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ZPRAVODAJSTVÍ
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Na prahu nového roku bych Vám chtěl popřát hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Byl bych rád, kdybychom si z krásné vánoční atmosféry přenesli co nejvíce do všedních dnů nového roku a že jste
prožili se svými blízkými krásné, pohodové a klidné svátky. Nemohu nezmínit velkou účast na rozsvěcení vánočního
stromku před obecním úřadem a také na vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se zasloužili o zdárný průběh těchto akcí.
Vám, občanům, bych chtěl poděkovat za dobré srdce, které jste prokázali při Tříkrálové sbírce. Byla darována částka
jen o málo menší než v minulém roce. Poděkování patří také ochotným dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili.
Omlouvám se občanům za menší zmatek, který nastal s termíny svozu pytlů s plasty a papírem. Svozová firma
nám změnila termíny svozů a oznámila nám to až po tom, co jsme zveřejnili v minulém čísle zpravodaje tyto termíny.
V tomto čísle naleznete nové platné termíny svozu pytlů.
Ještě jednou bych Vám chtěl jménem obecního úřadu i zastupitelstva obce popřát hodně úspěchů v novém roce.
Věřím, že se nám podaří pokračovat ve zdárném rozvoji naší obce.
Ing. Radim Buzík, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LOUKA
RADA OBCE LOUKA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

projednala žádost o pomoc při zveřejnění informace týkající se ořezu popř. odstranění dřevin, které by mohly
ohrozit bezpečné provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce , a.s.
projednala nákup příkazových silničních značek s různým zaměřením (zákaz vjezdu, zpomalení rychlosti atd.).
projednala na svém zasedání žádost Charity Veselí nad Moravou o dofinancování Charitní pečovatelské služby
za rok 2019 a to částkou 30.800,-Kč.
schvaluje pokácení jednoho kusu smrku vedle domu paní Čajkové Ludmily bytem Moravská 618, Chropyně,
na parcelním čísle 355 na katastru obce Louka.
schvaluje zakoupit informační tabuli před obecní úřad u společnosti mmCite za účelem vyvěšení smutečních
oznámení pro občany Louky.
schvaluje zaslat, společnosti DESACON Zlín, s.r.o., Zádveřice 185, 763 12 Vizovice, objednávku na dotační projekt
„Kompostéry pro občany obce Louka“ do každého čísla popisného.
schvaluje finanční příspěvek na sportovní akci „Sportem ke zdraví“ pro společnost „Spolek pro Rodinu z. s.“
se sídlem Javorník 14, 69674 v celkové výši 1.000,-Kč.
schvaluje dodatek ke smlouvě se společností Rumpold UHB, s.r.o. Předbranská 415, 68801 Uherský Brod,
pro úpravu ceníku služeb spojených s nakládáním a vývozem komunálního a tříděného odpadu na rok 2020.
schvaluje poskytnutí peněžitého daru „Dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu Horňácko, Nová Lhota 355,
69674 Velká nad Veličkou“ určeného na úhradu členského příspěvku pro „Turistickou asociaci Slovácko, z.s.“
v celkové výši 6.864,-Kč.
neschvaluje po projednání s ing. Kvapilem, návrh Mysliveckého sdružení Volavec – Louka na výsadbu větrolamu
v k.ú. Louka u ostrohu na parcele. č. 3809 z důvodu malé šíře dotčeného pozemku (polní cesty).
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ZPRAVODAJSTVÍ
PLÁNY NA ROK 2020
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás informovat o plánovaných investičních akcích, které nás v nejbližším období
čekají a které jsme se snažili zařadit do rozpočtu obce na rok 2020.
V prvé řadě je to oprava komunikace v Dolním konci. Bohužel ministerstvo pro místní rozvoj letos nevypíše dotační
titul na opravy místních komunikací a také Jihomoravský kraj nemá dosud vyhlášen odpovídající dotační titul. Rozhodli
jsme se ale tuto akci neodkládat a realizovat opravu v tomto roce. O přesnějším termínu budete informováni,
předpoklad je polovina roku.
Ředitelství silnic a dálnic bude realizovat opravu části silnice na Blatničku. Úsek od křižovatky v Louce v délce asi 200
m končí přibližně za dopravními značkami začátku obce. Obec provede výměnu obrubníků na pravé straně v intravilánu
obce. Předběžný termín realizace je duben.
WC pod Hájem bychom chtěli dokončit do koštu gulášů. Také bychom dle možností chtěli dokončit objekty garáží
za kulturním domem.
Během letních prázdnin bude v přízemí základní školy provedena rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace.
Je pravděpodobné, že tato akce ovlivní výuku v závěru školního roku.
Nyní se dopracovává žádost o dotační titul na výměnu povrchu tenisového kurtu a doplnění víceúčelového hřiště
v sportovním areálu pod Vrbama. V případě podpory bude také realizace v tomto roce.
Letos také plánujeme vedle kompostárny vybudovat zpevněnou plochu, která by sloužila občanům obce k uložení
menšího množství stavební suti, která vzniká při drobných rekonstrukcích domů. Uvažujeme také sem přemístit
velkoobjemové kontejnery od hřbitova.
Také si uvědomujeme situaci s veřejným osvětlením. Letos bychom chtěli provést nejnutnější úpravy a o větší investici
do veřejného osvětlení budeme uvažovat v roce 2021.
Úsek polní cesty (která bude plnit i funkci cyklotrasy) mezi Loukou a Lipovem od panelové cesty pod viaduktem
po mostek přes mlýnský náhon u koupaliště délky asi 540 m má státní pozemkový fond zařazen do realizací na letošní
rok. Bohužel vše se odvíjí od přidělení finančních prostředků této instituci.
Z větších akcí do budoucna bych chtěl zmínit záměr vybudovat k základní škole tělocvičnu a také upravit náměstíčko
s točnou vedle mateřské školy.
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ZPRAVODAJSTVÍ
SBĚR ODPADŮ V OBCI LOUKA
Sběr použitého kuchyňského oleje
Vyhláškou ministerstva došlo od 1. 1. 2020 k zavedení povinného sběru použitého kuchyňského oleje. Důvodem proč
tato nová povinnost pro obce a občany vzniká je, že tyto oleje často končí v kanalizačním systému obce a způsobují
poškozování chodu čističky odpadních vod, můžou ovlivňovat kvalitu povrchové a podzemní vody a způsobovat její
kontaminaci. Sběrné místo pro třídění tohoto odpadu vznikne za KD obce Louka.

