XV. ročník - 2. číslo, vydání: září 2018, bezplatně, určeno všem občanům Loučan
SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil a řekl Vám několik slov. Doufám, že náš občasník
je zdrojem důležitých informací a jste s jeho vydáváním spokojeni, můžete samozřejmě i Vy přispět
jakýmkoliv příspěvkem, budeme rádi. Touto cestou si také dovolím zhodnotit končící volební období
současného obecního zastupitelstva. Celé 4 roky jsme se snažili naši obec vylepšovat a zvelebovat, aby
byla nejen místem, kde žijeme, ale aby byla opravdu naším domovem. Co se nám podařilo zlepšit,
vybudovat, opravit, obnovit nebo co se naopak nepovedlo dotáhnout do konce či opravit a postavit, víme
sami a je to výzva pro nové členy zastupitelstva obce, aby se s chutí pustili do nové práce a činnosti.
V této souvislosti si dovoluji všechny naše občany pozvat k volbám do obecního zastupitelstva, které nás
čekají již za měsíc – 5.10. a 6.10.2018. Dovolte mi, abych také dosavadním zastupitelům a radě obce
poděkoval za jejich každou pomoc, práci a hlavně za veškerý volný čas, který mnozí věnovali na pomoc a
zlepšení obce na úkor vlastního soukromí. Vážení občané, přeji Vám všem krásný podzim a šťastnou
volbu při výběru nových členů zastupitelstva.
Také Vám všem osobně děkuji za to, že jste občany Loučan a za každou podporu, pomoc, přispění,
ochotu, obětavost a vstřícnost.
Starosta obce Ing. Josef Kurfűrst
DĚTI, HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ…..
Školní rok 2018/2019 - zahájení v pondělí 3.září 2018.
Na děti se těší všechny paní učitelky, vychovatelka, školnice i kuchařky.
Do mateřské školy je zapsáno 27 dětí, z toho 9 dětí je nově zapsaných,
v září zatím nastoupí 23 dětí. Věříme, že se jim bude v naší školce líbit.
Naše mateřská škola je zapojena do Projektu Klokanovy školky. Cílem je
prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení
zkušeností a stáží a přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.
Základní škola má letos 24 žáků. Nejvíc se jistě těší našich 5 prvňáčků a také jejich staronová paní učitelka,
která se s elánem vrací z mateřské dovolené.
Tento školní rok je naše škola zapojena do projektu EU Šablony. V rámci tohoto dvouletého projektu bude
opět probíhat ve škole Čtenářský klub, doučování dětí ohrožených školním neúspěchem, nově Klub zábavné
logiky a deskových her. Z těchto prostředků je hrazeno i další vzdělávání pedagogických pracovníků.
I školní rok 2018/2019 budeme velkou pozornost věnovat našim tradicím, budeme každý měsíc sledovat
pranostiky, seznamovat se s tradičními lidovými zvyky, jako např. Vánoce, vynášení Zimy, masopust apod.
I letos se zapojíme do Projektu Záložka do knih spojuje školy, vzdělávací akce Lesy na Floře, uspořádáme
lampionový průvod a vánoční vystoupení s jarmarkem, společné tvoření rodičů s dětmi a další a další akce,
jimiž chceme dětem školu zpestřit a obohatit školní vzdělávání.
Tento školní rok také plánujeme náš první Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 9. října 2018,
kdy se můžete přijít podívat, jak se učí děti dnes, a třeba i zavzpomínat na svá mladá léta na této škole ☺
Zájemci o obědy mohou i v tomto školním roce odebírat obědy ze školní jídelny v ceně 55 Kč. Přihlášky
osobně u vedoucí ŠJ nebo emailem jídelna@skola-loucany.cz.
Více na: www.skola-loucany.cz.

HLÁŠENÍ pohodlně domů na email……
Upozorňujeme občany, že po zavedení zákona o
ochraně osob.údajů je nutné se opětovně přihlásit
k odběru hlášení, jinak Vám hlášení na mail nepřijde
www.loucany.cz/hlaseni-obecniho-uradu

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Obec Loučany zpracovává nový územní plán,
termín dokončení - 31.8.2019. Náklady 239 tis.Kč
z toho dotace od MMR 175 tis.Kč.
Současný ÚP pořízen 1999, změny 2002 a 2006.
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MODERNIZACE
HŘIŠTĚ LOUČANY
Bude provedena úprava
stávající štěrkové plochy
na okraji hřiště na tzv.
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
s herní plochou 420m2, +
úprava okolí, zpevněná
plocha, lavičky, oplocení,
Celková cena stavby
2.079.005 Kč, z toho
získaná dotace 1.304.314
Kč,vlastní zdroje 775
tis.Kč
Termín zahájení stavby:
Září 2018 !!!
Zhotovitel stavby:
LAZAM s.r.o., Uničov
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí.
Volby se konají v tomto termínu:

5. 10.2018 od 14.oo do 22.oo,6. 10. od 8.oo do 14.oo
V naší obci jsou registrovány dvě kandidátní listiny:
„KDU-ČSL“ a „Pro rozvoj obce“.
V obci Loučany se volí 15-ti členné zastupitelstvo.
Volební místnost je v zasedací místnosti obecního úřadu č.p.749.
Volební lístky obdrží občané do svých domovních schránek do 2. října 2018, popřípadě je obdrží ve
volební místnosti v den voleb.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo jiných důvodů o hlasování do přenosné
volební schránky. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavky na přenosnou hlasovací schránku nahlaste předem na:
e-mail: obec@loucany.cz, tel.: 585952112
bližší informace na našich stránkách www.loucany.cz v sekci volby nebo na www.volby.cz
Ustanovující zasedání ZO Loučany bude následně svoláno a bude se konat v kulturním domě.

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ
HŘIŠTĚ LOUČANY, PODZIM 2018
5.9./18.oo
19.9./17,45
3.10./17.oo
10.10./17.oo
27.10./10.oo
10.11./10.oo

FC Loučany - Galacticos
FC Loučany – P.balet 99
FC Loučany - Kamerun
FC Loučany - Foxhunters
FC Loučany – United Players
FC Loučany - Olpran

7.9./18.oo
21.9./17,45
5.10./17.oo
20.10./10.oo
3.11./10.oo
17.11./10.oo
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Arsenal Loučany – Hajduk Ol.
Arsenal Loučany - Pošta
Arsenal Loučany – Blues rock
Arsenal Loučany – Real stars
Arsenal Loučany – SK Holice
Arsenal Loučany – Ajax Pivodam

Vysychající
studny
X
Vodovodní
přípojky
Denně přichází za
projektanty,
na
obecní úřad nebo na stavební úřad nešťastní lidé, kterým „najednou“ došla voda ve studni. Bohužel
spousta občanů nikdy nepředpokládala, že jejich vždy vydatný zdroj vody ve studni najednou
vyschne….. Naštěstí v dnešní době už máme v celé obci zavedený veřejný vodovod, na který je možné
se připojit. Ti šťastnější jej mají před domem v zeleném pásu, ale některé nemovitosti mají jedinou
možnost se napojit na hlavní řad v silnici a to znamená protlakem nebo její narušení prořezáním,
následně musí občan zajistit obnovu konstrukční vrstvy silnici a bere na sebe zodpovědnost za uvedení
pozemku do původního stavu a následné opravy případných propadů.
Co je ale potřeba k tomu, aby se občan mohl na vodovod připojit?
Projektová dokumentace, k ní je potřeba zajistit vyjádření provozovatele – fi INSTA CZ, dále vyjádření
dalších správců sítí, kteří mohou mít v dotčených pozemcích uloženo svoje zařízení (ČEZ, CETIN =
telefon.kabely, GRID-SERVICES= plynovod, Obec = kanalizace, veřejné osvětlení). Dále pokud budete
napojovat vodu v obecním pozemku je potřeba mít souhlas obce a s obcí uzavřít smlouvu o právu
provést stavbu. Složitější jsou případy, kdy se napojení musí provést v pozemku krajské silnice
rozkopávkou nebo na protější straně silnice protlakem. K tomu je potřeba zajistit kromě předchozího
ještě smlouvu se Správou silnic a povolení zvláštního užívání od Magistrátu města Olomouce.
Se všemi doklady je potom nutné zajít požádat o územní souhlas na stavební úřad do Náměště, kde
vyplníte žádost a zaplatíte správní poplatek 500,- Kč. Se vším vám rádi poradí na st.úřadě nebo na OÚ.
V této souvislosti si dovolujeme oslovit ty občany, kteří vodu ve studnách zatím mají, aby začali touto
dnes cennou tekutinou šetřit. Zkuste, prosím, zvážit nutnost zalévání – většinou již dozrálých plodin,
umývání aut, kropení trávníků – my všichni je máme vypálené a suché, opravte kapající kohoutky, či
protékající WC….
Ani Vaše studna nemusí být bezedná….

Úterý 2.10. a středa 3.10.2018 v době od 15,30- do 17.00 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.

