XII. ročník - 2. číslo, vydání: září 2015, bezplatně,

určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY:

Vážení a milí spoluobčané.
Krásné a mimořádně teplé léto pomalu končí, Vaše zahrádky se Vám odměňují za Vaši péči dobrou
úrodou a děti opět nastoupily po prázdninách do školy, vlaštovky se pomalu chystají k odletu, prostě ať
chceme nebo ne, blíží se podzim. Ale troufám si říct, že naše obec je krásná v každém ročním období,
vždy je na co se podívat a čemu se věnovat.
Jistě jste si všimli, že kromě krásně opravené a zateplené mateřské školky budeme mít i nově upravenou
školu základní. Probíhají práce na zateplení budovy včetně zateplení stropu na půdě, výměna všech oken
a vstupních dveří a bude provedena nová omítka ve světle zelené barvě. Náklady na tuto stavbu činí
1,5mil.Kč, z toho dotace ze SFŽP a z EU činí téměř 1,3mil.Kč. Stavbu provádí firma TESTAV s.r.o.,
z Olomouce.
V létě během uzavření školky byla provedena také rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
firmou JVG Livex s celkovým nákladem téměř 270 tis.Kč, které hradila v plném rozsahu Obec Loučany.
Připravuje se investice do budovy kapličky, kde jsme rovněž obdrželi rozhodnutí o přiznání dotace a bude
provedena výměna lavic s klekátky za krásné nové dřevěné lavice, včetně vyhřívání a v souvislosti s tímto
bude nově vydlážděn a upraven chodník zezadu kolem kapličky od autobusové zastávky k Pluskalovému.
Jistě je spousta dalších potřebných věcí a investic, kam by bylo třeba nasměrovat obecní pokladnu, ale
věřím, že postupně se bude naše obec stále zvelebovat, abychom zde byli všichni rádi.
Ing. Josef Kurfűrst

Sportovní pozvánka na
O.ročník běžeckého závodu pro veřejnost –
LOUČANSKY MLÉNSKY KOLO v NEDĚLI 13.září 2015
Start:
trať:
délka tratě:
přihlášky:
startovné:
kategorie:
odměna:

v 15 hodin v restauraci „Ve Mléně“ v Loučanech
asfaltové, šotolinové a travnaté cesty, rovinatý profil.
muži, ženy 8000m (3 kola – 2666m), kondiční běh 2666m (1 kolo)
v den závodu, Ve Mléně, od 14,30 hodin, ukončení prezence 10 min.před startem
80 Kč na místě (v ceně malé občerstvení), 30 Kč pro kondiční běh
dle věku účastníků, kondiční běh bez rozdílu věku
v každé kategorii budou oceněni první tři + dárek pro každého účastníka

Na akci srdečně zveme všechny příznivce běhání a to jak účastníky – závodníky, tak přihlížející
publikum a širokou veřejnost.
Za pořadatele akce – Pavel Hlavinka, Loučany

