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Informace o dění na Úřadě městyse Loučeň
Vážení a milí spoluobčané,
Vánoce utekly jako voda a do nového roku jsme skočili rovnýma
nohama. Než se nadějeme, bude tu jaro.
Abych se ale vrátila ještě trochu zpět, k jednání zastupitelstva,
které rokovalo 20. 12. 2017. Pro občany, kteří se zúčastnili veřejného zasedání, bylo na závěr připraveno svařené víno a cukroví.
Ve stručnosti bych Vás ráda seznámila s tím, o čem se jednalo a
co nového se v obci děje.
V prvé řadě bylo nutné schválit návrh rozpočtu na rok 2018, kdy
je kalkulováno s výší příjmů 25 110 900,- Kč a výdajů 26 286 900,Kč. Byla schválena směna pozemků parc. č. 625 v k. ú. Loučeň
za pozemek parc. č.146/2 v k. ú. Studce. Záměr byl zveřejněn na
úřední desce městyse Loučeň od 5. září 2017. Na základě výběrového řízení byla s firmou H-intes podepsána smlouva na realizaci oprav komunikací v ul. Stehlíkova (Loučeň) a ul. V Zahradách
(Patřín). Cena za dílo je 1 308 478,57 Kč včetně DPH.
Na základě nákladů na provozování a údržby ČOV a kanalizačního řadu, bylo schváleno zvýšení stočného o 120,- Kč za kalendářní rok na osobu. Celková částka stočného na rok 2018 je
1.296,- Kč na osobu. Cena vodného pro rok 2018 je schválena ve
výši 47,90 Kč za m3.
Jako přísedící Okresního soudu v Nymburce pro období 2018 2022 byla schválena paní Ing. Olga Martínková.
Pro rok 2018 je naplánovaná oprava komunikací Strupkova a K
Hájovně na Loučeni a Libichova a U Zastávky na Patříně. Dále
bude upravena parkovací plocha před zdravotním střediskem, u
zámku a chodník od kulturního domu ke škole.
Na objektu čp. 97 – poště - probíhají práce dle harmonogramu.
Je provedena drenáž a odvodnění, nová přípojka vody, izolace
soklu,
výměna
oken, rozvody topení vč. vnitřní jednotky tepelného
čerpadla. Tímto se
omlouváme za ztížené
podmínky
provozu pošty, kadeřnictví i drogerie.
Při zjištění skutečného technického
stavu vnitřní části
budovy bylo naplánováno, že v prodejně papírnictví budou opraveny stěny a strop vč. omítek a nové
rozvody elektřiny.
Přizvaným dendrologem byla provedena kontrola zdravotního
stavu dřevin na veřejných prostranstvích. Některé stromy jsou
duté a nebezpečné a bude za ně provedena náhradní výsadba.
V roce 2018 budeme pokračovat i v bohaté nabídce kulturních
a společenských akcí, které připravujeme se skvělými lidmi z řad
zastupitelů, hasičů, sportovců a hlavně dobrovolníků. Bez nich
bychom nemohli navštívit vyhlášené akce jako masopust, plesy a
zábavy v KD, jarní a vánoční výstavu, vítání občánků, setkání
dříve narozených, Mikulášskou a čertovskou besídku, Halloween,
pálení čarodějnic atd. Nově připravujeme větší akci pod širým
nebem – B-DAY GIG festival. V podstatě každý měsíc je pro vás

