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Desnou – III. etapa. Tento projekt, který schválilo
zastupitelstvo k realizaci, by sestával z:
1. Realizace parkovišť nad a pod panelovými domy
č. p. 75, 74 včetně realizace nového povrchu
přilehlé komunikace.
2. Obnovy povrchu komunikací od odbočení z I/44 u
obecního úřadu kolem školy k odbočení I/44 (u
autobusové zastávky). V rámci této obnovy
povrchu by došlo k likvidaci starého chodníku
vedle parčíku s pomníkem a komunikace by byla
rozšířena do jeho poloviny. Betonové obruby by
byly nahrazeny za žulové.
3. Realizace chodníku od parčíku vedle budovy
obecního úřadu k chodníku vedoucího podél domu
č. p. 75.
4. Vyasfaltování nájezdu a plochy před garážemi
(garáže za obecním úřadem) včetně obnovy
odvodnění. (pod domy č. p. 72,73).
5. Obnova aleje vedoucí podél parčíku od silnice
k I/44 k domu č. p. 75 včetně realizace dalších
výsadeb.
Projekt by navázal na již proběhnuté úpravy středu obce.
Řešil by jednak zvětšení parkovací kapacity u domů č. p.
75,74, povrchovou úpravu komunikací a obnovu zeleně
včetně jejího rozšíření. V dotačním titulu, ve kterém
žádáme, je cca 300 mil. Kč pro Olomoucký a Zlínský kraj.
Je určen pouze na středy obcí a jeho výše dotační podpory
činí 90 %. Věříme, že se nám podaří v konkurenci mnoha
obcí uspět. Celkové náklady na náš projekt předpokládáme
ve výši 5 mil. Kč s tím, že podíl naší obce by činil 0,5 mil.
Kč. Jedná se v podstatě o poslední dotační možnost
v rámci Regionálního operačního programu tohoto typu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil a předložil
Vám další číslo našeho zpravodaje. Opět se snažíme i
v letošním roce využít posledních dotačních možností
v rámci končícího programovacího období Evropské unie.
Doufám, že se nám naše aktivity zdaří a budeme moci
dobudovat další parkoviště a opravit část místních
komunikací ve středu obce.
Na závěr bych Vám chtěl jménem zastupitelů obce popřát
hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných jarních dnů.
Ing. Pavel Martínek
starosta obce Loučná nad Desnou
DOTACE 2013
V letošním roce se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci,
kterou jsme podali více než před jedním rokem na Státní
fond životního prostředí České republiky a týkala se
programu Snížení imisí - Pořízení čisticí komunální
techniky obec Loučná nad Desnou.
Prakticky se jedná o finanční podporu určenou na nákup
zametacího vozu s vysávacím zařízením. Dotace činí cca
85 %, tj. 2,5 mil. Kč. Naším záměrem bylo zakoupit touto
techniku a realizovat likvidaci, tedy vysávání posypového
materiálu a dále průběžně v roce provádět úklid (čištění
komunikací).
Dále jsme obdrželi finanční podporu určenou na kulturní
akci Dřevosochání 2013 a na opravu hasičské techniky (na
generální opravu motoru T815 – hasičská cisterna).
Obě dotace jsme obdrželi od Olomouckého kraje, přičemž
první je poskytnuta v rámci programu Podpory kulturních
aktivit a další v rámci programu Podpory jednotkám sboru
dobrovolných hasičů Olomouckého kraje.
Za všechny dotace bych chtěl poskytovatelům jménem
naší obce poděkovat.

KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI
Dne 2. 2. 2013 (na Hromnice) se za doprovodu
opravených varhan konal koncert pěveckého sboru
z Václavova. Vystoupení se uskutečnilo u příležitosti
ukončení oprav varhan v zámecké kapli. Krátké úvodní
slovo přednesl místní farář pan Mgr. Milan Palkovič,
v němž znovu poděkoval všem, kteří se na opravě podíleli
a to jak prací tak finančně. Zajímavostí jistě je, že celá
oprava byla realizována pouze z finančního příspěvku

ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKT
REVITALIZACE STŘEDU OBCE LOUČNÁ NAD
DESNOU – III. ETAPA
V březnu letošního roku jsme podali žádost o dotaci na
realizaci projektu Revitalizace středu obce Loučná nad
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místních farníků. Koncertu se zúčastnilo více než 60
posluchačů.

stavební akce prováděly současně, případě kdyby
proběhla stavba lávky v předstihu.

