X. ročník - 2. číslo, vydání: prosinec 2013, bezplatně, určeno všem občanům Loučan
SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
uteklo to jako voda a máme tu opět dobu adventní a blíží se konec roku 2013. Mnohé se nám podařilo a něco
z předsevzetí možná zůstalo nesplněno, ale tak je to v životě každého z nás a také i ve veřejném dění.
V letošním roce se nám podařilo úspěšně požádat o dotaci na úpravu zeleně v obci, realizace tohoto projektu
bude zahájena v zimě a na jaře bude prováděna hlavně nová výsadba. Rovněž byly v naší obci oficiálně
zahájeny pozemkové úpravy, které by měly kromě jiných přínosů ulevit obci v zatížení dopravou. Byla také
zpracována žádost o dotaci na zateplení Mateřské školy a Základní školy, doufejme, že i zde budeme
úspěšní. Nepovedlo se bohužel získat dotaci na rozšíření tělocvičny ve škole, ale přesto byla stavba
zrealizována z obecních prostředků a děti už cvičí ve zvětšených prostorách.
Připravuje se projekt na
vybavení dětského hřiště u školky a snad i na velkém hřišti. Připravuje se stěhování provozovny kosmetiky
do nevyužitých prostor v přízemí školy a v bývalém kadeřnictví a kosmetice bude umístěna klubovna hasičů.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem svým i jménem rady obce, popřál Vám
všem krásné a šťastné prožití vánočních svátků s Vašimi rodinami a s lidmi, které máte
rádi a kteří jsou Vám blízcí. Do nového roku 2014 přeji všem hodně zdraví, lásky,
radosti a spokojenosti ve Vašem životě i konání.
J.Kurfűrst, starosta obce

******************************************************************************
TICHÁ NOC, SVATÁ NOC……
Jsou to už téměř 2 století, kdy o osudu jedné z nejslavnějších vánočních koled
rozhodla obyčejná kostelní myš. Psal se rok 1818. V salcburském městečku
Oberndorf v Rakousku nedaleko bavorských hranic už všichni žili vánoční
atmosférou. Slavnostní sbory na štědrovečerní mši byly připravené a nacvičené.
Pedantní učitel a organista v místním kostele sv. Mikuláše Franz Gruber vyšel na
chór, aby si ještě procvičil některé skladby. Ale hrůza! V orgánu jenom cosi
zlověstně zaskřípalo – a byl konec. Nic. Žáden tón. Co teď?
Nahlodané měchy, které padly za oběť myši, se už nedaly opravit. Zachránit situaci mohl jenom náhradní, ale
důstojný program. Gruber hned vyhledal mladého kaplana Josefa Mohra, vysvětlil mu situaci a zanícený kněz už na
druhý den ráno přinesl text písně na vánoční tématiku. Začínala slovy: „Stille Nacht, heilige Nacht – Tichá noc,
svatá noc…
Bylo to zcela jistě dílo šťastné chvíle. Gruber vzápětí k 6 slokám textu složil zajímavou a působivou melodii.
Na slavnostní večerní mši 24. prosince 1818 ji společně v doprovodu kytary zazpívali. Dětský sbor po každé sloce
opakoval poslední verš písně. Občané přijali píseň nejdříve s rozpaky, ale lehká melodie si je podmanila a překonala
i hranice Rakouska.
Tichou noc vydali už v roce 1840 v Drážďanech, potom v roce 1873 v Americe a
Angličané ji dovezli až do Indie. Pravdaže, bez jmen a vědomí autorů. Právě tak jako
Japonci. Přeložili ji Seveřané, ba dokonce i Laponci. Francouzi k ní přidali ještě 2
sloky. Tichou noc si několik krajin přivlastnilo jako národní koledu, ale dodnes víme,
že rodný list jí vystavili v rakouském Oberndorfe.
Gruber, autor melodie, se pokoušel složit ještě hodně dalších písní, ale
šťastná chvíle se už nezopakovala. A ani on, ani autor textu farář Mohr za slavnou
koledu nikdy nedostali honorář. Mohr zemřel chudý jako kostelní myš. Autoři se však
dočkali posmrtné slávy, když se jejich portréty dostaly na rakouskou poštovní
známku, dokonce i s notami a textem začátku jejich písně. Události kolem zrodu
vánoční koledy se staly i námětem pro televizní film.
Dnes tato vánoční píseň Tichá noc, svatá noc… udává tón nejkrásnějším svátkům
roku na celém světě a samozřejmě i u nás.
Tak ať je Vaše tichá noc, svatá noc tou nejkrásnější a prožitá v pokoji a radosti.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2013
Letos již potřetí se v kulturním domě v Loučanech uskutečnila mikulášská nadílka, pořádaná
rodiči a Osvětovou besedou.
Jako v minulých letech děti netrpělivě očekávaly příchod
Mikuláše a jeho družiny.
Když se na sále ozvalo „už jde“ mnohým dětem zatrnulo a i někteří „stateční“ se honem tiskli
k maminkám. Do sálu vstoupil důstojný svatý Mikuláš s usmívajícím se andělem, pozdravili se
s dětmi a hned nastaly otázky, jestli se děti těšily, zda nezlobily, pomáhaly maminkám, dobře se
učily….. to bylo otázek a že nebylo lehké na každou z nich kladně odpovědět! Ale pořád někdo chyběl. No
přece čert a na toho se děti asi těšily ještě víc. Když se pořád nic nedělo, začaly děti spolu s Mikulášem čerta
přivolávat. Po několikátém zvolání „čerte, čerte!!!“ to přišlo. Setmělo se, otevřela se brána pekelná a pak
se objevil sám nejčernější, nejhroznější, pravý čert z pekla. Ale i čerti mají svá pravidla, takže nad hodnými
dětmi nemají žádnou moc. A přestože se v knize hříchů nějaké drobné prohřešky našly, všechny děti nakonec
dostaly od Mikuláše nadílku a žádné si čert s sebou do pekel neodnesl.
Sál byl plný dětí, rodičů, babiček a dědečků i dalších hostů a všichni odcházeli spokojení.
Moc děkujeme Mikuláši, andělovi i čertovi, že mezi nás přišli, všem kdo pomáhali nadílku pořádat patří také
poděkování a příští rok se opět těšíme nashledanou!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KŘESADLO 2013
doputovalo letos do Loučan!
Je nám velkou ctí, že můžeme našim
spoluobčanům oznámit, že cenu
KŘESADLO za dobrovolnou činnost
obdržela dne 16.12.2013
v Arcibiskupském paláci v Olomouci
vedoucí oddílu mladých hasičů z Loučan
paní
DÁŠA BARTOŇKOVÁ,
která se roky věnuje práci s dětmi při
jejich vstupu do sboru dobrovolných
hasičů.
Křesadlo je „Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci“. Tuto
cenu letos již po třetí vyhlásila Unie
nestátních neziskových organizací a
organizuje ji Maltézská pomoc za

