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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám tímto s blížícím se koncem roku
2011 předložil poslední číslo našeho Loučenského
zpravodaje a současně vám jménem obce a kolektivu
zaměstnanců obecního úřadu popřál krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí.
Věřím, že se nám v roce 2012 bude dařit stejně jako v tom
letošním. Je stále více patrné, že se stáváme obcí
cestovního ruchu, pro niž je velmi důležitý vzhled a rozvoj
doprovodných služeb. Tvář naší obce se rok od roku mění
a já doufám, že k lepšímu. Jako obec se snažíme
maximálně na vzhledu a záměrech obce pracovat a velmi
nás těší, že se o to snaží i další vlastníci nemovitostí a
občané u nás v obci. Jsem přesvědčen, že tímto naším
společným úsilím se nám podaří, aby naše obec byla rok
od roku krásnější, neboť máme také to, co nám mnozí
mohou závidět, a to je nádherné okolí.
Na závěr mi dovolte, abych mimo přání v úvodu také
poděkoval všem, kteří se na tom výsledku roku 2011
podíleli, a to větší nebo menší měrou.

rozpočet obce ~ 5 mil. Kč
dotace ~ 45 mil. Kč (schválena)
dotace ~ 2,5 mil. Kč (připravujeme žádost)
2. Školství
o Dokončení obnovy a dostavby Základní
školy
rozpočet obce ~ 5 mil. Kč
dotace (zjišťujeme možnosti)
3. Silnice, komunikace
o Chodník Rejhotice
o Parkoviště panelové sídliště
o Parkoviště před MŠ
rozpočet obce ~ 3 mil. Kč
dotace ~ 2,1 mil. Kč (připravujeme žádost)
Dále připravujeme investiční akce, které budeme moci
realizovat v případě, pokud se nám podaří ve výše
uvedených akcích dotačně uspět. Velký význam by pro nás
měl zákon o rozpočtovém určení daní. Předkladatelé
tohoto zákona mají snahu odstranit přijmové rozdíly ze
státu na obce a města, kde jsou výrazně zvýhodněna větší
města v množství peněz, které dostávají na hlášeného
občana (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno). V případě našeho
rozpočtu by to v příjmech představovalo částku cca 4 mil.
Kč, která by mohla být okamžitě použita na investice.
Budeme se snažit, abychom náš rozpočet co nejvíce
dotačně naplnili, abychom mohli realizovat maximum
investic dle potřeb a požadavků našich spoluobčanů.
Nedílnou součástí rozpočtu obce je také přehled žádostí
o dotace, které bychom chtěli v roce 2012 uplatnit. Je
nutné uvést, že požádat lze pouze o to, co je dotačně
vypsáno, a že na dotace není právní nárok, tzn. že žadatel
dotaci nedostane automaticky jak požádá.

Ing. Pavel Martínek
starosta obce
Loučná nad Desnou
ROZPOČET OBCE NA ROK 2012
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání schválilo
rozpočet obce na rok 2012 a to jako vyrovnaný v příjmech
a výdajích ve výši 31 860 tis. Kč .
Do rozpočtu obce zatím nemůžeme započítat dotace, o
které budeme v roce 2012 jistě bojovat.
Jako prioritní byly v určených kapitolách schváleny tyto
akce:
1. Odvádění a čištění odpadních vod
o Kanalizace Rejhotice
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Přehled žádostí:
1. Cyklotrasa v úseku rodinný dům Foučkových –
most I/44 pod nádražím Kouty nad Desnou.
2. Veřejné osvětlení zámeckého parku v úseku
silnice I/44 restaurace u Fary – silnice I/44
restaurace Stará pošta.
3. Kanalizace Rejhotice.
4. Dřevosochání 2012.
5. Chodník Rejhotice.
6. Osvětlení
přechodu
u
rodinného
domu
Kubíčkových Rejhotice.
7. Oprava značení a oplocení dopravního hřiště.
8. Vodní prvek před jižní stranou budovy Tančírny.
9. Parkoviště před kulturním domem.
10. Kanalizace Filipová.
11. Parkoviště před panelovými domy (nad budovou
zdravotního střediska).
12. Obnova zámeckého parku – II. etapa.
13. Obnova kříže na hřbitově v Rejholcích.
14. ÚPO (územně plánovací dokumentace obce).

