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Informace o dění na Úřadě městyse Loučeň
Vážení a milí spoluobčané !
Tradičně pro Vás v našem Občasníku připravuji shrnutí dění v naší
obci a okolí. Obsáhlejší a konkrétní informace můžete získat na
veřejných zasedáních zastupitelstva, nebo přímo na Úřadu městyse
Loučeň, kde se Vám budu ráda ve vyhrazené hodiny věnovat. Jsem
ráda, že mnozí občané tuto možnost využívají a mají zájem o dění
v naší obci. Tato setkání jsou i přínosem pro mne, pro starostku, jsou
mi inspirací a hnacím motorem.
A co se v obci událo za poslední měsíce ?
Jak jste všichni již zaregistrovali, od března je Úřad městyse Loučeň
přemístěn do opravené budovy – Za Poštou 97. Dále zde sídlí Česká
pošta, drogerie Evy Hollerové a kadeřnictví Hanky Peštové.
I podle reakcí našich spolubčanů, jedná se o důstojné prostory
úřadu, které jsou zútulněné obrazy Loučeně a okolí od pana
Vratislava Melmuky (viz článek „Z loučeňských vzpomínek“).
V prostorách kulturního domu, po bývalém úřadu, připravujeme
umístění Obecní knihovny. V současné době jsou zde provozovny
pedikúry Evy Vinšové, kadeřnictví paní Evy Miškovské, domovská
scéna souboru Amadis, klubovna „dříve narozených“, dílnička spolku
Koček a koťat , a také muzeum se stálou expozicí „Lenčino muzem
hraček s vůní perníku“. V průběhu roku zde budou různé kulturní
akce (viz zadní strana). Od pátku 2. 8. se můžeme těšit na 20. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu TT s bohatým programem.
Drobné stavební úpravy budou provedeny i v sokolovně, a to
propojení šatny a sálu, umístění žebřin a výmalba. Někteří občané
negativně hodnotí vybavení sokolovny, to je však omezené
skladovacími prostory (i když již funguje opravená buňka) i financemi.
V objektu ZŠ jsme zahájili stavební úpravy a opravy rozvodů vody,
které byly ve špatném technickém stavu. Připravila se nová třída pro
1. ročník (do první třídy má nastoupit 31 nových žáčků, je nutné je
rozdělit do dvou tříd). Jak jsme již několikrát zmiňovali, škola a školka
kapacitně nestačí a je nutné tuto záležitost prioritně řešit. Je
plánovaná nová školka, na zahradě areálu školy. Předpokládaná
kapacita dětí – 75, investice cca 11 mil. V současné době je nutné
připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a být
připraveni pro dotační výzvy, které by měly být vyhlášeny počátkem
roku 2020.
Další problém který řešíme je čistírna odpadních vod, zásobování
vodou, napojení na kanalizaci. Podle studie, kterou jsme nechali
vypracovat, je předpokládaná investice do prodloužení kanalizačního
a vodovodního řadu do Studec a na Vinici cca 100 mil. vč.
intenzifikace ČOV. Měli bychom se i tady připravit na dotační výzvy
a mít zpracovanou projektovou dokumentaci vč. st. povolení.
Ve Studcích se snažíme také zatím aspoň trochu působit, byla
opravena autobusová zastávka.
Postupně opravujeme místní komunikace, a to v rámci možností (a
to vzhledem k vytíženosti firem a financím městyse) , tak aby oprava
vydržela více než jednu zimu. Budeme průběžně opravovat všechna
kritická místa a postupovat tak, aby se našimi ulicemi jezdilo lépe.
To ovšem neznamená, že když se ulice opraví, začne se v nich jezdit
bezohledně.
Na opravu ul. Okružní – Lipová ve výši 6 mil. jsme žádali MMR
(Ministerstvo pro místní rozvoj) o dotace. Ty nám byly přiznány a to
ve výši cca 4,6 mil. V současné době jsou osloveny odborné firmy na
realizaci a proběhne výběrové řízení.
V žádosti o dotace na dětské hřiště u fotbalového hřiště jsme dotace
nezískali, ale mám dobrou zprávu. Hřiště by mělo být. Našel se
sponzor, se kterým jednám, který má zájem finančně podpořit tento
záměr.

Při té příležitosti bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří
různým způsobem podporují akce, které pořádáme. Díky nim, i
dalším dobrým lidem, se na Rockfestivalu podařilo vybrat na
relaxační pobyt pro handicapované děti z Dětského domova
v Lipníku přes 27 tis. Kč.
Plánovaný chodník Loučeň – Patřín je ve fázi projektové
dokumentace, před podáním na st. úřad. V rámci požadavků pro
získání dotací, bude nutné jej rozdělit do dvou etap.
Dále nás tu trápí neustálý nepořádek u sběrných míst na tříděný
odpad. Jelikož situace byla neúnosná, posílili jsme stávající
frekventovaná místa o nové kontejnery (zejména na papír a plast),
připravili jsme nová sběrná místa (s kontejnery na papír, plast, sklo)
a to u kulturního domu, u hřbitova a na Vinici. Na stránkách městyse
je uvedena tabulka se sběrnými místy, tak bych ráda požádala
občany, aby rozváželi odpad do míst, kde nebudou nádoby
přeplněné, plastové lahve sešlapávali a krabice složili. Nejsme přece
čuňátka a chceme to mít hezké v celé obci, ne jen doma.
Na „údržbu“ obce navážu i prosbou, abyste měli strpení se sekáním
trávy v obci. Bývalo zvykem, a někteří se toho naštěstí stále drží, že
si každý občan sekal trávu i před svým plotem i tz. na obecním. Obec
pak zajistila odvoz posečené trávy. Bohužel, v dnešní době někteří
vlastníci nemovitostí posekají jen svůj pozemek a tento odpad
nechají před vrátky. Toto je možné, ale po předchozí domluvě a je to
zpoplatněné.
Na údržbu zeleně, které máme opravdu hodně – a to nejen na
Loučeni, Patříně, ale i ve Studcích a Studečkách, jsou 3 zaměstnaci,
tak Vás žádám o trpělivost. Postupně je udržován celý městys. Na
výzvu brigády na údržbu zeleně se bohužel přihlásila jen jedna
osoba.
Ráda bych Vám všem popřála hezký zbytek prázdnin a budu se
těšit na setkání, ať již na úřadě, na veřejném zasedání (7. 8. 2019)
nebo různých společenských a kulturních akcích, kterých se
pravidelně zúčastňuji.
Marta Peterková – starostka

Naši jubilanti
V měsíci srpen oslaví životní jubileum paní Marie Soukupová z
Loučeně, paní Marie Novotná z Loučeně, paní Marie Kudibalová z
Patřína, pan Josef Vokál z Loučeně a pan Stanislav Mrňavý z
Loučeně.
V měsíci září oslaví životní jubileum pan Jiří Černý z Patřína, pan Jiří
Lazar z Patřína, pan Václav Koblasa z
Patřína a paní Alena Marešová z
Loučeně.
V měsíci říjen oslaví životní jubileum
paní Dagmar Kudibalová z Loučeně,
paní Soňa Syslová z Loučeně, paní
Milena Pelcová z Patřína, paní Alena
Nezdarová ze Studců a paní Věruše
Kočová z Loučeně.
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdaví, štěstí a spokojený život v
kruhu jejich blízkých.

