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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a s blížícím se koncem roku podělil o informace, co
se nám v naší obci podařilo a co nás v dalším roce čeká. Byla dokončena oprava
kapličky, Olomoucký kraj zbudoval nový most na silnici na Senici na Hané. Z nových
akcí se již rozběhly stavební úpravy kulturního domu a objektu č. p. 724 vedle školy.
Všichni se tak můžeme v příštím roce těšit na setkávání v novém, lepším prostředí.
Blíží se doba adventu a Vánoc, na které se těší hlavně děti. Obec Loučany pro
vás ve spolupráci s hostincem U Lochmanů a Osvětovou besedou připravuje
rozsvícení vánočního stromu na prostranství vedle obchodu, naproti hostince U
Lochmanů, na které vás všechny dne 7. prosince zvu. Již od odpoledne bude probíhat
vánoční jarmark, jehož výtěžek hostinec U Lochmanů bude věnovat na charitativní
účely. Přijďte si zazpívat vánoční koledy společně s učitelským sborem a dětmi naší
školy, shlédnout slavnostní rozsvícení loučanského stromu, ochutnat něco dobrého z
nabídky jarmarku a nasát tak atmosféru blížících se Vánoc.
Milí spoluobčané, přeji vám klidné a příjemné prožití předvánočního období, šťastné a veselé
Vánoce, strávené v teple domova s rodinami a především mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce!
Ing. Jaroslav Loutocký, starosta obce
VÁNOCE V LOUČANECH….
SOBOTA 7.12.2019
-Vánoční charitativní jarmark se
zabijačkovými dobrotami od 15
hodin před hospodou u Lochmanů
-Společné zpívání koled s dětmi ze
ZŠ a MŠ v 16,30 hod.
-Rozsvícení vánočního stromu
v 17 hod. naproti hospody
-Po 17 hod.příchod svatého Mikuláše
s jeho družinou – nadílka dětem.
Srdečně zveme všechny občany na
společné předvánoční setkání!

Vánoční stromeček
Jiří Žáček
Zelenej se, jedličko,
narovnej se maličko,
líbíš se mi, vezmu, si tě
budeš vonět v našem
bytě.
Dám ti hvězdu na čelo,
večer bude veselo.
Můžu, ti to předem slíbit
bude se ti u nás líbit.
MŠE SVATÁ
na ŠTĚDRÝ DEN bude
v Náměšti na Hané
v kostele v 15 hodin.

Stříbro Zimy
Tomáš Přidal
Koket se
stříbrem Zimy,
jež se sype
z návějí námluv
je něco jako
ulehčit
břemenu.
Zahodit stres do
hlubin propasti
a vykročit za
láskou, která
pohladí...
Jedině
až ji zahřeje tvé
ztrápené srdce,
ohřeje i ona
tvé smutky.
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VÁNOČNÍ KOLEDY….
Všichni je známe, zpíváme, ale co o nich víme?
Málokdo z nás asi zná jejich původ, tradici….
TICHÁ NOC
Tichá noc, svatá noc
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě
bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí---,
v nichž malé děťátko spí.
Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův
stan,
zní již z výsosti, z všech země
stran:
Vám je dnes spasitel dán
přišel Kristus pán
Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s usměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdečko plá---,
vstříc mu vděčně plá.

Narodil se Kristus Pán
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se. Z
života...
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...
Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se. Z
života...

