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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
čas nám neúprosně běží, rok s rokem se
sešel a zase prožíváme poslední adventní
dny před vánočními svátky se svou neopakovatelnou atmosférou, která k vánocům
patří a která se nedá zapomenout.
V tomto období každý z nás má tendenci
se ohlédnout za uplynulým rokem, zda
vše, co jsme si předsevzali, se nám podařilo realizovat. Vzhledem k tomu, že náš
zpravodaj je informativní a každé čtvrtletí
seznamujeme s dokončenými, či rozpracovanými díly, přiblížím aktivity poslední
doby. Úspěšně jsme dokončili opravu
místní komunikace v lokalitě Záhumenice
včetně opravy chodníku na jedné straně.
Firma Miroslav Saňák, Křekov zacelila trhliny do 2,5 cm na všech místních komunikacích. Krůček po krůčku dokončujeme
dobudování půdních prostor – půdní vestavba hasičské zbrojnice za finanční podpory kanceláře hejtmana Jihomoravského
kraje. Chybí jen obložit sociální místnosti
a položit dlažbu. Rovněž velkým přínosem
je nákup drtiče na komunitní kompostárnu v lokalitě Šraňky. Podařilo se množství
dovezeného materiálu zpracovat a nyní
úspěšně probíhá kompostovací proces.
(Drcení nám v minulých letech prováděla
obec Velká nad Veličkou svým strojem,
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tentokrát pro poruchu naše objednávka
nebyla akceptována.)
Pokračujeme na tvorbě nového Územního
plánu Louka. Byl zpracován Návrh zadání
a pořizovatelem: Městský úřad Veselí nad
Moravou, odbor životního prostředí
a územního plánování byl rozeslán dotčeným orgánům k vyjádření. Nyní běží doba
k vyjádření, která končí 23. 12. 2015. Pokud má někdo z občanů námět či připomínku, prosím podejte na podatelnu obecního úřadu v Louce písemně.
Tento měsíc vyšel v platnost nový jízdní
řád IDS JMK. Kdo z Vás se chystá vycestovat, nezapomeňte se podívat na změny ve
spojích, aby nebylo narušeno potěšení
a radost z cestování. Změny budou zveřejněny na Úřední desce obecního úřadu
i elektronicky na stránkách.
Po celý letošní rok na úpravě a údržbě
veřejných prostor, sportovních, kulturních
či společenských akcích pracovali pan Jan
Maňák, Radek Jančár, Zdeněk Hrbáček,
Jaroslav Pavlech, Jaroslav Sokol, Radim
Machálek, Jan Šrahůlek, Jana Máčalová,
Zdeňka Maňáková, Iveta Maňáková.
Krok za krokem se nám blíží nový rok.
Opět čas měří všem stejně, budeme o rok
starší, zkušenější a moudřejší. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem šťastné a veselé Vánoce a v nastávajícím roce ať využijete moudra k prožití šťastných dnů.
Anna Vašicová – starostka obce
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Rada obce schvaluje
Pacht obecních pozemků po proběhlé KPÚ.
 Poskytnout bezplatně prostory KD pro pořádání tanečních kurzů
pro mládež.
 Zpracování projektu II. etapy revitalizace zeleně v obci Louka.
 Zpracování PD rozšíření kapacity MŠ Louka.
 Smlouvu o dílo na zhotovení PD nového územního plánu obce
Urbanistickým atelierem Zlín s.r.o.
 Pořadatelsky zabezpečit ples Horňácka v prostorách KD Louka.
 Finanční dar na činnost centra pro sluchově postižené Hodonínsko
na rok 2016.
 Finanční dar na zřízení nového babyboxu v Břeclavi.
 Instalovat v ulici Bůdy dopravní značky Průjezd zakázán.
 Nákup sad tašek na třídění komunálního odpadu pro občany Louky.
 Nákup 10 ks setových laveček Pod Háj.
 Podpořit oslavy 70. výročí založení nemocnice v Kyjově.