Azbestocementová krytina
Obec Louka upozorňuje občany, že přijímá objednávky na likvidaci eternitových materiálů, která bude podle zájmu
probíhat na jaře roku 2020. Vývoz tohoto materiálu je ale nutno dopředu nahlásit na obecním úřadu v Louce.

Svoz separovaného odpadu
Svoz separovaného odpadu v pytlích bude v obci Louka v roce 2020 probíhat v následujících termínech:

PAPÍR – PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
PLAST – TŘETÍ PÁTEK V MĚSÍCI
(Po přečtení zpravodaje doporučujeme tabulku vystřihnout a vyvěsit doma na viditelné místo

)

-------------------------------------------------------------------------------PAPÍR
PLAST
(PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI)
(TŘETÍ PÁTEK V MĚSÍCI)
MĚSÍC
LEDEN
3.1.
17.1.
ÚNOR
14.2.
28.2.
BŘEZEN
13.3.
27.3.
DUBEN
10.4.
24.4.
KVĚTEN
8.5.
22.5.
ČERVEN
5.6.
19.6.
ČERVENEC
3.7.
17.7.
SRPEN
14.8.
28.8.
ZÁŘÍ
11.9.
25.9.
ŘÍJEN
9.10.
23.10.
LISTOPAD
6.11.
20.11.
PROSINEC
4.12
18.12.
4
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CO SE U NÁS DĚJE
SETKÁNÍ LIDOVÝCH VYPRAVĚČŮ ZAHÁJENÍ ADVENTU
V sobotu 16. listopadu 2019 v 18:18 se na KD opět po
roce uskutečnil pořad Humor – korení života, který
připravila agentura AV ve spolupráci s obecní úřadem Louka.
Se svými historkami se představilo pět lidových vypravěčů
z blízkého i vzdálenějšího okolí – Jakub Badrna ze Zohora
(SK), Radka Kobrová z Charvatské Nové vsi, Pavel Petržela
z Vracova, Anežka Tomšicová z Lipova a Tomáš Sečkař
z Louky. Jednotlivé výstupy prokládala dechová hudba
Lipovjanka s kapelníkem Tomášem Hrbáčkem st., který také
celý večer uváděl a svými humornými vstupy nezůstal
za pozvanými vypravěči ani trochu pozadu. Návštěvníci této
zdařilé akce měli možnost nejenom se více než 2 hodiny
bavit lidovým humorem, ale také si pochutnat na dobrém
vínku, domácích chlebíčcích a věnečcích, které připravily
členky KŠK. V přísálí bylo možno shlédnout menší výstavku
několika variant louckého mužského i ženského kroje.
/Mgr. Martina Šradějová/