- realizace dřevěného mola na zámeckém rybníku
- značení ke kouteckému pohádkovému lesu
Třeba se nám podaří uspět příště.
AREÁL STARÉHO HŘBITOVA
V měsíci říjnu byla podána žádost na prohlášení tohoto
prostoru za kulturní památku. V současnosti se dokončuje
projekt parkových úprav a mobiliáře (branka, lavičky,
atd.).
HROBKA RODINY KLEINŮ
Koncem měsíce listopadu jsme podali žádost o finanční
podporu na Olomoucký kraj týkající se obnovy této
památky. Tato by měla sestávat z chemického čištění
pomníku a čištění obvodového pískovcového obložení pod
litinovým plotem. Podařilo se nám zajistit fotografii, jak
vypadaly doplňky na pomníku – lucerny a další, které by
bylo dobré pro úplnost památky také časem doplnit.
PRODALI JSME OBJEKT RYBÁŘSKÉ BAŠTY
Po dokončení „Sportovně-rekreačního areálu Kociánov“
zastupitelstvo obce schválilo prodat objekt rybářské bašty.
Prodej byl proveden formou soutěže přímo na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 5.10. Vyvolávací cena
byla stanovena na 2,5 mil. Kč, minimální příhoz 10 tis. Kč
a vítěz musel složit 1 mil. Kč do jednoho týdne od
veřejného zasedání na účet obce. Pokud by poté odstoupil,
1 mil. Kč by propadl obci a následoval by další zájemce
v pořadí.
Výsledkem soutěže bylo, že první zájemce, který objekt
vydražil za 3 760 tis. Kč, nezaplatil do týdne 1 mil. Kč, a
tak objekt nakonec získal druhý v pořadí – za 3 700 tis.
Kč.
Pokud se vrátíme trochu do historie, tak projektantem
tohoto objektu byl architekt Ing. Vít Janků z Postřelmova.
Stavební část zpracoval Ing. Petr Hetmanský z Vikýřovic.
Náklady na stavbu činily 2,6 mil. Kč a na vybavení 0,8
mil. Kč – celkem tedy 3,4 mil. Kč. Stavba završovala
projekt obce se sportovním rybolovem na rybníku Kocián.
Vše začalo zatepleným zahradním domkem (nyní stojí na
kynologickém cvičišti), kde byl výčep respektive
občerstvení. Poté se areál doplnil o stavební buňku, kde
byly skladovány rybářské potřeby a další. Hygienické
požadavky na tento provoz postupně vyvolaly potřebu
stavby, která by v sobě mimo občerstvení zahrnovala
hlavně sociální zařízení. Postupně byl poté realizován
projekt celého sportovně-rekreačního areálu.
Po realizaci této stavby tuto provozovala obdobně jako
další zařízení obecní společnost a lze konstatovat po
pronájmu určitý pokles úrovně toho zařízení. Obec od této
doby dál pokračuje ve své ekonomické strategii, kdy svým
způsobem supluje soukromé subjekty a místo nich
realizuje komerční projekty, aby po jejich zprovoznění tyto
postupně privatizovala. Tak jsme postupovali v případě
dětského lyžařského vleku a domečku v zámeckém parku.
Získané prostředky z této aktivity okamžitě zapojujeme
zpět do rozpočtu obce. Svým způsobem po dobu provozu
vznikla i nová pracovní místa.
K prodeji jsme se rozhodli z těchto důvodů:

A další dle možností, které se nám podaří zajistit.
Dotační podpora se poskytuje ve výši cca 85%
(průměrně).
Přehled rozpracovaných žádostí:
1. Obnova zámeckého parku – II. etapa.
2. Kanalizace a voda, místní část Filipová.
3. Chodník Rejhotice – vlaková zastávka – restaurace
Zálesí.
4. Chodník Rejhotice – silnice I/44 – hřbitov
Rejhotice.
5. Parkové úpravy a mobiliář – starý hřbitov
Kociánov a hrobka rodiny Kleinů.
6. Veřejné osvětlení – kulturní dům s částí
zámeckého parku (cesta okolo kaple).
7. Nasvětlení přechodu Rejhotice – rodinný dům
Kubíčkových.
8. Revitalizace středu obce – III. etapa.
9. Studie venkovního balneocentra – venkovní
lázeňské procedury.
10. Vodní prvek pro děti – Tančírna.
Projekty hotové, tj. připravené k realizaci:
1. Vestavěné kontejnery.
2. Kanalizace Rejhotice.
ŽÁDOSTI O DOTACE - NEÚSPĚCH
V měsíci říjnu se nám nepodařilo uspět v rámci Místní
akční skupiny Šumperský venkov s žádostí o finanční
podporu na vestavěné kontejnery a dále s žádostí na
obnovu dopravního hřiště u mateřské školy. Hlavním
důvodem neúspěchu nebyla špatná kvalita záměru nebo
chybně zpracované projekty, ale obrovský počet žadatelů a
hlavně bodové zvýhodnění (výrazné) pro ty žadatele, kteří
doposud s žádostmi neuspěli. My jsme v minulosti uspěli
3x, a to s projekty:
- obnova kuchyňské zahrady (kašny, branky a
částečná parková úprava)
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1. V měsíci říjnu 2011 končí stávajícímu nájemci
nájemní smlouva na rybářskou baštu.
2. Zprovozněním celého areálu, tj. dokončením
tančírny, chceme vnést do prostoru vyšší aktivitu,
která bude podnikatelsky lepší z pohledu vlastníka
objektu restaurace než nájemce.
3. Z ekonomického pohledu, jak jsem uvedl výše,
chceme peníze znovu otočit, tzn. pro obec má
význam hotovostní částka než postupné splácení
formou nájmu, kdy je nutné do budoucna počítat
také s náklady na opravy, které budou stále vyšší.
4. Prodej bylo možné realizovat bez rybníka, tj.
sportovního rybolovu, čímž zachováváme část
provozu, která doposud dobře funguje (dle
zvyšující se návštěvnosti a návratu zákazníků).

uhličitého a složením odpovídá vodě na druhé straně
Jeseníků – Karlově Studánce.
Zastupitelstvo obce schválilo realizovat další odpovídající
práce včetně jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Realizaci by měla provádět firma AQUA MINERA Brno
pod vedením RNDr. V. Řezníčka. Tímto bychom splnili
náš první krok směrem k lázeňské obci.
LÁZEŇSKÉ STŘEDISKO
Na říjnovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen do
budoucna pro obec jeden z dalších náročnějších záměrů,
jehož naplnění by mělo pro nás jistě velký význam.
V podstatě se jedná o projekt vybudovat z obce obec
lázeňskou s odpovídající infrastrukturou. Je samozřejmé,
že tento směr realizovat není v silách obce a bohužel
v našich podmínkách ani kraje a státu. Vycházíme ale
z informací o dotačních směrech EU na roky 2014 až 2020
a dále záměru možných soukromých investorů.
Co je pro naši obec v tomto projektu cílem?
Jednak bychom rádi pokračovali v podpoře rozvoje
turistického ruchu, a to hlavně formou podpůrné
infrastruktury. Chtěli bychom vybudovat venkovní
balneocentrum, podobně jako je v Jeseníku, a bazén. Dnes
víme, že bazén nejsme schopni sami vybudovat, ale
společně se soukromými subjekty a možnými dotacemi
v rámci lázeňství asi ano.
Výsledek bychom rádi viděli tento:
- venkovní balneoprocedury (provozovatel obec,
vstup pro veřejnost zdarma)
- venkovní bazén (provozovatel společný pro obec a
soukromý subjekt, odpovídající vstupné)
- wellness hotel (provozovatel soukromý subjekt)
o ubytovací zařízení
o restaurace
o kongresový sál
o wellness program (vnitřní bazén, soustava
saun, masáže, vířivky a lázeňské
procedury,
rehabilitační
cvičení)
s možným zaměřením na seniory a
postižené děti
- parkoviště (provozovatel obec, parkování pro
veřejnost zdarma) a další
Uvědomujeme si, že stojíme na úplném začátku a časem se
vše může vyvinout úplně jinak. Neděláme si ambice
vybudovat zařízení lázeňského typu jako mají Velké
Losiny nebo Jeseník, ale zařízení, které by zapadlo do
našich v současné době dokončených aktivit, znovu
nabídlo další atrakce, služby a vytvořilo třeba pár nových
pracovních míst.
Úplně úžasné by bylo, kdyby se do celého záměru
dokázala zapojit budova zámku.

