XII. ročník - 1. číslo, vydání: duben 2015, bezplatně, určeno všem občanům Loučan
SLOVO STAROSTY:
Vážení a milí spoluobčané. Máme tady jaro, konečně se na nás usmívá sluníčko a věřím, že i Vaše
nálada a dny budou jen plné úsměvů a slunce.
Máme před sebou spoustu práce, jarní úklid zahájili hasiči sběrem železa, který se jim letos vydařil a za
to patří poděkování Vám občanům, že jste kovový odpad zlikvidovali tak, jak se má a navíc jste přispěli
hasičům na jejich další činnost. Připravujeme také další sběry (velkoobjemový, nebezpečný, použité
ošacení). Ostatní odpady se většina občanů již naučila třídit a odkládat do správných nádob, také
bioodpad začnete již ukládat do svých nových kompostérů, které obdrželi občané zdarma od obce
Loučany.
Také nás čeká kromě práce samozřejmě i zábava. Za chvíli tady máme hody, akce školy, hasičů, atd.
Věřím, že se na společných akcích setkáme a budeme tak mít další příležitost si popovídat či jen tak
posedět.
Dovoluji si využít této příležitosti a oslovit Vás s prosbou, abyste při návštěvě hřbitova ctili pietu tohoto
místa a dovnitř na hřbitov s sebou nebrali své pejsky. Také na hřiště přijďte s dětmi, vnoučátky, nebo si
chvilku posedět do pěkného prostředí, ale psí miláčky, nechejte prosím doma. Přece jen neuhlídáte
každou jejich hromádku a na hřišti si hrají malé děti, pro které to může znamenat určité zdravotní riziko.
Zároveň prosím majitele psů, aby po svých psech uklízeli v obci jejich exkrementy na chodnících či
cestách. O stejnou věc žádáme „koníkáře“, nemluvě o tom, že koňské hromádky jsou ještě daleko větší
než od pejsků a ani jedny nám nedělají moc pěknou vizitku. Všichni si přejeme mít obec pěknou a čistou.
Rovněž žádáme občany, aby v případě, že někde přestane fungovat veřejné osvětlení, nahlásili toto na
obecní úřad! Není možné, aby občané sami kontaktovali firmu na opravu osvětlení, jak se to již
několikrát stalo. V takovém případě by byla částka za opravu fakturována tomu, kdo opravu objednal.
Pouze zástupce obce může objednat opravu osvětlení!!!
Děkuji za pochopení.
Přeji Vám všem krásné jarní dny, hodně zdraví, radosti a pohody.
Starosta obce.

HODY V LOUČANECH…
Letošní hody společně oslavíme v neděli 3.května. Do pohodového
nedělního rána nás uvítá dechová hudba, která bude obcházet naše
domy a každému na přání zahraje jeho oblíbenou písničku. Věříme, že
toto ranní přivítání Vám udělá jako každoročně radost a hudebníky u
Vás rádi uvítáte.
Neděle bude pokračovat tradiční akcí na našem hřišti, kde se bude konat
soutěž mladých hasičů v požárním sportu. Přijďte povzbudit naše
nejmenší, kteří se připravují na to, aby se stali těmi správnými hasiči  Zahájení soutěže bude v 9.3o
hod.
Slavnostní hodová mše svatá v naší kapličce se bude konat v úterý 5.května 2015.

Ne všichni občané jsou v době hlášení místního rozhlasu doma, mnozí jsou v práci, ve škole atd.
Nabízíme Vám proto využití elektronického hlášení rozhlasu. Na webových stránkách naší obce na
adrese www.loucany.cz si rozklikněte v horní zelené liště odkaz „hlášení obecního úřadu“. Po otevření
odkazu je v horní části šedá kolonka „přihlásit se k odběru novinek“ , po jejím otevření již vyplníte
svoje údaje a každé hlášení budete mít v pohodlí doma na svém mailu. Můžete tak sledovat aktuální
dění v obci, vyhlášky, usnesení, zprávy, najdete zde kontakty a další důležité informace. Tato služba
funguje již delší dobu a mnozí z Vás ji využívají. Odběr zpráv je bezplatný!
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Zastupitelstvo obce Loučany schválilo pro letošní rok vyrovnaný rozpočet pro hospodaření naší obce ve
výši 8.815.950 Kč. Rozpočet je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

Poplatky lze uhradit HOTOVĚ každou středu od 7:30 do 11:00 hod a od 13:00 do 16:30 hod na obecním úřadě v
Loučanech, nebo BEZHOTOVOSTNĚ na účet vedený u ČS, a. s. : 1817702319/0800, v.s. = číslo domu
Poplatek za psa - SPLATNOST: 31. 3. 2015
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. 2015 (platí se na tento rok, tj.2015)
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, 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. 2015 (platí se zpětně, tj.za rok 2014)
Cena stočného je stanovena na 735,- Kč za osobu.