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
První prosincovou neděli jsme vstoupili do adventního
času, ale také oslavili významné jubileum – 20.let výročí
posvěcení kostela Panny Marie Růžencové v Louce.
Slavnostní mši svatou za doprovodu chrámového sboru,
schóly i dechové hudby celebroval p. Petr Wnuk.
V zázemí kostela bylo možné záhy po mši a také během
celého nedělního odpoledne shlédnout malou výstavu
k této příležitosti. Na její realizaci se podílela také řada
občanů, kteří po říjnové výzvě poskytli fotografie ze svých
rodinných archivů k naskenování do elektronické podoby.
Stěny chodby v zázemí tvořily ideální prostor po vystavení
architektonických plánů. Dále byly vytištěny dvě desítky
plakátů, včetně fotografií a doprovodných textů, které
mapovaly všechny významné události v historii kostela.
Zmínka patřila také chrámovému sboru, dívčí schole,
výstavbě varhan či primicím otce Klimenta. Expozice
ke dvacetiletému výročí posvěcení kostela Panny Marie
Růžencové zůstala na stálo vyvěšena na stěnách v zázemí
kostela.

Na 1. neděli adventní 1. prosince 2019 se se před
KD sešlo množství místních občanů, aby společně
krátkým programem zahájili advent a rozsvítili obecní
vánoční strom, který letos obci věnovala paní
Náhlíková. I přes hodně chladné počasí jsme
si vyslechli písně našeho mužského sboru a pásmo
básní, říkanek a písniček, které s dětmi z Lúčánku
připravila paní Jana Evjáková. Síla mužských hlasů
i bezprostřední dětská radost vykouzlila úsměvy
na tvářích, kelímky s teplým čajem nebo svařeným
vínem zase zahřály prokřehlé ruce a tak společné
odpočítávání, než se rozsvítí stromek před OÚ, bylo
tečkou za příjemně stráveným podvečerem. Nakonec
už jen sladká odměna pro děti a všichni spěchali domů
do tepla.
Jsme rádi, že se lidé v naší obci společně scházejí
při různých příležitostech, navzájem se podporují
a mnozí z nich také přiloží ruku k dílu, aby pro své
spoluobčany připravili něco k pobavení. Velký dík patří
všem, jimž není život v naší vesnici lhostejný a snaží
se jakkoliv ke společenským i sportovním akcím
přispět.
Děkujeme a věříme, že i letos si znovu mnozí z nás
„Lúčanů“ najdou čas a chuť podpořit rozmanité místní
akce, třeba jen svou přítomností (nebo také vydatnou
pomocí).
/Mgr. Martina Šradějová/

Všem, kteří se na přípravě slavnosti podíleli patří upřímný
dík. Samotná výstava zaujala také řadu občanů a byla hojně
navštěvovaná až do pozdních odpoledních hodin, kdy
na ni volně navázalo zahájení adventu před kulturním
domem…
/MVDr. Barbora Hrbáčková/
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CO SE U NÁS DĚJE
VÝSTAVA 100. LET ČČK

JUBILANTI V NAŠÍ OBCI

V letošním roce jsme si připomněli 100leté výročí
založení Československého červeného kříže. Třetí adventní
víkend mohli členové naší organizace i hosté shlédnout
v přísálí kulturního domu putovní výstavu, kterou pro nás
připravilo ředitelství Oblastního spolku. Zahájení bylo
v pátek 13. prosince v 16:00 hodin kulturním programem,
který si pro nás připravil Mužský sbor z Louky a nadále
písněmi provázel celé odpoledne.