Koleda označuje původně píseň, kterou děti
zpívají během velkých křesťanských svátků
(Vánoce, svátek Tří králů, Velikonoce…)
při
obcházení jednotlivých domů, kdy „si koledují“ o
výslužku, kterou představovalo především jídlo
nebo pití; tento zvyk se dnes udržel už pouze na
vsích. Postupně však se slovo koleda stalo
označením písně s vánoční tematikou, původně s
náboženským obsahem, v posledním století však i
bez něho. Tradiční koledy mají silnou melodii, často
založenou na středověkých sborových vzorech, a
sloku následovanou refrénem, často zpívaným
sborově.
Historie Křesťanských vánočních koled sahá do 13.
století, podle legendy je autorem první koledy svatý
František z Assisi (1181–1226). Jednou ze
zajímavostí je, že v 15. století bylo v Polsku
přeloženo hodně koled z češtiny, šlo o koledy
Jednoty bratrské. Vánoční koledy se zpívaly
původně pouze během doby vánoční, v posledním
půlstoletí se však oproti původní tradici zpěvu
adventních písní a rorát začaly zpívat již během
adventu.
Koledou se též nazývá v některých zemích, zvláště v
Polsku, každoroční sbírka, se kterou katoličtí kněží
obcházejí farnost, aby si vykoledovali na živobytí.
Slovo „koleda“ je všeslovansky rozšířeno,
praslovanština jej přejala z latinského calendae
(první den v měsíci) a pohanští Slované slovem
koleda označovali slavnosti spojené se zimním
slunovratem.
Přibylo mnoho nových, moderních vánočních písní,
které už nemají co dočinění s křesťanskými
písněmi. Staré i nové písně jsou často ve zpěvnících
a obojí jsou velice oblíbené. Hrají se často na
benefičních koncertech, vánočních trzích i v
obchodních domech. Jednou z nejznámějších koled,
která vznikla v Německu počátkem 19. století, je
Tichá noc.
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V Základní a mateřské škole Loučany se stále něco děje…
Poslední říjnový den jsme se společně s rodiči, prarodiči a ostatními
fandy školy vydali s lampiony procházkou po obci, na školní zahradě
jsme pak uspávali broučky pomocí básniček, písniček a teplého
občerstvení. Tato akce byla zakončena velkolepým ohňostrojem.
Školáci se i letos zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do
škol spojuje školy. 10.ročník měl téma List za listem, baví mne číst. V pracovních činnostech jsme pro
naše kamarády ze Slovenska vyrobili záložky do knih, které spolu s dopisem o naší škole putovaly na
Slovensko do školy v Levici.
Další projekt se týkal státního svátku 17.listopad. V projektu „30 let svobody“ se žáci seznámili s
tehdejší dobou, politickým zřízením, porovnávali výrobky tehdy a dnes, vyjadřovali s k tématu svoboda,
co pro ně znamená.
V rámci Šablon II proběhl v základní škole projekt „Dřevo ve výtvarné tvorbě, kde se žáci seznámili s
tímto materiálem, rozvíjeli své nadání, představivost, zručnost. Získali novou zkušenost, nabyli
sebevědomí, že každé dílo je krásné pro toho, kdo jej tvoří.
V mateřské škole se uskutečnily 2 projektové dny, „Dramatizace pohádky“, při které děti vyzkoušely
práci s maňásky, vysvětlily si ponaučení z pohádek a tvořily loutky dle své fantazie.
V projektovém dnu „Naše zoubky“ se děti hravou formou naučily správné péči o svůj chrup.
Blíží se vánoční čas, který i my chceme prožít s dětmi slavnostně.