V týdnu od 12.října 2015 bude v Loučanech poskytovat občanům své služby
KOMINÍK – pan Ladislav Němeček.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě v Loučanech tel.585 952 112
nebo přímo u pana Němečka 775 987 508.
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Upozornění k poplatkům:
Upozorňujeme občany, že některé poplatky jsou již po splatnosti a blíží se také splatnost poplatku za stočné.
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, variab.symbol= číslo domu.
Poplatek za psa - již po SPLATNOSTI: 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 - již po SPLATNOSTI: 30. 6. 2015 !!! (platí se na tento rok, tj.2015)
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je 350,- Kč za osobu.
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 V TOMTO MĚSÍCI – K 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!
***********************************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Loučany
Začal nový školní rok ….
V úterý 1.září 2015 jsme slavnostně zahájili školní rok 2015/2016. Letos bude školu navštěvovat
27 žáků, z toho 7 prvňáčků. Ti přišli celí nedočkaví s novými aktovkami. Věříme, že se jim bude
dařit a bude se jim v naší škole líbit.
Mateřská škola přivítala 23 dětí, provoz zahájila i školní jídelna.
Čeká nás spoustu práce, ale i legrace. V 1. pololetí proběhnou tradiční akce, jako drakiáda,
vystoupení pro důchodce, lampionový průvod, vánoční spaní ve škole.
Veškeré informace o dění ve škole můžete sledovat na stránkách školy www.skola-loucany.cz.
Během prázdnin probíhala rekonstrukce školy s výměnou oken a zateplením fasády, v mateřské
škole se rekonstruovalo sociální zařízení pro děti.
Moc děkujeme Obci Loučany, jako zřizovateli ZŠ a MŠ Loučany, za zvelebování prostředí školy a
školky pro děti.
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SDH Loučany
Ze sportovní činnosti mladých hasičů.
Od měsíce dubna se mladí hasiči z Loučan již zúčastnili mnoha soutěží, kde se jim letos velice daří. V
květnu se dvě družstva dětí zúčastnila okresního kola hry Plamen, které proběhlo na stadionu TJ
Lokomotiva Olomouc. Soutěž je náročná v tom, že zahrnuje celkem 7 disciplín. Naše děti si ale vedly
velice dobře. Družstvo starších žáků vybojovalo mezi 22 družstvy hezké 13. místo. Nádherné umístění
dosáhlo však družstvo mladších žáků, kteří si odvezli místo první a jsou vítězi okresního kola hry
Plamen 2014/2015. Takový úspěch se nám povedl vůbec poprvé! Velký úspěch dosáhli také naši dva
členové ve štafetě jednotlivců a to Alena Levková a Patrik Hlavinka, kteří si z tohoto závodu odvezli
zlato.
Také naši dva dorostenci si na okresním kole dorostu vedli znamenitě. Ondřej Bukovanský nádherné
2. místo a Josef Okleštěk krásné 3.místo.
Od měsíce května se družstva mladší A, mladší B, mladší C a starších žáků pravidelně zúčastňují
pohárových soutěží zařazených do okresní ligy mladých hasičů. I z těchto soutěží již přivezly několik
krásných pohárů.
Teď nás ještě ve sportovní činnosti čeká zabojovat o co nejlepší umístění v celkovém hodnocení ligy
MH. Dále soutěž jednotlivců Olomoucký drak. Vyhodnocení ligy MH proběhne 27. 9. na Horním
náměstí v Olomouci. V říjnu závod požární všestrannosti.

Požární sport SDH Loučany – muži, ženy.
Družstva mužů a žen se pravidelně zúčastňují soutěží zařazené do Hanácké Extraligy. Muži jsou před
poslední soutěží na druhém místě s tříbodovou ztrátou na prvního. Ženy již dvě kola před koncem měly
nedostižný náskok a celou ligu vyhrály.
Muži se zúčastňují i Velké ceny Prostějovska, kde jsou dvě kola před koncem na průběžném 3. místě.
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FOTBAL V LOUČANECH
Zprávy z 1.FC Loučany
Klub byl založen v roce 2003. V sezóně 2014-2015
družstvo vybojovalo suverénně 1. místo ve 2.lize
olomoucké malé kopané SFMO, kdy jsme jen jednou
prohráli a 2x remizovali. Máme mezi sebou v družstvu
nejlepšího střelce soutěže Vojtu Šoupala s 49 brankami za
sezónu. Gratulujeme!
V této soutěži hraje více jak 150 družstev ve čtyřech ligách
a naši fotbalisté za sebou nechali asi 140 družstev. Tím si
vybojovali i postup do 1.ligy. Bohužel jsme se tohoto práva
vzdali hlavně proto, že nemáme odpovídající hřiště.
Všechna družstva 1. ligy totiž hrají svoje utkání na hřištích
s umělým povrchem (velikosti minimálně 18x38metrů) a
domácí utkání nechceme hrávat na pronajatých hřištích
z okolních vesnic nebo v Olomouci. Naše travnaté hřiště je
(z dálky) pěkné, ale kdo na něm fotbal hrál potvrdí, že si
na hrbolatém terénu míč dělá co chce. Hřiště nemá
vhodné podloží ani kvalitní trávník, ale musí se neustále
zalévat, sekat válet, zalévat, sekat, válet…na rozdíl od hřišť s umělým povrchem, kde hrajeme téměř všechna
venkovní utkání.
Na spodní fotografii je náš tým, který vybojoval 1.místo ve 2.lize SFMO ,
Dolní řada z leva: Elsner Miroslav, Vodička Luboš, Nevrlý Pavel, Šoupal Vojtěch,
Horní řada z leva: Zedníček Radek, Richter David, Dohnal Luboš, Kvapil Michal, Řípa Luděk, Popelka Martin,
chybí jen Linek Oldřich.
Přejeme našim fotbalistům mnoho úspěchů v nadcházejících sezónách, tím i dobrou propagaci obce Loučany a
snad někdy i to hřiště s umělým povrchem. Fotbal v Loučanech již za těch 13 let doufejme zakořenil. Hrají zde
dva Loučanské kluby.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť ! 1.FC Loučany (K.Konečný)
2.liga A
zápasy
1.FC Loučany
26
2.Pergola
26
3.Moravan Cholina 26
4.Wednesday
26
5.United Players
26
6.Sokolka Horka A
26
7.FC Luběnice
26
8.PS Beton
26
9.Rychlá rota
26
10.Schwarzbach
26
11.Sokol Mezice
26
12.Kovo Dřevo
26
13.SK Profit NV
26
14.Slovan Uničov
26
výhra: 2 body remiz: 1 bod

