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Milí spoluobčané,
jarní období pomalu, ale jistě předává vlá-
du létu, čekají nás dovolené a prázdniny. 
A my jsme na Obecním úřadě přemýšleli 
jak Vám dobu volna zpestřit.  A tak vzni-
kl nápad, zrealizovat vydávání Loučského 
občasníku, jehož první vydání držíte právě 
v rukou. Naším cílem je především infor-
movat Vás, občany, o dění v obci, o různých 
akcích, které připravujeme a v neposlední 
řadě s plány na další rozvoj a vzhled obce. 
V současné době se dokončují práce na vý-
stavbě veřejného osvětlení a rozhlasu.

ÚVOD

Obecní ÚřaD LOučka infOrmuje

Odpady a zase ty odpady…

Tato akce byla započata již v minulém vo-
lebním období, vzhledem k tomu, že se ne-
podařilo získat dotaci na tuto akci, je hra-
zena částečně z finančních prostředků obce 
a částečně pokryta úvěrem.
I přes tuto skutečnost máme v plánu další 
projekty. V letošním roce opravu místní ko-
munikace kolem Obecního úřadu (podána 
dotace z Programu obnovy venkova Olo-
mouckého kraje 2019), dokončujeme zří-
zení sociálního zařízení na Osouchu a také 
bychom chtěli provést úpravy dětského hři-
ště. Dále máme v plánu revitalizaci parku 

a zelených ploch v obci a vybudovat kryté 
posezení na hřišti Osouch . Na tyto akce 
se budeme snažit co nejvíce využívat do-
tačních titulů, které se ale neobejdou bez 
finančního podílu obce. To jsou ve zkratce 
nejdůležitější akce, které nás čekají  a já 
věřím, že se nám je podaří úspěšně zreali-
zovat. Samozřejmě vítáme jakékoliv kon-
struktivní nápady.
Závěrem přeji dětem krásné prázdniny 
a všem ostatním pohodové a slunečné léto.

Ing. Miroslava Novotná
starostka obce Loučka

Odpady provázejí člověka od pradávna, 
jsou produktem prakticky veškeré lidské 
činnosti. Každý den chodím kolem našeho 

sběrného místa a přemýšlím jak toto místo 
zkulturnit. A právě nepořádek kolem po-
pelnic mě přiměl k napsání tohoto článku, 

jehož účelem je informovat Vás občany, jak 
je to v naší obci s odpady.

komunální odpad
Komunální odpad /popelnice/  je v naší obci svážen ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek.

Červen 14.6., 28.6.

Červenec 12.7., 26.7.

Srpen 9.8, 23.8.

Září 6.9., 20.9.

Říjen 4.10., 18.10.

Listopad 1.11., 15.11., 29.11.

Prosinec 13.12., 27.12.

Tabulka svoz odpadů červen - prosinec
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biologicky rozložitelný odpad
Kontejnery jsou z důvodu lepší dosažitel-
nosti umístěny na dvě stanoviště: u hřiště 
Osouch a u fotbalového a dětského hřiš-
tě. Kontejnery jsou po naplnění odvezeny 
a přistaveny prázdné. Do nádob – kontej-
nerů na biologický odpad - patří pouze tyto 

druhy odpadu: listí, tráva, plevel, seno, 
sláma, zbytky rostlin, ovoce, zeleniny, 
větve stromů a keřů, hobliny a piliny. 
Odpad musí být v nádobách uložen bez 
obalů,  např. sáčků, pytlů, tašek apod. 
Větve stromů a keřů je potřeba pořezat na 

menší kusy. V případě, že budou v kontej-
neru umístěny i jiné druhy odpadu (staveb-
ní, aj.), budou odvezeny na skládku a obec 
zaplatí za jejich likvidaci. Prosíme tedy 
občany, aby do kontejnerů vkládali pou-
ze to, na co jsou kontejnery určeny.

Sběr kovového odpadu (hnědý kontejner)
Na kovový odpad  je v obci k dispozici sběrná nádoba na kovový odpad. Nádoba je umístěna u hospody. Do sběrné nádoby patří (ple-
chovky od potravin, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky, ostatní kovové obaly, tuby). 

