XIV. ročník - 2. číslo,

vydání: září 2017, bezplatně,

určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
Dovoluji si Vás opět pozdravit a popřát Vám pěkný podzimní čas, i když letošní podzim přinesl více
deštivého počasí, než babího léta, ale věřím, že to nic nezmění na naší spokojenosti a náladě a
nepříznivé počasí pak o to více vybízí zúčastnit se připravovaných akcí pro naše občany.
Jsou
připraveny akce již tradiční, ale i nové a přeji si, abychom se stále více setkávali. Snažili jsme se získat
další finanční dotace na některé investiční akce. V občasníku si přečtete, jak se nám dařilo, ale oprava
obecního úřadu, nová cesta na hřiště a další - svědčí o tom, že jsme udělali zase krůček dopředu
k příjemnějšímu bydlení v naší obci. Vážení občané, rád bych Vám připomenul, že Vámi zvolení členové
zastupitelstva obce jsou zde pro Vás, budeme rádi, když se na nás budete obracet se svými nápady,
připomínkami, podněty. Dejte nám vědět, co se Vám líbí, nebo co Vás tíží, co by bylo dobré pro naši
obec udělat. Bolístkou je samozřejmě obchod v obci, ale i toto obec řeší.
Přeji Vám všem pěkný slunečný podzim v barvách padajícího zbarveného listí, pohodu, radost a
spokojenost ve všem Vašem konání.
Starosta obce, Ing. Josef Kurfűrst
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLBY
Prezident republiky vyhlásil termín konání voleb do
Poslanecké sněmovny:
* v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hod.
* v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hod.
Volby se v naší obci budou konat v kulturním domě
v Loučanech.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domu.
Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky (např.ze zdravotních
důvodů), může se nahlásit na OÚ Loučany nebo na tel.774200852 do 19.10.2017 do 11 hod.
K volbám s sebou vezměte občanský průkaz!!!

Co nás čeká do konce roku….
Datum:
7.10.2017
8.10.2017
17. a 18.10.17
20.a 21.10.17
27.10.2017
1.12.2017
4.12.2017

Akce:
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Vítání nově narozených občánků, kulturní dům
Sbírka použitého oblečení,obuvi,prádla, ,nádobí,..“diakonie“
Volby do Poslanecké sněmovny, kulturní dům, starší 18-let
Setkání s občany – důchodci, KD, 17 hod.
Rozsvícení vánoč.stromu, vystoupení dětí, občerstvení
Mikulášská nadílka s účastí čertů, andělů a dětí, 16,30 KD

PODZIM
Už se zase barví listí do červena, do zlata,
je to pro něj velké štěstí, že nepadá do bláta!

Vyrobíme draka, ze špejlí a papíru.
Je to natotata, už se točí ve víru!
Větřík mírně pofukuje, nad loukou i nad polem
Drak ve vzduchu poletuje,
my ho sledujem…

Slunce totiž svítí, ještě každý den.
Do pavoučích sítí - je list zapleten.
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srdečně zve všechny občany – důchodce - na tradiční

v pátek 27.10.2017 v 17 hodin do kulturního domu v Loučanech
PROGRAM:
Vystoupení členů opery a operety Moravského divadla v Olomouci v pořadu :
„LÁSKYPLNÁ OPERETA, aneb opereta plná lásky“.
V tomto představení si vyslechnete nestárnoucí melodie klasické i lidové operety a muzikálu, proložené
vtipnými dialogy a scénkami. To vše v divadelní dekoraci, kostýmech a pěvecky a choreograficky
provedených árií, duet a sborových čísel. Pojďte tedy alespoň na chvíli zapomenout na všední starosti a
nechte se unášet krásnou atmosférou ,,lehkonohé múzy“.
Uslyšíte ukázky z těchto operet:
Jaroslav Ježek: Golem, S. E. Slováček: Slunečnice; Oskar Nedbal:
Vinobraní; Franz Lehár: Veselá vdova; Johann Strauss j.r.: Vídeňská
krev; Carl Zeller: Ptáčník; Jan Rychlík, Vlastimil Hála: Limonádový
Joe; Jára Beneš: Na tý louce zelený; J.Stelibský: Láska brány otevírá

Po představení Vám k tanci a poslechu zahraje
Vladimír Mariánek.
Po celou dobu akce je připraveno občerstvení.
Tóny jako slova v barevných odstínech
TOMÁŠ PŘIDAL

Kdo odmítá barvu vlastního hlasu,
ten je z(a)traceným člověkem bez tónu,
protože hlas musí chrlit ohnivou fontánu
slov.