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

Velký počet legionářů, navrátivších se po válce do vlasti, zůstal u
vojska jako vojáci z povolání. Díky tomu, že byl mezi nimi i František
Nezdara, máme dnes zmapován jeho další život – a to nejen z
hlediska armádní evidence.
Víme, že v dalším boji byl Františkovým nepřítelem nejednou úřední
šiml vojenský; tak například bylo nutno domoci se spravedlivého
ocenění legionářské služby. V roce 1921 mu započetli pouze dobu
od jeho fyzického zařazení do legií 14. června 1917 až do návratu do
vlasti 9. července 1920. Ale ze zápisu z roku 1935 je zřejmé, že
Františkovi navíc přiznali i dobu ode dne, kdy si v ruském zajetí podal
přihlášku do legií, tedy od 25. prosince 1916 až do dne, kdy jej přijali
a povolali. Svými písemnými svědectvími mu v tom pomohli Antonín
Holý, konsul ČSR v Marseille („bratr FN byl jedním z nejhorlivějších
členů organisace, hlásil se do vojska při všech přihláškách, jež
postupně byly rozeslány a také byl mezi důstojníky, kteří se
hromadně hlásili v prosinci 1916“), a kolegové legionáři Otakar
Sviták, Gustav Krautstengl a Cyril Vinklárek.
26. ledna 1921 obdržel první příspěvek – 2.000 Kč – na výzbroj a
výstroj a 1. května téhož roku byl přeložen do kategorie důstojníků
děl. tech. služby. Zároveň s povyšováním – přes štábního kapitána
až na majora – se zvyšovalo i služné.
František Nezdara měl svou budoucnost dobře promyšlenou. Měl
sice dobré technické vzdělání a mohl si hledat uplatnění i v civilním
sektoru, ale vojenská kariéra byla nyní aktuálnější, snadnější a
rychlejší.
Být hrdinou pro všední život nestačilo; jak se můžeme dočíst v
poněkud smutnými slovy psaném deníku důstojníka 10. pluku,
legionáře Františka Nováka (jednoho z oněch tří Čechoslováků, kteří
skutečně předávali zlatý carský poklad bolševikům v Irkutsku):
„To byl rub našeho „slavného“ návratu z vítězných bojů za svobodu
národa. Byli jsme nežádoucí, nepohodlní. Chtěli jsme žít, chtěli jsme
zaměstnání, chtěli jsme platy. Překáželi jsme těm, kteří ihned po
převratu v roce 1918 obsadili všechna lepší místa a nyní se báli naší
konkurence. Mrtvým slávu a pomníky a pamětní desky – to by rádi
a s nadšením nám dali, to tolik nestojí a je to jednou provždy odbyto.
A pak ty dojemné slavnosti při tom: prapory, věnce, řeči, hudby a
družičky a krojová družina a Baráčníci a Sokolové – každý v národě
by si tu přišel na své. Stará, „krásná“ česká vlastnost: sobectví a
závist, kvetly v té době nejkrásnějším květem.
Říkalo se: jsou to stejně všichni ulejváci, ti co přijeli, nebo jsou to ti,
co šli do legií „za pět minut dvanáct“. Ano, ty, bratře Horáku, který jsi
byl v nečítaných bojích a máš tělo provrtáno sedmi kulemi, ty, bratře
Sýkoro a jiní a jiní, kteří jste od Zborova až na Sibiř udatně bojovali
a šťastnou náhodou nebyli ani škrábnuti, vy jste „ulejváky“, protože
chodíte živi a zdrávi po této zemi a chcete na ní trochu slunka a
vzduchu i pro sebe. Fráze, že „ti praví legionáři zůstali v
roztroušených hrobech po celém Rusku“, stala se běžnou v
nemyslícím českém národě.“
Tato hořkost byla možná u Františka Nováka způsobena i
skutečností, že jeho manželka nevydržela několikaleté odloučení a
našla si jiného. František Nezdara si naopak manželku přivezl s
sebou a do budoucnosti se díval s nadějí a kuráží.

Nicméně – 8. července 1925 bylo manželství Nezdarových,
uzavřené 14. července 1919, rozsudkem Zemského soudu civilního
v Praze rozloučeno.
Jak se však zpívá v písničce Voskovce a Wericha – „jednou jsi dole,
jednou nahoře“ – František Novák si posléze našel svou Máničku, a
František Nezdara svou Jarmilku.
30. dubna 1931 bylo Františkovi uděleno povolení k sňatku se
slečnou Jarmilou Macillisovou, narozenou 5. dubna 1911 ve Vídni, a
25. srpna 1931 byli oddáni.
17. května 1932 se jim narodila dcera Věra Hana. Jedenáctiletý
Rostislav dostal sestřičku.
lp
(pokračování příště)

Senoseč
Nejdřív nám zazní ťukání;
monotónně zní po vsi,
budím se; spánek mi zahání
naklepávání kosy.

A potom padají řady.
V písni na prastarou notu
zní refrén: Léto je tady!
Divoké, mokré od potu.

Až kosa louku odlíčí,
sekáč si otře čelo:
Slunce, ty věčný paliči,
kéž bys teď sálat chtělo!

Nepostřehneš tu chvilku,
ve které ráno vstalo,
bojínkům, psárkám, jílkům
rozsudek podepsalo.

Později tráva vadne
(tak tiché umírání!),
slunce ji líbá za dne,
zchladí ji rosa ranní.