připravená akce, na které můžete potkat své přátele a známé.
Rok od roku se snažíme program akcí inovovat a stále je tak pro
vás dělat přitažlivé. Myslím, že se nám to daří a mám z toho
upřímnou radost. Poznáme to zejména díky vaší rostoucí účasti
a míře zájmu o
akce jako takové.
Jednou z posledních akcí bylo Rozsvícení stromu, na
kterém nechyběly
děti ze ZŠ a MŠ
Loučeň, které naladily vánoční náladu
svými koledami,
dále pak „živý” Betlém, tentokrát i s
Jezulátkem
–
úžasnou
malou
Aničkou, zapůjčenou rodiči Míšou (v roli Marie) a Pavlem. Poděkování patří i dalším vystupujícím: Pavle Štalmachové, Pavlovi
Štalmachovi, Jirkovi Hollerovi, Luďkovi Holánkovi. Také moc díky
hodným Valiskovým ze Studec za zapůjčení živé kozy a ovečky
do našeho výběhu. V neposlední řadě i Kreativnímu spolku za
super občerstvení, zejména svářo zdarma, pro všechny zúčastněné.
Ve výčtu poděkování bych nerada zapomněla na paní Ludmilu
Píšovou, která mi nezištně pomáhá s přípravou našeho plátku a
je také velkou přispěvovatelkou.
Do roku 2018 jsme nastoupili s konkrétními plány. Přála bych si,
aby se je podařilo naplnit a hlavně úspěšně dokončit. Přála bych
si také, aby se míra vaší spokojenosti s životem v obci zvyšovala
a aby aktivita, kterou projevují všichni zmínění organizátoři akcí,
zastupitelé a obecně aktivní občané, v dalším roce nepolevila.
Těším se, že budu s vámi součástí tohoto týmu i v roce 2018.
Marta Peterková

Naši jubilanti
V měsíci únor oslaví životní jubileum 85
let paní Eva Puldová z Patřína, 94 let
pan Ladislav Blecha a paní Věra Větrovská oba z Loučeně, 70 let paní Dagmar
Nováková z Loučeně a 85 let pan Miroslav Macoun z Loučeně.
V měsíci březen oslaví životní jubileum
80 let paní Hana Bartoňová z Patřína, 75
let pan František Klaban ze Studců, 80
let paní Eva Nejedlá z Loučeně a pan Jiří
Borecký z Patřína, 70 let paní Marie Hradecká z Loučeně, 92 let paní Jarmila Rulíková z Loučeně a 70 let paní Marie
Kochová a pan Jiří Novotný, oba z Loučeně.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdaví, štěstí a
spokojený život v kruhu jejich blízkých.

Mikulášská a čertovská
9. 12. 2018 kulturní dům opět ožil. Odpoledne byla připravena zábava pro děti, které již tradičně mohly soutěžit o sladké
ceny, tvořit, tančit a dovádět při hudbě a moderování oblíbeného dua - DJ Maroko.
Děti, které přišly bez masek se mohly nechat vyzdobit od
paní, která malovala ty úžasné rozesmáté obličejíčky dle požadavků malých čiperů. Vyvrcholením odpoledne byla Mikulášská nadílka,
kdy se i ti největší rošťáci
před čertem,
Mikulášem a
andělem měnili v úplné
„andílky”.
Večer pokračovali dospělí,
v maskách i
bez masek, v
čertovském řádění při hudbě
kapely Žebřík
ke kurníku. Ta
hrála parádně.
Děkuji kolegyním z Krea-

tivní dílničky – kočky a koťata, a to za výzdobu i za soutěže,
Hollerovům za servis u občerstvení, Martinovi a Romanovi za
hudbu a soutěže, P. Bašusovi a mé rodince za pomoc při organizaci, M. Jeriovi a L. Holánkovi za super knihu hříchů, do
které jsme mohli zaznamenat všechny prohřešky.
Je fajn, když se lidi i v dnešní době dokážou nejen pobavit,
ale i ve svém volnu pomohou připravit super akce.
Marta Peterková

Dodatek k článku O jednom bývalém Loučeňákovi
Když se Mirek s Mílou a kluky odstěhovali do Nymburka, Míla
se přihlásila do jezdeckého oddílu Sokola Nymburk. Pilně se učila
jezdit na koni a také je ošetřovat. Mirek snad na ni ani nežárlil, ale
přece jen mu to nedalo a jednou vyrazil do jízdárny s Mílou. Měl
tam řadu známých, ti jej přivítali a také mu nabídli svezení na koni.
Mirek dlouho odolával, ale argumentům, že pohled na svět ze
sedla koně je úplně jiný, než pohled obyčejného pěšáka, nakonec
neodolal.
Kamarádi mu pomohli na koně vylézt, ale než se Mirek stačil ve
věci zorientovat, Honza Ráchlík, člen známé rodiny ochotníků ze
souboru Hálkova městského divadla, který nechyběl u žádné legrace, která se v té době v Nymburce odehrála, plácl koně po
zadku a řekl „běž”! Koník poslechl a dal se do běhu. Mirek se stačil pouze chytit jeho hřívy a začal zoufale křičet: „Mrcho stůj,
mrcho zastav!" Koník však podobné povely v životě neslyšel, považoval je asi za projevy nadšení z té jízdy a tak ubíhal dál, až do-

