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Celá akce byla velmi zajímavá. Celkový počet účastníků
činil cca 80 osob včetně toho, že každý měl s sebou
minimálně jednoho psího miláčka a také jednoho
rodinného příslušníka.
Trasa vedla z naší obce na severovýchod. Drsným
stoupáním se přetl hlavní hřeben Hrubého Jeseníku a
kolem Vysokého vodopádu vedla trasa směrem k Vrbnu
pod Pradědem. Na zpáteční cestě prošli účastníci
malebným údolím Bílé Opavy.
Trasy byly tři. První měla 105,5 km a nejrychlejší muž ji
měl za 15:40 hod, z žen tuto trasu nejrychlejší za 22:58
hod. Dále byly ještě dvě kratší trasy, kdy jedna měla 84
km a trasa pro začátečníky 44,5 km.
Nejstarší účastník byl ve věku 75 let, pan Miloš Slaměník
a trasu 105,5 km ušel za 29:40 hod.
Akce má pro naši obec z pohledu propagace velký
význam. Účastníci byli také historicky prvními, kteří
využili budovu tančírny ke svému závěrečnému večeru.
K tanci a poslechu jim hrála již osvědčená skupina
Řezníci.
Další informace na www.stezkou-vlka.dogtrekking.info.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem zastupitelstva obce
pozdravil s krásným začátkem podzimu a předložil Vám
podzimní číslo našeho zpravodaje.
V současné době intenzivně pracujeme na stavebních
záměrech pro příští rok a jejich možném pokrytí.
Jako novou věc se snažíme rozpracovat myšlenku
lázeňství, kdy se vracíme zpět, k námi dříve realizovaném
vrtu a dotáhnout do konce prohlášení za léčivý zdroj.
Pokud by se vše zdařilo, tak by se mohla naší obci otevřít
cesta k lázeňství.
Tento směr by nám mohl pomoci v realizaci dalších
záměrů spojených s vodou, a to nejenom nám, ale i
soukromým subjektům (bazén, lázeňské středisko
s wellnessem atd.).
S přáním prožití krásného podzimu
Ing. Pavel Martínek
starosta obce
Loučná nad Desnou

DŘEVOSOCHÁNÍ 2011
Tak jako tradičně, tak i v letošním posledním týdnu měsíce
srpna vypukla pro naši obec taková pro nás hlavní kulturní
akce – Dřevosochání, setkání tvůrčích dřevokazů.
V letošním roce se zúčastnilo celkem 13 tvůrců, z nichž
dva byli cizinci a to Angličan Mark Butler a Polák Jurek
Chachula.
Akce byla zahájena v pondělí 22.8. cca v 9.00 hodin
rozmístěním altánů a materiálu pro dřevosochaře. Téma
bylo znovu pohádkové postavy. V průběhu týdne mohli
návštěvníci prostoru před kulturním domem vidět znovu
jak vznikají pod rukama řezbářů krásná a zajímavá díla.

DOG TREKING 2011
Dog Treking STEZKOU VLKA vznikl jako netypický
outdoorový podnik, z touhy podělit se s ostatními o
přírodní krásy se kterými se na svých toulkách setkávám.
Vedla mě představa přátelských setkání, spojených se
sportovním kynologickým výkonem, s cílem odpočinout si
a odreagovat se od hlavních aktivit. Vítám jakoukoli
pomoc či inspiraci od spřízněných duší.
Tolik organizátor a duše podniku STEZKOU VLKA Láďa
Páral.
Motto: „Na zdraví muže, jenž se nachází dnes v noci na
stezce; nechť mu zásoby vystačí; nechť jeho psi vydrží
dlouhý pochod; nechť ani jedna jeho sirka nepřijde
nazmar.“
Jack London – SYN VLKŮV

Mezi ně patřily:
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Název díla
Divé ženy
Šašek a šlapka
Modlitba kamene II.
Sára
Indiánský příběh
Drak
Milenci
Madona
Rozvlněná
Bankomat 1492
Jestřábí žena
Mořská víla
Trpaslíci band

