XI. ročník - 2. číslo, vydání: ZÁŘÍ 2014, bezplatně,
SLOVO STAROSTY:

určeno všem občanům Loučan

Vážení spoluobčané,
máte v rukou nové číslo našeho občasníku a s ním i spoustu zpráv z dění v naší obci, informace o
investičních akcích, upozornění na platby poplatků, zkrátka vše, co se nám zdá důležité, abychom Vám
sdělili či připomněli.
Jak jste všichni postřehli, pohybují se v obci stále vozidla a technika firmy Hochtief, která provádí
realizaci „JPÚ“ (jednoduchých pozemkových úprav) v našem katastrálním území. Investorem je stát,
nikoliv obec, přesto firma i zadavatel konzultují postupy a realizaci akce se zástupci naší obce. Již brzy
bude zprůjezdněna krásná nová asfaltová cesta kolem hřbitova, podél ČOV a přes nově vybudovaný
most projedete k cestě za areálem ZD (kokru) a dále buď do Loučan nebo do Těšetic. Již nyní si můžete
udělat pěknou procházku a zjistit, co se nově vybudovalo. V souvislosti s touto stavbou byla provedena
úprava na pozemcích cihelny, kde byl urovnán terén a navezena zemina, zničeny náletové nevhodné
porosty. Věříme, že po těchto úpravách, již nebude cihelna místem, kam někteří občané rádi vozili
zejména stavební odpad. Jedná se o pozemky bez povolení ke skládkování!
Další velkou investiční akcí, která probíhá a na niž jsme obdrželi dotaci je celkové ozelenění obce.
Tomuto předcházelo vykácení nevhodných dřevin v obci a nahradila je nová výsadba rostlin, keřů a
stromů, které byly navrženy zahradním architektem a měly by být vhodnější pro vesnickou výsadbu. Co
se týká realizace akce, potýkáme se s problémy s dodavatelskou firmou i s dozorováním stavby, což má
za následek, že ještě nedošlo k předání a profinancování akce. Toto bude provedeno až po dosadbách
uhynulých rostlin a po náležitém splnění celé zakázky.
Úspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na „zateplení mateřské školy“. Při této stavbě
bude provedena celková úprava MŠ v rozsahu zateplení obálky budovy, zateplení
stropu nad sklepem a půdního prostoru, vymění se všechny výplně, tj. okna a dveře
na budově. Při zahájení stavby byla zjištěna nutnost výměny střešní krytiny, se
kterou se nepočítalo a není uznatelným nákladem, tzn. že výměnu střešní krytiny
musí uhradit obec ze svých prostředků. Věříme, že stavba bude úspěšně
dokončena a dětem se bude nová školička více líbit a budou sem ještě raději chodit. Stavbu provádí
firma TESTAV z Olomouce.
Při podání žádosti o dotaci na zateplení budovy základní školy jsme bohužel neuspěli.
Přiznanou dotaci máme i na zřízení – vybavení dětského hřiště. Budou osazeny herní
prvky (průlezky, houpadla, hrací domek,….) na velkém hřišti za lavičkami. Realizace
bude probíhat v říjnu letošního roku.
Neradostnou zprávou v průběhu roku pro nás bylo zjištění, že je nutno provést stavební a technologické
úpravy na čistírně odpadních vod, kde musela být vybudována technologie na odbourávání fosforu
v hodnotě 522.598 Kč. Tuto investici uhradila Obec Loučany společně s Městysem Náměšť n.H.
Vážení spoluobčané, věřím, že všechny investice budou přínosem pro naši obec, kde všichni rádi žijeme
a máme své domovy. Jsem rád, že se nám povedlo splnit mnoho z našich předsevzetí. Přesto zůstává
hodně toho, co je potřeba udělat a vybudovat. To již bude úkolem nového zastupitelstva obce.
Dovolte mi, abych touto cestou také poděkoval všem členům zastupitelstva a radě
obce Loučany za jejich činnost v uplynulém volebním období. Již brzy bude zvoleno
nové obecní zastupitelstvo, objeví se nové tváře, někteří budou znovu zvoleni, někteří již
nekandidují, přesto všem ještě jednou mnohokrát děkuji a novému zastupitelstvu přeji hodně
úspěchů v jejich práci.
Ing. Josef Kurfűrst, starosta obce
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Informace z obecního úřadu:
Hrobová místa
Žádáme občany, kteří neobdrželi nájemní smlouvu na hrobové místo na místním hřbitově v Loučanech na období
1. 1. 2014 – 31.12. 2023, ať si ji vyzvednou na obecním úřadě v Loučanech. Úhrada poplatků za hrobové místo
probíhá 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.
Poplatek za psa - SPLATNOST: 31. 3. 2014
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 - SPLATNOST: 30. 6. 2014
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. 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
Technické služby města Olomouce upozorňují, že si občané stále ještě neosvojili správné třídění odpadu.
Prosíme občany, aby dbali na správné třídění a tím přispěli ke snižování nákladů na odpadové hospodářství.
Stočné - SPLATNOST: 30. 9. 2014
Cena stočného byla stanovena na 735,- Kč za osobu.