Kdyby šel slepý kolem,
ví, že je posečeno.
Nekoupíš nikde parfém
značky – voňavé seno...
lp

Informace o postupném otevření Muzea velkých volantů
Vážení milovníci automobilové historie,
protože se jedná o soukromé muzeum, na které se bohužel
nevztahují žádné státní ani evropské dotační tituly, museli jsme a
musíme veškeré náklady s tím spojené financovat z vlastních
zdrojů a to je v této době pro nás velmi složité.
Muzeum tak vzniklo z vlastních finančních prostředků společnosti
a z malé části i darů fyzických osob přímo propojených s vedením
společnosti. Proto i začátek provozu (otevření) se trochu potýká
s počátečními problémy. Přesto je naším záměrem muzeum
postupně otevřít široké veřejnosti. Než bude možné muzeum
zpřístupnit v rozsahu státních muzeí či muzeí velkých firem jako

jsou Škoda Auto, Dopravní podnik hlavního města Prahy atd., rádi
bychom Vás informovali o začínajícím provozu Muzea velkých
volantů v Loučeni, Chudířská 262, okres Nymburk.
V prvé řadě začneme od 1.5.2019 jen s prohlídkami skupin o
sobotách nebo nedělích v počtu 25 - 40 návštěvníků a to formou
přímé dohody s námi, kdy si vzájemně potvrdíme termín (den a
čas).
Můžete nás kontaktovat přes e-mail: csap@csap.cz.
Informace, jak budeme dále provoz muzea rozšiřovat, naleznete
na našich web. stránkách www.csap.cz
A.K.

Hasiči Loučeň
Vážení a milí spoluobčané, rádi bychom vás opět seznámili s
činností našeho sboru.
V březnu všechna družstva mladých hasičů se svými vedoucími
navštívila Hasičský záchranný sbor železniční dopravní cesty v
Nymburku. Děti si užily zajímavé dopoledne s hasiči ze
záchranného sboru, kde jeden z vedoucích pracuje s ukázkami
techniky, výzbroje i výstroje, služebny, dispečinku, hašení hořícího
oleje, horolezecké techniky a dozvěděly se tak spoustu
zajímavých věcí z této profese.
Jarní počasí nám přálo,
proto jsme pilně trénovali a
připravovali se na soutěže
v
požárních
útocích.
Všechna naše družstva od
přípravky, přes mladší,
starší až po ženy a muže
se v květnu zúčastnila
Všechlapského nasátí a v
červnu
memoriálu
v
Budiměřicích.
Dětské
soutěže Floriánek v Křečkově se pak zúčastnilo jen družstvo
přípravky a mladších, protože členové staršího družstva nám
odjeli na školu v přírodě.
V květnu jsme plně obsazeným autobusem se spoustou přátel
vyrazili na autobusový víkendový zájezd do Saského a Českého
Švýcarska. V sobotu jsme cestou navštívili Panskou skálu (známé
„čedičové varhany“) u Kamenického Šenova a pak jsme už frčeli
směr Hřensko. V Německu jsme zamířili na horu Bastei s
kamenným mostem Basteibrücke a odtud do pevnosti Königstein,
která je největší v Evropě.
Přenocovali jsme v hotelu
Salvátor v Děčíně a někteří
v hospůdce s napětím
sledovali hokejový zápas
Kanada - Česko.
V neděli jsme se prošli v
Tiských stěnách a hledali
(někdy marně) útvary, které
mají skály podle názvu
představovat. Pokračovali
jsme do Ústí nad Labem, kde jsme si prohlédli Hrad Střekov s
úchvatnými výhledy z vrchu na nádhernou krajinu kolem Labe
pod námi. A na závěr jsme ochutnali vínečko v rodinném vinařství
ve Velkých Žernosekách a zjistili, že nejen na Moravě se dělá

dobré víno. Program výletu, díky panu Kaňkovi, nás již
poněkolikáté rozhodně nezklamal, i když letos byl poněkud
náročnější na chůzi. Což ovšem
nikomu,
ani
našim
milým
zájezdovým účastníkům seniorům,
vůbec nevadilo.
Hned další víkend si družstvo žen
vyjelo na relaxační wellness pobyt
do penzionu U Jirsáka ve
Vikýřovicích u Šumperka. Kromě
odpočinku v příjemném prostředí si
ženy vyšláply na Stezku v oblacích v
Dolní Moravě a prošly se po městě
Šumperku. Někdo se i proletěl
vyhlídkovým letadlem, mimo jiné nad
Velkými Losinami a Mírovem. Při
zpáteční cestě k domovu navštívily zámek Častolovice.
Konec školního roku a závěr jarní a letní sezony jsme s dětmi
oslavili stopovanou po lese Bludníku, opékáním buřtíků na hřišti
u zámku, pěnovou koupelí a závěrečným sprchováním vodním
dělem přímo z Tatřičky. Užili jsme si všichni pospolu příjemné
odpoledne a dětičky byly předány rodičům najedené, umyté
pěnou i osprchované a zdravě unavené, připravené rovnou do
postýlek.
Úplnou předprázdninovou
tečkou pro nás byla účast a
pomoc
na
rockovém
festivalu
pořádaném
Městysem Loučeň. Rádi
jsme pomohli a velmi nás
dojalo, kolik peněz se
podařilo vybrat na pomoc
postiženým
dětem
z
Lipníka. Ty se díky tombole
a sbírce zúčastní nejen
vytouženého wellness pobytu, ale budou si moci dopřát i další
potřebné věci. A hlavní je to, že veškeré přípravy festivalu a
všechno to dobrovolné hemžení po hřišti mělo nějaký smysl.
Na závěr ještě poděkování všem, kteří nám dodávají starý papír,
městysu za vzájemnou spolupráci a rodičům a všem ostatním,
kteří nás podporují a fandí nám.
Přejeme vám všem krásné prázdniny, příjemné dovolené a
nádherné léto.
Vaši hasiči

Posel naděje
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás touto cestou seznámila s chystanou kulturněpietní akcí, která by se měla uskutečnit na jaře r. 2020. Jedná se
o výsadbu štěpu jediného přeživšího lidického stromu, a to
hrušně, která je dnes krásným, vzrostlým a také památným
stromem.
Jedná se o aktivitu Občanského spolku Lidice, který tímto i jinými
způsoby chce šířit osvětu a připomínat prožité hrůzy tak, aby na
ně nebylo zapomenuto, a aby už se nikdy neopakovaly.
Zmíněná hrušeň je jediným ovocným stromem, který přežil
řádění nacistů v Lidicích po atentátu na Reinharda Heydricha.
Stromek byl tehdy velmi malý a útlý a při likvidaci vesnice mu byla
ustřelena koruna, čímž byl zřejmě považován za zničený. Hrušeň
se nedala a dále rostla a dnes je tichou nositelkou vzpomínek a
také naděje… Na kmeni je dodnes patrná zlomová linie v
jeho tehdejší výšce a to, že je hrušeň opravdu původní, dokazují
předválečné i poválečné fotografie, svědectví tehdy ještě žijících
obyvatel Lidic a také expertiza z Ústavu šlechtění a množení

