XIII. ročník - 1. číslo, vydání: duben 2016, bezplatně,

určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás všechny jen krátce pozdravil, první letošní noviny Vám přináší informace o
připravovaných akcích, plánovaných investicích, ale i připomínky k veřejnému pořádku v obci, což je
problémem části našich občanů, kteří stále nehodlají respektovat základní pravidla veřejného pořádku.
Srdečně Vás zvu k příjemnému prožití hodového týdne a přeji Vám krásné jarní dny, plné pohody,
sluníčka, radosti z probouzejících se zahrádek, pevné zdraví a spokojenost a těším se na společná
setkání při některé z plánovaných akcí v Loučanech.
Starosta obce, Ing. Josef Kurfűrst
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HODOVÝ TÝDEN…..

Hody v Loučanech neodmyslitelně patří ke svátku Sv.Floriána,
patrona hasičů a Sv.Isidora, patrona zemědělců a farmářů.
V tomto týdnu kromě toho, že hospodyňky určitě budou péct,
uklízet, vařit a chystat pro hosty, jsou pro Vás připraveny některé
akce, na které všechny srdečně zveme.
Začneme ve čtvrtek vystoupením dětí základní a mateřské školy
v kultur.domě ke svátku všech maminek. V pátek se bude konat na hřišti hodové odpoledne a
večer se skupinou NEPIJOU. V neděli ráno Vás do hodového dne probudí tradičně dechová
hudba, která obejde celou vesnici a zahraje u každého domu na přání, udělejte muzikantům radost
a vyjděte před svůj dům a třeba si s nimi zazpívejte nebo i zatančete. V neděli se bude po celý den
konat na hřišti velká pohárová soutěž mladých hasičů. V úterý 10.5. se uskuteční slavnostní
hodová mše svatá v kapličce.
Doufáme, že se na společných akcích potkáme a prožijeme pěkné chvíle.

Přehled akcí – Loučany:
9.4.2016

sběr železa – dopoledne - SDH

28.4. a
29.4.2016
17-18 hod
1.5.2016

Sbírka DIAKONIE
BROUMOV – použité ošacení,
obuv, deky, atd..
Stavění májky a slet čarodějnic
„Ve Mléně“

5.5.2016
17.oo
6.5.2016
17.oo
7.5.2016
8.oo-9.oo

8.5.2016
dopoledne
8.5.2016
9,30 hod.

Ranní hodové probuzení – zahraje
hudba u každého domu
Pohárová soutěž mladých hasičů
hřiště

10.5.2016
16,30

Hodová mše svatá
kaplička

Vystoupení dětí k svátku matek
Kulturní dům Loučany

15.5.2016
14,30

Hodové odpoledne a večer na
hřišti.
Hraje skupina NEPIJOU
SBĚR velkoobjemového a
nebezpeč.odpadu, u hřiště

21.5.2016
13.oo

Vítání občánků
do života a do obce
Kulturní dům
Pohárová soutěž mužů a žen
hřiště
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5.6.2016

Kácení májky
Ve Mléně

18.6.2016
19.oo

Divadelní představení REVIZOR,
Ochotníci Náměšť, kulturní dům

FOTBAL – HŘIŠTĚ LOUČANY – JARO 2016:
Rozlosování utkání FC Loučany pro období jaro 2016 :
Kolo Datum Den Čas Soupeři Stadion Rozhodčí
2. 06.04.2016 ST 18.00 FC Loučany : FK Rozvadovice Louč Švarc
4. 20.04.2016 ST 18.00 FC Loučany : Sokolka Horka A Louč Látal
6. 04.05.2016 ST 18.00 FC Loučany : FC Wednesday Louč Látal
8. 18.05.2016 ST 18.00 FC Loučany : FC Luběnice Louč Plachý
10. 01.06.2016 ST 18.00 FC Loučany : PS Beton Louč Látal
13. 22.06.2016 ST 18.00 FC Loučany : FC Křídla Louč Látal
Rozlosování utkání pro družstvo Arsenal Loučany pro období jaro 2016 :
Kolo Datum Den Čas Soupeři Stadion Rozhodčí
3. 14.04.2016 ČT 19.00 Sokol Křelov B : Arsenal Loučany K Tomiga
5. 29.04.2016 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : FK Břuchotín Louč Švarc
7. . .
0.00 Arsenal Loučany : Neředín elite Louč
9. 27.05.2016 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : FC Skrbeň Louč Švarc
11. 10.06.2016 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : Sokol Slatinky Louč Plachý
13. 24.06.2016 PÁ 17.30 Arsenal Loučany : Académica Louč Látal

