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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v tomto krásném adventním čase, který je mnohdy
zbytečně uspěchaný a rychle utíká, přesto bychom si právě tento předvánoční čas
měli spíše vychutnat a být se svými blízkými. Také bychom se měli zastavit, zamyslet,
bilancovat a snad se i snažit napravit, co je potřeba, nebo kde sami cítíme, že máme
každý své nedostatky a chyby. Předvánoční shon a spěch není vždy tím pravým, co
by vánoce měly přinášet. Lidé spěchají doma, v práci se dohání nedokončené a
nezbývá času na naše blízké, kteří jsou ale těmi nejdůležitějšími, těmi, kdo jsou pro
nás na prvním místě – děti, rodiče, kamarádi, přátelé, sousedé…..
Advent by měl být dobou očekávání něčeho nového, dobou rozjímání a zklidnění, ale také časem
skromnosti a dobročinnosti. Proto nezapomínejme v tomto čase na své blízké, známé, přátele, kteří
mohou potřebovat naši pomoc a může jim pomoci nebo potěšit třeba jen návštěva či telefonát.
Vážení, občané, dovolte mi popřát Vám všem, šťastné a spokojené vánoční svátky, krásný a hlavně klidný
čas adventní, do nadcházejícího nového roku 2015 Vám přeji co nejvíce zdraví, lásky, porozumění,
vzájemné tolerance, ale i schopnost odpouštění. Buďme k sobě milí a laskaví nejen o vánocích, ale po
celý rok.
Krásné, šťastné a ve zdraví prožité vánoce!
Ing. Josef Kurfűrst, starosta obce

V měsíci říjnu se v naší republice konaly volby do zastupitelstev obcí. Představujeme
Vám členy zastupitelstva obce Loučany, kteří byli v těchto volbách zvoleni.
Na Vámi zvolené členy ZO se můžete obracet se svými náměty, požadavky,
připomínkami nebo i stížnostmi.

horní řada zleva: Václav Nepožitek, Tomáš Šoupal, Josef Blaťák, Josef Kurfűrst (starosta),
Tomáš Kurfűrst (člen rady), Petr Kohoutek(člen rady), Jaroslav Loutocký (místostarosta),
Vladimír Mariánek
spodní řada zleva: Pavla Palátová(členka rady), Jaroslava Mlčochová (předseda finančního
výboru), Ivana Dostálová (předseda kontrolního výboru), Hana Koutná,
Dagmar Bartoňková, Ludmila Vojáčková.
Na fotografii chybí jeden člen ZO - p.Josef Vašut, který byl ze zasedání zastupitelstva omluven.
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Historie betlémů
Proč vlastně na Vánoce vystavujeme betlém, co znázorňuje a jaká je jeho symbolika?
Vánoce jsou symbolem klidu a míru. Beze sporu k nim patří nejen krásně ozdobený
stromeček a spoustu dárků, ale také betlém. Ten znázorňuje Svatou rodinu, kde
právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách a Panna Marie a
svatý Josef o něj pečují. Všichni se chtějí spasiteli poklonit a pastýři a orientální Tři
králové přinášejí dary.
Připomeňme si příběh narození Ježíška, který má právě symbolizovat betlém.
Panna Maria spolu se svým mužem Josefem se vydali do města Betléma. Maria v tu dobu
očekávala narození svého potomka. Hostinský jim nabídl, že mohou přenocovat ve chlévě. Maria si
ustlala ve voňavém seně vedle telátka a oslíka a porodila zde syna. Dala mu jméno Ježíš, což značí
“Bůh zachraňuje.”
V tu dobu se rozlilo po celé zemi světlo a oblohu zaplnili Boží andělé. Pastýři, kteří hlídali svá stáda
i v noci, se vydali do města Betléma. Zde již odpočívala Marie s Josefem. Příchozí v jesličkách
spatřili spící děťátko. Poté, co vyšli ven, všem ve městě vyprávěli, co se stalo.
Na obloze se objevila nová hvězda, jasnější než všechny ostatní, a to
přímo nad chlévem, kde se narodil Ježíš.
Navštívili jej také tři
mudrcové, kteří se mu přišli poklonit. Každý z nich mu přinesl dar. Zlato
- dar pro krále, kadidlo, které se pálilo na Božím oltáři (i v současné
době se často používá při různých náboženských obřadech) a myrhu,
která se za těchto dob užívala k uchování mrtvého těla (byla velmi
ceněna, až na pětinásobek ceny kadidla).
I přesto, že Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, jsou uctíváni jako patroni poutníků a
hříšníků. Koledníci na dveře píší svěcenou křídou známý nápis K†M†B†, který je počeštěnou
variantou nápisu C†M†B†. Jedná se přitom o zkratku latinského "Christus mansionem benedicat",
tedy "Kristus žehnej tomuto domu". Tradičně po nápisu následuje rok – aby požehnání platilo až
do dalších Vánoc. Tři křížky připomínají Nejsvětější trojici, tedy Otce, Syna a Ducha svatého. Lidová
vyprávění pak podle písmen přibližně v 7. století trojici mudrců pojmenovala, dodnes koledníci
chodí jako Kašpar, Melichar a Baltazar.
Nádherný čas adventní začíná v neděli mezi 27. listopadem a
3. prosincem (letos 30.11.). Každou neděli zapalme svíčku a těšme
se na Vánoce a na “tradici”, že dárky nosí Ježíšek. Nezapomeňme na
výzdobu, ke které krásný betlém rozhodně patří a vůbec nevadí,
když nebude ručně vyřezávaný, nebo porcelánový, ale klidně i
papírový, upečený z perníčků, nakreslený od Vašich dětí nebo
jakýkoliv jiný.
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Amatérští vytrvalostní běžci - půlmaratón Olomouc :

