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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
Dovoluji si Vás pozdravit s novým vydáním jarních loučanských novin a přeji Vám, aby příchod jara byl
novou nadějí, novým vykročením do krásných dnů, do radosti, přátelství, lásky. Přestože dosavadní
počasí připomíná spíš boj zimy o svoji končící nadvládu, sluníčko už se hlásí a s ním i práce
v zahrádkách, na polích. Přeji Vám do nadcházejícího období především hodně zdraví, radosti ze všeho
konání, plnou náruč radosti a optimismu a vzájemné lásky a úcty. Dobré mezilidské vztahy jsou
základem dobrého a radostného života a to nejen v naší obci. A aby se nám zde ještě lépe žilo a bydlelo,
připravuje obec opět nové investice, které budou po jejich realizaci přínosem pro všechny. Veškeré
informace o připravovaných akcích a investicích je možné získat na internetových stránkách obce,
dotazem u Vámi zvolených členů zastupitelstva obce nebo se přijďte informovat přímo na obecní úřad,
rádi Vám zodpovíme každý dotaz a budeme se zabývat Vašimi náměty a připomínkami.
Přeji Vám krásné jarní dny a sluníčko nejen na obloze, ale hlavně v duši.

.

Loučanské hody

Starosta obce
Ing. Josef Kurfűrst

Hody v Loučanech se jako každoročně konají na svátek patronů naší
kapličky Svatého Floriana a Svatého Isidora. Hodový týden
zahájíme již v úterý hodovou mší svatou v kapličce. V pátek se
potkáme na hodovém odpoledni s taneční zábavou na hřišti, zahraje
skupina Nepijou, bude připraveno občerstvení i udírna! V neděli
dopoledne budou tradičně naši obec obcházet muzikanti, kteří
zahrají u každého domu na přání, třeba tu Vaši oblíbenou písničku.
Od 9.3o hodin se bude v neděli na hřišti konat velká pohárová
soutěž mladých hasičů a bude připraveno bohaté občerstvení po
celý den.
Přejeme si, aby nám na hody hlavně přálo počasí, věříme, že nám sluníčko zpříjemní naše
Loučanské sváteční dny, abychom se mohli společně setkat na uvedených akcích.
Srdečně zveme všechny občany i Vaše hodové návštěvy, přátele, rodinu, známé!
Úterý
2.5.2017
17,oo hod
Pátek
5.5.2017
od 17 hod
Neděle
7.5.2017
Neděle
7.5.2017
od 9,30 h.

Hodová mše svatá, kaple Sv.Floriana a
Sv.Isidora v Loučanech
Hodové odpoledne a večer se skupinou
NEPIJOU na hřišti, připraveno občerstvení,
tombola.
OB Loučany
Dopoledne – budíček do hodového rána –
muzikanti Vám zahrají u Vašeho domu
Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním
útoku, připraveno bohaté občerstvení.
SDH Loučany
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I ve 2.pololetí je ve škole
bohatý program. Mateřskou školu navštívilo Maňáskové divadlo Šikulka, kterého se zúčastnili i
žáci 1.-3.ročníku.
Tradičně jsme se zapojili do matematické soutěže Matematický klokan, kde nejvyšší
počet bodů v kategorii Klokánek získal David Koutný a v kategorii Cvrček Esterka Němcová.
Ten den nás také navštívil malíř Lubomír Dostál a v besedě Letem světem s malířem nás
seznámil se základy malování. Povedla se nám zvířátka celého světa.
Jaro jsme ve škole i školce přivítali společně s rodiči jarním tvořením.

3. dubna 2017 se uskutečnil zápis do 1.ročníku základního vzdělávání. 6 dětí bylo přijato,
odklad byl udělen 3 dětem.
Zápis do mateřské školy na příští školní rok proběhne 10.5.2017. Od školního roku 2017/2018
je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou do 31.8.2017 pěti let.
Již tradiční je na naší škole i
recitační soutěž, ti nejlepší
postoupili do soutěže Den
poezie, která se konala
19.4.2017 v Náměšti na Hané..
Naši školu vzorně reprezentoval
David Koutný, který ve
2.kategorii získal 2.místo.
Úspěchy jsme slavili i v krajské
soutěži Evropa ve škole, v sekci
„Literáti“ Barunka Valáriková
obsadila 2. místo a David
Koutný 3.místo. Také jeho
bráška Vašík byl úspěšný, ve
výtvarné sekci získal krásné
3.místo.

Chystáme se popřát všem maminkám a babičkám u příležitosti jejich svátku, a to
hezkým vystoupením, které proběhne v pátek 12.5.2017 v 17,00 hod. v KD Loučany.
A protože se pomalu blíží konec školního roku,, dovolte, abychom Vás pozvali na naši zahradní
slavnost, kterou plánujeme na pátek 23.6.2017.
Všichni jste srdečně zváni!
www.skola-loucany.cz
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SDH Loučany zve, pořádá a připravuje…..
SDH LOUČANY ZVE NA
POHÁROVOU SOUTĚŽ
MLADÝCH HASIČŮ!!!
v neděli
7.května 2017 od 9.3o hodin:
Přijďte podpořit naše
začínající mladé hasiče v jejich
soutěži, na požární soutěž se
vždy velmi zodpovědně
připravují a potěší je zájem
občanů o jejich výsledky.

29.7.2017

Je připraveno občerstvení –
makrely, steaky, grilovaný
hermelín, klobásy, párek
v rohlíku, kýta, palačinky,
cukrovinky, limo, pivo,….