Sběr plastů (žluté kontejnery)
Kontejnery na sběr plastů jsou umístěny v parku na návsi. Na tomto sběrném místtě je připraveno   6 kontejnerů na plasty. Svoz plastů 
probíhá 1 x za 14 dní.  Do těchto kontejnerů se mohou dávat jednotlivé plasty zvlášť nebo i v  igelitových pytlích.

Sběr papíru (modré kontejnery)
Sběr papíru je rovněž prováděn do kontejnerů umístěných v parku na návsi. Výsyp kontejnerů zajišťuje svozová firma dle potřeby. Kra-
bice a kartony je potřeba před umístěním do kontejneru poskládat nebo rozřezat, tak aby se do kontejneru vešlo co nejvíce papíru. Obec 
platí za každý výsyp, je potřeba se chovat při ukládání odpadu co nejhospodárněji.

Sběr skla – bílé a barevné
Sběr skla je prováděn také do kontejnerů, výsyp dle potřeby. V současné době čekáme na nový kontejner na barevné sklo. Prosím, v pří-
padě, že bude kontejner plný, vyčkejte na odvoz a neponechávejte lahve u kontejneru.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je prováděn 2 x ročně. Jarní svoz – přelom března a dubna, podzimní svoz- přelom 
září a října. Svoz odpadů je v naší obci zajišťován firmou FCC Litovel, s.r.o.
Sběr železa a elektroodpadu je zajišťován 1 x ročně členy Sboru dobrovolných hasičů Loučka.

Platba za komunální odpad
Platí občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Loučka nebo osoba, která vlastní v obci Loučka nemovitost.
Platba za rok činí 400,- Kč / osoba (nejpozději do 31.10. běžného roku).
Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Loučce nebo na účet obce č. 1817939359/0800, variabilní symbol: 1337+číslo domu.

Další platby
Platba za stočné
Platí občané, kteří trvale bydlí v obci Loučka nebo občané, kteří mají v obci Loučka nemovitost a mají řádně uzavřenou smlouvu o stočném.
Platba za rok činí 98,- Kč / osoba (nejpozději do 31.10. běžného roku).
Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Loučce nebo na účet obce č. 1817939359/0800, variabilní symbol: 2321+číslo domu.

Platba za psa
Platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci Loučka.
Platba za jednoho psa činí 100,- Kč / rok. Platba za druhého a každého dalšího psa stejného držitele činí 150,- Kč / rok. Tuto platbu je 
nutné provést nejpozději do 31.10. běžného roku.
Platbu je možno uhradit v hotovosti na OÚ v Loučce nebo na účet obce č. 1817939359/0800, variabilní symbol: 1341+číslo domu.
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cO je za námi…

Vepřové hody
V letošním roce jsme se inspirováni ma-
sopustními veselicemi v okolních obcích 
rozhodli uspořádat Vepřové hody. Už od 
rána jsme připravovali prostory na hřišti 
Osouch k posezení a k prodeji masných 
a uzenářských výrobků a bylo opravdu 
z čeho vybírat – vepřové maso všeho druhu, 
jitrnice, jelita, tlačenka, ale i ovar, paštika, 
klobásky a jiné pochoutky. Pro dokreslení 

atmosféry jsme ohřívali zabijačkovou po-
lévku, jako meníčko byl prejt a kroupy se 
zelím a chlebem. Přesto, že zima díky větru 
zalézala pod nehty a posedět se skutečně 
nedalo, zúčastnilo se hodně občanů obce 
a snad každý si odnesl nějakou dobrotu 
domů.

Mirka Novotná

bramboráková soutěž
Dne 9.3.2019 se v místní hospůdce usku-
tečnila bramboráková soutěž. Celkem si 
přišlo obhájit svoji dobrotu 9 soutěžících 
a budete se divit, ale každý bramborák vy-
padal a chutnal jinak. Domnívám se, že jak 
soutěžící, tak i hosté, kteří se této mini akce 
zúčastnili hodnotili tuto soutěž jako vyda-
řenou. Vítězem se stal pan Stanislav Kaksa, 

který dostal nejvíce bodů. Byla, jak se říká 
„prča“, bramboráky přišli všem k chuti, 
poté jsme si dali pivo, tak co si víc můžeme 
přát. Už teď se nebojím říct, že určitě zase 
něco v naší hospodě uskutečním, nápadů 
mám už teď docela dost.

