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Vážení občané, chtěla bych Vám popřát příjemné prožití letních dnů a krátce Vás informovat o nových věcech, které se
udály od posledního vydání našeho Občasníku.
Podrobnější přehled všech důležitých informací najdete
v zápisu zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 15.6.2016
(3/2016) zveřejněného na stránkách městyse Loučeň a úřední desce.
V souvislosti se zkvalitněním služeb v naší obci a informovanosti občanů bych Vám ráda připomněla, že je možné se
stále bezplatně zaregistrovat do "Mobilního rozhlasu", který
Vás vždy včas informuje formou SMS či e-mailu o důležitém
dění (výpadky energií, krizové situace, informace o kulturním
dění, atd.).
A nyní v pár bodech co se v obci děje:
- V prvé řadě se změnilo osazenstvo zastupitelstva. Bohužel
k této situaci došlo neplánovaně, kvůli odchodu Ing. Martínka.
Někteří nastupující zastupitelé na své nové funkce rezignovali
(a to ze zdravotních a pracovních důvodů). Současné složení zastupitelstva tedy je:
Starosta - Vinš M., místostarostka - Peterková M., Nezdara P.
(předseda finančního výboru), Nohava M. (předseda kontrolního výboru), Vlk F. (předseda výboru pro stavbu a životní
prostředí.), Bašus P. (předseda výboru pro občanské záležitosti a sport), Horáková H., paní Horáková byla schválena
zastupiteli i jako třetí oddávající.
- Dále bylo vydáno stavební povolení na úpravu náměstí

a vybudování autobusové zastávky "Pod kaštany", tudíž připravujeme podklady zadání výběrového řízení.
- Žádost o dotace na snížení energetické náročnosti čp. 97
(pošta) je podána a čekáme na vyhodnocení.
- Byla opravena druhá linka čistírny odp. vod (vzduchování).
- Ze Státního fondu životního prostředí zůstalo nevyčerpáno
529 tisíc na akci" Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ
a MŠ Loučeň". V současné době zastupitelé řeší a vybírají,
k jakému účelu budou tyto peníze využity (upravují se třídy ve
škole, je nutné řešit přístřešek na štěpku pro vytápění ve
škole, oprava chodníku u školy, atd.)
- Začnou se opravovat komunikace na Patříně - Na Pískách
a Borová, ve Studečkách a úprava návsi ve Studcích.
- Řeší se také opravy komunikací ve Studečkách, kde je situace opravdu zoufalá. Fa AGRI přislíbila podílení se na těchto
opravách, jelikož tyto komunikace používají k dopravě na
pole a poškozují je.
- Další nepříjemnou zprávou pro občany je, že MěÚ referát
životního prostředí s okamžitou platností zakázal skládkování
zeminy a stavební sutě na pozemcích skládky "Za hřbitovem".
Budeme se snažit, aby bylo možné opět tyto plochy využít pro
skládkování. Budeme Vás postupně informovat.
Chtěla bych všechny občany touto cestou požádat, aby svůj
odpad nezaváželi do lesů, tak jak se občas děje, a snažili se
udržovat nejen obec, ale i okolí Loučeně v čistotě.
Přeji Všem krásný zbytek prázdnin.
mp




V měsíci červenci oslavil životní jubileum 70 let pan Miloslav Sobota.
V měsíci srpnu oslaví
jubilea tito občané: 80 let
paní Milada Káplová, 85
let paní Jana Lišková
a paní Olga Puldová.
V měsíci září oslaví jubilejních 70 let paní Renata
Nová, paní Alena Špaldová a pánové
Ludvík Mareš, Oldřich Maršík a Josef
Šťastný.
Všem jubilantům ze srdce přejeme do
dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojený život v kruhu jejich blízkých.
du

