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Občasník Speciál
Vážení čtenáři,
rádi bychom vás informovali o připravovaném zvláštním vydání
Občasníku, které bude zaměřeno čistě jen na komunální volby.
Všichni určitě chceme, aby si Občasník uchoval svou
nestrannost a objektivitu a byl názorovou platformou všech
občanů obce. Proto v letošních důležitých volbách do obecního
zastupitelstva poskytneme všem kandidujícím stranám a
sdružením rovnou příležitost. Každému uskupení bude dán
v zářijovém čísle k dispozici stejný prostor (rozsah stran) a
každému budou položeny naprosto stejné otázky. Ty sestaví
redakce Občasníku na základě podnětů veřejnosti. Ty pak

roztřídíme do tematických okruhů tak, aby otázky pokryly (pokud
možno), všechny důležité oblasti života obce. Otázky by měly být
zformulovány zhruba do konce srpna, aby kandidující měli
dostatek času se k nim vyjádřit. Toto speciální číslo chceme vydat
v průběhu měsíce září, tak aby ho občané měli k dispozici zhruba
tři týdny před volbami (termín bohužel nebyl dosud vyhlášen).
Vyzýváme proto už nyní naše čtenáře, aby nám své dotazy
posílali a zapojili se do předvolební diskuse. K tomuto účelu byla
zřízena nová elektronická adresa: redakceobcasnik@post.cz
Nebo pište na adresu Redakce Občasníku, Za Poštou 97,
289 37 Loučeň.
redakce

Několik otázek pro starostku
Vážená paní starostko, v posledním, předvánočním čísle
Občasníku jste zmiňovala řadu stavebních úprav, které má
místní zastupitelstvo v nejbližším období v plánu. Na
některých objektech, například na Kulturním domě je i zvenčí
vidět, že práce postupují kupředu. Jsou tu nová okna a
dokončuje se i fasáda. Jak je to ale s vnitřnímu úpravami?
Součástí stavebních úprav je i výměna stávajících plechových
podhledů ve vstupním vestibulu, v přísálí, hlavním sále i na hale
ve druhém nadzemním podlaží. Součástí nových podhledů jsou i
nová, ekonomičtější, vestavěná světla včetně elektrorozvodů. Na
sále budou opraveny stěny nad obložením, které byly opadané a
několik let schované pod závěsem. Všechny tyto prostory včetně
toalet budou nově vymalovány. Chtěli bychom ještě obrousit a
nalakovat parkety. Na další opravy (např. výměnu tepelného zdroje
a rozvody vytápění) a nové vybavení budeme dále shánět peníze.

by se tady v červenci a srpnu měly konat koncerty Mezinárodního
hudební festivalu T &T.

Kdy tedy podle Vás budou moci v domě proběhnout první
společenské akce?
Na jeden den 26. 3. se přerušily stavební práce tak, aby bylo
možné uspořádat tradiční Velikonoční jarmark a občané mohli
nahlédnout pod „pokličku“ prováděných úprav. Asi první větší akcí,
která by tu mohla proběhnout, by mohla být školní akademie. Pak

Občané si nemohli nevšimnout uzavření ulice Strupkova.
Netrvají tady úpravy spojené s uzávěrou komunikace příliš
dlouho? Čím to, že se doba uzávěry komunikace tak protahuje.
Opravy ulice Strupkova postupují podle smlouvy se zhoto-vitelem.
Občané byli s termíny seznámeni a věřím, že jsou trpěliví a
tolerantní. Odměnou jim pak bude přístup do jejich domovů po
krásné čisté komunikaci. Tato ulice je dlouhá a úzká, tím jsou i
trochu ztíženy podmínky realizace. A jak to tak bývá při
rekonstrukcích „starých“ staveb, tedy i komunikací, většinou se
narazí na nějakou nečekanou překážku. Není ovšem problém, který
by se nedal vyřešit. Součástí oprav v této ulici je i s rozvod kabelů
pro veřejné osvětlení.

Ani si neodvažuji zmínit tolik potřebný chodník mezi Patřínem
a Loučení, o kterém se už léta marně mluví.
V současné době je zahájena tzv. První etapa stavby chodníku
Loučeň – Patřín, který povede od budovy úřadu čp. 97 až po ulici
K Hájovně. Tento chodník řešíme od roku 2019 (projekt i stavební
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povolení jsou od počátku k nahlédnutí na stránkách městyse
Loučeň). Obec na něj získala dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, z kapitoly Bezpečnost dopravy. Současně s chodníky
se řeší i přístupy (vjezdy) k nemovitostem. S vlastníky proběhla na
několika schůzkách jednání, kde byli seznámeni s postupy prací a
možnostmi parkování.
Druhá etapa, která by se měla týkat chodníku od ulice K Hájovně
až k vjezdu do obce (ke značce Patřín) je ve stádiu zpracování
projektové dokumentace. Stavební práce v této etapě musí být
bohužel vedeny z větší části po pozemcích patřících
Středočeskému kraji. Na nich jsou mnohdy uloženy také sítě
infrastruktury, a to v hloubkách, kam by měla zasahovat konstrukce
chodníků, takže je nutné řešit navíc i přeložky. Dalším problémem
je šířka prostoru a výškové uspořádání vzhledem k přilehlým
nemovitostem, kudy by měl chodník vést. Problémem je, že jeho
vybudování v daných podmínkách naráží na to, že nelze splnit
předepsané bezpečnostní požadavky týkající se jeho šířky a
dalších parametrů. Bylo by tedy například nutné přecházet přes
ulici z jedné strany na druhou.
V úseku pod hospodou jsou navíc v místě plánovaného chodníku
situovány sloupy s vedením CETIN. Každopádně se touto situací
zabýváme a věříme, že se v dohledné době vyřeší i tento
nebezpečný úsek.

Jak to bude dál s prodejem průmyslového zboží? Je vidět, že
dům získal nového provozovatele a že i tady probíhají nějaké
úpravy. Občané se ptají, jak získal nový provozovatel tento
objekt, a hlavně, co bude
prodávat a jaké služby tu
bude poskytovat. Bude tu
zachován stejný sortiment
zboží?
Na objekt průmyslo-vého
zboží byl zveřejněn záměr
pronájmu, kde již bylo
stanoveno, k jakému účelu by
měl objekt nadále sloužit. Nový
provozovatel splnil dané
podmínky, a tak i zde bude
zachován
sorti-ment
průmyslového
zboží,
zahrádkářských
potřeb,
drobné
drogerie
a
papírenského zboží.
Bohužel budova, která má
dále sloužit jako prodejna, byla ve stavu, jenž by mohl ohrozit
nového provozovatele i nakupující. Na podlahách se po sejmutí
PVC ukázalo, že na osmdesáti procentech plochy jsou zachváceny
plísní a hnilobou. Bylo nutné sáhnout i do rozvodů elektro, vody i
kanalizace tak, aby byly splněny veškeré normy. Aby byl zajištěn
bezpečný přístup do objektu, bude potřeba opravit také vstupní
schodiště. Přes všechny komplikace je prodejna udržována, byť s
určitým omezením, v provozu i po dobu oprav. Opravy jsou
koncipovány tak, aby bylo možné v budoucnu využít i prostory půdy
např. k vybudování obecního bytu (se vstupem ze zahrady).

A jak to vypadá s lékárnou?
Mgr. Veselý, který měl prostory lékárny pronajaté, dlouhodobě
neplnil sjednané podmínky, a tak mu byla smlouva vypovězena.
V současné době poptáváme nového provozovatele lékárny.

Jaké další stavení úpravy jsou plánovány na letošní jaro a
léto?
Těch stavebních akcí se nám sešlo od jara najednou již několik.
Jsou to akce, které jsou připravované už 2,5 – 3 roky (od záměru,
zpracování projektu, získání dotací, výběrových řízení na

zhotovitele). Nejedná se tedy o žádné akce, o kterých bychom
občany neinformovali. Stálo nás to hodně příprav a práce, ale
věřím, že to občané ocení.
Ulice Strupkova a Kulturní dům budou dokončeny během dubna
a května tohoto roku.
Stavba zpevněných ploch (s vyznačenými parkovacími místy)
kolem obecního úřadu, pošty a hasičárny včetně chodníku byla
započata začátkem března a měla by být dokončena nejdéle do
konce prázdnin.
Začátkem března byla zahájena stavba (předáno staveniště) nové
mateřské školky u ZŠ. V současné době probíhá vyklízení tzv.
„likusáku“, který bude zdemolován. Podle smlouvy by stavba
mateřské školy měla trvat 500 dní.
Práce na prodloužení vodovodu a kanalizace do Studec a
Studeček včetně intenzifikace čistírny odpadních vod budou
zahájeny nejdéle v dubnu. Proběhly koordinační schůzky (investor,
TDI, BOZP, zhotovitel) týkající se zařízení staveniště, upřesnění
materiálů atd. Probíhají také jednání s bankami o zřízení úvěru na
dofinancování stavby a zřízení stavebního spoření pro občany, kteří
nebudou mít finance na pořízení vodovodních a kanalizačních
přípojek.
Čekáme na výsledky hodnocení ministerstva pro místní rozvoj,
kde jsme žádali o dotace na opravu ulic Třešňová a K Oboře (ke
hřbitovu). Pokud bychom obdrželi kladné hodnocení, připadala by
v úvahu ještě oprava těchto ulic.
Průběžně opravujeme, či vyměňujeme lampy veřejného osvětlení,
které jsou nevyhovující či někde chybějí (např. ulice K Bažantnici,
Římalova atd.)
Největší diskuse zřejmě rozpoutá plán územního rozvoje.
Územní plán, resp. jeho návrh, kde jsou zahrnuty podněty a
připomínky občanů, je připraven ke společnému projednání s
odborem územního plánování při MěÚ Nymburk a ke schvalování
nadřízeným orgánem, jímž je Krajský úřad Středočeského kraje.
V návrhu nového územního plánu se neuvažuje o žádné masivní
zástavbě, ale s postupným, etapovým, využívání zastavěných a
zastavitelných ploch, který vychází z původního územního plánu
z roku 2008 a jeho změn.