Věra Skládalová

Výlet do zOO
V měsíci květnu jsme navštívili ZOO 
v Olomouci. Jednalo se o krátký výlet, 
mohli jsme si prohlédnout ZOO, která se 
pomalu zpamatovává z nedávné větrné po-
hromy. Podle toho co jsme viděli bude ob-
nova ZOO trvat ještě hodně dlouho a bude 

finančně náročná. V rámci tohoto výletu 
bylo možné navštívit také poutní barokní 
kostel Baziliku Navštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku.

Mirka Novotná

Slet čarodějnic
Konec dubna je v Loučce tradičně spo-
jen s Čarodějnicemi, nejinak tomu bylo 
letos. Počasí bylo aprílové, ale i přesto 
se sešlo dost dětí i dospělých. Děti si 
mohly vyzkoušet své dovednosti v letu 
na koštěti, prolézání pavučinou nebo 
běhu v sedmimílových botách a v dalších 
disciplínách. Hasiči připravili tradiční 
občerstvení – ryby, cigáro, uzené maso 
a na zapití pivo i limo. I přes chladnější 
počasí vydrželi čarodějové i čarodějnice 
křepčit do pozdních večerních hodin při 
hudební produkci DJ Davida.

Mirka Novotná
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Hody 2019
Hody se na vesnici slaví jako křesťanský 
svátek i jako den hojnosti, veselí a blaho-
bytu. U bohatě prostřených stolů se setkává 
rodina a přátelé. Hodová tradice nemá sta-
novený jednotný termín konání. Ten se liší 
vesnici od vesnice a nejčastěji připadá na 
svátek patrona, kterému je zasvěcen míst-

ní kostel. Naše Loučské hody připadají na 
svátek sv. Jana Křtitele, proběhly tedy 22 . 
– 23.6.19. V sobotu se konalo hodové pose-
zení pro občany s bohatým občerstvením. 
Pro zábavu se konaly pivní hry v mužské 
i ženské kategorii. Soutěžilo se v různých 
disciplínách a některé např. držení dvou 

tupláků v předpažení daly soutěžícím dost 
zabrat. Celou tuto akci vymyslel, připra-
vil a zrealizoval Daniel Zdráhal a nebyl to 
vůbec lehký úkol, myslím, že se soutěžící 
i návštěvníci pobavili a to bylo účelem.
V neděli potom proběhla hodová mše 
v kapli sv. Jana Křtitele.

Mirka Novotná

Výčet akcí samozřejmě není úplný, v první polovině roku se konalo mnoho dalších akcí např. Hasičský ples, Vítání občánků, nářeční 
výzkum atd. Některým z nich se budeme věnovat v dalším čísle.

cO náS čeká…

  6. 7. 2019    Hry bez hranic ve Vilémově – přijďte podpořit náš tým

13. 7. 2019   Myslivecké posezení

  3. 8. 2019  Oslavy ke 100. Výročí vztyčení bysty T.G. Masaryka

24. 8. 2019  Obecní posezení na Osouchu

inVeStiční akce

realizace akce Výstavba veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu
V současné době probíhají finální práce na 
veřejném osvětlení a veřejném rozhlasu. 
Tato akce byla hodně náročná a to zvláš-
tě proto, že byla spojena s výměnou elek-
trické sítě v obci a s výměnou nadzemního 
vedení vedoucího kolem obce. Pro lepší 
orientaci je potřeba napsat, že nadzem-
ní vedení kolem obce zajišťovaly 2 firmy, 
a to firma OMEXOM, která pracovala na 
úseku od Bílska po Vršky a od Vršků smě-
rem na Slavětín pokračovala firma EGEM. 
Tuto výměnu financovala ČEZ Distribuce. 