Základní i mateřská škola chystá akce, na které budete pozváni formou letáčků. Informace najdete i na
stránkách školy www.skola-loucany.cz.
Školní jídelna i letos nabízí odběr obědů v ceně 63,- Kč. Informace u vedoucí jídelny nebo na
t.č.585952185.
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TŘI KRÁTKÁ ZASTAVENÍ V LIDOVÉ POVĚSTI Z LOUČAN
I když mnohé věky odvál čas zapomnění, lidová slovesnost, ta nám zůstala zachována. Budiž tato tři krátká
zastavení v lidové pověsti z Loučan připomínkou na ty, jež je zaznamenali pro příští generace dalších vypravěčů.
Třeba právě i pro vás a vaše blízké. Navazuji tímto příspěvkem v Loučanském občasníku tenkou nit tří dávných a
polozapomenutých zkazek, které, byť starousedlíkům nejsou neznámé, v očích (generačně mladšího)
loučanského čtenáře ožívají znovu a po mnoha letech, jiný se s nimi seznamuje úplně poprvé... Snad se budou
líbit i Tobě, milý čtenáři. Otevřete proto nyní okna své bezbřehé fantazie a barvité obrazotvornosti a přeneste se
v prostoru a čase. I přesto, že zůstáváme nohama stále v Loučanech, jsou to Loučany „trochu jiné"... Jiné a v
mnohem poučné, úsměvné, jakožto i děsivé pro chápání dnešní doby. Vyrážíme, tak držte směr! :-)
Náměšť na Hané, listopad 2019, Tomáš Přidal
Pověst první
O „ODIRAČKÁCH".
V Loučanech ve statku č. 2 se odíralo jednou večer asi před osmdesáti lety
peří. V kuchyni bylo teplo a veselo. I světlo petrolejové lampy veseleji
blikalo. Byli tu mladí i staří, vyprávělo se o strašidlech, o hastrmanovi, o
loupežnících a o čem kdo uměl. Sem tam někdo ještě do kuchyně vrazil;
scházívala se tehdy při „odiračkách" celá vesnice. Když byla zábava v
nejlepším, ozval se pod okny ze dvora hlas: „Jôž dô!" Přítomní se dali do
smíchu a Anna Králová zavolala do okna: No, běž!" Bylo ticho, nikdo
nevcházel. Zábava se rozproudila nanovo. Když ráno přišel hospodář do stáje, byl jeden kůň z chléva pryč. Zloději
prý jej odvedli tehdy, když se ozval hlas pod okny. Nohy koně byly prý zabaleny do hadrů, proto po zlodějích
nezůstalo stopy.
Pověst druhá
CHOLERA V LOUČANECH.
Cholera v r. 1866 krutě postihla i Loučany. Ve všech staveních bylo boží dopuštění. Všude nemocní. Na návsi ani
živé duše. Choleře vzdorovala jen jedna manželská dvojice, prý proto, že pila kořalku. Věřilo se, že ta nemoc
odvrátí. Pili ji proto i ostatní. Zmíněná dvojice byla velmi odvážná.Vcházela do domů, vynášela mrtvoly (muž prý
je nosil na zádech) a nakládala na deskový vůz, na němž byly mrtvoly odváženy zadním polem na senický hřbitov,
kde byly hromadně pochovány. Vypráví se, že mnozí, kteří cholerou onemocněli, byli ve dvou hodinách mrtví.
Cholera skosila v Loučanech mnoho životů.
Pověst třetí
ZANIKLÉ MLÝNY V LOUČANECH.
Stařenky a stařečci nynějších starců
vyprávívali, že v zahradě Spurných gruntu č. 5,
na těch místech, kde dnes už je jen zelené
koryto, nad nímž šumějí koruny ovocných
stromů, stával před dávnými časy mlýn, k
němuž přitékala voda strouhou ze Šumice.
Když před více než padesáti lety vykopával
tehdejší majitel statku řízkový důl, přišlo se na
spousty kamení (základy). Bylo v zemi tolik
kamene, že z něj byly postaveny chlévy. Jiný
mlýn prý stával blízko loučanského splavu.
Dnes o tom skoro nikdo ani neví.
***

