XIV. ročník - 3. číslo, vydání: prosinec 2017, bezplatně, určeno všem občanům Loučan
SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
přišla nejkrásnější doba roku, začal adventní čas, rozhořely se první svíčky na adventních věncích a také
v našich srdcích opět zazáří nová naděje, očekávání příchodu něčeho nového, krásného, doba rozjímání,
čas radosti a pokoje. Přeji vám klidnou dobu předvánoční a to nejkrásnější prožití vánočních dnů. Do
nového roku hodně lásky, zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a božího požehnání
Starosta obce, Ing. Josef Kurfűrst

VÁNOCE MÁM NEJRADĚJI,
(aneb vánoce jaké chtějí děti…..)

Otvírání betléma
Se koná 24.12.
ve 14 hodin v kostele
v Náměšti.
Půlnoční mše svatá
v kostele v Náměšti
bude 24.12. ve 22 hod.

Vánoce mám nejraději,
když jsme všichni spolu.
To se nikdo nemračí,
času máme horu.
Vánoce mám nejradši,
to jsou pěkné svátky,
táta má čas na vláčky,
máma na pohádky.
Společně teď jídáme,
pijeme kolu,
koledy si zpíváme
u jednoho stolu.

Jdeme spolu na výlet,
to je prostě prima,
za ruku se držíme
a není nám zima.
Společně si hrajeme,
pak si povídáme,
máme čas si všichni říct,
že se rádi máme.
Vánoce mám nejradši,
říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí
a jsme všichni spolu.
Kdybych já byl kouzelník,
pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas
můj táta i maminka.

Provoz obecního úřadu v době Vánoc.
27. 12. 2017 – otevřeno 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
22.12., 28.12. a 29.12. zavřeno
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Vánoční čas, zvyky, pověry, ….
Při zadělávání kynutého těsta měla hospodyně na zahradě rukama
hladit ovocné stromy a volat: „Stromečku, obroď, obroď“, aby byly
plodné. Mezi křesťanské zvyky se zřejmě pohanskými kořeny patří
zvyk bdění (vigilie) a půstu. Častým moderním zvykem je procházka
před večeří. Někde bývá procházka spojena s moderním vánočním
zvykem pustit vánočního kapra do řeky ve městě, což bývá někým
považováno za záchranu pro uvedeného kapra, odborníky však za
rozsudek smrti pro rybu.
O Štědrém večeru má mít kapsy hospodář otevřené, aby do nich napadalo štěstí, aby přišel hospodář
k bohatství.Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A nesmí se rozhodně věšet prádlo, protože by
během roku mohl někdo zemřít. Zvykem bylo rozkrajování ovoce, z něhož se věštilo zdraví či nemoc a
smrt. Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal. Nesmí se zametat, aby z domu
nebyli vymeteni duchové mrtvých, kteří v tyto dny přicházejí navštívit živé.
Na Štědrý den se schází celá rodina na slavnostní večeři, ta se tradičně skládala z rybí polévky,
bramborového salátu a kapra. Jelikož se podle
zvyku nemá do štědrovečerní večeře jíst maso, jako
polední jídlo se na Štědrý den podává kuba. Jde o
tradiční české jídlo, jehož základem jsou kroupy a
houby. K oblíbeným nápojům patří svařené víno a
vaječný koňak.
Při večeři jsou všichni svátečně oblečeni a jídelna je
vyzdobena. Na stole může být ubrus s vánočním
motivem a zapálené svíce. S pojídáním jídla se čeká
až bude shromážděna celá rodina. Před večeří se
všichni společně nahlas pomodlí, nebo jsou
pronášeny přímluvy. Během večeře se v různých oblastech země dodržují některé zvyklosti. V některých
rodinách se připravuje o talíř více pro nečekanou návštěvu. Často je zmiňován zvyk položit pod talíř
minci či šupinu, tento zvyk měl udržet peníze v rodině nebo je přinést. Součástí večeře měly být
luštěniny, nejčastěji měla být při večeři zkonzumována lžíce vařené čočky, aby byla příští rok dobrá
úroda a spousta peněz. Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar, do roka prý skončí v bídě.
Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky a bývají zapalovány svíčky v lodičkách z ořechových
skořápek, které jsou pouštěny v lavóru s vodou. Rituálem bylo házení střevíce, zda se dívka další rok
vdá, odlévání olova, třesení bezem nebo plotem a
poslouchání z které strany štěká pes
Betlémské světlo
Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské
světlo, které rozvážejí skauti. Světlo se každoročně
zapaluje v Betlémě, a posléze putuje napříč Evropou.
Do
Česka
betlémské
světlo putuje
z Vídně, kde
jej rakouští
skauti předávají o 3. neděli adventní (Gaudete) delegacím z celé
Evropy; pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej
rozvážejí v sobotu před 4. nedělí adventní, takže je pak
k dispozici v kostelech, na náměstích, vánočních trzích,
knihovnách apod.
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Volby prezidenta České republiky se budou konat
dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 13. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
POZOR!
Změna místa konání voleb z důvodu probíhající plesové sezony v KD:
volební místnost = obecní úřad č. p. 749 – zasedací místnost.
Hlasování do přenosné volební schránky - volič o něj může požádat ze
závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů Obecní úřad
v Loučanech tel. 774200852 a ve dnech voleb volební komisi. K volbám si
vezměte občanský průkaz!!! Bližší informace můžete získat na obecním úřadě.
Realizované investiční akce 2017: nákup nemovitosti č.p.638 – 929.054 Kč, výstavba
plotu u hřiště – 58.197 Kč, místní komunikace u hřiště – 874.723,45 Kč (dotace
369.730Kč), regenerace obecního úřadu 1.714.603,46 Kč ( dotace 513.098,80 Kč).
VÝZVA občanům!
Dovolujeme si požádat všechny vlastníky aut, aby neparkovali svá
vozidla na místních komunikacích a chodnících. Zejména v zimním
období nemůže být na komunikacích a chodnících odhrnut sníh pokud
jsou zde zaparkována vozidla. Ztěžujete také průchod ostatním
občanům na chodnících a cestách, zejména starším lidem.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Datum:
13.1.2018
27.1.2018
17.2.2018
18.2.2018

PLESOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ, pánové, zadejte se……
Sportovní ples SK Loučany
KD Loučany
Hasičský ples SDH Loučany
KD Loučany
Květinový ples OB Loučany
KD Loučany
Dětský maškarní karneval
KD Loučany
Vánoční zastavení
Tomáš Přidal
Sněhobílé píšťalky
znějí zákoutími lesů,
uspávají zvěř k zimnímu spánku;
brzy opět naberou sílu čile vstát.
Mladé tenoristky
nabízejí teplo hlasu
osamělým i hluchým;
k milostnému naslouchání.
Dítka štěstěny
zbožně hledí ke hvězdám,
vroucně si přejí vidět zlatého čuníka;
přec dětská fantazie není slepá.
Vločky, poklidně snášející se

k zemi – ty vidíme všichni,
někteří i cítíme, stejně jako lásku
k rodině, která je díky Vánocům
upevňována.
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V pilíři Vánoc
je postaven kámen lásky,
té, jež vyvěrá z podstaty duše;
teple smáčí povrch radosti…
Jsou to slzy štěstí,
to, co neumí dát každý,
ale o to víc si toho vážíme;
vážíme si darů, které dostaneme
jen jedinkrát.
Zastavte, už (z)voní
příjemný závan
Ježíškova zvonečku.
Tiše,
ať nevzbudíme svítání.

