XI. ročník - 1. číslo,

vydání: duben 2014, bezplatně,

určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
jaro je tady, před námi jsou Loučanské hody a nepochybně práce v zahrádkách na polích, radost
z probouzející se přírody a v Loučanech také krásně osázená veřejná prostranství. Doufáme, že celá
akce ozelenění naší obce bude úspěšně dokončena, že se občanům výsadba líbí a stromečkům a
rostlinkám se bude v naší obci dobře dařit. Obec podala několik žádostí o poskytnutí dotací, např. na
zateplení budov základní a mateřské školy a na zřízení – vybavení dětského hřiště u školy a na velkém
hřišti. Zatím očekáváme, jak žádosti budou vyřízeny a zda se nám podaří nějaké finance získat.
V letošním roce nás čekají dvoje volby, do evropského parlamentu a na podzim do obecního
zastupitelstva. V obci byly zahájeny pozemkové úpravy a určitě stojí za to udělat si procházku směrem
za kokr a podívat se, jak probíhají práce na budování tůněk a mostu přes vodní tok.
Vážení občané, přeji Vám krásné dny, plné zdraví, sluníčka a radostné pohody ve všem Vašem konání
Starosta obce
.
Ing. Josef Kurfűrst

POPLATKY 2014:
Druh poplatku:

Splatnost:

Výše poplatku:

Za psa

31.3.2014

Odpady

30.6.2014

100 Kč/pes,
každý 2.pes/150 Kč
350 Kč/osoba

Stočné

30.9.2014

735 Kč/osoba

Hřbitovní místo
31.1.2014
dle smlouvy
V hotovosti lze poplatky uhradit na obecním úřadě pouze
každou středu v době od 8-11,30 hod a od 13,30-16,30 hod.
Poplatky lze uhradit na účet obce č. 1817702319/0800, variabilní symbol= číslo domu.
Prosíme občany,
kteří neobdrželi smlouvu na pronájem hřbitovního místa, aby si ji vyzvedli na obecním úřadě.

naše HODY….
Hody v Loučanech jako obvykle přivítáme
v neděli ráno 4.května
s dechovou hudbou, která bude obcházet po obci a u každého domu zahraje
na přání písničku.
Muzikanty určitě potěší, když vyjdete před dům a necháte si zahrát tu svoji oblíbenou a
třeba si s nimi i zazpíváte.