Dotace 2014
Název akce:

Poskytovatel dotace

Výše dotace:

CELKOVÉ
NÁKLADY:

Vegetační úpravy obce Loučany

Státní fond životního
prostředí

1.931.178,- Kč

2.574.905,- Kč

Zlepšení tepelně technických vlastností
konstrukce budovy mateřské školy
v Loučanech – zateplení budovy, včetně
výměny oken a vstupních dveří
Zavedení systému separace BRKO pro
obec Loučany – kompostéry

Státní fond životního
prostředí

1.134.091,- Kč

1.260.102,- Kč

Státní fond životního
prostředí

965.942,- Kč

1.073.270,- Kč

Dětské hřiště ve sportovním areálu
(herní prvky)

Ministerstvo pro místní
rozvoj

400.000,- Kč

572.595,- Kč

Obnova kultur. památek v Olomouc.
Olomoucký kraj
kraji –restaurování - oltářní obraz -kaple

53.187,- Kč

106.375,- Kč

Účelová neinvestiční dotace – JSDH
úprava hasičského automobilu

10.000,- Kč

40.990,- Kč

Olomoucký kraj

!!! VOLBY 10. a 11.10.2014 !!!
1) OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

2) SENÁT

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a I. kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR.
Ve dnech 17. a 18. října 2014 proběhne případné II. kolo voleb do Senátu.
Začátek voleb v pátek ve 14:00 hod., konec ve 22:00 hod. V sobotu od 8:00 hod. a konec ve 14:00 hod.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat o přenosnou volební schránku na dny voleb a to
na OÚ v Loučanech osobně nebo na tel. č. 585952112, 774200852.
Vydávání voličských průkazů: Pro volby do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz.
Vážení spoluobčané. Přijďte dát váš hlas tomu, koho byste rádi viděli rozhodovat ve Vaší obci, dejte svůj hlas
lidem, kterým věříte. Jen na Vás záleží, jaká bude naše obec v budoucnu. Rovněž volby do Senátu jsou
důležitým rozhodnutím, do kterého máme co mluvit my všichni, občané ČR. Těšíme se na Vaši účast.
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Setkání pro seniory
Tradiční akce „setkání s důchodci“,
které po mnoho let pořádá pro naše spoluobčany Obec Loučany spolu
s Osvětovou besedou se bude konat

V PÁTEK 7. LISTOPADU 2014 od 17.oo hodin v kulturním domě.
Na programu setkání je vystoupení dětí ze základní a mateřské školy v Loučanech,
k tanci i poslechu - kulturně hudební program olomoucké skupiny Karamel,
občerstvení, příjemné prostředí, posezení při vínečku, dobrá nálada.

OSVĚTOVÁ BESEDA V LOUČANECH
srdečně zve v neděli 26.října 2014 v 17 hodin
všechny příznivce dobré zábavy
na komedii

