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Vážení občané,
tradičně bych Vás ráda seznámila s činností zastupitelstva, které se
průběžně schází 1-2x za 14 dnů a snaží se společně řešit problémy
městyse. Dne 4.5.2016 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva,
jehož celý zápis je k nahlédnutí na stránkách městyse Loučeň nebo
v tištěné formě v kanceláři Úřadu městyse Loučeň. V hlavních bodech
bych Vám ráda přiblížila to, co se v naší obci děje a co se plánuje.
- Stavební firmou P. Vitner byl vybudován nový chodník - od restaurace "U Ottomanských" k restauraci "U Zeleného stromu", okolí chodníku bude dosypáno zeminou, ozeleněno a osazeno lavičkami.
- Byla podána žádost na SFŽP (státní fond životního prostředí) o dotaci na snížení energetické náročnosti a rekonstrukci budovy č.p. 97
(pošta). V rámci těchto úprav by se řešilo odizolování proti zemní vlhkosti, výměna výplně otvorů (okna), zateplení obvodového pláště, nové
řešení vytápění budovy (tepelným čerpadlem). Předpokládaný rozpočet na tyto opravy je necelé 3 mil. Kč. Dotace, v případě jejich získání,
by měla být cca 45 %. Pokud bude tato akce realizována, je záměr přemístit Úřad městyse Loučeň do 2. nadzemního podlaží této budovy.
Následně bude možné plánovat opravy KD. I zde v současné době
řešíme nejnutnější opravy (oprava střešních vpustí atd.). Začalo se již
pracovat na projektové dokumentaci.
- Na SFŽP byla odeslána závěrečná zpráva k dotaci na svozovou
techniku. Jak již víte, z dotace byl zakoupen nákladní automobil, traktorový nosič kontejnerů se dvěma velkoobjemovými kontejnery a štěpkovač. Vše je již plně využíváno.
- Je vydána více než polovina z 300 ks pořízených kompostérů,
zájemci o kompostér se stále mohou hlásit v kanceláři úřadu.
- Ve spolupráci s MAS Svatojiřský les žádá ZŠ a MŠ Loučeň o dotaci, která je určena na služby psychologa nebo asistenta, popřípadě
na vzdělávání pedagogů.
- Je připravena obecně závazná vyhláška o zákazu podomního prodeje na území obce, o kterou projevili občané zájem. Po schválení Ministerstvem vnitra nabude vyhláška platnosti, a poté mohou být umístěny
cedule o tomto zákazu na příjezdových komunikacích do obce.
Dne 14.5.2016, ve věku nedožitých 60
let, náhle odešel Ing. Jaroslav Martínek,
člen zastupitelstva, předseda kontrolního
výboru Městyse Loučeň. Pracovitý, kolegiální, profesionální, upřímný a stále
v dobré náladě. Děkujeme za jeho odvedenou práci i za to, jaký byl.
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V měsíci květnu slaví životní jubileum tito
občané: paní Věra Mánková a paní Jana
Šťastná (70 let), paní Marie Dvořáková,
paní Marie Kotalíková, pan Miloš
Louda (75 let) a paní Marie Židlická (úctyhodných 90 let).
V měsíci červnu oslaví jubilejních
70 let paní Zdeňka Melmuková,
paní Marie Seidlová a pan Petr
Kiss. Krásných 94 let oslaví paní
Anna Renčová.
Všem jubilantům ze srdce přejeme
do dalších let hodně zdraví, štěstí
a spokojený život v kruhu jejich
blízkých.
du