Vy už ale víte, a třeba tam někoho poznáte, jakožto i ona místa. Každá vesnice má nějakou tu pověst. Ty, které se
váží k Loučanům, jste si teď přečetli. Ovšem, možná právě někdo ve vašem okolí zná nějakou další, jež ani nebyla
nikým zaznamenána. Pamětníci se vždy najdou. Ale to by byl opět jiný příběh, není liž pravda
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„Babské rady “
Vlašské ořechy
jsou díky vysokému obsahu vitaminů B a E, ale i dalších důležitých látek,
vyhledávanou a velmi významnou součástí našeho jídelníčku. Konzumují se
jen tak, ale nejčastěji jsou součástí různých pokrmů, ať už jde o sladký dezert
či salát. Pokud je navíc správně uchováte, mohou Vám sloužit po celý rok, ať
už jsou ořechy z Vaší sklizně či kupované od pěstitelů.
Jak ořechy ošetřit před zpracováním či uložením?
Bez ohledu na to, jestli je rovnou spotřebujete nebo zvolíte některý z postupů, k jejich uchování, vždy je důležité
nechat je nejprve dobře vyschnout. Ořechy nejdříve očistěte, uložte je to síťového pytle, zavěste na suché a teplé
místo a nechte je tam po dobu 5 až 6 týdnů proschnout. Ideální teplota při sušení je maximálně 25°C, jinak by
ořechy začaly oxidovat, čímž můžou zhořknout a ztratit tak svou typickou příjemnou chuť. V takovém případě
byste je museli vyhodit, protože by byly nepoužitelné.
Způsoby uchování
Zamrazte je
Dobře vysušené ořechy můžete skladovat v mrazáku. Stálá teplota pod bodem mrazu zajistí, že vydrží klidně až 9
měsíců, aniž by se snížila jejich kvalita či změnila chuť. Zmrazené ořechy mají tu výhodu, že se dají hned použít při
vaření a pečení, neboť se snadno strouhají i krájí. Budete-li vlašáky chtít zmrazit, pak je nasypte do dobře
uzavíratelné plastové krabičky nebo do mikrotenového sáčku, který je určený ke zmrazování potravin. Ořechy
nesmí přijít do kontaktu s ostatními potravinami, které v mrazáku máte, proto hlídejte, jak co do mrazáku
ukládáte, abyste třeba čerstvé maso nepoložili na sáček s ořechy a podobně.
Uchování v lednici
Pokud mrazák nemáte nebo se Vám nechce ořechy mrazit, pak je můžete uložit i do lednice. Jejich doba
uskladnění však nesmí překročit 3 až 4 měsíce.
Nakládání
Spousta lidí, kteří si potrpí na sladké, nakládá vlašské ořechy do medu, jen je nasypat do čisté sklenice, promíchat
s medem a je to. Med a ořechy musí být v poměru 1:1.
Zavařované
Oblíbeným způsobem jak vlašáky uchovat je zavařování. Stačí Vám jen čisté
sklenice, do kterých nasypete ořechy a důkladně, pokud možno
neprodyšně, je zavíčkujete. Sklenice naskládejte do zavařovacího hrnce a
pusťte se do práce. Během zavařování musí být sklenice celé potopené ve
vodě, nechte je po celou dobu zatížené. Zavařujte po dobu 90 minut při
zhruba 85 stupních Celsia. Poté, co sklenice vytáhnete z hrnce, je ochlaďte
a pak uskladněte na temné místo. Zavařené ořechy vydrží několik měsíců.
Ořechy zavaříte také v mikrovlnné troubě a to velmi rychle. Ořechy
vyloupeme, vložíme do vymytých a vysušených sklenic, zavíčkujeme, dáme
do mikrovlné trouby na plný výkon na 1,5minuty. Po vytažení otočíme na 5
minut dnem vzhůru. Sklenice se orosí, ale vlhkost se vstřebá. Takto
zavařené ořechy vydrží mnoho let a po otevření chutnají jako čerstvé..
FOUKANÉ OŘECHOVÉ CUKROVÍ