Na závěr ještě trochu osobnější otázka. Co Vás v poslední
době potěšilo?
Mohu říct, že mě dnes už těší maličkosti každodenního života….
Ale vážně – jsem i hrdá na naše občany, jak se dokážou postavit
výzvám typu „covid“, „tornádo na Moravě“ a teď válka na Ukrajině
a těší mě, že dokážou okamžitě nabídnout spolupráci.
Také mě hřeje na srdci, že se nám podařilo dotáhnout
připravované akce k realizaci a je vidět, že nezahálíme.

Co Vás naopak zlobí? Stalo se něco, co Vás opravdu
„vytočilo“?
Zlobí mě…spíš mrzí..? Asi zloba některých lidí, kteří hází klacky
pod nohy, očerňují a mystifikují. Věřím, že takto činí z důvodu
nějaké své nenaplněné touhy a ve své podstatě to asi nemyslí zle,
jen kolem sebe zbytečně kopou, aby se zviditelnili. Bohužel se
jedná o lidi, kteří by měli ve spolupráci (která jim byla nabídnuta)
s ostatními naopak podporovat rozvoj obce a lepší žití občanů.

Poslední dotaz: Budete kandidovat v letošních komunálních
volbách?
I přesto, že jsem si mnohokrát řekla, jestli ta energie a spousta
hodin, které, “starostování“ věnuji, stojí za ty nervy, urážky,
udávání……… ale pak je tu i druhá strana mince, a to spolupráce
s výbornými kolegy zastupiteli a zaměstnanci. A také pohled na
výsledek naší společné práce. Co jsme začali, bude potřeba ještě
dodělat. Takže Ano, budu kandidovat, protože vím, že mě v tom mí
„soukmenovci“ nenechají a půjdeme do toho zase společně.
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Pomoc Ukrajině
Dnes už asi nikdo nepochybuje, že ruský útok na Ukrajinu
mění i náš svět. S příchodem tak velkého počtu lidí čeká
řada náročných výzev i naši společnost. Ruská válka proti
Ukrajině totiž ukazuje, že svět ani tolik nerozdělují hranice
mezi státy, jako spíše hranice lidskosti.
Chtěli bychom uvést několik obdivuhodných příkladů
lidské solidarity v naší obci.

O své spontánní reakci nám napsali manželé Petra a Martin
Nohavovi:
Útok Ruska 24.2.2022 na Ukrajinu nás všechny vyděsil. Naše
generace válku nezažila a asi nás nikoho by ani nenapadlo, že
konflikt vypukne v Evropě tak blízko nás.
Záběry davů prchajících matek s dětmi ve zprávách se dotkl
každého z nás. A každý určitě začal přemýšlet, jak by mohl
pomoci. Napadlo nás uspořádat benefiční koncert v klubu
Vrokáč na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Oslovili
jsme muzikanty z našeho regionu, zda by nevystoupili bez
nároku na honorář. A zájem byl veliký! Koncert začal už ve 14
hodin 19. března 2022.
Chceme poděkovat všem muzikantům, kteří zde vystoupili:
David Šitavanc, Fenix, Dan Horyna & Beny Rock, Žebřík do
kurníku, Telegraf, Piranha, The Fotters a Vrokáč. Náš
kameraman umožnil i těm, kdo nemohl přijít, sledovat koncert
v přímém přenosu na YouTube. Chtěla bych poděkovat všem
účinkujícím, zvukaři, personálu a místním restauracím, které se
postaraly o hladové muzikanty. Především ale děkujeme všem,
kdo tuto akci podpořili svou účastí nebo finančním příspěvkem.
Výtěžek z koncertu byl 40 400 Kč. Polovina vybrané částky se
odešle na konto Ukrajina – Člověk v tísni, druhou část
věnujeme OÚ městysu Loučeň, aby ji využila při zařizování
učebny pro předškolní i školní děti z Ukrajiny.
Tímto ale určitě naše pomoc nekončí. Snažíme se těmto
matkám s dětmi pomáhat, jak se dá. Pokud by jste i vy chtěli
pomoci, věřte, že je to úžasný pocit.
Petra a Martin Nohavovi - klub Vrokáč

Starostka paní Marta Peterková dodává:
U nás v městysu podporujeme zejména ty maminky, které
mají vazby k Loučeni a okolí a jejichž příbuzní zde už pracují a
které tu také hledají práci, aby nemusely být odkázány na další
pomoc. Ve spolupráci se školou připravujeme zajištění výuky
pro děti školou povinné i program pro děti předškolního věku.
Plánujeme zřídit tzv. adaptační skupinu, která by mohla mít
zázemí v zasedací místnosti úřadu městyse Loučeň a v budově
sokolovny. Adaptační skupina má pomoci dětem uvyknout si na
novou zemi a nové prostředí a usnadnit jim následný nástup do
mateřské, základní nebo střední školy. Zároveň umožňuje
zapojení rodičů do pracovního procesu. Smyslem adaptačních
skupin je mimo jiné i posílení psychické pohody v neznámém
cizojazyčném prostředí. Náplň jejich činnosti by měla být pestrá,
měla by zahrnovat i sport a pohyb v přírodě. Děti by se měly
postupně seznamovat s životem v cizí zemi, zdejšími zvyklostmi
a učit se zvládat český jazyk.
Pokud jde o ubytování maminek s dětmi, za městys Loučeň
jsme nabídli využití obecního domku ve Studcích.“

Dejme ale slovo těm, které domek pro ukrajinské uprchlíky
samy připravovaly – obětavým dobrovolnicím ze Studců,
které zároveň využívají této příležitosti, aby poděkovaly všem,
kdo se na úklidu a pracích se zařízením podíleli. Proto si ani
nepřejí uvádět žádná konkrétní jména.
Bytová jednotka se skládá ze dvou místností s kuchyňským
koutem a má i sociální zařízení. Byt jsme uklidili, zařídili
nábytkem a potřebným vybavením (pračka, lednice, varná

deska, kávovar, televize, povlečení, hračky pro děti, hygienické
potřeby a základní potraviny), které jsme dali dohromady s
vedením obce a obyvateli Studec. Můžeme zde ubytovat 7
osob. Součástí obecního domku je dětské hřiště, které bude
samozřejmě k dispozici i pro příchozí děti. Jsme připraveni
rodinám pomáhat i nadále, např. se zajištěním oblečení,
nákupů, začleněním do běžného života a místní komunity.
Podle starostky bude domek připojen i na internet – službu
bezplatně poskytne firma Datonet.

Na náš dotaz nám odpověděla i firma PILOUS s.r.o.
Podařilo se nám ubytovat a poskytnout zabezpečení prozatím
pro šest ukrajinských rodin. Jedná se o maminky s dětmi od
dvou do osmi let. Firma jim nabízí v případě zájmu i
zaměstnání. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem
maminkám i tatínkům s dobrým srdcem z Loučeňe, kteří
pomáhali, jak s přípravou a vybavením ubytování, tak s
obstaráním oblečení pro děti i maminky a s nákupy nezbytné
drogerie či potravin.

Podobně i „U Otomanských“ přijali dvě ukrajinské rodiny a
rovněž děkují všem, kteří jim pomohli pro ně získat základní
potřeby.
(zpracovala redakce)

