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3. Realizace chodníků. To by byla akce závěrečná.
Proč k názvu dáváme I.etapa je proto, protože
realizaci II.etapy bychom rádi v našem výhledu
směřovali do místní části Rejhotice, Filipová
(místně nazývaná Kolonka).

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám tímto předložil v letošním roce
první číslo našeho Loučenského zpravodaje, abyste měli
alespoň trochu přehled na čem pracujeme a co
připravujeme.
Současně bych Vám chtěl jménem obce popřát krásný
vstup do jara, hodně úspěchů ve Vašem životě a v práci.

Jedna věc je samozřejmě mít záměr, ale nejdůležitější
budou finance na celou akci tzn. dotační možnosti.
Co se týká rozvodu pitné vody, tím, že bychom akci
realizovali společně s VHZ Šumperk, a.s. by tito část
nákladů hradili s námi a to 50% ku 50% k poskytnuté
dotaci Ministerstva zemědělství ČR, kterou by byli
schopni i zajistit.
Největší náklady představuje kanalizace, kde na možnou
dotaci zda bude, nedokážeme odpovědět. Budeme muset
čekat na dotační možnosti ze strany státního fondu
životního prostředí ČR, zda bude vůbec vypsána a podle
toho dále postupovat.
Na chodník dotační možnosti jsou, ale zde nemá smysl věc
realizovat pokud vycházíme z dříve zastupitelstvem
schváleného pořadí prací.
Budeme tedy činit vše proto, abychom byli po projektové
stránce včetně odpovídajících povolení pilně připraveni.

Ing. Pavel Martínek
starosta obce
Loučná nad Desnou

REALIZACE ROZVODŮ PITNÉ VODY A
KANALIZACE V MÍSTNÍ ČÁSTI FILIPOVÁ
I.ETAPA
Na závěr měsíce prosince a v měsíci lednu proběhla
jednání s Vodohospodářskými zařízeními Šumperk a.s. na
kterých jsme hledali společné řešení v pokrytí rozvodem
pitné vody další místní části obce. Jednání jsme vyvolali
my z toho důvodu, že jednak se máme napojovat na
rozvod vody, který v současné době vlastní VHZ Šumperk,
a.s. a provozuje ŠPVS Šumperk a dále proto, že bychom
rádi realizovali kanalizaci v této místní části tak, jak jsme
slíbili. Naplňujeme tímto dřívější schválení zastupitelstva
obce, které ještě naplňujeme tím, že zadáváme projekt
obnovy veřejného osvětlení a dodavatele chodníku.

OBNOVA SILNICE V MÍSTNÍ ČÁSTI FILIPOVÁ
Pro obyvatele místní části Filipová je jistě dobrou zprávou,
že Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizaci, byla radou Olomouckého kraje v rámci
Provozního plánu na rok 2011 pro Středisko údržby
Šumperk povolena oprava komunikace III/4502 v úseku
rozcestí Filipová – Maršíkov (2 400m) v předběžných
nákladech 7 mil Kč. Oprava komunikace jistě přispěje
k celkovému vzhledu obce v této místní části. Jenom aby
znovu nedošlo některým jednáním k opačnému efektu, kdy
pocit radosti se změní ve zklamání, že si někdo z opravené
komunikace bude svojí jízdou dělat závodní dráhu.
Na závěr mi dovolte poděkovat v této věci Olomouckému
kraji a vedení Správy silnic Olomouckého kraje.

Sled akcí bychom předpokládali následující:
1. Kanalizace a rozvod vody v úseku Restaurace Na
Staré poště – konec Filipové včetně části lidově
nazývané starým německým názvem Aschengrund
(Kuvajtova), čerpací stanice dle projektu v nejnižší
části.
2. Obnova veřejného osvětlení (pravděpodobně
včetně NN – závisí na ČEZ Distribuce a.s. zda se
přidá). Jednalo by se o uložení těchto sítí do země.

1

občerstvení, sociální zařízení pro návštěvníky parku,
půjčovna lodiček a další např. využití při konání výlovu
rybníků, na konání jak soukromých akcí tak akcí spolků
a sdružení.
Pokud by vše postupovalo hladce, tj. schválení dotace atd.
realizace by probíhala nejdříve na konci roku 2012
a v roce 2013. Součástí by byla i obnova zámecké ohradní
zdi, části altánů, kašna před zámkem (horní část parku)
a dále spodní část parku.

VODOHOSODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ, ROZVOD VODY
V OBCI
Obec se začíná připravovat na jednu z největších akcí tj.
realizace zasíťování místní části Filipová, které by mělo
sestávat:
 výstavba kanalizace
 výstavba veřejného vodovodu
 obnova NN a VO
 výstavba nových chodníků
Již dříve minulé zastupitelstvo obce schválilo, že místní
část Filipová by měla být stavebně realizovaná způsobem
jednoho výkopu, kde bude uložena kanalizace a rozvod
pitné vody.
Teď stojíme na startovní čáře, kterou pro nás představují
projekty tj. projekčně – legislativní příprava na celou akci.
Současně je nutné dotáhnout do konce celkovou koncepci
rozvodů pitné vody na katastrálních územích obce. Nyní se
na území obce nachází dva distributoři. Prvním je ŠPVS
Šumperk a.s., která je provozovatelem vodovodu v místní
části Kouty nad Desnou a ve středu obce. Druhým
provozovatelem je obec, která provozuje rozvod pitné
vody v Rejhoticích a v části Filipové (Kolonka).
Zastupitelstvo na svém lednovém zasedání rozhodlo, že co
se týká vodovodů, provede jejich vklad do VHZ Šumperk
a.s. za což obdrží jako akcionář této společnosti akcie.
Provozování vodovodní sítě, která je v majetku VHZ
Šumperk a.s., provádí ŠPVS Šumperk. VHZ Šumperk by
tak vlastnila rozvody pitné vody od Koutů nad Desnou po
Šumperk (včetně).
Obec bude provozovat pouze síť kanalizační tj. odpadní
vody včetně provozu ČOV. Tuto bude jak provozovat tak
nadále rozšiřovat s maximálním pokrytím celé obce.

OBNOVA REZERVOÁRU NAD RYBNÍKEM
KOCIÁN
Zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání schválilo
obnovu rezervoáru, jak se dříve říkalo, nad statkem. Již
dříve jsme prováděli obnovu tohoto již minimálně 80 let
starého vodního zdroje, která sestávala z vyčištění
jednotlivých jímacích nádrží a propojení nádrží do
hlavního rezervoáru. Nyní bychom chtěli obnovit napojení
do jímacích nádrží, které tvoří zářezy s obsypem na jímání
vody. Slibujeme si od tohoto opatření, že se nám podaří
vody jímat více, aby nám mohla celé léto fungovat kašna
vedle obecního úřadu, přívod vody na rybník Kocián –
možnost v budoucnu umístění vodních herních prvků atd.
Práce bychom prováděli na jaře vlastními silami.
TŘÍDĚNÍ ODPADU – KONTEJNERY
Z důvodu zajištění bližší dostupnosti a estetiky jsme se
rozhodli požádat o finanční podporu na realizaci
vestavěných kontejnerů. Kontejnery sestávají z hnízd,
která tvoří 3 kusy nádob o objemu každé 3 m3 . Tvoří je tři
válce, kdy tyto jsou ze 2/3 ,tj. 2 m zapuštěny do země a 1
m jsou nad terénem.Obvod kontejnerů, které jsou
zapuštěny v zemi v pouzdrech je obedlážděn zámkovou
dlažbou. Budou určeny na třídění skla, plastů a papíru.
Velmi rádi bychom rozmístili cca 10 hnízd, kdy ke každé
dvojici panelových domů předpokládáme umístění
jednoho hnízda, dále u školní jídelny a v částech obce dle
určení (Annenské hory, Rejhotice – vlakové nádraží,
Loučná – vlakové nádraží, Rejhotice u mostu, naproti
rodinného domu Zouharových, restaurace Na Staré poště,
u obchodu paní Hetmánkové). U rozmístění také
vycházíme z počtu nemovitostí v okolí a dále aby stavby
z důvodu rychlého vyřízení se nacházely na pozemcích
obce. Samozřejmě velkou roli hraje existence
inženýrských sítí v místě stavby (voda, plyn, elektřina
atd.), aby se zde stavba vůbec dala realizovat.(
nepřekážení).
Současně jsme v rámci této dotace požádali o nákladní vůz
na odvoz kontejnerů – AVIA D120 s nástavbou. Tímto
bychom docílili samostatnosti ve svozech kontejnerů
(úspora 2 cest Rejhotice – Loučná, svoz provádí Recycling
Rapotín) a dále bychom docílili vyšší pružnosti tzn.
reagování na hlášení o naplněnosti kontejnerů. Takto jsme
v této oblasti plně odkázáni na poskytovatele služby.