Mladí hasiči Loučeň se na jaře podíleli
v zámeckém parku na úklidu, úpravě
a obnovení studánky "Rakovny", v níž Taxisové chovali raky.
V květnu se děti zúčastnily natáčení Snídaně s Novou na Zámku Loučeň.
V červnu obě naše družstva vyrazila na
Memoriál Františka Říhy a Bohumila Jeníka
do Budiměřic a na soutěž o putovní pohár
svatého Floriánka do Křečkova.
Hasičský dorost a dospěláci vyrazili zdolat
kousek řeky Berounky na raftech a navštívili
Křivoklát.
Další hasičskou akcí byl víkendový autobusový zájezd, nejen pro hasiče, do Jeseníků.
Navštívili jsme Horu Matky Boží v Králíkách,
Vyhlídku rytíře Franty, dělostřeleckou tvrz
Hůrku. Následovala exkurse v přečerpávací
elektrárně Dlouhé Stráně. Druhý den jsme
vystoupali na Praděd, navštívili Zámek Bruntál a prošli se po lázních Karlova Studánka.
V červenci hasiči umožnili dětičkám z Poználkova, aby si prohlédly výjezdové hasičské
auto s cisternou.
Na srpen chystáme 6. ročník naší oblíbené
soutěže Loučeňský střelec s nocováním pod
stany.
Rádi mezi námi přivítáme nové členy. H.H.


Tak je zase jeden školní rok za námi. Ten
letošní nám opět připadal velmi rychlý
a nabitý velkou spoustou událostí. Tou
poslední byla tradiční školní akademie, na

kterou se všichni připravovali několik posledních týdnů.
Opět jsme se snažili připravit zajímavý
a pestrý program, abychom se na prázdniny
rozešli v dobré a uvolněné náladě. Proto byl
celý podvečer ve znamení pohybových,
hudebních, či pěveckých vystoupení.
Návštěvníci mohli zhlédnout např. výlet na
farmu s těmi nejmenšími, několik vystoupení
kroužku fléten pod vedením p. uč. Kulhánkové, hodnotná pěvecká čísla v podání Kláry
Melčákové, Terezy Smejkalové nebo hudebního souboru "Fusekle" a řadu dalších
neméně zajímavých vystoupení.
Závěr již tradičně patřil slavnostnímu rozloučení s žáky 9. ročníku, při kterém ukápla
nejedna slzička. Tak ještě jednou přejeme
všem mnoho štěstí a úspěchů v další etapě
života.
Mgr. Iveta Tomanová