- Máme koupeny cedule s názvy ulic, které plánujeme umístit na oplocení přilehlých pozemků. Vlastníci těchto nemovitostí budou požádáni o souhlas s umístěním cedulí s názvy ulic, přestože, dle Zákona
o obcích, je povinnost občanů s umístěním souhlasit.
- Na stavební úřad byla podána žádost o stavební povolení na revitalizaci náměstí a nové autobusové zastávky (Pod kaštany). Parkování
pro návštěvníky zámku bude řešeno na pozemku za sokolovnou.
- Bude pokračovat oprava komunikací, v nejbližší době se uskuteční
schůzka se dvěma firmami, které po obhlídce předloží cenové návrhy. Týká se to i lokality "Za slepičárnou", kde p. Veletová a p. Vávra
darovali obci část svých pozemků, aby zde mohly být vybudovány
komunikace podle norem.
- S odborem dopravy a Policií ČR se řeší umístění dopravního značení v obci, a to zejména zákazy vjezdů do vybraných ulic a zákazy
parkování.
- Připravuje se 17. ročník tradičního letního hudebního festivalu
T.T. 2016, a to v termínu od 4.8.2016 do 8.9.2016. V KD Loučeň se
letos uskuteční čtyři koncerty.
- Tradiční loučeňská pouť se bude konat na pozemku za sokolovnou,
a to v termínu 20.- 21.8.2016.
- Do systému mobilního rozhlasu je v současnosti zaregistrováno cca
200 občanů. Rozesílání informačních SMS občané hodnotí kladně,
a zájem o bezplatnou registraci narůstá. Úřad městyse Loučeň je
využívá k rozesílání důležitých informací týkajících se chodu obce,
ale i rozesílání inzertních zpráv. Tyto SMS jsou pro inzerenty zpoplatněny, a to dle délky zprávy.
Výzva pro občany:
8.6.2016 pořádá klub důchodců zájezd do Mníšku pod Brdy. Je
naplánovaná prohlídka zdejšího zámku, a muzea Karla Čapka
v Dobříši. Odjezd v 8 h. z náměstí Loučeň, návrat kolem 18-19 h.
Cena za dopravu 100 Kč (platba na úřadě) + vstupné p. Kolátorové v autobuse.
Zbývá několik volných míst, zájemci se mohou hlásit do 6.6.2016
p. Krupkové v kanceláři úřadu.
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Mezi nejmladší občánky naší
obce bylo v sobotu 21.5.2016
v KD Loučeň slavnostně uvítáno 8 dětí.
Čtyři děvčátka: Alžběta Valisková ze Studec, Linda Puldová
z Patřína, Kristýna Folbrechtová z Loučeně a Anna Červová
z Loučeně.
Čtyři chlapci: Alfréd Walter
z Loučeně, Filip Pulda z Patřína, Matyáš Beneš z Loučeně
a Dominik Koliáš z Patřína.
Přejeme šťastné vykročení do
života!
jk

Podobně jako Císařská louka v Praze dne
18.4.1893 se dalším významným milníkem
v dlouholeté historii loučeňské kopané stal dne
9.5.2016 Tereziánský sál Břevnovského kláštera
v Praze. Zde v jeho barokních prostorách byl
pan Ivo Ottomanský za svoji dlouholetou hráčskou, trenérskou a funkcionářskou činnost v loučeňské kopané z rukou předsedy FAČR pana
Miroslava Pelty odměněn "Cenou Dr. Václava
Jíry". Při tom v běhu své neutuchající činorodosti ve fotbalovém klubu oslavil koncem února
pan Ivo Ottomanský v plném zdraví osmdesáté
narozeniny.
Výbor fotbalového klubu se všemi příznivci loučeňské kopané gratuluje.
P. Knytl

