XIII. ročník - 2. číslo, vydání: září 2016, bezplatně,

určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
Opět se Vám dostává do rukou náš občasník, kde chceme přinést základní informace z dění v obci a
pozvat Vás na společné akce, které připravuje jak obec, tak naše zájmové organizace. Svojí účastí
můžete pořádající organizace podpořit v jejich činnosti. Vloni na podzim se povedlo vybudovat nové
volejbalové hřiště na plážový volejbal a přestože předcházely obavy z jeho využití, ukazuje se, že to
nebyla marná investice. Dokud svítilo sluníčko a bylo pěkně, na hřišti se pořád hrálo, což bylo hlavním
cílem. Pro Loučanské občany je pronájem hřiště zdarma, pro cizí občany je zpoplatněn. Další akcí,
která se povedla uskutečnit, je oprava hřbitovní zdi (437 tis.Kč). V současné době ještě probíhá
dokončení vstupní části na hřbitov, buduje se nové oplocení – zídka s kováním – kolem kapličky (522
tis.Kč) a probíhá stavba venkovní učebny v prostoru školní zahrady (655 tis.Kč). Tato bude moci být
využívána dětmi ze ZŠ, MŠ, družiny, mladými hasiči atd., byla provedena oprava cesty na Rajčudě. Na
některé akce se povedlo získat finanční dotaci, což také zmírnilo vlastní náklady.
Stále bojujeme s nešvary jako je parkování aut na chodnících a na zelených plochách, problémy jsou
pořád s volně pobíhajícími psy a hromádkami, které nám za sebou nechávají. Přes některé opakující se
problémy věřím, že jsou občané v obci spokojeni a rádi na obci uvítáme jakékoliv podněty a nápady na
další vylepšení. Školákům začal nový školní rok, tak mi dovolte popřát dětem hodně školních úspěchů a
učitelskému sboru spoustu trpělivosti a radosti z práce s dětmi. Všechny občany pak zvu k účasti
k volbám do krajského zastupitelstva, svým hlasem můžete mnohé změnit.
Všem občanům obce Loučany přeji krásný podzim, spoustu sluníčka, radosti a pěkných chvil.
Starosta obce, Ing. Josef Kurfűrst
--------------------------------------------------------------------------------------------

VOLBY
Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev krajů,
hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:
* v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
* v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
v kulturním domě v Loučanech.
volby do Senátu Parlamentu České republiky v naší obci neprobíhají
V termínu do 4. 10. 2016 budou dodány hlasovací lístky voličům do domu.
Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje budou voliči volit 55 zastupitelů.
S voličským průkazem může volič hlasovat při:
volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu. K volbám s sebou vezměte občanský průkaz!!!

PLÁNOVANÉ AKCE - LOUČANY
Datum:
7.-8.10.2016
8.10.2016
13.-14.10.2016
11.11.2016
2.12.2016
3.12.2016

Akce:
Volby do krajského zastupitelstva, kulturní dům, starší 18-let
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sbírka použitého oblečení,obuvi,prádla,knih,nádobí,..
Setkání zastupitelů obce s občany – důchodci
Rozsvícení vánoč.stromu, vystoupení dětí, občerstvení
Mikulášská nadílka s účastí čertů, andělů a dětí
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA 8.října 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 chloro fluoro uhlovodíků (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.

čtvrtek 13.10. a pátek 14.10.2016 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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srdečně zve všechny občany – důchodce - na tradiční

v pátek 11.11.2016 v 17 hodin do kulturního domu v Loučanech
PROGRAM: vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Loučany,
Hudební a kulturní program skupiny Karamel –hudba k tanci a poslechu.
Tomáš Přidal je
pravidelným
přispívatelem do
našeho občasníku.
Děkujeme.
Můžete přispět
čímkoliv i Vy!
Informací, dotazem,
básní, pozvánkou, ..
ČÍSLA POPISNÁ
Všichni majitelé RD
musí mít dle zákona
o obcích svůj dům
označen viditelně
číslem popisným!!!

Nenechávejte volně
pobíhat své pejsky!!!
Neparkujte na
chodníku a na zeleni!

Nebuďme k sobě
lhostejní,
pozdravme se,
usmějme se na
sebe, pomozme
druhým - třeba jen
vlídným slovem,
radou, příspěvkem
do sbírky,čímkoliv…

Věčné slzy
Tomáš Přidal

Nekonečno psané Osudem
Tomáš Přidal

Volám vodu zeširoka,
když je vyprahlé sucho
v mých šedých očích.
Popíjím stříbro vlažné vody,
abych byl uctivě zdráv;
napořád i bez ní.