Ukrajinské děti v naší škole
I do městysu Loučeň a okolních obcí dorazili uprchlíci z
Ukrajiny – ženy a děti, které z domovů vyhnala válka. Přestože
podmínky pobytu uprchlíků na území České republiky jsou
stanoveny v mnoha nově vznikajících legislativních normách,
které jim kromě jiného umožňují využít delší dobu na počáteční
adaptaci a odeznění zažitých hrůz ve vlastní zemi, tak snaha
Ukrajinců (hlavně matek) je začlenit své potomky do komunity
českých dětí na školách, a tím zahájit jazykovou a sociální
integraci do nového prostředí. Neméně důležité pro ukrajinské
rodiče je si najít vhodné pracovní místo, aby nutné finanční
náklady na jejich pobyt nebyly tak bolestné.
Škola v součinnosti se zřizovatelem umožnila ukrajinským
dětem se velmi rychle začlenit do integračního a vzdělávacího
procesu tím, že mohou využívat prostory ZŠ, ŠD, ale i zasedací
místnost obecního úřadu včetně sociálního zařízení, dále pak i
místní sokolovnu. Snahou tedy je vytvořit účinnou adaptační
skupinu s prostupem na běžné třídy, případně skupiny ŠD.
Pro snazší překonání jazykové bariéry napomůže i osobní
účast jedné ukrajinské maminky – učitelky na samotném
vzdělávání; zapojí se také dobrovolnice – Češka pro výuku
českého jazyka.
Ukrajinské děti docházejí na dopolední výuku a více než o
probírané učivo jde o to, aby se mezi vrstevníky co nejrychleji
naučili rozumět a mluvit česky. Jejich postupné začleňování
mezi české žáky jim pomůže odreagovat se od prožitých
traumat.
Karina, která nastoupila do 7. třídy, oceňuje, že je tady klid a
hezky. Pokud jde o školu, zdá se jí, že v české škole je veseleji.
I její bratr ve 2. třídě se v české škole cítí dobře, s domluvou s
novými kamarády už po několika dnech nemá problém. Naštěstí
mnozí učitelé zvládnou komunikaci v ruštině, takže se s dětmi
dorozumí. Kolik ukrajinských dětí ještě přijde, nedokáže v tuto
chvíli nikdo odhadnout.
Všichni věříme, že situace na Ukrajině se díky odvaze
samotných Ukrajinců a mezinárodní pomoci brzy vrátí do
přípustných mezí.
PhDr. H. Sassmannová, Mgr. Z. Kubálek
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K veřejnému zasedání
Vážené občanky, vážení občané, vážení Loučeňáci,
dne 14. 3. 2022 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva.
Bohužel jsem se nemohla z vážných zdravotních a rodinných
důvodů zúčastnit. Nicméně jsem se před jeho jednáním vyjádřila
písemnou formou a zaslala jsem toto vyjádření datovou schránkou
i e-mailem. Třeba se ve svých závěrech mýlím, dalo by se říci, kéž
by, třeba ne. To ukáže čas. Nicméně určitá zdrženlivost
v nakládání s našimi financemi by byla na místě. Asi to tak musí
dělat každý z nás i v rodinných rozpočtech. Současně nebyly
poskytnuty Vám, občanům, všechny podstatné informace,
zejména co se týká dopadu do poplatků a daně z nemovitosti. Je
to trošku delší čtení… Tohle už není situace o „dohadování“ a
„půtkách“, jak někteří vnímáte, ale o absolutní ignoraci čehokoliv,
co není v souladu s představami a cíli dotčených osob, které však
nehospodaří se svými penězi, ale s penězi každého z občanů
Loučeně. Tak snad to přečtete a pochopíte mé motivy.
Děkuji moc a přeji pokud možno klidné dny,
Alena Klimtová

„Vyjádření k oznámenému veřejnému zasedání zastupitelstva
dne 14.03.2022 a k zaslaným podkladům, omluva z jednání
Vážení zastupitelé a vážená paní starostko,
svolavatel veřejného zasedání zastupitelstva, paní Peterková,
jeho konání oznámila dne 07.03.2022 vyvěšením na web obce.
Já jsem jako zastupitelka byla informována dne 10.03.2022
emailem, kdy mi byla zaslána i část podkladů k veřejnému
zasedání zastupitelstva. Termín veřejného zasedání zastupitelstva
je určen na 14.03.2022.
Dle čl. III. odst. 3 Jednacího řádu zastupitelstva (blíže zde) věty
poslední svolavatel doručí členům zastupitelstva nejméně 7
dnů před konáním zasedání zastupitelstva informaci o jeho
konání (elektronicky, telefonicky nebo písemně). Pro
zopakování – informace o konání veřejného zasedání
zastupitelstva mi byla doručena dne 10.03.2022, tedy v rozporu
s jednacím řádem, který mimochodem dne 23.12.2014
podepisovala svolavatelka tohoto veřejného zasedání, starostka
Peterková.
K zaslanému programu veřejného zasedání zastupitelstva se
vyjadřuji takto:
l Projednání financování záměrů městyse Loučeň:
– zahájení několika investic najednou v milionových částkách
Kč při stávajícím rozpočtu obce a současné situaci je
hazardní.
– bude třeba prodat velkou část majetku městyse, navíc ne
ve zcela výhodné době.
– městys bude nucen se úvěrově zadlužit na mnoho let,
navíc bez jistoty výše příjmů.
– současný i minulý ekonomický vývoj (pandemický, válečný)
nedává příliš velké jistoty, dotační podpora není jistá.
– je nezbytné podrobně informovat občany a vést o tom
s nimi diskusi.
– je nezbytné občany upozornit, že musí v následujících
letech počítat s razantním navýšením poplatku za
odpady a daně z nemovitosti.
– ideální zadlužení je dle předložené analýzy Ing. Tesaře
v maximální výši 100 milionů Kč – předpokládané investice
jsou v celkové výši dle odpovědi starostky na žádost o
informace (neboť jinak jsme se nebyli schopni informace
dozvědět ani jako zastupitelé) tyto (přímo citováno ze
zmíněné odpovědi – více zde):
l „chodník, zpevněné plochy - cena dle smlouvy 10 960
000Kč dotace (MMR, SFDI) 7 586 396Kč , realizace a ukončení
2022
– kulturní dům cena dle smlouvy cena dle smlouvy 6 495
315Kč (MMR) 4 631 846Kč (k 25.2.2022 již zaplaceno
firmě cca 4 000 000Kč) realizace a ukončení 2022
– ul. Strupkova cena dle smlouvy 4 517 081Kč (MMR) 4 000

–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

000Kč ( k 25.2.2022 již zaplaceno firmě 1 500 000Kč)
realizace a ukončení 2022 - kanalizace,
ČOV +vodovod - cena dle smlouvy 98 000 000Kč (MZe) 45
000 000Kč ( do peněz Městyse Loučeň sáhneme až po
vyčerpání dotací), realizace a ukončení 2022-24
MŠ cena dle smlouvy 55 000 000Kč podáváme žádost,
předpoklad 10 000 000Kč MF, Stř.kraj 10 000 000K
začínáme stavět i bez dotace 2022-2024 Ceny jsou
uvedené vč.DPH“
Doplnění k plánovaným chodníkům dle odpovědi na žádost
o informace zde. Doufám jen, že informace o tom, že vedení
obce žádá po vlastnících nemovitostí převod určité finanční
částky darovací smlouvou je pouze smyšlena a nezakládá
se na pravdě. Upozorňuji, že neznalost zákona, natož při
výkonu veřejné funkce, neomlouvá a darovací smlouvou
nelze nahrazovat jiná příhodná smluvní ujednání.
k rozpočtu obce – pohybuje se kolem 29 milionů Kč,
běžné výdaje činí kolem 20 milionů Kč – viz Monitor státní
pokladny – více zde.
načasování, kdy zahájení všech investičních akcí pár
měsíců před volbami, je víc než nevhodné – pokud by
nedošlo k obhájení mandátu současnou starostkou obce a
zastupiteli z její kandidátní listiny, nové vedení obce ponese
veškerou odpovědnost a bude v jakémkoliv dalším jednání
zcela omezeno – bude se víceméně pouze splácet (pokud
nebude městys v horší situaci a nebude se potácet ve
vážných finančních problémech).
férové jednání by bylo, nechť jsou tyto investiční záměry
součástí předvolebního programu jejich propagátorů a
voliči pak v komunálních volbách rozhodnou, zda souhlasí
s takovým postupem či nikoliv.
dle výše uvedené odpovědi na žádost o informaci není ani
stanoven harmonogram a ze současného jednání vedení
obce lze uzavřít, že budou zahájeny všechny současně.
pokud i přes veškeré výhrady budou investiční záměry
zahájeny, je nezbytné, aby v usneseních k tomu přijatých
bylo, že se vycházelo ze střednědobého plánu Ing.
Tesaře a budou plně dodržena jeho doporučení.
Meziroční zvýšení cen v průměru kolem 20 % - více zde.
Ekonomický vývoj není stabilizován a nelze s jistotou
predikovat.