     
(pokračování)
Do vlasti jsem odejel z Vladivostoku dne 25. května 1920
na americké lodi Sherman. Byl jsem velitelem jedné čtvrtiny
lodi. Zastavili jsme se v Singapuru, v Colombo a Port Saidu.
Do Terstu jsme přijeli asi 5. července 1920 a do Prahy dne
10. července 1920. (Přesněji: odjezd 24.5., příjezd do Terstu
3.7.1920)
Čechoslováků v ruských legiích bylo 60.000, z nichž 4.000
zahynulo a jejich hroby jsou roztroušeny po celé Sibiři. Evakuace československých dobrovolníků loděmi najatými od spojenců začala ve Vladivostoku v prosinci 1919 a poslední lodní transport odplul v září 1920. Lodě pluly
několika trasami; František Nezdara se plavil trasou, vedoucí kolem
Asie přes Indický oceán a Suezským průplavem do Terstu. Cesta
domů kolem světa měřila 20.000
km a trvala sedm týdnů. Za stručným výčtem tří zastávek si můžeme představit nezapomenutelné
vzpomínky na místa, která málokdo navštíví. Loď obeplula
Koreu, Čínu, Indočínu, Siam, Indii, Arábii, Malou Asii, Řecko
a Dalmácii. František viděl Indický oceán, moře Japonské,
Východočínské, Jihočínské, Arabské, Rudé, Středozemní a
Jaderské. Při zastávkách během nakládání uhlí, pitné vody a
proviantu si mohl prohlédnout přístavy s obrovskými obchodními loděmi a pustit se za poznáním i dále do vnitrozemí.
Všude panovalo tropické vedro. Viděl nádherná čistá města,
zářivě bílou koloniální architekturu, divukrásnou přírodu s
dosud nevídanou faunou i flórou, pestrobarevné chudinské
čtvrti, rikši i karavany velbloudů a další podivuhodnosti. Tyto
a další zážitky vojákům často zprostředkovali významní krajané (konzul Vachtl, obchodník Blažek, cestovatel Štorch...),
žijící v těchto zemích.
František se na to všechno díval nejen svýma očima, ale
i očima své ženy. On se totiž 14.7.1919 v irkutském pravoslavném chrámu Christovozdviženském oženil. Podle archivních záznamů byla jednadvacetiletá nevěsta Zoja Jakovlevna
Babinceva ze Stavropolského újezdu urozeného původu. Její
otec, Jakov Nikolajevič Babincev, byl dědičným šlechticem
v Samarské gubernii, matka, Alexandra Lvovna Griněvická,
dcerou státního rady.
STROMY
(úvod)
O zeleni v okolí Loučeně už toho bylo
napsáno hodně. O tom, jak nám les slouží,
co všechno nám dává, a jak jsme k němu
v lepším případě lhostejní, v tom horším
krutí. A přes to všechno, co bylo napsáno,
stále se válejí kolem lesních cest odpadky,
stále je anonymní vandal schopen ulomit
mladému kaštanu střední výhon, stále se
lesem prohánějí auta a čtyřkolky. O lidech,
kteří si otop na zimu opatřují za večerního
šera s pilkou v ruce v lese, ani nemluvě.
Nebudu tady psát o duši stromu; ale že
jsou stromy živé, o tom jistě nikdo nepochybuje. Všichni jsme se přece na základní škole učili o přírodě živé a neživé.
Kdyby lidský druh zmizel z povrchu
Země, stromy by žily dál. Kdyby však zmizely všechny stromy, kvalita lidského života by bez nich značně utrpěla!
Kdyby si někdo dal tu práci a spočítal
všechny stromy na Loučeni a v jejím těs-

Podle některých historiků vedly k rozhodnutí popravit cara
Mikuláše a jeho blízké právě obavy z vojska Československých legií, blížícího se k Jekatěrinburgu. Bolševikům však
nestačilo vyvraždění carské rodiny včetně dětí a služebnictva
v noci ze 16. na 17. července 1918 v jekatěrinburském sklepení; pronásledovali a vraždili veškeré příslušníky ruské aristokracie. Pro Zoju znamenal sňatek s Františkem nejen nalezení lásky a životního druha, ale i záchranu života. František
po návratu doma vyprávěl o hrůzách, které zažil. Skupina
bolševiků například přepadla
a vyplenila šlechtický statek, jeho
obyvatelstvo pozabíjela. Vrazi se
pak převlékli do pěkných šatů
obětí. Později však na statek vtrhla
další skupina, a v domnění, že má
před sebou urozené boháče,
zavraždila i své soukmenovce...
Na Sherman se Zoja nalodila již
ve třetím měsíci těhotenství. Na
lodi se kromě příslušníků 9. pluku
evakuovalo i 16 ruských manželek
Čechoslováků. Podle dochovaného dokumentu neměli František a Zoja ke svému sňatku souhlas úřadů; přesto František dokázal zařídit, aby jeho žena
dostávala po dobu evakuace příděl čaje, cukru, chleba
a mýdla. Dá se říci, že to byla pro manžele velmi nevšední
svatební cesta. Nikdo tenkrát nemohl tušit, jak se jejich vztah
bude vyvíjet dál...
Za vstup do legií byl jsem rakouským válečným soudem
odsouzen. Můj majetek mi byl zabaven. Udal mne můj bývalý Kompagniekommandant Klíma, také Čech.
Jiné individuum, také Čech, vydíralo mého otce. Že prý jako
legionář byl jsem zajat rakouským vojskem a jsem v zajateckém táboře v Terezíně pod cizím jménem. Že prý mám hlad
a že ono individuum může zprostředkovat zasílání potravin
a peněz. Tatínek nehledě na hrozné nebezpečí, kterému tím
vydával sebe a celou rodinu, posílal potraviny a peníze. Ono
individuum bylo po převratu 1918 odhaleno a potrestáno.
František Nezdara se tedy po pěti letech válečných útrap
vrátil domů. Po dlouhých letech, kdy byl mnohokrát v ohrožení života a jako důstojník byl nucen rozhodovat se rychle
a moudře s ohledem nejen na svůj život, ale i na životy svých
vojáků. Bylo by ale bláhové myslet si, že ho čekal už jen klidný život plný radosti a štěstí!
(pokračování příště)
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ném okolí, viděl by, že je jich mnohem víc
než lidí. Stromy jsou zkrátka v přesile. Co
je jim to však platné, když člověk disponuje rozumem, mocí, důmyslnou technikou.
Strom může tam, kam ho zasadili nebo
kde sám vyrostl, jen stát a zelenat se,
košatět, vrhat stín a přeměňovat vodu, sluneční světlo a oxid uhličitý na kyslík, zpevňovat půdu a zkrátka - sloužit lidem. A to
i po své smrti.
Řekneme-li o někom - ty jsi ale dřevo! myslíme tím, že je těžkopádný, pomalý,
nemotorný, snad i trochu natvrdlý. Ale
vzpomeňte si také, jak jste se učili, až vás
oči bolely, a babička vám poradila: Máš
unavené oči? Tak se chvíli dívej do zeleně...!
Dnes tedy jen obecně, ale příště vám
představím na tomto místě pokaždé jeden
druh stromu, jehož četné zástupce potkáváme na vycházkách Loučeňskem.
(pokračování příště)
lp