zahradních rostlin z Mendelovy univerzity v Brně.
První dceřiná hrušeň byla vysazena r. 2012 v Tachově a od té
doby jich bylo vysazeno dalších téměř 30, a to nejen na území
České republiky, ale třeba i ve Walesu, v Brémách či v Anglii.
Protože mám v Lidicích kořeny (pochází odtud můj dědeček,
Josef Stříbrný, jeden ze dvou mužů, kteří vyhlazení Lidic přežili,
protože se v tu dobu aktivně účastnili odboje v RAF – britském
královském letectvu), bude mi ctí, když bude štěp zasazen i u
nás, a když bude nám i našim dětem připomenuta trocha historie.
Výsadba by měla proběhnout na zahradě naší Základní a
mateřské školy, a to za laskavého svolení pana ředitele a také
Městyse Loučeň, a za velké podpory našich pí učitelek, které se
ujaly doprovodného programu, za což všem zmíněným velmi
děkuji.
Těším se na toto setkání a věřím, že nás i Vy všichni přijdete
podpořit a podívat se.
Děkuji
E. H.

Prázdniny v lese
V místech na kraji patřínského lesa, kde se před půl stoletím říkalo
„terénky“ a kde jsem se s kamarády proháněla na koloběžce, kde
jsme skákali z vysokého břehu do bílého a oranžového písku a na
dně jámy v malé tůňce pozorovali mloky..., v místech, kde se před
třiceti lety říkalo „muldy“ a moje děti tam s kamarády řádily na kolech,
to i dnes žije. Jen nevím, jak toto místo nazývá dnešní generace dětí.
Pro dospělé to byl vždycky písák.
Od dob mého dětství se toho dost změnilo. Dnešní děti mají
dokonalejší bicykly, na hlavách bezpečnostní helmy, a občas se tudy
s rachotem prohánějí i čtyřkolky. Které ovšem do lesa nepatří! Když
jsem na to ale upozornila dospělého, který doprovázel kluka na
čtyřkolce, odpověděl mi otázkou:
„A to ho mám nechat jezdit před barákem na silnici?“
Co k tomu dodat?
A jak to vysvětlit srnám, zajícům, a třeba těm dvěma rezavým
veverkám, na které se chodívám ráno dívat, jak se s pískotem honí
po stromech i po zemi?
Dva asi desetiletí chlapci sem na začátku prázdnin denně přijížděli
na kolech s lopatou „srdcovkou“ a sněhovým hrablem; upravovali si
terén podle svého.
Jednoho dne jsem v těsné blízkosti našla poraněný buk. Kdosi na
několika místech čímsi ostrým částečně odstranil kůru z vyčnívajících
kořenů. Buk má kůru tenkou, bylo to snadné. Oslovila jsem chlapce
s lopatou; třeba by věděli, kdo stromu ublížil?
Nejdřív nevěděli. Když jsem jim ale řekla, že si pan revírník toho, kdo

to udělal, najde, najednou si jeden z kluků vzpomněl.
Ano, včera tady viděli dva cizí kluky, stáli asi 15 minut přesně u
tohoto stromu. Ne, neznají je.
Přistoupila jsem na to a chvíli jsme si povídali o lese. Jak je užitečný
a krásný, a co všechno jej ohrožuje. Kůrovec, sucho, vichřice,
nebezpečí požáru... a také někteří lidé svým bezohledným chováním.
To jsou ty zlomené nebo ohnuté stromky, odpadky, hluk...
Ten jeden řekl, že viděl obrázky, jak vypadala naše příroda v roce
2000 a jak bude vypadat v roce 2050: pustina, všude odpadky...
Shodli jsme se na tom, že bez lesů by nám všem bylo hodně zle, a
že ho musíme chránit. Slíbili mi, že řeknou i svým kamarádům, aby
neubližovali stromům, a vůbec všemu živému kolem nás.
Nevím proč, ale něco mi říká, že tihle dva kluci přírodě škodit
nebudou...
Ale do písáku si chodí hrát mnoho dalších dětí. A já tam chodím
sbírat odpadky. Můj dnešní „úlovek“: krabice od pizzy, pet láhev od
Coly, skleněná láhev od Relaxu jablko-meloun, obal od bramborových
chipsů s příchutí papriky.
A tuhle jsem požádala jednu holčičku, aby vypnula přehrávač, z nějž
si uprostřed písáku pouštěli na plné pecky muziku. Poslechla.
Celkově jsem nabyla dojmu, že to s našimi dětmi není tak zlé;
rozhodně jsou tvárnější než dospělí. Ale je třeba jim neustále a pořád
opakovat a na příkladech názorně dokazovat, že bydlet u lesa je
veliké štěstí, a že les – a potažmo celá příroda – potřebuje naši lásku
a péči a ohleduplnost.
lp

Rock festival Loučeň
V sobotu 29. 6. 2019 proběhl na hřišti u zámku druhý ročník Rock
festivalu Loučeň. Celá akce byla zaměřena na podporu dětí
s mentálním postižením z Domova pod lípou Lipník. Díky tomu, že se
vybralo až neuvěřitelných 27.000,- Kč, děti budou moci jet na
ozdravný pobyt a pořídit si ještě i nějaké potřebné vybavení. Sbírka
probíhala jednak přímo a jednak formou výtěžku z tomboly. Zmíněné
děti se festivalu samy zúčastnily a také vystoupily na pódiu s velmi
pěknou tanečně-divadelní scénou. Strávily s námi celé odpoledne a
myslíme, že se jim tu moc líbilo. Jejich asistentky ocenily jak celkové
uspořádání akce, tak samozřejmě i vybranou částku a dojatě
děkovaly.
Během odpoledne byl připraven bohatý program pro děti, např.
oblíbená hasičská pěna se závěrečnou sprchou, dětské tetování,
skákací hrad, a to vše s reprodukovanou hudbou.
Od 17:00 hod. se potom plynule přešlo k zábavě pro dospělé, na
programu bylo 6 kapel – jmenovitě: ENOLA GAY, AUTHENTIC,

RAZZ, WANASTOWI VJECY REVIVAL, PURPLE MANIA a VILDA
ČOK a BYPASS. Hrálo se skoro až do půlnoci, tančilo i zpívalo spolu
s kapelami a atmosféra byla skvělá.
V průběhu celého dne bylo možné se občerstvit výbornou domácí
limonádou, dvěma druhy piva, vínem, kávou i něčím ostřejším. Ani
hlady nikdo nemusel trpět, vedle dobrot z udírny byly k mání i
hamburgery, klobásy či třeba kotlíkový guláš.
Po organizační stránce bylo vše zajištěno, k dispozici byly
samozřejmě toalety, pitná i užitková voda, přítomný zdravotník i
ostražitá ochranka a i počasí nám přálo víc než dost.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli ať už osobní pomocí či
finanční podporou nebo sponzorskými dary a v neposlední řadě
samozřejmě všem, kteří nelenili a přišli.
Věříme, že festival bude mít v dalších letech ještě větší účast a
podporu, a že bude pokračovat.
Děkujeme
Team pořadatelů

