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Informace o dění na Úřadě městyse Loučeň
Vážení občané, opět bych Vás ve stručnosti ráda seznámila s tím, co
nového se v naší obci událo od posledního vydání „Občasníku”.
A co nového se děje v obci?
Probíhají opravy ulic a to nejen na Loučeni a Patříně, ale také ve
Studcích. Zde byla zvelebena i náves a konečně se dočká slibované
úpravy i kaplička. Loučeňská kaplička ve Vlkavské ulici má již také
nový, důstojný „kabát”.
Opravy budovy čp. 97 probíhají podle harmonogramu, je provedeno
odvlhčení zdiva, drenáž, izolace soklu a rozvody ústředního topení.
Omlouváme se všem občanům, kteří jsou stavbou trochu omezováni
(přístupem do prodejny, na poštu... atd.), ale věřím, že máte pochopení. Následovat budou nové elektroinstalace a rozvody vody. Je navezen polystyren na celkové zateplení budovy a naplánovaná výměna
oken. Dle požadavků České pošty, s.p., budou v 1.NP osazena okna
bez mříží, ale s bezpečnostním sklem a uzamykatelnými kličkami. Tyto
opravy jsou prováděny z dotačního programu fondu životního prostředí. Nad rámec těchto oprav je nutné řešit i další stavební úpravy
interiéru, financované z prostředků městyse Loučeň. V 1.NP bude zrekonstruován prostor pro kadeřnictví (náhradou za stávající prostory
ve 2.NP) a prodejna papírnictví – drogerie (stávající), ve 2.NP kanceláře OÚ (a s tím související opravy elektro, úpravy soc. zařízení,
opravy podlah, výměna dveří…atd.).
Občané se ptají, co bude v budově KD, pokud se Úřad městyse přestěhuje do budovy č.p. 97 na náměstí? Do Kulturního domu je naplánováno přestěhování Obecní knihovny, mohly by se zde umístit
klubovny loučeňských spolků atd. Dále se zde počítá s konáním společenských akcí pro všechny věkové kategorie obyvatel. V současné
době je realizována oprava střechy, aby do budovy nadále nezatékalo
(navíc dešťové svody již nebudou vedeny vnitřními konstrukcemi) a
zároveň se i střecha zaizolovala. Na další opravy se pokusíme využít
dotace. Mé přání, pokud s tím budou souhlasit i ostatní zastupitelé,
by bylo vybudování rozhledny na střeše KD, odkud je nádherný výhled do polabské nížiny. V KD je v současné době již naplánována
spousta akcí – viz zadní strana Občasníku.
Nemocnice Nymburk požádala o příspěvek 10.000,- Kč na vybavení. Vlastník nemocnice, kterým je v současné době město Nymburk,
ale zveřejnil záměr prodat ji společnosti Agel a.s., proto zastupitelé
souhlasili s odložením schválení daru.
Byla schválena příkazní smlouva s městem Městec Králové, které

se v této smlouvě zavazuje, že uzavře s dopravci smlouvy o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2018 a uhradí společně
prokazatelné ztráty jednotlivým dopravcům. K uhrazení této prokazatelné ztráty sdružuje příkazník prostředky z jednotlivých obcí okresu
Nymburk. Prokazatelná ztráta pro rok 2018 pro městys Loučeň činí
234.180,- Kč a je vyčíslena 180,- Kč na občana a dána součinem
počtu 1301 obyvatel ze statistického údaje ČSÚ k 1. 1. 2017.
Na základě požadavku Okresního soudu, nominovat přísedícího pro
náš obvod ve volebním období let 2018-2022 (přísedícím může být
zvolen každý občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude
funkci řádně zastávat, dosáhl věku 30 let a souhlasí se svým zvolením
a který je v obvodu obecního zastupitelstva přihlášen k trvalému pobytu), zastupitelstvo navrhlo na přísedící Okresního soudu v Nymburce paní Olgu Martínkovou.
Dále občany zajímalo, jak to vypadá s výstavbou domova pro seniory. Jednatelka společnosti Lama Pharm, která plánuje výstavbu penzionu, zatím nedala zpětnou vazbu, zda podepíše návrh smlouvy. Na
příštím veřejném zasedání bude oznámeno, jaký bude další postup.
Důležité informace týkající se chodu městyse a kompletní zápisy ze
zastupitelstev najdete na stránkách www.loucen.cz. Zápisy je možné
si přečíst i na úřadě. Dále je možné se zeptat na konkrétní otázky na
veřejném zasedání zastupitelstva, které je plánováno na 20. 12. 2017
od 18.00 hodin v KD Loučeň.
Na závěr bych Vám všem chtěla, nejen za sebe a redakční tým, ale
i za ostatní zastupitele, popřát krásné Vánoce, prožité v klidu, v pohodě, v kruhu Vašich nejbližších. Hodně štěstí, lásky a zdraví, a budu
se těšit, že se potkáme nejen na úřadě, ale třeba i na některých akcích
pořádaných nejen městysem Loučeň, ale i místními spolky a dalšími
úžasnými nadšenci. Všem za to velké díky. Dále bych chtěla poděkovat všem přispěvovatelům do Občasníku a budu ráda, když přibudou
noví.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2018.
Marta Peterková
Úřední hodiny ve vánočním a novoročním období:
25.12. - 26. 12. 2017 - ZAVŘENO, 27. 12. - 29. 12. 2017 8:00 - 11:30
12:30 - 15:00, 1. 1. 2018 - ZAVŘENO

