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určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
Letošní poslední vydání našeho zpravodaje Vám přináší informace
a také malé adventní naladění v tomto hektickém předvánočním
čase. Blíží se konec roku, čas bilancování, hodnocení, doba
nových předsevzetí a slibů, ale hlavně čas, který bychom měli
strávit v klidu, pokoji, radosti a především mezi svými blízkými.
Adventní čas je obdobím, kdy jsou lidé více vstřícní, ochotní, více
se snaží pomoci druhým a dělat „dobré skutky“. Přeji si, aby
takové období nebylo jen o vánocích, ale po celý rok, abychom
nezapomínali na druhé a častěji si dokázali uvědomit, že jsou
kolem nás ještě ti druzí….
Přeji Vám všem, Vašim blízkým, Vašim rodinám, krásné, šťastné,
požehnané a ničím nerušené vánoční svátky, hojnost zdraví, lásky a
radosti a do nového roku jen všechno dobré!
Starosta obce, Ing. Josef Kurfűrst
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční zamyšlení
Vánoce – pro děti čas psaní a kreslení dopisů Ježíškovi, s vyjádřením přáníček, co by nejraději našly pod
vánočním stromečkem. Ale nejsou to vždycky jen hračky a mobily a počítače, co děti chtějí. Máme radost, když
děti u stromečku výskají a najdou to svoje vysněné auto či panenku. Ale v některých dopisech se objeví i přání
mít tatínka, maminku, zdraví, aby se babička uzdravila, nebo aby dědeček nebyl smutný, nebo jiná od srdíčka
napsaná přání. Dnešní doba je opravdu hektická, uspěchaná, plná shonu, touhy po dokonalosti, přípravy na
vánoce jsou obrovské, počínaje generálním úklidem domácnosti, velkým pečením a nákupním šílenstvím od
dárků přes potraviny nekonče. Ale to přece nejsou úplně vánoce, jaké by měly být.
Ty pravé jsou o pohodě, o radosti, o tom, že jsou rodiny spolu, jdou na procházku do lesa nebo
k přátelům na čaj, je to o upřímném radování se z narození Ježíška a z něčeho nového, co je před námi,
vzpomínání na to, co bylo a na ty, kdo už s námi být nemohou. Co na tom, že nemáme před vánoci umytá
okna, nebo vycíděné všechny vitrínky se sklem a v šuplících vyměněné papíry, ve špajzu srovnané zavařeniny.
Vánoce přijdou i bez toho a stačí běžný úklid, upéct jen to cukroví, které máme opravdu nejraději a z pěkné
nedělní procházky si přinést pár voňavých větviček a kouzlo vánoc přijde samo, pokud je doma pohoda, štěstí a
láska. Zkusme to letos prožít pomaleji, hlavně v klidu a spolu.
Vzpomeňme si na svoje příbuzné a přátele, které jsme dlouho neviděli, navštivme je, mysleme i na lidi
bez domova, nebo na ty, kteří domov mají, ale jsou úplně sami. Je také spousta lidí, kteří jsou postiženi
různým handicapem a nemohou třeba prožít a vidět to, co ostatní. Ano, každý máme svoje trápení, svoje
smutky, nemoci své nebo v rodině, ale vždy jsou lidé, kteří mají svůj kříž větší a těžší a dokáží jej nést
s vztyčenou hlavou. Nikomu z nás neublíží, když se na druhého usměje, popřeje i cizímu člověku pěkné svátky,
nebo třeba pošle dárcovskou SMS některému charitativnímu sdružení, nadaci atd. Co se nám zdá jako
nedůležité gesto, může pro druhého znamenat mnoho, obzvlášť pro osamocené lidi.
Také zcela běžné přání stálého zdraví vyslovujeme tak nějak automaticky
a přitom je to opravdu dobré zdraví, co ovlivňuje naše životy nejvíce. Jsme zdraví –
máme nebo můžeme mít práci. Jsme zdraví – jsme tedy soběstační, nejsme odkázáni
na pomoc druhých. Jsme zdraví – můžeme pomoci těm, kteří to potřebují.
Doba adventu a blížících se vánoc mnohé z nás přivede k zamyšlení, jaký je náš
život a zda by nemohl být lepší , ne ve smyslu mít více majetku a lepší auto, ale lepší
uvnitř nás, v našich srdcích a myslích.
Zastavme se a poděkujme všichni za to, jaký náš život je, za to, co krásného
přináší, za to, že máme lásku, naději a víru. Krásné a šťastné vánoce Vám všem.
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Neboť čas Vánoc je období,
kdy by rodina měla držet pohromadě
a podělit se o radosti a pohodu
teplého domova společným úsilím.

