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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jsem od Vás v říjnových volbách dostal. Vážím si
toho a společně s novými zastupiteli se budeme snažit navázat na předchozí úspěšná léta, kdy naši obec
vedl p. Ing. Josef Kurfürst. Tímto bych chtěl jemu i zastupitelům předchozího volebního období vyjádřit
velký dík za jejich práci. Všichni víme, co se v obci podařilo zrealizovat. Naše úsilí zaměříme na
pokračování rozvoje naší obce, aby se nám v ní hezky žilo.
Nastal čas adventu, přípravy na vánoční svátky. Děkuji tímto Základní a Mateřské škole
Loučany za krásné navození vánoční atmosféry. Vystoupení dětí a žáků pod vedením zkušených paní
učitelek v našem kulturním domě bylo velmi milé a bezprostřední. Poděkování patří rovněž Osvětové
besedě Loučany za přípravu a organizaci vánoční besídky a setkání u rozsvíceného vánočního stromu při
punči a vynikajících rohlíčcích. Současně děkuji i za novou aktivitu p. Petru Lochmanovi, za uspořádání
vánočního jarmarku. Setkání občanů při takových akcích má svůj smysl a umocňuje předvánoční
atmosféru. Snad se i tato akce vydařila, zúčastněným se líbila a doufám, že se na ni můžeme těšit i v
dalším roce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a úspěšný nový
rok 2019, plný zdraví, štěstí, spokojenosti, sil do další práce a nám zastupitelům spoustu dobrých nápadů.
Ing. Jaroslav Loutocký, starosta obce

Půlnoční
mše svatá
v kostele
v Náměšti bude
24.12.ve 24 hod.

Oznamujeme občanům, že v době Vánoc
24. 12. 2018 – až 1.1.2018
bude obecní úřad v Loučanech
UZAVŘEN

Prodej kaprů Loučany
Pátek 21.12. v 10,45-11,15
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Odpady v naší obci
Nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) a tříděným odpadem, což jsou papír, sklo čiré, sklo
barevné a nápojový karton, naší obci zajišťují Technické služby Olomouc.
Pro předávání SKO slouží popelnice v několika velikostech, které máme všichni doma a pro tříděný
odpad jsou určeny kontejnery, které jsou umístěny na daných místech v obci – u obchodu, u hřiště a u
stolárny. Cílem tohoto systému je zajistit odvoz odpadů, který však má určitá pravidla.
Co se týče SKO, který končí na skládce, měl by obsahovat běžný odpad z domácností, který nelze
vytřídit do kontejnerů a neměl by obsahovat jiný odpad, jako jsou např. stavební suť, kovy, sklo a neměl
by také obsahovat bioodpad, který patří do kompostérů.
Dne 6.12. 2018 proběhlo v sídle Technických služeb Olomouc setkání se zástupci obcí svozové oblasti,
kde byly mj. prezentovány přehledy a výsledky vyprodukovaných odpadů v jednotlivých obcích za
období prosinec 2017 až listopad 2018.
Naše obec se v předchozích letech umisťovala na předních místech v množství vytříděných odpadů
v kontejnerech, přepočteném na jednoho obyvatele a pohybovala se tedy na prestižních oceňovaných
pozicích v nakládání s odpady. Nyní, v hodnoceném období, je situace taková, že Loučany jsou
v množství vyprodukovaného SKO z 27 hodnocených obcí svozové oblasti na posledním místě,
s nejvyšším množstvím 269 kg vyprodukovaného SKO na osobu a rok. Současně došlo k poklesu
množství vytříděného odpadu v kontejnerech, což signalizuje, že naši občané dostatečně netřídí složky
odpadu, které by byly vhodné k recyklaci a také se do popelnic dostává odpad, který tam nepatří.
Toto se bohužel projeví ve výši poplatků za odpady, neboť současný skládkovací poplatek, daný
zákonem, činí 500,- Kč/tunu a v roce 2024 bude činit 1850,- Kč/tunu. Je tedy bezodkladně nutné, zaměřit
se na snížení množství produkovaného SKO a zvýšit množství vytříděných složek odpadu. Technické
služby Olomouc a stejně tak ostatní konkurenční svozové firmy se v současnosti potýkají s problémem
personálního zajištěním provozu, což rovněž přinese zvýšení cen svozu odpadů, z důvodu nezbytného
nárůstu mezd zaměstnanců k zajištění jejich udržitelnosti.
Pracovníci Technických služeb Olomouc také upozornili na odpady, které do sběrových kontejnerů
nepatří, např. do plastů nepatří stavební polystyren, ale jen polystyren z obalů výrobků, nádoby od olejů,
které jsou nebezpečným odpadem apod. Do kontejnerů na sklo nepatří tabulové sklo, které zvyšuje
hmotnost obsahu a i v naší obci došlo k protržení kontejneru při jeho výsypu. Také bylo vzhledem
k současné topné sezóně upozorněno, že z důvodu zabránění požáru svozového vozu nebudou
vysypávány popelnice s obsahem teplého popela.
Věřím, že v zájmu udržení poplatků na nejnižší možné úrovni a také zvýšení využitelnosti odpadů a tedy
snížení ekologické zátěže, pomůžete naší obci se posunout z nepopulárního posledního místa opět na
přední pozice v hodnocení produkce odpadů našich domácností. Změna přístupu každého z nás k této
problematice může být také námětem k novoročnímu zamyšlení.
Starosta obce