Kaplička
4. 11. 2017 byla farářem Mgr. Lukášem Hrabánkem slavnostně
vysvěcena kaplička sv. Huberta (ve Vlkavské ulici na Loučeni) s
odhalením obrazu "Vidění sv. Huberta" od Václava Nasvětila.
Tento originál bude vystaven na zámku Loučeň. Při této příležitosti byly provedeny opravy, které byly financovány městysem
Loučeň a dále přispěl Zámek Loučeň a.s., MS Podlesí Loučeň a
Řád sv. Huberta. (pozn.: Svatý Hubert († 727) byl francký biskup, zakladatel města Lutychu a křesťanský svatý. Podle legendy
se náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu
a je proto patronem lovců a myslivců. Svatý Hubert pocházel z
velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Měl velkou zásluhu na
pokřesťanštění Arden. Před svým povoláním byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav, měl prý patřit k družině franckého krále Theodoricha III. Hubert byl lidumil s dobrým srdcem
a byl považován za zastánce spravedlnosti). Marta Peterková

Něco o minulém úbytku občanů Loučeně
Se zájmem sleduji současný stavební rozvoj Loučeně a Patřína a
snad také růst počtu obyvatel v obou těchto lokalitách.
Vzpomínám si na dobu, kdy jsem chodil do obecné školy (bylo to
za války) a do třídy se mnou chodili na Loučeni čtyři spolužáci původně z Prahy, kteří žili s maminkami na Loučeni, protože měli
obavy z náletů a důsledků války. Navíc na venkově se přeci jen v té
době žilo lépe i z hlediska sehnání jídla.
Po čtvrté třídě jsme dělali zkoušky na měšťanku. Ti, kteří je neudělali, pokračovali u pana učitele Uzla v docházce do 4. třídy jako
žáci 5., 6., 7. a 8. postupného ročníku. Tak tomu bylo i v dalších
obecných školách v okolí Loučeně. Tedy ve Mcelích, Jíkvi, Jabkenicích a Jizbicích.
Pamatuji se, že v roce 1944 a 1945 jsme museli školy, malý zámek
i oba hotely (u Ottomanských a u Kyšperských) uvolnit pro děti z
Německa - tzv. Hitlerjugend. Chodili jsme jednou týdně do hostince
U Janatů, kde v malém sále byla zřízena třída a v ní jsme dostávali
úkoly na další týden. Byli jsme zkoušeni z toho, co jsme se měli naučit minulý týden.
V té době byly obě obce dost soběstačné. Byla zde řada živností,
obchodů a řemeslníků, kteří kromě svých rodinných příslušníků zaměstnávali i další občany Loučeně a blízkého okolí. Například v pekařství pana Pavláta pracovali další 3 občané, v řeznictví
Havlátových dva dělníci a jeden učeň, vahař pan Kolář zaměstná-

val své dva syny a p. Urbana ze Seletic, u Loudů šili 3 další krejčí
atd. Bylo tomu tak i v zemědělských závodech. V té době měla Loučeň jen asi 230 domů, ale měla nějakých 1500 obyvatel.
To se značně změnilo po válce. Řada lidí, kteří bydleli se svými rodinami v jedné či dvou místnostech, využila možnosti jít do pohraničí, a tak během podzimu 1945 a hlavně v roce 1946 se z Loučeně
odstěhovalo nějakých 300 obyvatel – většinou do Nejdku a také do
Boru u České Lípy, i jinam. Byli mezi nimi katecheta, varhaník a učitel hudby pan Hájíček, učitel hudby pan Ledinský, učitelé Šperlík a
Uzel a občané, jak si vzpomínám většinou rodiče našich spolužáků; Chmelkovi, Proftovi, Jouzovi, Nezbedovi, Poživilovi, Šilhanovi,
Fryčovi, Votrubcovi, Matlasovi, Vyšohlídovi a další. Většinou se jednalo o početnější rodiny.
Další úbytek obyvatel nebyl tak jednorázový, ale také dost citelný.
Jednak to byly nábory mladých lidí do průmyslu a jeho internátů a
ti se už na Loučeň nevrátili, jednak to byl důsledek rušení živností
a odsunu řemeslníků do nových okresních podniků v Nymburce,
Mladé Boleslavi a jinam v roce 1949. To s sebou neslo hledání ubytování v blízkosti pracoviště, protože dojíždění do práce bylo časově velmi náročné. A tak se stěhovaly hlavně mladé rodiny a na
Loučeni zůstávali důchodci a ti, kteří zde měli nějakou nemovitost
a nechtěli se jí zbavit...
Ing. Jiří Havlát

Pohnutá historie (nejen) rodu Nezdarů ze Studců
(pokračování)