AKTUALITKA Z PŘEDEŠLÉHO
ČTVRTLETÍ
V neděli 30. 8. 2015 se konaly ve Veselí
nad Moravou závody in-line bruslařů na
tamním oválu. Naši obec reprezentovala
Michaela Hudečková, která vyhrála kategorii Fitness 4. Závod se skládal z jízdy na
100 a 500 metrů.
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Lúcké hody 9. - 11. 10. 2015
Hody jsou slavnost, která připomíná vysvěcení kostela na vesnici. Dostavba kostela
Panny Marie Růžencové byla pro Louku
mimořádnou událostí. Svátek Panny Marie
Růžencové připadá na 5. října. V neděli
blízko tohoto dne u nás slavíme hody a to
slavnostní mší svatou, krojovou zábavou
a taky místními specialitami, které ženy pro
své blízké, ba i vzdáleně bydlící rodinné
příslušníky připravují.
Vedení hodového týdne se u nás ujímá
svobodná mládež 18letých. Nejinak tomu
bylo i letos. Zvolení stárci Zdeněk Lejčko
a Lukáš Kostelanský se tohoto úkolu velmi
dobře zhostili. V pátek pro mládež a příznivce moderní zábavy hrála skupina Reflexy. Tradiční krojová sobotní zábava, kde
k tanci či poslechu hráli Skoroňáci se těšila
opět velké návštěvnosti. Zdeněk s Lukášem
velmi vtipným úvodním slovem pozdravili
návštěvníky. Kolem 23. hodiny následovalo
sólo stárků, po té celého ročníku 1997.
Série byla zakončena tancem s rodiči. Dobrá nálada s hudbou trvala do brzkých ranních hodin.
V neděli v 10 hodin sloužil P. Petr Wnuk
slavnostní hodovou mši svatou, za účasti
krojové mládeže. K hodům neodmyslitelně
taky patří pouťové atrakce, kterých bylo na
prostranství před mateřskou školou letos
hodně, všichni si došli na své od malých až
po velké. Tentokrát je pro nás připravil pan
Procházka z Břeclavi. Ve 13 hodin začala
tradiční obchůzka stárků po dědině, jeden
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z několika místních zvyků, kdy stárci zvou
všechny k večerní zábavě, tentokrát s cimbálovou muzikou Marka Potěšila z Lipova.
Za hojné účasti příznivců cimbálky hody
končily v pozdních nočních hodinách. Za
přípravu, organizaci a vůbec celkový průběh letošních hodů děkujeme
ročníku 1997.
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Taky nesmíme zapomenout poděkovat
ženám, které připravovaly růže pro výzdobu naší kapličky, pomníku padlých. V letošním roce paní Anna Holbová k této příležitosti za finanční podpory věřících žen
z Louky nechala ušít nové šaty pro Pannu
Marie v kapličce. Vůbec za zhotovování růží
ke všem významným příležitostem během
roku děkujeme nejenom paní Anně Holbové, ale taky Marii Lancůchové, Ludmile
Horňákové,
Věře Maňákové, Anně
Gerlichové
a Bohumile
Buzíkové.
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Vítání občánků

Neděle odpoledne 18. 10. 2015 ve 14 hodin v přísálí kulturního domu jsme přivítali
mezi naše spoluobčany, děti narozené
v letos od nového roku. V krátkém programu je básní přivítala paní učitelka z mateřské školy Pavla Vašicová s našimi dětmi
předškolního věku, Lucinka Sabotová zahrála skladbu na housle, po té je pozdravila starostka obce Anna Vašicová. Členka
kulturně školské komise Monika Čagánko-

vá představila rodiče s jejich dětmi: manželům Lence a Petrovi Holíkovým se narodil 23. března 2015 syn David, paní Pavle
Pytlové a panu Ivo Tomčalovi se narodila
26. srpna 2015 dcera Adélka, manželům
Jarmile a Petrovi Mičkovým se narodil
23. března 2014 syn Adam. Každé z dětí
dostalo finanční podporu a dárek s hračkou, maminky byly potěšeny červenou
růží. Všem těmto dětem přejeme především zdraví, aby jejich další dny byly slunné, plné pohody, radosti a úsměvu. Rodičům přejeme, aby jejich starost a odpovědnost ve výchově byla korunována neplacenou odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