„BEZ OBŘADU“
LOUČANY 26.10.2014
17.oo KULTURNÍ DŮM

Divadelní představení předvedou
ochotníci z Náměště na Hané,
Vstupné 60 Kč na místě. KD bude otevřen od 16.30 hod.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE - LOUČANY – 2014:
26. ZÁŘÍ
- taneční zábava se skupinou TRIFID na hřišti – pořádá Arsenal Loučany
5.ŘÍJNA
- vítání nově narozených občánků do naší obce
6.-7.ŘÍJNA
- sbírka pro Diakonii Broumov - oblečení, obuv, peřiny, deky, látky, atd….
10.-11.ŘÍJNA – volby do Zastupitelstva obce Loučany a do Senátu, kulturní dům
26.ŘÍJNA
- Divadelní vystoupení - komedie „Bez obřadu“ – kulturní dům - OB
LISTOPAD – lampionový průvod obcí (pořádá ZŠ a MŠ Loučany) – termín upřesní škola
7.LISTOPADU - setkání s důchodci, 17.oo, kulturní dům, vstupné zdarma
8.LISTOPADU – sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 8.oo-9.oo hod, u kokru
4.PROSINCE – Mikulášská nadílka (návštěva Mikuláše, anděla a čertů – kulturní dům)
5.PROSINCE – Předvánoční večer – vystoupení ZŠ a MŠ, jarmark, občerstvení u vánočního
Stromu před kulturním domem, koledy, svařák
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ACH TY ODPADY…..
Kolik let se vydávají tyto noviny, tolik roků přinášíme informace ke způsobu
likvidace odpadů z domácností. Celkem se zlepšilo třídění plastů, skla, odvoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, ale co nás pořád trápí a občané
nerespektují, je likvidace biologicky rozložitelných odpadů, což je v krátkosti
řečeno odpad ze zahrádek, zbytky jídla, posečená tráva, spadané ovoce atd… Případem z poslední
doby je nahromaděný odpad za ČOV, kde občané sypou tento odpad na okraj břehu potoka. Došlo zde
k vyvrácení stromu a splavení naveženého odpadu do potoka a vznikla hráz, která zadržuje vodu a brání
volnému průtoku. Bylo provedeno šetření na místě se zástupci Lesů ČR, jako správce vodního toku,
který trvá na nápravě stavu, prozatím bez sankcí pro obec. V současné době probíhá odstraňování
tohoto „nešvaru“ obcí.
Několik občanů již bylo viděno při vyvážení odpadu na tato místa, ale
nechceme nikoho jmenovat a sankcionovat, jen žádáme, aby se v tomto nepokračovalo. Každý vlastník
nemovitosti by měl mít na svém pozemku založen kompost, kam bude tento odpad ukládat. Snad brzy
k dobru přispěje i to, že budou do domácností přiděleny kompostéry ze získané dotace. Přesto ještě
jednou upozorňujeme všechny, že ukládání odpadu na veřejné pozemky v naší obci není možné!!!
Děkujeme za pochopení.
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NAŠI HASIČI 
Dnes na našich stránkách věnujeme více prostoru našim hasičům. Pokud se ptáte proč - po
přečtení mi určitě dáte za pravdu, že si to prostě zaslouží.
V sobotu 13. 9. 2014 se v Olomouci konalo žehnání nového praporu OSH (okresního sdružení hasičů)
u příležitosti 150. výročí založení prvního hasičského sboru v Čechách. Celá akce začala předáním
praporu Okresnímu sdružení, primátorem statutárního města Olomouce Martinem Majorem, na
radnici. Poté proběhl slavnostní nástup SDH na Horním náměstí. Oslav se zúčastnilo několik desítek
sborů okresu Olomouc a mnoho vlivných osobností politické sféry. Další významnou osobností oslav byl
arcibiskup Jan Graubner, který žehnal nový
prapor OSH Olomouc.
Náš sbor byl dostatečně zastoupen po
celý den oslav, a dostalo se nám takové cti, že
dva naši členové - Petr Bartoněk a Jakub Dostál,
se stali praporečníky nového praporu OSH a my
všichni na ně byli právem pyšní. Dále naši obec
výborně prezentoval i Vladimír Mariánek, když
moderoval celé oslavy i sportovní závody, které
následovaly. Své role moderátora se zhostil
naprosto dokonale a elegantně.
Po státní hymně, zdravicích hostů a
děkovných projevech jsme se zařadili do průvodu a přemístili se na stadion Lokomotivy, kde byla
připravena sportovní část oslav. Na programu byly závody Hanácké extraligy a finálový závod seriálu
Tohatsu firecup.
Závody začínaly ve 13 hod. a my měli čas na seznámení s tratí, okolím i našimi soupeři.
Hanáckou extraligu naše družstvo mužů i žen velice dobře zná, ovšem závody Tohatsu firecup byly pro
nás velkou neznámou. Stadion Lokomotiva disponuje velkou plochou, a tak bylo možné uskutečnit oba
závody najednou. Muži začínali Tohatsu, ženy Hanáckou extraligu.
Vše bylo perfektní, 13. hodina odbila a závody byly zahájeny. Pokud jsme si mysleli, že Obec
Loučany již byla dostatečně reprezentována a náš sbor řádně zastoupen a tedy všem na očích, tak
jsme se pletli. Co následovalo dále, bylo neuvěřitelné. Ženy vyhrály závody Hanácké extraligy a muži,
kteří se poprvé zúčastnili Tohatsu firecupu vyhráli také. Následovala úprava tratí a mohlo se
pokračovat. Muže z Loučan čekal pokus zařazený do Hanácké extraligy a po zastavení časomíry se
začalo opět slavit - další první místo mužů šlo do Loučan a mohutným oslavám už nic nebránilo.
Družstvo žen se postavilo na startovní čáru jako úplný nováček soutěže Tohatsu a o to překvapivější byl
konečný výsledek a to krásné druhé místo našich děvčat.
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Závěrečný nástup byl pro náš sbor nezapomenutelný. Odvezli jsme si tři 1. místa a jednou 2. místo.
Náš úspěch byl nepřehlédnutelný, jelikož při vyhlašování prvních příček se to jen „zelenalo“ našimi
dresy, což zaujalo i japonské majitele firmy vyrábějící stroje Tohatsu i hejtmana Olomouckého kraje
Jiřího Rozbořila. Závěrečné fotky, kde jsme obklopeni krásnými a velkými poháry mluví za vše.