30.4.2016 se na pozemku za Sokolovnou u KD na Loučeni konalo již
tradiční "Pálení čarodějnic". Po loňském úspěchu se ukázalo, že je fajn
spojit síly, a společně uspořádat akci, která osloví nejen místní občany
všech věkových kategorií, ale i návštěvníky Loučeně.
V. Černý se svým turistickým oddílem zajistil občerstvení, soutěže,
kterých se zúčastnilo 85 dětí a hlavní atrakci "volbu Miss Fujtajbl". Jednalo se o přehlídku krásných masek čarodějnic a čarodějů (ve věku 2-15 let). Odbornou a spravedlivou porotou bylo vybráno 10
nejděsivějších postaviček, které o získání
prvenství musely plnit opravdu těžké
úkoly.Všichni však byli šikovní a úžasní.
V loňském roce obnovené tradice “Stavění
májky" se opět ujal F. Vlk s dobrovolníky.
O bohatou výzdobu máje se postarala
P. Štalmachová z ateliéru Rezekvítek
a několik místních nadšenkyň. Vztyčení
máje proběhlo ve velkém napětí, neboť hrozilo zlomení špičky, ale nakonec vše dobře
dopadlo a to i díky přispění P. Cabrnocha a jeho traktoru. Celá akce
byla doprovázena hudbou a o večerní živý koncert se postarala místní hudební skupina Mixer R. Bartoně.
Třešničkou na dortu celé povedené akce byl ohňostroj ze střechy
KD. Opravdu se povedl. A pro všechny, které trápí, že se vyhazují
peníze z kasy obce, mohu jen podotknout, že částka 7 000 Kč, kterou přispěla obec, je obhajitelná. Obdobnou částku dofinancoval
V. Černý s turistickým oddílem.
Jmenovaným, i těm, kteří přispěli svou prací či finančně a nejsou
zde uvedeni, děkuji za super akci!
mp


Byli jsme mladí, zakládali rodiny, řešili zaměstnání. Čas plynul.
Někdy nastaly situace těžké, bolestivé. Ale dostavily se i úspěchy
a šťastné chvíle, které život přináší. S vyšším věkem se stále více
vracíme zpátky.
Je neuvěřitelné, že je to již 10 let, co vznikl na Loučeni "Klub seniorů". Úplně na začátku jsme se scházeli v restauraci U Zeleného stromu. Později za podpory obecního úřadu jsme získali klubovnu. To už
se muži oddělili a zůstaly jsme jen ženy. Chtěly bychom poděkovat
všem těm, kteří nás podporovali a umožnili nám, abychom uskutečnily náš bohatý program. Setkání s osobnostmi, které se s námi
podělily o jejich profesní znalosti nebo manuální dovednosti, byla
vždy srdečná. Zážitky těchto setkání obohacovaly náš každodenní
život. Zúčastnily jsme se mnoha zajímavých kulturních akcí, besed,
výstav a výletů. Navštívily jsme místa, kam bychom se jako jednotlivci vůbec nedostali. Každá návštěva zajímavého místa je zpestřením
všedních dnů.
Stáří není snadné období, a proto se musíme naučit dělat si radost.
Pokud se nám to alespoň někdy podaří, budeme šťastné my i naše okolí.
Jestli se k nám chcete někdo připojit, budete vítáni. Budeme se společně
těšit na další přátelská setkání, plná pohody a spokojenosti. Klub seniorů