230 g cukr moučky
130 g mletých vlašských řechů
120 g Hery
100 g hladké mouky
1/2 sáčku jedlé sody

Vše smícháme a dáme na půl hodiny do lednice, aby
těsto trochu odpočinulo.Plníme formičky jen do
poloviny, protože nám nabude. Dáme péct (né sušit)
při 180°C do růžova.Když to je upečené, přendáme
formičky na vál a tam je chviličku necháme
zchladnout, pak vyklepáváme z formiček.
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VÁNOČNÍ KVĚTINY….
Do každého bytu je tou nejlepší a bezesporu nejkrásnější dekorací živá pokojová rostlina. Pokud je navíc ještě
kvetoucí, dokáže zejména o vánocích, pro které je typickým aroma jehličí spojené s vanilkou, vykouzlit nejen tu
pravou atmosféru, ale umí kolem sebe šířit pohodu a dobrou náladu. Které květiny patří k Vánocům?

Vánoční kaktus
Přestože je symbolem českých Vánoc, pochází z deštných pralesů Jižní a Střední
Ameriky. Kaktus je znám svou citlivostí při změně prostředí, ale když mu věnujete
správnou péči, vydrží vám kvést až do půlky ledna i déle. Na místo určení, tedy do
místnosti, kterou má na vánoce ozdobit jej umístěte až tehdy, když budou mít jeho
poupata velikost 1 až 2 mm. Jakmile odkvete, je nutné mu dopřát vegetační klid.
Omezte jeho zalévání a uložte na chladné místo, kde se teplota pohybuje kolem
12°C (pokud byste to neudělali, může se stát, že příští rok už nepokvete).
Koncem března a začátkem dubna se vánoční kaktus probouzí, takže nastává čas pro
jeho přesazení a množení.