DŘEVOSOCHÁNÍ 2013
Pro letošní rok jsme pro tuto akci připravili změnu.
Rozhodli jsme se akci realizovat jako součást programu
oslav výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje
na Moravu. Výročí má velký význam a pro naši obec
obzvlášť, protože zámecká kaple je zasvěcena právě těmto
dvěma patronům. Oslavy bychom tedy chtěli po dohodě
realizovat společně s katolickou obcí a vnést tak do těchto
dní i další prvek.
Vytvořili jsme společný tým, ve kterém jsme řešili
program oslav, propagaci a další. Současně jsme se
dohodli, že bychom se snažili v rámci oslav vydat
informační leták, jenž by se vázal k historii zámecké kaple.
Tímto vám předkládáme předběžný program oslav:
Pondělí 1. 7. 2013
- 10.00 Zahájení Dřevosochání
Pátek 5. 7. 2013
- 16.00-17.30 Tančírna: Dixieland Loučná
- 18.30-20.00 Zámecká kaple: varhanní koncert
(manželé Kocurkovi z Rapotína)
- 21.00 Letní kino Láska
Sobota 6. 7. 2013
- 9.00Zahájení stánkového prodeje
- 10.00 Mše v zámecké kapli
- 11.00 Kulturní dům: loutkové divadlo pro děti
- 13.00 Severní louka před KD, program pro děti
- 15.00 Vystoupení pěveckých sborů při základní škole
- 15.15 Vyhlášení výsledků Dřevosochání
- 16.00 Dražba hotových děl
- 18.00 Tančírna: vystoupení cimbálové skupiny
Primáš z Přerova

ZÁMECKÁ KPLE – HISTORICKÁ DATA
Zámecká kaple byla postavena roku 1774. Vízmberský
zámek se stal majetkem velehradského kláštera v roce
1770, kdy byl zakoupen společně s celým vízmberským
panstvím za 340 000 zlatých od zadluženého Jana Karla ze
Žerotína. Vízmberský zámek se stal centrem rozsáhlých
hospodářských aktivit cisterciáckých řeholníků. V roce
1770 byl opatem Filipem Zurrym dosazen na panství
hospodářský správce Jáchym ze Stettenhofu, který
pravděpodobně stál za vypracováním plánů na stavbu
kaple a prováděním stavebních prací, který proběhly
v letech 1772 až 1774. Ruční práce prováděli v rámci
roboty rejhotičtí poddaní. Vysvěcení kaple pro konání
bohoslužeb bylo provedeno rýmařovským děkanem v roce
1774. Kaple byla zasvěcena moravským zemským
patronům Cyrilovi a Metodějovi.
V roce 1779 byl v kapli zasvěcen hlavní oltářní obraz
Cyrila a Metoděje.
Bohoslužeb, které se konaly v zámecké kapli, se účastnili
přebývající cisterciáčtí mniši a vrchnostenští úředníci
s rodinnými příslušníky (purkrabí a kastelán, lesní správce
a další).
Obyvatelé Rejhotic museli nadále docházet k bohoslužbám
až do Velkých Losin. V roce 1779 podali žádost opatovi
Filipu Zurrymu o zřízení duchovní správy ve Vízmberku.
Žádosti nebylo vyhověno. K obratu dochází v roce 1784,
kdy byl výnosem císaře Josefa II. zavřen velehradský
cisterciácký klášter a jeho majetek včetně vízmberského
panství připadl státu.
Poté dochází ke změně duchovní správy. Dekretem císaře
Josefa II. ze dne 18. března 1875 byla zámecká kaple ve
Vízmberku povýšena na farní kostel. Tak po více než 10
letech nemuseli místní věřící docházet do kostela ve
Velkých Losinách. Prvním vízmberským farářem se stal
cisterciácký kněz ze zavřeného velehradského kláštera
Johann Leopold Neumann. Kaplanem se stal Rogobertus
Bayer ze zavřeného kapucínského kláštera v Brně.
Zpočátku bydleli na zámku a později jako fara sloužil starý
zámecký mlýn.
Autorem původních obrazů nacházejících se v zámecké
kapli byl jezuitský malíř Ignaz Raab, který působil na
velehradském klášteře od roku 1773. Malby byly cca roku
1882 nahrazeny obrazy, jejichž autorem byl opavský malíř
Rudolf Templer. Na hlavním oltáři se vyjímá obraz sv.
Cyrila a Sv. Metoděje. Pravý oltářní obraz představuje
stigmatizaci sv. Františka z Assisi a na levém oltářním
obraze se nachází výjev ze života sv. rodiny.
Zámecká kaple prodělala od svého vzniku řadu stavebních
změn, které ji v běhu času neubraly nic podstatného na její
vnitřní kráse na rozdíl od budovy sousední, která je její
nedílnou součástí.
Věříme, že i k této stavbě bude běh času shovívavý a také
se dočkáme její obnovy.