Pokud by se chtěl někdo z občanů přijít podívat na naše „přivezené“ trofeje, rádi je všem ukážeme, zatím jsou uloženy v
naší klubovně vedle školy, stačí oslovit někoho z hasičů.
Doufáme, že naše úspěchy budou pokračovat i v našem dorostu, ale o nich více v další zprávě.

NĚCO MÁLO Z ČINNOSTI DRUŽSTVA MLADÝCH HASIČŮ SDH LOUČANY
Letos máme 32 dětí,které se pravidelně schází. Během zimy využíváme prostory klubovny a tělocvičny
školy. V dubnu jsme byli na třídenním soustředění. Od května reprezentují mladí hasiči náš sbor na
různých závodech. Máme za sebou závod požární všestrannosti, kde se umístilo družstvo mladších A na
4. místě, družstvo mladších B na 13. místě v konkurenci 34 hlídek a družstvo starších žáků bylo mezi
39 hlídkami na krásném 3. místě. Dále závod hry Plamen, který se skládá z 5 disciplín. I zde dosáhly
naše děti pěkného výsledku - mladší družstvo 7. místo z 25 a starší družstvo 5. místo z 25 družstev.
V jednotlivcích dosáhli nejlepšího umístění: Patrik Hlavinka-2.místo, Ondřej Bukovanský- 3.místo, Alena
Levková- 6.místo,Katka Mariánková- 7.místo ,Honza Habr- 10.místo.
Dále jsme se zúčastnili všech 8 závodů zařazených do
Okresní ligy MH v požárním útoku. Ani zde se naši
neztratili. I když v celkovém hodnocení se na
pomyslnou bednu nedostali, přesto přivezli několik
cenných 2. a 3. míst. V celkovém hodnocení skončili
takto: mladší druž.B na 8.místě, mladší druž.A na
9.místě a mladší druž.C na 22.místě. (družstvo C jsou
děti z 1.třídy). Celkem se v kat.mladších zúčastnilo 28
družstev. Družstvo starších žáků vybojovalo celkové
6.místo mezi 23 družstvy.
„Olomoucký Drak“ - 6.9.2014: Je to závod na 60m s překážkami, na
stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Mezi konkurencí dětí z různých částí
republiky si naši vedli skvěle a všichni z našeho SDH se dostali do
finálového kola. Uspěli takto: M.Hlavinka 4.místo, P.Hlavinka 10.místo,
A.Levková 10.místo, M.Mikulková 16.místo, J.Habr a O.Bukovanský
postoupili do první třicítky. Nyní nás čeká slavnostní vyhlášení výsledků
ligy mladých hasičů okresu Olomouc,které se uskuteční za přítomnosti
představitelů OSH Olomouc a představitelů města Olomouce v neděli
28.9. na Horním náměstí v Olomouci. Ještě nás čeká závod požární
všestrannosti 11.10. na Nových Dvorech. Do konce roku pojedeme na
bazén, uděláme si vánoční besídku s diskotékou a mnoho dalších akcí.
Dáša Bartoňková.
5

Sběrová sobota – 8. listopadu 2014
mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
8.oo - 9.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.