Investiční akce, zrealizované v roce 2015:
* Zateplení budovy základní školy (fasáda, výměna oken, zateplení stropu,…)
* Vybudování volejbalového hřiště pro plážový volejbal
* Kaple Loučany – nové lavice včetně vyhřívaného sezení, vymalování kaple, chodník a lavičky
Investiční akce – plán rok 2016 ( u většiny akcí již podána žádost o dotaci) – realizace dle
úspěšnosti žádostí o dotaci a stavu obecních finančních prostředků:
* Oprava cesty na Rajčudě
* Oprava cesty na hřiště (od školy k buňkám)
* Zpevnění břehu u cesty „V Úvoze“
* Vybudování venkovní třídy v zahradě u školy a osazení herních prvků
* Oprava pískového hřiště na „multifunkční hřiště“
* Oprava oplocení kaple (podezdívka a kování)
* Oprava hřbitovního oplocení (podezdívka a kování)
* Zateplení budovy obecního úřadu, včetně výměny oken, dveří

Rozpočet Obce Loučany – na rok 2016-04-03
Zastupitelstvo obce Loučany schválilo na svém 8.zasedání dne 15.3.2016 vyrovnaný rozpočet
obce v celkové výši 8.683.164,- Kč.
Rozpočet je k nahlédnutí na obecním úřadě a na
internetových stránkách obce, kde jsou uvedeny jednotlivé ukazatele a částky.
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Ze života ZŠ a MŠ Loučany
Nový rok se překulil a 2. pololetí je v naší škole v plném proudu.
V lednu proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Z našich 6 šikovných předškoláků bude
příští rok navštěvovat 1. třídu 5 dětí, u 1dítěte požádali rodiče o odklad školní docházky.
V únoru jsme se tradičně veselili při masopustním průvodu a také vzdělávali v 1.pomoci, kterou nám
přijel ukázat student medicíny z Českého červeného kříže.
Děti z mateřské školy navštívily kino Metropol v Olomouci, kde zjistily, že Princezny jsou na draka.
Měsíc březen je nejen začátkem jara, které začali naši žáčci úklidem potoka.
18.3.2016 se koná mezinárodní soutěž Matematický klokan. Z našich řešitelů měla v kategorii Cvrček
nejvyšší počet bodů Laura Ošťádalová, v kategorii Klokánek Daniela Šubrtová.
Také jsme soutěžili v recitaci, ti nejlepší postupovali do dalšího kola, které pořádala ZŠ Náměšť na
Hané. Den 22.3.2016 je vyhlášen za Den poezie, a naši školu vzorně reprezentovali prvňáci Elenka
Botková, Eliška Valáriková a Lukášek Tomeček. V 1.kategorii to byla Natálka Gábová, Anetka
Čunderlová a Betynka Koblihová, ve 2.kategorii Nikolka Botková, Danielka Šubrtová a David Koutný.
Krásné 2. místo získala Elenka Botková s vlastní básničkou Jak já to mám..
Navštívili jsme krásně vyzdobený Zámek Náměšť na Hané, dozvěděli se o velikonočních zvycích a děti
si vyrobily velikonoční zápich - ovečku. Odpoledne jsme pak společně s rodiči prožili hezké odpoledne
při tvoření jarních dekorací. Děti si samy připravily pro hosty i sladké pohoštění.
Mateřskou školu navštívilo Maňáskové divadlo Šikulka, které dětem zahrálo poučné pohádky.
V květnu (čtvrtek 5.5.2016 –v 17.oo hodin) připravujeme pro naše maminky a babičky vystoupení ke
svátku maminek v kulturním domě. Také připravíme kulturní pásmo pro naše nově narozená miminka
na vítání občánků v květnu.
Veškeré informace o dění ve škole můžete sledovat na stránkách školy www.skola-loucany.cz.
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SBĚR ŽELEZA – SOBOTA 9.DUBNA 2016 OD 8,30 hod.
Pořádá SDH Loučany, prosíme občany, aby připravili kovový šrot před své domy až
v sobotu ráno. Začíná se svážet ze směru od hřbitova. Děkujeme, hasiči.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 7.KVĚTNA 2016 – 8.oo – 9.oo u hřiště
Sběr pořádá Obec Loučany s Technickými službami Olomouc, jen pro své občany, nebo pro
občany, kteří mají v Loučanech nemovitost!!!
Nebezpečné odpady:
* Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
* Absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
* Oleje, mazací tuky . Kyseliny a hydroxidy
* Staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
* * 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 chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
* Elektrotechnický odpad
(např. TV, monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény apod.) - můžete odevzdat našim hasičům!
* Jedlé oleje – novinka (přinést v PET lahvi)
*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve zpětném
odběru, tedy zdarma. Upozorňujeme občany na tento důležitý fakt.
Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen v omezeném množství do 100 kg.
POZOR: odpad obsahující azbest (ETERNIT) nebude odebírán, může být odebrán jen na
objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty nebo i v průběhu roku.

CHARITATIVNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ - DIAKONIE BROUMOV
ČTVRTEK 28.4. a PÁTEK 29.4. 2016 v době od 17 do 18 hodin
na staré váze u kokru (naproti hřiště)
Obec Loučany a Diakonie Broumov VYHLAŠUJÍ SBĚR :
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
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční. Knihy.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, znečištěný a vlhký textil.
www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Téma veřejného pořádku se jeví jako takový všeobecný pojem, který
v podstatě všichni znají, co by měl asi tak znamenat a vypadá to, že je u nás
vše v pořádku, ale při hlubším zamyšlení, na co všechno se to vztahuje,
dojdeme k závěru, že právě v Loučanech máme s veřejným pořádkem
trochu problém. Nejde jen o nějaké veřejné pohoršení na veřejnosti, rušení
nočního klidu, ničení, vandalismus, atd., ale patří sem i ukládání čehokoliv
na obecní pozemky a veřejné prostranství (skládky, auta, exkrementy, …) a s tím související znečištění
tohoto prostranství.
Veřejný pořádek je stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob
v daném místě a čase při respektování základních právních předpisů , zejména nedotknutelnost soukromí,
ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostřední. K nastolení veřejného pořádku může
dojít jen dodržováním pravidel slušného chování, což zajišťují mnohé právní předpisy a s tím související
postihy nežádoucího jednání. S veřejným pořádkem úzce souvisí problematika
užívání veřejného prostranství!
SKLÁDKOVÁNÍ NA OBECNÍCH POZEMCÍCH
Upozorňujeme občany, že v obci platí obecně závazná vyhláška č. 5/2010, která
stanoví poplatky za užívání veřejného prostranství. Tento se vybírá za „zvláštní“
užívání veřejného prostranství, kterým je zejména provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb, reklam.zařízení, umístění skládek a vyhrazení trvalého parkovacího místa atd….
V naší obci se stále více rozmáhá skládkování různého materiálu na obecních pozemcích. Co se týká
umístění skládek před domem, obec toleruje např.když občanům dovezou dřevo a toto je rychle uklizeno,
nebo dočasné složení stavebního materiálu. Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří mají vydané
ohlášení stavby nebo stavební povolení , a to do doby kolaudace , max.však na 3 roky a také se neplatí za
dočasné (max.10 denní) umístění skládky materiálu. V každém případě je ale nutné podat na obecním
úřadě vždy žádost o povolení užívání veřejného prostranství a dohodnout se ohledně úhrady poplatku.
Dalším a ještě horším nešvarem je PARKOVÁNÍ NA ZELENÝCH PLOCHÁCH.
Na obecním pozemku mimo vyhrazená parkoviště, vjezdy a další místa k tomu určená, je možné parkovat
opět jen se souhlasem obce, která může povolit dle výše zmíněné vyhlášky zřízení parkovacího místa a
občan si pak dohodnutou plochu může např.vydláždit nebo jinak zpevnit.
V žádném případě ale není možné parkovat na zelených plochách před
domy ani jinde v obci. S některými občany již obec o tomto problému
jednala, avšak prozatím bezvýsledně, bude tedy přistoupeno k projednání
tohoto problému přestupkovou komisí, které bude věc předána, jelikož se
bezpochyby o přestupek jedná. Jistě všichni víte, o která místa v obci se
jedná a rozježděné blátivé koleje, velké louže a zničený trávník opravdu
nejsou pěknou vizitkou naší obce.
Přestupek podle § 47 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, stanoví, co je
přestupkem proti veřejnému pořádku. V tomto případě se jedná o
přestupek dle odst.1 písm.d) a h) – znečištění veřejného prostranství, poškození nebo neoprávněné zabrání
veřejného prostranství. Rovněž zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví řidičům v § 25 a §27,
kde je možné zastavení a stání a kde se zastavit a stát nesmí!
Veřejným prostranstvím (dále jen „VP“) se rozumí všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Ve většině případů je vlastníkem obec, která je povinna se o veřejné prostranství starat,
na druhé straně však i obec požívá soukromoprávní ochrany jako každý jiný vlastník a je tak oprávněna
požadovat od osob, které tyto prostory užívají, aby se chovaly v souladu s právními předpisy. Při zvláštním
užívání VP (parkování, skládkování, umístění stánků, reklam, atd.) je vždy nutné mít souhlas vlastníka
tohoto VP!!! Bez jeho souhlasu se jedná o neoprávněné užívání VP, které je přestupkem, za nějž lze uložit
pokutu do výše 50.000 Kč.
Obec Loučany upozorňuje občany, že připravuje předání „problematických“ případů parkování na
veřejném prostranství k projednání přestupkovou komisí, kterou je pro obec Loučany na základě
veřejnoprávní smlouvy Magistrát města Olomouce.
Pokud občanům nestačí domluva, upozornění nebo
samotný nepěkný vzhled rozježděných ploch, pak je nutné přistoupit k razantnějšímu opatření formou
přestupkového řízení a udělení finanční pokuty, pak snad dojde k nápravě? Přitom finance, které bude
muset takový občan zaplatit za přestupek, mohly být občanem raději využity k zřízení parkovacího stání
formou vydláždění plochy. Obec na základě žádosti občanů o parkovací místo většinou souhlas uděluje,
pokud tomu nebrání jiné okolnosti, ale je nutné posoudit každou žádost individuálně.