K DOTAZŮM SPOLUOBČANŮ
1. Oprava komunikace Rejhotice-Přemyslov by měla
dle posledních informací proběhnout v roce 2014.
Zpoždění bylo způsobeno nutností majetkových
vyrovnání.
2. Oprava mostu na komunikaci Filipová-Maršíkov
by měla proběhnout v letošním roce ze strany
Olomouckého kraje. Rozpočet činí cca 2,5 mil.
Kč. Ke zpoždění došlo z důvodu majetkových
vyrovnání.
3. Lávka na Červenohorském sedle – na uvedenou
akci jsou k dispozici některé potřebné dokumenty,
tj. projekt, stavební povolení a smlouva o dílo.
Náklady činí cca 16 mil. Kč. Přes veškerou
aktivitu se nám na tuto akci nepodařilo zajistit
finanční podporu. Veškeré náklady s pořízením
výše uvedené dokumentace nesl SKI klub
Šumperk Jako obec jsme poskytli pouze úřední
servis a dále se snažíme najít odpovídající dotační
možnosti. Situace se navíc komplikuje z důvodu
záměru opravy silnice I/44 Červenohorské sedlo-Kouty nad Desnou. Bylo by ideální, kdyby se obě
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ZÁMECKÝ PARK
V letošním roce musíme v souladu s podmínkami
poskytnuté finanční podpory v rámci Norských fondů
investovat v zámeckém parku částku 200 tis. Kč. Již nyní
máme připraven záměr na odstranění havarijních dřevin,
což znamená kromě jejich odstranění i náhradní výsadbu.
Dále bychom rádi provedli výsadby kolem kulturního
domu v rámci dokončeného parkoviště (keře) a realizovali
náhradu pískových cest dlažbou v místech, kde dochází
vlivem většího spádu k jejich erozi.
Ve spodní části parku bychom chtěli dle možností
pokračovat ve spolupráci s projektantem v modelaci terénu
a zatravnění těchto ploch. Chceme tuto část parku připravit
na možnou výsadbu stromů. Ta by zde mohla být dle
našich posledních jednání realizována v rámci náhradních
výsadeb souvisejících s opravou komunikace III. třídy
(Rejhotice-Přemyslov). Jednalo by se cca o 200 ks stromů.
Náhradní výsadba by byla provedena za stromy, které
budou pokáceny v případě opravy a rozšíření komunikace.
Máme tedy jeden rok na to, abychom tyto plochy pro
výsadbu připravili. Za provedení náhradních výsadeb by
obec nemusela nic uhradit, obdobně jak je tomu s modelací
terénu, která je provedena v rámci dalších stavebních
prací.