Občany, kteří nemají uhrazené některé poplatky po splatnosti, žádáme o okamžitou úhradu dlužných
částek. V opačném případě bude přistoupeno k navýšení dlužných částek a k následnému vymáhání!

Sběrová sobota – 9.května 2015
mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
8.oo - 9.oo hodin – na křižovatce u kokru, příjezd kolem hřiště, odjezd
druhou stranou !!!
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, 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*). Jedlé oleje – novinka (přinést v PET lahvi!!!)

Elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény apod.) –
tento odpad lze také odevzdat Loučanským hasičům a přispět jim tak na jejich
činnost – každý 1.pátek v měsíci ve dvoře základní školy 17-19 hod. !!!

*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve zpětném odběru,
tedy zdarma. Upozorňujeme své občany na tento důležitý fakt.
Odpad, obsahující AZBEST (eternit) NEBUDE ODEBÍRÁN!!!
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!
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Termíny akcí SDH Loučany na rok 2015
3.května – hřiště 9:30 – Pohárová soutěž mladých hasičů - Olomoucká liga MH
16.května – hřiště 13:00 – Pohárová soutěž mužů a žen – Hanácká Extraliga
27.června – hřiště - Taneční zábava SDH - PRYOR ROCK
28.srpna – hřiště - Taneční zábava SDH - SAX ROCK

„LOUČANSKY MLÉNSKY KOLO“
Že nevíte co to je? To ví ještě málokdo….. To se parta nadšenců rozhodla udělat
něco nejen pro své zdraví a kondici ale zrodil se nápad uspořádat běžecký závod
pro veřejnost, pro toho, kdo rád běhá, kdo rád přijde mezi dobré lidičky, prostě pro
každého.
0.ročník tohoto běžeckého závodu se uskuteční 13.září 2015, start a cíl bude
v restauraci Ve Mléně v Loučanech. Start bude v 14,30. Délka tratě muži + ženy 8000m,
kondiční běh 2666m.
Takže kupte tenisky a tepláky, začněte běhat a trénovat, ať se můžete v září předvést!!!