skóre
145:61
124:62
96:87
108:95
76:72
96:95
76:76
85:89
75:78
87:104
68:76
75:93
67:115
71:14

body
48
42
27
26
26
26
26
25
24
22
21
21
21
5

Sběrová sobota

10.října 2015
nebezpečný a objemný odpad
8.oo - 9.oo hodin,
křižovatka u kokru,
příjezd kolem hřiště,
odjezd druhou stranou !!!
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KINO PANORAMA SENICE NA HANÉ
stále promítá a zve!
pátek 11.září – 20.oo hod - česká komedie „VYBÍJENÁ“
pátek 18.září – 17.oo hod - film USA „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“
pátek 25.září – 17.oo hod - moderní ztvárnění „POPELKA“ - USA
OLOMOUCKÝ

PŮLMARATON

2015

–

21,1

km

–

20.6.2015

Olympijský vítěz a dva do nedávna světoví rekordmané - jména Stephen Kiprotich, Wilson
Kipsang a Mary Keitany zdobí startovní listiny nejprestižnějších maratonů světa. Tato hvězdná
trojice se ale málokdy potká při jednom závodě. Na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se to
podařilo. V Olomouci se představily největší běžecké hvězdy současnosti.
Naši obec reprezentovali: Tříska Jiří,
Vrbová Monika, Nakládal Břetislav,
Dorazil Jiří, Stejskal Petr, Hlavinka
Pavel a v dětské kategorii se
zúčastnili Kuba a Matěj Třískovi, a
Kateřina
a
Michal
Mariánkovi.
Blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí tak
náročného závodu!

SPARTAN RACE

LITOVEL
Největší překážkový běh na světě Reebok
Spartan Race se 6.června 2015 uskutečnil v okolí
vodáckého IN-LIFE kempu v Litovli. Účastníci
extrémního klání zdolávali náročné překážky,
běhali vodou a brodili se bahnem,… Závod se
běžel na 5 náročných kilometrů s 15 překážkami.
Ani zde nechyběli zástupci Loučan, které možná
v bahnitém „obleku“ ani nepoznáte  I jim
patří uznání za zdolání této výzvy.
„Reebok Spartan Race“ založili milovníci
extrémních sportů a jeho podoba tomu
odpovídá. Název odkazuje na obyvatele
starověké Sparty, kteří byli tvrdými bojovníky a
vypořádali se s těmi nejobtížnějšími situacemi.
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Vážení občané,