Autor díla
Jiří Prchal
Jaroslav Minář
Antonín Suchan
Jurek Chachula
Mark Butler
Oskar Podávka
Petr Eschler
Milan Jochacy
Zdeněk Gross
Romana Krestýnová
Pavel Steiner
Aleš Pavlů
Jaroslav Pecháček

celé akce o týden dříve, tzn. na předposlední týden
v srpnu. Důvodem je, že se křížíme s celou řadou dalších
akcí (Hefaiston Helfštýn atd.). Dále vyřadíme z programu
katovnu a noční rytíře, které nahradíme jinou atrakcí s tím,
že ohňostroj ponecháme. V sobotu provedeme také změnu
dětského programu (nové atrakce) a budeme se snažit na
sobotu zajistit více stánků s řemesly a domácími produkty.
Pěvně věřím, že příští rok na shledanou.
PODPORA DĚTEM RESPEKTIVE RODIČŮM
V měsíci srpnu schválilo zastupitelstvo obce zvýšení
podpory dětem respektive jejich rodičům.
1. Rodiče při narození dítěte v rámci „vítání
občánků“ obdrží 3 tis Kč (dříve 2 tis Kč)
2. Rodiče při nástupu dítěte do 1. třídy obdrží 2 tis
Kč (dříve 1 tis Kč)
Tato podpora představuje podporu mladým lidem ze strany
obce, tj. rozpočtu, nikoli ze strany státu.
Pevně věřím, že tato podpora pomůže rodičům alespoň
trochu kompenzovat stále zvyšující se náklady.

Do celé akce dřevosochání významně vstoupila páteční
akce slavnostního otevření sportovně-rekreačního areálu
Kociánov. Tato přešla do pátečního večerního programu,
který byl obdobný jako minulý rok s rozdílem, že taneční
zábava byla s kapelou Cantus, která hrála do 2. hodiny
ranní. Tradiční ohňostroj byl ve 23.00 hodin.
Druhý den byl ve znamení stánků s řemesly, kterých jsme
se snažili pozvat co nejvíce. Mezi zajímavé jistě patřila
pražírna kávy a tradiční trdelníky. Pak následovalo
loutkové divadlo, soutěže pro děti, rytířská klání atd.
Program sobotního dne potom vstoupil do své
nejatraktivnější části vystoupením pěveckých sborů
Loučňáčku a Taptýdy pod vedením Mgr. Petra Lukáše a
Mgr. Hany Svatoňové. Potom následovala dražba
drobných předmětů a soch, kterou moderátorsky provázel,
tak jako oběma dny, Ladislav Doseděl. Sochy se vydražily
celkem za 85.150,- Kč. Tyto finanční prostředky budou
určeny na úhradu nákladů celé akce. Drobné předměty se
vydražily za 3.650,- Kč a tyto byly předány jako dar
pěveckým sborům na jejich činnost.
Také bylo vyhlášeno pořadí, o kterém rozhodla anketa,
kterou provedli členové pěveckých sborů. První místo
obsadil Mark Batler a jeho Indiánský příběh, druhé místo
Romana Krestýnová se svým Bankomatem 1492 a třetí
místo obsadil Zdeněk Gross a jeho Rozvlněná.
V dražbě byly prodány všechny sochy kromě jediné a tou
byl Bankomat 1492, která byla předána jako dar městu
Sosnicowice. Zajímavé byly ceny, které byly celou dobu
drženy v tajnosti pro případ překvapení. To se naprosto
zdařilo a klasický český trpaslík měl úspěch. Za první
místa byly tři velcí trpaslíci, ostatní dostali za účast malé
trpaslíky. První místo navíc obdrželo trpaslíka s lucernou
do elektřiny. Na závěr následoval taneční večer s kapelou
Dixilend Loučná.
Celkově lze akci hodnotit jako velmi náročnou, neboť se
střetávaly tři různé, kdy mimo Dřevosochání to bylo také
slavnostní otevření Kociánova a Dog trekking. Poděkování
patří celému týmu, který akci připravoval a průběžně na ní
stále pracoval.
Nyní již můžeme říci, že nás tato akce čeká i příští rok a
tak trochu již uvažujeme o změnách. Mezi tyto patří posun

