou bych
chtěl poděkovat všem našim občanům, kteří nás přišli podpořit a vytvořili tak nádhernou atmosféru oslav.
Zároveň musím poděkovat obci a všem sponzorům za podporu.
Malé shrnutí letošní sportovní sezony SDH Loučany.
DRUŽSTVO MUŽŮ si jako prioritu dalo zúčastnit se všech 10 soutěží VC Prostějovska a pokusit se minimálně
obhájit celkové druhé místo z ročníku 2012. Nakonec se zrodil jeden z největších úspěch našeho družstva mužů a
to celkové 1. místo ve VELKÉ CENĚ Prostějovska.
Další soutěže, kterých se muži zúčastňovali, byly zařazené do Hanácké Extraligy. Vinou zranění a hlavně
nedostatku času se muži zúčastnili jen 9 ze 13 soutěží, ale i tak jim body stačily na celkové 5. místo.
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DRUŽSTVO ŽEN
se letos pravidelně zúčastňovalo Hanácké Extraligy. Celkem v hanácké extralize naše děvčata absolvovala 13
závodů a v celkovém pořadí obsadila vynikající 2. místo. Ženy zavítaly i na dvě soutěže VC Prostějovska, kde
vybojovaly 1. a 2. místo. Během roku se ještě zúčastňovaly dalších pohárových soutěží, kde se převážně
umísťovaly na předních příčkách.

Něco málo z činnosti našich mladých hasičů.
K dnešnímu dni má náš sbor 33 mladých hasičů ve věku 5-15 let.Z těchto dětí jsme pro letošní sezonu složili čtyři
sportovní družstva, která absolvovala mnoho
soutěží.V květnu to bylo okresní kolo hry Plamen,
které se skládá ze 7 disciplín.
Družstvo mladších žáků obsadilo mezi 19 družstvy
12.místo a družstvo starších se umístilo mezi 21.
družstvy na 4. místě.
Dále se mladí hasiči účastnili okresní ligy MH v
požárním útoku.Tato liga se skládá celkem z 8
závodů.Celá tato soutěž,
mezi kterou se
započítávaly i květnové závody v Loučanech,
vyvrcholila v neděli 22.9. slavnostním
vyhodnocením na Horním náměstí v Olomouci.
Naše družstva se umístila takto: mladší družstvo
A na 9.místě, mladší družstvo B na 11.místě,
starší družstvo na místě 5.
Družstvo přípravky /to jsou děti ve věku 4-6 let/
se také zúčastnilo tří závodů v PÚ. A to s krásným umístěním dvou 1.míst a jednoho 3.místa.
Někteří mladí haisiči nás také reprezentovali na soutěži ve štafetě
jednotlivců Olomoucký drak, i tady podali pěkné výkony a umístili se
následovně: M.Hlavinka 6. m., P.Hlavinka 22.m., A.Lévková 26.m.,
K.Mariánková 34m., J.Habr 27. m. a J.Okleštěk 18. m. J.Okleštěk
také získal II.výkonnostní stupeň v běhu jednotlivců.
Ještě nás čeká 12.10. závod požární všestrannosti, kterým ukončíme
sportovní sezonu 2013. Do konce roku nás ještě čeká mimo jiné
návštěva bazénu v Bohuňovicích nebo vánoční besídka s diskotékou.
D. Bartoňková

Podrobnější informace a také fotografie z činnosti našeho SDH Loučany
stránkách, http://www.hasiciloucany.banda.cz/

naleznete na našich internetových

Starosta SDH Loučany P. Kohoutek
ČÍSLA POPISNÁ - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 31(1) Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
§ 32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a
udržovat je v řádném stavu.
*****************************************************
Z výňatku ze zákona o obcích vyplývá pro občany povinnost občana označit svoji nemovitost přiděleným
číslem popisným. Občané tak zjednoduší orientaci v obci nejen ostatním občanům, ale i poštovním
doručovatelkám, záchranné službě, turistům atd. Číslo popisné, příp.evidenční, se přiděluje budovám po jejich
dokončení – kolaudaci.
Prosíme tedy všechny občany, kteří nemají svůj dům označen číslem popisným, aby tak co nejdříve učinili!!!
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Začátkem měsíce října 2013 se uskuteční
v kulturním domě v Loučanech vítání nově
narozených dětí do života a do naší obce.
Dětem přejeme hodně zdraví a lásky.
S radostí přivítáme tyto děti:
VOJTĚCH BARTOŠ, nar. 16.6.2013, Loučany 850
ŠIMON VÍTĚZSLAV CRHONEK, nar. 4.7.2013, Loučany 760
KLÁRA HLAVINKOVÁ, nar. 25.8.2013, Loučany 812
Vítání občánků je slavnostním okamžikem, kterého se rádi zúčastní rodiče, prarodiče, rodina. Je
pronesen slavnostní projev, miminkům připraví kulturní program děti ze základní školy, finanční dárky
poskytne dětem Obec Loučany a pěkné dárečky věnují manželé Marcela a Josef Sýkorovi z Loučan.

:
Všem našim spoluobčanům přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenosti, osobní pohody, radosti ze
života a další dlouhá léta mezi námi.
Blahopřejeme!!!
Roky:

Jubilant, dat.narození:

81

Nevrlý František 13.11.

70

Dvořák Ladislav 2.9.

82

Vyhlídalová Anna 23.7.

70
70

Stejskal Stanislav 7.11.
Kremplová Jana 24.12.

82
82

Otruba Augustin 4.8.
Uhýrková Ludmila 17.9.

75
76

Konečná Marie 5.7.
Zapletalová Marie 7.12.

83
84

Chudobová Věra 18.10.
Zapletal Vladimír 9.9.

77
78

Snášel Ladislav 4.8.
Šoupalová Eva 22.12.

85
85

Svozilová Jaroslava 13.11.
Žampach Štěpán 4.12.

79

Mariánková Marie 23.8.

87

Martinková Anna 16.10.

79
79
80

Konečný Jaromír 30.12.
Chytilová Marie 9.9.
Antošová Jindřiška 16.7.

89
93
94

Čechová Ludmila 5.8.
Nakládalová Marie 25.12.
Friedlová Anna 15.11.

80

Snášel Václav 1.9.

80
80

Hrabal Jan 30.10.
Chytilová Helena 31.12.
Pozn.: jubilanty uvádíme při výročí 70, 75 a poté každý rok.

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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