Klub seniorů Loučeň
Přečkaly jsme zimu a s ní spojené těžkosti a opět se scházíme v
klubovně v Kulturním domě, kde se na svých schůzkách, nazývaných
"povídavé", seznamujeme se vším, co se v naší obci děje a co
nového se tu připravuje. Nezapomínáme ani na naše jubilantky. A
hlavně pak připravujeme program na další období.
Hned na počátku jara prošel naší obcí masopustní průvod, z jehož
finančního výtěžku na nás pamatoval masopustní výbor příspěvkem
na naši činnost, za což jsme vděčné.
S radostí kvitujeme zřízení místní výdejny léků, léky tak máme ihned
k dispozici, případně jsou v krátké době dodány. Paní magistry jsou
též ochotné je po zazvonění donést dolů těm, kdož nemohou do
schodů.
Ještě v březnu mezi nás přišly studentky Zdravotní školy Nymburk.
Slovně a prakticky nás poučily o zásadách zubní hygieny. V případě
potřeby se můžete se svými problémy v otázkách zubní hygieny ve
škole objednat.
V dubnu jsme přivítaly pana Jana Jelínka, zdejšího občana,
spisovatele a býv. filmového režiséra, který nám poutavě vyprávěl o
cestování po státech USA a závěrem nás pobavil židovskými vtipy,
které umí skvěle vyprávět.
V dubnu jsme byly pozvány na výstavu "Velikonoce Taxisů na zámku

Loučeň" z dob, kdy zde tato rodina pobývala. Děkujeme a těšíme se
na další pěkné akce.
V květnu pro nás seniory připravil Městys Jarní setkání v KD Loučeň
se zábavou a občerstvením, v programu vystoupily děti s tanečky a
zpíváním a také vyhrávala hudba k tanci i poslechu. Od nás srdečný
dík!
V tomto měsíci jsme stihly ještě jednu obzvlášť pěknou akci.
Zúčastnily jsme se vernisáže obrazů paní Dagmar Jelínkové z
Loučeně. Vystavovala v Městské knihovně v Poděbradech a slovem
doprovázel její manžel pan Jan Jelínek. Strávily jsme zde příjemné
odpoledne s nezapomenutelnými dojmy.
V červnu jsme navštívily výstavu „Šikovné ruce našich seniorů" v
Lysé nad Labem, kde jsme obdivovaly jejich krásné a precizní
výrobky a zavzpomínaly na dobu, kdy i my, loučeňské seniorky, jsme
zde obdržely Zvláštní ocenění za pletený model loučeňského zámku,
který máme uložený v naší klubovně. Pokud budete mít zájem,
můžete si ho u nás prohlédnout, když nebudeme někde na cestách.
Na naší poslední společné schůzce u hřiště na Loučeni jsme
vyslovily naději, že od měsíce září, kdy se zase sejdeme, bude náš
Klub posílen o další seniory
Přejeme hezké léto!
Koh.

Fotbalové dění na Loučeni
Fotbal na Loučeni v sezoně 2018/19 prožil několik odlišných
příběhů. Naše mládež – obě přípravky a žáci – měla
povedenou sezonu, kdy většinu zápasů vyhrála a umístila se
na předních místech svých skupin. Do nové sezony klub

Slet čarodějnic
Dne 30. dubna se konal konal
tradiční slet čarodějnic jako obvykle
za sokolovnou. Celé akce se
zúčastnilo přes 60 dětí, které plnily
různé úkoly a získaly letecký průkaz
na koště. Na závěr odborná porota

vybrala Miss fujtajbl
2019. Před vyhlášením
vítězů předvedly své
taneční
vystoupení
„místní čarodějnice“. O večerní zábavu, zejména již pro
rodiče,
se
postarala rocková
kapela TyKravo a
DJ
Maroco.
Vrcholným
hřebem večera
byl
ohňostroj,
který po setmění
rozjasnil oblohu.
Děkujeme paní A. Klimešové, která celý ohňostroj
sponzorovala. Také děkujeme dalším sponzorům a
dobrovolníkům, díky kterým se takové akce mohou pořádat.
m

přihlašuje starší přípravku a dále mužstvo žáků v soutěži
10+1. Je zde snaha vštěpovat mládeži hru již s pravidly
velkého fotbalu.
Podobně velkou radost přineslo znovu sestavení mužstva
dorostu ve spolupráci s TJ Budiměřice, které bude pokračovat
i v následující sezoně 2019/20. Pohádka mužstva dospělých
ve středočeské krajské B. třídě skončila. Mužstvo skončilo na
předposledním místě a sestoupilo do okresního přeboru. Zde
bude nutné vybudovat team, který by se měl opět poprat o
postupovou příčku k návratu do krajské soutěže, která by
nejstaršímu českému fotbalovému klubu určitě slušela. Věřím,
že všichni fanoušci přejí našemu fotbalovému klubu do
budoucna jen samé úspěchy.

Loučeňská penalta
Vážení přátelé,
dne 8. 6. 2019 proběhl pod taktovkou přátel Fotbalového
klubu a Koček a koťat již sedmý ročník rodinného dne
Loučeňská penalta. Místem konání bylo jako každý rok hlavní
hřiště Fotbalového klubu Loučeň. Akce se zúčastnilo více než
70 soutěžících. V průběhu dne probíhaly kromě těch
obvyklých i speciální kvízové soutěže o zajímavé ceny. Těmito
soutěžemi byla oblíbená trasa poslepu nebo opičí dráha
zakončená střelbou na branku, hod oštěpem a nemůžeme
opomenout ani hasičskou stříkačku, kterou nám zapůjčili
loučeňští hasiči. Všichni zúčastnění projevili sportovního
ducha a k vidění bylo i mnoho zajímavých výkonů při pojídání
koláčů od paní Kolátorové či štafety v pojídání různých
pochutin: jablko, kobliha, rohlík atd. Určitě zajímavá byla také
ukázka policejní techniky, která byla po dobu akce k
nahlédnutí i s prezentací pod taktovkou p. Řízka. Rádi bychom
poděkovali všem, co se podíleli na přípravách a organizaci
rodinného dne a také všem účastníkům. Těšíme se na vás
příští rok znovu.
Tým Loučeňské penalty
Pavel Bašus, Štěpánka Šimečková, Iveta Bartoňová