V týdnu od 6.října 2014 bude v naší obci chodit kominík.
Zájemci o jeho služby se mohou nahlásit na obecním úřadě v Loučanech
osobně nebo na tel. 585952112, případně se dohodnout přímo
s kominíkem panem Ladislavem Němečkem tel.775987508.
******************************************************************************************

Dovoluji si oznámit všem zájemcům
zahájení služeb kosmetiky a masáží v nové provozovně v rodinném domě Loučany č.p.744
(naproti vchodu do mateřské školy).
Nabízím kompletní ošetření pleti, masáže celkové nebo částečné,
vše dle Vašich přání a požadavků.
Moc se na Vás těším, přijďte se domluvit osobně nebo na telefonu 734 20 58 63.

ANDREA

ČUNDERLOVÁ,
6

Loučany 744

Základní škola a Mateřská škola Loučany
Školní rok 2014/2015 jsme zahájili 1. září 2014 s počtem 29 žáků, z toho jsme slavnostně přivítali do naší
školy 8 prvňáčků. Prvňáčci, vítáme Vás do školy a přejeme hodně úspěchů a spokojenosti ve škole!
A hned 1. školní týden jsme v rámci dopravní výchovy vyrazili na cyklovýlet na Sv.Vodu u Náměště na
Hané. Cestu zvládli všichni, i naši nejmenší.
Tento školní rok nás kromě učení čeká opět mnoho aktivit. Naši činnost můžete sledovat na stránkách
www.skola-loucany.cz.
Mateřská škola zahájila provoz 3. září 2014 s 23 zapsanými dětmi. Díky dotaci a příspěvku zřizovatele
probíhají v mateřské škole stavební práce a děti čeká zase o něco hezčí prostředí.
Děkujeme všem za pochopení s omezením provozu, ale výsledek bude určitě stát za to!
Školní jídelna opět přijímá přihlášky ke stravování, cena oběda zůstává stejná, 55,- Kč

Diakonie Broumov, sociální družstvo a Obec Loučany vyhlašují

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

v pondělí 6.10. (16.oo-18.oo) a v úterý 7.10. (15.oo-17.oo) hod.
v domku bývalé váhy u kokru
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělí na tel. Diakonie Broumov : 491 524 342, 739 999 112, 724 060 712
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Dne 5. října 2014 (neděle) ve 14,30 hodin
se bude konat v kulturním domě v Loučanech vítání nově
narozených dětí do života a do naší obce.
Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky.
S radostí přivítáme do naší obce tyto děti:

EVELÍNA FLOOK VRBOVÁ, nar. 31.10.2013, Loučany 756
ALŽBĚTA NĚMCOVÁ, nar. 17.5.2014, Loučany 642
ELIŠKA KOLOMAZNÍKOVÁ, nar. 31.5.2014, Loučany 846
JONÁŠ PALIČKA, nar. 20.6.2014, Loučany 808
SOFIE VETEŠNÍKOVÁ, nar. 24.8.2014, Loučany 707
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 a památníčky daruje dětem Obec Loučany a pěkné dárečky věnují manželé Marcela a Josef
Sýkorovi z Loučan, kterým moc děkujeme. Může se přijít podívat každý, vítání je veřejné.

:
Všem našim spoluobčanům
přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenosti, osobní pohody, radosti ze života a další dlouhá léta
mezi námi.
Blahopřejeme!!!
Roky, jméno jubilanta, datum narození
75

Růžičková Denise 2.7.

81

Snášel Václav 1.9.

75
75
75
76
77

Němcová Věra 16.8.
Ježíková Květoslava 31.8.
Běhal Vít 13.12.
Konečná Marie 5.7.
Zapletalová Marie 7.12.

81
81
82
83
83

Hrabal Jan 30.10.
Chytilová Helena 31.12.
Nevrlý František 13.11.
Vyhlídalová Anna 23.7.
Uhýrková Ludmila 17.9.

78
79

Snášel Ladislav 4.8.
Šoupalová Eva 22.12.

84
85

Chudobová Věra 18.10.
Zapletal Vladimír 9.9.

80

Mariánková Marie 23.8.

86

Svozilová Jaroslava 13.11.

80
80
81

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

86
90
94

Žampach Štěpán 4.12.
Čechová Ludmila 5.8.
Nakládalová Marie 25.12.

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,
www.namestnahane.cz, stavebni@namestnahane.cz matrika@namestnahane.cz,
Připomínky i příspěvky, Vaše oznámení, atd…. 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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