František Nezdara píše dále synovi:
A nyní z knihy „Staré paměti osad soudního okresu nymburského“, kterou vydal Fr. Mikolášek, učitel v Nymburce v roce
1901, něco o Studcích a o Nezdarech.
Poloha Studec byla velmi příhodná k osídlení již v dobách pradávných. Nacházejí se na pokraji rozlehlého lesa, který v neklidných dobách poskytoval bezpečnou ochranu. Ze Studec možno
snadno přehlédnouti polabskou rovinu, neblíží-li se nějaké nebezpečí. Pole u Studec jsou velmi úrodná, ale i blízký les poskytuje hodně zvěře a topiva. A nad Studcemi je celá soustava
rybníků. Z doby Bójů našlo se ve Studcích dost archeologických
památek. Též název potůčku, který teče do Studec z lesa, „Jizera“, pochází od Keltů. Ale už před Kelty byly Studce osídleny,
jak o tom svědčí archeologické nálezy. Nad Studcemi v lese jest
celá soustava valů, vysokých až 5 m, záhadného původu. O staroslovanském osídlení svědčí celkové uspořádání obce, uprostřed návsi rybníček a kolem chalupy.
Podle nejstarších písemných záznamů náležely Studce k
„statku“ mcelskému, tj. k statku mcelskému náležely osady Mcely
a Studce. Na listině z r. 1252 uvádí se za svědka Lutobor ze Mcel.
Na počátku 14. století jeví se Mcely a Studce jako zboží kapituly
vyšehradské. Ve 2. polovici 14. století náležely Studce a Mcely
kapitule metropolitního kostela pražského. Mezi 32 prebendami
této kapituly byla prebenda ve Studcích na místě druhém. R. 1362
náležela zdejší prebenda kanovníku vyšehradskému Janu z Drahonic. Po něm držel ji kanovník Václav z Jenštejna, bratr arcibiskupa Jana. V r. 1398 kanovník Ondřej z Jevíčka byl držitelem.
Od r. 1471 patřily Mcely a Studce pánům z Ronova seděním na
Křinci (psali se též Křinečtí z Ronova). Po bitvě na Bílé Hoře byly
Mcely a Studce pánům z Ronova konfiskovány a prodány Albrechtu z Valdštejna. Příslušníci rodiny pánů z Ronova emigrovali.
Z nich Jiří Křinecký z Ronova v Sasku velmi účinně se zúčastnil
politického života. Několik Křineckých z Ronova bylo vojáky ve
švédských službách v třicetileté válce. R. 1760 prodali Valdštejnové statek mcelský Kryštofu hraběti z Clamu a z Gallasu. Potom
se majitelé rychle střídali. Od r. 1797 Jakub svob. pán Wimmer,
od r. 1808 svob. pán Jan Filip z Wessenberka. V r. 1859 zdědil
mcelský zámek Filip hrabě z Boos – Valdeka. Od něj jej v r. 1869

koupil Maxmilián kníže z Thurn – Taxisu, který v r. 1808 zdědil
panství loučeňské.
Pokud se jednotlivých selských gruntů týká, Mikolášek ve své
knize v úvodu píše, že ze 16. století zachovalo se v nymburském
okrese jen několik zápisů. Byly zničeny při různých katastrofách,
požárech a v třicetileté válce. Teprve z konce století 17. zachovalo
se více zápisů.
Ohledně Nezdarů ve Studcích uvádí Mikulášek ve své knize toto:
Roku 1616 koupil Josef Nezdara usedlost č. 2 ve Studcích a
odevzdal ji roku 1641 svému synovi Janu Nezdarovi. (Moje poznámka: Usedlost č. 2 patří nyní Klabanům, rodičům Zdeničky,
manželky Pepy. Klabanové koupili tuto usedlost od mojí pratety
Marie Nezdarové někdy v roce 1936. Z pojmu „koupil“ nijak nevyplývá, že by Nezdarové teprve v r. 1616 přistěhovali se do Studec, jest možné, že tam byli již dříve, protože pojem „koupil“
používal se často namísto pojmu „převzal“, nebo „zdědil“, a to z
toho důvodu, že při „koupi“ mohla se stanovit cena a tím i příslušné poplatky. Jak z dalšího pak vyplývá, k usedlosti č. 2 (lánu)
patřila i usedlost, kde jsou nyní Müllerové.
Jan Nezdara, který převzal usedlost č. 2 v 1641, zemřel v roce
1686. Po smrti tohoto byla usedlost odhadnuta a připsána za 140
kop českých grošů jeho synovi Janu Nezdarovi.
Po smrti Jana Nezdary ujal se usedlosti v roce 1721 jeho syn Jiří
Nezdara.
Jiří Nezdara zemřel asi mlád, protože ke vdově po něm přiženil
se v r. 1734 Jiří Říha. Hospodařil ovšem na usedlosti jen do dospělosti dědice zemřelého Jiřího Nezdary.
V roce 1753 obdržel od své mateře usedlost Václav Nezdara.
V roce 1788 zdědil usedlost syn předešlého, též Václav Nezdara.
Jmenovaný Václav Nezdara statek (lán) rozdělil a dal jednu polovici (usedlost č. 2) synu Antonínu Nezdarovi. (Pozn.: Od té doby
byli Nezdarové uváděni jako „půlláníci“, dříve to byli „láníci“. Tak
třeba i můj tatínek jest na mém křestním listě uváděn jako půlláník.) Druhou polovici prodal Václav Nezdara roku 1815 Františku
Matějkovi za 500 zlatých, který ji roku 1833 odevzdal svému zeti
Janu Müllerovi. Müllerové na této polovici hospodaří doposud.
(pokračování příště)
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Volba prezidenta 12. a 13. ledna 2018
Žádost o vydání voličského průkazu je ke stažení na stránkách
Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být
doručena na OÚ Loučeň nejpozději 5. ledna 2018.
Počátek lhůty pro vydání voličského průkazu při osobní žádosti je 28.
prosince 2017.
Telefonní spojení do volebních místností v době konání volby:
G Loučeň
604 489 461
G Patřín
604 616 637
G Studce
734 616 393
Především pro seniory, kteří nejsou mobilní, bude na výše uvedených telefonních číslech možnost volby do přenosné volební

schránky, kterou členové volební komise přinesou voliči domů.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům domů nejpozději 9. ledna
2018. Pokud je volič neobdrží, budou mu vydány ve volební místnosti.
Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro druhé kolo je do
19. ledna 2018.
Konec lhůty pro vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby je
24.ledna 2018.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby obdrží voliči přímo ve volební
místnosti.