KANALIZACE REJHOTICE
Co do objemu finančních prostředků historicky
nejnákladnější akce pro naši obec by měla být zahájena v
létě. Celkové náklady představují částku cca 58 mil Kč,
kdy uznatelný vlastní podíl obce činí cca 6 mil Kč. Zde se
snažíme uplatnit žádost na Olomoucký kraj, kde žádáme o
úhradu 50% našeho podílu k poskytnuté dotaci, což činí
cca 3 mil Kč. Stavební akce bude velmi náročná. Bude
z velké části probíhat v bývalém řečišti řeky Desné. Budou
zlikvidovány vzhledově a fyzicky cesty a pozemky, kde
bude stavba probíhat. Dovolte mi, abych Vás tímto
požádal o maximální trpělivost, stavba bude pro nás
všechny velmi náročnou. Stavba bude pravděpodobně, co
se týká pozemků, připomínat stav po povodni v roce 1997.
OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU – SPODNÍ ČÁSTI
Vrcholí realizace projektu spodní části zámeckého parku.
Mimo obnovy zeleně tj. údržbové práce na stávajících
persktivních dřevinách, výsadby stromů, keřů, obnovy
komunikací je součástí také obnova stavby u spodního
rybníka. Návrh neznamená, že se tato stavba bude hned
stavět, ale projektant potřebuje pro určení cest a zeleně
znát definitivní rozmístění hlavních staveb. Vzhled stavby
z architektonického pohledu je blízký vzhledově grottě, tj.
umělé jeskyni a kulturnímu domu. Pokud by byl
realizován, byl by zaměřen pouze na letní provoz, tj. pouze

OBNOVA VOZOVÉHO PARKU
Celá řada podaných žádostí o finanční podporu z konce
minulého roku a začátku roku letošního byla zaměřena na
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posílení a obnovu techniky. Bylo požádáno o žací traktor,
universální malotraktor (oba stroje s vybavením o drtiče
větví), 3 nové křovinořezy a komunální vozidlo Ladog
vybavené kartáčem s vysavačem a radlicí. Tato vybavení
by nás měla v údržbě veřejných ploch posunout znovu
kvalitativně výše. Jediné na co se nám nepodařilo požádat
(nebylo to možné) byl nový traktor.
Dále jsme v rámci žádosti o dotaci na realizaci
kontejnerových hnízd požádali o automobil AVIA D120
s nástavbou teleskop CTS 08-33 s určením na odvoz
kontejnerů, čímž bychom v odvozu kontejnerů byli
samostatní a mnohem pružnější.
Co se týká automobilů, tak tam díky dotaci od Nadace
ČEZ jsme pořídili nový automobil na rozvoz obědů pro
seniory. Dále jsme se rozhodli ve vztahu ke stavu osobního
vozu koupit formou úvěru nové auto Škoda
Octavia.Původní automobil Škoda Felicia bude jako
pracovní automobil na území obce (rozvoz pracovníků na
určené trasy, dovoz materiálu, kontrola stavu kontejnerů
atd.).

Jediné, co nás ve vztahu k základní škole mrzí, je stálý
úbytek dětí a již nyní obec doplácí na platy učitelů, tak aby
ředitelka základní školy nemusela snižovat stavy učitelů
a dělat opatření ve smyslu spojování tříd na I.stupni.
Faktem je, že menší průměrný počet žáků ve třídách by
měl znamenat vyšší úroveň dosaženého vzdělání, neboť
učitel by měl při menším počtu žáků ve třídě více času na
procvičování atd.
PROJEKT CYKLOTRASY
Jedním z velmi podporovaných segmentů v rámci dotací je
realizace cyklotras.
Zastupitelstvo obce již dříve zvažovalo realizaci projektu,
který by byl realizován s ohledem na budoucnost a obec by
se na tento měla postupně připravovat.
Záměrem je propojit spodní část obce – místní část
Filipová s horní části obce – místní částí Kouty nad
Desnou a využít k tomu možností co nejméně
frekventovaných cest a současně moc nevybočovat ze
zastavěné části obce.
Představa byla cyklotrasu zahájit na silnici III. třídy
u nádraží Filipová, projet kolem firmy Velosteel až
k penzionu Oáza, dále pak pokračovat po místní
komunikaci kolem splavu, elektrárny až k firmě
Strongwood. Zde by bylo bohužel nutné přejít komunikaci
I/44. Po zadní cestě dále pokračovat k Velosteel Rejhotice
a zde kolem rodinného domu Steinerových a rodinného
domu Foučkových, kolem lyžařského areálu p. Kareše,
kolem nádraží Kouty nad Desnou k pohádkovému lesu
v Koutech nad Desnou, kde by trasa končila.
Od realizace tohoto záměru si slibujeme, že v rámci
provedení této cyklotrasy bychom obnovili v určitých
částech místní komunikace a dále realizovali „chodník“ od
odbočení k areálu p. Tomáše Kareše k nádraží Kouty nad
Desnou. Z našeho pohledu se nyní jedná pouze o záměr,
ale bylo by do budoucna vhodné na tomto pracovat.