běhl k hraničnímu živému plotu, u kterého prudce zastavil. Mirek,
protože se spíše zabýval kvalitou hřívy koně než sledováním
cesty, něco podobného nečekal a tak následoval tělocvičný úkon
na který se v životě nezmohl a podél hlavy koně udělal salto s
dopadem jeho cca 90 kg živé váhy na pečlivě stříhaný živý plot.
Když mu kamarádi pomohli z plotu slézt, odmítal sdělit jakékoli
poznatky z té jízdy, ignoroval kamarády a spěchal jak to šlo domů.
Když se Míla vrátila domů, Mirek ležel na břiše na gauči a hlasitě naříkal. Míle nezbylo, než se jeho zádům pečlivě věnovat.
Rány nebyly velké, ale bylo jich dost. Tak vymývala, mazala a utěšovala.
Mirek vydržel hořekovat celý následující víkend a zvláště když
zjistil, že je někdo nový v doslechu, tak zoufale naříkal.
Později mi při líčení té kalvárie říkal, že měl pocit, že trpí víc,
než trpěl Ježíš Kristus na kříži.
Ing. Jiří Havlát

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

František Nezdara píše dále synovi:
Antonín Nezdara, který převzal usedlost č. 2 od svého otce Václava, zemřel asi též mlád, protože vdova po něm provdala se roku
1800 za Václava Koubka, jemuž propůjčen půlstatek na 18 let,
do vzrůstu dědice, sirotka po Antonínu Nezdarovi, jménem Václav.
Václav Nezdara převzal po své dospělosti půlstatek č. 2 v roce
1818, a odevzdal živnost roku 1835 svému synu Janu Nezdarovi.
Tento Jan Nezdara narodil se 30. května 1816 a jest můj pradědeček. Zmínil jsem se o něm podrobněji dříve.
Můj pradědeček Jan Nezdara měl dva syny: Jana a Václava.
Pro syna Jana (mého dědečka) koupil usedlost č. 42 (kde se narodil můj tatínek i já a kde nyní hospodaří můj bratr Pepa) od Václava Velechovského. Svému druhému synovi Václavu Nezdarovi
(který byl mým prastrýcem) odevzdal usedlost č. 2. Tohoto mého
prastrýce jsem znal. Zemřel asi v roce 1909 a na jeho pohřbu
jsem nesl svíci. Měl jedinou dceru Annu, která se vdala za učitele
Konopáče. Měli dva syny, z nichž jeden zemřel v r. 1920, právě
když jsem se vrátil z Ruska, a druhý byl ministerským radou v ministerstvu vnitra.
O svém dědečkovi Janu Nepomuku Nezdarovi jsem se zmínil
dříve.
Usedlost č. 42 (kde jsem se narodil já) měla mnoho majitelů. Na
začátku 17. století patřila rodině Nováků, od r. 1693 rodině Chromovských, od r. 1705 byl majitelem Václav Kotlář, od r. 1725 Václav Petrtýl, od r. 1752 Jiří Petrtýl, od r. 1757 Jan Maršálek, od r.
1772 Jindřich Petrtýl, od r. 1804 Matěj Petrtýl, od r. 1815 Jiří Říha,
Václav Velechovský od r. 1825. Od něho ji koupil asi v roce 1850
můj pradědeček Jan Nezdara pro mého dědečka Jana Nepomuka
Nezdaru.
Rodina Smrčků, ze které pochází moje maminka, jest ve Studcích usazena též odedávna. Po třicetileté válce uvádí se Mikuláš
Smrčka, od r. 1692 Jan Smrčka, od r. 1726 Václav Smrčka, od r.
1771 Jiří Smrčka, od r. 1794 Václav Smrčka, od r. 1815 Václav
Smrčka, můj prapradědeček. Poslední ze Smrčků, Josef Smrčka,
zemřel v r. 1920. Byl to bratranec mojí maminky a já jsem ho měl
velmi rád. Jeho dceru Něžu jsi snad znal.
To je tak zhruba vypsání rodokmenu rodu Nezdarů. Nic světoborného nevykonali. Ale pracovali pilně a svědomitě na díle, které
jim bylo svěřeno. Více než 350 roků žili ve Studcích. Nás oba,
mne i Tebe, poznamenala krutě první i druhá světová válka a
různé ty poválečné převraty, vyšinuli jsme se ze zaběhaných kolejí. Ale dobrým pokračovatelem v tradici Nezdarů ve Studcích,
jsem přesvědčen, bude můj synovec, mladý Josef Nezdara. Je