OBNOVA TECHNIKY OBCE
Dalším krokem k obnově techniky obce je jistě rozhodnutí
o nákupu nového traktoru (John Deere), který by měl
nahradit stávající již cca 20 let starý ZETOR, u něhož se
potýkáme se stále vyšší poruchovostí. Součástí dodávky je
i hydraulická šípová radlice.
Tímto jsme v letošním roce rozšířili techniku obce o nová
zařízení:
1. malotraktor John Deere s žacím zařízením a čelní
nakládací lžící
2. 2 ks štěpkovačů
3. 3 ks křovinořezů
4. automobil OCTAVIE
5. traktor John Deere s šípovou radlicí
V měsíci říjnu očekáváme, zda uspějeme s dotací na
komunální víceúčelové vozidlo LADOG (zametací vůz).
K technice je nutné uvést, že se nám nepodařilo uspět
v rámci dotace na podzemní kontejnery s podporou na
nákladní vůz AVII na odvoz kontejnerů, kde nám chybí
lepší flexibilita.
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Tuto problematiku se stále snažíme řešit, ale bez valného a
časově definovaného výsledku. Provedli jsme takové malé
místní referendum k odstranění mostu u restaurace Zálesí.
Většina místních občanů se vyjádřilo pro zachování tohoto
mostu, čímž zastupitelstvo další aktivity v tomto směru
zastavilo a uložilo protipovodňovou ochranu řešit směrem
ve vyšších částech toku obou Desných, např. soustavu
retenčních
nádrží,
tj.
akumulačními
nádržemi
s definovaným průtokem. Obdobný názor v tomto směru
lze říci, že sdílí i další obce, které jsou ve Svazku obcí
údolí Desné. To znamená řešit protipovodňovou ochranu
pokud možno mimo zastavěné části obce (např. radikálním
zvýšením zdi atd.), tj. nad nimi. K této problematice
proběhla jednání v Šumperku za přítomnosti zástupce
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Ministerstva zemědělství ČR, Krajského úřadu Olomouc,
Povodí Moravy s.p. a dalších. Výsledek se zatím jeví
v tomto směru být v nedohlednu. Pro nás z toho ale
vyplývá zásadní úkol a tím je záměry protipovodňové
ochrany dostat do územního plánu obce. Na čem ovšem
stále trvám, je uvedení stavu řeky Desné do odpovídajícího
stavu, provádění průběžných oprav a průběžné ostraňování
náletových dřevin z průtočného profilu.
Konstatování na závěr: Povodí Moravy, s.p. nemá kromě
provozních prostředků na náš úsek řeky žádné finanční
prostředky, na větší opravy, případně na větší údržbu. To
je v podstatě dopad naprosto nekvalitně provedených prací
na řece Desné, jejichž životnost byla něco přes pět let.
Jednoznačně se tak dostáváme do stavu před rokem 1997.

potom tábořiště) na Červenohorském sedle lapidárium
obětem hor. Stavebně by se jednalo o zmenšenou stavbu
kaple, která dříve stála na Vřesové studánce. Do této by se
umisťovaly tabulky se jmény obětí hor. Jedná se o velmi
zajímavý nápad a zásluhy hodnou záležitost, kterou naše
zastupitelstvo maximálně podporuje.
LÁVKA NA ČERVENOHORSKÉM SEDLE
V měsíci červnu zastupitelé obce na svém veřejném
zasedání schválili předání projektové dokumentace lávky
na Červenohorském sedle Olomouckému kraji, který dříve
uvedl, že stavbu akce zařadí do svého rozpočtu na rok
2012.
PODNIKATELSKÉ PROJEKTY
Na podzim letošního roku je předpoklad, že budou
vyhlášeny některé z dotačních titulů, které se týkají IPRÚ
(integrovaného programu rozvoje území) – Šumpersko.
V rámci těchto dotací má být podporována výstavba
parkovišť k významným turistickým objektům, realizace
ubytovacích kapacit a modernizace, tj. rozšíření lyžařských
areálů.
Nově se obec chce do tohoto programu přihlásit, a to se
třemi projekty:
1. Parkoviště k zámeckému parku a sportovně
rekreačnímu areálu Kociánov.
Jedná se o realizaci parkoviště před kulturním domem
a v přístupové aleji k zámku. Vytvořeno by bylo cca
40 parkovacích míst. Parkoviště budou realizována dle
požadované památkové ochrany v žulové kostce.
Na tento projekt navazuje projekt na realizaci obnovy
zeleně a realizaci veřejného osvětlení v úseku od I/44
restaurace Na Staré poště kolem Domečku k I/44 u
restaurace Fara.

OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Letošní rok je tak trochu pro nás rokem obnovy místních
komunikací. Tuto obnovu je dobré provádět vždy ve
větším měřítku, neboť pro pokládku asfaltu je vždy velmi
náročný i převoz techniky (finišer atd.), což se v případě
krátkého úseku místní komunikace nevyplatí.
V přehledu uvádím místní komunikace, které mají být
letos do konce roku realizovány nové nebo mají být
obnoveny.
Název místní komunikace (lokalita):
1. MK obj. bývalé družiny, směrem k nádraží (nová)
2. MK obj. základní školy, kolem bývalé spořitelny
(obnova)
3. MK RD Opatrný směrem k Tříramennému potoku
(obnova)
4. MK chatová oblast Kouty nad Desnou od I/44
(most) kolem RD Halaxových po mostek
5. MK od hasičské zbrojnice k novému skateparku
kolem miniaturgolfu
6. MK starý hřbitov (žulová kostka, písková úprava)
Jedná se poměrně o dosti značný rozsah hlavně co do
objemu finančních prostředků.

2. Lanové centrum u lyžařského areálu Kociánov.
Máme zájem doplnit atrakce u rybníka Kocián o další
a tou je lanové centrum. Jedná se v současné době o
poměrně vyhledávanou adrenalinovou atrakci, která
bývá cílem mnohých školních výletů. Netrváme na
tom, abychom na tuto věc podávali žádost jako obec,
ale rádi bychom našli podnikatele, který by měl zájem
lanové centrum vlastnit a samozřejmě provozovat.
Místo pro toto zařízení bychom viděli v místě
stávajícího kynologického zařízení, které bychom
v případě realizace přestěhovali do spodní části
zámeckého parku – za řeku. Dotace je v tomto případě
49%, tzn., že podnikatel by musel uhradit veškeré
náklady týkající se projektu a následně 49%
(minimálně) na realizaci projektu.

PROJEKTY NA CHODNÍKY
Dostáváme se u některých projektů do finální etapy.
Snahou tyto je dotačně uplatnit v roce 2012 a také je
realizovat.
1. Chodník Rejhotice, nádraží Rejhotice – restaurace
Zálesí; stav: územní rozhodnutí
2. Chodník spojovací, od zastávky vedle obj. bývalé
školní družiny ke komunikaci nově obnovené;
stav: projektován
3. Chodník Filipová – Tento je v současné době
projektován a celá akce velmi úzce souvisí
s projektem odkanalizování místní části Filipová a
realizaci rozvodů vody. Jedná se o velmi náročný
projekt.

3. Ubytovací kapacity – hasičská zbrojnice.
V případě ubytovacích kapacit se jedná o dokončení
projektu univerzální budovy dle původního projektu.
Původní projekt, který byl původně bez hasičské
zbrojnice, byl dle rozhodnutí zastupitelstva obce o tuto
rozšířen, protože původní umístění hasičské zbrojnice

LAPIDÁRIUM – KAPLE OBĚTEM HOR
Občanské sdružení Společně obětem hor se rozhodlo
postavit na 531/1 v KÚ Kouty nad Desnou (bývalý lom a
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v bývalé budově kina nebylo možné. Zde je nutné
uvést jednu zásadní a podstatnou věc, a to, že na
budovu – tzv. univerzální budovu nedostala obec
dotaci kvůli tomu, že se jedná o hasičskou zbrojnici
apod.,
ale
výrazným
vlastním
přičiněním
prostřednictvím místních politiků.
Ubytovací zařízení jsou v projektu, jsou na ně vydána
stavební povolení a i budova je pro tento záměr
uzpůsobena. Je znovu otázka provozu. Pravděpodobně
by jej provozovala obecní společnost provozující DPS.
Velmi jsme zvažovali, zda realizovat či nikoli, ale
konečné rozhodnutí po převládnutí, bylo pro realizaci.