Brambořík
Pochází ze Středomoří a v průběhu mnoha let byl vyšlechtěn do různých velikostí, barevných řad i tvarů
nádherných květů. Svým vzhledem jsou jeho květy podobné motýlím křídlům. Kvete vždy od podzimu do jara, ale
existuje i takový, který byl vypěstován speciálně pro vánoční období.
Přestože ho spousta lidí považuje za jednoletku, která jak odkvete, zajde, můžete se pokusit na jaře vyjmout
hlízu, nechat ji vyschnout, aby si přes léto odpočinula a potom v září zasadit do čerstvého substrátu. Když budete
mít štěstí, vykvete vám o vánocích znovu. Pro výsadbu zvolte pokud možno těsnější květináč.

Azalka
Azalka je druh pěnišníku pocházející z východní Asie. Koupit můžete azalku s kadeřavými květy v mnoha
odstínech bílé, růžové a červené barvy. Začínají kvést na konci podzimu a kvetou až do začátku jara. Kvetoucí
azalka vaše obydlí přímo rozzáří. V období vegetace uložte azalku na světlé a chladné místo.
Květináč by měl být nižší, ale širší, protože kořeny azalky nejdou moc do hloubky, ale naopak se roztahují do
šířky.
Substrát s nižší hodnotou pH by měl být neustále mírně navlhlý, proto zalévejte opatrně (ani moc, ani málo).
Růst nových květů uspíšíte, když budete odstraňovat ty, které jsou již odkvetlé.
K přihnojování používejte pouze speciální hnojivo určené pro azalky a rododendrony.

Hvězdník
Spíše než tento název známe ten odborný, kterým je Amaryllis belladonna. Zkráceně mu všichni říkáme prostě
amarylis. Svým původem je to exotická rostlina, která běžně kvete na jaře. Období Vánoc sice není časem jeho
květenství, ale dnešní moderní zahradnictví a šikovní pěstitelé dokáže udržet hvězdník aktivní, aniž by měl
klidové období. Jakmile odkvetou a ztratí listy, přechází cibule do období klidu, jež trvá kolem 8 týdnů.
Důležité je, aby byl každý rok přesazen. Musíte ho však přesadit do stejného květináče, v němž pouze vyměníte
substrát za čerstvý. Jedině tak udržíte hvězdník stále krásný.

Pryšec nádherný
je snad nejoblíbenější květina vánoční - slavnostní, barevná, půvabná. Můžete ji bez
obav postavit na štědrovečerní stůl, na rozdíl od bramboříku či azalky jí teplo nevadí.
Ale okno na ni neotvírejte.
Vánoční hvězda má ráda teplo a jemné zacházení
Vánoční hvězda čili pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima, syn. Poinsettia
pulcherrima) pochází ze Střední Ameriky. Ovšem teplo musí mít stále, je velmi
náchylná k nastydnutí. Stačí ofouknutí cestou z květinářství a rostlina se už ze šoku
nemusí vzpamatovat. Je třeba ji důkladně zabalit do hedvábného papíru a raději ještě
vložit do tašky. A to i v případě, že ji budeme přenášet jen pár vteřin.
Doma vánoční hvězdě najdeme světlé místo, kam však nemíří přímé sluneční paprsky, a kde teplota neklesá pod
20 °C.
Zaléváme ji měkkou (nejlépe dešťovou) vodou o pokojové teplotě. Substrát udržujeme mírně vlhký – vzhledem k
velkým listům má hvězda poměrně vysokou spotřebu vody a nesmí proschnout – voda by však v podmisce
neměla ani trvale stát. Pravidelně ji rosíme. Hvězda nesmí stát na studeném okenním parapetu, kde protahuje,
ani v blízkosti okna, kterým větráme!
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CO NAŠI HASIČI……
Malí…...
Kroužek mladých hasičů je součásti sboru dobrovolných
hasičů Loučany. Do kroužku chodí 25 dětí ve věku 6-15 let.
Schůzky máme každý čtvrtek od šestnácti hodin.
Během roku jsme se zúčastnili spousty závodů v požárním
útoku, závodů jednotlivců, ZPV a také hry Plamen. Závodili
jsme v kategorii mladších a starších žáků. V okresním kole
hry Plamen, která se skládá ze sedmi disciplín, se mladší
žáci umístili na celkovém 12. místě z 26 družstev a v kategorii starší si naši vybojovali 10.
místo z 34 družstev.
Dále jsme se během roku účastnili závodů v požárním útoku, které byly zařazeny do okresní ligy mladých hasičů
okresu Olomouc. Tyto závody mají velikou účast, neboť na ně jezdí kolem 70 družstev. Naši mladí hasiči si v
konečném hodnocení vybojovali celkově toto umístění: mladší A 5. místo, mladší B 11. místo, starší A 13. místo a
starší B 27. místo. Také se tři starší dívky zúčastnily hezkého a kvalitně obsazeného závodu Olomoucký drak. Je to
závod jednotlivců na 60 m s překážkami. Všechny tři se umístily v první polovině startovního pole.
Také jsme se zúčastnili například Ludra Cupa v Ludéřově, kde jsme byli na prvním místě.
Kromě sportu se věnujeme také jiné činnosti. Začátkem října jsme byli na třídenním soustředění, na které
jezdíme každý rok a děti se na něj moc těší. Celé tři dny hrajeme různé hry, chodíme do lesa, večer jsme udělali
táborák a opékali kabanos a zpívali za doprovodu kytary. Další večer jsme měli diskotéku, kde jsme si skvěle
zatancovali. Nikomu se ani nechtělo v neděli odjíždět domů. Do konce roku plánujeme návštěvu krytého bazénu
v Bohuňovicích a také vánoční besídku.
S blížícími se svátky a koncem roku Vám všem přeji jménem mladých hasičů krásné prožití vánočních svátků a
mnoho zdraví a štěstí v roce 2020.
Dáša Bartoňková