to hezký chlapec, zdravý, hodný, a absolvent školy pro mechanisaci zemědělství, tedy moderní sedlák.
A kolik krásných českých příjmení se objevilo v tomto rodokmenu: Nezdara, Zahrádka, Šulc (ve staročeštině znamenalo to
váleček, nebo šiška), Novotný, Knespl, Bárta, Sobota, Smrčka,
Hojsák (ve staročeštině znamenalo toho, komu je hoj, t.j. dobře se
mu daří), Svěrák, Tesař, Bartošek, Petr, Povolný, Konopáč, Adlaf
aj.
A nyní, poněvadž mám trochu místa, ještě něco o škole ve Mcelích, kam jsi též nějaký čas chodil.
O škole ve Mcelích je první zachovaná písemná zpráva z r.
1713. Praví se v té zprávě, že jest ode dřeva zaopatřena nejskrovnější akcidencí. Školní mistr měl příjem sobotáles, koledy a
něco od funusu. Při ní učil Matěj Pummer. V r. 1779 byl tu učitelem Martin Mácal, 70 roků starý. Tehdy bylo školních dítek 82 (přiškolené obce Studce a Seletice), z těch chodily pilně 32, leckdys
24 a nikdy 26. Jako překážka dobré návštěvy se uvádí, že rodiče
mocí světskou nejsou k posílání dítek do školy nuceni a duchovní
napomínání však špatný oučinek působí. Roku 1780 o školní budově se praví, že zde jest, avšak nezpůsobilá. V protokolu z r.
1783 stojí, že se tu učí podle staré methody. Učitel pro stáří nezpůsobilý, preceptora nemá a míti nemůže, jelikož nemá sám od
čeho býti živ. Škola velmi malá a špatná.
(pokračování příště)
lp

Zima
Když první vločka sněhová
mé čelo ochladí,
a další skryjí celý svět
i s jeho úklady,
když kolem mého domečku
nevidět nic než sníh,
a místo hlasů lhostejných
jen ticho slyšet znít,
tu večer vejde v duši klid
a zmírní srdce hlad.
Přiložím ještě na oheň
– pes hlídá – a jdu spát.
lp

Poplatky na rok 2018

Likvidace komunálního odpadu – popelnice 720,- Kč
Splatný do konce února 2018, za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu, nebo osobu, která vlastní rekreační nemovitost v
katastru obce a není zde hlášena k TP.
Od 1. 3. 2018 bude platit nová svozová známka !!!!
Odvádění odpadních vod – stočné 1296,- Kč
Splatný 1/2 do konce června a doplatek do konce listopadu 2018,
za každou osobu bydlící na Loučeni i v případě, že není hlášena
k T.P.

Poplatek za psa 60,- Kč
Poplatek za každého dalšího psa 120,- Kč
Poplatek za psa platí držitel psa přihlášený v katastru obce k trvalému pobytu.