PIVNÍ KOŠT
25. 8. 2017

www.hasiciloucany.banda.cz

ZÁBAVA - SAX
OSVĚTOVÁ BESEDA LOUČANY
srdečně zve na
HODOVÉ
ODPOLEDNE A VEČER
se skupinou NEPIJOU,
v pátek 5.5.2017
od 17 hodin
na hřišti v Loučanech.
Uzený kabanos, točené pivo,
tombola,…
Vstupné zdarma.

Obec Loučany přijme
brigádníka na pomocné práce
na vyklízení budovy č.p.638
(obchod). Informace na
obecním úřadě v Loučanech.
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Co nového v Loučanech?
Hospoda – tak jsme byli nějaký čas obcí bez hospůdky, ale mnohé velmi potěšilo opětovné
otevření hospody na křižovatce „U Lochmanů“. Nově otevřené prostory jsou velmi
pěkné a návštěvníci kladně hodnotí zlepšenou úroveň. Hostinec nabízí denně polední
menu za 80,- Kč a nabízí občanům možnost odběru obědů do jídlonosičů za 60,- Kč.
Objednávky přímo v provozovně nebo na tel. 607 710 708. Jídelní lístek je zveřejňován
každé pondělí na stránkách obce Loučany v sekci aktuality.
Obchod – v současné době v obci nemáme žádnou prodejnu potravin, dosavadní
provozovatel ukončil svoji činnost.
Samozřejmě je nutné v obci obchod mít, proto
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo dne 10.4.2017 odkoupení budovy č.p.638 od pana
Kohoutka, kde prodejna bývala. Kupní cena je 900 tis.Kč, avšak k tomu je nutná celková
rekonstrukce střechy budovy, která je ve velmi špatném stavu. Po opravě nemovitosti
bude prodejna předmětem nájmu pro případné obchodní partnery. Záměr pronájmu
nemovitosti bude zveřejněn na úřední desce.
Schválené dotace k 18.4.2017
Obec Loučany získala na základě podané žádosti od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci
na rekonstrukci místní komunikace od školy na hřiště (podél pískového hřiště), celkové
výdaje činí 975 tis.Kč, dotace byla přiznána ve výši 446 tis.Kč.
Další schválenou dotací od Státního fondu životního prostředí je finanční příspěvek na
revitalizaci budovy obecního úřadu v Loučanech, kde celkové náklady na opravu budovy
činí 2mil.Kč, přesná výše dotace není zatím známa. Jedná se o výměnu oken, zateplení,
zhotovení nové fasády atd…
Cihelna
Vlastníci pozemků a budov cihelny v Loučanech se obracejí s žádostí na všechny občany,
aby se nepohybovali v prostorách cihelny a zejména aby poučili své děti, že zde není
bezpečný prostor pro pohyb a hry dětí, v celém prostoru hrozí nebezpečí úrazu a pádu.
Dále vlastníci oznamují, že platí přísný zákaz vyvážení odpadu a suti na všechny pozemky
v okolí cihelny, prostor není určen pro skládkování odpadu!!!
Poplatky
Byl vystaven hromadný předpisný seznam na místní poplatek
za psa a na místní poplatek za odpady za rok 2016, oznámení o
vystavení HPS bylo vyvěšeno na úřední desce obce Loučany od
3. 4. do 19. 4. 2017. Poplatníkům, kteří neuhradili místní
poplatek bude tento poplatek navýšen až na trojnásobek
podle § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
poplatek za odpad pro rok 2017 za 1 osobu 400,- Kč. Splatný je k 30. 6. 2017.
poplatek za psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč, splatný byl 31. 3. 2017,
stočné ve výši 735,- Kč /osoba, stočné je splatné k 30. 9. 2017.

Poplatky lze uhradit na účet obce č. 1817702319/0800, variabilní symbol= číslo domu
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Duše jara
Tomáš Přidal
Baldachýnové peřiny oblak,
prozářené jarním svitem
teplých slunečních drápků,
upoutají nevšední pohádkovou scenérií.

Pozorný a všímavý chodec
zavětří píseň svěží oblevy;
chlad tak ustupuje do pozadí,
střídaje se s teplým nádechem
jarního kvítí na loukách návratů.

Zpoza jejich světlých stínů,
vylétávají uskupení vlaštovek,
ve tvaru štíhlých mávajících šipek;
svobodně líbají Zemi
radostným popěvem ptačího sboru.

Navrátily se zde svěží dechy
košatých stromů,
v jejichž rozpucích dozrávají
obdivuhodné plody;
jen po nich sáhnout očima…
…nechat se (s)vést těmi lehkými jarními sny.
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Uvádíme jubilanty (leden – červen), kteří se dožívají 70, 75, 80 a dále každý rok.
85 roků:
Hrabalová Květoslava 4.3.
Šamierová Agneša 15.3.

70 roků:
Hejdušek Jaroslav 30.3.
Dlabajová Anděla 24.4.
Sláma Jaroslav 16.6.

87 roků:
Kutá Zuzana 26.3.
Nevrlá Květoslava 4.5.

75 roků:
Skoupil Jaroslav 31.1.
Hynková Miroslava 14.6.
Stratilová Zdeňka 23.6.
Sova František 24.6.

89 roků:
Zhébalová Jarmila 1.3.

80 roků:
Hrušková Marie 28.3.

91 roků:
Vojáčková Marie 23.5.
Hanáková Zdeňka 1.6.

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

92 roků:
Papoušková Anna 10.5.
Demianová Anna 26.6.

83 roků:
Kroutil Vladimír 25.2.
Navrátil Květoslav 20.3.

94 roků:
Gatěková Vlasta 8.5.

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

V květnu 2017
se bude konat VÍTÁNÍ NEJMLADŠÍCH OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA A DO NAŠÍ OBCE.
V příštím čísle Loučanského občasníku Vám přineseme fotografie našich nejmenších
občánků.
Informace o připravované akci ….

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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