Osvětová beseda Loučany si dovoluje oslovit občany se žádostí, zda nemá někdo
vhodný strom, který by chtěl pokácet,
k využití na VÁNOČNÍ STROM ke kulturnímu domu.
Případné nabídky prosíme podat p.Palátové – 721834099 nebo na obecní úřad.
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OBEC LOUČANY A OSVĚTOVÁ BESEDA LOUČANY
srdečně zvou všechny občany – důchodce - na tradiční

v pátek 26.10.2018 v 17.oo do kulturního domu v Loučanech.
Pro velký úspěch s loňským programem budeme pokračovat
v podobném žánru.
Vystoupení členů opery a operety Moravského divadla v Olomouci
v novém pořadu :
„OPERETNÍ FÉRIE“.
Uslyšíte ukázky z těchto děl – My fair Lady, Limonádový Joe, Vinobraní,
Hraběnka Marica, Čardášová princezna a další. Vše je propojeno tancem,
dialogy a krásným hudebním přednesem.

Po představení Vám k tanci a poslechu zahraje Vladimír Mariánek.
Po celou dobu akce je připraveno občerstvení.

*******************************************************************
POPLATKY !!!!!
1) za PSA – 100 Kč, splatnost byla 31.3.2018
2) za ODPADY – 400 Kč/1 osoba – splatnost byla 30.6.2018
3) za STOČNÉ – 735 Kč/ 1 osoba – splatnost je 30.9.2018
úhrada je možná každou středu v hotovosti na OÚ nebo
na účet 1817702319/0800, variabilní symbol = číslo domu

OBCHOD

LOUČANY

Určitě všichni občané se zvědavostí sledují průběh oprav budovy obchodu na křižovatce č.p.638, který
Obec Loučany zakoupila do svého vlastnictví za 900 tis.Kč a nyní se dokončují stavební práce
kompletní rekonstrukce budovy. Původně předpokládané úpravy v rozsahu výměny střechy nakonec
byly mnohem rozsáhlejší a z budovy zůstala vlastně jen hrubá stavba. Až v průběhu stavby bylo zjištěno,
v jak špatném stavu budova je, co skrývá za nemilá překvapení pod omítkou a ve stropech, atd. Byla
provedena nová konstrukce střechy nad celým objektem, nový strop nad boční částí budovy, zateplení
vnějšího pláště i stropu, výměna vnitřních instalací, omítek, podlah, topení,…… Samozřejmě i finanční
náklady na stavbu tím hodně stouply. Probíhají poslední práce a připravuje se kolaudace stavby, která
bude 11.9.2018. Stavbu prováděla firma LAZAM s.r.o., technický dozor vykonával velmi dobře a
zodpovědně Ing.Břetislav Valenta, kterému děkujeme za opravdu odborné vedení stavby!
Celková cena stavby je hodně vysoká a zahrnuje náklady na stavbu samotnou, projekt, technický dozor,
povolení, výběrové řízení, rozpočty, atd. což vše činí celkem 3,7mil.Kč, ale zodpovědně můžeme říct, že
stavba je provedena řádně a měla by sloužit mnoho let bez potřeby dalších investic.
Nyní probíhá výběr provozovatele obchodu a věříme, že prodejna bude co nejdříve sloužit občanům.

ZVEME OBČANY V PÁTEK 14. září 2018 od 15 do 17.oo hodin na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠEHO OBCHODU, PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
BIOODPAD!!!!
Oznamujeme občanům, že i letos – koncem září - bude přistaven kontejner na
bioodpad v prostoru u bývalé váhy – u kokru. Upozorňujeme, že do kontejneru
se nesmí dávat bioodpad v plastových ani jiných pytlích, je nutno jej VYSYPAT!
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NOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS V OBCI
Obec Loučany získala finanční dotaci na pořízení nového bezdrátového
rozhlasu v naší obci a to v rámci projektu „protipovodňová opatření obce
Loučany“, jehož součástí bylo pořízení rozhlasové digitální ústředny a nového
bezdrátového rozhlasu v obci, digitálního protipovodňového plánu,
vodoměrná stanice, vodočetná lať, srážkoměrné čidlo.
Celková cena pořízení byla 1.341.855 Kč, z toho získaná dotace 939 tis.Kč,
vlastní zdroje 403 tis.Kč. Projekt spolufinancován z EU – OPŽP.
Rozhlas je již zprovozněn, ale žádáme občany o trpělivost při jeho seřizování
tak, aby byl všude správně slyšet a důležité zprávy se k Vám dostávaly
srozumitelně. Žádáme občany, aby případnou poruchu nebo závadu na
rozhlasu přišli nahlásit na obecní úřad.
Děkujeme za pochopení.