Z loučeňských vzpomínek - Vratislav Melmuka
Na Loučeň jsem jezdil s rodiči již před válkou. Bydleli jsme na
„letním bytě“ na Patříně u K. Šulce (Patřín 18), u jeho
sousedky Emilie Šulcové, u Podhorů a pí. Staňkové na
Loučeni. To byly doby…
Autobus p. Podsedníčka na dřevoplyn, kufry na střechu, z
Krchleb na Loučeň prašná silnice, před patřínským kopcem
jsme kolikrát museli vystoupit a autobus odlehčit. Výborné pivo
v hospodě Vl. Šulce, stejně jako u pí. Janatové na Loučeni,
koloniál u Vávrů.
Později také fotbal s vynikajícími útočníky Vl. Šulcem a
řezníkem Zajíčkem, trhání rybízu v rybízovně p. Kocha,
tancovačky v hospodě na Patříně a sokolovně na Loučeni.
Nádherné koupání na Jiváku, nezapomenutelná představení
solistů opery Národního divadla z Prahy na letním jiváckém
amfiteatru (Rusalčin Vodník E. Hakena!), závody na tenké
dřevěné lávce přes vodu – kdo na kole přejede pomaleji,
turnaje v odbíjené. Ale také Hitlerjugend za války naproti
dnešnímu zdravotnímu středisku…

V roce roce 1949 jsme si postavili malou chatičku, za
dnešním vodojemem, blízko Kochova sadu. Od roku 1948
jsem studoval na státní grafické škole v Praze v oboru
průmyslová reklama a propagace. Vždy jsem rád fotografoval
a maloval, objížděl jsem na kole Loučeň, Jabkenice, Chudíř,
Mcely, Seletice, Křinec – prostě takové malé Giro di
Loučeňsko. Inspirace k malování různých motivů z přírody
byla náramná. V osmdesátých letech jsem hodně chodil pěšky
a jakmile jsem viděl motiv, vrátil jsem se pak znovu, ale již s
„nářadíčkem“. Podle fotografií jsem v zimě maloval a tak jsem
byl stále spojen s Loučení. Přírodní motivy měly vždy přednost
a každý motiv má svoji osobitost. Obrazů je celkem asi 25 - 30,
jsou malovány temperou, čtvrtky A 1, jeden trval asi 1 den.
Při XV. MLHF TT Loučeň 2014 jsem obrazy věnoval OÚ
Městyse Loučeň. Všechny obrazy jsou symbolickým
vyjádřením mého obdivu a díků loučeňským lesům a rybníkům
a neuvěřitelné kráse této krajiny.

Majkl cup
Dne 6. 7. 2019 se konal již tradiční turnaj v malé kopané na hřišti u
zámku, a to pod názvem Majkl Cup. Než turnaj začal, drželi jsme
minutu ticha za našeho dobrého kamaráda Michala Kincla.
Turnaje se letos zúčastnilo 12 teamů, které
se spolu utkaly ve 3 skupinách. Po odehrání
základních skupin byla na programu
hodinová pauza, ve které si proti sobě
zahrála místní přípravka FK Loučeň. Poté
byla pro děti připravena oblíbená pěna od
hasičů, včetně závěrečné sprchy a poté
následovalo vystoupení ZKO Jabkenice,
kteří nám ukázali vystoupení se psy.
Dále pokračoval turnaj vyřazovacím
způsobem, ze kterého vzešly 4 nejlepší
teamy. Tyto se spolu utkaly v semifinále – na
hřišti A hráli proti sobě REAL SVOBODÍN a
NAZDÁRCI – zápas skončil nerozhodně 3:3
a po penaltách se nakonec radoval team NAZDÁRKŮ. Ve druhém
zápase na hřišti B hrál BÍLÝ BALET s KOMPRESOREM LUŠTĚNICE;
tento zápas skončil výhrou BÍLÉHO BALETU 3:2. V utkání o třetí místo
vyhrál KOMPRESOR LUŠTĚNICE nad REALEM SVOBODÍN 3:1.
Ve finále se utkal team hlavních pořadatelů NAZDÁRCI (Jan
Štěpánek) a BÍLÝ BALET (Lukáš Pulda) a výsledek byl v hlavním čase
nerozhodný 2:2. Po dramatických penaltách se nakonec radovali
NAZDÁRCI.
Poté přišlo na řadu vyhlášení pořadí zúčastněných družstev, které
bylo následovné:

Příměstský tenisový tábor
Tenisový klub Loučeň, z. s. si dovoluje Vám oznámit, že v termínu od
26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 se bude konat příměstský tenisový tábor na
Loučeni pro děti od 6 let. Výuka bude probíhat na tenisových kurtech
na Loučeni v době od 08:00 hodin do 16:00 hodin pod vedením
zkušených trenérů z Tenisové školy Nymburk Tomáše Krušinského a
Jakuba Čepka. Pro děti bude zajištěn pitný režim, oběd, dopolední a
odpolední svačina. V rámci tábora bude probíhat výuka tenisu, míčové
hry, soutěže, kondice a závěrečný turnaj. Cena tábora činí 2.900,- Kč.
V případě zájmu se obracejte na telefonní číslo: 774-080-893.
Závěrem si dovolujeme s radostí konstatovat, že počet členů našeho
klubu rok od roku roste a ze strany dětí a mládeže se zvyšuje zájem o
tzv. bílý sport – tenis. Zvyšující se zájem nás velice těší a motivuje a
mimo jiné i proto přicházíme s naší nabídkou, jak aktivně a zdravě
strávit část prázdnin. Věříme, že naše nabídka příměstského
tenisového tábora Vás zaujme a stanete se součástí naší „letní
tenisové táborové crew“.
Přejeme Vám krásný a pohodový zbytek léta a těšíme se na viděnou.
Za Tenisový klub Loučeň, z. s. Jaroslav Řízek a Jan Malý

1. NAZDÁRCI
2. BÍLÝ BALET
3. KOMPRESOR LUŠTĚNICE
4. REAL SVOBODÍN
5. - 12. místo ČUMÁČCI, BANDA, LOUPÁCI, BARBÍNY, FOXES,
MASÁK TEAM, MILOVICE a STARTÁCI.
Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena Lenka Hájková z teamu
BARBÍNY, nejlepším střelcem Klíma z REALu SVOBODÍN a nejlepším
hráčem pak Patrik Kern z NAZDÁRKŮ.
Po celý den bylo připraveno bohaté občerstvení, pro děti skákací hrad
a večer zábava při hudbě.
Na závěr by pořadatelé chtěli poděkovat teamu BARBÍNY, které svým
kvalitním výkonem na turnaji zajistily veliké zpestření jinak vesměs
mužské zábavy. Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, např.
pí Klimešové, Městysu Loučeň, atd.
Ještě jednou děkujeme všem za podporu a pomoc na této akci a
budeme se těšit na další ročník.
Výtěžek z turnaje ve výši 5.000,- Kč byl předán místní přípravce FK
Loučeň.
Váš team pořadatelů