Královna Zim
Tomáš Přidal
Když se vločky
něžně objímají,
připomíná to
skupinovou lásku.

V srdci rozpéct lásku,
která zahřívá nitro duše…

Zamrzlou půdu
pohřbil sníh;
jako mrtvého.
Bílým šálem
přikryté stromy
se zlehka kývají
v rytmu křupajících kroků;
to lidé našlapují v
hlubokých návějích.
Sněhuláci ožívají
v představách snílků
a opilých štamgastů,
neb dobrá medovina
přijde k zahřátí
také občas vhod.
Čas zavátý sněhem
chumelí vánoční písně,
které znějí z hrdel pěvců
a jakmile bílá přikrývka
opět povolí,
zima se ukáže
zase napřesrok.

Myslet si, že zima může být milována,
i přes tak nemilý fakt, že její polibky
studí
jako přimrzlá vánoční růže a lístky
jsou vstupenkou do zámku sněžné
královny.

Nový (k)rok
jménem 2017 křtěný…
Tomáš Přidal

Královny Zim…

Posun hvězdných těles
V čase dalšího (k)roku
Je opatrný, opěvován
Přející zdraví
Všem uctivým lidem

…tam šlechta i poddaní vládnou jedné
osobě,
ale sami sobě nepřiznají, jaký stud je
obchází,
když musí uposlechnout příkazu,
mající váhu sněhové kobky.

Krásné vyhlídky
Do dalších nových dní
Měsíců, jež posvítí na štěstí
V kouzlech dorůstání (našich
ratolestí)
I přibývání –
zkušeností k nezaplacení

Proto respektují, co je třeba,
a my můžeme v klidu říct,
že ač zima vládne
každý rok po omezenou dobu,
její přítomnost je kouzlem proti triku.

Ujděte s lehkostí
Bez námahy lámat Osud
Tři sta šedesát pět kroků
V tomto Novém roce
Jménem 2017 křtěným...

Což je podstatou nezvratné pravdy.

Opět ve stejných šatech.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Šatech svatebních,
jenž mají krajku
Jižvyšívanou
několikátým rokem proběhne začátkem ledna
nespočtem
v naší obcistříbrných
tříkrálová charitativní sbírka na pomoc
vloček,
lidem
v
nouzi.
Koledníci v doprovodu dospělé
žehnajících
osoby
navštíví
předvánočnímu
času. Vaše domovy se zapečetěnou

pokladničkou a průkazkou, Záleží jen na Vás, zda
a jakou částkou přispějete.
Pokud přispívat
nechcete nebo nemůžete, koledníci ocení, pokud
jim to slušným způsobem sdělíte. Děkujeme za
vlídné přijetí i za jakýkoliv příspěvek.

BOHUSLUŽBY :

Dovolená na obecním úřadě:

Kaplička Loučany
27.12.2016 – 16,30 hod.
Kostel Náměšť na Hané:
24.12. - 14.oo hod. otvírání Betléma
24.12. 22.oo hod. půlnoční mše svatá
25.12., 26.12., 1.1. – vždy v 9.3o hod.
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V době od 22.12. do 1.1.2017
bude obecní úřad uzavřen.
Otevřeno bude 28.12.2016.