Drakiáda

Halloween

21. 10. 2017 se v ulici Na Pískách (mezi místními obyvateli spíše
známé jako v Rudém koutku) sešli účastníci tradiční „Drakiády”, která
byla pořádána TJ Sokol Loučeň – turistickým oddílem pod vedením
Víti Černého a spol. Přestože povětrnostní podmínky nebyly příliš
příznivé, zúčastnilo se přes třicet nadšenců, kteří se urputně snažili
dostat svého draka na oblohu. Mnohým se to podařilo a tak se na
nebi kmitali draci všech tvarů i barev. Škoda jen, že těch doma dělaných moc nebylo. Vítr sice moc nefoukal, ale jinak bylo příjemné podzimní sobotní odpoledne, při kterém se opět podařilo vytáhnout děti
ven do přírody. Společně s dětmi přišli i rodiče a vůbec i spousta dospělých. Byla to opravdu zábava, zejména pozorovat, jak se i někteří
z „doprovodu” vrátili do dětských let a pobíhali po poli s provázkem v
ruce ve snaze vytáhnout draka co nejvýše. Pro účastníky i přihlížející
bylo připraveno občerstvení a tak nikdo nestrádal hladem či žízní. Na
závěr odborná porota
vybrala 3 nejlepší
draky - letce, kteří dostali sladkou odměnu. Aby to nebylo
nikomu líto, dostal
každý zaregistrovaný
účastník
drobnou
cenu.
Marta Peterková

4.11. se náš „omšelý” kulturák zahalil do pavučin a strašidelné výzdoby, aby se zde navodila správná hřbitovní atmosféra pro halloweenskou párty. Odpoledne byla připravena zábava pro děti, které si
mohly zasoutěžit o sladkou cenu,
vytvořit si pavouka či veselou dýničku a malovat obrázky s halloweenskou tématikou. Kluci z DJ
Maroko hráli snad všechny dětské „pecky", na které děti tančily
i soutěžily. Velkým zpestřením
bylo i malování na obličej, kdy
moc šikovná paní dokázala
svými „barvičkami” vykouzlit i z
dětských tvářiček strašidelné
ksichtíky. Pozadu nezůstali ani někteří rodiče, kteří své „vyzdobení"
využili v následné večerní párty pro dospělé. Večer se sešlo několik
partiček různě vymóděných exotů děsivého vzhledu. Musím ocenit
nápaditost, čas, hravost a hlavně super náladu všech zúčastněných.
Velkou zásluhu na povedené akci mají děvčata z Kreativní dílny, která
věnovala spoustu svého vzácného času k výzdobě KD, M. Nohava se
svými kouzly se světlem a hudbou, tradiční barmani od Hollerů….. a
vůbec všichni, kteří pomáhali a nejvíce pak ti, kteří nebyli líní vytáhnout paty z domu a jít se společně pobavit. Doufám, že se takto podaří i čertovská a mikulášská zábava.
Marta Peterková

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 –
2019“.. Dotace se nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektro-

nicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a
ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na
webových stránkách Středočeského kraje.

Nadační fond One More Day for Children
Dne 25. 11. 2017 byla na Zámku Loučeň otevřena sbírková kasička
NF OMDC, do které bylo vybráno 6 048,50 Kč. Přepočítání proběhlo
za přítomnosti p. Dagmar Perglové – členky správní rady NF, p. Vratislava Zákoutského a p. Heleny Holé – zástupci zámku, p. Bohumila
Vinše – zástupce městyse Loučeň
Nadační fond One more day for Children – OMDC byl založen v roce
2009 za účelem podpory dětí v Keni (pro sirotky, bez přístřeší žijících ve slumech).
NF postavil první český dětský domov v Doldol – Keňa.
Nadační fond One More Day for Children je velká organizace na
profesionální úrovni, která spolupracuje s různými nadačními fondy
z celého světa, např. USA, Velkou Británií a Keňou. Členové keňského BORDU (členů rady) jsou převážně lékaři, právníci, učitelé,
podnikatelé a vysoce postavení lidé keňské vlády. Česká strana má
čtyři stálé pracovníky, kteří se ve svém volném čase věnují rozvoji
našeho nadačního fondu. Počet adoptovaných dětí na dálku vzrostl
na 148 a tyto děti pravidelně jsou na jaře a na podzim každým rokem
navštěvovány zástupci NF, kteří mimo jiné takto zajišťují stále nové in-

formace adoptivním rodičům z České republiky.
Bližší informace: www.omdc.cz

Naši jubilanti
V měsíci prosinec oslaví životní jubileum
85 let František Fišer z Loučeně, 70 let Eva
Řízková z Patřína a 75 let Karel Podolák,
Eva Pavlíková a Miroslava Klečková všichni
z Loučeně.
V měsíci leden oslaví životní jubileum 75
let Zdena Havlasová, 85 let Marie Hanková
a 75 let Jaroslav Urban - všichni z Loučeně.
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdaví, štěstí a spokojený život v
kruhu jejich blízkých.