PATRONI EVROPY – SV. CYRIL A METODĚJ
Rodní bratři Cyril a Metoděj se narodili v Soluni v Řecku
v rodině vysokého vojenského úředníka provincie.
Původní Cyrilovo jméno bylo Konstantin a Metodějovo
Michal. Jména si změnili dle zvyklostí při vstupu do
řeholního řádu.
Konstantin byl v rodině nejmladší, narodil se roku 827
jako sedmé dítě. Brzy se u něj projevilo mimořádné nadání
ke studiu, a tak na otcovo přání šel studovat do Cařihradu
(Konstantinopole). Snadno se učil jazykům a dobře si
osvojil též teologii a rétoriku. Později se stal i profesorem
křesťanské filosofie. Měl před sebou možnost skvělé
kariéry, ale zvolil si duchovní stav. Na kněze byl vysvěcen
asi v roce 847. Starší Konstantinův bratr Michal (později
Metoděj) si měl podle otcova přání zvolit vojenskou dráhu,
ale nebyla pro něj pravou cestou. Nejprve byl ve státní
správní službě, posléze dal přednost řeholnímu životu.
Konstantin se ve 24 letech účastnil poselství do Arábie,
kde obhajoval učení křesťanské víry. S bratrem
Metodějem byl v roce 860 povolán na misijní výpravu k
Chazarům na Krym. Věděl, že poblíž Chersonu má být
pohřbeno tělo čtvrtého římského biskupa (papeže)
Klementa I., který byl odsouzen císařem Trajánem
k otrockým pracím v mramorových dolech na Krymu a
následně odsouzen k smrti. V bouřlivých dobách se jeho
hrob stal neznámým. Bratři ho nalezli v troskách staré
svatyně na jednom ostrůvku, ostatky vyzvedli a přenesli
nejprve na Velkou Moravu a později do Říma.
Moravský kníže Rostislav se snažil o zařazení Velké
Moravy mezi vyspělé křesťanské země. K tomu potřeboval
zřídit církevní instituce v čele s biskupem. Kolem roku 861
se proto obrátil na papeže do Říma a v roce 862
k byzantskému císaři Michalovi III. Ten úkolem pověřil
Konstantina a Metoděje. Roku 863 přišli oba bratři na
Velkou Moravu. Za nejpravděpodobnější sídlo je
pokládáno Staré Město u Uherského Hradiště nebo
Hradiště u Mikulčic.
Ohniskem, kolem něhož rozvinuli svou apoštolskou práci,
byla především srozumitelná zvěst evangelia. Tomu
věnovali velkou přípravnou práci. Pro překlady biblických
a liturgických textů vytvořili abecedu uzpůsobenou logice
slovanského jazyka - hlaholici. Tím položili základ
slovanského písemnictví a vzdělanosti. Žáci sv. Cyrila a
Metoděje později vytvořili zjednodušené písmo, tzv.
cyrilici, ze které se vyvinula dnešní azbuka. Ve
staroslověnštině oba bratři vytvořili i základ právního
systému (Zákon sudnyj ludem), první občanský zákoník
Slovanů. Překlady liturgických knih byly v roce 867
v římské bazilice Santa Maria Maggiore schváleny
papežem Hadriánem II. k použití pro slovanskou liturgii.
Do Říma se oba bratři vydali i s ostatky sv. Klementa I. S
procesím jim naproti vyšel i samotný Hadrián II. Ostatky
sv. Klementa pak byly uloženy v jemu zasvěcené basilice.
Naši věrozvěsti vyřídili tři hlavní záležitosti a to potvrzení
staroslověnštiny v liturgii jako třetího používaného
liturgického jazyka v církvi; vysvěcení učedníků na jáhny

PODPORA DĚTEM
V měsíci lednu schválilo zastupitelstvo obce (mimo dříve
schválenou podporu mládeže v kroužcích) podporu dětem
pří základní a mateřské škole. Podpora dětem v mateřské
škole sestávala:
- plavání (19 dětí) 12 255 Kč
- lyžování (26 dětí) 13 000 Kč.
Dále byla podpora přidělena dětem na lyžařský výcvikový
kurz při základní škole. Pevně věřím, že uvedená podpora
finančně pomůže rodičům dětí.
JAK DOPADLA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V Loučné nad Desnou bylo zapečetěno celkem 6 kusů
pokladniček a vykoledováno bylo 26 309 Kč. Rekordní
byla pokladnička (z 6 u nás) s číslem 72, do níž bylo
vybráno 7 549 Kč.
Poděkování patří všem vedoucím skupinek a tříkrálovým
koledníkům.
AKCE POŘÁDANÉ SDH V LOUČNÉ NAD DESNOU
1. 30. března 2013: velikonoční zábava ve Skleníku
začátek ve 20:00
2. 20. července 2013: noční hasičská soutěž, Memoriál
Hynka Vaňatky – požární útok muži + ženy, místo konání:
hasičský areál u rybníka Kocián, start prvního družstva ve
22:00
3. 17. srpna 2013: letní karneval Open Air v hasičském
areálu u rybníka Kocián, začátek ve 20:00
4. 21. září 2013: Šumperská liga TFA v hasičském
pětiboji v dýchací technice, místo konání - hasičský areál u
rybníka Kocián, začátek v 13:00
Martin Přidalík, starosta SDH Loučná nad Desnou
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a kněze a zřízení samostatné církevní provincie, která by
byla závislá přímo na papeži.
Před návratem na Velkou Moravu Konstantin těžce
onemocněl a vstoupil do řeckého kláštera v Římě. Zde
přijal řeholní jméno Cyril a zde i zemřel 14. února 869.
Pohřben je v bazilice sv. Klementa v Římě.
Metoděj se vracel jako arcibiskup Panonie se sídlem na
Veligradě. Po cestě byl na pokyn německých biskupů
zajat a odvlečen do Bavorska. Teprve na zákrok papeže
Jana VIII. propuštěn a v roce 873 se vrátil na Velkou
Moravu. Zemřel 6. 4. 885. Pochován byl v hlavním
moravském chrámu na levé straně ve zdi za oltářem
Bohorodičky Marie. Dosud se přesně neví, kde tento
mariánský chrám stál. Většina odborníků se přiklání buď
k Mikulčicím, nebo Uherskému Hradišti – Sadům. Žáci
věrozvěstů po vyhnání z Moravy odešli do Bulharska a
Chorvatska. Staroslověnština v upravené podobě dosud
žije v pravoslavné liturgii slovanských zemí. Metodějovou
smrtí 6. dubna 885 končí i období slovanské liturgie na
Velké Moravě. V Čechách se na některých místech udržela
až do 11. století. Císař Karel IV. získal povolení k liturgii
ve staroslověnském jazyce pro Emauzský klášter.
Cyril a Metoděj se stali našimi duchovními otci, kterým
vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás
zařadilo mezi civilizované národy. Na Moravě byli oba
věrozvěsti již ve 14. stol. uctíváni jako patroni. Centrem
úcty se stal cisterciácký kostel na Velehradě, vysvěcený r.
1228. V roce 1863 byli Cyril a Metoděj prohlášeni za
patrony všech slovanských národů a papež Jan Pavel II. je
31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy s
odůvodněním, že vedle zásluh o kulturu bojovali
za jednotu církve východní se západní a ukázali správnou
cestu ke sjednocení Evropy. Jejich svátek si připomínáme
5. července.
Zpracoval Mgr. Milan Palkovič