Zprávy ze školy…..
Čas utíká, a my máme za sebou 1.čtvrtletí školního roku. Nabyli
jsme spoustu nových vědomostí, navázali přátelství se školou ze
Slovenska v rámci projektu Záložka do knih spojuje školy,
proháněli jsme draky na obloze i uspávali broučky. Navštívili jsme
naučnou akci Lesy ČR na Floře.
Vidět jste nás také mohli na vystoupení pro seniory a na vánočním
vystoupení a jarmarku 2.12.
Naši předškoláci předvedli, jak se chystají do školy a byli velmi šikovní.
Předvánoční čas si zpestříme návštěvou divadla, Zámku Náměšť na Hané, bruslením v Olomouci i
tradičním spaním ve škole.
Poučná bude jistě i beseda o ptácích na krmítku či dentální hygiena, kterou nás naučí studenti zubního
lékařství.
V únoru uspořádáme masopustní průvod a v březnu
přivítáme jaro 

Pokud se o činnosti ZŠ a MŠ chcete dozvědět víc,
navštivte stránky www.skola-loucany.cz.

Dámy a pánové, zadejte se….. aneb plesová sezona se blíží!
14.1.2017 – sportovní ples
28.1.2017 – hasičský ples
18.2.2017 – 30.květinový ples
19.2.2017 – dětský maškarní karneval
**************************************************
Štědrovečerní stůl a zvyky okolo něho
Hospodyně od rána připravovala pokrmy. Vařila hrách, čočku, bramborovou a rybí polévku, pekla kubu
z krup a česneku. Všichni se od rána postili, aby viděli zlaté prasátko. Hospodář opatřil stromeček a
tajně jej ozdobil. S první hvězdičkou na obloze celá rodina usedala ke slavnostní večeři.
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Většinou se na jeden roh pokládal pecen chleba, aby měla
rodina stále co do úst. Na druhý roh slaměnka s trochou všeho, co pole dalo, aby i v následujícím roce
byla dobrá úroda. Na třetí roh se pokládaly peníze, které slibovaly blahobyt. Na čtvrtý roh se pokládala
miska na kousky jídla pro dobytek a slepice. Stůl se obepínal řetězem nebo provazem, což mělo zaručit
ochranu stáda ovcí před vlky, ochranu statku před zloději a soudržnost celé rodiny po celý další rok.
Byl-li počet stolujících lichý, prostíralo se pro jednoho navíc. Podle lidové pověry prý chodila smrt před
večeří obhlížet stoly a kde by napočítala lichý počet, tam by se v následujícím roce pro někoho vrátila.
Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na zemi ležící sekeru, to aby ho v příštím roce
nebolely nohy. Před večeří se všichni společně pomodlili a vzpomněli na vše dobré i špatné, co je v
uplynulém roce potkalo a na ty, kdo od rodiny odešli.
Od stolu se nesměl nikdo zvednout, dokud všichni nedojedli. Lidé věřili, že by se rodina o dalších
Vánocích nesešla celá. Tam, kde měli kapra, schovala hospodyně lesklé šupiny, věříce přitom, že se
budou v domácnosti držet peníze. Zbytky večeře se rozdělily mezi dobytek, který tuto noc prý mluvil
lidskou řečí, stromům v sadě kvůli dobré úrodě a studni, aby měla čistou vodu.
Poté přinesl hospodář do světnice stromeček ozdobený sušenými jablíčky, švestkami, cukrovím, ořechy
a řetězy. Zapálily se svíčky na stromečku a všichni zpívali koledy. Tam kde stromeček neměli, strojili
jesličky. Malého Ježíška vkládali do jesliček až na Štědrý večer.
A co Vaše tradice, podobají se?
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Ze života SDH Loučany, shrnutí letošní sportovní sezony SDH Loučany.
V letošním roce se soutěžní družstvo mužů zúčastňovalo pravidelně dvou lig a to 12ti soutěží Velké
ceny Prostějovska a 13ti soutěží Hanácké Extraligy. V celkovém hodnoceni VC Prostějovska se muži