MP

STROMY - MODŘÍN
Zvláštním členem rodiny jehličnanů je modřín opadavý, Larix decidua, německy Lerchbaum, rusky listvennica. Je to nádherný
strom, původní v horských oblastech Evropy, kde roste v nadmořské výšce až do 2400 m. Dobře snáší kontinentální klima – zimní
mrazy i letní vedra; je však významně světlomilný, v dospělosti
nesnáší ani boční zastínění. Nevadí mu znečištěné ovzduší. Na
půdu je nenáročný, pevně koření
(postranní kořeny jdou od pařezu
vodorovně a po půl metru zahnou
svisle dolů, takže vypadají jako
háky) a velmi rychle roste, zejména v mládí – každým rokem
cca o 1 m. Dorůstá až do výšky
50 m, dožívá se až 500 let.
Modřín má štíhlou kuželovitou
korunu, kmen pokrývá šedá, později červenohnědá, ve stáří
zbrázděná, šupinatá borka. Větve
vodorovně odstávají a koncové
větvičky jsou převislé. Měkké voňavé, světle zelené jehličí vyrůstá
ve svazečcích, na podzim žloutne až do zlaté barvy a opadává.
Kvete v dubnu až červnu, karmínově zbarvené samičí květenství ve
tvaru vajíček je velmi dekorativní a po odkvětu se mění v drobné
vzpřímené šišky, které vydrží i po vysemenění na stromě až tři roky.
Žlutozelené samčí květy opadávají.
Modřín je náš nejtvrdší běžně dostupný jehličnan, jeho dřevo má
krásnou červenou kresbu a je trvanlivější a pevnější než u ostatních jehličnanů. Má podobné využití jako borovice, ale snáze se obrábí. Používá se na výrobu schodišť, obložení, zábradlí, nábytku,

dříve sloužilo i k výrobě střešních šindelů, bednění, kol, a pro jeho
voděodolnost také vodovodních potrubí. Z modřínové pryskyřice se
také získával terpentýn pro výrobu ředidel.
V mytologii je modřín stromem horských víl. Podle pověstí se tyto
víly vždy mnohonásobně odvděčily lidem, kteří jim pomohli. Vykuřování modřínovým dřevem či jen pálení modřínového jehličí prý
dokázalo odvrátit nepříznivé vlivy. Malým dětem Keltové zavěšovali
kousek modřínové kůry na krk, aby je chránili před očarováním.
Výtažky z modřínu opadavého obsahují mnohé látky, účinné pro
lidský organizmus, jako například enzymy, hormóny a stopové
prvky, zlepšující činnost nervové soustavy a podporující obranyschopnost. V léčitelství se používal balzám z modřínové pryskyřice
k léčení kožních onemocnění. Namodralé barvě pryskyřice vděčí
modřín za své jméno.
Míza, vytékající z navrtaného stromu, ale i odvary z kůry, dřeva
a jehličí sloužily k inhalacím při zánětu horních cest dýchacích, ke
koupelím při revmatických potížích, jako lék proti neduhům močového ústrojí, vodnatelnosti, červům, jako antiseptikum a k hubení
vší.
V neposlední řadě má modřín také funkci krajinotvornou, některé
jeho druhy krášlí i mnohé zahrady a parky.
Prodloužíme-li průsečík patřínských ulic Na Černavě a Lesní až
do lesa a mineme první rozcestí směrem k vlkavské silnici, pak v
oplocence po levé straně najdeme tzv. výstavek: krásného zástupce
modřínů v loučeňských lesích (výstavkem se nazývá mimořádně
silný a zdravý strom, ponechaný záměrně na nově vytvořené mýtině, aby tam přispěl k obnovení porostu). Modřínů máme v našem
lese 4,62 % ze všech stromů, zatímco celostátně je zastoupen jen
3,9 %.
A abychom nezapomněli – pod modříny můžeme koncem léta nalézt chutné a krásné klouzky.
lp

Herwart v našem lese
Bouře Herwart, která v neděli 29. října zasáhla střední Evropu,
způsobila značné škody i v Česku. Ničivé nárazy větru, dosahující síly orkánu, se nevyhnuly ani loučeňským lesům. Křehké
borovice a stromy napadené škůdci se lámaly, zdravé byly vyvráceny i s kořeny. Nejvíce to odnesly smrky. Mnoho stromů zůstalo vyvráceno napůl – zaklesly se korunami o své sousedy.
V lese ani teď není bezpečno, zejména zvedne-li se vítr. Bude
dlouho trvat, než se polomy a vývraty zpracují a uklidí. A každá
další velká vichřice tu současnou devastaci prohloubí.
Šla jsem fotografovat druhý den ráno a bylo mi z té zkázy do
pláče. Jak dlouho trvá, než vyroste takový krásný les! A potom
– během několika hodin – se ta utěšená místa promění v kulisy
z katastrofického filmu...

Setkání důchodců
V pátek dne 6. 10. 2017 uspořádal Úřad městyse Loučeně další
setkání dříve narozených v Kulturním domě na Loučeni, na které
jsem byl také pozván. Setkání bylo velmi pečlivě připraveno, počínaje výzdobou sálu, pohoštěním i programem.
O kulturní vložku se postarala paní učitelka Diana Kulhánková,
která pečuje o výchovu malých hudebníků. Několikrát vystoupil soubor dívek, hrajících na zobcové flétny, za klavírního doprovodu paní
učitelky, dále vystoupily dvě malé sólové zpěvačky, kterým zabezpečil hudební doprovod pan Martin Nohava se svou aparaturou. Ten
zajistil ozvučení sálu i pro hudební trio z Dobrovice, které pak hrálo
k poslechu i tanci až do konce celé akce.
Zaujala mne mladičká klavíristka a také hráčka na zobcovou flétnu,
která svými hbitými prstíky dobře zahrála na klavír dvě technicky
náročné skladbičky. Nechyběla ani recitace dívek z loučeňské devítiletky – to vše v režii paní učitelky Diany Kulhánkové.