Studce a Studečky jsou součástí Loučeně od roku 1964.
V dnešní době je ve Studcích šedesát čtyři domů, z toho trvale obydlených dvacet šest a ve Studečkách devět domů, trvale obydlené čtyři.
Ostatní domy v obou vesnicích slouží k rekreaci a víkendovým pobytům.
Ve Studcích pořádáme dvě akce za rok, kdy se sejde převážná většina obyvatel. Je to již tradiční stavění májky a od loňského adventu i rozsvícení naší krásné jedle u požární nádrže.
Obě akce jsou příležitostí sejít se a udržovat tak sousedské vztahy. Při
každé akci nechybí pohoštění, kdy každý přispěje trochou do mlýna.
Během letošního roku bychom byli rádi, kdyby se podařilo dokončit
úpravu návsi spolu s novým oplocením u kapličky. Jako jeden z budoucích návrhů na vylepšení naši milé vísky bychom byli vděčni za obnovení volejbalového hřiště, které se nacházelo v blízkosti rybníka v Chobotě.
Alena Nezdarová


MS Podlesí Loučeň z.s. zve na Dětské odpoledne 12.6.2016 ve 13 h.
v areálu myslivecké klubovny Loučeň.
Program: střelba ze vzduchovky, stromolezectví, poznávací soutěže,
atd. Těšíme se na vás.
Myslivecké sdružení Podlesí Loučeň


Dne 7.5.2016 uspořádala agentura MAROCO v KD Loučeň koncert
Honzy Ponocného alias CIRCUS PONORKA.
Honza Ponocný vystupuje také jako kytarista u Mekyho Žbirky, Ivana
Krále... Jeho hudbu můžete slyšet také například ve filmech Perfect
Days, Revival, Andělé všedního dne, atd.
Circus Ponorka je Honza Ponocný. Honza Ponocný je Circus Ponorka. Na pódiu si vystačí sám. A nuda to rozhodně není. Obecenstvo
bylo překvapeno jaká kouzla se odehrávala pod jeho rukama, ale
i nohama. V ruce kytaru, na zemi spousta "hejblátek", před sebou
mikrofony. To jsou věci, které se mu dokáží proměnit v celou kapelu.
Neskutečné, jak to celé dohromady a zároveň v jedné osobě dokonale znělo. Byl to koncert plný energie, skvělé hudby a výborné
nálady.
Martin Nohava


V rámci revitalizace školní zahrady a tradičního projektového dne
"Dne Země" zasadili žáci 2. stupně rostliny různých biotopů a udělali nové hmyzí a motýlí domečky. Pod vedením učitelů měli žáci hned
několik úkolů. Krom výsadby se také podíleli na vyplnění hmyzích
domků přírodními materiály a je třeba podotknout, že si s nimi poradili výborně. Učitele překvapila zručnost a zápal, s jakým většina žáků
plnila jednotlivé pokyny. Doufejme, že se do hmyzích domečků nastěhují co nejdříve první obyvatelé a naši školu bude zdobit překrásná
zahrada, která bude těšit nejen žáky, ale všechny návštěvníky ZŠ.
Mgr. Miloš Čapek



Tak jako každý rok i letos je připraveno pro děti, ale i pro dospělé
zábavné odpoledne. Tentokrát odpoledne plné zábavy připadá na
sobotu 25.6.2016.
Zábavné odpoledne začíná ve 13:30 hod. na místním fotbalovém
hřišti. Na tuto dobu jsou pro děti připravené různé soutěže, ukázka
historického šermu, malování na obličej, tradiční tuplák, ale i spoustu
dalších atraktivních soutěží, které nyní neprozradíme, proto si přijďte
v sobotu 25.6.2016 protáhnout tělo. Tým Loučeňské penalty se těší
na shledanou.
P. Bašus



 