Nebe hořelo
pozdním úsvitem
červánkových ratolesti,
pokřikující ptačími ústy.
Čas se posunul
směrem k páté
světové straně,
té, kterou kráčí Bohové.

Chodím po vodní hladině,
nadnáší mě nemožné;
lehkost i svěžest duše.
Rozumět vodě a číst ve vlnkách
je životním Poselstvím,
věčným prokletím,
i náročnou prací.
Když mi teče do bot,
svléknu všechny starosti
a ponořím se do toho po hlavě.
Pracuji od východu do západu…
Pracuji jako Potápěč,
též princ paní jezer a potoků;
pranic mě nezastaví,
stejně jako ji.
Voda mě miluje
jako žena svého manžela;
zahrnuje mě spousty polibků.
Lechtají v ústech,
zaskakují do hrdla,
až polykám doušky,
po kterých se cítím…
…znovuzrozen!
Díky vodě,
nenechávám si šanci
proplout mezi prsty…
I v případě, že bych
byl na (jejím) úplném dně.
Voda je Zdrojem života,
Věčnými slzami;
Mořem bez břehu…
Jsme spolu po nehynoucí Čas.
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Tajem obstoupená
Hradba Stínu,
roztříštila svoji siluetu
o záchranné světlo zdraví.
Nikdo přitom nešpitl
jediné písmenko z úst,
aby (nevhodně pronesené)
neskončilo v jazykové šrotovně.
Všichni milí, vážení a nepojmenovaní,
usedli k promítaným vzpomínkám,
popouštěli své touhy a lásky;
zpět – po myšlenkové řece.
Na mladých lodičkách,
ze sta zkušeností a jedné nekonečné...
…osudem pronesené mléčné dráhy,
na které se ujíždí
do Neznáma & Domů.
Do Vesmíru v nás;
tam je to největší bezpečí
s nejmenší pravděpodobností
stesku po jiných světech…
Každý máme (v sobě)
Ten svůj vlastní svět.
Pokud do něj vpustíme
lásku a teplo druhého dechu,
budeme šťastnější, byť pro pár
(myšlenek navíc) je to vytoužená cesta
k nové rodině
a vztyčené cti
rodu…

Co nového ve škole 
Školní rok 2016/2017 jsme v naší škole zahájili ve čtvrtek 1.září 2016.
Do mateřské školy chodí 24 dětí, z toho 5 dětí nastoupilo poprvé. I když se objevily i slzičky, děti jsou
šikovné, a my věříme, že se jim bude ve školce líbit.
Základní škola má letos 29 žáků. Nejvíc se jistě těšilo našich 5 prvňáčků. Hned na úvod zpečetili svou
školní docházku otiskem ruky do naší „školní galerie“.

I tento školní rok nás kromě učení čeká mnoho dalších aktivit.
Chceme se zaměřit především na čtenářskou gramotnost a environmentální výchovu. Jistě k tomu bude
spoustu možností na nové školní zahradě, která se díky zřizovateli Obec Loučany, realizuje za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů.
V nejbližší době nás čekají akce : Projekt Záložka do knih spojuje školy, vzdělávací akce Lesy na Floře,
vystoupení pro naše seniory, lampionový průvod a vánoční vystoupení s jarmarkem.
I v tomto školním roce mohou zájemci odebírat obědy ze školní jídelny v ceně 55 Kč.
Pokud se o činnosti ZŠ a MŠ chcete dozvědět víc, navštivte stránky www.skola-loucany.cz.
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*** SLET ČARODĚJNIC ***
***** LOUČANSKY MLÉNSKY KOLO *****
Skupina kamarádů kolem pana Pavla Hlavinky v letošním roce uspořádala několik akcí pro pobavení,
pohodu a pro zdraví Vás všech, a to nejen z naší obce.
Na začátku května byly svolány všechny čarodějky a čarodějnice na čarodějnický slet . Při této
příležitosti mládenci z Podemléna postavili krásnou Májku na počest přivítání jara. Májka se celý
měsíc pyšně tyčila nad svým okolím a Podemlénští hoši ji slavnostně pokáceli na konci května.
Protože následoval den dětí - 1.červen, oslavili jsme svátek dětí den různými hrami a soutěžemi.