Upozorňujeme, že někteří občané a nemají uhrazené poplatky za rok 2018!!!!!
K 31. 12. 2018 bude vystaven hromadný předpisný seznam na místní poplatek za psa a na
místní poplatek za odpady za rok 2018, oznámení o vystavení HPS bude vyvěšeno na úřední
desce obce Loučany. 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.
Rovněž upozorňujeme podnikatele, kteří mají provozovnu v naší obci, že musí hradit
odpady a stočné na základě uzavřených smluv : Smlouva o využívání systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním odpadem a Smlouva o odvádění odpadních vod. V případě
že dojde k jakékoliv změně, musí tuto skutečnost nahlásit na obecním úřadě. Podnikatelům,
kteří nebudou mít zaplaceny pohledávky nebude vyvážen komunální odpad.
M.V.
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Datum:
13.1.2019
26.1.2019
23.2.2019
24.2.2019

PLESOVÁ SEZÓNA NA DOHLED
Sportovní ples SK Loučany
KD Loučany
Hasičský ples SDH Loučany
KD Loučany
Ples OB Loučany
KD Loučany
Dětský maškarní karneval
KD Loučany

Zprávy z Loučanské školy a školky…..
1.pololetí školního roku 2018/2019 se neslo ve znamení výročí 100 let republiky. Zapojili jsme se do
společné celonárodní aktivity ke 100.výročí republiky Český den s českými vlajkami, které vyhlásilo
Muzeum rekordů Pelhřimov. V rámci této aktivity bylo na veřejných prostranstvích, v zahradách,
na budovách, rozhlednách, v oknech domů a na dalších místech po celé ČR dle serveru
www.nejvicvlajek.cz vyvěšeno a nainstalováno 225 191 českých vlajek (textilních, papírových,
zalaminovaných, průmyslově i vlastnoručně
vyrobených).
Do celorepublikového rekordu, jenž byl vytvořen
v Den státního svátku 28. října 2018, se zapojilo 2
445 obcí, měst, škol, institucí i jednotlivců.
V rámci projektu Venkovské školy Regionu HANÁ
společně – MAP II, jsme se zapojili do aktivity
,,Sázíme lípu pro nové století“ a dali si závazek se u
lípy každý rok vyfotit a pozorovat, jak roste ☺
Naši letošní prvňáčci byli pasování na Slabikářové
slavnosti na čtenáře. Tohoto slavnostního pasování
se zúčastnili nejen kamarádi ze školy a školky, ale i rodiče a prarodiče.
Ve školce se předškoláci na ukázkové hodině předvedli, jak jsou šikovní a jak pilně se chystají do školy.
Tento čas ve školce i škole společně prožíváme adventní období , seznamujeme se s našimi tradicemi a
těšíme se na Vánoce ☺
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Nově zvolení členové zastupitelstva obce Loučany:
zleva – Vladimír Mariánek, Mgr.Tomáš Šoupal, Ing. Jaroslav Černý, Vítězslav Koutný,
Ing. Josef Kurfűrst, František Hrabal, Ing. Tomáš Kurfűrst, Václav Malý
zleva – Mgr.Martina Kurfűrstová, Ivana Dostálová, Jaroslava Mlčochová,
Ing. Jaroslav Loutocký, Pavla Palátová, Ing. Hana Koutná.