5

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ.
Téma našich psích miláčků neotvíráme poprvé, přesto někteří majitelé pejsků
nerespektují základní pravidla chovu zvířat a jejich volného pohybu a s tím také spojené
znečišťování veřejného prostranství.
Mimo obec jsou v podstatě všechny pozemky
včetně polních a lesních cest zařazeny jako honební plochy do konkrétních honiteb. Při
pohybu psů je nutno respektovat zákon o myslivosti 449/2001 Sb, kdy je zakázáno
vlastníkům domácích zvířat včetně zvířat ze zájmových chovů, nechat je volně pobíhat
v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Volné pobíhání psů je (pro mnohé
možná překvapivě) také v rozporu se zákonem proti týrání zvířat, podle kterého je zakázáno nechat volně
pobíhat zvíře v zájmovém chovu, což se vztahuje i na psy! Co se týká nadílky psích hovínek, kterou nám
pejsci v obci po svých vycházkách nechávají, jedná se opět o znečišťování veřejného prostranství , což je
přestupkem podle § 47 odst.1 písm.d) přestupkového zákona. Opět je věc možno projednat v přestupkové
komisi Magistrátu města Olomouc. Nelze ale všechny majitele psů házet do jednoho pytle, pravidelně
vídáme občany s pejsky, kteří za nimi jejich hromádky posbírají a uklidí, za to jim patří poděkování a měli
by sloužit jako vzor ostatním. Rovněž je třeba upozornit, že nestačí mít poslušného pejska, volně ho pustit
a všem tvrdit „on Vám nic neudělá“ - jsou lidé, kteří se psů prostě bojí a když k nim nějaký pes přiběhne a
začne je očichávat nebo na ně skákat, tak jim to prostě není příjemné. Myslete i na tyto lidi, že to mají
zkrátka ve vztahu k pejskům jinak, není to nic špatného, jen se bojí.
KONĚ v obci, na silnicích a opět jejich „nadílka“
Určitě jsme rádi, že v obci funguje jezdecký oddíl, který přitahuje mladé lidi, kteří na koních jezdí, starají se
o ně a mají ke koňům pěkný vztah. K tomu všemu určitě ale patří pravidla pohybu koní a jejich jezdců
v obci a následný úklid koňských hromádek (či hromad) z veřejného
prostranství. Prosíme všechny „koňaře“, aby za sebou uklízeli a dodržovali
pravidla pohybu s koňmi na veřejnosti.
Pro jezdce na koni platí stejná
pravidla jako pro ostatní účastníky silničního provozu (kůň s jezdcem na