Malá cedulka, umístěná poblíž dřevěného posezení na břehu Jívového rybníka, informuje kolemjdoucí o letošním devadesátiletém výročí vzniku
chatové osady Jivák. Neuškodí připomenout si:
Území chatové osady leží na rozhraní dvou okresů - větší část je na území okresu Mladá Boleslav
(katastrální území Vlkava), menší část na území
okresu Nymburk (katastrální území Patřín, obec
Loučeň). Osada vznikla v krásném přírodním prostředí kolem rybníka ve druhé polovině 20. let.
Jivácký osadní klub byl založen v roce 1926. Zakladatelem klubu a prvním šerifem byl Jan Bártl.
V roce 1935 nechal Alexandr Thurn Taxis na
místě srazu všech osadníků, kteří se sem sjížděli
jak z oblasti Nymburska, tak Mladoboleslavska,
vybudovat pivnici s tančírnou a kabinami. Později
byla přestavěna (projektoval ji arch. Kozák, bratr
loučeňského lékaře) a využívána jako zájezdní
hostinec. Současně dal kníže postavit několik chat.
V roce 1937 jich v lese pod restaurací stálo dvanáct
a další se stavěly. Osadní klub pořádal sportovní
turnaje, závody v plavání atd.
V roce 1944 však celý prostor zabrala německá armáda a v oboře byl vybudován muniční
sklad. Chaty byly zbourány a na jejich místě postaveny vojenské objekty. V roce 1948 zde byl
Janu Bártlovi, zahynuvšímu v roce 1945 v německém Braunschweigu po věznění nacisty,
postaven památník.
Po válce se osadníci vraceli zpět, ze zbytků vojenských baráků byly postaveny chaty nové.
Výstavbě chat se nejvíce dařilo v šedesátých letech dvacátého století. Na Jíváku to opět žilo.
Zásluhou několika obětavých osadníků kvetl kulturní a společenský život. Hrálo se divadlo,
pořádaly se koncerty. V roce 1956, v představení Rusalky v přírodě poblíž restaurace, zpíval
náš nejslavnější vodník - sám Eduard Haken. V roce 1957 byla vedle hostince vybudována
lesní scéna s velkým hledištěm. Popularita Jíváku se šířila daleko za hranice obou okresů.
Jezdily sem umělecké osobnosti i ze zahraničí.
Všechno skončilo v roce 1968. Jivácký klub zrušili a jeho činnost byla obnovena teprve po
roce 1989. V roce 2000 stálo na místě někdejší slavné osady 116 chat a rostou další. Noví
nadšenci křísí zašlou slávu, místo lidové restaurace se ve vodě Jíváku zrcadlí Lovecký hotel,
a rybníky a lesy kolem nadále přitahují rodiny s dětmi, turisty, cyklisty, milovníky přírody, hub
a klidu.
V sobotu 13.8.2016 se na Jíváku uskuteční velké oslavy tohoto krásného místa a všech
lidí, kteří přispěli nebo stále ještě přispívají k jeho rozkvětu.
lp


Jak jste všichni byli průběžně informováni, získala naše obec finanční dar ve výši 18 000 Kč
od firmy Škoda Auto Mladá Boleslav z grantu "Za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR jeden
zasazený strom". Prostředky byly určeny na výsadbu stromů (třešní různých druhů) v části
obce Průhon, které měly doplnit proluky v nádherné třešňové aleji, která zejména v jarním
období nemá v širokém okolí konkurenci. Výsadba 120 nových stromků proběhla za účasti
zaměstnanců městyse Loučeň.
Velkými "malými" pomocníky pak byly děti z MŠ Loučeň, které se pod dohledem žáků
z 9. třídy ZŠ Loučeň s velkou vervou pustily do práce, která jim šla pěkně od ruky. Za pracovní výkon dostaly od obce sladkou odměnu.
V minulém čísle Občasníku jsme Vás o výsadbě informovali, a je škoda, že se z řad občanů nepřihlásili žádní dobrovolníci. Asi je jednoduché vše jen kritizovat, ale přiložit ruku k dílu
se nikomu moc nechce.
mp

Kontakty OÚ Loučeň:
Tel.: 325 585 283

29.6. Školní akademie

17 h.

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.
Akce na hřišti Ve Štítě:
11.6. Loučeňský pohár 2016
turnaj mladší přípravky
25.6. Loučeňská penalta 2016

13:30 h.


30.5.-3.6. Zápis do ŠD
12.6.-17.6. Škola v přírodě (3.-5. roč.)
29.6. Školní akademie, KD, 17:00 h.
30.6. Ukončení školního roku
Veškeré informace o ZŠ a MŠ Loučeň
najdete na www.zs-loucen.cz.

Nově možnost placené inzerce
v Loučeňském Občasníku! Nabízíme
možnost inzerce 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

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