Hodová mše svatá
v kapličce se bude konat v úterý 6.května v 17,30 hodin.
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SDH Loučany
si Vás dovoluje pozvat na dvě jarní akce pořádané na Loučanském hřišti :
1. POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ!!!
na hodovou neděli 4.května 2014 od 9.3o hodin:
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.
2. POHÁROVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU MUŽŮ A ŽEN.
Této soutěže se zúčastňují nejlepší sportovní družstva z okresů Prostějov, Olomouc a hostů
z jiných okresů.
Akce se koná 17. května 2014 od 13.oo hod. na hřišti .
Na obě akce pro Vás bude připraveno bohaté občerstvení a příjemná zábava.
Za hojnou účast předem děkujeme.
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
Hasičům můžete na jejich činnost přispět i tím, že elektro-odpad odevzdáte
přímo jim, nemusíte čekat až na sběr, pořádaný obcí.
Informace na OÚ nebo na stránkách SDH.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
(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 chlorofluoro-uhlovodíků (ledničky*)
Elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény apod.)
Jedlý 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.
Případné informace ohledně sběru lze získat na TS Olomouc, 585 411 498 – Ing.Plachý.
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Informace a zajímavosti z obecního dění:
Na 17. Zasedání zastupitelstva obce Loučany dne 27. 3. 2014 bylo schváleno:
* záměr odkoupit pozemky na hřišti, dříve určené na stavbu garáží, p. č. 407/3, 407/4, 407/5, 407/6,
407/7, ostatní plocha katastrálním území Loučany na Hané, obec Loučany za navrhovanou cenu 20,Kč/m2.
* zařazení obce Loučany do působnosti MAS Region Haná na období 2014 – 2020.
* Schválení příspěvku na „ Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na
rok 2014“ – úprava hasičského auta
*rozpočet obce Loučany na rok 2014 ve výši 11.022.836,- Kč
Akce v obci Loučany v roce 2013 - 2014:
Obec realizovala úpravu budovy ZŠ Loučany – rozšíření tělocvičny v celkové hodnotě 341059,64 Kč.
Byla zahájena akce „Vegetační úpravy v obci Loučany“, rozhodnutí o dotaci ve výši 1931178,- Kč (23.
7. 2013 Rozhodnutí č. 13142796). Výsadbu provádí firma Kaisler, s. r. o., projektovou dokumentaci
zajišťuje Ing. Olga Žáková, dotaci poskytl OPŽP.
Restauruje se oltářní obraz svatého Floriána v kapli sv. Floriána a sv. Isidora v Loučanech. za finanční
podpory Olomouckého kraje.
Byla zahájena velká akce - „pozemkové úpravy“ – provádí firma Hochtief.
Byla provedena úprava a urovnání pozemků v cihelně – za zahradami, směrem k polnímu hnojišti.
Připravované akce :
Obec Loučany podala žádost o dotaci z OPŽP s předmětem podpory „Snížení tvorby BRKO v obci
nákupem kompostérů“ (pořízení kompostérů ke zpracování biologického odpadu na soukromých
pozemcích). Děkujeme občanům za spolupráci při vyplňování dotazníků. Nyní čekáme na rozhodnutí
o žádosti.
Regenerace Základní školy Loučany č. p. 723
Jedná se o výměnu oken, vstupních dveří, oprava fasády a zateplení stropu. Projektová dokumentace
byla zpracována a veškerá povolení vyřízena. Podání žádosti na OPŽP. Podmínkou realizace je přidělení
dotace.
Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukce budovy MŠ v Loučanech
Výměna oken, vstupních a bočních dveří, zateplení stropu, celkové zateplení obvodového zdiva polyst.
Částečné zateplení a odizolování základů ( u vstupu do budovy). Projektová dokumentace zpracována.
Veškerá povolení vyřízena. Podání žádosti na OPŽP. Podmínkou realizace je přidělení dotace.
Výstavba hřiště v zahradě u ZŠ a MŠ a vybavení herními prvky obecního hřiště. Také zde se čeká na
rozhodnutí o žádosti na dotaci.
AKTUALITY – OZNÁMENÍ – A DALŠÍ…..
Kontejner u hřbitova – jak všichni víte, už několikrát se stalo, že kontejner s odpadem někdo zapálil,
dokonce museli vyjíždět i hasiči. Upozorňujeme občany, že je ZÁKAZ zapalovat odpad v kontejneru,
jakož i odkládání odpadu, který sem nepatří .
HASIČI V NOVÉ KLUBOVNĚ – hasiči mají nové zázemí pro svoji činnost v budově bývalého kadeřnictví,
naproti hřiště – vedle školy.
Kosmetika paní Hany Konečné byla přestěhována do přízemí základní školy, do prostor bývalého
školního bytu. Vchod do kosmetiky je naproti hřiště, přes školní dvůr, ne přes budovu školy!
Parkování v obci – opět se množí případy parkování aut na zelených plochách a chodnících. Žádáme
občany, aby parkovali na zpevněných plochách, k tomu určených!!!
ČOV Loučany – vzhledem k přísnějším zákonům, je nutno vybudovat nové zařízení na čistírně
odpadních vod, které bude sloužit k odbourávání fosforu.
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2.pololetí školního roku 2013/2014 v ZŠ a MŠ Loučany
V měsíci lednu 2014 se konal zápis do základní školy. Na nový školní rok bylo přijato 8 dětí, zápis do
mateřské školy proběhl v měsíci březnu, bylo přijato všech 8 dětí.
Žáci základní školy a předškoláci zahájili v dubnu výuku plavání v Plavecké škole Litovel.
V měsíci březnu jsme již tradičně oslavili konec masopustního období masopustem, děkujeme paní
Botkové za výborné buchty, a všem ostatním, kteří obdarovali děti výslužkou.
Hezký zážitek jsme měli ve Svíčkárně Olomouc, kde si děti zkoušely vyrábět předměty z vosku,
společným tvořením s rodiči jsme přivítali jaro.
Do konce roku nás čeká dne 16.5.2014 vystoupení pro maminky, na které jste všichni srdečně zváni.,
oslava Dne dětí a na ukončení školního roku
zahradní slavnost.
Vše o činnosti školy najdete na našich
stránkách www.skola-loucany.cz

Loučanská inzerce :
Hledá se BASKYTARISTA
Hledáme do prima kolektivu klidně
i šikovného začátečníka do stylu
Country-bluegrass, na občasné
hraní. Mohou se ozvat i další
hudebníci, kteří by si s námi rádi
zahráli, věk nerozhoduje.
Kontakt:
pavelhlavinka@seznam.cz

MASÁŽE – PEDIKÚRA
Objednávky na tel.774285830
Martina Hlavinková,
Loučany 821
Možnost zakoupení dárkových
poukazů.
MANIKÚRA
Monika Poláčková, Loučany 755
Objednávky na tel. 777 076 402

RESTAURACE VE MLÉNĚ
vás Srdečně zve v pátek 2.května od 19 hodin k prožití
příjemného předhodového večera za doprovodu živé hudby. Již
v průběhu odpoledne budou připraveny masové dobroty –
pečená kýta, grilovaná kuřata a další. Přijďte na předhodové
májové posezení a snad dojde i na slavnostní
STAVĚNÍ MÁJKY. Zve kolektiv restaurace.