K této akci se připojila výměna elektric-
ké sítě v obci, tyto práce prováděla firma 
Grent-Žváček, také tuto výměnu finan-
covala ČEZ Distribuce. Vzhledem k této 
akci rozhodlo minulé Zastupitelstvo, že se 
zároveň  vymění  veřejné osvětlení a ve-
řejný rozhlas. Výběrové řízení na výměnu 
veřejného osvětlení vyhrála firma Grent
-Žváček, výměnu veřejného rozhlasu firma 
Emil Kvapil, specializovaná stavební čin-
nost. Tato akce byla poměrně hodně finanč-
ně náročná, bohužel se nepodařilo na tuto 

akci obdržet dotaci, takže tato výměna je 
hrazena z prostředků obce a částečně kryta 
úvěrem. Celková cena za veřejné osvětlení 
je 2 255 200,- Kč bez DPH, veřejný rozhlas 
294 777,61 Kč bez DPH, úvěr 1 500 000,- 
Kč.  Akci tohoto rozsahu nelze absolvovat 
zcela bez problémů, tyto jsme se snažili 
průběžně řešit a snad se nám to více méně 
dařilo. Děkujeme všem občanům za pocho-
pení a doufáme, že tato akce přispěje ke 
zvýšení občanské vybavenosti v naší obci.

Sociální zařízení na hřišti Osouch
Vzhledem k tomu, že sociální zařízení na 
hřišti Osouch dlouhodobě nevyhovova-
lo standardům hygieny a často jsme čelili 

výtkám návštěvníků, rozhodlo Obecní za-
stupitelstvo o nákupu unimo buňky která 
již nyní stojí a slouží svému účelu. Děkuji 

členům SDH i ostatním občanům, kteří se 
na této akci nemalou měrou podíleli.
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a tuHLe znáte?

Oprava místní komunikace – udržovací práce
V nejbližší době započnou práce na opra-
vě místní komunikace kolem Obecního 
úřadu. Na tuto akci jsme obdrželi do-
taci z Programu rozvoje venkova Olo-
mouckého kraje 2019 ve výši 500 000,- 
Kč. V rámci této akce budou opraveny  
3 větve stávající komunikace, bude zříze-

na zpevněná plocha za obecním úřadem 
a chodník před obecním úřadem. Výbě-
rové řízení na tuto akci provedla Regio-
nální agentura pro rozvoj střední Mora-
vy. Vítězem tohoto výběrového řízení se 
stala firma SWIETELSKY stavební s.r.o. 
s vítěznou nabídkou 1 377 051,00 Kč bez 

DPH. Tato firma byla také odsouhlasena 
Zastupitelstvem obce Bílsko jako zhoto-
vitel. I při realizaci této akce bude třeba 
pochopení a trpělivost ze strany obyvatel 
okolních nemovitostí, za kterou předem 
děkuji.

Také výčet investičních akcí není úplný, je potřeba dodat, že byla opravena střecha a interiér kiosku na Osouchu, na dětském hřišti je 
nainstalován kolotoč a také zde přibudou dva posilovací stroje pro dospělé. Doufám, že tyto nové věci budou obyvatelům naší obce 
dobře sloužit.

Za dávných časů žil v Loučce u Litovle 
sedlák jménem Novák. Byl to takový sa-
morostlý venkovský filozof, jakých se dnes 
již objevuje pomálu. Chytrák nad chytráky, 
navenek vypadající, jako by do pěti neu-
měl napočítat, jeden z těch, které si snadno 
koupíš, ale těžko prodáváš. Na všechno do-
vedl odpověděti, ve všem si věděl rady, Pís-
mo svaté bylo mu studnicí rozumu a jeho 
podobenství základem životní moudrosti. 
Jinak byl člověkem velmi pořádným. 
Jednou v létě pracoval na poli u Svaté vody. 
Unaven prací ulehl na kraj lesa, do stínu mo-
hutných smrků, aby si odpočinul. Ulehl spo-
kojeně na záda, ruce složil pod hlavu a se 
zalíbením pozoroval bělavé mráčky, které 
neslyšně plynuly po modré obloze. Pěkně se 
mu zde odpočívalo. Ležel, ale cosi zvláštní-
ho jej stále nutilo, aby se ohlédl.
Posadil se a pohleděl do lesa. Zahleděl 
se do tajemného zeleného šera, do něhož 
místy pronikaly zvědavé sluneční paprsky 
a tajemně osvětlovaly kůru stromů, která 
krvavě zahořela, na roj mušek, jež ve světle 
vířily a dováděly. Tu upoutala jeho pozor-
nost malá knížka, která ležela na nedale-
kém pařezu.
Novák vstal, popošel k pařezu, rozhlédl se 
kolem, zda tu není někoho, komu by mohla 
patřiti, a pak ji zvedl. Vstrčil ji do kapsy 
kabátu a vzal si ji domů. Nemohl se dočkati 
večera. Večer byl pro něho chvílí oddechu, 
osvěžení a pobavení. Rád sahal do skříně, 
v níž měl mnoho svých knih, i Písmo svaté, 
čtával v nich mnohdy dlouho do noci.