Jako všude, i v naší obci žijí lidé starší, jak se říká
„dříve narození“. Členové kulturně-školské komise
ty z nich, kteří oslavují kulaté nebo půlkulaté výročí
od 80 let výše navštěvují s gratulací, dárkovým
balíčkem, kytičkou a přáním všeho dobrého. V roce
2019 se uskutečnilo 19 návštěv, z nichž 4 patřily
i manželským párům, kteří oslavili 50leté nebo dokonce
60leté výročí sňatku. Návštěvy bývají velmi srdečné
a milé, je vidět, že si starší lidé pozornosti váží a rádi
„delegaci“ z obce přijmou. Členové KŠK si naopak
na takových návštěvách poslechnou např. vyprávění
z dob, které si nemohou pamatovat, vzpomínky na staré
časy, o kterých se už moc neví, různé historky, veselé
i vážné příhody prodchnuté opravdovou moudrostí
a nadhledem stáří.

Všechny přítomné přivítala předsedkyně Místní skupiny
Červeného kříže Louka paní Anna Vačicová, předala slovo
ředitelce Oblastního spolku Hodonín paní Anně
Jurkovičové, ta ve svém příspěvku připomněla nejen
světovou historii vzniku Červeného kříže a Červeného
půlměsíce, ale taky založení Československého červené
kříže. Po té člen výkonné rady Oblastního spolku pan
Zbyněk Andrýsek v krátkém nástinu informoval o současné
činnosti ČČK Hodonín. Zdůraznil, že celou činnost může
rozdělit do tří velkých okruhů či oblastí. Jako jedna
z hlavních oblastí je práce s nejmenšími – s našimi dětmi.
Druhým velkým okruhem činnosti je zapojování
a seznamování co největší veřejnosti s problematikou
první pomoci. Třetí neméně důležitou oblastí je spolupráce
s transfuzními odděleními nemocnice Hodonín a Kyjov při
organizaci oceňování bezpříspěvkových dárců krve.
Na závěr předsedkyně Anna Vašicová připomněla historii
vzniku Červeného kříže v Louce, připomněla aktivity, které
během třiceti let byly členy organizovány ať v oblasti práce
s dětmi, mládeží či důchodci. Aktivní přístup organizování
pomoci potřebným při vzniku nenadálých situací (oheň,
povodně) nejen na území naší obce, ale taky na území naší
republiky. Vzhledem k tomu, že zahájení se konalo
na svátek Lucie, odpoledne pak bylo odlehčeno návštěvou
„Luce“ v podání Františka Hrbáčka.
/Anna Vašicová/

Návštěvy jsou obohacující pro obě strany a budou
samozřejmě pokračovat i v letošním roce. Věříme,
že všem jubilantům gratulace z obecního úřadu udělá
radost.
/Mgr. Martina Šradějová/

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Mezi první aktivity členek ČČK v Louce začátkem
nového roku již několik let tradičně patří výpomoc
při charitativní Tříkrálové sbírce organizované u nás
v dědině, která probíhala letos v sobotu 4. ledna
od devíti hodin. Zatímco devět skupinek koledníků,
Kašpar, Melichar a Baltazar navštěvuje domácnosti, paní
Maňáková, Pokorníková a Vašicová pro ně za odměnu
připravují malé občerstvení – čaj, kávu, párek s rohlíkem
a taky něco sladkého k zakousnutí. Malí koledníci
si následně při společném posezení sdělují své dojmy
z koledování a mají radost z vykoledované částky, která
činí 35 306 Kč,-, všem dárcům děkujeme.
/Anna Vašicová/
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULÁŠSKÁ PLAVBA
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA
Jak tomu již bývá každým rokem, poslední
předvánoční den ve škole je velmi krásný. Školou
se ozývají koledy a všude se nese vůně vánočního
čaje či punče. Děti si přinášejí dárečky i cukroví
a školní lavice se najednou promění ve slavnostní
tabuli. Po zazvonění zvonečku se všichni žáci
sejdou na schodech a společně se zpívají koledy a
vypijí punč. Poté nastává oblíbené rozbalování
dárečků. A pak už hurá domů na Vánoce...

A CO ČEKÁ ŠKOLÁKY?