umístili na 5. místě z 61 družstev. Největší úspěch dosáhli v Pěnčíně 1.místo a 3. místo v Soběsukách.
V Hanácké Extralize se muži umístili na 7. místě ze 78 družstev. Družstvo mužů se letos zúčastnilo i
Okresního kola v požárním sportu, kde obsadilo krásné 3.místo.
Družstvo žen se letos pravidelně zúčastňovalo Hanácké Extraligy a chtělo se pokusit po třetí v řadě a po
páté celkově tuto ligu vyhrát. Ze 13 závodů stanuly devětkrát na stupních vítězů. Šestkrát vyhrály,
jednou byly druhé a dvakrát třetí. A zaslouženě se staly vítězkami Hanácké Extraligy.
Mimo HE se ženy zúčastnily 7 z 12 soutěží VC Prostějovska, kde dvakrát vyhrály, jednou byly druhé a
dvakrát třetí. To jim nakonec stačilo na vynikající 6. místo z 30 družstev.
V letošním roce máme 27 mladých
hasičů a 4 dorostence. Ti se během
roku zúčastnili celkem 12 závodů. V
závodě CTIF obsadili 4.místo v útoku a
5.místo ve štafetě. V okresním kole hry
Plamen skončila mladší i starší družstvo
na 5.místě mezi 25 družstvy .Dále se
mladí hasiči zúčastnili všech sedmi
závodů zařazených do okresní ligy MH
v požárním útoku .Zde se umístili takto
:družstvo mladší A skončilo na 4.místě
a mladší B na 18.místě v konkurenci 36
družstev .Starší A na 14.místě a starší B
na 9.místě mezi 24 družstvy. Také jsme
se zúčastnili závodu Olomoucký Drak. Zde si nejlépe vedla Hana Gwozdziwiczová která obsadila
3.místo a Alena Levková která obsadila 2.místo mezi olomouckými závodnicemi .V kategorii
dorostenců se okresního kola zúčastnili Jan Habr, který obsadil 2.místo a Ondřej Bukovanský ,který
skončil na 3.místě.
Ale ne jen sportem žijeme. Letos jsme uspořádali tradiční Hasičský ples, soutěž dospělých i mladých
hasičů, první ročník pivního koštu a taneční zábavu. Zapojili jsme se do projektu kola pro Afriku.
Projekt má za cíl sbírat nepotřebná jízdní kola a po opravě je zasílat dětem do Afriky, aby se na nich
dopravovaly do škol.
Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům a sponzorům, kteří nás na akcích a projektu podpořili.
Zároveň mi dovolte popřát jménem hasičů z Loučan všem krásné prožití vánočních svátku vše nejlepší
do Nového roku.
SDH Loučany, Petr Kohoutek
Hasičský ples se skupinou Arcus proběhne v sobotu 28.1.2017.
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Vyhněte se pokutám,
nečekejte a nechte si udělat „technickou“ svého
kotle na pevná paliva.
Servisního technika najdete snadno i na internetu
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu
ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od
roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.
Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–
300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna
2017 si totiž může úřad vaší obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě
nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je
nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a
teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech
určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na
radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem
kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období. Pravidelnými revizemi
by se mělo docílit dobrého technického stavu zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních
topenišť na ovzduší po celé ČR.“
***********************************************************************************