Tak jako v celém světě, tak i v Loučanech, se stává běh hodně populárním sportem. V letošním roce se
v naší obci vytvořila skupina nadšenců - amatérských vytrvalostních běžců, kteří po celý rok na sobě
pilně pracovali a zúčastňovali se různých distančních závodů nejen v olomouckém okrese.
I když se říká, že se běhá pro radost…., tak určitě každý se srdcem sportovce si dává i nějaké ty cíle.
I naši běžci si cíle dali. A ne malé. Ať už to byl běh na Kosíř 10 km, či známý závod do kopce
Rabštejnský Kocour 13 km či běh Pomoravím 15 km a mnoho dalších, tak hlavně … zaběhnout
Olomoucký Mattoni ½ maraton 21,1 km.
Olomoucký půlmaraton odstartoval 21. 6. 2014 v 19:00 hod a vítěz Geoffrey Ronoh (Keňa) byl v cíli již
za hodinku a několik sekund (1:00:17) a postaral se o vynikající čas v kontextu letošních časů na
půlmaratonské trati. Stejně jako minulý ročník běžcům počasí přálo a měli optimální podmínky pro běh.
Všichni přítomní fanoušci si odnesli perfektní sportovní zážitek a stejně tak si půlmaraton v krásné
Olomouci užívali i sami běžci.
Z naší obce se tohoto náročného závodu zúčastnili : Tříska Jiří, Künstlerová Mirka, Nakládal
Břetislav, Dorazil Jiří, Hlavinka Pavel a v dětské kategorii se zúčastnili Kuba a Matěj Třískovi,
všichni závod dokončili s úžasnými výkony……
Tříska Jiří

1,36.01 hod.

Hlavinka Pavel

1,42,31 hod.

Nakládal Břetislav

1,36,45 hod.

Künstlerová Mirka

2,32,37 hod.

Dorazil Jiří
1,41,59 hod.
Všem účastníkům tohoto velice náročného závodu moc blahopřejeme k jeho úspěšnému zvládnutí a
přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!!!