Rada obce Loučany:
Starosta obce:
Ing. Jaroslav LOUTOCKÝ
Místostarosta obce:
Ing. Josef Kurfűrst
Členové rady obce:
Pavla Palátová
Mgr. Tomáš Šoupal
Ing. Tomáš Kurfűrst

Zrcadlová zima

Tomáš Přidal

Naklání se a něžně líbá
na rty vytrvalých chodců,
spravedlivě studí
i ovlažuje přítomno doby.

Odrazy v ledu
a šťastné honem pády domů
k teplým náručím rodičů
jsou to, po čem vždy touží.

To když vděční tuláci
vpadnou do stánků
se zbožím za lásku,
nikoliv za peníze...

Chtějí vidět šťastné tváře,
ty vlastní i svých nejbližších;
v mističkách z lidsky teplých dlaní
dokážou dát lásku i pohladit úsměvem.

...teprve tehdy
zkřehlý vzduch ovlaží
teplé slovo milých prodavaček.

A ta prosincová dáma,
která se zjevuje každý rok - kdo je to?

Její láska
o Vánocích
se nerozpustí jako led,
kterým temperuje krajinu.

Má věčné jméno
i proměnlivé přízvisko.
Zrcadlová zima...

Udržuje si svá kouzla,
mocně dává;
zatracuje pouze
zlé myšlenky.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Dovolujeme si opět oslovit občany s prosbou o přispění do Tříkrálové sbírky, která bude v naší obci
tradičně probíhat první týden v lednu. Sbírka je organizována Charitou ČR.
Přijměte prosím koledníky přívětivě a s radostí, přispění do sbírky je vaše svobodné rozhodnutí.
Koledníci Vám rádi zazpívají a chtějí Vám přinést radost, štěstí a lásku do Vašich domovů.
Děkujeme za vstřícnost a všechny Vaše příspěvky.
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Loučanští hasiči
umí požární útok na jedničku !!!

SDH Loučany v letošním roce
slavil velký úspěch na sportovní
scéně.Muži i ženy se už několik
let zúčastňují Biomac Hanácké
Extraligy v požárním útoku.
Liga má 10 soutěží a účastní se jí
družstva okresů OL, PV, PR, SU.
Této ligy se zúčastnilo celkem 47
družstev mužů a 32 družstev žen.
Loučanské ženy i muži tuto
ligu v letošním roce vyhráli.
Loučany jsou prostě
absolutními mistry za rok 2018.
Muži ještě byli na 5 z 8 soutěží
Velké ceny Prostějovska a
výsledky jim stačily v konečném
pořadí na pěkné 6. místo. Zavítali
i na Přerovskou ligu, kde
vybojovali dvakrát 3. místo.
Zúčastnili se i jedné soutěže na
Svitavsku a vyhráli. Celkem 20
soutěží z toho 12x stupně vítězů.
Ženy se zúčastnily 4 ze 7 soutěží
Olomoucké noční ligy a dosáhly
na vynikající 4. místo celkově.
Vyhrály soutěž v Ludéřově a
vynikajícího výsledku dosáhly na
Extralize ČR v Olšovci, kde
obsadily 5. místo. Celkem 19
soutěží a 11x stupně vítězů.