10. září se konal oficiálně 1. ročník závodu pro otevřenou veřejnost v běhu naší obcí nazvaném
„Loučansky Mlénsky kolo“. Závodu se zúčastnilo 73 závodníků všech věkových kategorií od 4 do 70
roků na dvou tratích 2660 m a 8000 m. Hlavní výsledky:
8000 m – ženy:
8000m - muži
2660m – kondiční běh
Hradecká Hana
Drahanovice 43.58,

Dorazil Jiří Loučany 34,00 Hlavinka Patrik Loučany 12,56

Bernatíková Simona
44,36

Hlavinka Pavel Loučany
34,04

Čepl Kamil Loučany 13,39

Šmídová Sylva
Drahanovice 45,46

Jeřábek Tomáš Olomouc
36,56

Půr Jan Těšetice 14,06

Vítězům moc blahopřejeme! Nutno ale dodat, že vítězem byl každý, kdo se závodu zúčastnil.
Obrovské horko trošku závod ztížilo, ale všichni jej úspěšně zdolali a velké uznání patří všem!
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Všechny akce finančně podpořila Obec Loučany, které tímto velice děkujeme. Velké poděkování patří i
všem sponzorům, kteří pomohli uspořádat a zrealizovat naše akce. Děkujeme také Restauraci Ve Mléně
a manželům Sedlaříkovým za poskytnutí zázemí pro pořádání akcí.
V letošním roce ještě uspořádáme tradiční Mikulášskou nadílku, na kterou všechny zveme
Za pořadatele - Pavel Hlavinka.

FOTBAL V LOUČANECH -

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!!!!!!!

(sytě vyznačené řádky = označení utkání, která se hrají v Loučanech!!!
1. Rozlosování pro družstvo Arsenal Loučany pro období podzim 2016
Kolo Datum Den Čas Soupeři Stadion Rozhodčí
5. 23.09.2016 PÁ 17.30 Ar.Loučany : Henkováci Louč Látal
6. 30.09.2016 PÁ 18.00 Sedlisko : Ar.Loučany Hor Dolanský
7. 07.10.2016 PÁ 17.00 Ar.Loučany : FC Peklo NV Louč Švarc
8. 16.10.2016 NE 10.00 Ar.Loučany : SK Náklo Louč Švarc
9. 22.10.2016 SO 10.00 Sigma Lutín : Ar.Loučany Lut1 NavrátilM
10. 30.10.2016 NE 10.00 Ar.Loučany : Aschmeritz Louč Látal
11. 04.11.2016 PÁ 18.00 Sokolka Horka B : Ar.Loučany Hor Antoš
12. 13.11.2016 NE 10.00 Ar.Loučany : Sokol Unčovice Louč Švarc
13. 20.11.2016 NE 10.30 FC Luběnice : Ar.Loučany Lub Švarc
2. Rozlosování pro družstvo FC Loučany pro období podzim 2016
5. 23.09.2016 PÁ 19.00 Sokolka Horka A : FC Loučany Hor Kenša
6. 28.09.2016 ST 10.00 FC Loučany : Sokol Mezice Louč Látal
7. 07.10.2016 PÁ 19.15 Olpran : FC Loučany Milo1 Mauthner
8. 14.10.2016 PÁ 19.00 United Players : FC Loučany Hněv Vavřinec
9. 19.10.2016 ST 16.45 FC Loučany : Hlušovice Louč Látal
10. 26.10.2016 ST 18.00 AUS Olomouc : FC Loučany Slav1 Dvořák
11. 05.11.2016 SO 10.00 FC Loučany : Kovo Dřevo Louč Látal
12. 01.01.2016 PÁ 8.00 PS Beton : FC Loučany B.Lh
13. 19.11.2016 SO 10.00 FC Loučany : Rychlá rota Louč Látal
POTŘEBUJETE POMOC VY NEBO NĚKDO Z VAŠEHO OKOLÍ? NESTYĎTE SE O NI ŘÍCT…
InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již od roku 2001 pomáhá lidem se zdravotním
postižením, osobám pečujícím a seniorům. Služby poskytujeme osobám v Olomouci a blízkém
okolí. Spolupracujeme se širokou škálou partnerů, vysokých a vyšších odborných škol, neziskových
organizací, občanských poraden a odborníků z různých oblastí.
Jako nezisková organizace pracujeme v rámci tří sociálních služeb:
Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (včetně dluhového poradenství)
Sociální rehabilitace Restart
Olomoucká linka důvěry
Naše služba Restart pracuje s cílovou skupinou osob se zdravotním znevýhodněním, kteří se
nachází v nějaké nepříznivé životní situaci a potřebují pomoci.
Pomáháme jim řešit jejich finanční situaci (dluhy, insolvence, domácí hospodaření a rozpočet ...),
uplatnění na trhu práce (příprava na pohovor, sepsání životopisu a motivačního dopisu, hledání
práce), psychický stav (psychologická podpora v průběhu využívání služeb, Linka důvěry) a
začlenění do společnosti (vzdělávací kurzy, motivační pátky, komunikační dovednosti). Nově jsme
zavedli také podpůrné aktivity, mezi které patří: ergoterapie, terapeutická skupina, tvůrčí aktivity
(arteterapie, muzikoterapie…).
Všechny služby, které poskytujeme, jsou bezplatné.
Více informací o tom, co děláme, naleznete na našich stránkách: www.internetporadna.cz
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Malá organizace zřízená obcí „Osvětová beseda“ funguje v Loučanech již mnoho desítek let,
pamětníci vzpomínají na divadelní představení, pořádaná Loučanskými ochotníky, na taneční zábavy
tzv.“maroka“, vinárničky a spoustu dalších akcí. Mnohé z nich se již nepořádají, ale Osvětová beseda
stále funguje a určitě jste i Vy navštívili některé z našich akcí.
Osvětová beseda zároveň funguje jako organizace, zajišťující chod a
údržbu kulturního domu, zprostředkovává pronájmy KD pro občany i
jiné organizace atd.
Co se týká činnosti OB Loučany, je
to především na začátku roku
oblíbený „květinový ples“, který
bude v roce 2017 už jubilejní třicátý! Poté se koná dětský maškarní karneval. Letos jsme
uspořádali hodovou zábavu se skupinou Nepijou s kladným ohlasem,
což se budeme snažit zopakovat.
Během roku děláme brigády v kulturním domě a
zajišťujeme pro obec akce jako je setkání s důchodci na
podzim a dvakrát do roka vítání nově narozených občánků
do obce, zajištění voleb.
Osvětová beseda se schází na schůzích, brigádách,
uspořádali jsme zájezd na divadlo a oblíbenými se staly i
naše „cyklovélety“, kterých už bylo celkem 16 a vždy se
těšíme
na
další.
Připravujeme
oblíbenou předvánoční akci rozsvícení vánočního stromu
spojené s vystoupením dětí a s občerstvením pro
návštěvníky. Pomáháme pořádat Mikulášskou nadílku.
Členská základna OB Loučany není bohužel nijak velká,
rádi bychom mezi námi uvítali nové členy, mladší, starší,
každého, kdo rád přiloží ruku k dílu a má rád dobrou
zábavu a veselou partu lidí 