Velcí….
I letos se hasiči věnovali požárnímu sportu. Muži se zúčastňovali extraligy
České republiky v požárním útoku a Hanácké extraligy. Ženy soutěžily v
Olomoucké noční lize a Hanácké extralize.
Muži se v letošním roce rozhodli zúčastnit všech 14 soutěží Extraligy ČR. Je to
nejvyšší soutěž České republiky v požárním útoku. Zúčastňují se jí nejlepší týmy
z celé ČR a soutěže se konají po celé republice. Nejdál se jelo do Záhorčic v
Jihočeském kraji. I když se nedařilo podle našich představ, tak dílčí úspěchy
byly a to 5.místo ve Staré Říši (okres Jihlava), 7.místo v Zahorčicích (okres Strakonice). V Plumlově jsme si zaběhli
náš dosud nejlepší čas 16:42, ale v konkurenci 40 týmů to stačilo jen na 10.místo. V celkovém pořadí jsme
skončili na 21. místě.
V místní Hanácké extralize jsme obhajovali vítězství. Z důvodu termínové kolize s Extraligou ČR jsme odjeli jen 8 z
10 soutěží. Muži byli 6x na stupních vítězů, 4x byli první, 1x druzí a třetí což nám nakonec stačilo na celkové
2.místo - jen 8 bodů za vítězem, který se zúčastnil všech soutěží, tudíž měl možnost získat o 40 bodů více jak my.
Ženy se zúčastňovaly Olomoucké noční ligy (ONL) a Hanácké extraligy (HE). ONL se skládá ze 7 nočních soutěží.
Ženy byly 4x na stupních vítězů, 3x první a 1x druhé a s dalším umístěním z toho bylo celkové 1 místo v
Olomoucké noční lize. Na HE i ženy obhajovaly vítězství. Z 10 soutěží byly 4x na stupních vítězů, 3x první, 1x
druhé a třetí. Kopec smůly si vybraly na poslední soutěži, kde se mezi třemi týmy rozhodovalo o celkovém vítězi.
Prasklá hadice a neplatný pokus znamenal propad na konečné, ale krásné celkové 3. místo.
Hasiči z Loučan, ale nežijí jen sportem. Pořádáme ples, hasičské soutěže, pivní košt a taneční zábavu. Také
pomáháme obci, ať už to bylo při údržbě zeleně, úklidu
kapličky, stěhování kapličky lavic a skříní ve škole, úprav
hráze mokřadů atd. Naši členové zasahovali při
opakovaných záplavách v naší obci.
Blíží se vánoce a konec roku, tak mi dovolte Vám popřát
jménem hasičů z Loučan, krásné prožití vánočních svátku
a vše nejlepší do Nového roku. Petr Kohoutek
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DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI – dne 25.10.2019 při setkání důchodců se zastupiteli obce v kulturním domě byli
přítomní požádáni o vyplnění dotazníků spokojenosti se životem a děním v naší obce. Dotazník vyplnilo 52
občanů, zde jsou nejčastější odpovědi…..
1.Jak se Vám v Loučanech žije?
a)Výborně
30x
b) docela dobře 22x c) nejsem spokojen 0x d) špatně 0x
2. Co se Vám v Loučanech nejvíce líbí a co zde máte rádi?
Okolí kaple 3x..Domov, skoro vše 8x..Veřejné prostranství, výsadba, zeleň 13x
Upravená obec 3x. Sportovní areál – hřiště 10x. Škola a školka 3x.Nové chodníky 4x
Akce pro důchodce 3x. Pěkné cesty 2x. Celá obec 2x. Kaplička 3x. Cyklostezka na Těšetice 3x
Ticho, klid 2x. Aktivní přístup k mládeži. Bezproblémové bydlení
Kontejnery na odpad, obchod, kanalizace, upravená obec blízko přírody, nový most, příjemná vybavená obec,
vybudované všechny sítě, kulturní dům, posezení u rybníčku, společenský život
3. Co se Vám v Loučanech vůbec nelíbí a co navrhujete pro zlepšení?
Občané neuklízí hromádky po svých psech 6x
Občané parkují na veřejné zeleni a na chodnících 4x
Nepořádek kolem kontejnerů u obchodu 2x, Chybí chodník ke hřbitovu 6x. Obec nemá
žádné byty 2x,
Zápach z kokru 2x. Nadzemní elektrické vedení – dráty, Keramička a okolí. Přeplněné
kontejnery na odpad
Cesta od sběrny ke žluté hale. Chování lidí – rozbité zpomalovací prahy na cestě k ČOV
Občané neumí třídit odpad. Chybí lavičky po cestě na hřbitov
4. Co by se mělo v Loučanech zařídit, vybudovat nebo postavit?
Cvičební nářadí pro důchodce 2x. Dům pro seniory 9x. Parkovací plochy před domy 3x
Instalace košů pro pejskaře 2x. Chodník ke hřbitovu 5x. Parkoviště 2x
Nadzemní vedení dát do země 2x. Vybudovat přechod na hlavní cestě (od obchodu na Náměšť) 5x
Zpomalovací prvky na silnici, radary 3x. Vylepšení cesty za humny od RD k pneuservisu 2x
Osvětlení cesty od vojáčků na hřiště 2x. Penzion, bydlení pro sociálně slabé 2x. Stavební místa pro mladé rodiny
2x. Více akcí pro důchodce, zájezdy 3x
Vybudování cesty do úvozu. Podpořit opravu vlakového nádraží Náměšť
Veřejná Wifi síť, bezdrátový internet. Vysázet kolem kokru zelený pás
Vybudovat malou stříšku na autobusové zastávce směrem na Náměšť
Chodník od rozcestí k Vojáčkovému. Cyklostezka na Drahanovice. Regulace potoka
Sečení trávy na konci obce – k Senici
5. Co byste si rádi přečetli v našich Loučanských novinách?
Spokojenost, je tam vše 11x. Kousky historie 2x. O rodácích. Dobře sestavené. Pěkné.
Aktuality Přednášky Dobré rady Vše o obci
6. Máte rádi různé společenské a kulturní akce pořádané v Loučanech? Které nejvíce?
Ne 1x. Nenavštěvuji 1x. Hasičské soutěže 4x. Plesy 3x. Všechny 12x. Setkání s důchodci 9x
Rozsvícení vánoč.stromu 3x. Akce SDH 2x. Hasičský ples 2x. Sportovní akce 2x
Akce na hřišti 7x. Akce v kulturním domě OB + škola 5x. Akce s dětmi 2x.Uspávání broučků Pivní košt Divadlo.
7. Váš vzkaz pro radu obce a pro zastupitelstvo obce:
Přejeme hodně úspěchů 3x. Zajistit odvoz důchodců ze srazu. . Přeji pevné nervy. Zdravíme zastupitele
Nenechte se otrávit .
Vyčistit kanály. Koupit vysavač na listí
Aby se vám dařilo ve Vaší práci. Jen tak dál, držíme palce 2x
Pracujete dobře, přání do další práce 2x. Žádná výtka, spokojenost 2x
Chvála radě, málokdo si uvědomuje, co vše v obci máme ve srovnání s jinými obcemi
Vydržte. Velice se mi tu líbí, díky. Přání zdraví a úspěchů
Dělat schůze rady – ZO – v úterý, ne v pondělí. Pořádat besedy – o zdraví, cestování,….
Díky za péči o občany. Reagovat na stížnosti občanů Kontrolovat úklid obce a obecní pracovníky
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**************