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Úspěch celé sbírky
tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách
obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás.
Komu sbírka pomůže? Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do
zahraničí.
V uplynulých letech patřila naše obec vždy mezi ty nejštědřejší a za to Vám všem patří velké
poděkování. Začátkem ledna 2015 se bude sbírka v Loučanech opět konat, proto Vás prosíme, přijměte
naše koledníky s otevřeným laskavým srdcem. Vaše - třeba i malá pomoc může být pro druhé velkým
přínosem a nadějí na lepší život.
Srdečně Vám všem děkujeme.
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Obci Loučany se podařilo získat dotaci na kompostéry pro rodinné domy, několik větších a také štěpkovač.
Upozorňujeme, že pouze ti občané, kteří odevzdali na obecní úřad odpovědní lístek na požadavek kompostéru,
jej nyní obdrží. Pokud občané podali třeba dvě žádosti, tak ale platí pouze jedna! 1 dům = 1 kompostér.
Každý občan, který si žádost podal, se dostaví na obecní úřad v Loučanech ve středu 3.prosince v době od
8-12 a od 13-16 hod., s sebou musí donést občanský průkaz a podepíše smlouvu o výpůjčce. Poté si
kompostér vyzvedne v areálu pneuservisu Vojta (směrem na Senici). Kompostéry se budou vydávat pouze
jeden den, náhradní termín je nutno dohodnout na obecním úřadě. Smlouva bude uzavřena na 5let, poté Vám
bude bezplatně převeden.
KOMPOSTÉR UŽ MÁM A CO S NÍM?
Při kompostování je důležité odpadový materiál zmenšovat a drtit. Jestliže vkládáte do
kompostéru rozdrcený zahradní odpad, přemění se daleko rychleji v hodnotný
kompost bohatý na živiny. Rozdrcený odpad ze zahradního drtiče můžete taktéž použít
na mulčování pod stromy a keři, které tak chráníte před vysycháním, omezujete růst
plevele a zlepšujete kvalitu půdy. Nezanedbatelným důvodem při zpracování odpadu
zahradními drtiči je také skutečnost, že na Slovensku je spalování odpadu ze zahrad, jakým jsou odřezané
větve, tráva apod. už několik let zákonem zakázané. K dalším zásadám patří správná skladba materiálu,
dostatečný přístup vzduchu a dostatečná vlhkost.
Jak se pracuje s kompostérem ?
Kompostér se plní shora, nejčastěji posečenou trávou, odřezky stromů a keřů, kuchyňským odpadem
(slupkami brambor, jablek - tedy ovoce a zeleniny...). Všechno by mělo být jen rostlinného původu.
Do kvalitního kompostu můžeme dát prakticky všechny organické odpady ze dvora, zahrady i
domácnosti. Ideální je co nejrůznorodější směs materiálů. Vhodné suroviny ke kompostování: tráva, listí,
seno, sláma, plevel, hnůj, trus, piliny, dřevní štěpka, káva, čaj, podrcené skořápky vajec atd. Zbytky vařených
jídel doporučujeme dávat jen v malém množství. Smícháme je s větším množstvím suchého materiálu.
Důležitá je co nejjemnější struktura materiálu. S tím nám velice pomůže sekačka se sběrným košem, která
dokáže rozdrobit i popadané listí a zahradní drtič na odřezané větve stromů a keřů. Ve spodní části
kompostéru se vytváří čerstvý kompost, který můžeme postupně odebírat a využívat na zahradě.
Do kompostu nepatří : zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z dřevotřísky,
uhynulá zvířata, chemicky ošetřené zbytky atd.
Přístup vzduchu a vody
Kompostované bakterie potřebují kromě živin i neustálý přísun vzduchu a dostatek vlhkosti. Pokud
dokážeme zabezpečit vyváženou kombinaci, začnou se množit rychlým tempem. I zde platí že, čím menší
částice do kompostu dáme, tím dříve se zkompostují. Platí však rovněž
pravidlo, že čím jsou částice menší, tím je mezi nimi méně dutinek, kde se může
udržet vzduch. Bez něj kompost pouze hnije a zapáchá. Proto je potřeba masu čas
od času provzdušnit pomocí aerátoru kompostu, případně prohozením a
provzdušněním vidlemi.
Pravidlem úspěšného průběhu kompostování je různorodá skladba materiálů,
optimální vlhkost a dostatek vzduchu.
Správná vlhkost
Další podmínkou dobrého kompostování je správná vlhkost. Nedostatek vlhkosti zpomaluje až zastavuje
proces rozkladu, nadměrná vlhkost způsobuje nežádoucí hnilobný proces. Do uzavřeného kompostéru se
bez naší pomoci voda nedostane, proto je důležité správnou vlhkost kontrolovat a v případě potřeby ji
doplnit poléváním, případně snížit přidáním suchých materiálů. Správnou vlhkost můžeme zjistit pouhou
rukou. Když z materiálu vytlačíme jen několik kapek - je vše v pořádku.
Kdy je kompost zralý
Vyzrálý kompost má hnědou až tmavě hnědou barvu, drobnou hrudkovitou
strukturu, nezapáchá, ale voní jako lesní půda. O zralosti kompostu se
můžeme přesvědčit jednoduchým testem klíčivosti. Do nádobky s vlhkým
prosetým kompostem vysejeme semínka řeřichy seté, a když během týdne
většina semen vyklíčí, můžeme kompost použit na zahradě.
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Svatý Mikuláš, sdružení rodičů a Osvětová beseda Loučany srdečně zvou
všechny děti a jejich rodiče, kamarády, známé, prarodiče, na oblíbenou
Mikulášskou nadílku 4.12. do kultur. domu v Loučanech, začátek v 17.oo
Rodiče mohou odevzdat připravené balíčky, opatřené JMENOVKOU dítěte, před začátkem
akce v šatně u Mikulášského týmu 
Nebude chybět ani peklo, andělské tváře a také občerstvení, které se bude podávat
v čertím baru !
Moc se na Vás těší Mikuláš, anděl a čertíci Bertíci 