     
Vraťme se ještě k působení Františka Nezdary v legiích. Rostislav Nezdara sepsal dne 10.7.1990 v Oslu "Dodatek I. k tatínkovu životopisu":
Tatínek nikdy široce nevyprávěl o svých zážitcích za války, byly
to jen krátké poznámky, které táta utrousil jen tak mimochodem.
Ty první dvě historky jsem slyšel od něj, tu třetí jsem slyšel od p.
Tlapáka, který bydlel nad námi v Podolí. Byl také legionář, příslušník 9. pluku jako tatínek, ale byl
v první kulometné rotě, zatím co tatínek
byl velitelem 2. kulometné roty.
Když bolševici uzavřeli mír s Německem a Rakouskem (Brest-litevský mír),
uzavřela československá rada na Rusi
dohodu s bolševiky, že čsl. legie bez
jakýchkoliv překážek ze sovětské strany
se budou posunovat do Vladivostoku.
Čsl. plán byl ten, že jednotky budou přeplaveny do Francie a připojí se k tamějším čsl. legiím. V úmluvě bylo dohodnuto, že ruské legie budou před přesunem
odzbrojeny. Když legie byly roztroušeny
od Uralu až do Vladivostoku, začali bolševici agitovat mezi legionáři a když se to nepovedlo, tak jednoduše zmasakrovali 2 čsl.
jednotky. Jednu v Buzuluku, druhou taky někde na Uralu. Došlo
k povstání čsl. legií proti bolševikům. Když jsem se tatínka ptal,
jak to bylo možné provést, beze zbraní, odpověděl mně, že
někdo si uschoval bodák, jiný revolver, on sám měl schovaný
ruční granát, který hodil pod pancéřové auto, které zničil a současně ukořistil kulomet. (To bylo v Penze).
Když přes polovičku čsl. legií se dostalo do Vladivostoku, kde
mezitím se vylodily japonské jednotky, došlo mezi tehdy již ustanovenou čsl. vládou a sovětskou vládou k dohodě o příměří a čsl.
legie se zavázaly odevzdat bolševikům ruský zlatý poklad, kterého se během bojů s bolševiky zmocnily. Tatínek patřil k jednomu
z posledních ešelonů, které kryly ústup k Vladivostoku a to byl on,
který bolševikům zlatý poklad předával. Tatínek mně řekl, že když
přišla bolševická jednotka přebírat poklad, tak připomínala víc
hordu loupežníků, než nějakou armádu. A že se ptal sám sebe:
"A těmhle typům mám předat ruský státní zlatý poklad?"
K tomu bych chtěl dodat, že Němci, a také Poláci šířili zprávy,
STROMY - DUB
Jedním z nejpočetněji zastoupených druhů
v našem kraji je král stromů - dub. Zatímco
celostátně je ho v lesích 6,8 %, na Loučeňsku je to 31,15 %. Ze sedmi druhů, rostoucích na území ČR, najdeme zde zejména
dub letní - křemelák, dub zimní - drnák, dub
červený, dub pýřitý - šípák. Šípák bývá nižšího, keřovitého vzrůstu. Dub
červený pochází z Ameriky,
usadil se tady teprve před
sto lety. Na podzim se jeho
listy (jejich lalůčky jsou
ostře špičaté) zbarvují
dočervena. Je to sice krásné na pohled, ale listí dubu
červeného nadměrně okyseluje půdu a brání tak
růstu domácích dřevin.
Rozeznat dub letní od
zimního není snadné,
může se i mezi sebou křížit. Dub zimní se na jaře
probouzí o měsíc později,
loňské listí ještě neopadalo
a je vytlačeno teprve mladými letošními listy. List dubu letního má
kratší řapík než list dubu zimního. Dub letní
kvete v dubnu až květnu. Roste v jakékoli
půdě. Má hluboké kořeny, které bývají spojeny se spodní vodou, proto bývá častěji
zasažen bleskem než jiné stromy.

že Čsl. republika se po první světové válce zotavila velmi rychle
díky ruskému zlatému pokladu, který legionáři ukořistili a odvezli
do Československa. Sám jsem se s tím tvrzením setkal v emigraci.
Pan Tlapák mně jednou vyprávěl, že někde na východní Sibiři přerušili bolševici spojení mezi tatínkovým ešelonem s jeho
rotou a plukem. Bolševické síly byly tak velké, že na probojování
nebylo pomyšlení a pluk byl tak roztroušen na Magistrále, že na rychlou pomoc
nebylo pomyšlení. Tatínek se svojí rotou
to vyřešil tak, že opustil ešelon (vlak) a
asi po 14 dnech putování tajgou, se vší
výstrojí, výzbrojí a se zraněnými navázal spojení s plukem, kde celá rota byla
pokládána za zničenou. Přišli z tajgy
jako
duchové,
řekl
mně
p. Tlapák.
Zaujala mne zmínka o účasti Fr. Nezdary na předání ruského státního zlatého pokladu a chtěla jsem se dopátrat
podrobností. Obrátila jsem se tedy na
Vojenský ústřední archív, Československou obec legionářskou,
redakci Historického kaleidoskopu, Vojenský historický ústav, Klub
přátel pplk. Karla Vašátky a další instituce, ale i na některé konkrétní osoby, přečetla jsem řadu publikací, dotýkajících se tématu.
Zlatý poklad byl předán bolševikům v Irkutsku. K předání byla
26.2.1920 sestavena komise, sestávající ze šesti Rusů a tří
Čechoslováků. Samotné předávání začalo druhý den, a skončilo
1.3.1920 podpisem závěrečného protokolu. Týž den odjel z Irkutska poslední vlak čs.legionářů směr Vladivostok. Po velkém úsilí
se mi podařilo získat jména tříčlenné čs.komise. Bylo to ale překvapení: František Nezdara mezi nimi nefiguruje! Podle dostupných zdrojů předávali ruský státní zlatý poklad pplk. Antonín
Mikuláš Číla, ppor. František Novák a kpt. Václav Lysák.
Nemohla jsem se s tímto závěrem smířit; proto bylo třeba pátrat dál, vysledovat pokud možno zeměpisně i časově, kudy se
vlak s pokladem pohyboval, kde se v té době nacházel František
Nezdara, a zda se mohl někde k pokladu přiblížit. Bylo ovšem
také možné, že šlo o nepřesnou interpretaci synových vzpomínek.
(pokračování příště)
lp

