XVI. ročník - 2. číslo, vydání - září 2019, bezplatně,

určeno všem občanům Loučan

SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám úvodem popřál krásný zbytek léta a ve zkratce se vrátil k událostem od
posledního čísla Loučanského občasníku. Předně bych chtěl poděkovat členům našich spolků. Naše
hasičky společně s členkami SK Loučany z.s. zorganizovaly brigádu na stříhání záhonů podél chodníků.
Jejich poctivá práce byla a ještě stále je vidět, protože stejně jako v předchozích letech nám Loučany
opět krásně fialově rozkvetly a dnes již odkvetlé levandulové záhony dosud doplňují kvetoucí keříky
mochen.
Velký dík patří i hasičům, kteří zasahovali u obou záplav,
které k nám přišly říčkou Šumicí nečekaně dvakrát během krátké
doby a sice 19. června a 1. července. Hasiči v obou případech do
pozdních večerních hodin zajišťovali průchodnost koryta Šumice a
následně prováděli úklid následků především v intravilánu obce.
Velká voda vždy přinesla spoustu odpadu a naplaveného dřeva.
Vzniklé zátarasy říčky pak čistil správce toku Lesy ČR s.p.
Poděkování za nenahraditelnou pomoc při rekonstrukci naší kaple
patří opět členkám SDH Loučany všech generací, hasičům a dalším
obětavým občanům i z řad zastupitelů a příznivců starostlivosti o tuto naši významnou památku, včetně
správců kaple, kteří pomohli s jejím vyklizením a následným úklidem po výměně oken, obnově fasády a
nové vnitřní výmalbě. Věřím, že se najde opět ochota pomoci i s připravovaným nastěhováním
vybavení kaple. Práce byly realizovány v rámci akce „Revitalizace kaple v obci Loučany“ z dotací
Ministerstva zemědělství, programu 12966 – Údržba a obnova venkovských prvků.
Obětavost a ochota pomoci se v dnešní době moc nevidí. V Loučanech ano, děkuji všem.
Jak mnozí z Vás víte, podařilo se získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci
kulturního domu a obecního objektu č.p. 724, dosud využívaného pro činnosti spolků, nejvíce pak jako
klubovna SDH. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Podle jeho
výsledku a nasmlouvaných termínů zahájení prací dojde k výluce provozu u těchto budov, což bude
zcela zásadní pro nemožnost pořádání tradičních setkání, besídek a plesové sezóny. Toto nás velmi mrzí,
ale o to v lepším prostředí se setkáme po věřím úspěšné rekonstrukci obou budov. Průběžné informace o
dění budou poskytovány obecním úřadem.
V době prázdnin v naší škole proběhla rekonstrukce podlah v obou třídách, kdy již nevyhovující
parketové podlahy byly nahrazeny novým linoleem na novém pevném podkladu. Velké díky patří jak
místním realizačním firmám, které vše stihly včetně malování interiéru včas dokončit, tak paní školnici
za úklid a samozřejmě paní ředitelce, která byla nápomocna při koordinaci prací a výběru designu
podlah. Žáci naší školy a také pedagogický sbor tedy zahájili nový školní rok v pěkně připraveném
prostředí. V mateřské škole zase došlo k výměně sporáku
v kuchyni, který usnadní práci paním kuchařkám, které zvou
k odběru obědů mj. také externími strávníky.
Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ a
MŠ Loučany přeji hodně úspěchů a radosti v jejich práci a
dětem a žákům, aby se jim v novém školním roce dařilo.
Vám, našim občanům a čtenářům Loučanského občasníku,
přeji pěkný zbytek léta, využijte pěkné dny mezi prací i
k relaxaci a ať se vám dobře a ve zdraví daří!
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Sběrová sobota – mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu
Časový harmonogram svozu:
5. října 2019
Loučany

(7.30 - 9.00 U hřiště)

Nebezpečné odpady:
• Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
• Absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
• Oleje, mazací tuky
• Staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
• Kyseliny a hydroxidy
• Detergenty, odmašťovací přípravky
• Staré léky
• Postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců)
Ostatní odpady:
• Pneumatiky (jen na osobní vozy do velikosti 20”)
• 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 chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
• Elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény apod.)
*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve zpětném
odběru, tedy zdarma.
Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen v omezeném 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.