hřiště s umělým povrchem jsme dotační žádost a záměr
podávali sami a u univerzální haly – tančírny, dětského
hřiště a skateparku je zpracoval a podal Ing. Vít Skála.
Dodavatelů bylo několik. Posledním generálním byla
firma Invest CZ a.s. ze Šternberka. Technicko-inženýrský
dozor prováděl Ing. Hovorka z Dolan.
Celkové náklady na poslední etapu dokončení areálu byly
cca 23 mil Kč, kdy dotace činila 85%. Poděkování za
podporu patří Evropské unii, resp. Úřadu regionální rady
NUTS II.
Na rozvoji pracujeme dál. Jedná se o plochy na stávajícím
areálem – bazén, letní bobová dráha a dále, o plochu
stávajícího cvičiště pro psy (lanové centrum atd.). Vše
samozřejmě bude záležet na dotačních možnostech a
hlavně finančních možnostech obce.
SEZNAM AKCÍ PRO ROK 2012
Již v měsíci srpnu jsme začali připravovat seznam akcí na
rok 2012. Tento vychází z aktuálních potřeb a dále
dotačních možností, které očekáváme, že budou v roce
2012. Znovu se utkáme v soutěži s dalšími obcemi a
věřím, že naše projekty uspějí.
1. Kanalizace Rejhotice
2. Chodník Rejhotice v úseku vlakové nádraží
Rejhotice – penzion Zálesí
3. Parkoviště před kulturním domem, včetně
realizace veřejného osvětlení a obnovy zeleně
4. Soustava parkovišť v prostoru panelového sídliště
5. Dostavba základní školy – dokončení podkroví
v objektu C (nad školní jídelnou)
6. Komunikace chatová oblast II. etapa, včetně
rozšíření mostu
7. Cyklotrasa údolím řeky Desné – etapa Loučná nad
Desnou (most Filipová, od Maršíkova – vlakové
nádraží Filipová – penzion Oáza – Strongwood
s.r.o. – rodinný dům Foučkovi, Steinerovi –
vlakové nádraží Kouty nad Desnou – Koutecký
pohádkový les – odbočení na PVE Dlouhé Stráně)
8. Osvětlení přechodu u rodinného domu Třísky
(Rejhotice)
9. Obnova dětského dopravního hřiště
10. Obnova hrobky Kleinů a starého hřbitova a další,
dle aktuálních dotačních možností a žádostí
občanů
Dovolte mi, abych se u jednotlivých akcí zastavil a
případně je popsal:
ad1) Kanalizace Rejhotice
U této akce došlo ke zpoždění, ale snažíme se ji zahájit na
přelomu října a listopadu. Potřebujeme v návaznosti na
akci chodník Rejhotice realizovat v letošním roce úsek
Rejhotice r.d. Korbelových – nádraží Rejhotice. Akce by
se měla naplno rozběhnout v roce 2012.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL KOCIÁNOV
Dokončování tohoto areálu se setkalo s velkým zájmem
veřejnosti. Maximálně jsme se vše snažili dokončit tak,
aby areál byl již na léto otevřen. Trochu jsme narazili na
dotační předpisy, kdy dokončení bylo plánováno 1. srpna
(stavebně).
Mimo stávající atrakce zastupitelstvo schválilo do prostoru
realizaci další mechanické hračky – čarodějnice. Bude se
jednat o figuru v životní velikosti, která bude sedět na
koštěti. Koště bude mít řidítka (od kola) a vepředu vrtuli.
Zadní část koštěte by byla zploštělá, tak aby toto tvořilo
kormidlo. Umístění v areálu a výšku budeme muset ještě
promyslet.
Původně jsme uvažovali s mechanickou hračkou
spokojeného vodníka točícího se na vodorovně umístěném
vodním kole, jehož návrh je také zpracován, ale
z provozních důvod rybníka je realizace otázkou zimy a
jara příštího roku a samozřejmě pochopení, tj. souhlasu
zastupitelstva obce.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO
AREÁLU
Jako tradičně jsme pro nás tak významnou dokončenou
akci oslavili občerstvením pro veřejnost. Slavnostní
přestřižení pásky mimo starosty obce provedli Mgr. Jiří
Zemánek, poslanec Parlamentu ČR a místostarosta města
Šternberka, Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro kulturu a sport a Martin Sronczek,
starosta družebního města Sosnicowice.
Slavnostní otevřené bylo spojeno s hojnou účastí nejen
občanů naší obce, ale i dalších, což je pro další propagaci
areálu velmi dobře.
A nyní trochu do historie. Hlavním architektem budovy
tančírny, rybářské bašty a hasičské zbrojnice byl architekt
Ing. Vít Janků z Postřelmova. Budovy byly navrženy jako
jeden komplexní kulturně-sportovní areál, ale na celek se
nám tenkrát s dotací nepodařilo uspět a tak jsme dotace
pracně zajišťovali z různých dotačních titulů na každý
objekt zvlášť. Někde se nám podařilo včlenit do areálu
ještě další využití, jako např. u hasičské zbrojnice, která
původně součástí areálu nebyla.
Stavební část rozpracoval Ing. Petr Heřmanský. Na
miniaturgolf, univerzální budovu – hasičskou zbrojnici a