Kulturní pořad byl tentokrát kratší, protože pracovníci Úřadu městyse Loučeně ve spolupráci s některými loučeňskými sponzory zabezpečili bohatou tombolu, ze které si výhry odnesla většina
účastníků tohoto setkání Například se podařilo zajistit vstupenky do
divadla v Praze, vstupenky na následující kulturní akci spolku Amadis na Loučeni, poukázky na pohoštění v restauraci U Náměstků,
knížky, víno, květiny a drobné upomínkové dárky.
Akce proběhla za nenápadné účasti starosty pana Vinše a velmi
aktivní práce jeho spolupracovníků z úřadu, kteří se starali o spokojenost pozvaných po celý večer.
Snad mám právo jménem všech účastníků této akce všem jejím
pořadatelům v čele s paní Martou Peterkovou poděkovat za další
zdařilou akci. Dala jim jistě hodně práce a starostí.
Ing. Jiří Havlát

KAPR
Bydlíme na ďáblickém sídlišti a pracoval jsem v jedné instituci v
Karlíně. V roce 1990 tramvaje ze severní části Prahy odbočovaly
na Palmovce na Libeňský most a pokud chtěl cestující do Karlína,
musel přeběhnout na Palmovce asi 150 m na stanici tramvaje na
Sokolovské třídě.
Těsně před Vánoci 1990 jsem se vracel navečer z práce a vidím,
že na Palmovce u židovské synagogy prodávají kapry sami rybáři
z Třeboně. Napadlo mne, jakou radost ze živého kapra bude mít třiapůlletý vnuk Jiřík, který u nás bydlel se svými rodiči. Vybral jsem
tedy asi 3,5 kg kapra. Rybáři mi jej dali do slabé zelené průhledné
igelitky. Po cestě k tramvajové zastávce i po dobu čekání byl kapr
klidný, až jsem měl strach, zda mi nelekl.
Když přijela tramvaj, počkal jsem až všichni nastoupí a když jsem
jako poslední zvedal nohu na schůdek tramvaje kapr sebou mrskl,
tašku protrhl a plácal se v prachu ulice podél tramvaje zpět k Palmovce. Sundal jsem rukavice, kufřík postavil na schůdek tramvaje
a jal se kapra pronásledovat. Byl na mne asi krásný pohled. Vzhledem ke svému pracovnímu zařazení jsem chodil v obleku s kravatou, k tomu jsem měl apartní klobouk a zimník. V tom jsem lezl
málem po kolenou pod okrajem tramvaje. Kapra jsem za soustavného zvonění panem řidičem a hlasitého fandění mladého osazenstva tramvaje tomu kaprovi chytil a vložil zpět do potrhané
igelitky. Tu už jsem musel držet za čtyři cáry. Chvíli se mu cesta
tramvají asi líbila, dal chvíli pokoj. Až za stanicí Bulovka sebou opět
mrsknul a plácal sebou po podlaze tramvaje směrem k řidiči. Tramvaj byla dost plná a jak mu lidé ustupovali, tak mi znemožňovali se
k němu dostat. Kapr docestoval až k předním dveřím a spadl na
první schod. To už pan řidič poznal, že se mu ve voze něco děje.
Počkal, až jsem se dostal ke dveřím také já a otevřel je až když
měl jistotu, že vystoupím dříve než ten kapr. Za více či méně vtipných poznámek a komentářů cestujících jsem kapra zabalil do
upatlaných zbytků igelitky a pevně jej přitiskl k břichu, aby mi znovu
neutekl. Prostředními dveřmi jsem se vrátil k opuštěnému kufříku.
Kapr svým pohybem po ulici na sebe nasbíral neuvěřitelné množství prachu a jiných nečistot, které ve směsi se slizem na jeho těle
vytvořily lepivou hmotu, která mi po manipulaci s ním lepila prsty k
sobě. Kapesník nebylo možné hledat, protože v kapsách kabátu
byly navrchu semišové rukavice a teprve pod nimi mohl někde být
ten kapesník. V tom zmatku jsem si nebyl schopen uvědomit, ve
které by mohl být. A tak jsem se snažil nenápadně zasychající nečistoty z rukou odrolit.
To už jsem u některých slabších povah vzbuzoval spíš soucit než
posměch. Jedna mladá dívka mi uvolnila místo k sezení a dokonce
mi pod kapra dala ten můj kufřík. Po chvíli jedna dáma přeorgani-