Loučanští hasiči slaví 125 let
První písemná zmínka o hasičském sboru v Loučanech se našla v zápisech z jednatelské knihy a
v kronice, kterou založil pozdější starosta hasičského sboru bratr Václav Přidal.
V roce 1892 byl tehdejší starosta obce František Král vybídnut okresním hejtmanstvím, aby se v obci
zakoupila hasičská stříkačka. Na tento popud obecní výbor uvolnil z rozpočtu peníze na zakoupení
stříkačky a hasičské výzbroje. V témže roce obecnímu výboru František Král sám navrhl, aby byl v obci
zřízen i hasičský sbor. Návrh byl přijat a všemi občany podporován.
Pan František Král je tedy považován za zakladatele hasičského sboru v Loučanech.
První schůze a valná hromada se konala 20. listopadu 1892. Schůzi a volbu prvního předsedy vedl
Antonín Prucek. Za předsedu sboru byl zvolen František Král, který poté vedl schůzi a volbu prvního
hasičského výboru v Loučanech.
Během několika dnů se do sboru přihlásilo 37 činných a 5 přispívajících členů.
Zakladatelská listina se bohužel nedochovala, tudíž vycházíme-li z kroniky, rok 1893 byl rokem, kdy
Loučanský hasičský sbor vstoupil v činnost. Náš sbor se hned začlenil do župní a ústřední jednoty.
Již zmíněná dvojkolová stříkačka byla zakoupena u firmy R. A. Smékal z Čech pod Kosířem. Platba
tehdy činila 980 zlatých. Stříkačku předali a provedli první zkoušku před obecním úřadem představitelé
firmy pana Smékala. Firma taktéž dodala výzbroj a látku na stejnokroje za 218 zlatých.
Jednotka se ihned zapojila do činnosti a pod vedením velitele bratra Koutného, který měl již 16ti letou
praxi v hasičském sboru v Příkazech, začala pilně trénovat a cvičit.
Dne 14. května 1893 byla stříkačka slavnostně posvěcena.
Na slavnost se dostavily všechny okolní sbory a velké zástupy lidí. Odpoledne předvedli naši hasiči první
veřejné cvičení místního sboru. Mužstvo ukázalo hasičský útok na místní mlýn. V podvečer proběhla
také první zábava a hudební koncert na zahradě Josefa Krále.
Každoročně zasahovali naši hasiči nejméně u tří požárů.
Se stříkačkou, která byla poháněna koňmi, jezdili naši hasiči likvidovat požáry po širokém okolí v našem
okrese.
V roce 1913 byl v rámci oslav 20ti let našeho sboru uspořádán v Loučanech župní sjezd. Na něm hasiči
předvedli speciální cvičení se stříkačkou a pochodové cviky. Za toto cvičení sklidil sbor velkou
pochvalu. Cvičení bylo v naší župě předvedeno úplně poprvé a prováděly ho sbory z Loučan, Náměště na
Hané a Slatinic
Následovala první světová válka. V těchto letech byla činnost sboru omezena na minimum.
Po válce se činnost obnovila a za 17.500 korun českých byla zmodernizována hasičská technika.
Stříkačka tehdy byla přebudována na benzínový pohon. V té době řídil sbor bratr Antonín Stavěla.
Naši hasiči byli aktivní nejen v kulturní činnosti a u požárů, ale nechyběli ani u žádné z významných
akcí. Např. v roce 1920 přivítali návrat legionářů z Ruska, v roce 1928 se podíleli na stavbě pomníku
obětem první světové války, v roce 1929 přivítali prvního československého prezidenta T. G. Masaryka
v Náměšti na Hané.
V roce 1931 byla zakoupena nová motorová stříkačka na dvoukolovém podvozku. Tato stříkačka se
zachovala v našem sboru dodnes.
V rámci předání stříkačky uspořádali naši hasiči okrskové cvičení, kterého se zúčastnilo 169 hasičů.
V tomto roce byl zvolen nový starosta našeho sboru bratr Václav Přidal. Byl to jeden z nejvýznamnějších
členů našeho sboru. Byl to právě on, kdo v roce 1912 založil a začal psát naši první hasičskou kroniku.
Roku 1912 zastával funkci v župním výboru a stal se jeho dozorcem. V roce 1929 obdržel stříbrný
záslužný kříž za mimořádné zásluhy.
Sbor tehdy patřil k dobře fungujícím a vybaveným jednotkám našeho okresu.
V roce 1933 u výročí 40ti let sboru byl zakladatel František Král jednohlasně jmenován čestným
předsedou našeho sboru. Když v r. 1943 František Král zemřel, bylo na jeho pohřbu, ač to byl všední
den přítomno 24 členů sboru a další významní hosté.
V roce 1949 zemřel pan Václav Přidal. V jaké úctě byl, se poznalo až na jeho pohřbu, kterého se
zúčastnili bratři a sestry z celého kraje, ale i zástupci zemské hasičské jednoty, celkem 240 bratrů a
sester.
V roce 1951 obdržel sbor první motorový vůz Tatra 805.
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V roce 1964 byl náš sbor zařazen do jednoho okrsku společně s jednotkami Náměšť na Hané,
Drahanovice, Lhota pod Kosířem a závodní jednotka cukrovaru Drahanovice. Tento okrsek byl v tomto