Dnes je nechal všechny na pokoji a roze-
vřel nalezenou knihu. Četl a četl. Ničemu 
však nerozuměl. Zdála se mu nesrozumi-
telnou a záhadnou, nakonec  však byl pře-
svědčen, že je to jakási kniha kouzelná, 
jejíž formule mají čarovný vliv.
Od toho dne se stala z Novákem nápadná 
změna. Písmo svaté víc do ruky nevzal, jen 
v kouzelné knize četl a četl. A mnohým no-
vým věcem se naučil.
Když přišla zima, uměl již mnohé zaklínací 
formule zpaměti a dovedl si jimi všelijak 
pomoci. Když se mu nechtělo v zimě do 
lesa a měl chuť na zvěřinu, přičaroval si 
pod okno srnce a zastřelil ho.
Jednou jeli loučtí občané na svatbu. Ces-
tou potkali svatbu z Palonína. Loučtí jeli na 
chudých košinách, palonínští na krásných 
šézách. Palonínští se počali loučským vy-
smívat. A tu Novák, který jel se svatbou, 
vyřkl jakási slova a hned na to se kola od 
krásných šéz vysadila a točila se ve vzdu-
chu kolem nich.
Podivnou knihu vždy uzavřel ve skříni, 
aby se k ní jiný nedostal. Jednou však skříň 
špatně uzamkl a odešel někam z domu. 
Jeho čeledín byl velmi zvědav a chtěl si 
knihu prohlédnout. Rozevřel ji a počal hla-
sitě slabikovat.
A tu – ó hrůzo!
Zůstal celý vyjeven. Najednou se otevřely 
prudce dveře a do světnice se vřítila veli-
ká, jako uhel černá kvočna, s hejnem kuřat 
rovněž černých. Jako divá počala poletova-
ti po světnici, kuřata stále za ní.

Najednou vyletěla na postel a teď to začalo. 
Zobákem počala klovati do peřin, až peří 
lítalo na všechny strany. Kuřata jí pomá-
hala. Ve světnici nastalo boží dopuštění. 
Peří lítalo jako sněhové vločky a mávání 
křídel rozvzteklené kvočny a kuřat tomu 
vydatně napomáhalo. Pacholek stál nevě-
da, co počíti. V nejvyšší nouzi se objevil 
sedlák. Vida tu strašnou spoušť, skočil ke 
stolu, odstrčil pacholka, který s hrůzou ute-
kl na dvůr, přečetl nějaká slova v knize a za 
chvilku zmizela kvočna i s kuřaty. Opět 
přečetl nějakou formulku a vše bylo zase 
v kuchyni jako dřív.
Od toho dne byl Novák nesvůj. Jeho ta-
jemství bylo prozrazeno a nyní se bál lidí. 
Byl by se rád knihy zbavil. Věděl, že se octl 
v moci Ďáblově. „Podej čertu prst a celého 
si tě odnese do pekla,“ říkával kdysi sám. 
A nyní byl skoro v jeho moci. Divně mu 
bylo, když si to uvědomil. Mnoho kousků 
se navyváděl, nyní měl sám strach, jak to 
s ním skončí.
Umínil si, že se knížky zbaví. Zanesl ji do 
lesa a položil na onen pařez, na kterém ji 
kdysi našel. Spokojeně se vracel domů a tě-
šil se, že bude mít pokoj. Jaké však bylo jeho 
překvapení a úlek zároveň, když se vrátil 
domů! Kniha ležela na stole.
Byl z toho celý nešťastný, až ho napadla jiná 
myšlenka. Vzal knihu, zanesl ji na faru do 
Choliny a panu faráři všechno pověděl. Ten 
ji vzal a spálil. Zároveň mu poradil, aby si 
ruce a oči umyl ve studánce u Svaté vody.
Novák tak učinil a od té doby měl pokoj.

O podivné knize sedláka nováka z Loučky

Z knihy Zlatá kniha bájí a pověstí
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