Přemýšleli jste, odkud se vzala tradice pečení cukroví?
Tradice vánočního cukroví se do současné podoby začala formovat v 19. století. Její původ však sahá
až do 16. století. Všechno začalo u našich předků vyznávajících starou víru a přírodní bohy. U pohanů.
A proč se peklo vánoční cukroví? K mlsání to nebylo. Vánoční cukroví sloužilo k ochraně domu,
rodiny a zvířat před temnými silami. Pohané věšeli vánoční cukroví na různá místa na stavení, do chlévů
a na ovocné stromy, aby se rodině a zvířectvu dařilo a úroda byla hojná.
Jaké se peklo cukroví kdysi?
Vánoční cukroví se od dob našich předků hodně změnilo. Kdysi hrály velkou roli ingredience jako
sušené ovoce, ořechy a med. Byly dostupnější, na rozdíl od mouky a cukru, které v chudších rodinách
představovaly nedostatkové zboží.
Peklo se cukroví ve tvaru koleček (symbol Slunce) a ve tvaru zvířat. A pokud se cukroví hospodyňce
spálilo nebo nepovedlo, hrozila ji nemoc nebo smrt v rodině.
Kdy se začíná péct vánoční cukroví?
Zjistěte si, kdy začíná advent. V tu dobu je totiž ideální začínat s pečením cukroví. Pokud chcete mít vše
pod kontrolou a cukroví si hezky napéct doma, naplánujte si vše dopředu. A nejlépe zapojte celou
rodinu. Pečení cukroví není jen povinnost, můžete z toho udělat zábavu pro celou rodinu.
Klidně si pár týdnů dopředu sepište, které cukroví chcete péct, které suroviny Vám doma chybí a které
konkrétní dny budete mít čas na pečení.
Nezapomeňte také na to, že jednotlivé druhy cukroví se nechávají uležet různě dlouhou dobu.
Pár tipů, kdy začít péct cukroví
Tři týdny před Štědrým dnem – zázvorky, vanilkové
rohlíčky, kokosové cukroví a perníčky.
Dva týdny před Štědrým dnem – linecké (tmavé i světlé).
Týden před Štědrým dnem – makronky, světlé cukroví z
bílých těst a nepečené cukroví.
Den před Štědrým dnem – Vánočka.
Součástí Vánoc je také tradiční štola. Je to lahodný pečený
moučník s rozinkami, brusinkami, mandlemi a cukrovou
krustou. Vánoční atmosféru také vytváří vůně rumu a
citrónové kůry skrývající se v mandlovém marcipánu.
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ZASE TY POPLATKY……. ale ani bez nich to nejde 
Upozorňuji, že dosud někteří občané neuhradili povinné poplatky a stočné. Nezaplacené nebo
neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků mohou být navýšeny až na trojnásobek; toto zvýšení bude
příslušenstvím poplatku a tato částka bude vymáhána.
Poplatky můžete hradit na obecním úřadě v hotovosti každou středu 7:30-11:00 13:00-16:30,
DODRŽUJTE PROSÍM URČENÝ DEN PRO PŘÍJEM PLATEB V HOTOVOSTI
nebo na bankovní účet vedený u České spořitelny, a. s., č. ú.: 1817702319/0800, var. symbol je číslo
domu.
Upozorňuji vlastníky nemovitostí v obci Loučany, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu, že
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinna platit poplatek dle OZV č. 2/2015 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu tj. 400,- Kč; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Rovněž upozorňujeme, že každá nemovitost musí být
napojena na veřejnou kanalizaci, poplatek za odvádění odpadních vod je ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu tj 735,- Kč. O odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou odběratele do
veřejné kanalizace ke konečnému čištění na čistírně odpadních vod musí být sepsaná Smlouva o
odvádění odpadních vod.
Upozorňujeme podnikatele, kteří mají místo podnikání v obci Loučany mimo místo svého trvalého
pobytu, nebo mají zřízenou provozovnu v místě trvalého pobytu, popřípadě využívají nemovitost v obci
Loučany k podnikání, že se na ně vztahuje povinnost platit
1) za komunální odpad na základě Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem, kterou Rada obce schválila na svém zasedání 8. 11. 2016 s platností od 1.
1. 2017.
2) za odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou odběratele do veřejné kanalizace ke
konečnému čištění na čistírně odpadních vod na základě Smlouvy o odvádění odpadních vod,
kterou Rada obce schválila na svém zasedání 8. 11. 2016 s platností od 1. 1. 2017.
Smlouvy budou rozeslány do 27. 12. 2016.

Investiční akce, které byly realizovány v letošním roce s poskytnutím dotace:
Název akce:

Podpořeno:

Podpora:

Dodavatel:

249.000

Celkové
náklady
576.741,08

Revitalizace oplocení –
Areál hřbitova
v Loučanech
Oprava místní
komunikace RAJČUDA
Úprava prostranství kaple
sv. Floriána a Isidora
v Loučanech
Nová školní zahrada u ZŠ
a MŠ v Loučanech

Ministerstvo
zemědělství
Olomoucký kraj

150.000

548.578,62

Lazam s.r.o.

Ministerstvo pro 300.000
místní rozvoj

697.021,-

Richard Velíšek

Ministerstvo pro 400.000
místní rozvoj

938.904,61

Remirent s.r.o.

Remirent s.r.o.

*********************************************************************
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, 585 757 811
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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