MATEŘSKÁ ŠKOLA – POSÍLENÍ HERNÍCH
PRVKŮ
V měsíci únoru jsme uplatnili žádost o dotaci na posílení
herních prvků v zahradě mateřské školy včetně realizace
1ks domečku a zastřešení pískoviště. Celou žádost jsme
připravovali ve spolupráci s dětmi z mateřské školy, které
svoje návrhy ve spolupráci s učitelkami namalovaly.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – VENKOVNÍ POSILOVACÍ
ZAŘÍZENÍ
Obdobně jako v případě mateřské školy i zde jsme se
snažili uplatnit žádost o dotaci ve spolupráci se základní
školou, respektive mládeží a realizovat na ploše vedle
školní jídelny (plocha pod hřištěm s umělým povrchem)
venkovní posilovací zařízení. Posilovací stroje jsou určeny
pro venkovní prostředí, využívány mohou být mládeží,
staršími spoluobčany a to celé bude zařazeno mezi
sportovní zařízení přístupná veřejnosti.

NEPOPULÁRNÍ EKONOMICKÁ OPATŘENÍ
Bohužel doba úspor a stálého zdražování ekonomických
vstupů (elektřina, plyn) nás také nutí na situaci reagovat.
V našem případě se jedná o obcí provozovaná zařízení
(rozvody vody, kanalizace), kde zastupitelstvo obce na
základě ekonomických propočtů provedlo schválení
nových cen od 1. 1. 2011 tzn., že zvýšená cena se bude
hradit až za rok 2011.
1. Stočné (kanalizace střed obce)
Cena za 1m3 činí 24,-Kč

OBNOVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ZŠ
Protože se doposud nepodařilo zajistit poslední dotační
balík na obnovu základní školy a vzhledem k vývoji
státních financí ani nepodaří, tak jsme museli vše
realizovat postupně a sami.
V minulém roce jsme provedli zateplení budovy školní
jídelny a letos bychom rádi dle určení ředitelkou základní
školy, provedli obnovu sociálních zařízení v hlavní
budově.
Poté, kdy jsme neobdrželi poslední dotační balík jsme řadu
věcí dokázali realizovat prostřednictvím jiných dotací
např. úprava plochy před školou (Regionální operační
program), hřiště za základní školou (Nadace ČEZ).
Pokoušeli jsme se dostat dotaci v rámci Regionálního
operačního programu na hlavní budovu, ale bohužel se
nám nepodařilo uspět (např. realizace výtahu, sociálních
zařízení, dílen – keramická dílna atd.). Ale budeme se
i nadále snažit.

2. Vodné (místní část Kolonka)
Cena za 1m3 činí 20,- Kč
Zvýšenými cenami jsme se zatím nedostali na úroveň
hlavních provozovatelů vodného a stočného. Ceny jsou
hlavně ovlivněny cenou prováděných zákonných
chemických rozborů, náklady na energie, osobními
náklady vztažené vše na m3 spotřeby. U vodného doposud
náklady na mzdy nepočítáme a u stočného pouze náklady
na ½ úvazku (provoz čistírny odpadních vod).
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Kociánovu s.r.o. jako stávajícímu provozovateli DPS
zastupitelstvo obce doporučuje, aby ceny za nájem
postupně dorovnal do výše nájmu odpovídající
ekonomické realitě. Předběžným výpočtem vyšlo, že při
započítání energií tj. vstupů (voda, plyn, elektřina – spol.
prostory a plat správce) by se měl u prostorů, kde je nájem
2 650,- Kč tento zvýšit o 1 500,- Kč. Doporučení bylo, aby
se hodnota zvedala ve 3 letech tj. 500 Kč/ročně. Pozn. do
nákladů na plat se nezapočítávají dvě pracovnice
provádějící rozvoz obědů. Tento bude muset hradit obec
v rámci objednané služby.

