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vydání: duben 2018, bezplatně,

určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás krátce pozdravil v prvním letošním občasníku, který do
Vašich domovů roznášíme již 15 let! Doufáme, že Vám alespoň trošku přiblížil dění v naší obci, že vám
přináší důležité informace a zprávy. I v tomto čísle vám přinášíme aktuality co se připravuje, co se
povedlo či ne, co nás čeká,….
V letošním roce nás čekají na podzim volby do zastupitelstva obce, proto Vás také vyzývám ke zvážení
možnosti zapojit se do vedení obce a přidat se ke kandidátům do obecního zastupitelstva, které může
přinést změny a nové nápady.
Přeji Vám krásné jarní dny plné pohody, zdraví a radosti a těším se na setkání s Vámi při některé
z připravovaných akcí, kam Vás také srdečně zvu.
Starosta obce
.
Ing. Josef Kurfűrst

Loučanské hody jsou zase tady….
Oslava patronů naší kapličky Svatého Floriana a Svatého Isidora a s tím spojené naše hody

už jsou za dveřmi. V pátek 4.5. srdečně zveme na hodové odpoledne s taneční zábavou na
hřišti, zahraje skupina HAPPY-END, bude připraveno točené pivo, uzený kabanos a
hodový bufet ☺ i tombola! V neděli dopoledne budou 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.
Termín hodové mše zatím není stanoven, občané budou informováni
dodatečně v rozhlase.
Srdečně zveme na hody všechny občany i Vaše přátele, rodinu, známé!
Pátek
4.5.2018
od 17 hod.

Hodové odpoledne a večer se skupinou HAPPY-END na hřišti,
připraveno občerstvení, tombola.
Pořádá OB Loučany

Neděle ráno
6.5.2018
Neděle
6.5.2018
od 9,30 hod..

Dopoledne – budíček do hodového rána – muzikanti Vám
zahrají u Vašeho domu
Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním útoku, připraveno
bohaté občerstvení.
SDH Loučany
Milé a krásné čarodějnice, ježibaby a čarodějky!
Tradiční slet, rejdění, taneční párty a pálení čarodějnic bude v úterý
1.května 2018 od 15 hodin na hřišti v Loučanech! Přílet čarodějnic
bude očekáván v 15,30 hod., následuje čarodějnická párty
a v 17 hod. zapálení ohně a čarodějnický rej…. a jejich pálení…??
Zveme všechny občany, nenechte si ujít tuto úžasnou podívanou a
přijďte mezi nás!
Připraveno občerstvení, akci moderuje Vlad.Mariánek.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY…..
2.pololetí jsme zahájili tradičním masopustním průvodem po obci. Také je bohaté na soutěže.
Po školním kole recitační soutěže šlo naší školu reprezentovat na Den poezie do Náměště na
Hané 7 dětí. Johanka Koubková a Barunka Valáriková obsadily ve svých kategoriích 1.místa ☺
Žáci 3.-5.ročníku se zapojili do soutěže Tonda – Obal na cestách, kde vytvořili prezentaci
nazvanou „Karton“, kde ukázali možnost využití papírového odpadu. Držme jim palce, ať uspějí.
I letos se naše škola zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.
Některé děti jezdily od ledna na výuku lyžování do Hluboček s LŠ Rok v pohybu, od dubna čeká
předškoláky v MŠ a žáky ŽŠ výuka plavání v Plavecké škole Litovel. Podařilo se nám získat dotaci
na dopravu, která bude hrazena z prostředků MŠMT.
V rámci dubna – měsíce bezpečnosti, přijel příslušník Policie ČR z Lutína, který dětem v MŠ i
žákům ve škole zábavnou formou připomenul zásady bezpečnosti i jinou závažnou
problematiku.
9.4.2018 proběhl na ZŠ zápis do 1.ročníku na školní rok 2018/2019. Zapsalo se 5 dětí, kluků ☺ a
všichni se seznámili s paní učitelkou Mgr.Terezkou Chaloupkovou, která se k nám vrací po MD.
Pokud máte zájem o bližší seznámení, navštivte její stránky www.vesela-chaloupka.cz, kde tvoří
spoustu materiálů pro školáčky.
Také se musíme za ní pochlubit, že jí vyšly autorské výtisky Pracovních sešitů Opakování pro
prvňáky a Opakování pro druháky. Je také spoluautorkou Slabikáře, který vyjde na podzim.
Už se na ni všichni velmi těšíme a jsme rádi, že se nenechala „přetáhnout“ velkou školou
v Olomouci !
Svátek matek letos oslavíme netradičním způsobem, v MŠ dne 10.5.2018, v ZŠ dne 11.5.2018.
Ale nechte se překvapit ☺
Zápis do mateřské školy proběhne 14.5.2018. Upozorňuji zákonné zástupce předškoláků na
povinnost vzdělávání v posledním roce v MŠ.
Závěr roku oslavíme tradiční zahradní slavností v pátek 22.6.2018. Všichni jste srdečně zváni.
Všechny informace najdete na stránkách školy www.skola-loucany.cz.
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SDH LOUČANY SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY
na

