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Navíc má tato skutečnost nepříjemný dopad na základní a
mateřskou školu. Pro zopakování bych chtěl uvést, že obec
hradí náklady ze zákona na provoz těchto zařízení a
náklady na učitele a další personál hradí stát
prostřednictvím příslušného kraje. Pokud dojde k poklesu
dětí pod průměrný stav počtu žáků ve třídě nebo oddělení,
poté hradí tyto náklady obec. Stále se snažíme v souladu
s usnesením zastupitelstva obce provoz zařízení udržet, ale
situace je pro nás čím dál více složitá.
Důvodem již není pouze nízká porodnost, ale dramatické
stěhování trvale hlášených občanů, kteří jsou nuceni se
stále častěji stěhovat za prací.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám tímto, jménem zastupitelů
obce popřál krásné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví a štěstí do roku 2014.
Současně bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům
obce, představitelům příspěvkových organizací a dále
všem vedoucím představitelům zájmových organizací
za práci v roce 2013. Pevně věřím, že se jim podaří
svoji úspěšnou práci zopakovat i v tom roce
následujícím. Vím, že z důvodu změn na trhu práce,
kde jsme jako obec byli po léta místem, kam se za
prací dojíždělo, se tato situace začíná měnit, což je
patrné na proměně naší obce z průmyslové oblasti
v místo cestovního ruchu. Doufejme, že i tato cesta
vývoje bude vytvářet pro nové místní obyvatele určitá
pracovní místa. Tímto bych chtěl na závěr poděkovat
a popřát mnoho úspěchů i zástupcům naší
podnikatelské sféry, protože jejich úspěšnost je také
úspěchem pro nás a této práce si velmi vážíme.
Ing. Pavel Martínek
starosta obce Loučná nad Desnou

ADVENTNÍ KONCERT
Dne 4. 12. 2013 se v našem kulturním domě uskutečnil,
lze říci jeden z nejhezčích koncertů. Návštěvníci tak mohli
slyšet v podání pražského Hradčanského orchestru jak
klasická díla od slavných mistrů, tak i skladby lidové. Je
trochu škoda, že se tohoto vystoupení zúčastnilo méně
návštěvníků – cca 40, z nichž část nebyla z naší obce.
KULTURNÍ DŮM – VYUŽITÍ
V roce 2013 se v našem kulturním domě uskutečnila celá
řada akcí a to jak koncertů, setkání našich spolků, tak i
akcí soukromých – svateb a dalších. V tomto roce toto
zařízení navštívilo cca 8 200 návštěvníků, tj. účastníků
různých kulturních akcí. Klub seniorů se sešel celkem 16
krát, dále se zde konaly 2 plesy, téměř 20 koncertních a
dalších vystoupení, mezi které například patřilo vítání
nově narozených občánků, koncerty pěveckých sborů při
základní škole, Memoriál Boba Steinera a další. Mezi
soukromé akce patřilo 5 svateb. Jsem přesvědčen, že se
nám kulturní dění i v roce 2014 podaří naplnit
maximálním počtem akcí, jak tomu bylo letos.

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Vývoj v počtu občanů naší obce se pro nás nejeví vůbec
dobře. Údaje pro letošní rok:
- zemřelo 18 občanů
- narodilo se 9 občánků (z toho v obci žijících 5)
- odešlo z obce (odhlásilo se z trvalého pobytu) 62
občanů
- přihlásilo se 17 občanů
Obec má v současné době bez cizích státních příslušníků
1693 obyvatel. Tak se v náš neprospěch začíná otáčet
velmi nepříznivě ekonomická spirála a to mnohem rychleji
než jsme předpokládali. Tento stav představuje hlavně
odchod rodin s malými dětmi.
V první řadě dochází k dopadu na rozpočet obce a to
v jeho příjmové části, přičemž příjem obce je tvořen
v rámci rozpočtového určení daní na trvale hlášeného
občana. Odchod, v našem případě celkem 80 osob,
představuje v příjmech obce ztrátu cca 900 tis. Kč.

VÝZDOBA KULTURNÍHO DOMU – DOPLNĚNÍ
V letošním roce nám byl předán dar v podobě obrazu a to
přímo autorem, bývalým občanem naší obce, malířem
panem Pavlem Hermanem. V současné době žije a tvoří
pan Herman ve Slovenské republice. Obraz, který
zachycuje vstupní cestu k zámku v popředí s budovou
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zahradníkova domečku, byl umístěn do našeho kulturního
domu.
FINANČNÍ DOTACE JSDH
V měsíci prosinci se nám podařilo získat finanční podporu,
tj. 100% dotaci ve výši 99 tis. Kč, určenou na nákup
materiálu nebo opravu techniky. My jsme tedy po určení
ze strany naší Jednotky provedli zakoupení 3 ks dýchací
techniky a dále byla provedena oprava techniky, tj. té,
která je již v majetku.
Na závěr mi dovolte, abych za finanční podporu ze strany
Olomouckého kraje poděkoval. Zakoupená technika a
materiál výrazně posílí vybavenost naší hasičské jednotky.