Dotace a investice…..
Obec Loučany byla v letošní roce úspěšná již při získání dotace ve výši 5.854.292,- Kč poskytnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj a bude použita na rekonstrukci veřejných budov v obci Loučany
(Kulturní dům a nemovitost č. p. 723 (klubovna SDH).
Pracuje se na novém územním plánu, který je spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 175.200,- Kč.
Obec Loučany podniká kroky pro výstavbu chodníku u hřbitova, je vydáno územní rozhodnutí o
umístění stavby a v letošním roce bude podána žádost o dotaci.
K 31. 7. 2019 byla ukončena oprava kapličky, kde byla vyměněna okna a proveden nový nátěr fasády.
Dodavatel: Petr Šalamoun, IČ: 70036861, Mohelnická 857, 783 91 Uničov
Celkové náklady: 578.205,21 Kč
Dotace z Ministerstva zemědělství 272.958,- Kč
O prázdninách byly opraveny podlahy v budově základní školy panem Martinem Botkem, pan Pavel
Hlavinka vymaloval jak opravované třídy, tak jídelnu v MŠ. Náklady celkem činily 407.250,18. Kč.
3

Zprávičky ze školy.
Školní rok 2019/2020 jsme zahájili v pondělí 2. září 2019. Dětem
se budou věnovat všechny paní učitelky, nová paní vychovatelka,
školnice i kuchařky.
Do mateřské školy je zapsáno 22 dětí, z toho 7 dětí se letos
bude připravovat na školu, 4 děti jsou nově zapsané. Věříme, že
se jim bude v naší školce líbit.
Naše mateřská škola pokračuje v 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 20 žáků, 1 žák plní PŠD dle § 38 ŠZ. Nejvíc se jistě těší naši 4 prvňáčci.
O prázdninách se dělala rekonstrukce podlah v obou třídách, pokládalo se nové lino a malovaly
se třídy.
I tento školní rok je naše škola zapojena do projektu EU Šablony II.. 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 2019/2020 budeme velkou pozornost věnovat našim tradicím, budeme každý měsíc
sledovat pranostiky, seznamovat se s tradičními lidovými zvyky - Vánoce, vynášení Zimy,
masopust atd.
Opět se zapojíme do Projektu Záložka do knih spojuje školy, uspořádáme lampionový průvod a
vánoční vystoupení s jarmarkem, společné tvoření rodičů s dětmi a další a další akce, jimiž
chceme dětem zpestřit a obohatit školní vzdělávání.
Pokud se o činnosti ZŠ a MŠ chcete dozvědět víc, navštivte stránky www.skola-loucany.cz.
Zájemci o obědy mohou i v tomto školním roce odebírat obědy ze školní jídelny.
Přihlášky osobně u vedoucí ŠJ nebo emailem jídelna@skola-loucany.cz.
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Školská rada
Školskou radu zřizuje Obec Loučany jako zřizovatel, který stanovil 6 členů školské rady. Třetinu členů
školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a
třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Složení ŠR na volební období 2019/2021:
- za zřizovatele: Michaela Výchopeňová, Ing. Hana Koutná
- za rodiče dětí: Zuzana Botková, Ing. Michaela Svobodová
- za pedagogické pracovníky: Věra Brančíková, Mgr. Veronika Richterová
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání
školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se
zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.
Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich
změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
g) projednává připomínky rodičů

Poplatky *****Povinné platby pro rok 2019****
Po splatnosti:
Psi: Poplatník za psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Loučany. Poplatek za prvního psa je 100,- Kč, za každého dalšího 150,Kč. Splatnost k 31. 3. 2019
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 byla 30. 6. 2019
Stočné dle Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu na území obce Loučany
Cena stočného byla stanovena na 735,- Kč za osobu. Stočné je hrazeno vždy zpětně za minulý
kalendářní rok. Jedná se o platbu za odvádění odpadních vod včetně srážkové vody 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. Poplatníkem je i 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 735,- Kč
Splatnost 30. 9. 2019
Poplatky můžete hradit na obecním úřadě v hotovosti
každou středu 7:30-11:00 13:00-16:30, 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.
UPOZORŇUJI OBČANY, KTEŘÍ JSOU V PRODLENÍ S PLATBOU VÍCE JAK 1 ROK, ŽE RADA
OBCE BUDE NUCENA PŘISTOUPIT K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK FORMOU EXEKUCE.
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VÝLET VLÁČKEM
Vedení Sportovního klubu Loučany z.s. pro nás připravilo překvapení. Naplánovalo na sobotu 24. srpna
2019 výlet do okolí turistickým vláčkem. Překvapit se mohli členové i jejich rodiny, ale hlavně děti.
Vláček vyjel ve 14 hod. od naší školy plně obsazený – celkem 60 míst. Při výjezdu z Loučan nám
zamával před domem i pan starosta, a tak měla naše cesta i „obecní požehnání“.
První zastávka byla na Lhotě pod Kosířem, kde se ten den konala oslava 80 let od vzniku místního
hasičského sboru. Děti se mohly vydovádět ve skákacím hradě, prohlédnout hasičskou techniku a nechat
si pomalovat obličeje. My dospělí jsme ochutnali dobré pivo z místního pivovaru.
A potom, s již k nepoznání pomalovanými dětmi, jsme pokračovali dál směr Čechy pod Kosířem.
Procházka zámeckým parkem, posezení v cukrárně a prohlídka hasičského muzea, to všechno se dalo
stihnout.
Hlavní a poslední zastávka byl vrchol Velkého Kosíře. Cesta byla napínavá, Větve stromů šlehaly do
vláčku, který se snažil projet úzkou asfaltovou cestou až na vrchol. Místy se i zdálo, že plně zatížený
vláček výjezd snad ani nezvládne! Na vrcholu nás čekala otevřená rozhledna a pro každého špekáček,
který jsme si vlastnoručně opekli. Na rozhledně jsme se podívali, kde se nachází Loučany a některé
překvapilo, že jsou vzdáleny jen 4 km vzdušnou čarou. Pak už jen společné foto a cesta domů.
Snad se všem to naše cestování líbilo, vždyť kromě 2 štípanců od vos nebyl po cestě žádný problém.
Děkujeme panu řidiči, že nás všechny bezpečně dovezl do cíle a všem, co pro nás toto příjemné
odpoledne připravili. A tak o příštích prázdninách by nebylo vůbec špatné si jízdu vláčkem zopakovat!