POHÁROVOU SOUTĚŽ

MLADÝCH

HASIČŮ!!!

v neděli

6.května 2018 od 9.3o hodin na hřišti.
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.
Je připraveno občerstvení – makrely, grilovaný camembert, steaky, klobásy, párek
v rohlíku, kýta, palačinky, cukrovinky, limo, pivo,….
Celou akcí nás bude provázet DJ Vladimír Mariánek.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SDH LOUČANY

ZVE PODRUHÉ:
NA

POHÁROVOU SOUTĚŽ
MUŽŮ a ŽEN !!!
v sobotu

19.května 2018 od 11.oo hodin na hřišti.
Opět připraveno bohaté občerstvení.

SDH LOUČANY

ZVE POTŘETÍ:
NA

PIVNÍ KOŠT !!!
v sobotu

28.července 2018 na hřišti.
Na čepu bude mnoho druhů piv z různých
pivovarů.
Zveme všechny příznivce, nejen pivaře!!!!
SDH LOUČANY

ZVE POČTVRTÉ:
NA

TANEČNÍ ZÁBAVU se skupinou SAX!
31.srpna 2018 na hřišti
www.hasiciloucany.banda.cz
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ZPRÁVY Z OBCE:
Stavební úpravy obchodu:
Dodavatel stavby - Lazam, s. r. o.
Uničov
Předpokládané náklady:
2.801.881,34 Kč
Termín ukončení: 07/2018
Následovat bude výběrové řízení
na nájemce a provozovatele
obchodu.

ODPADY: Prosíme
občany o důsledné třídění
odpadů dle systému naší
obce. Pokud není odpad
řádně roztříděn, je obci
účtována daleko vyšší cena
a zřejmě bude nutné
zvednout poplatek za
odpady. Proto třiďme
odpad, má to smysl!
Děkujeme.

Protipovodňová opatření obce Loučany
(zahrnuje i pořízení nového rozhlasu)
Předpokládané náklady: 1341855,- Kč
Dotace z MŽP OPŽP: 939298,50 Kč
UZAVÍRKY SILNICE….
Bude uzavřena cesta z Loučan do Senice na Hané a
do Drahanovic v termínu duben až září 2018.
V souvislosti s uzavírkou se mnoho řidičů
z nepochopitelných důvodů naučilo využívat cestu
kolem kokru (ZD) na Těšetice, která však není
konstruovaná na tak velkou dopravní zátěž, tudíž
se bude ničit a zbytečně obtěžuje cyklisty a pěší,
kterým by hlavně měla sloužit. Vždyť silnice na
Těšetice je v běžném provozu, není uzavřená!
Prosíme řidiče, jezděte na Těšetice po silnici III.tř!

9. 4. 2018 schválilo
Zastupitelstvo obce
vyrovnaný rozpočet
obce Loučany na rok
2018 ve výši
12.438.685,45 Kč.

Plánujeme, zvažujeme…..
Možnost výstavby chodníku ke hřbitovu,
multifunkční hřiště,
nový územní plán,
úprava hudebního pavilonku na hřišti,
projekt na hasičskou zbrojnici,
dosadbu zeleně v obci,……

Upozorňujeme, že je přísný zákaz vyvážení odpadu do potoka a
na ostatní prostranství v obci, která nejsou určena k ukládání
odpadu!!!
Děkujeme za rozumný a lidský přístup.