Dubové dřevo vyniká tvrdostí, odolností
proti škůdcům, snáší změny vlhkosti. Při
dlouhodobém potopení pod vodou zkamení.
Bylo využíváno k výrobě lodí, vinných sudů,
nábytku (bytelný dubový stůl býval u našich
předků nejdůležitějším kouskem v domě),
pražců, mlýnských kol, pilot mostů, parket,
prahů, schodů, z kůry se získávalo tříslo na
činění kůží.
Kůra mladého dubu zimního se využívá k léčení kožních onemocnění; má účinky svíravé, protikrvácivé
a protizánětlivé.
Na spodní straně listu
někdy najdeme tvrdou
kuličku - duběnku. Žije v ní
larva žlabatky dubové. Ve
středověku se z duběnek
vyráběl inkoust.
Plody dubu, žaludy, slouží
za potravu lesní zvěři. Za
války se pražením žaludů
získávala náhražka kávy.
Rumcajs ládoval žaludy
jako munici do své pistole.
A pod duby můžeme - je-li příznivé vlhké
a teplé počasí - nalézt hřiby dubové, nebo
žlutomasé.
Duby dorůstají výšky až 45 m, ale v roce
1905 porazili u Mostu dub 57 m vysoký.
Kvést začíná dub ve čtyřiceti letech, zralosti

dosahuje ve sto letech, a může se dožít až
2000 let. Blízko loučeňské studánky Boží
voda jeden takový kmet (dub letní), byť už
časem hodně poznamenaný, stále ještě
vzdoruje zmaru. Říkali o něm, že je třistaletý, už když kolem něj před sto lety chodíval
na svých obchůzkách můj pradědeček
Rudolf, knížecí nadlesní Thurn-Taxisů. Říká
se mu také Ohrazený dub, protože je dokola obehnán dřevěnou lavičkou.
Dub je symbolem síly, dlouhověkosti
a odolnosti (jistě každý ví, o jakém člověku
se řekne - je to dubová palice), v germánské
mytologii byl zasvěcen bohu blesku. Bývá
vysazován na hrázích rybníků, pro jejich
zpevnění. Dubové listy jsou znakem lesníků. Dubové dřevo jako palivo by mělo nejdříve dva roky ležet pod širým nebem, aby
se zbavilo tříslovin, a poté další dva roky
prosychat.
Dub najdeme v mnoha lidových písních
a také v četných názvech obcí. K dubu se
vztahuje řada pohádek a pověstí. Podle
jedné z nich čert pomohl sedlákovi k bohaté
úrodě, a chtěl za to jeho duši. Chytrý sedlák
mu ji slíbil - až opadá listí z dubu. Ale byl to
dub zimní, a na podzim neopadal. Nebyl
vlastně nikdy bez listí, protože dříve než
staré opadalo, začalo růst nové. Čerta to tak
rozzlobilo, že se vrhl na dub a zlostí na něm
listí rozcupoval. A od té doby je dubové listí
samý lalůček.
lp