I vy zde můžete zdarma zveřejnit svoji nabídku, oznámení, služby….
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PŘEHLED AKCÍ A DĚNÍ V OBCI LOUČANY – KVĚTEN 2014:
2.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
6.5.2014

Předhodové posezení
Odpoledne,
s živou hudbou „ve mléně“,
Od 19.oo hudba
stavění májky
Soutěž SDH – požární útok
9,30 hod. – hřiště
mladých hasičů
HODY
Ranní budíček dechovou
hudbou u Vás doma
Hodová mše v kapličce
17,30 hodin

10.5.2014
16.5.2014
17.5.2014
23. a 24.5.2014

Sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
Vystoupení dětí ZŠ a MŠ
k svátku matek
Soutěž v požárním útoku
mužů a žen
VOLBY do Evropského
parlamentu

8.oo-9.oo
u hřiště (před Kokrem)
Kulturní dům Loučany
13.oo hod - hřiště
Kulturní dům
Pátek 14-22 hod.
Sobota 8- 14 hod.
Občan.průkazy s sebou

NAŠI JUBILANTI:
Uvádíme jubilanty za 1.pololetí (leden – červen), kteří se dožívají 70, 75, 80 a dále každý rok.
70 roků:
Kolomazník Miroslav 23.4.
Skoupilová Helena 10.5.
Běhal Josef 24.6.

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

75 roků:
Mlčoch František 3.2.
Hynek Vladislav 13.2.
Zelinková Vlasta 16.3.

88 roků:
Vojáčková Marie 23.5.
Hanáková Zdeňka 1.6.
89 roků:
Papoušková Anna 10.5.
Demianová Anna 26.6.

80 roků:
Kroutil Vladimír 25.2.
Navrátil Květoslav 20.3.

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

82 roků:
Hrabalová Květoslava 4.3.
Šamierová Agneša 15.3.
84 roků:
Kutá Zuzana 26.3.
Nevrlá Květoslava 4.5.

91 roků:
Gatěková Vlasta 8.5.

Všem našim jubilantům srdečně přejeme pevné zdraví,
osobní spokojenost, klid, pohodu a úsměv na tváři.
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94 roků:
Doleželová Žofie 18.1.

Výsadba 2014 – hřiště

Výsadba 2014 – U Floriánka

Víla Amálka
hlídá
děti v naší
škole
(bydlí u tůňky
v předzahrádce
před ZŠ a
stojí za vidění….

Výsadba lip na náměstíčku, před pomníkem.
Výsadba lip 2014 – u pomníku
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Na obrázku je zahájená výstavba
přemostění potoka za areálem ZD.
Když si uděláte pěknou procházku
cestou za kokr a první odbočkou
doleva nebo dozadu kolem ČOV,
dojdete k místu obrovské, rozsáhlé
stavby, která by neměla zůstat bez
povšimnutí. Zahájeny jsou i práce na
budování tůní.
Co možná nevíte…..
Nejlepším mladým kuchařem v Olomouci je Michal Bukovanský z Loučan. Michal je žákem Střední
odborné školy obchodu a služeb v ulici Štursova a porazil soupeře z celého kraje a stal se tak vítězem
olomouckého kola 2. ročníku soutěže MAKRO Kuchařský pětiboj. Své zručnosti projevil například v
krájení pórku, brambor nebo cibule, ale i ve vykostění kuřete či filetování pstruha. Cílem soutěže je
rozvíjet dovednosti budoucích kuchařů a číšníků a přispět tak ke zlepšení celkové úrovně českých
restaurací. Michale, blahopřejeme.
Prostřeno (televizní soutěž ve vaření na TV Prima) – únor 2014 – vítězem je Ondřej Křoupal, hasič
z Loučan. Ondřej vystudoval střední školu obor elektro. Do soutěže Prostřeno se přihlásil sám. Výhru
pravděpodobně utratí za dovolenou s přítelkyní . Také Ondrovi blahopřejem.
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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