K tomuto uzavírám, že nesouhlasím s investicemi dle výše
uvedeného a navrhuji dokončit zahájené investice u
kulturního domu, místní komunikace v ulici Strupkova a
budování kanalizace, vodovodu a intenzifikace ČOV.
K budování mateřské školy a renovaci stávající základní
školy navrhuji vyvolat jednání s okolními obcemi a zvážit
vybudování svazkové mateřské školky. Tím by mohlo dojít
k rozložení nákladů na realizaci.
K dalším bodům programu je zbytečné se vyjadřovat – z procesu
inventarizace jsme byli s Jaroslavem Řízkem v předchozích letech
vyškrtnuti, o dalších bodech nejsme průběžně informováni, a je
třeba zdůraznit, že na pracovní schůzky zastupitelstva nejsme
po celou dobu trvání našeho mandátu zváni.
Z dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se omlouvám ze
zdravotních a rodinných důvodů.
Žádám, aby tato písemnost byla učiněna součástí zápisu ze
zmíněného veřejného zasedání zastupitelstva a bez jakékoliv
anonymizace zveřejněna na webových stránkách obce.
Mrzí nás, že nejsou již čtvrtým rokem respektovány výsledky
demokratických voleb a obec je vedena autoritativním a
centralistickým způsobem.
S pozdravem
Mgr. Alena Klimtová, DiS.
(Na požádání autorů o zveřejnění v zaslané podobě nebyl článek
korigován)
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Směna pozemků v městysi Loučeň
Dne 15.12.2021 bylo na veřejném zasedání zastupitelstva
městyse Loučeň přijato usnesení č. 180/2021, a to o směně
pozemku č. 225 a pozemku č. 245/1, oba dva v katastru městyse
Loučeň. Pozemek č. 225 je v držení soukromé osoby a pozemek
č. 245/1 je v držení městyse Loučeně. Na celé směně pozemků
by nebylo ani nic špatného, ale vedení obce se slepě řídilo
vypracovaným znaleckým posudkem, kdy cena dle
vypracovaného znaleckého posudku na pozemek soukromé
osoby byl 637,20 Kč za metr čtvereční, a za pozemek městyse
Loučeně byl stanoven na 340 Kč za metr čtvereční. Jedná se část
komunikace v ulici Ke Škole a o část pozemku – louky u hřiště.
Komunikace byla ve vlastnictví soukromé osoby, louka byla
městyse Loučeň.
Při dotazu na obecním úřadě bylo řečeno, že byly vypracovány
znalecké posudky v uvedené věci, podle kterých byla stanovena
jednotlivá cena pozemků. Vzhledem k tomuto jsem si vyžádal
zmíněné znalecké posudky, které byly vyhotoveny k uvedené
směně pozemku. Při nahlédnutí do těchto znaleckých posudků
mi nebylo vedením obce vyjasněno, natož vysvětleno, proč
soukromý pozemek č. 225 byl oceněn dle vyhlášky č. 441/20213
Sb. jinak, každopádně dráž, než pozemek obce.
Soukromá osoba směnila pozemek s městysem Loučeň v
celkové výměře 752 metrů čtverečních za cenu 637,20 Kč za 1
metr čtvereční, městys Loučeň se soukromou osobou pozemek
v celkové výměře 1220 metrů čtverečních za cenu 340 Kč za metr
čtvereční. No, pojďme si říct, že cesta by navždy cestou zůstat

musela, aby se lidé dostali ke svým nemovitostem. Navíc cesta
byla zhodnocena jako „cesta“ obcí, nikoliv nikým jiným.
Nicméně, jediné co rozlišovalo tyto dva znalecké posudky, je, jak
bylo výše uvedeno, jiné zařazení dle oceňovací vyhlášky, ale oba
dva pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalý
travnatý porost, pozemky jsou oceněny jako stavební, pouze ten
obecní pozemek byl dále uveden, že je zatím pouze v územním
plánu (co však není, může být, že?).
Pro bližší osvětlení, obecní pozemek, který se nachází za
fotbalovým hřištěm, je v centru obce, a ano, v dnešní době se
snažíme jako zastupitelé tento pozemek zachovat jako veřejnou
zeleň, ale vše je jak na současných, tak budoucích zastupitelích
městyse. Každá obec, potažmo vedení obce by se mělo chovat
zodpovědně ke svému svěřenému majetku a zacházet s ním
s péčí řádného hospodáře. Vy byste svůj kus parcely takhle
prodali? No já ne. Proč se k tomuto vedení obce a za tuto cenu
přiklonilo, to Vám určitě paní starostka Peterková vysvětlí ve svém
„Úvodníku“. Jen taková douška, musím to napsat, i kdyby čert na
koze jezdil, jsme v opozici tři, jinak řečeno 3, proti osmi, tj. 8, a i
kdybych udělali cokoliv, platí to, co se řekne ve většině, bez
diskuse, dialogu. Prostě to tak platí.
Tak zase příště a snad v lepších časech.
Jaroslav Řízek
(Na požádání autorů o zveřejnění v zaslané podobě nebyl článek
korigován)

Moje první rehabilitace
„Dobrý den paní doktorko, začal jsem mít problém s krční páteří.
Poznal jsem to hlavně při jízdě tramvají, sedím a dívám se z okna,
mám tedy natočenou hlavu na jednu stranu. Když potřebuji dát
hlavu rovně, tak to nejde, mám blokaci nebo jak bych to nazval.“
Musím vypadat komicky, když mně zůstala hlava při chůzi natočená na jednu stranu. Jak to vypadá by mi bylo celkem jedno,
ale ono to bolí. Když vystoupím, pomaličku rovnám hlavu, pomáhá
mně záklon, někdy to srovnám hned, ale taky stojím jako socha a
pomalu se snažím vrátit hlavu do původní polohy.
„Odložte si, podívám se na vás. Máte hodně ztuhlou krční páteř.
Nejdříve zajdete na elektroléčbu a na uvolnění. Rehabilitační pracovnice vám určitě pomůže. Je to proti Vlachovce ve vilce –
Okrouhlická 34. Tady máte doporučení a telefonní číslo, domluvte
si termín a vysvětlete sestřičce, co máte za problém. Píšu vám
deset návštěv po padesáti minutách. Když vám to nepomůže,
budeme to řešit jinak.“
„Paní doktorko, moc děkuji, opravdu mně to otravuje život.“
Termín se blíží a já jsem rád, že jsem se odhodlal s tím něco
udělat. Bylo docela dobré, kdybych mohl otočit hlavu na delší dobu
i na druhou stranu. Kdo nezažil, že to nejde, ani si neuvědomuje,
jak je to někdy potřeba.
Přesně na minutu se hlásím. Nyní vidím, že je to masérka v důchodovém věku. Je oblečená v bílých kalhotách a bílém tričku. Je
trochu při těle, prsa jí hodně vynikají. Ta mně tedy zvalchuje tělo!
Má to tam pěkně zařízené, muselo to dát hodně úsilí to takto vybudovat ze sklepní místnosti. Lehátko, bílé skříňky, umyvadlo,
skoro jako v ordinaci u lékaře. Ťukám na dveře a předávám doporučení.
„V předsíňce se převlékněte, hned můžete přijít a pustíme se do
toho.“
Vcházím, mám na sobě jenom slipy a jsem bos, oblečen opravdu
hodně na lehko. Hned dostávám napomenutí.
„Vy nemáte cvičební úbor?“
„Nemám, když jsem se u Vás objednával, tak jste mně neřekla,
že mám mít převlečení.“
„To Vás mělo napadnout, na cvičení se nechodí s rukama v kapsách.“

„To je pro vás velký problém, že jsem tady bos a bez tepláků?“
„Budete se divit, ale je !!“
„Mám jít tedy domů, anebo budeme cvičit?“
„Když už jste tady, tak Vás tedy vezmu, ale příště ve cvičebním.“
Sedím na židli, paní stojí za mnou a zvedá mi ruce nahoru a dolů
a také do strany. Snažil jsem se jí vysvětlit, co mám za problém, ale
ona abych mlčel, při cvičení se nemluví. Prostě jsme si nesedli. Je
konec cvičení, představoval jsem si to trochu jinak, ale je to poprvé,
tak snad příště. Tepláky žádné doma nemám, tento druh oblečení
mám na chatě, a tak si musím něco pořídit, aby paní byla spokojená. Na příští hodinu už nejdu s rukama v kapsách, ale mám
domácí boty, tepláky a Irena mi radí, abych si vzal ručník na utření
po namazání gelem. Druhá hodina začíná v přátelském duchu a
hodně zajímavě. Sedím na židli bez opěradla, masérka stojí za
mnou, dává si mou hlavu mezi prsa a pohybuje s ní ze strany na
stranu. Cítím, jak se dotýkám tvářemi ňader. Škoda, že má v podprsence kostice, je to celkem nepříjemné, ale co si budeme povídat, jsou to prsa. Je takové divné ticho, a tak se snažím něco říct.
„Sestřičko tohle cvičení se mě líbí, to by mě mohlo uzdravit.“
Malér je na světě.
„Tak se, pane, oblékněte a můžete jít domů.“
„Budu si na Vás stěžovat u paní doktorky. Co se stalo, že
končíme?“
„Máte nemístné poznámky.“
To jsem tedy dopadl! Párkrát mi zahýbala hlavou a je po cvičení.
Je odpoledne, ještě není tolik hodin, a tak se zastavím u paní doktorky a řeknu jí, co se mně vlastně přihodilo. Mám štěstí, paní doktorka je ještě v ordinaci a v čekárně je jen pár lidí.
„Tak už jsem zase tady, nedopadlo to pro mě dobře.
„Jestli je to tak, jak říkáte, pak je paní Novotná divná. Posílám jí
tam klienty, aby měla kšefty, a ona je vyhazuje. Zastavte se příští
týden, pošlu Vás někam jinam. Vy to uvolnění opravdu potřebujete.“
Nezastavil jsem se, a tak jsem se několik let nemohl dívat z tramvaje z okna. Ještěže se to časem samo srovnalo.
Olda Perlík, Loučeň
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Pohnutá historie (nejen) rodu Nezdarů ze Studců
(pokračování)