V týdnu od 17. 10. 2016 bude v obci Loučany chodit kominík.
Zájemci o jeho služby se mohou nahlásit na obecním úřadě v Loučanech
tel.: 585952112,
popřípadě se dohodnout přímo u kominíka pana Ladislava Němečka, tel.:
775987508

Upozorňujeme občany, že do 30.9.2016 by měli mít všichni občané uhrazen poplatek za
vypouštění odpadních vod do kanalizace, tzv. STOČNÉ!!!
Poplatek činí 735,- Kč na 1 osobu s trvalým pobytem v obci Loučany.
Poplatky můžete uhradit tímto způsobem:
na obecním úřadě v hotovosti každou středu 8:00-11:00 a 13:30-16:30,
na účet u České spořitelny, č. ú.: 1817702319/0800, variabilní symbol = číslo domu
Neuhrazení všech poplatků po datu splatnosti je podnětem k zahájení jejich vymáhání !!!
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Uvádíme jubilanty (červenec - prosinec), kteří se dožívají 70, 75 ,dále každý rok
Všem našim občanům srdečně blahopřejeme s přáním pevného zdraví,
osobní spokojenosti, klidu, pohody, radosti ze života a stále plno úsměvů na tváři.
70
Vašutová Ivanka 26.7.
82
Konečný Jaromír 30.12.
70
Kolomazníková Pavlína 17.9.
83
Snášel Václav 1.9.
70
Zbořil Bedřich 26.9.
83
Hrabal Jan 30.10.
70
Vysloužil Václav 8.12.
83
Chytilová Helena 31.12.
70
Vašut Josef 15.12.
84
Nevrlý František 13.11.
75
Spurný Vojtěch 7.9.
85
Vyhlídalová Anna 23.7.
77
Němcová Věra 16.8.
85
Uhýrková Ludmila 17.9.
77
Ježíková Květoslava 31.8.
86
Chudobová Věra 18.10.
77
Běhal Vít 13.12.
87
Zapletal Vladimír 9.9.
78
Konečná Marie 5.7.
88
Svozilová Jaroslava 13.11.
79
Zapletalová Marie 7.12.
88
Žampach Štěpán 4.12.
80
Snášel Ladislav 4.8.
92
Čechová Ludmila 5.8.
81
Šoupalová Eva 22.12.
96
Nakládalová Marie 25.12.
82
Mariánková Marie 23.8.
Vítání občánků
se konalo v květnu 2016 a přivítali jsme naše nejmladší občánky…

ŠTĚPÁNEK CHROMEC

ANIČKA KOUTNÁ

JASMÍNKA PECHOVÁ
*********************************************************************
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 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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