Traktoriáda
Dne 8. 6. 2019 se
uskutečnila již poněkolikáté traktoriáda v písáku na
Loučeni. Jedná se
vždy o soutěž
zručnosti při jízdě
traktorem s valníkem na čas.
Letos se zúčastnilo 20 soutěžících,
z čehož všichni byli na konci akce slavnostně vyhlášeni. Pořadí na
prvních třech místech bylo následující:
1. Petr Kraus
2. Venca Havlát
3. Roman Borecký
Soutěžily ovšem i ženy, kterých bylo celkem 11. Umístily se v tomto
pořadí:
1. Zlatka Kubínová
2. Zdena Kamenská
3. Iveta Holánková
4. Martina Morcová
5. Aneta Kubínová
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení a na závěr také
dort pro děti, který přichystala Monika Špaldová.
Všem sponzorům této akce velice děkujeme. Poděkování patří
samozřejmě i rozhodčím, kterými byli Petr Vecka, Pavel Havlát a
Miroslav Borecký.
Doufáme, že se přijdete podívat anebo si i zazávodit zase příští rok.
Team pořadatelů:
Petr Kraus, Jan Kubín a Zbyněk Pulda

Poználkov má narozeniny - 7 let
Poználkov vznikl z potřeby “poznat” a také oživit a stmelit místní
komunitu, rodiny, zdravé a lidi s postižením, mladé i seniory. Je
mostem mezi lidmi, kteří vědí, že nejbližší okolí je důležitější než
to, co se děje na Blízkém východě. Poználkov začal působit na
Loučeni v adventním čase roku 2012, aby znovu a znovu
objevoval intuitivní rodičovství, individualitu každého dítěte a
inspiroval nás všechny k dalšímu rozvoji.
Měli jste nebo máte rádi prázdniny? Představte si, že my
v Poználkově máme prázdniny pořád. Přesto se toho ale hodně
naučíme. Letos už slavíme 6. rok prázdnin, ten první rok jsme si
užili akcí „Hurá na prázdniny“. Každý rok prázdnin má své téma,
letos je to „FEEL FREE“. Kdo by se nechtěl cítit svobodně, ale
jak to vlastně v tom našem světě udělat? U-rampa, kterou letos
v sobotu 27. 7. 2019 vystavíme, pro nás znamená vystoupení ze
sebe sama, překročení vlastních hranic. Posouvá nás někam
dál, kam bychom se možná ani předtím neodvážili. Pojďte se
s námi v tomto roce osvobodit – FEEL FREE=).
Za 7 let se nám podařilo vytvořit profesionálně fungující spolek,
neziskovou organizaci, kde tvoří nezbytný podíl dobrovolná
práce. Lektoři Poználkova si samostatně vedou svoji aktivitu,
jsou odborníky vysokoškolsky vzdělanými. Díky podpoře
sponzorů a krajských dotací investuje do nejnovějších učebních
a kreativních pomůcek, vybavení učebních prostorů Poználkova
i zdravého občerstvení. V současné době se těšíme důvěře
Kraje i věrných sponzorů a spřátelených organizací, kteří nás
již léta provázejí: Pilous Loučeň, Dvůr Seletice, Mokado
Nymburk, VAK Nymburk, AVE Benátky n. Jizerou, Agri Loučeň,
Restaurace Ottomanský, Bravo-Isolit aj.. Všem velmi
děkujeme!!! V tuto chvíli hledáme nový skladovací prostor, ten
stávající musíme vrátit obci, stejně tak tomu bude s prostorem
Lesního klubu ve Studcích do dvou let. Tímto se nám otevírají
nové možnosti působení. Kdybyste věděli o možnosti, kde
bychom naši činnost mohli realizovat, budeme rádi, když nám
dáte vědět =).
Naše puzzle srdce Poználkova má pro Vás každý den mimo
víkendu připraven na Loučeni 193 a ve Studcích 54 pravidelný
program pro poznání dětí i dospělých.
Zelené puzzle se věnuje environmentální výchově obecně. Tato
výchova se prolíná ve všech našich aktivitách, intenzivně se jí
věnuje náš Lesní klub pod vedením Mgr. Dity Špačkové.
Oranžové puzzle je pro jazyky, brány světa otevírající. Patří
sem Home Sweet English, Jazykové hrátky, Italština pro děti
pod vedením Mgr. Michaely Walter. Jazyk německý a
francouzský jazyk vede Mgr. Dita Špačková.
Žluté puzzle skrývá moudrost knih jak českých, tak anglických,
italských, německých a francouzských. Naše knihovnice: Mgr.
Michaela Walter a Mgr. Dita Špačková.
Fialové puzzle přináší jógu jak pro děti, tak pro dospělé. Cvičí:
Mgr. Tom Walter.
Stále Vás čtení o nás zajímá? Tak pojďme ještě více do
hloubky=)
Lesní klub – každý pátek
Programová náplň našich pravidelných, zatím jen pátečních,
setkávání je postavena zejména na pozorování koloběhu roku
v přírodě, svátcích a tradicích světských i křesťanských. Spolu
s dětmi tvoříme, pečeme, vaříme, zpíváme a jsme hlavně hodně
venku. Při každém našem setkání s dětmi (příp. i jejich
doprovodem) vyrážíme na poznávací vycházku do přírody výpravu, při které nejen že se přirozeně učíme, ale hodně se
hýbeme.
Lesní pedagogika, kterou se inspirujeme, a respekt k přirozené
touze dítěte učit se a dozvídat se o světě co nejvíce, nám
umožňuje podporovat v dětech zvídavost a potřebu objevovat,
podněcuje radost z učení, rozvíjí zájem poznávat nové a to vše
v prostředí lesa, louky a zahrady. Spolu s dětmi se učíme vnímat