ad2) Chodník Rejhotice
Tato stavba je připravována poměrně dlouho. Pokud se
nepodaří na akci zajistit dotaci, budeme tuto realizovat
pravděpodobně přímo z rozpočtu obce.
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ad3) Parkoviště před kulturním domem
V tomto případě se jedná přímo o soubor:
- realizovat parkoviště pro cca 40 automobilů
Parkoviště bude sloužit pro návštěvníky kulturního
domu a dále zámeckého parku.
- obnova veřejné zeleně
Tento záměr sestává z obnovy zámecké aleje a dále
provedení výsadeb dle projektu.
- stavba veřejného osvětlení
Realizace osazení osvětlovacích těles v úseku od
silnice I/44 Stará pošta – kolem penzionu Domeček –
zámecké kaple – kulturního domu – I/44 Penzion na
faře.

ad9) Obnova dětského dopravního hřiště
Záměr sestává z několika částí obnovy:
- souvislého značení, tj. přestříkání značení na
komunikacích
- zeleně dle projektu výsadeb
- oplocení a brány
Tento záměr připravujeme pro finanční podporu.
Podmínkou je, že areál bude v určitý definovaný čas
přístupný veřejnosti. Tomuto se nebráníme a areál by byl
zahrnut do sportovních zařízení obce. Samozřejmě další
zařízení, tj. kola, autíčka a další by byly pouze mateřské
školy.
ad10) Obnova hrobky rodiny Kleinů a Starého hřbitova
V letošním roce jsme pokračovali v záměru propojení
areálu zámeckého parku s areálem Starého hřbitova a
hrobkou rodiny Kleinů.
Záměr sestává:
- ze stavebního obnovení hrobky rodiny Kleinů, tj.
pomníku a opravy ohradní zdi
- z obnovy vnitřních parkových úprav této kulturní
památky
- ze stavebního obnovení hřbitovní kaple (nutné
podřezání objektu), obnovy vstupní brány a části
čelního oplocení
- z obnovy parkových úprav – obnova zeleně
v prostoru Starého hřbitova

ad4) Soustava parkovišť v prostoru panelového sídliště
Tento projektový záměr v současné době dotahujeme do
podoby stavebního povolení. Máme záměr na v současné
době travnatých plochách nacházejících se vedle místních
komunikací realizovat parkoviště tak, abychom majitelům
osobních automobilů umožnili parkování mimo místní
komunikace (plocha nad zdravotním střediskem, plocha
nad školním hřištěm).
ad5) Dostavba ZŠ – objekt C
Po konzultaci s ředitelkou základní školy, kdy tato určila
pořadí prací na dokončení objektu dle potřeb, jsme se
zaměřili na stavbu učeben v podkroví objektu C, tj. školní
jídelny. Stavební dokončení této části má pro základní
školu velký význam.