veřejné komunikaci podléhají pravidlům silničního provozu, jezdci musí jet
po veřejné komunikaci vpravo, v zástupu, nesmí jet na chodníku, osvětlení
s reflexními doplňky, při změně směru jízdy musí první a poslední jezdec v
equipě ukazovat směr jízdy nataženou rukou do strany, na kterou zatáčí,
koně musí být na pomůckách, jezdci nesmějí být pod vlivem omamných
látek ani alkoholu).
SPRÁVNÉ PARKOVÁNÍ
Řidiče aut upozorňujeme na povinnost dodržování pravidel silničního provozu
a zejména na zákonem stanovené možnosti zastavení a stání. §25 zákona říká,
kde smí řidič zastavit a stát (tj.parkovat) a dále §27 stanoví kde naopak toto
nelze!
V Loučanech se jedná o problém s parkováním osobních aut před mateřskou
školou. Rodiče dětí zaparkují před MŠ často i naproti sobě a stává se, že
nezůstane volný pruh na projetí dalšího auta. Prosíme řidiče, aby parkovali
tak, aby bylo možné projet a nebránili dalším řidičům v projetí.
HŘIŠTĚ LOUČANY
Máme krásné hřiště, oblíbené – o tom svědčí stálá návštěvnost dětí i dospělých
a to nejen z naší obce, postupně budujeme další vylepšení, nové plochy,
zařízení, ale stále se nám nedaří přesvědčit návštěvníky hřiště, že má sloužit všem a dlouho, že není třeba
hned všechno ničit, kazit, poškodit. Také nás mrzí, že právě na hřišti někteří občané nechávají volně
pobíhat psy a tam většina jejich „produkty“ neuklidí, což ale není vhodné, když na hřišti pobíhají malé děti,
které jsou zvědavé, všechno ochytají, prozkoumají a tyto poklady nejsou pro naše dětičky nejlepší nálezy.
Prosíme o zachování pořádku na hřišti a slušné chování. Děkujeme 
Závěrem je nutno říct, že naše obec se řadí mezi jednu z nejhezčích v okolí, máme opravenou většinu
silnic, provedenu pěknou výsadbu zeleně v obci, další vylepšení a opravy se připravují, ale přesto je nutno
stále řešit problematiku veřejného pořádku, přestože někdy to bývá jednání nepříjemné a na řadu
přichází emoce, pocit nespravedlivého nařčení, zloba a vztek, málokdy lítost a uznání viny .
Snažme se všichni chovat tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám i ke svému okolí 
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Výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016
V letošním roce bylo v Loučanech vykoledováno rekordních
25.781 Kč. Všem dárcům mnohokrát děkujeme, přispěli jste
na dobrou věc. Celkem bylo vykoledováno: 529 886 Kč.
Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání
pokladniček na jednotlivých městských nebo obecních úřadech
následně odeslána na centrální charitní konto u České
spořitelny. Z centrálního konta budou peníze rozděleny do
regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na
humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Výnos Tříkrálové sbírky
je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi v
nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory,
matky dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně
vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů
do zahraničí, případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof (loni šlo například o
zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánistánu).
V Tříkrálové sbírce 2015 bylo vykoledováno v 51 obcích na Litovelsku 505 382,- Kč. Část
sbírky, určenou pro vlastní projekty Charity ve středisku Litovel, jsme využili následovně:
265 200,- Kč ........... pořízení auta pro terénní pečovatelskou službu
28 000,- Kč ........... přímá pomoc sociálně slabým rodinám
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v
nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a
vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová , Charita Šternberk, středisko Litovel
Tomáš Přidal z Náměště na Hané nám již podruhé poskytl své básnické dílko
k zveřejnění do našeho občasníku, tentokrát napsané speciálně pro naše občany.
Králové & Královny
Tomáš Přidal