2. Dřevosochání 2011
3. Pořízení nového automobilu určeného na rozvoz
obědů pro seniory a invalidní důchodce
4. Realizaci obnovy veřejného osvětlení Kouty nad
Desnou, Rejhotice
5. Úhradu vlastního podílu (50%) k poskytnuté
dotaci na kanalizaci místní části Rejhotice ze
Státního fondu životního prostředí ČR
6. Poskytnutí příspěvku na pořízení požární techniky
a vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
7. Pořízení komunálního vozidla Ladog (automobil
obdobný jako Multicar s nástavbou na zametání
a kropení komunikací)

PODPORA ORGANIZACÍM MAJÍCÍM SÍDLO
V OBCI
Zastupitelstvo obce na základě schválení rozpočtu obce
schválilo i podporu jednotlivým spolkům a organizacím
majícím sídlo v obci.
Byla schválena následující podpora:
 TJ Spartak 315 tis Kč
 Pěvecké sbory při základní škole 100 tis Kč
 Mladí hasiči (bude ještě upraveno dle počtu dětí
případně Sdružení hasičů po splnění podmínek
finanční podpory) 62 tis Kč
 Klub seniorů 150 tis Kč
 Kynologický klub 25 tis Kč

Připravujeme žádosti o dotace:
 na
realizaci
ÚPD
(územně
plánovací
dokumentace obce)
 obnovu zámeckého parku II. etapa
 doplnění herních prvků do zahrady mateřské
školy
 podzemní kontejnery na třídění odpadů v prostoru
panelového sídliště včetně svozového automobilu
 venkovní posilovna vedle ZŠ
ZÁVĚREČNÝ VEČER, OSOBNOST OBCE 2010
Tak jako každoročně, tak i na závěr roku 2010 – 17.
prosince jsme pro stávající, minulé zastupitele obce, členy
výborů, zaměstnance obce a všechny další, co s obcí
spolupracovali, provedli společný večer na němž máme
možnost hodnotit a hlavně poděkovat všem za dobrou
práci pro obec.
Současně zastupitelstvo obce schválilo osobnost obce za
rok 2010, a to Mgr. Petra Lukáše, za jeho příkladnou práci
s mládeží (pěvecké sbory), propagaci obce a úspěchy,
kterých při práci s dětmi dosáhl.
Pro připomenutí historie, první ocenění obdržel pan
Antonín Kaláb, poté následoval pan Vilém Menšík.

U všech podporovaných organizací vycházíme z dřívějších
pravidel a to na hlavu (člen do 18 let 2 tis Kč) a koruna ke
koruně. Výjimku tvořily pouze pěvecké sbory a Klub
seniorů. U této organizace jsme se jako obec dostali trochu
do potíží. Poprvé z důvodu, že žádá obdobná organizace
SOPCCH (Sdružení občanů postižených civilizačními
chorobami), kde jsou znovu identicky téměř všichni
senioři z Klubu seniorů, ale organizace nemá sídlo v obci.
Podruhé z důvodu žádosti některých členů Klubu seniorů,
kteří opakovaně poukázali na to, že členy jsou i občané,
kteří nejsou trvale hlášeni v obci a pobírají od obce
podporu např. na zájezdy (cca 50%) atd. Pro informaci
jedná se o cca 6 občanů z 90 členů. Je nutné říci a důrazně
upozornit, že rozpočet obce je hlavně tvořen z příspěvku
od státu na trvale hlášeného občana. Pak tedy jestli je
občan hlášen trvale např. v Praze, tak peníze dostává Praha
a nikoli naše obec. Otázkou pouze zůstávají ti
spoluobčané, kteří v obci žili a trávili mnoho let a teď
třeba na pár let byli nuceni se odstěhovat. Nicméně
zastupitelstvo obce schválilo, že podpora seniorům pro
případ úhrady příspěvku na zájezdy bude pouze pro
občany trvale přihlášené v naší obci.
Dále bych chtěl uvést, že podpora spolkům a organizacím
z naší strany spočívá také v bezplatném užívání zařízení
jako je kulturní dům, kulturní místnost hasičské zbrojnice
s podmínkou, že si tyto musí po sobě uklidit.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradičně jako každým rokem proběhla Tříkrálová sbírka.
Zúčastnilo se jí celkem 681 koledníků z nichž 624 bylo
z řad farníků a 57 bylo žáků šumperských středních škol.
Celkový výtěžek činil 582 596,- Kč. U nás v obci se
vybralo do 5 pokladniček 27 933,- Kč. Nejúspěšnějším
koledníkem byla paní Daňková z Filipové a těsně za ní byl
velmi úspěšný Ing. Ficnar.
Charita Šumperk letos využije těchto prostředků např.
k vybavení humanitárního vozidla a humanitárního týmu,
k podpoře Centra pro rodinu v Šumperku, k nákupu
automobilu pro zvýšení dostupnosti služeb Charity
Šumperk, rozšíření a obnova sortimentu rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek apod.
PARKOVÝ BĚH O POHÁR STAROSTY
V LOUČNÉ NAD DESNOU
Dne 11.5. 2011, v 17:00 hod se v loučenském zámeckém
parku uskuteční „Parkový běh o pohár starosty“. Tímto
zveme všechny aktivní jedince, aby přišli změřit síly
s ostatními závodníky.