podpory Olomouckého kraje.

Dášo,
moc blahopřejeme k ocenění, které
si zasloužíš!
Děkujeme.
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Co dělají děti ve škole a ve školce…..
Máme za sebou 3 měsíce školního roku. Kromě učení se v naší škole děje stále něco zajímavého, ale i
poučného.
Naši prvňáci byli na Slabikářové slavnosti pasováni na čtenáře, v rámci environmentální výchovy jsme se
zúčastnili „Oslav lesa na Floře“ v Olomouci, výchova ke zdraví byla oživena besedou o 1.pomoci, kterou
pořádal Český červený kříž nebo správnou péčí o chrup, kterou nás učili studenti z organizace Dental Alarm.
Ve spolupráci s Obcí Loučany jsme se zúčastnili vítání nově narozených občánků, potěšili svým vystoupením
babičky a dědečky a vánočním vystoupením naladili všechny na předvánoční čas.
Děti z mateřské školy byly v divadle na pohádce Ferda mravenec, žáky školy čeká divadelní představení
Vánoční kouzlo v Divadle v Šantovce.
Kromě kultury nezapomínáme ani na sport. I tento školní rok se zúčastňujeme turnajů v miniházené, kterou
pilně trénujeme v naší nové tělocvičně.
V pondělí 20.1.2014 proběhne v Základní škole Loučany zápis na nový školní rok 2014/2015.
Všechny naše akce a fotky z nich můžete sledovat na našich stránkách www.skola-loucany.cz

Vážení občané,
děti ze základní školy v Loučanech vytvořily z vlastních kreseb krásný
nástěnný kalendář pro rok 2014. Kalendář je možné zakoupit přímo
ve škole, na obecním úřadě nebo v obchodě u Vrbů. Cena kalendáře je
99 Kč. Po celý rok se můžete těšit z obrázků našich dětí.

Něco málo z Mikulášské nadílky 2013 ….
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První týden v lednu 2014 se uskuteční tradiční tříkrálová sbírka v Loučanech. Koledníci
Vás navštíví v doprovodu dospělé osoby, která se na požádání prokáže průkazem,
opravňujícím k této sbírce. Pokladnička pro sbírku bude zapečetěna. V posledních letech
byla Obec Loučany vždy na předních místech ve výsledném výtěžku sbírky a mohla tak
pomoci opravdu potřebným. Věříme, že i letos budou vaše srdce otevřená pomoci blízkému.
Děkujeme všem za jakýkoliv příspěvek.

11.1.2014
24.1.2014
22.2.2013
23.2.2013

Sportovní ples - Arsenal Loučany
Hasičský ples – SDH Loučany
Květinový ples – Osvětová beseda Loučany
Dětský karneval - Osvětová beseda Loučany

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vítání nejmladších občánků
do naší obce se konalo v říjnu 2013 v kulturním domě.
Přivítány byly tyto děti:
Vojtěch BARTOŠ, Šimon Vítězslav CRHONEK, Klára HLAVINKOVÁ
Vítáme Vás do života i do naší obce.

Smlouvy – hřbitov :
oznamujeme občanům, že nájemní smlouvy na hřbitovní místa budou doručovány ještě během měsíce ledna
2014.
Děkujeme za pochopení.
Kontakty:
(úřední dny: pondělí, středa)
Obecní úřad Loučany: tel.585952112, fax: 585751699, e-mail: obec@loucany.cz ,
www.loucany.cz
Obecní úřad Náměšť na Hané (matrika, stavební úřad), náměstí T.G.Masaryka 100, 783 44
tel. www.namestnahane.cz e-mail: stavebni@namestnahane.cz, 585 757 813, 723 504 606
matrika@namestnahane.cz 585 757 815
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------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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