2. neděle po Narození Páně – neděle 5. 1. 2014
přesunutá slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
9.45 – mše svatá
Svátek Křtu Páně – neděle 12. 1. 2014
9. 45 – mše svatá
VÝSLEDKY SBÍRKY BÍLÁ PASTELKA 2013
V měsíci listopadu proběhla sbírka „Bílá pastelka“ 2013.
Celkem bylo vybráno v okresech Šumperk a Jeseník 73
016 Kč. V Loučné nad Desnou bylo vybráno 3 773 Kč.
Získané prostředky ze sbírky budou stejně jako v minulých
letech využity k financování služeb pro nevidomé a
slabozraké (např. výuka chůze s bílou holí, sebeobsluha,
kurz na ovládání kompenzačních pomůcek, výběr vhodné
optiky...). Vzhledem k tomu, že Bílá pastelka je pořádána
neziskovou organizací, jsou finanční prostředky ze sbírky i
jedním z finančních zdrojů, které pomáhají zabezpečit
náklady nezbytné pro provoz pracoviště SONS ČR.

OBNOVA ČARODĚJNICKÉHO SLOUPU
Na závěr roku jsme využili možnosti vypsaného dotačního
titulu ze strany Olomouckého kraje a požádali jsme o
obnovu čarodějnického sloupu – boží muky v místní části
Kouty nad Desnou. Věřím, že se nám podaří uspět.
REALIZACE NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO
CHODCE
Na přelomu měsíce listopadu a prosince jsme realizovali
nutné nasvětlení přechodů pro chodce tak, aby nebyly
zrušeny a nestaly se z nich pouze místa pro přecházení.
Obdobně bychom měli postupovat i u dalších přechodů pro
chodce v roce 2014. Je trochu škoda, že stát jako majitel
silnic I. třídy řešení přechodů pro chodce nechává zcela na
obcích.

POLICIE RADÍ RODIČŮM A DĚTEM: JAK
ZAJISTIT BEZPEČÍ PRO DĚTI
Šumperk 17. října 2013
Co můžeme udělat my dospělí a co mohou udělat děti
samy pro své bezpečí? Policie ČR chce tímto článkem
rodičům, prarodičům a samozřejmě i dětem samotným
připomenout základní rady a informace, jak se chovat
bezpečně nejen venku, na ulici, při cestě do a ze školy, ale
i doma.
Nikdo by neměl znát dítě lépe než jeho rodiče a prarodiče,
využijte proto každou možnou chvíli být s ním.
Nepromarněte příležitost, kdy vám dítě chce něco sdělit,
s něčím se svěřit, v takovou chvíli všechno ostatní musí
počkat. Buďte dítěti oporou a snažte se, aby se svěřovalo
právě vám s tím, co ho trápí, čeho se bojí, co se mu stalo
apod. Všímejte si chování svých dětí a pátrejte po příčině
případných změn. Při každé vhodné příležitosti učte dítě
rozeznávat, co je mravné a co už ne. Snažte se vytvořit
mezi sebou, v rodině, atmosféru důvěry a vzájemného
respektu.
Poučte své dítě o bezpečnostních opatřeních, která by mělo
dodržovat, pokud je samo doma. Zde je výčet těch
nejpodstatnějších:
- u telefonu mít připravená všechna důležitá
telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, záchranná
služba)
- neposkytovat informace po telefonu, když si není
jisté, s kým mluví, neříkat ani, že je doma samotné
- dveře od bytu otevřít jen osobě důvěrně známé,
cizím osobám neotvírat a nepouštět je dovnitř
- nevodit si domů cizí děti, kamaráda pouze s vaším
souhlasem
Pokud chodí samo do a ze školy, opět by mělo být
poučeno o zásadách bezpečného chování. Domluvte se

INFORMACE FARNÍ OBCE LOUČNÁ NAD
DESNOU O KONÁNÍ MŠÍ SVATÝCH A DALŠÍCH
AKCÍ V ZÁMECKÉ KAPLI V LOUČNÉ NAD
DESNOU
Štědrý den – úterý 24. 12. 2013
13.00-14.30 – otevřený kostel pro děti, prohlídka Betléma,
bude možnost odnést si domů betlémské světlo
23.00 – mše svatá
Slavnost Narození Páně – středa 25. 12. 2013
9.45 – mše svatá
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – čtvrtek 26. 12.
2013
9.45 – mše svatá
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – neděle
29. 12. 2013
9.45 – mše svatá, obnova manželských slibů
Silvestr – úterý 31. 12. 2013
15.00 – adorace
Slavnost Matky Boží (Nový rok) – středa 1. 1. 2014
9.45 – mše svatá
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společně na pravidlech, která bude venku dodržovat. Sem
patří zejména následující zásady:
- klíče od bytu mít uložené na bezpečném místě, při
odchodu z bytu nebo z domu řádně zavřít okna a
zamknout dveře
- chodit vždy bezpečnou cestou, i když je třeba
delší, vyhýbat se opuštěným a nebezpečným
místům
- nedávat se do řeči s cizími lidmi, nic si od nich
nebrat, nikam s nimi nechodit, nesedat do jejich
auta
- nejezdit autostopem, je to velice nebezpečné
Zdraví a bezpečnost dětí je to nejpřednější. Kdo jiný než
rodiče by měl děti upozorňovat na nástrahy a nebezpečí,
kterým mohou být vystaveny jak doma, tak i venku na
ulici.
por. Mgr. Marie Šafářová
komisařka

POSLEDNÍ SVOZ
V ROCE 2013

DOMOVNÍHO

ODPADU

Svoz o vánočních svátcích bude ve čtvrtek 26. prosince
2013
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen od 19.12.2013 do
konce roku .
Otevřeno bude 2.ledna 2014.
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