IX. Horňácká Svatohubertská mše
O krásné, podzimním sluncem zalité neděli 8. listopadu se v Horňácké Louce konala již IX. Hubertská mše.
Slavnostní průvod myslivců doplnili čestní
hosté, zástupci řádu sv. Huberta, Moravských rytířů sv. Kolumbána a Černí myslivci Pobeskydští. Mši svatou celebroval
P.Petr Wnuk v úpravě Vacek a Selement
zpíval chrámový sbor z Louky, sólový zpěv
Tomáš Hrbáček, doprovázeli trubači fakulty SLD - ČZU v Praze. V doprovodném programu po mši svaté v kulturním domě
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bylo možné shlédnout výrobky Swarovski,
řezbářské práce, různé doplňky k myslivecké uniformě. Na prostranství před
kostelem jsme shlédli ukázku vábení zvěLúcký zpravodaj 2015/04
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ře podané mistrem Václavem Svobodou,
ukázku pasování lovce při ulovení prvního
kusu trofejové zvěře, vystoupení sokolní-

ků z Plzně, koncert trubačů lovecké hudby, koncert Lipovské pětky. Rovněž bylo
možné zakoupení dárkových předmětů
v odborných mysliveckých stáncích.
Za nevšední duchovní, společenský a kulturní zážitek děkujeme Ing. Janu Škopíkoví, firmě Expal, Mysliveckému sdružení
Volavec Louka, obci Louka, Mysliveckýcm
sdružením mikroregionu Horňácko a Římskokatolické farnosti Lipov.

Humor - koření života
Sobota 14. listopadu. Na kulturním domě
v Louce Agentura AV ve spolupráci s Obcí
Louka a Obcí Velká nad Veličkou (kulturní
dům ve Velké nad Veličkou prochází letos
rozsáhlou rekonstrukcí, proto jsou některé pořady přesunuty na kulturní dům)
pořádala již 7. setkání lidových vypravěčů
z Moravy a Slovenska. Tento pořad vznikl
na počest lidového vypravěče Vaška
Mlýnka z Kuželova s tím, že posluchač
odlehčí svoji mysl od každodenních starostí, na chvíli zapomene na problémy při
humoru. V programu vystoupilo 9 vypra-
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věčů. S velkým úspěchem se setkala vypravěčka z Lipova paní Anežka Tomšicová,
dále jsme mohli poslechnout vystoupení
tetky Filomény alias Evy Doupovcové
z Vracova, Radka Duly z Boršic, Františka
Pavliňáka ze Sudoměřic, Václava Hučíka
z Blatničky, Jiřího Vrby z Pivína, Anton Dinka ze Slovenské Skalice a Janko Kohut
z Gbelů. Pořadem mluveným slovem provázel Jiří Miškeřík z Malé Vrbky. O hudební doprovod se postarala Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila z Lipova.
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Muzikoterapie
Čtvrtek 19. listopadu. Tentokrát jsme
s našimi seniory zavítali v rámci pořadu
„Čaj o páté“ na kulturní dům do Veselí nad
Moravou a společně s veselskými seniory
se zúčastnili Muzikoterapie aneb léčba
hudbou - programem určeným především
pro dříve narozené posluchače. Svým vystoupením nás bavili členové brněnského
divadla SLUNEČNICE. Poslouchali jsme nejen krásné známé, ale i méně známé melodie z našich i zahraničních muzikálů. Rovněž tak hity našich předních zpěváků jako
je třeba Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Karel Gott nebo Valdemar Matuška. Jistě se podařilo naše seniory aspoň na chvilku odvést myšlenkami od
denních starostí, pohladit duši krásnou muzikou a krásným českým textem, Děkujeme
paní Bohdance Gálové, pracovnici odboru
sociálních věcí a zdravotnictví při městské

úřadu Veselí nad Moravou za pozvání na
tento pořad. Panu Hýžovi za bezpečný převoz autobusem. A protože před programem jsme měli půlhodinku pro sebe, využily jsme ji k posezení v kavárně nového kinosálu při čaji, či kávě. Doufejme, že toto
setkání nebylo poslední, že se můžeme těšit na další pěkné odpoledne s našimi
seniory.