ŽÁDOSTI O DOTACE
Měsíc leden byl pro nás poměrně náročný, protože většina
dotačních titulů, co se týká Olomouckého kraje, měla
termín odevzdání žádostí 2. února.
Požádali jsme o finanční podporu na:
1. Stavbu lávky na Červenohorském sedle
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Z prací
souvisejících
s provozem
čistírny
odpadních vod tzn. kontrola celého čistícího
provozu a dále ze správy kanalizační sítě
(splaškové), která je napojena na čistírnu
odpadních vod a odpadové hospodářství obce.
- Z provádění odečtu v pololetních intervalech po
jednotlivých domácnostech a dále spolupráce
s ekonomickým úsekem při stanovení plateb a
realizace odpadového hospodářství obce.
Pracovník bude podřízen dle organizační struktury obce
starostovi obce respektive úseku životního prostředí, Ing.
J. Turkovi.
Požadavky ze strany obce:
- středoškolské vzdělání ukončené maturitou
- řidičský průkaz skupiny B
- komunikativní typ (jednání s uživateli kanalizace –
provádění odečtu)
- výhodou – zkušenosti v kanalizačních systémech
(typy kanalizací, kontakty na dodavatele
a provádění oprav – technologie); vzdělání
v oboru chemickém případně blízkém, kde je
jedním z hlavních předmětů chemie

Běh je zařazen do seriálu „Chlapeckého běhu“, který se
koná v okolí města Šumperk, přičemž každý běh je
v jiném místě. V parku bude připravena trať pro všechny
běžce od 15 let o délce 8 km po parkové pěšině. Výkony
budou hodnoceny v rámci žebříčku „Chlapeckého běhu“
a bude připravena i zvláštní kategorie „nejlepší žena a muž
z Loučné nad Desnou“. Pro nejmenší běžce – do 15 let
bude připravena trať o délce cca 1,5 km.
Na setkání se těší pořadatelé,
David Chytil, Roman Fišnar
(www.chlapak.cz)

a

Ondřej

-

Tříska

ZŘÍZENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Zastupitelstvo obce na svém posledním veřejném zasedání
schválilo zřízení dvou nových pracovních míst.
První pracovní místo je vytvořeno v souladu s pravidly
o poskytnutí dotace na dokončení sportovně-rekreačního
areálu Kociánov.
Pracovní náplň bude sestávat:
jaro, léto, částečně podzim
- Správa universální haly tj. provádění jednoduché
údržby, zapůjčování objektu na kulturní a další
akce, tj. vedení knihy objednávek, přebírání
a předávání objektu atd.
- Správa všech dětských hřišť – mateřská škola,
Sportovně-rekreační areál Kociánov a panelové
sídliště. Provádění pravidelné kontroly, vedení
deníku o kontrolách a odstraňování případných
závad.
- Správa a údržba Sportovně-rekreačního areálu
Kociánov jako celku. Úklid celého areálu,
pravidelné sečení areálu 1x týdně.
- Úklid a sečení dalších ploch mimo areál Kociánov.
Sečení trávy okolo rybníka (před plotem), sečení
trávy okolo sochy Praděda, sečení trávy plochy
starého hřbitova včetně údržby přístupové
komunikace nad hřbitovem z areálu rybníka.
částečně podzim, zima
- Zapojení se do celkové údržby obce dle potřeby
např. zimní údržba komunikací, kácení a úklid
dřevin a další.
Pracovník bude dle organizační struktury podřízen
místostarostovi obce.
Požadavky ze strany obce:
- řidičský průkaz skupiny B
- vyučení v oboru zámečník, mechanik, stolář tzn.
vyučení v oboru od dřeva nebo kovů, vztah
k uvedeným oborům
- komunikativní typ (kontakt se zákazníky
a návštěvníky areálu)
- výhodou – řidičský průkaz skupiny T (traktor)