Osvětová beseda Loučany ve spolupráci se Základní a mateřskou školou
v Loučanech srdečně zvou v pátek 5.prosince všechny malé i velké na
předvánoční večer v kulturním domě, začátek je v 17 hodin.
Po zahájení vystoupí s vánočním programem děti ze ZŠ a MŠ Loučany,
následuje prodejní jarmark výrobků dětí a rozsvícení vánočního stromu
s koledami před kulturním domem a oblíbené občerstvení pro všechny
přítomné.
Přijďte spolu s námi strávit pěkný večer a odpočinout si od vánočního shonu!

Nejen, že máme v Loučanech úspěšné a vytrvalé běžce a běžkyně, taky víme, že v Loučanech máme
šikovná děvčata, která se občas projedou po obci na koních, ale moc víc toho o nich třeba nevíme. Ale o
tomto úspěchu Vám určitě musíme napsat! Míšu Hlavinkovou mnozí znáte, někdo možná ne, ale že se
stala, hlavně jak a s čí pomocí „mistryní“, o tom Vám napsala něco sama:
Nejúžasnější víkend s nejúžasnější kobylou! Ve dnech 21.-22.6. 2014 jsme se s Florou zúčastnily závodu
všestrannosti (který se skládá z drezúry, krosu a parkuru) na 37. ročníku zlaté podkovy v Lošticích , v soutěži
"Bronzová podkova" a zároveň oblastní mistrovství juniorů.
Fufa se předvedla v celé své síle a kráse! A také předvedla svůj charakter. Po prvním dni
se držela druhé příčky a druhý den obhájila!! Kros šla jako profík! Vůbec Fufě nevadilo, že
některé skoky vidí poprvé. Prostě šla.
V Bronzové podkově jsme získaly nádherné 2. místo a
v Oblastním
mistrovství juniorů jsme získaly ještě
nádhernější
1.
místo!!
Odvezly jsme si jak krásné ceny, tak
spoustu zkušeností! A
taky
pocit,
že
jsme
MISTRYNĚ
SEVEROMORAVSKÉ
OBLASTI JUNIORŮ VE VŠESTRANNOSTI!!!
A ten je nezaplacení!
Jsi nejlepší Fufo! Tímto bych chtěla
poděkovat i mým
báječným rodičům (Robertovi a Martině)
za
OBROVSKOU
podporu a pevné nervy co se mnou někdy
mají! :) I mé úžasné
trenérce Ivaně Konečné bez které bych nebyla tam, kde jsem teď!
Díky
Vám všem, Míša.