Základní škola a Mateřská škola Loučany
Zprávy od PÁŤÁKŮ loučanské školy:
V naší škole jsme měli 22.1.2015 přednášku „TONDA OBAL NA CESTÁCH“.
Naučili jsme se tak správně třídit odpadky.
28.1.2015 proběhl zápis do školy, po prázdninách přijde 9 nových prvňáčků.
6.2.2015 jsme měli další besedu, tentokrát o MYSLIVOSTI a bylo to super!
24.2.2015 byl MASOPUST. Všichni jsme měli masky, chodili jsme po vesnici a zpívali jsme.
20.3.2015 jsme měli MATEMATICKÉHO KLOKANA. Každý rok se na něj těšíme  , jsou v něm samé
logické úkoly. Letos byla nejlepší Daniela Šubrtová.
Moc si to ve škole užíváme.
Vaši PÁŤÁCI.
Co nás čeká ve škole…
Konec školního roku se kvapem blíží, a tak kromě zlomků, vyjmenovaných slov a jiného učiva nás čeká
ještě pár zajímavých akcí.
V rámci projektového vyučování Den Země, 22.4.2015, uklidíme prostor hřiště, kam chodíme sportovat
či si hrát.
V současné době naši čtvrťáci a páťáci pilně trénují na okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Všichni ostatní jim pojedeme 25.4.2015 do Olomouce fandit.
Také se zúčastníme již tradičního turnaje mezi okolními školami v miniházené, který se uskuteční
30.4.2015 v Senici na Hané.
A protože razíme „ve zdravém těle zdravý duch“  den před tímto sportovním kláním si zasoutěžíme
v recitaci básní.
Naše škola byla vybrána k účasti v mezinárodním šetření TIMSS 2015, které bude realizováno 6.5.2015
a zúčastní se jí žákyně 4. ročníku v předmětech matematika a přírodověda. Tak jim držme palce 
V pátek 15.5.2015 v 17,00 hod. popřejí v KD Loučany naše děti formou vystoupení
svým maminkám k svátku. Všichni jste srdečně zváni.
V ZŠ proběhne beseda „V restauraci Svět“ sdružení ARPOK, kde se žáci zábavnou
formou seznámí s problémy v dnešním světě.
Naši předškoláci předvedou v ukázkové hodině, jak jsou připraveni na školu. Také je v
květnu čeká „škola nanečisto“, ať ví, co je čeká 
Na společném výletě MŠ a ZŠ na hrad Bouzov si děti vyzkouší, jak se žilo ve středověku.
A ještě než se rozejdeme na zasloužené prázdniny, zveme Vás všechny ve středu 24.6.2015 od 16,30
do 19,00 hod. na tradiční zahradní slavnost, kde se rozloučíme se školním rokem.
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FOTBAL V LOUČANECH
Rozlosování pro družstvo FC Loučany pro období duben – červen 2015 utkání konaná na hřišti v Loučanech :
Kolo -Datum –Den- Čas- Soupeři- Stadion -Rozhodčí
1. 01.04.2015 ST 18.00 FC Loučany : Rychlá rota Louč Látal
2. 08.04.2015 ST 18.00 Wednesday : FC Loučany Milo Kenša
3. 15.04.2015 ST 18.00 FC Loučany : Schwarzbach Louč Švarc
4. 24.04.2015 PÁ 17.00 Kovo Dřevo : FC Loučany Hněv Tomiga
5. 29.04.2015 ST 18.00 FC Loučany : United Players Louč Látal
6. 07.05.2015 ČT 18.00 Slovan Uničov : FC Loučany U Vyroubal
7. 13.05.2015 ST 18.00 FC Loučany : PS Beton Louč Látal
8. 20.05.2015 ST 18.00 FC Loučany : Sokol Mezice Louč Švarc
9. 29.05.2015 PÁ 18.00 SK Profit NV : FC Loučany NV Říha
10. 03.06.2015 ST 18.00 FC Loučany : FC Luběnice Louč Látal
11. 12.06.2015 PÁ 18.30 Moravan Cholina : FC Loučany Chol Ženožička
12. 17.06.2015 ST 18.00 FC Loučany : Pergola Louč Látal
13. 26.06.2015 PÁ 19.00 Sokolka Horka A : FC Loučany Hor Švancara

„Rozběhnu se, potom klička,

letím s míčem na branku,
toužím po tom od malička,
přehrát tuhle sebranku.
Brankář je mi povědomý,
odkud já ho jenom znám??
Do branky já trefil jsem se,
bohužel však k NÁM  „

Rozlosování pro družstvo Arsenal Loučany pro duben – červen 2015 utkání konaná na hřišti v Loučanech :
Kolo -Datum –Den- Čas- Soupeři- Stadion -Rozhodčí
1. 02.04.2015 ČT 18.00 Ajax Pivodam : Arsenal Loučany Milo Dvořák
2. 10.04.2015 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : Senice B Louč Švarc
3. 16.04.2015 ČT 19.00 SK Holice : Arsenal Loučany Hol1 Antoš
4. 24.04.2015 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : Erena Louč Látal
5. 29.04.2015 ST 19.00 Arsenal FC : Arsenal Loučany Milo Švancara
6. 07.05.2015 ČT 17.30 Arsenal Loučany : Buff-belt Louč Švarc
7. 13.05.2015 ST 17.45 FC Kladiváři : Arsenal Loučany Slav Švancara
8. 20.05.2015 ST 19.00 Foxhunters : Arsenal Loučany Milo Švancara
9. 29.05.2015 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : Dědečci Louč Švarc
10. 07.06.2015 NE 10.30 Blues rock : Arsenal Loučany Slav Dvořák
11. 12.06.2015 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : FC Holice Louč Látal
12. 15.06.2015 PO 17.00 Ditrex : Arsenal Loučany Slav Stryk
13. 26.06.2015 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : NanoTrade Louč Látal

Připravujeme: SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
(Předběžná informace pro občany, aby si mohli věci do sbírky připravit!)
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 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

TERMÍN A MÍSTO ZVEŘEJNÍME V ROZHLASE A NA VÝVĚSKÁCH
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
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aby se nepoškodily transportem.

Je tady jaro a mnozí z nás jsme vytáhli a naleštili svoje kola a
vyrazili do terénu, ale víme, jak je to správně? Přečtěte si něco málo jak
je to v zákoně……… Je dobré to vědět a vyhnout se problémům.