Krok po půl noci
Tomáš Přidal

Jste muži sličných žen,
ženy udatných mužů,
nebojíte se spojit
v polibku a vztahu šťastné lásky.

Celý den je kouzlem žití,
zahaluje chod vesmíru
rouškou úžasného tajemství,
pod kterou dosedá (na pozadí)
prach věčně živých liter.

Máte společný život,
jednou i ten vzácný poklad,
když se vám narodí potomek;
pokračovatel vaší rodové linie.

Půl dne je přirozený úbytek,
plyne jako smířlivá řeka;
lidé za věky časů
otáčejí soukolím Osudu,
dokola a pořád jinak…

Jste Králové & Královny,
ne jenom v bohatství citů;
děti jsou chloubami vás samých,
vaše radosti i trápení.

Noc je tajuplná milenka
v barvě černé modři;
krok po její polovině
je vyvážený a osvobozující,
tichý jako klíčivý úponek květiny.

Milujte svoji zemi,
vládnete jen jednou…
Přestože je to k nevíře,
vaše duše jsou královstvím…
…navěky věků!

Krok po půl noci
je odvěkým Počátkem bytí…
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Uvádíme jubilanty (leden – červen), kteří se dožívají 70, 75, 80 a dále každý rok.
86 roků:
70 roků:
Kutá Zuzana 26.3.
Kohoutek Ladislav 5.1.
Nevrlá Květoslava 4.5.
Hoffmann Jindřich 2.2.
Ficht Ladislav 31.3.
88 roků:
Doležel Václav 5.4.
Dostál Jan 28.1.
Kovařík Jiří 7.4.
Zhébalová Jarmila 1.3.
Čuriová Emilia 28.6.
90 roků:
Vojáčková Marie 23.5.
Hanáková Zdeňka 1.6.

80 roků:
Němec Jindřich 5.1.
Snášelová Libuše 10.5.
Stavělová Zdeňka 10.5.

91 roků:
Papoušková Anna 10.5.
Demianová Anna 26.6.

82 roků:
Kroutil Vladimír 25.2.
Navrátil Květoslav 20.3.

92 roků:
Smékal Josef 6.3.
Smékalová Drahomíra 4.4.

84 roků:
Hrabalová Květoslava 4.3.
Šamierová Agneša 15.3.

93 roků:
Gatěková Vlasta 8.5.

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme s přáním pevného zdraví, osobní spokojenosti, klidu,
pohody a úsměvů na tváři.

Upozorňujeme občany, že s platností od 1. 1. 2016 vešla v
platnost Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která
nahrazuje OZV č. 1/2012.
Dle této vyhlášky činí
poplatek za odpad pro rok 2016 za 1 osobu 400,- Kč. Splatný je k 30. 6. 2016.
Ostatní povinné platby zůstávají ve stejné výši a to:
poplatek za psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč, splatný je 31. 3. 2016,
stočné ve výši 735,- Kč /osoba, stočné je splatné k 30. 9. 2016.
Poplatky lze uhradit na účet obce č. 1817702319/0800, variabilní symbol= číslo domu
RADA OBCE LOUČANY: Rada se schází 1x za 14 dnů, dle potřeby i častěji, vždy v úterý v sudém týdnu, v 18.oo hodin na obecním úřadě. Pokud máte
připomínku, námět, dotaz na členy rady obce, příp.na členy zastupitelstva, zašlete své podněty písemně na adresu OÚ Loučany, na písemné podání
obdržíte vždy písemnou odpověď.
RADA OBCE -Ing.Josef Kurfűrst (starosta), Ing.Jaroslav Loutocký (místostarosta), Pavla Palátová, Ing. Tomáš Kurfűrst ,Petr Kohoutek (členové rady).
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 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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