Než se dostaneme k působení Františka Nezdary v Pražském
povstání, stojí za zmínku událost, kdy nechybělo mnoho a
Františkova životní dráha mohla být krutě ukončena.
13. června 1945 našel Václav Záhora, policejní strážmistr z
Prahy, v bývalém sídle Gestapa v Petschkově paláci dopis,
odeslaný 11. dubna 1945 z Tábora a doručený na Gestapo 12.
dubna. Stálo v něm toto:
„Již třikráte jsem učinil na zdejším táborském Gestapu
upozornění na činnost Jaroslava Macillise, úředníka táborské
Madety. Leč marně, nikdo si upozornění nepovšimnul. Obracím
se tedy na pražskou taj. policii. Neboť jde o věci příliš vážné.
Dotyčný je telefonista v Madetě, stále poslouchá cizí rozhlas,
zprávy pak mezi zaměstnanci rozšiřuje. Též má černou vysílačku.
Otec jeho byl starostou Sokola v Báňské Bystřici, jeho soused
prof. Grindl náčelníkem tamtéž, jsou ve stálém styku s tamějšími
Slováky. Bydlí v Táboře Benešovská ulice čís. 1980. Macillis a
ostatní telefonisté v Madetě, Houska a Čech, jsou členy
zahraničního národního výboru. Macillis byl v polovině března v
Praze, kde má švagra bývalého plukovníka rus. legie Nezdaru,
bydlí Praha-Podolí, Procházkova ulice č. 4. Odtamtud přivezl
nové pokyny a navázal styky s Budějovicemi a Třeboní. Zároveň
jsem upozornil na čachry, které se dějí ve zdejší mlékárně, které
hlavně provádí p. řed. Ing. Hojdar, za pomoci své sekretářky pí
Šternové, které zase pomáhá Macillis. Pan ředitel vozí na černo
máslo celé metráky do Prahy na Zemědělský svaz. Vůbec ve
zdejší mlékárně se všechno opatřuje jen za máslo. Pan ředitel byl
též zúčastněn na aféře býv. mjra Černického, který byl odsouzen
v Drážďanech a nyní je v káznici v Subenu u Pasova, o jeho
činnosti věděl, také ji kryl a podporoval penězi. Též se přičinil, aby
p. Černický vyvázl jen káznicí. Podporoval ho německý major z
Prahy Berger. Pan ředitel též činnost Macillise podporuje. Nyní
zase uprchl z koncentračního tábora Buchenwaldu p. Jos.
Janoušek, bývalý disponent Madety. Macillis za pomoci svého
švagra mu nalezl úkryt v Protektorátě, kde je to ještě nevím. Ale
oznámím to jakmile se to dozvím. Poněvadž vím co taková
nezodpovědná činnost natropí škod, upozorňuji na to. Vyšetřete
vy mé udání, neb upozorněte táborskou tajnou policii. Ale ona o
tom musí věděti, neb jedno upozornění jsem poslal doporučeně.
Nedovedu si vysvětlit proč se na to nebere zřetel. Wagner.“
K dotazníku Ministerstva národní obrany pro důstojníky a
rotmistry z 12. května 1945 připsal František Nezdara 26. června
dodatek, v němž zmínil odhalené udání a informaci, že udavač
Wagner byl již zatčen. V ještě pozdější, již nedatované
Františkově výpovědi si ale přečteme šokující rozuzlení případu:
„Ke konci okupace bylo v Táboře dobře známo, že mezi agenty

Gestapa, resp. mezi udavači jest jeden, který se jmenuje Wagner.
Illegální skupině v Táboře dařilo se však jich zločinnost značně
paralyzovat. Jich udavačské dopisy byly většinou zavčas
zachyceny a zničeny.
V Táboře žil však jeden občan, který se – na neštěstí pro něho
– jmenoval Wagner. Po osvobození byl zajištěn, podroben
výslechům a obžalován z udavačství. Zaklínal se sice vším
možným, že jest nevinen, ale svoji nevinu nemohl prokázat,
protože táborské Gestapo všechny své stopy před útěkem
smazalo.
Strážmistr Záhora po nalezení tohoto udavačského dopisu
poslal oznámení jednak mému švagru Jaroslavu Macillisovi,
jednak telefonicky uvědomil mne a dopis mi odevzdal. Dopis byl
psán ručně, což jsem uznal jako velkou výhodu, poněvadž bude
snadné zjistit odesílatele, v daném případě pachatele.
Moje manželka odvezla ihned dopis do Tábora a odevzdala ho
okresnímu národnímu výboru. Měla možnost mluvit i s obviněným
Wagnerem.
Wagner však se jí zaklínal štěstím a zdravím svých rodičů a
dětí, že jest nevinen. A skutečně také porovnáním jeho rukopisu
s rukopisem udavačského listu se zjistilo, že jde o různé osoby.
Tu si moje manželka začala vzpomínat, že stejný rukopis jako
je v udavačském listu již někde viděla. Najednou jako blesk jí
prolétla hlavou myšlénka, že stejný rukopis má její známá, pí K.
z Tábora. Vzpomněla si pak dále, že doma v Praze má uschovaný
na památku jeden její dopis. Paní K. se totiž vydávala za její
dobrou přítelkyni a jednou, v r. 1944 jí poslala psaní, ve kterém jí
psala, že jí zůstalo pár lístků na chleba, že jí je proto posílá, snad
se jí hodí. Manželka zajela si tedy z Tábora do Prahy pro toto
psaní. Porovnáním rukopisů obou dopisů bylo naprosto zřejmé,
že udavačský dopis v Praze v Petschkárně nalezený psala paní
K.
Manželka prožívala hrozné okamžiky. Oznámit to co zjistila,
nebo neoznámit. Neoznámí-li to co zjistila, bude na Wagnerovi
do smrti lpět nespravedlivé podezření z udavačství. Kromě toho
záležitost se týkala nejenom členů naší rodiny, nýbrž i mnoha
jiných osob. Šla se poradit k faráři církve československé.
Je samozřejmé, že manželka byla povinna své zjištění oznámit
ONV v Táboře. Když byl udavačský dopis předložen k nahlédnutí
paní K. s dotazem, zda ho psala, paní K. se ihned přiznala a
učinila obsáhlé doznání. Wagner mohl tím úplně dokázat svoji
nevinu a očistit svoji čest. U paní K. pohnutkou k udavačství byla
těžká, ba přímo smrtelná duševní choroba – nenávist k lidem.
Paní K., choť štkpt z Tábora byla zatčena a ve vězení spáchala
sebevraždu.“
(pokračování příště)

lp

Vzpomínka na pana Františka Škopa
Jak čas rychle utíká, si uvědomují především lidé, kteří v době
aktivní činnosti neměli kdy, o tom přemýšlet. Na to přijdou až v
důchodu.
Za relativně krátkou dobu si budeme v květnu opět připomínat
ukončení druhé světové války, které mělo na Loučeni obzvlášť
dramatický průběh. Dne 6. 5. 1945 zde při povstání zahynulo
několik občanů.
Všichni ti, kteří zahynuli za války v koncentračních táborech, či
padli dne 6. 5. 1945 rukou německých vojáků, mají na svou
památku na Loučeni pojmenovány ulice jejich jmény. Jen jedna
ulice chybí. Toho osudného dne nastoupil do služby, oblékl si svou
legionářskou uniformu a byl pověřen hlídáním zajatých německých vojáků v malém zámku pan František Škop. Po rychlé a ne-