přírodu se všemi jejími zákonitostmi, poznávat a pojmenovat
rostliny a zvířata v jejich přirozeném prostředí a pečovat o životní
prostor kolem nás, jakož i o planetu Zemi. Velice dbáme na
ekologický prvek při našich výpravách za poznáním a vedeme
děti (potažmo tak i dospělé) k jasné zodpovědnosti za své okolí.
Lhostejnost měníme na aktivitu, která není motivována
„musem“, ale vnitřní touhou žít v krásném a čistém prostředí.
Učení a hru s dětmi obohacujeme prvky Montessori a
waldorfské pedagogiky.
Letos v Lesním klubu budou moci děti nově využít mikroskop
a nové programové vybavení do Ipadu a nové knihy a hry
s environmentální tématikou.
Home Sweet English – každé pondělí a úterý
Lekce Home Sweet English jsou vyučovány v sídle Poználkova
jak v interiéru domácnosti, která respektuje trvale udržitelný
rozvoj (pečení domácího chleba a zdravého občerstvení, třídění
odpadu, kompostování, tak v exteriéru zahrady (chov domácích
zvířat) a lesa (chov včel). Děti z Nymburska jsou provázeny
během hodin jak angličtinou, tak češtinou. Součástí výuky je
rozvoj sociálního chování, kreativní myšlení, výroba a
konzumace občerstvení dle zdravé výživy i seznámení se se
zákonitostmi přírody a ekovýchova, to vše budí potenciál, který
je v dětech ukryt. Děti mají i „virtuální“ kamarády, Matta a Steeva
s Maggie a také Adama z Londýna a Rose z Canterbury, kteří
nám zasílají své oblíbené knihy do naší anglické knihovny.
Maminka Rose se věnuje Abbot´s Mill Project (A Beacon of
Sustainability), Centru obnovitelných zdrojů, Vegan Café,
organické komunitní zahradě. Projekt je zaměřen na práci
s komunitou, zejména v oblasti vzdělávání a pracovních
příležitostí.
Tento projekt je pro Poználkov velmi inspirující. Více na:
www.abbotsmillproject.co.uk. Dětem se tak angličtina
představuje prostřednictvím reálných lidí, kteří anglicky hovoří.
Děti získávají vztah nejen k jazyku, ale také k sobě samým,
svému umu, kamarádům, komunitě, která přesahuje hranice
jejich krajů. Díky jazykovému mostu a navázanými vztahy ve
Velké Británii má tato aktivita Poználkova mezinárodní dopad.
Od září k využívaným technikám Read and Write, programu
Imitum přibude také technika Jolly Phonics umožňující osvojení
čtení a psaní v angličtině, nové hry a aplikace Mooveez.
Konec 1. Dílu
A tak, hledej a nalézej spolu s námi =)
Z Poználkova Vás zdraví: Dita Špačková, Zdeňka HrdinováRonzová, Alena Klimtová, Tomáš Walter, Jakub Štěpán,
Jana Arltová a Michaela Walter
Poználkov, z. s.
- Home Sweet English (Loučeň 193)
- Lesní klub (Studce 54)
- Knihovna pro děti (En- It, Loučeň 193, D - Fr, Studce 54)
- Jóga (Loučeň, ZŠ)
Nymburská 193
289 37 Loučeň
IČO: 01277316
http://www.poznalkov.cz
http://www.yogatom.com
FB: Poználkov
FB: Michaela Walter
FB: Naše Loučeň
FB: knihovna Poználkov
FB: lesní klub Poználkov
mob. 778 74 38 28

3. srpna 2019 - Studečky od 10.00 hod.

8. setkání
příznivců letectví a aviatiky
občerstvení zajištěno
vyhlídkové lety AN-2 „Andula“

Zámecký okrašlovací spolek
Zámecký okrašlovací spolek
Nymburská 1
289 37 LOUČEŇ

27. 7. Mezinárodní den turistiky na boso
1. 8. – 31. 8. Pohádkové léto (úterý, středa, čtvrtek a sobota)
23. 8. Strašidlo cantervillské – večerní divadelní představení
31. 8. Hradozámecká noc – do 22:00 hod
2. 11. Svatohubertské slavnosti
26. 11. – 12. 1. 2019 Příběh vánočního stromečku

AKCE LOUČEŇ
Akce Loučeň

TENISOVÉ KURTY LOUČEŇ
www.tenisloucen.cz

kurty je možné rezervovat
na našich stránkách,
nebo telefonem
Kontakt :

J. Řízek ml. +420 606 625 805
J. Malý +420 606 929 172

2. 8. - 13.08. – festival T.T. XX. Ročník 2019 – KD Loučeň
2. 8. - komorní orchestr Felixe Slováčka
6. 8. - Pražská konzervatoř
9. 8. - Kouzelná Itálie
13. 8. - Národní divadlo Praha
31. 7. - mimořádný koncert v kostele sv. Václava Mcely
13. - 15. 9. - Myslivci - Memoriál p. Vojtěcha 13. - 15.9.2019
20. - 21. 9. - Podzimní burza oblečení a vybavení
11. 10. - Setkání seniorů
12. 10. - Vítání občánků
26. 10. - RAZZ
2. 11. - Halloween
8. 11. - Od rocku po metal - (kapely EX05, Alžběta, TyKrávo)
16. 11. - Dracula - Amadis
22. 11. - divadelní představení ?
30. 11. - 1. 12. - Vánoční slavnosti, rozsvěcení stromku
7. 12. - Čertovská
14. 12. - Soukromá akce

Spolupráce se zámkem Loučeň
bezplatné prohlídky zámku + parku pro seniory (min. 6 osob) od 13.30
hod. - 9. 10. 2019, 8. 1. 2020
(podmínkou je předložení OP s trvalým pobytem městys Loučeň)
Možnosti vystavení Roční permanentky na vstup do zámeckého
parku:
1. Trvalé bydliště na Loučeni či Patříně, Studcích a Studečkách zápis
v OP nebo rodný list s uvedeným rodičem, který o permanentku
žádá)
2. Fotografie (velikosti pasové, stačí vytištěná)
3. Zaplacení poplatku na Infocentru 90,- Kč/os. na rok (platnost rok od
vystavení nikoliv kalendářní)
Permanentka je vystavována dle provozních možností buď na
počkání nebo do druhého dne. K vyzvednutí je na Infocentru zámku
kdykoliv v pracovní době.
Zámek Loučeň a.s., Nymburská čp. 1, Loučeň 289 37

Akce v zámku:
Pohádkové léto (út., st., čt., so.)
Hradozámecká noc
Příběh zámku Loučeň
Memoriál p. Vojtěcha
Podzimní prázdniny
Svatohubertské slavnosti
Příběh Vánočního stromečku
Silvestr

1. 8.- 31. 8. 2019
31. 8. 2019
7. 9. 2019
14. - 15. 9. 2019
26. - 30. 10. 2019
2. 11. 2019
30. 11. 2019 - 5. 1. 2020
31. 12. 2019
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