Dne 12.6.2016 proběhlo v areálu klubovny Mysliveckého sdružení Podlesí Loučeň zábavné odpoledne věnované především dětem.
Cílem bylo dnešní mladé generaci, která vyrůstá v době informačních
technologií a sociálních sítí, více přiblížit svět myslivosti, který je dnes
neodbornou veřejností čím dál tím více kritizován.
Proto se jednoho dne skupinka členů MS Podlesí Loučeň rozhodla pro
zorganizování této akce. Snažili jsme se, abychom děti co nejvíce zaujali a zároveň pobavili. Připravili jsme několik soutěží, kde mezi nejvíce
atraktivní patřila střelba ze vzduchovky na běžící prasátka nebo terč
a střelba ze stacionárních praků. Mezi dalšími disciplínami byla například
chůze na chůdách a poznávací stezka. Pro nejmenší byl za přispění OU
Loučeň připraven skákací hrad. Také jsme měli zvířecí návštěvu v podobě liščích sourozenců a ježčí rodinky. A jelikož ani my nezaostáváme za
moderními technologiemi, tak jsme díky firmě Modelářství Pavel Jelínek
předvedli technologii nejmodernější a to 3D tisk. Děti si mohly pomocí 3D
pera nakreslit vlastní obrázek, nebo jim byl na tiskárně vytisknut přívěšek
dle přání.
Občerstvení bylo pro malé "adjunkty" zcela zdarma a to včetně sladkých
odměn za splněné úkoly. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na dospělé v podobě grilovaného divočáka, o kterého byl velký zájem i mezi dětmi.
Celkově našimi branami prošlo cca 200 lidí a z toho zhruba polovinu tvořily děti. Pro tento velký zájem a kladné hodnocení celé akce se na Vás
budeme těšit i příští rok, kde už připravujeme nové soutěže a hry. Za MS
Podlesí Loučeň bych rád poděkoval všem, kteří nás navštívili a také
všem štědrým sponzorům.
Jindřich Klouček, člen MS Podlesí Loučeň

"Mami, to byla paráda!" prohlásila Julinka hned po ránu. Zaplavil mě
pocit neskutečného štěstí…
Třetí rok prázdnin byl samozřejmě ještě velkolepější než ty předchozí. Přišlo přes 120 dětí z širého kraje a hned u brány - tedy myslím
tu kouzelnou březovou alej u zámku - nás přivítaly Pipi punčochatý.
S úsměvem na puse a srdcem na triku nám rozdaly tašky na dárky,
pitíčko a balónek a užuž jsme si to štrádovali k atrakcím všeho druhu
a do pohádkového lesa za babou a princeznou.
Stezka “Svět" nás vzala do města, na louku, ke vzdušné víle. Byly
tady záludné otázky, ale všechno jsme nakonec s mámou, tátou, babi
a dědou zvládli. A když přišel hlad, tak už se nad ohněm točily špekáčky, žízeň zahnala bezinkovka, mochito nebo pivko (ale psst, to
přece tátovi neupíjím).
V tom nás už ale lákal ostrůvek malovánek, kde jsme si natiskli parádu na tašky. Anebo barevné pískování - to bylo bezva! Nožky jsme
si proskákali na hradě a na dráze, taky jsme si zastříkali z obrovitánského hasičského auta a ze džberovek (to zná každé dítě, přece).
Potom už přišlo vysvědčení, "mám Tě ráda" z mikrofónu a hledání
nadité truhly piráta Šibala. I když byl Šibal oloupen pirátem Bezezubem, dárečky se tu našly pro všechny. Nakonec byla ještě vyhlášena
soutěž o nejlepší chlebík, kde zvítězila Ivana Chalupová, a nejlepší
buchtičku měla Zdeňka Hrdinová Ronzová.
Celému týmu Poználkova přinesl "3. rok" upřímnou radost, povzbudil nás v tom, že naše existence má smysl, a proto děkujeme všem,
že se smáli a že jsme společně prožili krásný den. Nelze nepoděkovat Adéle Chalupové a Ditě Špačkové, divadelnímu spolku Amadis,
Medmanovi, firmám Pilous Loučeň, Kelvion Drahelice, Mokadu, Ave
Benátky, Vaku Nymburk, Pizza2you, Skákací hrady Loučeň, Seletickému dvoru a samozřejmě obci Loučeň a usměvavému panu starostovi Vinšovi.
Už teď máme nápady na příští rok. Uvidíme, jestli nám třeba kluci
Vlkovic neseženou tank, to by měli fotbalisti radost. Držte nám palce
a zůstaňte našemu snažení nakloněni.
Prckové (a za organizační tým Michaela Walter)
Poználkov. Hledej & nalézej