Míšo, moc blahopřejeme k Tvému mistrovství a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!!!
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Co nového v základní a mateřské škole v Loučanech….
Máme za sebou 3 měsíce pilné práce, ale i zábavy.
Prvňáci už umí spoustu písmenek a zaslouží si velkou pochvalu za
krasopis. Taky předškoláci na ukázkové hodině předvedli, jak jsou
šikovní a chystají se do školy.
V naší škole dbáme na podporu čtenářství a již podruhé jsme se
zúčastnili projektu „Záložka do knih spojuje školy“. Dostali jsme
„přiděleny“ žáky z málotřídky v Plaveckém Mikuláši na Slovensku, se kterými si naši žáci vyměnili
záložku do své oblíbené knížky.

Na společné akci MŠ a ZŠ ve Svíčkárně Olomouc si děti vyzkoušely práci s voskem a připravily si vánoční
překvapení, děti z MŠ se byly podívat na divadelním představení Brouk Pytlík v Metropolu, které se
jim velmi líbilo.
Podzim je již tradičně ve znamení lampionového průvodu, uspávání broučků a zpestření programu v
kulturním domě pro naše babičky a dědy.
Čeká nás adventní období, na které se velmi těšíme. Pojedeme se podívat na Zámek Náměšť na Hané,
který má vždy nádhernou vánoční atmosféru a čeká nás tam i tvořivá dílnička. Taky se chystáme do
Olomouce bruslit či na nějaké divadelní představení.
I dětem ze školky bude čekání na Ježíška zpříjemněno vánočními činnostmi
A ti hodní si užijí i „štědrý večer“ ve škole se spaním, a pak hurá na vánoční prázdniny.
************************************************************************************
Upozornění pro občany – NEPLATIČE!!!
Připomínáme našim občanům, kteří nemají ještě
uhrazené všechny poplatky, že již vypršela jejich
splatnost a je nutno provést úhradu co nejdříve!!!
Předejdete tak jejich navýšení a vymáhání.
Úhrada je možná na č.ú.: 1817702319/0800
Děkujeme za pochopení.

NOVÉ HERNÍ PRVKY NA HŘIŠTI.
Všichni víte, že je vybudováno nové pěkné
hřiště s herními prvky, ale co už tak pěkné
není, je velký nepořádek v jejich okolí. Jsou
zde i nové odpadkové koše, tak proč je
nepoužít? Z důvodu neukázněnosti občanů
zvažujeme zazimování některých prvků.
SPALOVÁNÍ ODPADU 
Rovněž ne každý odpad se hodí do
Vašich kamen. Nejen, že se kamna a
komíny zanáší, to celkem okolí nevadí,
pouze Vy zaplatíte více za čištění, ale co
vadí nám všem, je šedý až černý,
nevábně vonící kouř, který ukazuje,
v kterém domě se pálí plasty, hadry, staré
boty, atd… Nenuťte to okolí vdechovat!