Restaurace U Náměstků

je ideálním místem, kam si zajít na výborný oběd, po práci na
dobré pivo a večer posedět s přáteli u specialitek a kvalitního vína
z moravského rodinného vinařství Kovacs – úterý až neděle 10.30
- 22.00 hod.
Pro Vaše děti máme připravený dětský koutek, pro starší i
dospělé nabízíme zapůjčení deskových her. S příchodem jarní
sezony bude v provozu i dětské hřiště s trampolínou, houpačkami,
domečkem a klouzačkou.
Sledujte na fb: restaurace U Namestku
nebo na www.pizzaak.cz bohatý program, který budeme stále
aktualizovat:
14. 2. 2018 Valentýn – zvýhodněné menu s romantickým
prostřením
9. - 25. 2. 2018 Zimní olympijské hry na velkém plátně
23. - 25. 2. 2018 Zabijačkové hody – jitrničky, ovárek, zabijačkový
gulášek
31. 3. 2018 Velikonoce U Náměstků – ovečky ve dvoře, mazanec
na stole
14. 4. 2018 Jarní otevření zahrádky s grilováním prasátka

Telefon: 776 874 094 Martin Náměstek
Rozvoz po Loučeni zdarma, do okolí 4 Kč/km

EF Education First

je největší soukromá vzdělávací organizace na světě. Skládá se
z 15 samostatných dceřiných společností a neziskových organizací zaměřených na jazykové vzdělávání, vzdělávací cesty, výměnné pobyty, pobyty a akademické studie.
EF nabízí širokou škálu vzdělávacích programů – od jazykových
pobytů a jazykových kurzů po studium v zahraničí a studentské
výměnné programy. S 50 kampusy napříč 5 kontinenty si pro sebe
najdete perfektní program, tak se porozhlédněte a zjistěte, jak
Vám můžeme pomoci připravit se na Vaši vysněnou budoucnost.
EF poskytuje vzdělávání, které z Vás učiní globální občany. Už
přes 50 let je naší misí rozdávat důvěru a svobodu lidem všech
věkových skupin, národností a z rozmanitého prostředí.
S přáním definovat svou vlastní cestu životem a s trochou odvahy EF otevírá svět nových možností.
Destinace: Velká Británie, Spojené státy americké, Kanada,
Malta, Austrálie, Irsko, Nový Zéland, Singapur, Jihoafrická republika, Španělsko, Kostarika, Francie, Itálie, Německo, Čína, Japonsko
EF nabízí juniorské a skupinové pobyty, dlouhodobé studijní programy v zahraničí, jazykové kurzy v zahraničí pro mládež i dospělé.

Info: www.ef-czech.cz
Kontaktní osoba: O. Peterka +420 731 765 739

Platby na účet:
Číslo účtu: 0110987141/0300
Loučeň VS 101 xxx (xxx = číslo popisné)
Patřín VS 102 xxx (xxx = číslo popisné)
Studce VS 103 xxx (xxx = číslo popisné)
Studečky VS 104 xxx (xxx = číslo popisné)
Chaty VS 105 xxx (xxx = číslo evidenční)
Např. Loučeň č.p. 345 = VS 101 345 + prosíme připojit jméno
plátce

Čestné prohlášeni na slevu, či osvobození od poplatku za komunální odpad a kanalizaci je nutno vyplňovat každý rok znovu.
Nevyvezené popelnice
řeší pan Lambert z AVE CZ – 606 685 921 nebo 724 832 377

Oprava kanalizace – 604 610 567

Sběrné místo „U Štajnerů”
každou sobotu od 10.00 do 11.30 hodin
(nábytek, obaly od barev, koberce, autobaterie, lednice, TV,
apod.)
O otevření skládky u hřbitova na Loučeni (na biologický odpad)
Vás budeme informovat.
mp

Amadis
Spolek Amadis zdraví naše příznivce!! Naše prozatím poslední
představení se kvapem blíží! Řadu muzikálů uzavřeme dne 21. 4.
2018 od 17.00 hod. a 22. 4. 2018 od 14.00 hod. představením
TŘI MUŠKETÝŘI v kulturním domě u nás na Loučeni. Těšíme se
na každého z vás !
Váš Loučeňský Spolek AMADIS