- 2. den: návštěva Jezerní slatě, turistický cca 8 km výšlap
NS Povydří – od Antýglu po Čeňkovu pilu, odpoledne
výjezd lanovkou na Pancíř a návštěva Železné Rudy
(stinnou stránkou bylo, že se neuskutečnil plánovaný
výjezd lanovkou na Velký Javor - Grosser Arber
v Německu, pro nízký podjezd v Železné Rudě pro náš
autobus).
- 3. den: pěší zdolání stezky V Korunách stromů v
Neuschönau v Německu, prohlídka bavorského města
Passau, večer prohlídka Vimperku a návštěva Šumavského
pivovaru
- 4. den: prohlídka městských památkových rezervací
Písek a Tábor, prohlídka historického řetězového mostu v
Stádlci
Účast: 43 členů KS + 1 host
* 2denní kulturně-turistický zájezd do Prahy (29.-30. 4.)
- 1. den: návštěva Petřína a strahovského kláštera, večer
návštěva Státní opery Praha – opera G. Verdiho Nabucco
(operní představení - novinka v programu, nad očekávání
kladně přijata)
- 2. den: prohlídka senátu ČR, 4 km procházka po nábřeží
Vltavy, Emauzy, Vyšehrad
Účast: 39 členů KS + 5 hostů
* dva 1denní turistické poznávací zájezdy,
- Rešovské vodopády (10. 5.) – 5 km tur. procházka
k vodopádům, návštěva hradu Sovinec a Pradědovy galerie
v Jiříkově
Účast: 43 členů KS + 2 hosté
- Branný, Lesní bar, Cesta vody (19. 7.)
Účast: 39 členů KS + 1 host + 5 vnuků, vnuček
* dva 1denní zážitkové zájezdy
- Pálavské vinobraní Mikulov (8. 9.)
Účast: 33 členů KS + 4 hosté
- Předvánoční Olomouc (12. 12.)
Účast: 46 členů KS
Oblast vedl po stránce organizační i průvodcovské
předseda Klubu Ing. Miloslav Čech
2. v oblasti společenské
* 3. Společenský ples ve Skleníku (19. 2.) s hudební
skupinou Cantus s návštěvou 138 osob (40členů KS) organizace Nasadilová
* oslavy Dne matek s hudbou (7. 5.)
DJ Kamerová, pěvecký soubor Seniorky Šumperk
Účast 43 členů KS – organizace Bártfay
* Mikulášské odpoledne s hudbou, tancem (DJ Langer se
zpěvačkou), příchodem Mikuláše (Vaňatková), anděla
(Jůvová) a čerta (Kapustová) v restauraci Biograf
Účast: 69 členů.KS – organizace Čech
* dvě návštěvy společenských akcí v Šumperku
- koncert Moravské filharmonie v KD
Účast: 17 členů KS.
- divadelní představení Racek v šumperském divadle
Účast: 25 členů KS
* pravidelné pondělní schůzky 1x za 14 dní ve spojení
s oslavami narozenin členů KS při průměrné účasti 50-60
členů