milosrdné akci příslušníků Wehrmachtu byli zajatí němečtí vojáci
osvobozeni a pan František Škop byl postaven ke zdi a popraven.
Po válce nechal Národní výbor zhotovit dřevěné tabulky, které
byly umístěny v místech, kde naši občané zahynuli. Také u oné
osudné zdi byla tabulka na paměť pana Františka Škopa. Zeď
však byla později zbourána a tabulka zmizela.
Na to, že se nějak na pana Františka Škopa zapomnělo, jsem
upozornil minulé zastupitelstvo městyse Loučeně. Dostal jsem
tehdy příslib, že jakmile vznikne nějaká nová ulice, dostane jeho
jméno.
Zatím taková nová ulice nevznikla.
Ing. Jiří Havlát
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Jak jsme se potkali
Den 1. Na procházce předjarní přírodou jsem vyšla z lesa na polní
cestu a dala se přes louku domů. Asi ve třetině louky se ohlédnu – z
dáli ke mně pádí bažant! Překvapena jsem se zastavila, ale vtom
polničkou přijíždělo auto; bažant se otočil a utíkal za ním. Auto bylo
rychlejší, bažant zalezl do vysoké loňské trávy za polničkou. Příhoda
veselá i smutná. Bažanti se už v naší přírodě přirozeně téměř
nevyskytují. Odchovávají se uměle v bažantnicích; po dosažení
určitého věku jsou vypuštěni do honitby, a krátce poté myslivci
uspořádají hon a postřílí je. Koncem loňského roku zde právě takový
hon proběhl. Na polničce dlouhá řada aut, tlupa myslivců se psy. Jak
je může těšit takový lov, když jim ti bažanti jdou naproti, v naději, že
dostanou něco k jídlu? Na louce, v prostoru ohraničeném chvojím, pak
vyložili své úlovky. Nakonec zapálili ohně, zatroubili na trubku
slavnostní halali, rozdělili si kořist a odjeli. Několik vyděšených
opeřenců, přeživších tuto genocidu, se ukrylo do stařiny. Uhájili holý
život, ale co bude dál? Naštěstí byla mírná zima.
Den 2. Zvláštní setkání se na stejném místě ve stejný čas opakovalo.
Bažant mě doprovodil kus cesty domů. Asi ve dvou třetinách louky se
zastavil, díval se, jak odcházím, a pak se vrátil do úkrytu. Nabrala jsem
doma hrst slunečnice a šla znovu přes louku. Neohroženě čekal, až
přijdu blíž. Nabídla jsem mu slunečnici; prohlédl si ji, ale nežral. Opět
mě doprovodil téměř až domů. Šel za mnou, chvílemi přede mnou,
musela jsem dávat pozor, abych na něj nešlápla. Stále tiše povrkával,
jako by mi něco povídal. Měla jsem až husí kůži z té důvěry, kterou ke
mně cítí tvor, patřící do volné přírody! Připadala jsem si trochu jako
Mauglí; ale raději bych byla pohádkovým Jiříkem a rozuměla řeči
zvířat. Došli jsme spolu až k té neviditelné hranici, za niž už bažant
nejde. Napadlo mě, že možná mám ve spíži ještě slunečnici loupanou,
tu by si třeba vzal.
Den 3. Doma jsem si totálně rozhrabala spíž, ale našla jen ovesné
vločky. Nabídla jsem je bažantovi. Ochutnal je bez většího zájmu.
Vyfotografovala jsem si ho, abych situaci zdokumentovala, kdyby mi
to náhodou někdo nevěřil. Ten bažant je totiž mimořádně krásný.
Zezadu vypadá obyčejně, jak se říká – kafe bronz do zelena – ale
zepředu je pozoruhodně vybarvený. Hrudník a hlava modrozelené s
kovovým leskem, na zádech stříbrné penízky, na křídlech odstín
bordó, na slunci až s nádechem do fialova, do růžova. Krvavě rudá
líčka (poušky), bystré žluté oči, na hlavě falešná „ouška“ z modrého
peří. Tato barevná varianta se nazývá tenebroz. Nechal se klidně fotit,
něco si pobrukoval. Když jsem ale chtěla odejít, nebylo to snadné;
kroužil kolem mě, pletl se mi pod nohy, evidentně byl rád, že má
společnost, a nechtěl o ni přijít. Zároveň mě ale občas klovl do boty a
moc přátelsky to nevypadalo.
Den 4. Z okna vidím zarostlou louku za polničkou, on zase z té louky
vidí můj dům. Dnes jsem mu nesla trochu loupaného půleného hrachu.
Už na mě čekal, běžel mi vstříc. Hrách také jen cvičně vzal do zobáku
a zase upustil, a doprovodil mě domů, tedy k té neviditelné hranici, za
niž se kvůli nedalekým domům a psům neodváží. Cestou jsme narazili
na místo, kde jsem mu včera hodila hrst ovesných vloček. Mezitím
zmokly a staly se tak pro Tenebrozíčka stravitelnějšími. Pustil se do
nich; když jsem však chtěla odejít, vrhl se za mnou. Stála jsem tam,
dokud se nenajedl.
Den 5. Jdu domů, Tenebroz se mi plete pod nohy a obchází mě s
tím svým „kukrůůů!“ ze všech stran; prostě přírodní idyla; když vtom,
zrovna když byl těsně za mnou, zamával křídly, vyskočil a zezadu na
mě zaútočil! Zaťal mi zobák do hýždí a drápy do stehna, naštěstí mne
chránila zimní bunda. Strašně jsem se lekla! Hned zase odskočil, ale
neměl se k odchodu a asi se mnou žádné dobré úmysly neměl
(prohlédla jsem si jeho zobák i pařáty a pocítila docela respekt), tak
jsem se domů dostala částečně pozadu, abych ho měla stále na
očích; utíkat nemělo smysl, hned mě dohonil.
Den 6. Už nejsem Mauglí; jsem cestovatel-přírodovědec v džungli
plné nebezpečí. Pořád přemýšlím o důvodu bažantových útoků. Bylo
by domýšlivé myslet si, že na něj prostě jde jaro a ze všech slepiček
široko daleko si vybral zrovna mě. Ale pokud si jen brání svoje území,
proč mě napadá vždycky až když odcházím? Došlo mu snad, že jsem
vlastně nepřítel? Nebo ho rozzlobilo, že má hlad a já mu nabízím samé
divné věci?
Den 10. Každé ráno mu teď, ozbrojena proutkem, nosím směs
namočeného půleného hrachu, pšenice, kterou mne zásobil syn,
ovesných vloček a loupané slunečnice. Včera mi bažant při zpáteční

cestě jedním přesným klovnutím rozvázal tkaničku u boty. Tímto se
omlouvám do nebe panu Soukupovi za to, že jsem mu svého času
nevěřila historku o tom, jak stojí v plenéru, maluje jeden ze svých
krásných obrazů, a bažanti mu přitom rozvazují tkaničky u bot...
Den 15. Bažant nikde. Tak se procházím podél lesa. Tu jsem
zaslechla jeho pokřik. Zkusila jsem zavolat jako na slepici: „Na, pipi!“
A vzápětí vyběhl z lesa a ke mně. To byl tak krásný pocit! Jen si už
dávám pozor, aby mě nenapadl. Možná tohle všechno byla ode mne
chyba, a nevím, co bude dál. Obávám se, že ho brzy někdo chytí,
zabije a sní.
„A co když je to zakletý princ?“ řekla mi do telefonu kamarádka.
„Nemohu to vyloučit,“ odpověděla jsem. „Ale políbit ho na zobák by
bylo nebezpečné. A krom toho, co by se mnou, důchodkyní, dělal
mladý a krásný princ?“
„Třeba by ti aspoň pořezal dříví.“
„Princ...?!“
Den 18. Je to zakletý terorista. Zaútočil už při mém příchodu. Marně
jsem před sebou v půlkruhu kmitala proutkem, podobně jako nevidomý
člověk slepeckou holí. Sáček s krmením mi zlostně vyrval z ruky a
zahodil, vrhl se na mě. Přetáhla jsem ho proutkem, ale nedal se
zastrašit. Zamával křídly, vyskočil a zobákem i pařáty mi rval levou
holeň. Idyla skončila. Vlekla jsem se domů, zkrvavená, a napadala
mne jen moudra ve stylu tety Kateřiny ze Saturnina: Pro dobrotu na
žebrotu. Komu není rady, tomu není pomoci. Čiň čertu dobře, peklem
se ti odmění.
Všem kdo mne mají rádi jsem slíbila, že už za bažantem nepůjdu...
Den 19. … ale večer jsem opět namočila hrách, ráno si vypodložila
nohavice vpředu kancelářskými deskami, ozbrojila se proutkem
(ideálním obranným prostředkem by bylo koště; ale kdyby mne některý
ze sousedů zahlédl při mém tanečku s koštětem na louce, mohl by
nabýt mylného dojmu, že se chystám (konečně) někam odletět), a
vyrazila.
Jak já rozumím té Viktorce od splavu!
Den 25. Už nechodím přes louku, ale jezdím za bažantem na kole
přes les. Překvapilo ho to jen jednou; teď už na mě čekává v lese. Je
chytrý! Nažere se a pak spolu obíháme moje kolo (já mám jen proutek,
on má zobák a pařáty); někdy mě nutí otáčet se jen kolem své osy,
obíhá mě v těsných kruzích stále stejným směrem, až se mi točí hlava
a napadá mě, co když mě chce takhle utočit, až se v závrati svalím na
zem, on pak přivolá své bratry a sestry a dopřejí si na mně něco
bílkovin? Mladí bažanti jich potřebují hodně... Doprovází mě daleko –
v lese žádnou hranici nemá. Jdu s ním pěšky, netroufnu si naskočit na
kolo, aby ten okamžik nevyužil k útoku.
Den 30. Tenebrozíček už tři dny nepřišel. V křovinách za polničkou
však kypí život; ozývá se křik mnoha bažantů, možná jeden z nich
patří tomu „mému“, ale možná také už nežije; občas některý kohout
nebo slepička hlučně vyletí nad porost a zase do něj zapadne. Krajina
se začíná zelenat, pastvy bude dost. Stojím tam a vnímám to krásné
jaro – s radostí i se smutkem. Když nic jiného, zpříjemnila jsem
alespoň jednomu krásnému a statečnému tvoru pár dní jeho
nelehkého údělu. Ale zvítězí-li i zde lidská rozpínavost, bude muset
příroda ustoupit novým domům, asfaltkám, ruchu... a taková
dobrodružství se už stávat nebudou.
lp
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Nezapomenutelná žena
Když v úterý 18. ledna přišla smutná zpráva, že nás navždy
opustila Zdena Havlasová, strašně mě to zasáhlo, stejně, jako
to zabolelo stovky dalších lidí, kteří k ní měli blízko. Jednalo se
totiž o mimořádnou osobnost, obětavého člověka, laskavou
ženu, která kolem sebe šířila jen lásku a dobro, a to i přesto, že
ji v životě stihly i kruté rány.
Narodila se v Budiměřicích (7. ledna 1943). Po gymnaziálních
studiích absolvovala na Karlově univerzitě obor učitelství a
vzápětí i obor speciální pedagogika. Od první poloviny
sedmdesátých let učila na základních školách a pak víc jak dvě
desetiletí v oblasti speciálního školství. Doslova se obětovala
společensky, mentálně a fyzicky znevýhodněným dětem. Když
v roce 1991 nastoupila jako ředitelka Speciální školy a Dětského
domova v Nymburce, přebírala zařízení, v němž se zastavil čas
na úrovni padesátých let, a to v okamžiku, kdy v celém školství
zoufale chyběly peníze. Svou obrovskou vůlí, mnohdy až
strašnou zaťatostí, a zároveň nezdolným optimismem a kouzlem
osobnosti, dokázala přesvědčit nejen nadřízené orgány a
příslušné úřady, ale i sponzory, a uskutečnit na tehdejší dobu
pokrokovou myšlenku přebudování přehlíženého zařízení na
moderní dětský domov rodinného typu.
Znali jsme se už předtím, ale v této době jsme se více sblížili
– zaujala mne svým snem pomoci dětem, k nimž se osud
postavil zády. Jako novinář jsem tento její sen představil
v novinách a rozhlase, což pomohlo v popularizaci a získávání
finančních prostředků. Spolu s ní jsme uspořádali dražbu
uměleckých děl, do níž se zapojili i slavní malíři, a získali další
peníze. Nesypaly se proudem, ale postupně se Zdeňce podařilo
opravit z havarijního stavu dětský domov – v té době našla pro
děti útočiště na loučeňském zámku, a postupně ho přebudovat
na dětský domov se samostatnými „rodinnými jednotkami“,
vytvořit pro děti prostředí vhodné pro jejich duševní a citový
rozvoj. I pak pokračovala v uskutečňování své vize. Přebudovala
starý objekt v nymburské Palackého třídě na speciální školu,