Razz
Loučeňská kapela Razz se po pěti měsíční pauze vrací opět na
podia. Pod velením frontmana Jiřího Černého vyrazí již 2. 3. 2018
na tour po celé republice. Na koncertní šňůře s nimi vystoupí
hosté, jako jsou WaldaGang, Ready Kirken, Limetal a další. Kluci
budou rádi, když navštívíte aspoň jeden z jejich koncertů a podpoříte je. Dne 1. 4. vystoupí v KD Loučeň a 23. 6. na prvním loučeňském festivalu.
Určitě se stavte, bude to parádní show!!!! Bližší info na
www.razz.cz.
AM

TC Loučeň
Tímto zveme veřejnost (mládež) na zahájení tenisové školy
na TC Loučeň. Termín zahájení
je průběh měsíce května 2018
dle počtu zájemců a domluvy.
V tenisové škole budou vyučovány základy tenisu pod vedením kvalifikovaného trenéra p. Haška. Cena tenisového kurzu
je po domluvě a počtu odehraných hodin.
Bližší informace v den zahájení, popřípadě u p. Řízka, tel. č.
606 625 805, nebo p. Malého, tel. 606 929 172.
Závazné přihlášky zasílat na e-mail ja.rizek@tiscali.cz nebo
Malyjan.maly@gmail.com.
Termín přihlášek do 23. 4. 2018, četnost tenisové školy opět dle
počtů zájemců a domluvy.
Za TC Loučeň
Jaroslav Řízek ml., Jan Malý

JARMARK jako tradiční akce...
Již několik let zveme v rámci našeho spolku na Loučeňské slavnosti spojené s JARMARKEM. Nejinak tomu bylo i v prosinci, kdy
byl zahájen vánoční čas dvoudenní akcí za dveřmi kulturního
domu. Velmi atraktivní se stala sobota, kdy bylo doslova „narváno“, i neděle přinesla opět změnu v podobě z části jiných vystavovatelů a kreativních dílen, a tak mohli návštěvníci opět
nakoupit rozmanité dárky sobě i svým blízkým, popř. si vyzkoušet
jiné techniky v připravených dílnách i ochutnat z mís něco na zub.
Před budovou se objevil nový stánek s občerstvením v době, kdy
se chystaly děti z místní školy
zazpívat těsně před tím, než se
rozsvítil jeden ze dvou vánočních stromů. Pro dobarvení atmosféry ožil Betlém, tři králové,
Josef, Marie a dokonce malé Jezulátko. V ohrádce nechyběly
ani živé ovečky.
Každý den se krátce po obědě
rozezněly tóny písní v podání
místní mladé kapely FUSEKLE,
která neúnavně zkouší i na jarní
událost. Jak v zimě, tak i v
březnu máme pro malé i větší diváky objednané pohádky, zatímco v prosinci to bylo divadlo BUŘT
a divadelní spolek V.O.S.A., letos chystáme změnu a přijede divadlo HARMONIKA, a v neděli opět od půl třetí to bude NEZÁVISLÉ DIVADLO s novými příběhy, které doufáme přilákají
pohádky chtivé návštěvníky. Jarní JARMARK je chystán na 17. 18. 3. od 10 do 17 hodin a přibydou zase nějaké změny jako je
ekologické okénko – aneb zamyšlení na tím, co by se dalo změnit, zlepšit kolem nás na toto téma. S tím také souvisí téma pro výstavu jakýchkoliv exponátů na námět STROM. Exponáty přineste
o den dříve tj. v pátek 16. 3. mezi 17 – 19 h. do foyer KD. Záro-

veň vyhlašujeme, že součástí akce bude soutěž o ZAJÍMAVOU
BÁSNIČKU…. Rády bychom u toho zůstaly, což znamená, že
verše, rýmy můžete přeměňovat v poetická uskupení celý rok.
Také chceme poděkovat za pomoc všem zainteresovaným do
naší akce, i my se snažíme pomoci při akcích jako je Čertovská
party, Penalta, Halloween. Tímto bych ráda nahrála na to, že akce
vyžadují své, náš kolektiv spolku je opravdu velmi malý, a proto
vysíláme VÝZVU, kterou bychom rády rozšířily řady. Vzhledem k
tomu, že v teamu je i dosti přespolních, není tento fakt na překážku, zároveň uvítáme občasnou pomoc i od milých místních
dobrých lidí.
KRÁSNÝ ROK 2018 VÁM PŘEJE SPOLEK KOČKY
A KOŤATA z.s.
Š.Š.