Vážení přátelé,
dne 25. června se na hřišti fotbalového klubu Loučeň 1893 konal již
5. ročník Loučeňské penalty. Na své si již každoročně přišli jak děti,
tak i jejich rodiče. Pro děti byla připravena spousta atrakcí, ve kterých
se mohly vyřádit. Navrch byl připraven skákací hrad. Pro dospělé
byla připravena tradiční disciplína Loučeňský tuplák (dámský půllitr),
ve které je úkolem vypít litr (dámy půl litru) piva co nejrychleji to jde.
Přihlásit se mohl úplně každý a soutěživost byla značná. Novou soutěží byla štafeta pojídání koblih, rohlíků, pití limonády a pojídání jablka v čtyřčlenných družstvech. Akci sice na nějakou chvíli přerušil
déšť, avšak pořád bylo co dělat, a pátý ročník Loučeňské penalty se
tak vydařil. Nelze zapomenout na vystoupení ukázky výcviku služebních psů a souboje v historickém šermu. Závěrem nelze zapomenout
na dobrovolníky, kteří obsluhovali jednotlivá stanoviště her, a na
sponzory, bez kterých by se tento rodinný den nemohl uskutečnit.
Tým Loučeňské penalty všem děkuje.
P. Bašus

Divadelní spolek AMADIS ukončí letní prázdniny nově nastudovaným muzikálem "Markýza Andělů" na domovské scéně kulturního
domu Loučeň. Díky podpoře všech natěšených diváků zaznějí známé
melodie v pěti představeních. Na tento muzikál jsme získali finanční
podporu od firmy ŠKODA AUTO, a.s. v projektu "Tady jsem doma".
Díky našemu kulturnímu domu a s naší spoluprací bude obnovena
podlaha na jevišti a to nejen pro náš soubor, ale pro všechny účinkující na těchto prknech, co znamenají svět.
Spolek AMADIS podpořil Mateřské centrum POZNÁLKOV v uvítání
Třetího roku prázdnin v pohádkovém lese, který byl naplánován na
16.7.2016, kde budou pohádkové postavičky a soutěže.
Na jaře roku 2017 se chystáme do divadla v Mladé Boleslavi odehrát náš prvně nastudovaný muzikál DRÁKULA. Ještě před Vánocemi vás pozveme na koncertík, kde zaznějí opět známé melodie
z filmů, pohádek, muzikálů a nějaký ten popík. Zkoušky na různá
naše vystoupení probíhají na zmíněné domovské scéně KD Loučeň, kterou jsme získali v roce 2015 od našeho zastupitelstva.
Těšíme se na další spolupráci a za celý soubor přeji krásné a klidné letní měsíce.
Z. Ullmannová

 
XVII.Mezinárodní letní hudební festival TT- Loučeň

4.8.
9.8.

Spirituál kvintet
PIU CHE SUONO

19 h.
19 h.

klavírní duo

12.8. Smíšený pěvecký sbor Boleslav
a Polabské trio
19 h.
16.8. Operní koncert GALA
19 h.
27.8. Markýza andělů
17 h.
28.8. Markýza andělů
14 h.
2.9.
Markýza andělů
19 h.
Amatérský divadelní soubor Amadis
se zbrusu novým muzikálem!
Případné změny v programu vyhrazeny

Sledujte: www.kdloucen.cz
Obecní knihovna Loučeň
zve všechny vášnivé čtenáře
v pozměněné otevírací době,
každé pondělí 16:00-18:00 h.,
k vypůjčení knih. Jsme tu pro vás!

Právě probíhá prodejní výstava
obrázků několika známých autorů!!!
www.loucenknihovna.webk.cz
O pořádání akcí, jejichž konání plánujete v KD Loučeň či sokolovně, informujte prosím s předstihem
p. Kvasničku (tel.: 603 763 905). Předejdeme tak
kolizím termínů jejich konání.