Dodržujte BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

************

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, obce a obecní úřady mají podle § 29 odst. 1, písm. n), zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou
činnost. Předáváme vám sdělení MV–generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky:
Oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a
stovky jich jsou zraněny.
1

2

3

4

5

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte teplné a jiné spotřebiče
v souladu s průvodní dokumentací výrobce
HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen
svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při
vaření
POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do
odpadkových košů nedopalky vždy dokonale
uhaste
KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz
spalinových cest
TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky,
popel ukládejte do nehořlavé nádoby
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POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky a zapalovače,
vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru
VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost
hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji
UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektřiny, vody a plynu musí
být řádně označené a přístupné
KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ
ZAŘÍZENÍ Kontrolujte pravidelně stav
spotřebičů a šňůrových vedení
UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A
SCHODIŠTĚ V případě požáru oceníte, že
budete moci z hořícího domu rychle utéct a
zachránit členy rodiny

VYHLÁŠKY – ZMĚNY!!!!
S platností od 1. 1. 2020 vchází v platnost nové obecně závazné vyhlášky
v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích č. 565/1990.
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze
vstupného, z 14.12.2010
2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů,
kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů
ze dne 14.12.2010.
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
5/2010 ze dne 14.12.2010
4. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 21.12.2015.

Touto novou vyhláškou se od 1. 1. 2020 zvyšuje poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze 400,- Kč na
450,- Kč se splatností 30. 6. 2020
Rovněž s platností od 1. 1. 2020 byl vypracován nový ŘÁD VEŘEJNÉHO
POHŘEBIŠTĚ OBCE LOUČANY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
se uskuteční tradičně první týden v lednu 2020. Předem
děkujeme za Vaše příspěvky a ochotu pomoci druhým.
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UPOZORNĚNÍ PRO
NEPLATIČE!!!
K 31. 12. 2019 bude
vystaven hromadný platební
příkaz ke všem
neuhrazeným poplatkům a
následně budou veškeré
nezaplacené poplatky
předmětem správního řízení
a následného vymáhání.
INVESTICE V OBCI……
*Byla ukončena akce Revitalizace
kaple v obci Loučany, která byla
spolufinancována Ministerstvem
zemědělství ve výši 272958,- Kč
*JSDH získala dotaci ve výši 14000,Kč od Krajského úřadu Ol. kraje za
což pořídila zásahové přilby a další
vybavení jednotky.
*V současné době probíhají
stavební práce na kulturním domě
a nemovitosti č. 724 (klubovna
SDH), které budou
spolufinancovány Ministerstvem
pro místní rozvoj ve výši 5854292,Kč.
*Je ukončena stavba mostu směr
Senice na Hané –byla financována
mimo obecní rozpočet Ol.krajem

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vzhledem k zahájené rekonstrukci kulturního domu v Loučanech,
která potrvá až do května 2020 se v Loučanech nebudou konat žádné
plesy, dětský karneval, tradiční předvánoční akce ani žádné jiné.
Po rekonstrukci Vás v opravených prostorách opět rádi přivítáme.
Předmětem rekonstrukce bude výměna oken na velkém sále, ústřední
topení, vodovodní přípojka, celková rekonstrukce sociálního zařízení,
zřízení bezbariérového vstupu, vymalování sálu, fasády, atd.

SILVESTROVSKÝ
FOTBAL
Zveme všechny
příznivce kopané
v úterý 31.12.2019
na fotbalové utkání
v 10 hodin na hřišti
v Loučanech.
Občerstvení
připraveno.

Dne 20.října 2019 proběhlo v kulturním domě v Loučanech přivítání našich nejmladších občánků.
ANNA ZELINKOVÁ 21.4.2019
JAKUB LEVEK 27.6.2019
PATRIK ŠOUPAL 4.7.2019

Dětem přejeme do života hodně lásky, zdraví, štěstí a milující rodinu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 OÚ, paní Palátové nebo na e-mail: obec@loucany.cz.
Za redakční radu P.Palátová
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