Prosinec s hasiči
Vážení čtenáři Loučeňského občasníku, dovolte mi ještě se
maličko ohlédnout za koncem minulého roku.
Začátkem prosince jsme pro mladé hasiče a jejich rodiny
uspořádali barborkovskou stezku odvahy v zámeckém parku.
Děti šly po pěšince vyznačené svíčkami, prošly labyrintem a
potkávaly různé prosincové bytosti. Nechyběla Barbora, čerti,
Mikuláš ani anděl. Během cesty našly překvapení v oříšku,
tajný vzkaz a listinu, kterou u čertice v perníkové chaloupce
musely podepsat. V pekelně osvětleném altánu je čekala nadílka a opékání buřtů.
Pro slavnostní uzavření loňského roku jsme s mladými hasiči
vyrazili na bowling s posezením do hotelu Na kopečku v No-

vých Zámcích. A nasát vánoční atmosféru jsme si
zajeli do skanzenu v Přerově nad Labem, kde
jsme obdivovali lidové Vánoce našich předků.
Abychom během svátků
jen nelenošili u televize a
počítače vyšli jsme si na
procházku lesem do Jabkenic. Bylo nás téměř čtyřicet,
tak
jsme
se
nemuseli vůbec bát. Jen
nám bylo trochu smutno z
pokácených stromů po
nedávné vichřici. V Jabkenicích jsme poseděli v
útulné hospůdce U Dafa. Komu se nechtělo šlapat zpátky, měl
připraven odvoz na korbě vojenského auta Fandy Vlka. Ti,
kteří zvolili cestu zpět pěšky si užili i sníh, který se začal hustě
snášet k zemi. Nádherná zimní atmosféra v kruhu přátel. Lepší
konec roku jsme si nemohli přát. A navíc nás hřálo i to, že se
řady zájemců o toto naše zimní putování rok od roku stále rozšiřují.
SDH Loučeň vám všem přeje mnoho zdraví, štěstí, klidu a
pohody po celý nový rok.
H.H.

Co přinesou oslavy 125 let fotbalu na Loučeni
Fotbalový klub Loučeň 1893 z.s. v letošním roce oslaví 125. výročí od sehrání památného fotbalového utkání Zámeckého kopacího mužstva loučeňského knížete Thurn und Taxise 18. dubna
1893 v Praze na Císařské louce s rakouskou Regattou.
Tyto oslavy započnou konáním již III. fotbalového plesu 27. 1.
2018.

Dalším bodem programu je televizní přenos České televize
z mistrovského utkání FK Loučeň 1893 – TJ Pátek v neděli 15.
dubna 2018. Zde je přislíben slavnostní výkop pravnukem prince
Ericha, který fotbalovou hru přivedl z Anglie na loučeňský zámek,
samotným knížetem Viktorem Thurn und Taxis.
Celé oslavy by měly vyvrcholit 18. a 19. srpna 2018, kdy vrcholem bude utkání mužstva dospělých s internacionály ČR.
Doprovodným programem budou i vystoupení našich nejmenších.

Akce v KD
Plánované akce v roce 2018:

Historie fotbalu
Historie fotbalu na Loučeni sahá do roku 1889, kdy se ze studií
v Cambridge, kde se mj. seznámil i s pravidly kopané, vrátil princ
Erich Thurn-Taxis. Po svém návratu sestavil zámecké mužstvo,
ve kterém kromě něj působila trojice Angličanů – Hudgson (kapitán a trenér týmu), zahradník Mill a komorník Beckett – a 8 hochů
z Loučeně a Patřína. Společné tréninky s jedenáctkou princových
anglických přátel probíhaly v zámeckém parku a po dvou letech
bylo mužstvo připraveno utkat se i s jinými celky. Do té doby totiž
hráli povětšinou přátelské zápasy se studenty z Prahy a Mladé
Boleslavi. Začala tedy jednání o prvním možném soupeři. Tím se
nakonec po zásahu knížete Alexandra Thurn-Taxise stala německá Regatta. Do zápasu loučeňská jedenáctka nastoupila pod
názvem Sportovní klub Loučeň. Zápas se odehrál 18. dubna 1893
v Praze na Císařské louce. Ačkoliv zápas skončil jasným vítězstvím Regatty 5:0, je právě toto datum považováno za počátek
existence dnešního FK Loučeň. Utkání patrně přihlíželi i bratři
Rudlovi, kteří na podzim téhož roku zakládají druhý nejstarší
český fotbalový klub AC Sparta Praha. Často bývá za nejstarší
český klub považována pražská Slavia, nutno ovšem podotknout,
že v této době se ještě nejednalo o fotbalový klub, ale o cyklistický
- z wikipedie.

Obecní knihovna Loučeň
Knihovna se nachází v 1. patře budovy požární zbrojnice čp.
268 u pošty.
Půjčování knih: pondělí od 17 do 19 hodin
Poplatek za půjčování knih činí 50 Kč ročně, děti zdarma
knihovnice: Zímová Hana
mail: knihovna.loucen@volny.cz
V pátek 23. března 2018 proběhne již 18. ročník Noci s Andersenem.

ZŠ a MŠ Loučeň
Na den 2. února 2018 připadají jednodenní pololetní prázdniny
pro žáky ZŠ. Ostatní organizační jednotky jsou v provozu.
12. 2. - 18. 2. 2018 - jarní prázdniny. Ředitel ZŠ a MŠ Loučeň
přerušuje provoz v jednotlivých organizačních jednotkách následovně: ZŠ prázdniny, MŠ provoz přerušen, ŠD provoz
přerušen, ŠJ v provozu

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 + WaldaGang
11. 4. ZŠ a MŠ Loučeň - pískání pro radost
21. - 22. 4. Amadis - Tři mušketýři
28. 6. ZŠ a MŠ Loučeň - školní akademie

Další akce v obci:

10. 2. restaurace na Patříně – hasičský ples
Masopust 2018 - 24. 2. Studce
3. 3. Loučeň
21. 4. restaurace na Patříně – Generace
30. 4. Pálení čarodějnic a stavění májky s ohňostrojem Na Loučeni za
sokolovnou u KD
23. 6. tréninkové hřiště u zámku – B-DAY GIG festival
Městys Loučeň ve spolupráci s kapelou RAZZ pořádá 1. loučeňský festival pod širým nebem. A to 23. 6. 2018 na hřišti u zámku. Akce se bude
konat od 12.00 – 3.00 hod.
Vystoupí kapely: NESPOUTANÍ HOŠI, READY KIRKEN, CROSSBAND,
ZAKÁZANÝ OVOCE, QEENMANIA, RAZZ, TŘI SÉGRY, UDG, AC/CZ,
KOHOUT PLAŠÍ SMRT, SEVEN
Touto cestou děkuji i všem firmám a osobám (seznam bude následně
zveřejněn), které se rozhodly tuto akci finančně, věcnými dary nebo vlastní
pomocí podpořit. Děkuji a vážím si toho.
MP
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.
Sokolovna:
Sokolovnu je možné si pronajmout za 250 Kč/hod. pro občany Loučeně,
ostatní 500 Kč/hod. Před žádostí o pronajmutí si v kalendáři zkontrolujte,
zda vámi požadovaný termín není obsazeno. Kontaktní osoba: Jaroslav
Martínek, tel. 603263596, www.sokolovnaloucen.cz
Adresa: Nymburská 189, Loučeň, 289 37 (vedle kulturního domu)
Rozměr celého hracího prostoru: 23,55 x 11,20 m
Výška nad hracím prostorem: 4,05 m
Podlaha v hracím prostoru: sportovní dřevěná podlaha – nutná sálová
obuv

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, eimail: 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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