Pokud máte o pracovní místa zájem, doručte na obecní
úřad žádost, životopis, kopii o dosaženém vzdělání a kopii
řidičského průkazu a to do 15. 3. 2011.
Předpokládaný nástup na pracovní místa:
- Správce Sportovně-rekreačního areálu Kociánov
1. července 2011
-

Správce ČOV, kanalizační
odpadového hospodářství
1. července 2011

sítě,

referent

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
V týdnu od 26. února 2011 našla každá domácnost ve
schránce letáček se základními informacemi o Sčítání lidu,
domů a bytů 2011 a lístek se jménem sčítacího komisaře,
který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy
přijde.
Formuláře jsou roznášeny komisaři od 7. do 25. března.
Komisaři jsou pracovníky České pošty, při návštěvě
předloží průkaz sčítacího komisaře a doklad totožnosti,
každý má přes rameno modrou tašku se žlutým logem
České pošty. Sčítací formuláře předávají komisaři vždy
osobně a to u dveří nebo u plotu.
Každý člověk dostane svůj Sčítací list osoby, každá
domácnost jeden společný žlutý Bytový list a majitelé či
správci domů dostanou ještě oranžový Domovní list; ke
každému listu jsou stručné a jasné vysvětlivky.
„Rozhodným okamžikem“ sčítání lidu je půlnoc z 25. na
26. března – to je okamžik, k němuž se všechny informace
do formulářů vyplňují.
Vyplněné formuláře je nutné vrátit nebo odeslat do
14. dubna 2011 – jsou možné tři způsoby odeslání:
1. on-line vyplnění na internetu
2. osobní odevzdání komisaři
3. odeslání poštou v obálce do P.O. – boxu (obálku
vám na požádání vydá komisař)

Druhé pracovní místo je vytvořeno v souvislosti
s výstavbou nové čistírny odpadních vod a podstatným
rozšířením kanalizační sítě v obci.
Pracovní náplň bude sestávat:
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I když budete vyplňovat formulář prostřednictvím
internetu, musíte od komisaře osobně převzít papírový
formulář s kódem.
Více
informací
je
sdělováno
v
televizním
vysílání, v denním tisku, na internetu, v obecních
vývěskách.