Svátek sv.Mikuláše se ve škole moc vydařil. Ráno jsme se
se všemi žáky vydali do Uherského Hradiště, kde na nás
na přístavišti řeky Moravy čekala loď NOE s Mikulášskou
plavbou. Ve vyhřáté kajutě nás přivítala čertice hezkou
písničkou. Dorazili i andělé a sv.Mikuláš. Poté co děti splnily
vylosované úkoly jim andělé rozdali krásné dárky. Nakonec
jsme dopluli do přístavu a navštívili i vánoční trhy na náměstí.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Tentokrát jsme dílničky pojali jiným stylem. Ve čtvrtek před
Vánocemi v celé škole probíhaly dílničky, kde děti vyráběly
dárečky (svícen, věnec, svíčku, ozdobu na stromeček), které si
potom odnesly domů, aby obdarovaly své blízké.

Zlatá rybka ve Slováckém divadle, od 17. února jarní prázdniny,
výlet do Čejkovic a na den dětí pirátská plavba na Baťově kanále…
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FOTOGALERIE

Součástí listopadového setkání
vypravěčů byla i krojová výstava…

Advent jsme zahájili připomínkou 20-letého
výročí posvěcení kostela v Louce a v podvečer
rozsvícením stromečku…

Den před Štědrým dnem
proběhl již tradiční roznos

Krásný betlém byl
ke shlédnutí
v kostele i venku…

První akcí v novém roce byla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA…

Betlémského světla…
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ZAJÍMAVOSTI
Oblastní spolek ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Hodonín uspořádal ke 100. výročí založení Červeného
kříže putovní výstavu, která k nám zavítala v pátek 13. prosince. U příležitosti tohoto
významného výročí jsme pro Vás připravili článek právě o ČESKÉM ČERVENÉM KŘÍŽI.
Autorem článku je paní Anna Vašicová.
Český červený kříž je národní společenství Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území
České republiky. Je to nástupnická společnost – pokračovatelka v tradicích Československého červeného kříže
založeného dne 6. 2. 1919 v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv, je vedena snahou v měřítku národním,
mezinárodním předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné
porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických.
Neangažuje se ve sporech politické, náboženské, rasové či ideologické povahy, je nezávislá a základem činnosti
je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku. Tím se hlásí k základním principům
hnutí Červeného kříže, jimiž jsou – humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota
a světovost – a zavazuje se usilovat o jejich naplnění.
Český červený kříž je dobrovolnou humanitární společností, která je uznána vládou České republiky jako jediná
organizace Červeného kříže s působností na celém území České republiky, se sídlem společnosti v Praze.
Zakladatelkou Československého červeného kříže, jehož založení je datováno dne 6. 2. 1919, byla PhDr. Alice
Garrigue Masaryková – dcera Charlotty Garrigue a Tomáše Garrigua Masaryka, prvního presidenta Československé
republiky. Rovněž byla 20 let předsedkyní Československého červeného kříže. Za jejího působení vyvíjela tato
organizace rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a sociální činnost. Velmi se angažovala v ošetřovatelském školství,
založila i Českou ošetřovatelskou školu. Alice Masaryková aktivně podporovala vzdělávání ošetřovatelek a financování
školy, svým postavením a angažovaností pomáhala zvyšovat prestiž školy i ošetřovatelské profese. Její zásluhou přijely
do Prahy roku 1920 tři americké sestry, které pomáhaly vybudovat na vysoké úrovni ošetřovatelskou školu v Praze.
První česká ošetřovatelská škola byla po mnoho let zdrojem dobře vzdělaných diplomovaných sester nejprve pro
Všeobecnou nemocnici v Praze, později pro další zdravotnické služby v nemocniční i v komunitní péči na celém území
republiky. Aktivně se po vzniku Československa zúčastnila veřejného a politického života, byla poslankyní Revolučního
národního shromáždění Republiky československé, členkou slovenské parlamentní reprezentace.
V roce 1919 založila první Vyšší sociální školu v ČSR, v níž se připravovali v jednoročním studiu sociální pracovnice
a pracovníci pro práci v terénu. Postupně ji také absolvovala řada diplomovaných sester, které začaly samostatně
pracovat v lidovýchově a později kolem r. 1929 v Ošetřovatelské a zdravotní službě v rodinách. Stály, dobře připraveny
pro ošetřování i sociální a výchovnou práci, v čele poraden, návštěvní služby a dalších terénních služeb, které zřizoval
především Československý červený kříž.
Zakladatelem Mezinárodního červeného kříže je švýcarský obchodník Henri Dunant, který po bitvě u italského
městečka Solferino, kde během jednoho dne zemřelo 6 000 vojáků a 25 000 bylo zraněno (nedostatečná péče a utrpení
raněných na něj silně zapůsobilo), začal organizovat ošetřování raněných. Z jeho iniciativy byla 9. 2. 1863 v Ženevě
založena Ženevská veřejně prospěšná společnost. První národní organizace pod Červeným křížem byla založena
koncem roku 1863 ve Stuttgartu. V srpnu 1864 byla švýcarskou vládou svolána do Ženevy konference a 22. 8. 1864
byla podepsána šestnácti státy „První ženevská úmluva“. Na základě této jsou např. zařízení, vozidla, personál
označený červeným křížem považovány za neutrální. První aktivity pod symbolem červeného kříže proběhly roku 1867
v německo - dánské válce na bojišti u Langensalza.
Velkým příkladem pro Henri Dunanta se stala anglická ošetřovatelka šlechtického původu známá jako „dáma s lampou“
Florence Nightingalová, chytrá mladá dáma, která své zkušenosti s ošetřováním získala jako zdravotní sestra
v Edinburské nemocnici. Krymská válka, která začala v září 1853 přinesla tisíce raněných, na které tehdejší zdravotnická
zařízení nebyla připravena. Florence je ministrem války požádána o zorganizování ošetřovatelské péče o vojáky.
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Její zásluhou se úmrtnost snížila o 42%. Florence je považována za zakladatelku moderního ošetřovatelství. Na její
počest se 12. květen slaví jako Mezinárodní den ošetřovatelství.
Úřad ČČK najdeme v Praze, ulice Rozdělovská 2467/63, Praha 6, Břevnov. Prezidentem ČČK je Doc. RNDr. Marek Jukl
Ph.D. V současné době je v České republice registrováno 13 560 členů, kteří pracují v 66 oblastních spolcích. Oblastní
spolky sdružují 489 místních skupin.
Oblastní spolek Hodonín se sídlem Hodonín, ulice Dukelských hrdinů 6, má celkem 418 členů. Aktivní jsou tři Místní
skupiny a to: Hodonín, Dubňany a Louka. Předsedkyní oblastní výkonné rady je MUDr. Olga Míčková. Místní skupina
Louka má registrovaných 50 členů.
PhDr. Alice Garrigue Masaryková
Zakladatelka ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Henri Dunant
Zakladatel MEZINÁRODNÍHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Florence Nightingalová
Anglická ošetřovatelka
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LEDEN