V současné době dále pracujeme na přípravě projektů,
informačně vnímáme, co se připravuje ze strany státu,
kraje a dalších. PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE!

ad6) Komunikace chatová oblast II. etapa včetně rozšíření
mostu
Tato stavba navazuje na v letošním roce zahájenou etapu
tj. úsek od I/44 za mostem u Pelikána k mostu u rodinného
domu Halaxových (kolem rybníku). Měla by zahrnovat
rozšíření mostu a obnovu povrchu této místní komunikace
až k rozcestí s další místní komunikací vedoucí od I/44
směr lyžařský vlek.
Na vysvětlení pro nové občany. Odbočení „u Pelikána“ se
jmenuje dle známého zde žijícího místního občana, nikoli
na
památku
posledního
zastřeleného
pelikána
v Jeseníkách.

STAVBY HYZDÍCÍ OBEC
Tímto článkem si dovoluji odpovědět na časté dotace
občanů, které byly uplatněny i na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
1. Dotazy ke stavbám hyzdícím obec
Každý rok vyzýváme občany, kteří vlastní v tomto případě
pro vzhled obce konfliktní stavby písemnou formou o
řešení stavu. Bohužel, tito s námi nekomunikují a vzhled
jim pravděpodobně nevadí. Zda to tak vypadá i u nich
doma, to skutečně osobně nevím. Stavby nejsou ve
staticky špatném stavu ohrožující okolí, s čímž obec může
těžko co dělat, kromě žádosti na majitele, aby situaci
napravili
2. Komunikace na Přemyslov
V této době žádáme Olomoucký kraj podobně jako Svazek
obcí údolí Desné a Desná a.s. o opravu této komunikace,
která spojuje dvě sousední údolí. Situaci nyní řeší
Olomoucký kraj. Obec tak jako další jsou pouze v pozici
žadatelů. Stav komunikace je skutečně havarijní.

ad7) Cyklotrasa údolím řeky Desné
Jedná se o poměrně náročný záměr, který má umožnit
pohyb cyklistů mimo frekventovanou ulici I/44. Obsahuje
ve své části Rejhotice (od rodinného domu Foučkových a
Steinerových) soubor poměrně dosti náročných staveb.
Záměr by ale hlavně řešil také potřeby naší obce, tj.
obnovu místních komunikací a řešení napojení areálu pana
Tomáše Kareše na nádraží Kouty nad Desnou komunikací
mimo I/44.

INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE
Tyto jsou téměř před spuštěním. Tentokrát jsme se snažili
trošku více tam dostat informace o naší obci, hlavně
s ohledem na její prezentaci. Součástí internetových

ad8) Osvětlení přechodu pro chodce u rodinného domu p.
Třísky
Zde se jedná o bezpečnostní řešení přechodu, který je
v současné době neosvětlen.
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stránek je i prezentace zařízení obce včetně uvedení
otevíracích dob a kontaktů na správce.