pro kterou našla i kvalitní
pedagogický sbor, v roce
2002
získala
pro
rodinnou
skupinu
samostatný
byt
v
paneláku
na
nymburském sídlišti a
posléze i v Milovicích
byty chráněného bydlení
a startovací byty pro děti,
které dětský domov
opouštějí. V neposlední
řadě se postarala i o
rekreační objekt ve
Starém Hraběcí, aby
měly
děti
možnost
pobytů v přírodě. Jako
prezidentka Federace
dětských
domovů
zásadně změnila pohled
společnosti na ústavní výchovu v celé České republice.
Děti v dětském domově byly pro „tetu Zdeňku“ vždycky jejími
dětmi. Za to si vysloužila, jako první žena v ČR, titul pro
nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos (1998). V anketě týdeníku
Polabské listy získala Cenu širokého úsměvu Dobrák roku
(1999), cenu v anketě obyvatel Středočeského kraje Osobnost
roku 2001, stala se vítězkou kategorie Humanitární čin roku
2001, nymburskou městskou radou byla oceněna městským
vyznamenáním Nymburský lev II. třídy.
Ani po odchodu do důchodu nesložila ruce v klín. A i po čase,
kdy už ji sužovaly zdravotní problémy, se zapojovala do
veřejného dění na Loučeni.
Budeme na tebe, Zdeňko, vždy v dobrém vzpomínat.
Jan Řehounek

Tenis na Loučeni žije
Rádi bychom Vás, naše příznivkyně a příznivce, pozdravili v
roce 2022 a dovolte nám Vás informovat, že tenis pro děti i přes
zimu a různé situace pořád tzv. jede. Našemu mladému trenérovi
Jakubu Čepkovi se pod jeho vedením v našem tenisovém klubu
podařilo navýšit počet trénujících dětí a některé dokonce zvládají
tréninky i 2 x týdne. Máme nyní přihlášených a aktivně trénujících
31 dětí ve věku od 5 let, které docházejí na tenisové tréninky, jež
se v zimním období konaly v Sokolovně. Trenér Jakub se u dětí

těší velké oblibě, ale musíme si přiznat, že ne vždy to má
jednoduché.
Co se týká tenisových kurtů, v průběhu měsíce března a dubna
t. r. by měla proběhnout rekonstrukce jejich oplocení, které bylo
díky pandemii již několikrát odloženo, a zároveň je plánována
úprava povrchu hrací plochy na jarní a letní tenisovou sezónu
2022. Nicméně, jsme závislí na počasí, tak snad nám bude přát.
Po dohodě s naším trenérem Jakubem proběhne v měsíci dubnu
až květnu t. r. doplnění možných volných míst (kapacit) tenisových
hodin. Pro Vaši informaci bude v budově Základní a mateřské
školy Loučeň a na Facebooku vyvěšena pozvánka s místem,
datem a časem.
Dále plánujeme s trenérem Jakubem na měsíc srpen, a to od
22.08.2022 – 26.08.2022, tenisový camp pro děti, po domluvě
opět s trenérem o počtu 16 dětí - rovněž budeme rodiče včas
informovat.
Věříme, že nám i v letošním roce 2022, jak rodiče i děti, budete
naklonění. Kde jinde než venku, na čerstvém vzduchu a při sportu
je nejlépe. A zbývá jen dodat, že tenisové kurty jsou otevřeny i
pro širokou veřejnost.
No, co Vám jako předseda a místopředseda Tenisového klubu
máme povídat, jsme vděčni, že TENIS NA LOUČENI ŽIJE, a to i
díky Vám.
Těšíme se na viděnou!
Předseda klubu Jaroslav Řízek
Místopředseda klubu Jan Malý
(Na žádost autora neprošel text jazykovou korekturou.)
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Masopust 2022
Po loňské pauze se opět konal Masopust. Nejprve 26.2. takový
menší ve Studcích, Studečkách a na Vinici a 5.3. ten větší na
Patříně a Loučeni. Počasí nám přálo a na Masopustu větším se
sešlo hodně velice povedených masek. Nechyběla ani červená
Karkulka, myslivec, vlk a babička, opice a banán a hlavně
medvědi, cikánky a policajti. Obecenstvo bylo uznalé, dobrotami
nešetřilo a příspěvky také přibývaly. Nálada byla skvělá a koblihy
od pekařství z Ledec ubývaly.
Vybraná částka se rozdělila mezi - pomoc ukrajinským rodinám
20.000,- Kč, příspěvek SDH na malé hasiče 10.000,- Kč, Klubu
seniorů 7.000,- Kč, Dětem Mcely 7.000,- Kč a školní družině při
ZŠ Loučeň 5.000,- Kč.
Děkujeme všem sponzorům, pořadatelům a hlavně všem
účastníkům, díky nímž se Masopust 2022 vydařil.
Hana Zímová

Program festivalu T&T
Program XXIII. ročníku Mezinárodního letního hudebního
festivalu T&T Loučeň 2022:
1. Pátek 29. července 2022
Felix Slováček jr. a jeho orchestr

2. Úterý 2.srpna 2022
Pražská konzervatoř uvádí vítěze mezinárodních
soutěží
David Malát – zpěv
Gabriela Barillová – housle
Stanislav Gallin – klavír
klavírní spolupráce – Radomír Melmuka

Rádi otiskujeme

3. Pátek 5.srpna 2022
Klavírní trio Materrasi – Itálie

4. Úterý 9. srpna 2022
Gala opera koncert
Oleg Korotkov, Pavel Matyáš, Dana Burešová

Naši jubilanti
V květnu roku 2022 oslaví krásné životní jubileum pan Kruntorád Josef, pan Nedoma Oldřich, pan Mrňavý Josef a paní
Kolátorová Alena - všichni z
Loučeně, paní Hornová Milica
z Loučeně, paní Vinšová Květuše z
Patřína, pan Špalda Adolf z Patřína a
paní Krňanská Zdenka Soňa z
Patřína.
V měsíci červnu 2022 slaví paní
Renčová Anna ze Studců, paní
Malíková Floare z Loučeně, pan
Řízek Jaroslav z Patřína, pan Plaček
Jiří, paní Nevolová Miroslava, paní
Bártlová Blanka, pan Cinkl Václav a
paní Novotná Jaroslava - všichni z Loučeně.
V červenci 2022 oslaví jubileum pan Hájek Jiří a pan Svoboda Jaroslav - oba z Patřína, pan Volek Václav a Volek Jan
- oba z Loučeně.
Všem jubilantům přejeme především pevné zdraví a další
klidná a spokojená léta.

Srdečné blahopřání
Paní Anna Renčová ze Studec dne 5. června 2022 oslaví
neuvěřitelných 100 let. Přejeme jí dobrou duševní pohodu, pevné
zdraví a stále hodně vitality, kterou i ve svém požehnaném věku
stále oplývá.
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Jarmark
Milí návštěvníci, moc ráda bych vám poděkovala za to, že jste
se přišli na chvíli podívat. Ať už jste přišli jen tak či ze zvědavosti,
za známými, na pohádku nebo něco nakoupit... Konečně po
dlouhých více než dvou letech jsme zase poupravili prostory
objektu, který se stále ještě rekonstruuje, a mohli tu přivítat
opravdu spoustu lidí. Moc nás to potěšilo. Bylo nám velmi milé
uvítat i návštěvníky z Domova důchodců v Libáni, kteří tu úplně
pookřáli. Na pohádku přišla taková kupa dětiček, až pro ně bylo

divadlo malé... Dobrot na baru, které napekli naši vystavovatelé,
byly mraky a vy návštěvnici jste je mohli se svařákem, kafíčkem,
„palčinkou“ a jinými lákadly ochutnat.
Ještě jednou moc díky i všem holkám!!! Za pomoc děkujeme i
Vendulce Rudzanové ze spolku Kočky, vedení obce a dalším
pomocníkům včetně zpěváků z Amadis ... Bez nich by to fakt
nešlo.... Hezké dny a krásné JARO.
Štěpánka Šimečková

Plánované akce
30. 4.
13. 5.
14. 5.
4. 6.
25. 6.