Pevně věřím, že tento krok zvýší úroveň sportovně-rekreačního areálu Kociánov a získané finanční
prostředky budou dále investovány v rámci rozpočtu obce.
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
I přes velkou snahu se nám nepodařilo získat zubního
lékaře, tzn. obsadit prázdnou ordinaci ve stávající budově
zdravotního střediska. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
do této budovy přemístit ordinaci dětské lékařky.
Přemístění jsme chtěli provést do prostor, které by tomuto
zařízení odpovídaly. Proto jsme přikročili k určité úpravě
celého objektu, v rámci které provedeme i změnu vytápění
tohoto objektu – z elektřiny na plyn. Věřím, že se nová
ordinace dětského lékaře bude líbit a vybavením znovu
zvýšíme standard této služby obzvláště pokud se týká dětí.
VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
Nebývale velký nárůst byrokracie musíme bohužel řešit
vytvořením nového pracovního místa. Zastupitelstvo obce
schválilo toto nové pracovní místo pod tlakem, kdy
skutečně nejsme schopni v termínu a řádně plnit záležitosti
občanů a další. Nový zaměstnanec bude mít na starost
dotační záměry obce, tj. podávání vlastních žádostí a jejich
provádění po úřední stránce tak, aby se dalším
pracovníkům uvolnil prostor pro jejich kvalitní práci.
Co se týká celkového počtu vytvořených pracovních míst –
vytvořili jsme dvě nová pracovní místa pro manuálně
pracující zaměstnance (správce parku, správce sportovně –
rekreačního areálu Kociánov) a 1,5 pracovního místa pro
správně administrativní činnost (0,5 úvazku - odpadové a
vodní hospodářství, 1 úvazek – administrativní práce
týkající se investiční činnosti obce – dotace atd.)
VODNÍ ZDROJ PŘED ZÁMKEM
V případě tohoto dřívějšího záměru, kdy se obec
v minulosti snažila prověřit přítomnost termálního zdroje
vody, a poskytnout tak možnost záchraně objektu zámku,
se zastupitelstvo obce k tomuto vrátilo se záměrem
dotáhnout projekt do konce, tj. prohlášení zdroje vody za
léčivý.
Dle posledních informací víme, že vodní zdroj je
v podstatě minerálka s vyšším obsahem kysličníku

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL KOCIÁNOV –
DALŠÍ INVESTICE
Ani v případě tohoto areálu nechce zůstat zastupitelstvo
obce stát a chce dále pokračovat na jeho rozvoji.
Jednak musíme také reagovat na požadavky veřejnosti,
kdy jsme byli požádáni o umístění stínících prvků na
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dětské hřiště. Jako dobrý nápad se jeví částečné překrytí
maskovací sítí, případně i slunečníky.
Dále bychom chtěli reagovat na velký zájem dětí o vodní
prvek, další bychom rádi realizovali v podobě přírodní
fontány – dětského brouzdaliště v jižní části před budovou
tančírny. Na tento záměr bychom rádi začátkem příštího
roku požádali o dotaci.
Současně obec upustila od dalšího záměru, kterým mělo
být lanové centrum, a rozhodla se pro aktivitu blízkou
dětskému hřišti, to je realizace většího zařízení s větším
množstvím skluzavek a šplhacích prvků. Na provozovatele
kynologického klubu samozřejmě myslíme dále.

v Koutech nad Desnou. Dotace pro Svazek obcí údolí
Desné by v tomto případě byla 90 až 95%.
Z HASIČSKÉHO SVĚTA
Vážení přátelé, dne 5. a 6. července 2011 se konalo
Mistrovství České republiky v požárním sportu v nedaleké
Ostravě a stalo se neočekávané. Veronika Pokorná, členka
SDH Loučná, se probojovala přes okresní a krajská kola až
na MČR, kde se umístila v kategorii dorostenek na
skvělém prvním místě! Nám se potvrdilo, že i naše obec a
sbor může dosáhnout k tomuto úspěchu a vychovat
z našich mladých hasičů mistra ČR.
Verčo, titul Mistryně ČR Ti už nikdo neodpáře, my
zatlačíme pyšnou slzu a s přáním hodně sportovních
úspěchů v dalších letech, Ti děkujeme za skvělou
reprezentaci.