Barvy lidských srdcí,
v tónech „a“ a „g-mol“
vyzařují slova o návratech.
Z řečiště krve,
kde míchají barvu života,
se v tónu „b-dur“ ozývá vzdorné napětí.

Kdo nechrlí,
sám zemře bez jediného hlesnutí,
v takových chvílích nastupují plačtivé
barvy,
bez jediné vesele zabarvené tóniny.

Na podlahu se vykreslují slova,
deštěm omývaných barev žalu,
cvrnkání kapek v tichých tóninách.
Lidé se barví do odstínů,
v cítění a žití,
za asistence zuřivosti, smutku, či obojího.

Ten, kdož se neutopí v přívalu slov,
navrátí se jako řečený hrdina,
a to za ta slova přece stojí…

Zvrhlé nebe si dotěrně
skládá z lidských hlasů
tónované písně - co tón, to jedno pronesené
slovo.

…v tónech leskle vyzývavých barev…
bez jediné ubrečené.
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Kroužek mladých hasičů, který je součástí SDH Loučany má 25 dětí,
které se pravidelně schází každý čtvrtek na svých schůzkách. V dubnu jsme
byli na tradičním a velice oblíbeném třídenním soustředění. Od měsíce
dubna jezdíme na soutěže, kde reprezentujeme svůj sbor a obec Loučany.
V letošním roce se mám zatím daří.
Z úspěchů můžeme zmínit
okresní kolo hry Plamen, které se skládá ze sedmi disciplín. Zde se naše
mladší družstvo umístilo na 4.místě z 31 družstev a starší družstvo skončilo
na 7.místě z 28 družstev.
Od měsíce května se účastníme závodů v požárním útoku, které jsou
zařazeny do okresní ligy mladých hasičů okresu Olomouc. Zde se nám dařilo velice dobře.
V konkurenci 30 družstev se v kategorii starších žáků umístilo družstvo Loučany A na pěkném 10.místě.
Družstvu Loučany B se dařilo ještě lépe a odveze si krásné 3.místo v celkovém hodnocení. V kategorii
mladších žáků si družstvo mladší B odveze v konkurenci 34 družstev místo 24. Velký úspěch dosáhlo
družstvo mladší A, které si vybojovalo nádherné 2.místo v celkovém hodnocení. Slavnostní vyhlášení se
konalo v neděli 24.9. v 11:00 hodin na horním náměstí v Olomouci.
V září jsme se zúčastnili soutěže na 60m s překážkami Olomoucký drak, i zde se dětem velmi dobře
dařilo. V říjnu závod požární všestrannosti. Do konce roku ještě plánujeme návštěvu HZS Olomouc,
bazén v Bohuňovicích, vánoční besídku s diskotékou a další akce.

Úterý 17.10. a středa 18.10.2017 v době od 15,30- do 16,30 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.
VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, matrace, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA 7.října 2017

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*)
* 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.
* Elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény apod.) můžete odevzdat našim hasičům!
Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen v 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.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2017/2018 jsme v naší škole zahájili v pondělí 4.září 2017. Na děti se těšily všechny nové
paní učitelky ☺
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Do mateřské školy je zapsáno 24 dětí, z toho 8 dětí je nově zapsaných. I když se objevily i slzičky, děti
jsou šikovné, a my věříme, že se jim bude ve školce líbit. Letos na ně čekala nově vymalovaná
zrekonstruovaná šatna a nové šatní skříňky
Základní škola má letos 27 žáků. Nejvíc se jistě těšilo našich 5 prvňáčků. Hned na úvod zpečetili svou
školní docházku otiskem ruky do naší „školní galerie“.
Tento školní rok je naše škola zapojena do projektu EU Šablony Loučany. V rámci tohoto dvouletého
projektu bude probíhat ve škole Čtenářský klub,
doučování dětí, ohrožených školním neúspěchem,
Klub zábavné logiky a deskových her, výměna
zkušeností učitelek naší mateřské školy s MŠ
Drahanovice.
Školní rok 2017/2018 jsme pojali jako Rok
lidových tradic, kdy se budeme s dětmi více
věnovat našim tradicím.
I letos se zapojíme do Projektu Záložka do knih
spojuje školy, vzdělávací akce Lesy na Floře,
uspořádáme lampionový průvod a vánoční
vystoupení s jarmarkem.
Pokud se o činnosti ZŠ a MŠ chcete dozvědět víc,
navštivte
tránky www.skola-loucany.cz.
Zájemci o obědy mohou i v tomto školním roce odebírat
obědy ze školní jídelny v ceně 55 Kč.