Místo pro
Vaši
reklamu…
Podnikáte?
Nabízíte
služby a
práce?
Rádi Vám
zveřejníme
Vaši
reklamu.
ZDARMA
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Lesní
Tomáš Přidal
Řinčení nebeského hromu,
rozbitého nádobí bohů;
zlatých číší a konvic
z kterých stéká voda.
Déšť poháněný silou
uhánějícího větru,
zvedá se za ním písek;
vytváří siluety lidí.
Lidé s tvářemi stromů,
pan Javor,
paní Bříza;
dnes se vdává krásná
Lípa s mladým Bukem.
Mravenci sklízejí
slavnostní hostinu,
uždibují drobky,
neřádi neposedaví.
Léto se loučí
a štafetu přebírá
Podzim v hnědém širáku;
Pan opadavého listí.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!!!
Úřad městyse v Náměšti na Hané (stavební
úřad, matrika, ověřování podpisů atd…)
upozorňuje občany, že z důvodu
rekonstrukce v budově úřadu na náměstí
T.G.Masaryka č.p.100 bude
od 1.října po dobu provádění stav. prací
fungovat úřad v náhradních prostorách, a to
na náměstí T.G.Masaryka v domě č.p.277
(za zastávkou naproti kostela).
Z důvodu stěhování bude
úřad městyse v Náměšti
zcela uzavřen
v době od 19.září do 30.září.
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I já se loučím,
lehnu si na paseku
a budu pozorovat
život hmyzu.
Děkujeme Tomovi za pravidelné
krásné příspěvky do našeho
občasníku

MOST LOUČANY
Vážení občané, probíhající
stavba mostu v silnici na Senici
značně komplikuje život nejen
občanům za mostem a také
zvýšená doprava přes Loučany
směrem k Válníku na Náměšť je
nepříjemná. Žádáme Vás
všechny o trpělivost a pochopení,
stavba mostu by měla být
ukončena do konce října 2019.

NAŠI JUBILANTI…..
Uvádíme jubilanty (červenec-prosinec), kteří se dožívají 70, 75, 80 a dále každý rok.
85 roků:
Mariánková Marie 23.8.1934
Konečný Jaromír 30.12.1934

70 roků:
Kvapilová Jiřina 4.7.1949
Pešátová Věra 7.8.1949
Dohnal Jiří 25.8.1949

86 roků:
Snášel Václav 1.9.1933
Chytilová Helena 31.12.1933

80 roků:
Němcová Věra 16.8.1939
Ježíková Květoslava 31.8.1949
Běhal Vít 13.12.1939

87 roků:
Nevrlý František 13.11.1932

81 roků:
Konečná Marie 5.7.1938

88 roků:
Uhýrková Ludmila 17.9.1931

82 roků:
Zapletalová Marie 7.12.1937

90 roků:
Zapletal Vladimír 9.9.1929

84 roků:
Šoupalová Eva 22.12.1935

91 roků:
Svozilová Jaroslava 13.11.1928
99 roků:
Nakládalová Marie 25.12.1920

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme s přáním pevného zdraví,
osobní spokojenosti, klidu, pohody a úsměvů na tváři.
Pokud by si někdo z občanů nepřál být v občasníku příště uveden, prosíme o toto sdělení na OÚ.

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
HŘIŠTĚ LOUČANY
– PODZIM 2019:
FC LOUČANY
25.9.2019, 17,30
12.10.2019, 10.oo
26.10.2019, 10.oo
9.11.2019, 10,3o
23.11.2019, 10,3o

ARSENAL
FC Křídla
FC Hroší stavby
Raptors team
SK Profit NV
Koník Litovel

20.9.2019, 18,oo
4.10.2019, 17,3o
20.10.2019, 10,oo
9.11.2019, 9,3o
23.11.2019, 9,3o

FC Rataje
Schwarzbach
Sokol Křelov B
FK Sigma Lutín
Sokol Unčovice

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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