KALENDÁŘ 2012
Pro rok 2012 jsme se podobně jako v minulosti rozhodli
vydat kalendář formátu A3, na němž by byly vyfoceny
zajímavé objekty a místa u nás v obci. Pro grafické
ztvárnění jsme se rozhodli použít jednak fotografií a
jednak obrázků, které vytvořily žáci základní školy a
předaly je starostovi obce u příležitosti návštěvy obecního
úřadu. Věříme, že tato nová myšlenka je zajímavá a že se
kalendář bude líbit nejen našim spoluobčanům, ale i
dalším. Jako autora kalendáře jsme zvolili pana Jiřího
Marečka, známého jako autora knih o naší obci. Kalendář
je možno zakoupit na obecním úřadě za 50 Kč.

SDH Loučná nad Desnou

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tak jako tradičně, bude začínat nadcházející rok na mnoha
místech Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita
Šumperk.
Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 1. a 8.
lednem 2011 (celostátní koledování potrvá do 16. 1. 2011),
aby přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o
pomoc pro ty, kteří ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky
je
určen
především
na
pomoc
nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak potřebným skupinám lidí žijícím zejména
v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí.
A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem děkanátu se
vykoledovalo 582 596 Kč, přičemž podíl, který byl určen
pro využití Charitou Šumperk činil 337 906 Kč. Tato
finanční částka byla použita na podporu činnosti Charity
Šumperk, Centra pro rodinu Šumperk a Poradny pro ženy
a dívky – ochrana nenarozeného života, zajištění
dostupnosti služeb Charity Šumperk, na nákup
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a na přímou
pomoc občanům v hmotné nouzi.
Charita Šumperk poskytuje na území děkanátu Šumperk
terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, osobní
asistenci a půjčuje rehabilitační a kompenzační pomůcky.

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V rámci výuky navštívila paní učitelka Mgr. Hana
Svatoňová se žáky třetí třídy obecní úřad, aby děti mohly
trochu poznat chod obecního úřadu. Děti byly seznámeny
s historií obce a její organizací. Byla jim ukázána kronika
obce se svými součástmi – fotoalby a novinovými
zprávami o obci. Velký zájem vzbudila vlajka obce, kde
jsme seznámili žáky se symbolikou jak znaku obce, tak
praporu. Žáci předali starostovi obce dárek v podobě
obrázků, které namalovaly a představovaly dle
jednotlivých malých autorů nejhezčí místa v obci. Osobně
si myslím, že tyto návštěvy malých občanů ze strany
základní školy mají pro obec velký význam a výrazně
pomáhají budovat vztah dětí k místu, kde se narodily a kde
bydlí.
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Zastupitelstvo obce obdobně jako v dalších obcích údolí
Desné učinilo rozhodnutí, že protipovodňová ochrana obce
bude směřována na padesátiletou vodu. Na tento objem
vody např. vyhovuje most naproti restauraci Zálesí
v Rejhoticích.
Tento stanovený údaj má vliv na další stavební práce na
řece Desné z pohledu správce toků. Obce údolí Desné se
dále chtějí ucházet o dotace na protipovodňovou ochranu,
a to o systém vyhlašování. Na definovaných místech řeky
by byla čidla, která by automaticky podávala informace
starostům obcí a dalším.
Součástí o dotaci by byl i informační systém, tj.
bezdrátový rozhlas, který by byl realizován ve všech
obcích včetně naší. U nás by to pak znamenalo
modernizaci a posílení o nová „hnízda“ s delším dosahem

SBĚRNÝ DVŮR V ŠUMPERKU
Starosta města Šumperka Mgr. Brož nabídl obcím
využívání sběrného dvora v Šumperku na Příčné ulici č. 23
(v blízkosti 3. ZŠ v Šumperku). Slouží k ukládání a
skladování stavebního odpadu, bioodpadu, pneumatik,
nebezpečných složek komunálního odpadu a papíru. Dvůr
je v provozu denně v pracovní dny od 8 do 17 hod, v
sobotu a neděli od 8 do 12 hod.

Obecní úřad je pro veřejnost uzavřen od pondělí 19.
12. 2011. Otevřeno bude v pondělí 2. 1. 2012.
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