Pálení čarodějnic za sokolovnou
Setkání dříve narozených
Vítání občánků
Traktoriáda v písáku
Rockový festival za sokolovnou – účinkují kapely
Crossband, Razz, Luboš Odháněl s kapelou, Vrokáč
Dětský den – odpoledne rozloučení se školním rokem

Upozornění: Hrabě Drákula
UPOZORNĚNÍ: Změna termínu představení HRABĚ DRÁKULA

Z důvodu pandemické situace a rekonstrukce Kulturního domu
se termíny představení Hrabě Drákula přesouvají z 2. 4. a 3. 4.
2022 na 10. 9. od 17:00 hodin a 11. 9. od 14:00 hodin.

Zámek Loučeň informuje
Zámek Loučeň zve místní seniory dne 25. května v 15 hodin
na tradiční prohlídku zámku a příjemné popovídání. Prohlídku
povede jako obvykle paní Hana Šubrtová a vstupné do parku i do
zámku bude opět zdarma.

V letošním roce oslavíme 15. narozeniny zámeckého areálu, který se pro veřejnost otevřel 7. 7. 2007
Kalendář akcí:
2. – 24.4. Velikonoce u Thurn-Taxisů
30. 4. Slavíme 15. narozeniny
30. 4. – 5.6. - Květ(n)omluva
1. 5. První máj – polibek pod rozkvetlým stromem
8. 5. Den matek – maminky mají vstup zdarma
19. 6. Den otců – Táta jako z pohádky
Více na: www.zamekloucen.cz
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Třídění odpadu
Vážení občané,
žádám Vás o dodržování pořádku na sběrných místech i v celé obci a okolí.

Dodržujte odkládání vytříděného odpadu do kontejnerů k tomuto určených:
žlutý – plast (vyvážen každou středu) – plast zmačkat!!!
•
•
modrý – papír (vyvážen každé úterý) – krabice rozložit!!! černý – tetrapak – obaly od
sklo (vyvážen 1x měsíčně cca v 1/2 měsíce)
•
•
kov (vyvážen 1x za 2 měsíce – v posledním týdnu v lichém měsíci)
•
jedlé oleje – nádoba ve sběrném místě u Štajnerů
•
velkoobjemový odpad – kontejnery ve sběrném místě u Štajnerů každou sobotu (po celý rok)
10.00 – 11.30 h. – kontakt: pan Čejka 737 590730
Ve sběrném místě je nutné se prokázat kartičkou s QR kódem (kartička může být vydána pouze občanům
s trvalým pobytem nebo občanům kteří zde vlastní nemovitost), kterou Vám vydá Úřad městyse Loučeň
(musí být zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu). Ukládání velkoobjemového odpadu je v roce 2022
bezplatné.
•
bioodpad – sběrné místo za hřbitovem Loučeň – otevřeno 1. 4. – 31. 10. 2022 každou neděli od 10.00
do 11.30 hodin
Ve Studcích je přistaven kontejner na bioodpad na návsi v měsících od 1. 4. do 31.10.2022, a to každou neděli
od 10.00 do 11.30 hodin
Možnost zajištění odvozu bioodpadu (větve a tráva zvlášť) – malým kontejnerem na FUSO za poplatek
200,- Kč bez nakládky.
Velkým kontejnerem za traktor (větve a tráva zvlášť) za poplatek 400,- Kč bez nakládky
Kontakt: pan Kraus 737 174 902

Sběrná místa - viz tabulka
Do kontejnerů nepatří komunální odpad, bioodpad, oleje, nebezpečný odpad, suť… atd.
Odpad neodkládejte mimo kontejnery, nebude odvezen!!!

Vyvážení domovních nádob na komunální odpad (popelnic) probíhá každé úterý.
Popelnice nebudou vyvezeny, jestliže bude do nádoby odkládán odpad, který tam nepatří (bioodpad,
plasty…. atd.)
V případě nevyvezené popelnice kontaktujte AVE - 604 610 567

Pozn.:

U Štajnerů - každá sobota 10.00 - 11.30 h.
Za hřbitovem - sezónní (cca 4. - 11. měsíc)
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Z činnosti SDH Loučeň
Vážení spoluobčané, v minulém vydání občasníku jsme se
s vámi rozloučili přáním krásných svátků a my jsme před sebou
měli prosincové akce. Jednou z nich bylo předvánoční posezení
členů našeho spolku včetně mladých hasičů s rodiči, pro něž se
tato akce konala především. Mladí hasiči měli možnost si trochu
zasoutěžit, občerstvit se připravenými dobrotami, vyzkoušet si
slaňování ze stříšky nad vraty hasičárny. Předali jsme jim

barborkovskou nadílku od nás hasičů a mikulášskou od městyse.
Nakonec si nafoukli balonky heliem a s připevněným přáníčkem
je poslali Ježíškovi. Některým se jejich přání určitě vyplnilo.
Další akcí byl již tradiční zimní pochod okolím Loučeně. Loni
svátky vyšly na víkendy, tak bylo trochu složitější zvolit termín,
jenž by všem vyhovoval. Nakonec se nás pár sešlo hned první
neděli v roce letošním a po svátečním lenošení jsme si protáhli
nožky při krásné procházce loučeňskými lesy.
Po krátké vánoční pauze a prázdninách se naše vedoucí
Lenka a Lucka začaly opět scházet s dětmi při pátečních
schůzkách. Pilně trénují v sokolovně, aby se připravili na
jednotlivé disciplíny celostátní hry Plamen, do které se po
covidových pauzách konečně zapojili. Tuto soutěž zahájili na
podzim závodem požárnické všestrannosti. V březnu soutěž
pokračuje plněním odznaků odborností, při nichž mladí hasiči
prokazují znalosti z různých oborů hasičské činnosti formou
písemného testu a ti mladší ústní zkouškou. V dubnu se běhají
tři štafety: štafeta dvojic, štafeta CTIF a štafeta 4 x 60 m.
V posledním kole se družstva okresu Nymburk utkají v útoku
CTIF a požárním útoku. Vítězové z jednotlivých okresů pak
změří své síly a dovednosti v krajském kole a dál v kole
celostátním.
Pokud někdo z vás sleduje hasičský sport, určitě ví, že
podobné soutěže jsou i mezinárodní a že dívky z okresu
Nymburk před nedávnem vyhrály i mezinárodní hasičskou
olympiádu. Jejich trenérka byla loni zvolena starostkou SHČMS.
Podmínkou účasti ve hře Plamen je mimo jiné i proškolení a
složení zkoušky vedoucích mladých hasičů. Po covidovém
rušení a několikerém odkládání termínu zkoušku vedoucího III.
stupně naše vedoucí Lenka Volfová, Lucka Házová a Hanka
Horáková zdárně splnily a obhájily. Zkouška se skládá
z písemného testu ze znalostí hasičské historie, historie
hasičského mládí, stanov SHČMS, první pomoci, bezpečnosti
práce s dětmi v klubovně, v přírodě, či na hřišti, topografie a
směrnic hry Plamen. Obsahuje i znalost jednotlivých disciplín

jako jsou základy požární ochrany, minimum z pedagogiky a
psychologie, stejnokrojový předpis, optické signály atd. Při
praktické zkoušce se prokazují i znalosti z jednotlivých disciplín
hry Plamen a z vázání uzlů. Další podmínkou účasti je dodání
rozhodčího nebo pomocného rozhodčího pro každou část
soutěže, pomoc při přípravě a úklidu tratí a úhrada poplatku na
údržbu erárních motorových stříkaček. Ty se používají při
požárním útoku, aby měla všechna družstva stejné podmínky a
předešlo se tak dohadům kvůli různým úpravám stroje, které
leckdy nebyly povoleny. A pak už záleží jen na tom, dát do kupy
družstva. Hasičský sport je kolektivní a pokud se některý člen
družstva nemůže soutěže zúčastnit a není k dispozici náhradník,
nejedou ani ostatní. A všechna práce při trénincích přijde vniveč.
Naše soutěže bývají celodenní nebo leckdy rozložené na dva
dny. Družstev v okrese Nymburk je celkem dost a každý má dva
pokusy, takže chvilku trvá, než se všichni vystřídáme. Proto
s sebou kromě výstroje vozíme i zázemí, kde můžeme posedět,
a spolu s rodiči, kteří jezdí fandit, si vždy užijeme příjemný den.
Naši členové, kteří jsou zapojeni do činnosti JPO jsou společně
s ostatními vyzýváni dispečinkem záchranného sboru k pomoci
při likvidaci požárů, ale i škod způsobených povodněmi nebo
větrem. Ten nás poslední dobou dost potrápil, a proto chlapi
jezdili odstraňovat padlé větve a stromy ze silnic, ale i zahrad a
plotů nebo i elektrického vedení v našem okolí.
Nyní nás čeká posezení s našimi zasloužilými, dříve
narozenými členy. Při této akci budeme rekapitulovat loňský rok
a plánovat akce v roce letošním. Snad se nám podaří naše plány
uskutečnit.
Když nás malinko přestal obtěžovat covid, tak nás začal dost
trápit náš skorosoused z východu. Doufejme, že zdravý rozum
zvítězí, a zbraně budou uklizeny do skladů, abychom mohli
bezstarostně žít a užívat si jen běžné starosti všedních dnů.
Mějte se všichni fajn, a užijte si krásné jaro ve zdraví. Když se
pustíte do jarního úklidu a budete se chtít zbavit starého papíru,
můžete nám ho dovézt k hasičárně. Peníze ze sběrny využijeme
pro mladé hasiče. Děkujeme.
Vaši hasiči
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