„Loučansky mlénsky kolo“
9.září 2017 se v Loučanech konal již po třetí pod vedením pana Hlavinky
běžecký závod pro širokou veřejnost.
Zúčastnilo se celkem 81 závodníků v různých věkových kategoriích.
V závodě na 2 660m se na prvním místě umístil Ondřej Faxa z teamu
WEBA Olomouc., 2.místo - Hlavinka Patrik z Loučan a 3.místo - Hlavinka
Michal také z Loučan.
Hlavní závod na 8 000m vyhrál Dokulil Zdeněk z teamu Liga Olomouc,
2.místo - Krejčí Zdeněk a 3.místo -Krejčí Tomáš oba taktéž z teamu Liga
Olomouc. Ženy – Hana Hradecká, Drahanovice, Markéta Šnoblová Olomouc,
Karolína Jedličková Olomouc. V kategorii nad 40 let se dařilo našim domácím
běžcům… Čtvrté místo celkově a první místo v kategorii nad 40 let obsadil Hlavinka Pavel, druhé místo
v kategorii Dorazil Jiří a třetí stupínek obsadil Nakládal Břetislav, všichni z Loučan.
Pořadatelé děkují všem účastníkům závodu, ale i divákům, sponzorům a všem, kteří se zúčastnili této
akce, Vy všichni jste přispěli ke zdárnému a úspěšnému průběhu akce, která se moc vydařila.
Těšíme se na vás zase druhou sobotu v září v příštím roce!
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Z činnosti Osvětové besedy v Loučanech a dění v kulturním domě
V letošním roce jsme zahájili svoji činnost přípravou
kulturního domu na plesovou sezonu, v lednu se konaly
2 plesy – hasičský a ples sportovní. Poté začala velká
příprava na letošní jubilejní 30.květinový ples, který má
stále velkou oblibu díky nádherné květinové výzdobě.
Ples se vydařil a v neděli po plese jsme v kulturním
domě uvítali naše děti v překrásných maskách, sešlo se
spoustu
princezen,
rytířů, kovbojů,
ale i zvířátek a
bojovníků,
prostě
bylo
veselo a barevně!
V březnu se Osvětová beseda sešla spolu se zástupci obce a
místních spolků na výroční schůzi, která bývá zhodnocením
uplynulého roku a že bylo na co vzpomínat a hodnotit.
V dalším období jsme se věnovali zajištění chodu kulturního domu, jelikož se zde konaly různé
soukromé oslavy a posezení a také svatby. V květnu se konalo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ k svátku
maminek a také vítání našich nejmenších občánků do života. Vydařila se i akce „Glétování“ pod
vedením manželů Sýkorových z Loučan.
Následovalo období klidnější, kdy se kulturák udržoval a vylepšoval a celoročně probíhá
pravidelný úklid, který zajišťují Anežka Stratilová a Libuše Koldasová, kterým patří poděkování za
opravdu vzorné služby! V tomto čase pořádá OB svoje pravidelné cyklovýlety, které jsou příjemným
rozptýlením pro zúčastněné.
Plánovaná a připravená akce „Loučení s létem“ se skupinou Nepijou se bohužel nekonala
z důvodu špatného počasí, kdy namísto babího léta nastalo období dešťů a chladna….
Nyní na podzim se bude konat vítání občánků, volby a setkání s důchodci, kde je Osvětová beseda
spolupořadatelem akce, která bude letos probíhat trošku jinak, zajistili jsme vystoupení herců
z moravského divadla v operetním pořadu, snad se bude přítomným představení líbit. V listopadu se
budou na sále konat oslavy založení SDH Loučany a 1.12.společně vstoupíme do vánočního období
rozsvícením vánočního stromu a vystoupením našich nejmenších. Poté má kulturní dům již zamluvený
svatý Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů a už nyní připravuje dětem svoji nadílku. A jsme u konce
roku a opět se blíží nová plesová sezona.
Osvětová beseda má několik nových mladých členů a věříme, že se najdou i další ochotní občané,
každého mezi sebou moc rádi přivítáme a potěšilo by nás, pokud se někdo rozhodne rozšířit naše řady.
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Uvádíme jubilanty (červenec - prosinec), kteří se dožívají 70, 75, 80 a 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
70
70
70
70
70
75
75
75
80
81
82
83

Kohoutková Jana 15.7.
Hlavinková Marie 1.8.
Kohoutek František 6.8.
Dvořáková Věra 13.9.
Toman Pavel 14.10.
Dostál František 3.12.
Straková Marie 26.8.
Spurná Anna 5.11.
Laštovička Jaroslav
Zapletalová Marie 7.12.
Snášel Ladislav 4.8.
Šoupalová Eva 22.12.
Mariánková Marie 23.8.