zovala své nákupy a věnovala mi silnější igelitku.
Když jsme docestovali domů a vstoupil jsem do bytu, manželka
spráskla ruce a sdělila mi, že když se namažu nemám kupovat
kapra. Vzala mi igelitku a šla pustit kapra do vany. Mne nechala
svému osudu. Než jsem se svlékl, tak jsem zaslechl, že sedá k telefonu, volá dceru do Dejvic, protože ta spousta informací by se v
ní mohla srazit.
Když jsem slyšel, že přišel děda a někde se vyválel s kaprem, tak
jsem dál ani nešel, vzal si upatlaný zimník a v koupelně se snažil
zachránit, co se ještě zachránit dalo. Ani jsem si nevšiml, že za
mnou, či spíše za kaprem přišel Jiřík a prohlíží si rybu jak dovádí
ve vodě.
Protože dceřin manžel ryby nejí tak tuhle atrakci doma mít nemohou. Za krátkou dobu jsem zaznamenal že přijela dcera s tříletou Kateřinou. Dámy mi tedy do koupelny daly i malou Kačku a
samy šly s maminkou Jiříka probírat poslední události. A tak jsem
měl v koupelně dva diváky. Jiřík jako správný chlap se začal před
Kačenkou předvádět, kapra pronásledoval nejdříve kartáčem a pak
se pokoušel na kapra sáhnout rukou. To mu však hlava vzala převahu a Jiřík zahučel ke kaprovi.
Začal šíleně řvát, no a Kačka nezůstala pozadu a naříkala také.
Jen jsem kluka vylovil, už se přihnaly tři vyděšené grácie. V ten
moment jsem měl strach z lynče. Za mohutných protestů se spokojily s dětmi.
Když dcera s vnučkou odcestovaly, manželka přišla sondovat, v
jakém stavu jsem já a můj zimník. Po zjištění, že jsem absolutně
střízlivý, vzala mi zimník, protože já bych to určitě nevyčistil dobře
a dala se do práce sama.
Já pod dojmem křivd, které se mi staly v posledních dvou hodinách, jsem zbavil kapra nejprve vody a pak života. Pro jistotu jsem
ho hned naporcoval. A jako opatření jsem kufřík dovybavil pevnou
velkou igelitkou a od té doby jsem všechny kapry při koupi nechával zbavit života hned u prodejců, ačkoli jsme ještě potom měli dva
další vnuky.
Ing. Jiří Havlát

KOUPÍME POZEMEK

vhodný pro stavbu přízemního rodinného domu
pozemek kupujeme pro sebe – nejsme realitní kancelář
telefon: 731 844 444
e-mail: rjurisova@seznam.cz

Poplatky
Výši místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
upravuje vyhláška Městyse loučeň č.2/2012.
Poplatek činí 720,- Kč ročně za poplatníka (dle čl. 2 vyhlášky).
Poplatek je vždy splatný do 28. února příslušného kalendářního roku.
Osvobození od poplatku je možné:
Poplatník se zdržuje déle než 6 měsíců, po sobě jdoucích mimo
území ČR (doloží např. cestovním dokladem/potvrzením o pobytu/zaměstnání, studiu)
Je na Loučeni přihlášen k trvalému pobytu a zároveň vlastní další nemovitost (doloží výpisem z Katastru nemovitostí). Je osvobozen od
poplatku, ale nemá nárok na druhou známku na popelnici.
Nastoupil k výkonu trestu (doloží potvrzením).
Výši dalších místních poplatků stanoví vyhláška Městyse Loučeň č.
1/2012. Výše poplatku za odvod odpadu do čističky odpadních vod
(stočné) činí dle usnesení zastupitelstva Městyse Loučeň č.123/2015
částku 1.176,- Kč ročně za poplatníka, tj. člena domácnosti (poplatek
za studenta činí @ tj. 588,- Kč.).
Poplatek je splatný vždy do 30. listopadu příslušného kalendářního
roku.

Osvobození či sleva na studenta od poplatku je možná, pokud poplatník vyplní v kanceláři OÚ Loučeň čestné prohlášení na tuto slevu.
Čestné prohlášení musí být podáváno každý rok znovu.
Změny v placení poplatků (např. odhlášení psa, slevu na poplatku
apod.) je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů, od nastalé změny,
jinak bude poplatek vyměřen v plné výši.
Poplatky lze platit v hotovosti do pokladny na OÚ Loučeň, nebo převodem
na účet č.110987141/0300 v.s. 101xxx – Loučeň + č.p.
v.s. 102xxx – Patřín + č.p.
v.s. 103xxx – Studce + č.p.
v.s. 104xxx – Studečky + č.p.
v.s. 105xxx – chaty + č.ev.
Pokud poplatník nezaplatí shora specifikované místní poplatky, je
Městys Loučeň oprávněn podle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích zvýšit dlužný poplatek na dvojnásobek (usnesením č.
44/2016 ze dne 15. 6. 2016) a toto zvýšení jako příslušenství poplatku
vymáhat v řízení o poplatcích, které bude s poplatníkem zahájeno.
Dluh za odvod odpadu do čističky bude vymáhán podle zákona o
místních poplatcích a dle daňového řádu.