Poplatky
Důrazně žádáme občany, kteří nemají zaplacené povinné poplatky za rok 2017 a starší, aby
tak okamžitě učinili. V roce 2018 bude všem neplatičům vystaven platební výměr.
Psi : Výše poplatku za prvního psa je 100,- Kč, za každého následujícího 150,- Kč. Splatnost
byla k 31. 3. 2018
Odpady : Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je 400,- Kč za osobu, která má
trvalý pobyt na území obce Loučany, dále je poplatníkem fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši 400,- Kč. Splatnost k 30. 6. 2018
Stočné: Cena stočného je 735,- Kč za 1 osobu. Stočné se platí zpětně, tj.za rok 2017. Jedná
se o platbu za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu z připojené
nemovitosti. Upozorňujeme majitele nemovitostí, že jsou povinni nahlásit přesný počet
obyvatel ve svém domě a za každou osobu platit stočné, i když nemá trvalý pobyt v naší
obci. Tato povinnost bude zpětně kontrolována. Splatnost k 30. 9. 2018
Poplatky můžete hradit na obecním úřadě v hotovosti každou středu 7:30-11:00 13:0016:30, DODRŽUJTE PROSÍM URČENÝ DEN PRO PŘÍJEM PLATEB V HOTOVOSTI
nebo na bankovní účet vedený u České spořitelny, a. s., č. ú.: 1817702319/0800,
je nutno uvést jako variabilní symbol číslo domu.
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GDPR a ochrana osobních údajů……
Dovolujeme si občany informovat o skutečnosti , že 25. května 2018 nabyde účinnosti
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (GDPR). Jedná se
o zpřesnění právní úpravy, zlepšení ochrany osobních údajů a sjednocení ochrany osobních údajů v celé
Evropské unii. Z velké části GDPR nahradí obsah dosavadní právní úpravy ochrany osobních údajů v
České republice, tj. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. I obce ze zákona povinně
zpracovávají velké množství osobních údajů, tudíž jsou správcem nebo zpracovatelem osobních údajů.
Naše obec intenzivně pracuje na naplnění veškerých naležitostí normy GDPR.

LZE VYUŽÍT NABÍDKU KOMPOSTÁRNY NÁKLO…….
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NĚŽNÉ OTISKY JARA

Napít se jarních slzí
z jejích skrání,
nechat se osvěžit
dojemným douškem
čistých sympatií.

Tomáš Přidal
Dotek mateřského slova
je jako pohlazení;
něžné splynutí
slova a činu.

Ona ví, koho si pustit
do své blízkosti;
ona ví, koho smí schovat
do svého teplého stínu…

Jemné spříznění
v otisknutí duše
do studánkových očí
princezny Jarněnky.

Tam chová osobnosti,
jež nikomu neublíží;
ve skrytu za úsměvem
lehce zvedne vítr;
protančí s nimi život
krokem naplnění.

Chcete ji stejně
nadšeně pozorovat,
i nabídnout svoji tvář.

Naplnění duševní rovnováhy.

Uvádíme jubilanty (leden – červen), kteří se dožívají 70, 75, 80 a dále každý rok.
70 roků:
Kurfűrst Josef 10.1.
Švub František 6.2.
Vysloužilová Jindřiška 25.2.
Kroutilová Marie 15.3.
Hlavinková Zdeňka 28.3.
Kohoutková Marie 3.4.
Vočka Zdeněk 24.5.
75 roků:
Stratilová Marie 17.2.
80 roků:
Stratil Antonín 11.1.
Pešát Antonín 17.2.
Navrátilová Háta 23.3.
81 roků:
Hrušková Marie 28.3.
82 roků:
Němec Jindřich 5.1.
Snášelová Libuše 10.5.
Stavělová Zdeňka 10.5.

84 roků:
Kroutil Vladimír 25.2.
Navrátil Květoslav 20.3.
86 roků:
Hrabalová Květoslava 4.3.
Šamierová Agneša 15.3.
Po mnoho let je
milou tradicí
zveřejňovat
v našem
občasníku
jubilanty.
Pokud si někdo
z občanů nepřeje
být v našich
novinách uveden
a nesouhlasí s tím,
prosíme o toto
sdělení na obecní
úřad.

88 roků:
Kutá Zuzana 26.3.
Nevrlá Květoslava 4.5.
90 roků:
Zhébalová Jarmila 1.3.
92 roků:
Vojáčková Marie 23.5.
93 roků:
Papoušková Anna 10.5.
Demianová Anna 26.6.
95 roků:
Gatěková Vlasta 8.5.

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