83
84
84
84
85
86
86
87
88
89
89
93
97

Konečný Jaromír 30.12.
Snášel Václav 1.9.
Hrabal Jan 30.10.
Chytilová Helena 31.12.
Nevrlý František 13.11.
Vyhlídalová Anna 23.7.
Uhýrková Ludmila 17.9.
Chudobová Věra 18.10.
Zapletal Vladimír 9.9.
Svozilová Jaroslava 13.11.
Žampach Štěpán 4.12.
Čechová Ludmila 5.8.
Nakládalová Marie 25.12.

Vítáme mezi nás naše nejmenší občánky, jejich slavnostní přivítání se konalo 21.května 2017:

Vítání nových občánků se bude konat
8.října 2017 a budou přivítáni:

Matouš Arnošt nar.17.8.2017
Adam Kolomazník nar. 2.9.2017
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……

*Obchod v Loučanech: Obec Loučany je již vlastníkem budovy č.p.638, kterou zakoupila
od p.Kohoutka za 900 tis.Kč. Proběhlo vyklizení objektu a zejména vyklízení půdy
bylo velmi náročné. Při tomto ochotně pomohli členové místních spolků a další
dobrovolníci, kterým touto cestou mockrát děkujeme! V současné době je hotová
projektová dokumentace na opravu budovy (musí být provedena kompletní nová střecha
včetně krovů a vnitřní stavební úpravy) a bylo vydáno stavební povolení. Nyní proběhne
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
*Poplatky:
Občané, kteří ještě nezaplatili poplatek za odpady (splatný 30.6.2017) se sami vystavují
vymáhání poplatku a jeho navýšení!!!
Upozorňujeme občany, že 30.9.2017 MUSÍ BÝT ZAPLACENO STOČNÉ!!!
Poplatek činí 735,- Kč na 1 osobu s trvalým pobytem v obci Loučany.
• 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 !!!
*Prezidentské volby: předseda senátu již vyhlásil termín pro konání volby prezidenta
republiky, tyto se budou konat 12.1.a13.1.2018, případné II.kolo voleb ve dnech
26.1.a27.1.2018.
*Schválené finanční dotace: Obec Loučany získala finanční příspěvky formou dotace na
realizaci některých investic: od MMR – na vybudování cesty od školy na hřiště - cena celkem
874.723, 45 Kč dotace činila 369.730,- Kč - zkolaudováno, na revitalizaci budovy obecního
úřadu- probíhá realizace (zateplení, okna, dveře, fasáda) z MŽP –OPŽP – 513.098,-Kč, na
protipovodňové opatření obce Loučany z MŽP –OPŽP – 957.022,- Kč (příprava).
* Podařilo se realizovat:
nová školní zahrada s venkovní učebnou (konec roku 2016) 938.905 Kč - dotace 400 tis.Kč,
oplocení za volejbalovým hřištěm – cena 58.197,- Kč.
*Nepodařilo se: Nebyly nám přiznány dotace na novou fasádu kaple a úpravu jejího okolí,
také jsme neuspěli se žádostí o příspěvek na opravu hasičské klubovny.
*Připravujeme: rekonstrukci místního rozhlasu v rámci získané dotace na protipovodňová
opatření obce, jejichž součástí bude i digitální protipovodňový plán. Ve fázi příprav je
rekonstrukce zakoupené budovy obchodu – především střechy, probíhá výběr zhotovitele.
*BIO-odpad: v měsíci říjnu/listopadu bude opět pro občany přistaven velký kontejner, kam
bude možné odvézt bioodpad z vašich zahrádek, přesný termín bude zveřejněn v rozhlase.
* info k dotacím: dotace jsou vždy přísně účelově vázané, nelze tedy získané peníze použít
na jinou, i když někdy potřebnější stavbu či investici.
UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY RODINNÝCH DOMŮ!!!!
Nezapomeňte na provádění pravidelných revizí a kontrol kotlů a všech topidel na
tuhá paliva i kotlů na zemní plyn! Vlastník domu musí provádět také pravidelné
čištění komínů a nechat provést kontrolu kominíkem, v některých případech revizi,
spalinové cesty! Revizi vyžaduje také hromosvod a elektroinstalace v domě.
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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