Třídění ODPADU poněkolikáté …….
I malé děti ze školky a ze školy by Vám řekly,
kam který odpad patří - do popelnic, do
kontejnerů, do kompostu, do sběru, do sbírky,
prostě od mala se učí KAM S NÍM.
Ale dospělí se to ne a ne naučit. Když
nebudete vědět, zeptejte se dětí……..
Prosíme, nevozte odpad, kam nepatří, zejména
k ČOV na břehy potoka, tam opravdu NE!!!!
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V říjnu se uskutečnilo tradiční oblíbené setkání seniorů z Loučan se zástupci obce a pěkný večer,
obohacený vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ, hudbou k tanci a poslechu, plný příjemné zábavy se velice
vydařil. Příští rok se na Vás opět těšíme.
Obec Loučany a OB Loučany.
Týden nato se konal již druhý výlet seniorů na rozhlednu na Kosíři. Přesto, že avizované krásné počasí
se nekonalo a mlha byla že by se dala krájet, nic to nepokazilo na náladě a pěkný výlet s výšlapem na
rozhlednu a popovídáním na vrcholu Kosíře byl moc příjemný a snad se všem líbil. Na příští rok už
máme nápad na další výlet, tak se těšte a nechte se překvapit .

***************************************************

DARUJ KREV – DARUJEŠ ŽIVOT
Tímto krédem se řídí mnoho občanů a neváhají podat
pomocnou ruku tam, kde je toho nejvíce zapotřebí a to právě při
léčbě nemocných spoluobčanů. Jedním z nich, kteří se svými
činy nechlubí, ale o to více je potřeba je vyzdvihnout, je náš
občan pan Václav Malý, který 30.9.2014 obdržel vzácné
vyznamenání
ZLATÝ KŘÍŽ Českého červeného kříže za
120 uskutečněných bezplatných odběrů krve.
Vašku, moc blahopřejeme a velice si vážíme Tvojí nezištné
pomoci druhým. Děkujeme.
***************************************************

Na vítání nám čáp přinesl 5 nových občánků naší obce:
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
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Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku
Na ledě
Dobře dětem o Vánocích
Více
zde:
na rybnících,
na potocích.
http://www.msvolanice.cz/news/vano
Zima jim dá pod nohy
cni-basnicky/
kousek zmrzlé oblohy.
Vytvořte si vlastní stránky zdarma:
http://www.webnode.cz
Pro ně zmrzlo modré nebe.
Co na tom, že trochu zebe.
Honí se tam vesele
malí zkřehlí andělé.

Hvězdička
*Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.
*Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.
*Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?
*Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce.

Příprava cukroví
S mamkou máme plno práce
a ta chutná, ach tak sladce.
Mamka spěchá - honem,
honem,
cukroví už voní domem.
Už jsou tady Vánoce,
cinky cinky zvonek zvoní.
Ve vaně se kapr honí,
z mísy voní ovoce...
Cinky cinky cinkylinky,
už jsou tady Vánoce.

Více zde:
Přehled připravovaných akcí * prosinec – leden – únor*
http://www.msvolanice.cz/
news/vanocni-basnicky/
4.12.2014
Mikulášská nadílka
23.1.2015 Ples SDH Loučany
Vytvořte si vlastní
stránky
17.oo KD Loučany
zdarma: Předvánoční večer – vystoupení dětí, 21.2.2015 Květinový ples OB Loučany
5.12.2014
http://www.webnode.cz
rozsvícení stromu, KD – 17.oo
10.1.2015

Ples ARSENAL Loučany

22.2.2015 Dětský maškarní karneval
OB Loučany

Pro připomenutí:
bylo dokončeno zateplení budovy mateřské školy, včetně fasády a výměny oken a střechy
byla dokončena první etapa jednoduchých pozemkových úprav (cesta kolem hřbitova a na
Těšetice, most, tůně, úprava toku, …)
bylo vybudováno nové dětské herní hřiště (osazení herních prvků) za taneč.parketem
dostali jsme dotaci na kompostéry
na ČOV se vybudovalo nové zařízení na odbourávání fosforu dle zákonných požadavků
bylo dokončeno „ozelenění“ naší obce, včetně vykácení starých a výsadby nových porostů
máme nové zastupitelstvo obce (15-ti členné, z toho je zvolena 5-ti členná rada obce)

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, 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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