stále se potýkáme s problémem parkování aut na obecních pozemcích
v místech, kde to není vůbec vhodné, ale naopak zakázané a také
s ukládáním odpadu a materiálu na pozemcích obce bez předchozího
projednání a odsouhlasení zástupci obce.
Osobními auty jsou rozjížděny zelené plochy v obci před rodinnými
domy, auta parkují kde to komu vyjde a většinou tak, aby to měl majitel
auta co nejblíže domů a na výtky obce ohledně zaparkování aut na
vyhrazených plochách nebo dokonce doma za vraty reagují někteří
občané dokonce popuzeně (slušně řečeno  ). Určitě se nikomu z nás
nelíbí v obci rozježděné bahnité plochy s vyjetými kolejemi a tvořícími se kalužemi . Nebojte se
upozornit své sousedy, že se Vám to nelíbí!
Množí se opět i případy ukládání domovního odpadu na pozemky obce a opakuje se i vyvážení odpadu
na břehy vodního toku. Někteří občané si také neuvědomují, že pokud mají před svými domy na
obecním pozemku složen stavební materiál (po dobu výstavby je toto samozřejmě akceptováno), že
zabírají obecní pozemek a musí mít od obce povolení, také by měli za tento zábor hradit obci poplatek.
Nezapomínejte na tyto povinnosti! Vyhnete se tak problémům.
FOTBAL – ROZLOSOVÁNÍ
FC Loučany
Kolo

2.liga
Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

1.

26.08.2015 ST

18.15 FC Loučany : Lion Sport.cz

2.

05.09.2015 SO

10.00 FK Rozvadovice : FC Loučany Rozv

Látal

3.

09.09.2015 ST

18.00 FC Loučany : Senice B

Látal

4.

18.09.2015 PÁ

18.00 Sokolka Horka A : FC Loučany Hor

Malenek

5.

23.09.2015 ST

18.00 FC Loučany : Schwarzbach

Louč

Látal

6.

30.09.2015 ST

18.00 FC Wednesday : FC Loučany

Milo1

Kurel

7.

07.10.2015 ST

17.00 FC Loučany : United Players

Louč

Látal

8.

18.10.2015 NE

10.30 FC Luběnice : FC Loučany

Lub

Švarc

9.

24.10.2015 SO

10.00 FC Loučany : Rychlá rota

Louč

Látal

10.

30.10.2015 PÁ

18.00 PS Beton : FC Loučany

Slav1

"

11.

07.11.2015 SO

10.00 FC Loučany : Ditrex

Louč

Látal

12.

14.11.2015 SO

10.30 FC Loučany : Moravan Cholina Louč

Švarc

13.

20.11.2015 PÁ

20.15 FC Křídla : FC Loučany

Kumr

ARSENAL Loučany

Louč

Rozhodčí

Louč

Slav1

Švarc

4. liga

Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

28.08.2015 PÁ

18.15 Arsenal Loučany : FC Braník

Louč

Látal

2.

03.09.2015 ČT

19.00 Sokol Skrbeň : Arsenal Loučany

K

Horecký

3.

11.09.2015 PÁ

17.30 Arsenal Loučany : Sokol Křelov B Louč

Švarc

4.

18.09.2015 PÁ

17.30 Arsenal Loučany : SB Luběnice

Louč

Látal

5.

25.09.2015 PÁ

17.30 FK Břuchotín : Arsenal Loučany

Břuch

Švancara

6.

02.10.2015 PÁ

17.30 Arsenal Loučany : FC Lutín

Louč

Látal

7.

08.10.2015 ČT

18.00 Neředín elite : Arsenal Loučany

K

Plachý

8.

16.10.2015 PÁ

16.45 Arsenal Loučany : Sokol Křelov A Louč

Látal

9.

23.10.2015 PÁ

19.00 FC Skrbeň : Arsenal Loučany

K

Plachý

10.

01.11.2015 NE

10.00 Arsenal Loučany : SK Slatinky

Louč

Látal

11.

08.11.2015 NE

10.30 Sokol Slatinky : Arsenal Loučany Slat

12.

14.11.2015 SO

9.30

13.

18.11.2015 ST

17.00 Académica : Arsenal Loučany

Arsenal Loučany : Domino
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Přidal

Louč

Švarc

Slav1

Antoš

V červnu 2015 jsme do naší obce přivítali 5 nových občánků.
Přejeme dětem i jejich rodinám hodně zdraví, lásky a radosti !