TERMÍNY DŮLEŽITÝCH AKCÍ A UDÁLOSTÍ…..
8.září, od 14.oohodin
14. září, 15.oo-17.oo
Konec září
6.října – 8.oo-9.oo
5.a 6.října, OÚ
9.října, škola
21.října, kultur.dům
2.polovina října, KD
26.října, kultur.dům
10.listopadu, KD
5.prosince, KD
7.prosince, KD
14.prosince, KD

Běžecký závod pro veřejnost – LOUČANSKY MLÉNSKY KOLO, hřiště
Den otevřených dveří v budově obchodu č.p.638 – po rekonstrukci
Bude přistaven kontejner na BIOODPAD u bývalé váhy
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu- u bývalé váhy
VOLBY do obecního zastupitelstva,
Den otevřených dveří v základní škole Loučany
Vítání občánků do života
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Loučany
Setkání seniorů
Divadelní vystoupení ochotníků z Náměště
Mikulášská nadílka s návštěvou z pekla…
Předvánoční akce, vystoupení dětí, jarmark, rozsvícení stromu 17 h.
Vánoční koncert – s vojenskou hudbou AČR- SwingDixie, 17,30hod.

SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA 6.října 2018 8.oo – 9.oo u hřiště
Sběr je pro občany Loučan a pro ty,
kdo mají v Loučanech nemovitost!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elektrotechnický odpad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(televize, počítače, pračky, rádia, vysavače, fény apod.) - můžete odevzdat našim hasičům!
POZOR: odpad obsahující azbest (ETERNIT) nebude odebírán, může být odebrán jen na
objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty.

Římskokatolická farnost (ŘKF) Náměšť na Hané oznamuje občanům, že v měsíci
ZÁŘÍ 2018 se uskuteční
finanční sbírka na opravu věže kostela Sv.Kunhuty v Náměšti na Hané.
Jelikož Obec Loučany patří do farnosti Náměšť na Hané, dovoluje si ŘKF oslovit
také všechny občany Loučan o poskytnutí jakéhokoliv příspěvku na opravu věže
kostela. Předem všem dárcům velice děkuje ŘKF Náměšť na Hané
Pravidelné mše v Loučanech v kapli se budou konat každé sudé pondělí v 18.oo hod.
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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.
Vrzalová Marie 21.7.
Brzokoupil František 24.9.
Sekanina Jaromír 24.9.
Dostálová Marie 21.12.
Stejskal Stanislav 7.11.
Kremplová Jana 24.12.
Konečná Marie 5.7.

84
Konečný Jaromír 30.12.
85
Snášel Václav 1.9.
85
Chytilová Helena 31.12.
86
Nevrlý František 13.11.
87
Vyhlídalová Anna 23.7.
87
Uhýrková Ludmila 17.9.
89
Zapletal Vladimír 9.9.
81
Zapletalová Marie 7.12.
90
Svozilová Jaroslava 13.11.
83
Šoupalová Eva 22.12.
90
Žampach Štěpán 4.12.
84
Mariánková Marie 23.8.
98
Nakládalová Marie 25.12.
Pokud by si někdo z občanů nepřál být pro příště v občasníku zveřejněn, prosíme o nahlášení na OÚ
70
70
70
70
75
75
80

V neděli 21. října 2018 se uskuteční přivítání nově narozených občánků do života v naší obci.
Přivítání miminek se uskuteční v kulturním domě v Loučanech. Přivítány budou tyto děti:
Nela LEVKOVÁ

28.11.2017

Adam MARTINEK

20.4.2018

Dominik PEŠÁT

4.7.2018

Marek PERNÍČEK
Jan DOBRÝ
Štěpán SVOBODA

8.7.2018
24.8.2018
25.8.2018

a možná ještě další děti, které se narodí….
Dětem přejeme do života hodně lásky, zdraví, štěstí a milující rodinu.
Krajkoví citu
Tomáš Přidal
Z volavčích pírek
skládám srdíčko,
je prošedivělé
váženou láskou
a lechtivými vzpomínkami
mladých lidí, kteří
si ve stáří znovu
řeknou své ano.
Podruhé proletí
společným souzněním
zbývajícího života...
Kontakty:

Jako ptačí milenci
pro které je milovat
víc než pouhé slovo
splynulé z úst smrtelníků.
Spolu až do konce života,
to jsou posvátná slova,
držící souměrnost hvězd,
proudící žilami Boha,
neodlučitelná jako
je pouto mateřství
nebo myšlenky
v mozkové vitríně géniů.

Tak či onak,
láska poutá zamilované
okovy hříchů,
a ten, kdo ztrácí
hlavu v oblacích,
úsměvem prosvitne
do duše z křehké reality.
Křehčí než krajkoví citu...

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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