…
KALENDÁŘ AKCÍ
25
SOBOTA

1
ÚNOR

SOBOTA

8
SOBOTA

22
DUBEN

SOBOTA

4
SOBOTA

MYSLIVECKÝ PLES
KD Louka

20:00

RODIČOVSKÝ PLES
KD Louka

20:00

HASIČSKÝ PLES
KD Louka

20:00

FAŠANEK
Po obci Louka
LÚCKÝ KOŠT TRNEK OD VARENÝCH PO TEKUTÉ
KD Louka

14:00
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STRÁNKA PRO DĚTI
Milé děti, v zimním čase si můžeme vyrobit jednoduché krmítko pro ptáky. K výrobě můžeme využít
pet lahev, tetrapak obal od mléka nebo papírovou ruličku, např. od toaletního papíru. A jak se říká,
zabijeme tak jednou ranou hned tři mouchy: při vyrábění se v dlouhém zimním večeru zabavíte, ptákům
pomůžete přečkat chladné období hladu, a navíc si ještě připravíte hezkou podívanou na slétající se
ptáčky.

ZOB DO KRMÍTKA
CO DO KRMÍTKA PATŘÍ:
Různá semena - slunečnicová, dýňová, lněná, sezam,
mák, ovesné vločky, ořechy, jablka, šípky, jeřabiny,
hovězí nebo skopový lůj, kvalitní rostlinný tuk
CO PTÁČKŮM NECHUTNÁ NEBO JIM MŮŽE UBLÍŽIT
Solené pečivo, těstoviny, slazená nebo kořeněná jídla např. zbytky vánočního cukroví apod.,
vepřové sádlo, margarín
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