Nelinka Navrátilová

Nelinka Navrátilová

Magdalénka Blaťáková

Martínek Botek

Honzíček Zahradníček
Davídek Melichárek
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT….
Pro naše občany – SENIORY –připravujeme tradiční setkání s důchodci, které se bude konat
6.listopadu 2015 od 17 hodin v kulturním domě v Loučanech. Nebude chybět vystoupení
dětí ze základní a mateřské školy, hudební program a občerstvení.
VÁNOČNÍ STROM - 4.12.2015 v 17.oo hod. – předvánoční podvečer s pásmem vánočních
koled, básniček a scének v podání našich dětí, poté rozsvícení vánočního stromu před
kulturním domem a oblíbený svařák pro všechny
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – 5.12.2015 – kulturní dům se změní v bránu pekla, ale zavítá sem
se svojí nadílkou i Svatý Mikuláš a jeho pomocníci, pro děti bude zábavný program.
**************************************************************************

nově upravené sociální zařízení v MŠ

Těšíme se, až na nás opravená škola vykoukne….
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:
Všem našim spoluobčanům – jubilantům
přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti ze života a další dlouhá léta mezi námi.
Blahopřejeme!!! / Pozn.: jubilanty uvádíme při výročí 70, 75 a poté každý rok./
Roky, jméno jubilanta, datum narození

70

81

Antošová Jindřiška 16.7.
Snášel Václav 1.9.
Hrabal Jan 30.10.
Chytilová Helena 31.12.

83

Nevrlý František 13.11

77
78

Ludmila Laštovičková 1.7.
Ivona Kohoutková 16.7.
Marie Výchopeňová 22.7.
Josef Výchopeň 17.8.
Jarmila Doleželová 6.10.
Dobromila Mórová 13.11.
Jaroslava Mlčochová 28.11.
Josef Pluskal 6.9.
Němcová Věra 16.8.
Ježíková Květoslava 31.8.
Běhal Vít 13.12.
Konečná Marie 5.7.
Zapletalová Marie 7.12.

83

Vyhlídalová Anna 23.7.
Uhýrková Ludmila 17.9.

79
80

Snášel Ladislav 4.8.
Šoupalová Eva 22.12.

85
86

Chudobová Věra 18.10.
Zapletal Vladimír 9.9.

81

Mariánková Marie 23.8.
Konečný Jaromír 30.12.
Chytilová Marie 9.9.

87

Svozilová Jaroslava 13.11.
Žampach Štěpán 4.12.
Čechová Ludmila 5.8.
Nakládalová Marie 25.12.

75
76

91
95

ŠTRÚDLOVÁNÍ , aneb co s jablky? …..
Babiččin jablečný štrúdl z těsta, které se loupe
jako listové.
1.těsto: 30 dkg hladké mouky a 1 celá HERA
2.těsto: voda, 2 vejce, 30 dkg hladké mouky,2
lžíce octa
Postup : Z hery a hladké mouky si připravíme
první těsto. Rozdělíme na 6 dílků.
Do sklenice o objemu 2 dl rozklepneme vajíčka,
přidáme ocet a dolijeme teplou vodou. Smícháme
s moukou a máme druhé těsto. Rozdělíme na 6 ks.
Vždy jeden a jeden dílek z každého těsta spojíme
tím, že je prohněteme společně v ruce. Tak nám
vznikne křehké listové těsto. Těsto rozválíme
klasicky na šest plátů. Posypeme strouhankou,
nastrouhanými jablky, skořicí, cukrem, ořechy a
zabalíme do nohavic.
Štrúdl pečeme při 200 °C asi 20 minut, v
horkovzdušné troubě 15 minut.
Kontakty:

TAŽENÝ JABLEČNÝ ZÁVIN
TĚSTO: 30 dkg hladké mouky , 5 lžic oleje , 1 celé
vejce + 1 žloutek , 1/2 lžičky soli,80 -100 ml
vlažné vody (záleží na velikosti vajec)
POSTUP: Těsto dobře propracujeme dlaní 3-5
minut a necháme přikryté odpočinout 15-20
minut. Odpočinuté těsto si položíme na utěrku a
než ho začneme vytahovat, můžeme si ho trochu
rozválet. Když se vám při vytahování těsto
natrhne, uřízněte kousek a dejte tam záplatu.
Hlavně těsto nedávejte znovu dohromady, nešlo
by už vytahovat.!! Vytažené těsto posypeme
strouhankou, která může být opečená na másle,
rozložíme jablka nakrájená na plátky a posypeme
cukrem a skořicí, stočíme v utěrce a přeneseme
na plech s pečícím papírem.
Dáme do vyhřáté trouby a pečeme na 180
stupňů. Závin nemusíme ničím potírat.

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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