roce vyhodnocen za svoji činnost jako nejlepší z okresu Olomouc.
Od roku 1965 jsou bohužel zápisy v kronikách neúplné a strohé. Podle dochovaných fotografií můžeme
vyčíst, že se sbor velmi aktivně zúčastňoval různých soutěží a dosahoval velmi dobrých výsledků.
V roce 1968 byla zakoupena první poplachová siréna, která byla nainstalována na budovu požární
zbrojnice.
Za tuto dobu chci ještě zmínit několik významných jmen.
Rudolf Hanák dlouholetý starosta sboru, Josef Spurný byl náčelníkem 2. okrsku, přednášel na župní
škole, byl nositelem pamětní medaile k 10. letům trvání republiky a stříbrného záslužného kříže Mor.
Zemské jednoty. Ladislav Vaňák dlouholetý velitel sboru, působil též v okresních a krajských orgánech
sdružení.
Jedním ze zlomů našeho sboru je rok 1974 kdy byla obec Loučany začleněna pod střediskovou obec
Náměšť na Hané. Od té doby, co se týká vybavení a podpory hasičského sboru a jednotky, byly tyto věci
více směřovány na jednotku střediskové obce.
Ale i tak se náš sbor stále aktivně zapojuje nejen do likvidací požárů a záplav, ale i různých sportovních a
kulturních aktivit.
Každoročně pořádá hasičský ples a další kulturní akce. Také se zúčastňuje hasičských pohárových
soutěží.
V roce 1988 je pro špatný technický stav zrušeno vozidlo Tatra 805 a sbor a jednotka je na dlouhou dobu
bez vozidla.
Od roku 1990 začíná nová éra sboru, už zase v samostatné obci Loučany.
Hned v následujícím roce se náš sbor významnou měrou podílí na oslavách 850 let od založení obce
Loučany.
V roce 1999 máme po dlouhé době opět vozidlo. Obec zakoupila pro potřeby jednotky a sboru 9místný
automobil Ford transit. Po 10ti letech se obnovila činnost mladých hasičů. V tomto roce zakládáme
okrsek Náměšť na Hané, kterého jsme součástí dodnes.
A ještě něco málo ze současné doby.
Každý rok pořádáme ples, pohárovou soutěž mladých i dospělých hasičů, pivní košt.
Od roku 2001 až po současnost se náš sbor převážně zaměřuje na požární sport. Provádí se velká úprava
Ps 12 a zároveň se podílíme na úpravách hřiště do současné podoby.
V roce 2002 se po více jak 20ti letech zakládá družstvo žen. Ženám se za tu dobu podařilo třikrát
postoupit do krajského kola v požárním sportu. Už pětkrát vyhrály Hanáckou extraligu. V roce 2015
Hanáckou extraligu Loučany ovládly, protože vyhrály ženy i muži.
Muži dokázali být celkově druzí v lize okresu Olomouc, první a druzí v Hanácké extralize a první, druzí
a třetí ve Velké ceně Prostějovska.
Ani mladí hasiči se nenechali zahanbit a v roce 2007 a 2015 vyhráli okresní ligu v požárním útoku
a v roce 2015 vyhráli okresní kolo hry Plamen.
Naše jednotka se za tu dobu podílela na likvidaci škod po povodni v Olomouci v roce 1997. Při stavění
protipovodňových hrází v Olomouci v roce 2006. Samozřejmě musím zmínit i práci při povodních v naší
obci. A další převážně technickou pomoc obci.
V roce 2010 pořídila obec za podpory OL Kraje pro jednotku nový 9 místní automobil Opel movano.
Sbor dobrovolných hasičů Loučany byl za celou dobu své činnosti několikrát oceněn jak čestným
uznáním, tak medailí za příkladnou práci. Nikdy se za svou činnost nemusel stydět, ba naopak.
Ukázal, že i v malé vesničce může být dobrý hasičský sbor. V letošním roce měl sbor 83 členů
z toho 29 mladých hasičů. Doufáme, že sbor bude i nadále aktivní a úspěšný jako doposud.
SDH Loučany má vlastní prapor
U příležitosti oslav založení sboru jsme pořídili první prapor SDH Loučany. Na jedné straně praporu
jsou údaje o sboru a historický hasičský znak, do kterého je zasazen znak obce. Na druhé straně je
Loučanská kaplička, jak nad ní drží ochrannou ruku svatý Florián.
Ještě bych chtěl zmínit, že finančně se na pořízení praporu podílela Obec Loučany a také Olomoucký
kraj a Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice. Prapor byl slavnostně posvěcen a
požehnán otcem Norbertem na slavnostní valné hromadě dne 25.11.2017.
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Modrá strana praporu:

Červená strana praporu:

Jménem všech hasičů z Loučan si dovoluji popřát krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový
rok.
Starosta SDH Loučany Petr Kohoutek

NAŠI NEJMENŠÍ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE KONALO 8.10.2017

1.12.2018 - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ A MŠ

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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