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V ROCE
2012
Činnost Klubu seniorů se v roce 2012 vyznačovala
tradičně bohatým zájezdovým programem, společenskými
akcemi a návštěvou kulturních představení.
Klub zorganizoval:
1. v oblasti zájezdové činnosti
* oblíbený tradiční pobytový zájezd do Podhájské – nově
jako 7denní (4.-10. 6.) – osvědčeného penzionu Prima,
termálního koupaliště, spojený s návštěvou hlavního města
Maďarska Budapešti. Při zpáteční cestě byla do zájezdu
zařazena návštěva zámku Buchlovice. Hezké vzpomínky
se jistě vážou i ke kvízovému soutěžení a společenskému
(maškarnímu)
večírku
pod
taktovkou
manželů
Vaňatkových, Kapustových a Michálkových a dalších
vtipných masek. Počasí po celou dobu pobytu příznivé.
Novinou byla návštěva nově vybudovaného „akvacentra“.
Účast: 43 členů KS + 3 hosté.
* 4denní turistický zájezd do šumavského národního
parku a Bayerische Wald (28.-31. 8.)
- 1. den: Plzeňský pivovar Prazdroj, Domažlice a Klatovy
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3. v oblasti sportovní
* turistický výšlap Červenohorské sedlo-Vřesová
studánka-Kouty (1. 8.) – vedl Michálek
Účast: 21 členů KS + 3 vnuci/čky
* 2 klubové turnaje v bowlingu (26. 3. a 5. 11.)
* komentovanou procházku zámeckým parkem spojenou
s opékáním špekáčku a podobných výtvorů a zpěvem u
minigolfu při účasti 22 + 8 později příchozích. – vedl
Tomeček
* výlet na běžkách – účast 8 členů KS
* výuka snowboardu – účast 5 členů KS
„Motor“ činnosti v lyžařských disciplínách Václav
Michálek.
4. v oblasti naučné
* 2 semestry virtuální Akademie třetího věku při ŠZU
Praha na téma
„Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“ (19
posluchačů – členů KS)
„Etika jako východisko z krize společnosti“ (20
posluchačů – členů KS)
Moderátor: Ing. Miloslav Čech
Zpracoval předseda KS Ing. Čech Miloslav dne 28. 12.
2012

2. Loučná nad Desnou
3. Libina
4. Hrabišín
5. Rejchartice
6. Nový Malín
7. Petrov nad Desnou
8. Dolní Studénky
9. Rapotín
10. Vikýřovice
11. Vernířovice
Sponzoři akce:
· obec Loučná nad Desnou
· obec Nový Malín
· obec Dolní Studénky
· obec Petrov nad Desnou
· obec Libina
· obec Rapotín
· obec Hrabišín
· obec Sobotín
· obec Velké Losiny
· obec Vikýřovice
· MAS Šumperský venkov
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a
kantorům, kteří se podíleli na organizaci akce, a ocenit
všechny hráče za fair-play hru a jejich sportovní nasazení.
Poraženým pak vzdáváme čest za jejich snahu a všem
vítězům blahopřejeme.
Odkaz na stránku, kde naleznete fotky z turnaje:
http://sumperskyvenkov.rajce.idnes.cz/Florbalovy_turnaj_
4/
Mgr. Jakub Dolníček předseda Sněmu mládeže MAS
Šumperský venkov

IV. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJE SNĚMU
MLÁDEŽE MAS ŠUMPERSKÝ VENKOV
V úterý 12. 2. 2013 se v rapotínské základní škole
uskutečnil již čtvrtý ročník oblíbeného Pololetního
florbalového turnaje pro žáky druhého stupně základních
škol. Letošního ročníku se zúčastnilo prozatím nejvíce jedenáct obecních týmů. Organizátoři ze Sněmu mládeže
MAS Šumperský venkov se proto měli co ohánět, aby vše
proběhlo hladce a všichni účastníci byli spokojení.
Letošní systém hry nabízel mnoho vyrovnaných utkání již
v základních skupinách, ze kterých první dva týmy
postupovaly do bojů o medaile, družstva na nižších
příčkách soupeřila o konečná umístění. V soubojích o
medaile bylo vidět, že letošní ročník patří k
nejvyrovnanějším a že rozhoduje také notná dávka štěstí.
Sponzory akce se staly téměř všechny obce, a proto mohly
být krásné, sladké a užitečné ceny v podobě různých
flashdisků, blikaček na kolo, školních potřeb či cukrovinek
pořízeny všem účastníkům. Vyhrát však může jen jeden a
letošním nejúspěšnějším týmem se stalo téměř domácí
družstvo Sobotína, které ve finále porazilo tým Loučné
nad Desnou až při samostatných nájezdech. O pomyslný
bronz si zahrály týmy Libiny a Hrabišína. Byli jsme rádi,
že se turnaje zúčastnili také nováčci z Nového Malína či
Vernířovic.
Celý sportovní den se nesl ve znamení příjemné napínavé
rivality, vypjaté chvíle střídaly pocity radosti a zklamání
tak, jak tomu ve sportu bývá. Na závěr však byli všichni
účastníci oceněni diplomy, ti nejlepší poháry a sladkými
medailemi. Ocenění získali také vždy nejlepší hráči
jednotlivých týmů.
Konečné pořadí:
1. Sobotín