Mateřská škola
Mateřská škola na Loučeni má kapacitu 54 dětí. Máme tři třídy.
V letošním roce máme 23 předškoláků a 16 nových malých dětí,
kterým jsme museli pomáhat s adaptací.
V průběhu celého školního roku nás provází různá témata, která
se snažíme dětem co nejvíce přiblížit. V září jsme měli téma
„Moje vesnice či město“. Malé děti si loučeňský znak vybarvily.
Velké děti si znak samy nakreslily.
V knihách jsme se nedočetli o významu znaku, proto jsme se
vydali na obecní úřad. Pan starosta si na nás udělal čas a vše
dětem vysvětlil. Ukázal dětem i starou pečeť od Franze Josefa.
Po Loučeni chodíme na dlouhé procházky. Pravidelně na konci
školního roku navštěvujeme místní
zámek a hlavně jeho labyrinty. Při prohlídce zámku s Bílou paní se děti dozvěděly také mnoho nových informací.
Pravidelně chodíme s dětmi i do místní
knihovny.
Do mateřské školy přijíždí v průběhu
roku také různá divadélka. Děti se seznamují s hranými, loutkovými i hudebními pohádkami. Jezdíme i do Hálkova
divadla v Nymburce.
Vloni nás v mateřské škole navštívilo i
Mobilní planetárium. Děti se seznámily
s hvězdami, planetami a souhvězdími.
Mezi oblíbené akce patří i pracovní dílničky, pro rodiče a děti. Vyrábíme drobné výrobky z dostupných
materiálů. Vloni to byly ozdobičky na stromeček z vlny. Letos
máme v plánu zdobení skleniček na čajové svíčky.
Další oblíbenou akcí jsou i školní výlety. Vloni jsme poprvé jeli
na dva výlety. Mladší děti si užily výlet na zámek Žleby. Prošly si
pohádkový zámek, navštívily oboru s bílými jeleny a zhlédly
ukázku práce s dravými ptáky. Předškoláci odjeli na exkurzi na
Letiště Václava Havla. Prošli jsme bezpečnostním rámem a přesunuli jsme se do autobusu, kterým jsme si celé letiště projeli.
Podívali jsme se do míst, kam se cestující nedostanou. Viděli
jsme požární techniku, letadla v hangárech a pozorovali jsme přílety i odlety letadel.
Na konci každého školního roku pořádáme „Rozloučení se školkou“. Pro děti i rodiče jsou připraveny soutěže a na závěr dostanou děti sladké odměny. Na takové akci nesmí chybět buřty, které
neopékáme na klasickém ohýnku, ale na grilu, který nám půjčují
manželé Bártlovi.
Každý rok se také loučíme s předškoláky, kteří odchází do první
třídy. Ti dostávají na památku knihu, diplom a další drobné dá-

Loučeňský znak
Rok 1906 byl pro Loučeň velmi významný.
Privilegiem císaře Františka Josefa I. byla
obec povýšena na městys s právem užívat
znaku.
Popis znaku:
Ve stříbrném štítě stojí na zeleném trávníku
červená věž s poněkud širším přízemím a
užším poschodím. V přízemí věže je otevřená, uvnitř modře malovaná brána se stříbrnou, do polovice spuštěnou mříží.
V poschodí je úzké obdélné okno a na vrcholu cimbuří o třech stínkách. Za věží se kříží dvě liliová modrá žezla se zlatými liliemi a též
takovými rukojetěmi. Štít je obklopen ozdobnou obrubou bronzové
barvy.

rečky i od svých malých
kamarádů.
Poslední akcí školního
roku je závěrečná
školní akademie. Na tu
si vždy s dětmi připravíme taneček.
V naší mateřské škole
se prostě stále něco
děje.

Kolektiv mateřské školy Loučeň

Akce v KD
Prosinec:

2. - 3. 12. Vánoční výstava
3. 12. rozsvícení Vánočního stromu u KD
9. 12. odpoledne – Mikulášská pro děti (DJ – agentura Maroko, soutěže, nadílka), večer – Čertovská pro dospělé
13. 12. Vánoční koncert ZŠ a MŠ Loučeň
16. 12. Vánoční koncert divadelního spolku Amadis

Plánované akce v roce 2018:

20. 1. Myslivecký ples
Předprodej vstupenek zahájen u p. Marie Seidlové, Loučeň 144,
tel. 737847809, vstupné s místenkou 150Kč
K tanci i poslechu hraje kapela XS Band Stanislava Keitha
27. 1. Sportovní ples
10. 2. Maškarní ples pro děti - od 14.00 hod. - pořádají Hasiči Loučeň
10. 3. Ples ZŠ a MŠ Loučeň
17. - 18. 3. Jarní výstava
1. 4. koncert Razz
11. 4. ZŠ a MŠ Loučeň - pískání pro radost
28. 6. ZŠ a MŠ Loučeň - školní akademie

Další akce v obci:

Hospoda Na Patříně pořádá v pátek dne 15. prosince 2017 od 17 hod.,
pěveckou soutěž amatérských zpěváků „Patřínské MUSIC STARS”.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích a to :
– Děti školou povinné
– Tenageři
– Dospěláci
Do soutěže se můžete hlásit na stránkách www.mixermusic.cz v odkaze
MUSIC STARS
Masopust 2018
24. 2. Studce
3. 3. Loučeň
30. 4. Pálení čarodějnic a stavění májky s ohňostrojem Na Loučeni za
sokolovnou u KD

O pořádání akcí, jejichž konání plánujete v KD Loučeň či sokolovně, informujte prosím s předstihem p. Krupkovou (tel.: 325 585 283). Předejdeme tak kolizím termínů jejich konání.
Nové stránky: www.sokolovnaloucen.cz
Cvičení pro všechny - každé pondělí v sokolovně - od 19.30 - 20.30 hod.
pod vedením cvičitelky fitness, bodystylingu, jogy, aerobního cvičení Mgr.
Markéty Horákové - kontakt: 728 609 133. Cena za lekci 50 Kč.

ZŠ a MŠ Loučeň informuje občany, že je možné využívat
multifunkční hřiště v areálu školy. Rezervace a platba (50 Kč) u p.
Házy, Loučeň čp. 418, tel.: 604 956 041

Kontakty OÚ Loučeň:
http://www.loucen.cz
Tel.: 325 585 283, ejmail: ou.loucen@tiscali.cz

Nabízíme možnost inzerce v Loučeňském občasníku pro malé živnostníky i velké firmy. Ceník na www.loucen.cz.
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