rozhodčího. Získaná zkušenost v této soutěži radí aby
příště došlo alespoň ke dvěma přesunům loveckých
stanovišť po určité době.
Po prezentaci nastoupila po vylosování kategorie mladších
v počtu 17 závodníků na startovní místa a limit 60 minut
lovu vyhlásil hlavní rozhodčí megafonem. Rozhodčí má
vždy dva soutěžící, změří a zapíše délku ulovené ryby.
Služba postupně tyto odnáší k dalšímu zpracování.
Vykuchané a vyčištěné ryby jsou po čtyřech uloženy v
sáčcích a připraveny jako cena každému lovci v závěru
soutěže. Do prostoru k lovícím má veřejnost zákaz a z
protějšího břehu musí hlavní rozhodčí krotit hlasité
projevy fandů. Vykázán musel být jeden z nich, který
venku za plotem se snažil radit svému závodníku.
Vítěz mladší kategorie Tomáš Cikryt z Vikýřovic ulovil 11
pstruhů s počtem 298 bodů. Druhý Josef Huf z Rapotína
dosáhnul 229 bodů a třetí Michal Zdráhal z Loučné 197.
Po krátké přestávce nastoupilo 16 závodníků starších.
Obdiv zaslouží vítěz Ondřej Žejdlík z Maršíkova, kterému
se podařilo ulovit 14 ryb s počtem 409 bodů. Druhý Karel
Havlíček, který na Kociánu pravidelně loví, měl 279 bodů.
Kruželová Dominika z Velkých Losin, jediná dívka mezi
staršími dosáhla 233 bodů.
Nádherné ještě letní počasí, včetně dobré organizační
přípravy přispělo k úspěchu a spokojenosti závodníků i
početných diváků. Značný počet průchozích, kteří zamířili
do dětského areálu hradu Stockholm, byli překvapeni
atraktivní akcí rybářů.
Závěr a vyhodnocení soutěže včetně množství hodnotných
cen přineslo obdiv všech účastníků, nejvíce mladých
soutěžících rybářů. Na prvních místech medaile a zlatá
soška pstruha, pro všechny pěkný diplom a nejrůznější
občerstvení. Každý si odnesl své čtyři pstruhy v hodnotě
více než 100 Kč. Největší obdiv a uznání patří za výtvarné
dílo – dorty sumce a kapra pro vítěze obou kategorií pro
členku našeho rybářského kolektivu Galinu Babarczai.
Účastníci měli bezplatné startovné, závodníkům, kteří
neměli vlastní rybářské vybavení, jim je zapůjčili
pořadatelé. Výlov pstruhů při soutěži čítal celkem 46 kg a
závodníci si odnášeli 36 kg.

DIGITALIZACE 2011
Analog v územní oblasti Jeseník končí 31. října 2011.
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu
Jeseník – Praděd a Olomouc – Radíkov bude 31. října
2011 ukončeno. Na většině územní oblasti Jeseník tak
nebude od října možné „přes anténu“ přijímat analogově
žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí
analogových vysílačů jsou diváci, kteří signál příslušných
vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se
čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout,
zda zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního
vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo
internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit
buď set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi
anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným
digitálním tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo
internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak
netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně
i po 31. říjnu.
Informace o digitalizaci:
Webové stránky – www.digitalne.tv a bezplatná infolinka
800 906030, kde zkušení operátoři zodpovídají dotazy
ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je
v provozu v pracovní dny od 8 do 19 hodin.
SOUTĚŽ MLADÝCH RYBÁŘŮ
Na Rybníku Kocián v Loučné 17. září 2011
Nápad uskutečnit tuto soutěž v Loučné opět po sedmi
letech vzniknul teprve v květnu při ukončení úspěšné akce
„Parkového běhu“. Za myšlenku vlastně vděčíme Ing.
Martínkovi, starostovi naší Obce Loučná nad Desnou. Naši
žádost Krajský úřad Olomouc potvrdil, přidělil dotaci 10
tisíc Kč, což byl důležitý základ. Přispěl k tomu také
sponzorský podíl 5 tisíc Kč Karla Havlíčka, podnikatele a
rybářského organizátora.
Zvolili jsme termín, kdy dětem již nastaly nové povinnosti
a počasí ještě je zárukou příjemného pobytu u vody.
Vycházeli jsme ze zkušeností rapotínských rybářů a jejich
soutěže letos v květnu. Podstatný rozdíl je u nás na
Kociánu, kdy ulovenou rybu zpět do vody nepouštíme.
Také věk začínal až od 6 roků do l2; starší jen do 16 let. U
mladších byli u nás všichni až od 10 let, což potvrzují
zkušenosti, že nižší věk již není vhodný.
Na přípravu a propozice stačily dva měsíce, pár konzultací
a porada na organizační postup a výklad pravidel. Lov ryb
na splávek, nepřipouští třpytku. Libovolnou návnadu,
kterou si lovec naváže sám. Vytáhnutí ryby jen s
podběrákem, také vyjmutí háčku
pomocí peánu a stejně i zabití uloveného pstruha. Pokud
nezvládne tyto náročné činnosti, může o pomoc požádat

Antonín Kaláb, předseda
ZO AVZO Rybník Kocián Loučná n./Desnou
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