HISTORIE NA RYBNÍKU KOCIÁN V ROCE 2012
Letošní jaro si přispíšilo odměnou za velmi tuhou zimu.
Pro počátek sezóny se nám podařilo získat v Loučné
mladého patrona – jako vodníka Čochtana. Do této role se
vpravil velmi dobře, tradiční akt zvládnul a celý průběh
odemykání je zachycen v seriálu na našich stránkách.
Od 30. března 2012, kdy vodník Čochtan odemknul
Rybník Kocián, uplynulo 213 dní aktivní činnosti rybářů
do poslední říjnové soboty a také výlovu Kociána. Tak jak
úspěšná byla celá letošní sezóna i včetně příznivého
počasí, tak při výlovu nás toto hrubě zklamalo. Zima, déšť
a vítr až do ukončení prodeje a úklidu areálu se ještě dalo
všechno vydržet. Pak přišla vichřice, mráz a silné sněžení,
kdy napadlo 10 cm sněhu. Tento nečas přijít o pár hodin
dříve, už výlov by skončil neslavně.
Střízlivé výsledky výlovu 2012 se daly očekávat. Pstruha
jsme prodali 46 kg, zájem byl vyšší. Naopak výlov kapra
80 kg byl o 50 kilo vyšší než účetní zásoba, zřejmě díky
přikrmování. U pstruha byl váhový úbytek 370 kg, což je
výsledek, který lze očekávat po dvou sezónách rybolovu. I
když úvaha nechat Kocián přes zimu vymrznout a dno
vyvápnit by určitě prospěla, tak jej musíme opět naplnit.
Voda z Kociána napájí zámecký rybník Neptun a tam by
pravidelný přítok chyběl.
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Rybářské výsledky sezóny 2012 přinesly dosud nejvyšší
výkony za celou historii provozu Kociána, když počet
vydaných povolenek 2 205 je asi o 300 více než dosud
nejvyšší z roku 2011. Na prut bylo vyloveno celkem 3 918
kg ryb, což je na povolenku průměr 1,78 kg. Rekordní je
také celkový výlov či prodej 5 392 kg i včetně vlastní
spotřeby (deputáty, na uzení) úhynu i vánočního prodeje
kaprů. Z toho asi 4 100 kg pstruhů dodalo Pstruhařství na
Malé Moravě, zbytek kaprů a amurů Rybářství
v Litomyšli. Uzenou rybu měli návštěvníci každou sobotu.
Prodej za rok 2012 jen 183 kg, když rekord 230 kg byl
zaznamenán v předchozím roce.
Zajímavá je statistická bilance prodeje za decenium let
2003 až 2012:
• Výlov a prodej pstruha . . . . . . . . . .. . .32 209 kg
• Výlov a prodej kapra . . . . . . . . . . . . . …..7 837 kg
• Výlov a prodej ostatních druhů . . . . . . ……395 kg
• Samotný prodej vánočních ryb . . . . . . .6 158 kg
K propagaci naší činnosti i letos přispívají vlastní webové
stránky, založeny v závěru roku 2007.
Na Silvestra 2012 dosáhnul počet přístupů 14 830 a počet
2960 v tomto roce svědčí o stálém zájmu.
Potvrzuje to i rostoucí návštěva. Při odhadu, že rybáře
doprovází při lovu 3-4 členové rodiny, známí,
předpokládáme za rok návštěvu víc než devět tisíc.
Návštěvníci, hlavně rodiče s dětmi, procházejí kolem
rybníka do dětského areálu, také využívají našich služeb
nebo Rybářské bašty, a to jsou pak mnohem vyšší počty. I
když náklady na provoz a prezentaci naší činnosti stále
narůstají, je to náš podíl, kterým se snažíme přiblížit
veřejnosti události v Loučné jinak, než mohou oficiální
stránky obce.
Parkový běh – II. ročník v zámeckém parku byl
uskutečněn 11. dubna 2012. V oblasti Šumperska a
Zábřežska z 21 „Chlapáckých běhů“ byl v Loučné
hodnocen jako výjimečný a čtvrtý nejlepší v účasti.
Stává se tradicí a rostoucím zájmem veřejnosti i závodníků
je připravován v termínu 17. dubna 2013.
Soutěž mladých rybářů – II. ročník na Kociánu – úspěšná
akce 8. 9. 2012. Výsledky na webu.
Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO TSČ ČR
Rybníka Kocián Loučná nad Desnou

