
AKTUÁLNÍ  ST ÍPKY  Z  LOU NÉ NAD DESNOU… 
 
 Na Rybníku Kocián i v jeho okolí se stále n co zajímavého d je. Obec Lou ná  nyní žije p ípravami  

EVOSOCHÁNÍ – letos již t etím ro níkem.  Od pond lí 24.8. do soboty 29.8.2009 bude možno sledovat 
práci um lc  s dláty a motorovými pilami. 
 
 Letošní téma  „POHÁDKOVÝ SV T“ se bude odbývat p ímo u Rybníka Kocián. D ív jší místo u zámku 
je po dobu oprav parku nep ístupné. V pátek 28.8. v zámecké kapli budeme od 19.30 hod. sledovat 
vystoupení p veckých sbor  místní ZŠ, pozd ji varhaní a houslový koncert. Ve erní program pat í již tradi ní 
oh ové show. 
 Bohatý sobotní program 29.8. již od 9 hodin zaujme návšt vníky stánky emeslník , prodejc  suvenýr , 
i potulným loutkovým divadlem.  Nechybí ani rytí ské klání a sout že pro d ti. Od 15.30 hodin je p ipraveno 

vyhlášení sout že d evosochání a také dražba d l, které um lci v nují ve prosp ch žákovských p veckých 
sbor .  Diskotéka pro d ti od 17 hod. a pro dosp lé od 20.00 hod. bude pod historickou st echou na Staré 
Pošt . 
 
 Od jara 2009 probíhá rekonstrukce bývalé oranžérie – SKLENÍKU na moderní kulturní d m. A práv  
naproti p es silnici u Rybníka Kocián byla p edev írem postavena vít zná plastika z roku 2008 ezbá e 
Jaroslava Pechá ka  „POHÁDKOVÝ LES“ (viz obrázek v zápatí. Kliknutím do n  je další série).   
 
 Minulou ned li v Lou né celé odpoledne pat ilo dechovce. V novém penzionu s názvem BIOGRAF 
vyhrávala dechová hudba Bohuslava Ryšávky z Rapotína. Asi stovka poslucha , v tšinou místních, poprve 
ocenila p kné prost edí sálu, jaké znali z d ív jšího kina Lou ná. Muzikanti za ali netradi  sout ží o 
nejlepší písni ku. Navázaný kontakt s poslucha i byl mimo ádný. P ipomínky i pochvalu hudb  psali na 
losovací lístky nejen místní, ale i návšt vníci z N mecka. Za ty i hodiny si návšt vníci bohat  užili hudby i 
tance. 
 
 Ve st edu 19.8.2009 podve er v nádvo í restaurace na Staré Pošt  víc než ty i stovky návšt vník  
tleskali souboru z jordánského království jejich exotickému folklornímu vystoupení. Každým rokem zde 
vystoupí jeden i dva soubory z festivalu v Šumperku. Ke kvalit   vystoupení p isp l náš místní DJ pan 
Dosed l, známý šoumen z fotbalových utkání 
 
 Na Rybníku Kocián letos p i sportovním rybolovu probíhají opravdové „žn “. Desítky návšt vník  si 
denn  odnášejí p kné úlovky pstruh , siven i kapr . Od po átku sezóny bylo zde na prut vyloveno již t i a 

l tuny živých ryb. Každé dva týdny p ivážíme dodávku 400 kg pstruh  a plánujeme ukon it sezónu 
v polovin íjna. P es zimu bude rybník bez vody, ekají nás nutné opravy. 
 V pátek 21.srpna 2009 poctil  návšt vou obec Lou nou n./D. hejtman Olomouckého kraje pan Martin 
Tesa ík se skupinou zastupitel  p i jejich pracovní cest . Na Rybníku se pokusíme host m nabídnout naši 
vyhlášenou pochoutku – uzenou rybu. Zájem návšt vník  je i letos na úrovni a tak se potvrzuje, že tato naše 
specialita lidem opravdu chutná. 
 
Lou ná nad Desnou 22.srpna 2009                     Antonín Kaláb, p edseda ZO AVZO 
                                                                             Rybník Kocián v Lou né nad Desnou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laskavý tená  nech  
klikne do obrázku a uz í 

další 4 obrázky z naší 
nové (pokusné) galérie 

http://www.kocianloucna.cz/aktuality09/fotostripky/index.htm