Jízda na jízdním kole
§ 57
(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na
křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený
prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsouli tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na
pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným
směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je
vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí
cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které
je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh
vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na
stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
§ 58
(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního
předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci 1) jet na jízdním
kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší
zóně.
(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným
sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.
Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který
splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem 2), nebo dítě na dětském kole připojeném k
jízdnímu kolu spojovací tyčí.
(4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa
nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky
provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
(5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu 2)
a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a
souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
-----------------------------------------------------------------1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

ZMĚNY V REGISTRACI MOTOROVÝCH VOZIDEL OD 1.1.2015
'Centrální registr vozidel zaplevelují auta s nejasným vlastníkem, Ministerstvo
dopravy jej chce pročistit. Od 1. Ledna se proto ruší tzv. polopřevody. V registru
už nebude moci existovat auto, které ze sebe původní vlastník sice odhlásil, ale
nový jej už nenahlásil. Současná praxe způsobuje různé problémy, lidé se
například takto vyhýbají poplatku za ekologickou likvidaci auta. Prostě je odhlásí a
rozprodají na náhradní díly. Stát se o tom nedozví. Člověk, který jezdí s autem v polopřevodu porušuje
zákon. Hrozí mu správní pokuta, jejíž výše závisí na tom, co s vozem způsobí.
Odhlášení starého a přihlášení nového vlastníka musí od ledna proběhnout zároveň. Pokud se vůz
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nepřevede do 10 pracovních dnů od koupě, může prodávající dostat až 50 tis. pokutu.
Auto bude muset stejně jako dnes před přihlášením projít evidenční kontrolou, která bude mít nově
platnost pouze 14 dnů, mít platnou STK a nový vlastník na ně bude muset mít sjednané povinné ručení.
Pozor!!! Auta, která jsou k 1.1.2015 v tzv. polopřevodu (původní vlastník se odhlásil a nový nenahlásil)
je do 30.6.2015 nutné přihlásit!!! Jinak bude vůz vyřazen z registru, tedy považován za zaniklý a už jej
nepůjde nikdy přihlásit. Pokud s ním bude někdo jezdit, hrozí mu pokuta v řádu desetitisíců a odebrání
řidičského průkazu na půl roku.
Auta, která jsou k 1.1.2015 v dočasném vyřazení, tzv. depozitu :
- doba dočasného vyřazení méně než 18 měsíců: vlastník nemusí dělat nic, po 31.12.2015 se vůz
automaticky překlopí do režimu vyřazeno z provozu, což je obdoba dnešního depozitu (auto bude
úředně existovat, ale bude mít odevzdané značky, nebude se s ním smět jezdit a nebude se na ně
muset platit povinné ručení.
- doba dočasného vyřazení přesáhla 18 měsíců: vlastník musí do konce roku 2015 nahlásit, kde auto
stojí a jak je hodlá využívat. Pak se z dnešního depozitu překlopí do režimu vyřazeno z provozu (viz
předchozí bod). Pokud toto vlastník nenahlásí, auto bude definitivně vyřazeno, úředně zanikne a už
nebude možno jej znovu přihlásit.

70 Kubíčková Anežka 25.1.
Pluskalová Libuše 8.2.
Dlabaja Jiří 2.3.
Spurná Alena 13.3.
Straka Petr 16.4.
Pešát Květoslav 29.5.

81 Kroutil Vladimír 25.2.
Navrátil Květoslav 20.3.
83 Hrabalová Květoslava 4.3.
Šamierová Agneša 15.3.
85 Kutá Zuzana 26.3.
Nevrlá Květoslava 4.5.
87 Dostál Jan 28.1.
Zhébalová Jarmila 1.3.
89 Vojáčková Marie 23.5.
Hanáková Zdeňka 1.6.
90 Papoušková Anna 10.5.
Demianová Anna 26.6.

75 Kohoutek František 1.1.
Pešátová Marie 9.2.
Spurný Josef 17.2.
Běhalová Jaroslava 24.3.

76 Mlčoch František 3.2.
91 Smékal Josef 6.3.
Hynek Vladislav 13.2.
Smékalová Drahomíra 4.4.
Zelinková Vlasta 16.3.
77 Stratil Antonín 11.1.
92 Gatěková Vlasta 8.5.
Pešát Antonín 17.2.
Navrátilová Háta 23.3.
Vážení jubilanti,
78 Hrušková Marie 28.3.
přejeme Vám hodně zdraví,
79 Němec Jindřich 5.1.
lásky, spokojenosti, štěstí,
Snášelová Libuše 10.5.
Stavělová Zdeňka 10.5.
životního elánu a pohody.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN/ČERVEN. Foto a info příště.
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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