Po loňském výlovu je rybník téměř bez ryb. Před
Velikonocemi přivezeme dávku 500 kg pstruhů z Malé
Moravy. Kapry z Litomyšle dostaneme později. Rybářská
bašta nabídne občerstvení jako loni.
Pro rodiny s dětmi bude opět velkým lákadlem návštěva
areálu Stockholm – hřiště v pojetí světa Vikingů. Cestou
kolem rybníka do areálu míří množství dětí i dospělých
hlavně o víkendech. To byla situace, že v blízkém okolí
chybělo místo pro parkování. Vybudováním parkoviště
poblíž Skleníku již tento problém letos odpadá. V zázemí
Tančírny jsou přístupná WC i pro vozíčkáře.
Nyní se již těšíme na začátek sezóny.
Na tradiční odemykání Rybníka Kocián i na pozdější
návštěvy všechny zájemce i naše příznivce rybáře srdečně
zveme.
Tradiční odemykání rybníka Kocián uskutečníme společně
na břehu před Rybářskou baštou v pátek 5. dubna 2013 v
16:00 hodin
Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO TSČ ČR
Rybníka Kocián Loučná nad Desnou
OSLAVA VELIKONOC
Římskokatolická farnost Loučná zve občany na oslavu
největších křesťanských svátků – Velikonoc.
Prvním významným je Květná neděle – letos připadá na
24. března – připomínáme si Kristův příjezd do Jeruzaléma
a na památku se světí ratolesti (kočičky). Mše svatá je
v obvyklou dobu, tj. v 9.45 hodin.
Velikonoční třídenní začíná Zeleným čtvrtkem,
pravděpodobný název pochází ze staré židovské liturgie,
v níž se v podvečer pojídaly hořké zelené byliny
s velikonočním beránkem a vínem. Večerní bohoslužba
bude jenom ve Velkých Losinách v 17.00 hodin.
Velký pátek je dnem, kdy si křesťané připomínají Ježíšovo
odsouzení a ukřižování – den smutku a přísného postu.
Liturgie s uctíváním kříže začíná v Loučné v 15.30 hodin.
Slavnost Zmrtvýchvstání začíná již v sobotu v 19.00 hodin
pouze ve Velkých Losinách, začíná požehnáním ohně a
velikonočních svící – paškálů, které nesou zástupci
jednotlivých farností (Loučná, Sobotín a Velké Losiny),
následují další velikonoční obřady – slavnost světla, křest
a bohoslužba.
Neděle Zmrtvýchvstání – Boží hod velikonoční – je
největším křesťanským svátkem. Mše svatá spojená
s žehnáním pokrmů začíná v Loučné v 9.45 hodin.
V pondělí velikonoční bude bohoslužba opět v 9.45 hodin,
při ní se budou žehnat pomlázky (tatary).
Za římskokatolickou farnost p. Vilém Menšík

ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA RYBNÍKU KOCIÁN
Zahájení sezóny na Rybníku v Loučné směřujeme letos až
po Velikonočních svátcích a věříme, že nám svatý Petr
s počasím bude přát stejně jako minule.
Vodník Čochtan již loni osvědčil svoje kvality a věříme, že
i letos pomůže získat přízeň dětí a společenskou formou
obnovit zájem veřejnosti i při vstupu do 14. ročníku naší
činnosti na Kociánu. Trubači doporučíme pilně cvičit
nátisk, aby lovecká fanfára „Vítáme vás“ potvrdila
slavnost okamžiku. Podmínky na Rybníku Kocián budou
stejné jako v minulém roce. Podrobnosti si návštěvníci
přečtou v rybářském řádu, dokonce v polském a
německém jazyce.

PARKOVÝ BĚH / PARKOVÁ CHŮZE
AVZO Rybník Kocián dne 17. dubna 2013 v 17.00 hodin
pořádá tradiční Parkový běh pro malé i dospělé.
Pro seniory letos nově otevíráme závod Parková chůze,
v 16.00 hodin se mohou utkat na 2 tratích o délce do 1 100
m. Více informací na webových stránkách AVZO TSČ
ČR.
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