rozpočtem,za což patří velký dík našim sponzorům,hlavně
naší obci,bez které by nebyla činnost vůbec možná.Celý
loňský rok nás trápil ještě jeden velký problém ,obsazení
funkcionářských míst. Provoz celého fotbalového oddílu
zajišťují čtyři lidé ,včetně správce areálu , což je žalostně
málo.Bohužel lidé si odvykli dělat něco zadarmo a tak se
může stát,že budou hráči ,budou relativně peníze na
provoz,ale nebude už nikdo ,kdo by organizoval činnost
oddílu.Proto bych vyzval nadšence,kteří by byli ochotní
pomoct ,aby se přihlásili.Uvítáme každou pomoc.
Po sportovní stránce se dá loňský rok považovat za
úspěšný,alespoň co se týče fotbalového mužstva mužů.V
jarní části ročníku 2009-2010 šlo o záchranu v I. A
třídě,která se díky dobrým výkonům zdařila a mužstvo
obsadilo 10. místo s 31. body.
V létě přišel k mužstvu nový trenér,kdy Petra Strnada
nahradil náš hráč -Vladimír Novotný.Přišlo několik
nových hráčů-Stromšík ze Sobotína, dorostenci Losert a
Lokšík ze Šumperka,dále šumperáci Sitta, Partisch a
Hrdlička.podařilo se udržet i Kulhánka a oba Hudce
z Rapotína. V podzimní části naši fotbalisté získali
krásných 22 bodů a patří jim průběžná 7. příčka.Hlavně
potěšili na domácím hřišti, kdy prohráli jen s lídrem
soutěže Bouzovem a to po boji 1:0.Zimní příprava by tedy
měla proběhnout v relativně klidné atmosféře.Co se týče
mládežnických družstev ,tak tam vládne průměrná
spokojenost.Nejde ani tak výsledky,kdy se naše tři
mužstva pohybují v horních polovinách tabulky ,ale o
systém rozlosování.Děti, které by měli hrát co nejvíce
absolvovali na podzim jen šest utkání,což je žalostně
málo.Bohužel toto nemůžeme ovlivnit.Jinak Josef Šabršula
a Tomáš Bartel s Honzou Fabiánem odvedli velmi dobrou
práci za což jim patří dík. Je skoro zázrak , že v naší
vesnici dokážeme dát dohromady tři žákovská družstva.
V tenisovém oddíle došlo během roku k výměně vedení
,kdy Petra Steinera vystřídal na postu předsedy Pavel
Gargulák a pokladníkem se místa p. Rumla stal Jarda
Svatoň. Také v členské základně se hnuly ledy a na
kurtech je více živo díky novým členům hlavně z řad
střední generace.Nové vedení se také domluvilo na lepší
komunikaci s výborem TJ a stanovilo si jasná pravidla co
se týče financování ten. oddílu a také provozu areálu.Oddíl
jako již tradičně uspořádal několik turnajů jak s domácí
účastí ,tak s přespolní konkurencí.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši přízeň na
sportovních utkáních a popřát mnoho zdaru do dalšího
období.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Vážení spoluobčané, stále více se množí návštěvy různých
prodejců a poskytovatelů služeb, kteří se Vás snaží
navštívit přímo u Vás doma.
Žádáme Vás o maximální obezřetnost! Chráníte tak sebe
a svůj majetek. V žádném případě nevěřte slovům, že vše
je realizováno s podporou obce případně, že obec je
informována. My zásadně těmto lidem žádnou podporu
nevyjadřujeme a informace o prováděných akcích tohoto
typu odmítáme včetně vyhlašování rozhlasem. Několik
prodejců resp. zástupců firem, kteří se dožadovali
vyhlášení rozhlasem jsem osobně slušně vyprovodil, neboť
věc může být i přes dobrý záměr velmi lehce zneužitelná.
Proto si Vás na závěr dovolím ještě jednou požádat
o maximální opatrnost. Jedná se o velmi závažnou věc a to
s ohledem na důvěřivost našich starších spoluobčanů.
SDĚLENÍ OBČANŮM
V Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech bylo nově otevřeno
wellness centrum, které nabízí své služby jak hostům
hotelu tak i všem občanům z okolí.
Ve wellness centru je bazén o rozměrech 4 x 8 m
s masážními tryskami , protiproudem a chrličem, vířivka
s masážními tryskami a infrasauna. Zaváděcí cena za
služby je: za bazén vč. vířivky pro dospělého 100,Kč/hodinu, děti 1-3 roky s doprovodem rodičů zdarma / ,
děti 4-14 let v doprovodu dospělého 50,- Kč. Za použití
infrasauny je pro dospělého cena 60,- Kč/30 minut, děti 414 let 30,- Kč.Koupání je povoleno pouze v plavkách,
osušky vlastní s sebou.
Veškeré informace podává a rezervace dělá recepce na
tel. čísle 583 235 133.
Všechny srdečně zve vedení hotelu Dlouhé Stráně.

Ředitelka hotelu
Alžběta Kirschnerová

TJ SPARTAK LOUČNÁ NAD DESNOU
Vážení spoluobčané ,
rád bych Vás seznámil s činností TJ Spartak Loučná za rok
2010.
Loňský rok začal bohužel špatnou zprávou, neboť jsme
opět neuspěli s žádostí o dotaci na opravu tribuny,která je
již v havarijním stavu.Pokud neseženeme prostředky
v tomto roce tak
provoz tohoto objektu bude
neudržitelný.Na druhou stranu jsme uspěli s žádostmi o
dotace na olomouckém kraji a také u programu Údržba
z fondu MŠMT. Za získané peníze byla opravena tenisová
zeď a dále byl částečně hrazen provoz areálu.V dnešní
ekonomické situaci nebylo v našich silách uskutečnit další
investice , které by byly nutné v celém areálu.Přesto se
nám povedlo celý rok profinancovat s vyrovnaným

Kopecký Martin
Předseda TJ
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