Sobota 2. července 2016, před devátou hodinou ranní. Mladá žena za volantem červeného Fordu Fiesta, registrační značky středočeského kraje, jela po lesní cestě, snad se marně rozhlížela po houbách
nebo po nějaké zvěři. Zvěř se ale krčila ve svých úkrytech a trpělivě čekala, až v lese s večerem ustane ruch a lidé se stáhnou do svých obydlí. Na cestě bylo vidět jen přejetého slepýše (Slepýš křehký,
Anguis fragilis, v ČR silně ohrožen), dvě přejeté ropuchy (Ropucha obecná, Bufo bufo, v ČR ohrožená),
jednoho přejetého hlemýždě (Hlemýžď zahradní, Helix pomatia) a asi tucet přejetých chrobáků, zvaných
hovnivál (Chrobák lesní, Anoplotrupes stercorosus). Celkem nuda.
Teprve za ohybem cesty se před autem vynořily dvě domorodé ženy; starší tlačila vozík s dítětem
a ještě vedla na vodítku psa, mladší měla menší dítě uvázané v šátku na těle. Auto je evidentně vyplašilo - přidaly do kroku a nervózně se ohlížely. Zleva oplocenka, zprava trní - nebylo úniku. Řidička trochu sešlápla plyn a popojela blíž k ženám, aby si mohla skupinku lépe prohlédnout.
Bylo to jako safari! Domorodky už skoro utíkaly, ale auto měly stále za patami. Znepokojený pes se
točil na místě a štěkal. Miminko v šátku se probudilo a rozplakalo se. Starší žena se smekla po šišce
a málem upadla. Zabolelo ji v kotníku, ale musela pokračovat v rychlé chůzi, s autem v zádech. Řidička vezla v autě také dítě, a teď mu prstem ukazovala vyplašené ženy a neklidného jančícího psa. Smála
se, a její dítě se také rozesmálo. Bylo to opravdu veselé, honit po lese ty nemotory!
Konečně obě ženy vyběhly z lesa na polní cestu a zahnuly na louku, divže v tom chvatu kočárek nepřevrátily. Automobil pokračoval polničkou do vsi. Jedno z mnoha aut, která, zejména v létě, od rána do večera brázdí les na Patříně, bez ohledu na zákon, který řidičům vjezd do lesa zakazuje. K čemu jsou však
zákony, jejichž dodržování nikdo nevyžaduje a jejichž porušování nikdo netrestá?
lp

Kontakty OÚ Loučeň:
Tel.: 325 585 283

http://www.loucen.cz
e-mail: ou.loucen@tiscali.cz

Vážení příznivci loučeňské kopané,
Fotbalový klub Loučeň 1893 v uplynulém
ročníku 2015/2016 zažil spoustu příznivých
výsledků spektrem všech oddílů od mladší
přípravky po A tým. Především A tým byl
v podzimní části téměř neporazitelný, i když
v jarní části již nepodával příliš jednoznačné
výkony, avšak na postup do vyšší soutěže to
stačilo. S 59 body tak skončili na prvním
místě před B týmem Ostré a Kostelní Lhotou
a od nové sezóny tak budou nastupovat
v krajské soutěži 1. B třídě. I místní dorostenci se loučí s Okresním přeborem.
Během sezóny se jim podařilo získat 56
bodů z 63 možných a s desetibodovým
náskokem na druhé Chotusice jim patří první
příčka a zasloužený postup do krajské soutěže 1. A třídy. Po dlouhé době se tedy na
Loučeni budou hrát krajské soutěže. I naše
mužstva žáků a přípravky prožila celkem přívětivou sezónu. Během roku se zúčastnila
turnajů, například v Jičíně, Mělniku nebo
v Benátkách nad Jizerou.
P. Bašus


Veškeré informace o ZŠ a MŠ Loučeň
najdete na www.zs-loucen.cz.
Nabízíme možnost inzerce v Loučeňském
občasníku pro malé živnostníky i velké firmy.
Ceník na www.loucen.cz.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad,
p. Krupkovou, tel.: 325 585 283, e-mail:
ou.loucen@tiscali.cz

LOUČEŇSKÝ OBČASNÍK. Vydává Úřad městyse Loučeň. Redakční rada: Dana Uhrová, Ludmila Píšová. Uzávěrka 20.7.2016. Rozšiřování
povoleno MK ČR E 19193. Tiskne Tiskárna Kirchner Nymburk, tel.: 325 512 631. Náklad 500 kusů