Za těmito úspěchy stojí nespočet hodin strávených tréninkem, což každý kdo chodí kolem hřiště potvrdí,
protože hasiče tam může vidět skoro pořád… Ale v dnešní konkurenci to už bez tvrdého tréninku a
kvalitního vybavení nejde pomýšlet na dobré umístění. Od těchto aktivit se odvíjí i nemalá finanční
náročnost.
Chceme poděkovat obci Loučany za podporu, sponzorům za přispění na ceny do tomboly na plese a na
hasičské soutěže, které pořádáme. Snažíme se i podporovat kulturní dění v obci a zároveň získat finanční
prostředky na činnost pořádáním plesu, pivního koštu, tanečních zábav, hasičských soutěží. Tímto bych
chtěl poděkovat všem, kteří nás chodí podporovat na tyto akce a zároveň požádat všechny občany o
tolerování zvýšené hlučnosti při těchto akcích. Ale bez finančních prostředků z akcí bychom skoro nic
z výše uvedeného dělat nemohli.
Hasiči se nevěnují ale jen požárnímu sportu. Zabezpečujeme ze svých řad jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce, kterou ze zákona o požární ochraně obec zřizuje. I když nemáme moc ostrých výjezdů, tak
musíme být neustále připraveni vyrazit při vyhlášení poplachu, nebo pomoci obci.
Ještě mi dovolte Vás pozvat na náš tradiční Hasičský ples s vynikající skupinou Arcus,
který se koná v sobotu 26. 1. 2019.
Přeji Všem občanům jménem hasičů z Loučan, krásné prožití vánočních svátku a vše nejlepší do nového
roku 2019.
Petr Kohoutek, starosta SDH Loučany.
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A požární sport umí i Loučanské děti…..
SDH Loučany má také kroužek mladých hasičů, který má k dnešnímu dni 23 dětí ve
věku 7 až 16 let. Děti se schází každý čtvrtek na svých pravidelných schůzkách a od
dubna do října ze účastní spousty soutěží.A tak jako dospělým se i dětem letos po
sportovní stránce velice dařilo.
V okresním kole hry Plamen družstvo mladších žáků získalo dvě první místa, 1x sedmé a
1x čtrnácté místo a celkově se mezi 26 družstvy umístili na hezkém 4. místě. V kategorii
starších,kde je disciplín více, si naše děti vybojovaly 3x třetí místo, 1x sedmé a 2x desáté
místo a celkově si v konkurenci 26 družstev odvezly hezké 4. místo. Dále se některé děti
zúčastnily závodů jednotlivců v běhu na 60m s překážkami v Dolanech a Olomouci.
Všechny naše děti se vždy umístily v první polovině startovního pole. Další velký úspěch
byl 1. místo na pohárové soutěži v Ludéřově, které získalo družstvo mladších žáků. Ale
úplně největších úspěchů děti dosáhly v seriálu Ligy mladých hasičů okresu Olomouc
v požárním útoku,která probíhala od května do září. Tohoto seriálu se zúčastnilo jedno
družstvo starších a dvě družstva mladších žáků SDH Loučany. Družstvo starších nakonec
vybojovalo v konkurenci 29 družstev hezké 12.místo. V kategorii mladších žáků si
družstvo B v konkurenci 30 družstev vybojovalo pěkné 15.místo.
Hodně se dařilo družstvu mladších A, které tento seriál vyhrálo a stalo se tak mistry ligy
MH v kat.mladších pro rok 2018. Za zmínku stojí také to,že se mohou pyšnit nejlepším
časem sezony a to když se shodně na dvou závodech zastavila časomíra na čase 14.53 s.
Během roku také jezdíme například na bazén, v květnu jsme byli na třídenním
soustředění, navštívili jsme HZS Olomouc. Do konce roku nás ještě čeká vánoční besídka
s diskotékou.
Na závěr bych Vám chtěla popřát jménem mladých hasičů krásné prožití svátků
vánočních a mnoho zdraví a štěstí v Novém roce.
Dagmar Bartoňková, vedoucí MH
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OBCHOD LOUČANY – OTEVÍRACÍ VÁNOČNÍ DOBA
SOBOTA 22.12.

7 – 19

PÁTEK 28.12.

7 - 18

NEDĚLE 23.12.

8 - 18

SOBOTA 29.12.

7 - 18

PONDĚLÍ 24.12.

7 - 15

NEDĚLE 30.12.

7 - 18

ÚTERÝ 25.12.

9 - 15

PONDĚLÍ 31.12.

8 - 17

STŘEDA 26.12.

9 - 15

ČTVRTEK 27.12.

7 - 18

ÚTERÝ 1.1.2019
9 - 15
Obchod Loučany přeje všem
občanům krásné vánoce a šťastný
nový rok!!

NAŠI NEJMENŠÍ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE KONALO 21.října 2018

Rozsvícení vánočního stromu
v Loučanech

V pátek 7.prosince se konalo v kulturním domě krásné
předvánoční vystoupení našich moc šikovných dětí ze
základní a mateřské školy, jejich program nás příjemně
naladil a přenesl do vánoční atmosféry. Dětem, i všem kdo
s nimi program připravili, patří velké poděkování.
Současně probíhal jarmark výrobků dětí ze školy a školičky
a bylo se opravdu na co dívat a co koupit.
Po skončení programu se všichni návštěvníci akce
přesunuli před kulturní dům, kde jsme za společného
hlasitého odpočítání rozsvítili náš vánoční stromeček.
Pro všechny bylo zdarma připraveno občerstvení
v obrovských hrncích – svařené víno a čaj a tradiční
ořechové rohlíčky, po kterých se jen zaprášilo.
Občerstvení, výzdobu, stromečky a organizaci večera
připravili členové Osvětové besedy Loučany, kteří zde
strávili mnoho svého času a patří jim velké
poděkování.
Ostatní už na fotkách…..
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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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