Cirkus Carneval
V sobotu 21. listopadu k nám zavítal CIRKUS
CARNEVAL. Cirkusová show byla tentokrát
přizpůsobena našim dětem. Bylo možné
shlédnout moderní magii, cvičená zvířátka,
vystoupení velké psí revue, westernovou
show, tančící talíře, varietní koktejl. Kouzelnické umění si mohli vyzkoušet i naše děti.
Pořad byl zajímavý, nezkazil ho ani menší počet návštěvníků.
8
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Floristický seminář

V pondělí 23. listopadu se v sále kulturního domu opět konal floristický seminář.
Tentokrát si mohly domácí aranžérky vyrobit závěsnou hvězdu, ozdobit kvetoucí
brambořík a adventní věnec. Symbolem
letošní doby adventní je barva hnědá
a žlutá, v tomto duchu je i adventní věnec, na který jako materiál byla použita
skořice.

Floristický seminář pod vedení mistra České republiky, ba letos i Slovenské ve floristice seniorů pana Jaromíra Kokeše se těší
poměrně velkým počtem zájemkyň. Pan
Kokeš se nevěnuje jen floristice, ale má
rád i domácí zvířátka, a že jich má spoustu
od koníků Eliota a Emily, dvou pejsků Darinky a Kety, kozy Hedviky, ovečky a berana, taky čínské prasátko Boženu, slepice,
hedvábničky, králíky a pět kusů hus. Až je
to v dnešní době neuvěřitelné, že mladý
člověk s tak jemnýma rukama a cítěním
pro květinu, má tak bohatou zvířecí domácnost. S panem Kokešem se opět sejdeme na jaře před Velikonoci. Termín
bude upřesněn.

Fórum fórů
V pátek 27. listopadu obec Blatnička pořádala pro všechny sousední obce zábavný, jemně soutěžní pořad plný smíchu,
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fórů, recese a satiry na kulturním domě
v Blatničce. Obec Louku prezentoval Hynek Evják, který získal hned dva diplomy.
Jeden za III. místo v kategorii bavič a druhý za I. místo v kategorii vtipy. Čelem poroty za Louku byl František Galečka. Děkujeme za skvělou prezentaci a hodně úspěchů v roli baviče i při jiných soutěžích či
pořadech. Třeba se příště podaří dosáhnout na stupeň nejvyšší a vyhrát 5 tisíc Kč.
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Tajemství adventu

Neděle 29. listopadu. Tradičně již devátý
rok se scházíme na první adventní neděli
v sále kulturního domu na koncertě s názvem Tajemství adventu. Tentokrát nás
potěšili svým vystoupením členové dětského souboru „Lúčánek“ pod vedením
paní Jany Evjákové a Martina Zrini za doprovodu dětské cimbálové muziky Hrozének s vedoucí Lenkou Jochovou. Mužský
pěvecký sbor Louka, děti ze Základní školy
Louka, hudební doprovod na key board
paní učitelka Eliška Bílková, housle Martin
Hrbáč. Dále Chrámový sbor Louka, ženy
z Louky. Jako hosté vystoupením potěšily
Kuželovské zpěvule a Mužský sbor Šardice. V přísálí se konaly mini trhy výrobků
drobných řemeslníků, opět k nám zavítala
Vlaďka Macková z Milotic se svými výrobky z perníku, pletené šály, čepice, domácí
mýdla. Zdeněk Maňák nabízel med, me10

dovinu a výrobky z medu, Jožka Kostelanský vyřezávané zvířátka do betlémku, dekorační věci, Martina Machálková výrobky
šátečkové techniky a Monika Čagánková
prezentovala výrobky ze síně tradic z Blatničky. Po koncertě byl rozsvícen vánoční
strom před kulturním domem, za poskytnutí letošního vánočního stromu děkujeme manželům Mikeskovým. Za přípravu
nedělního odpoledne děkujeme kulturně školské komisi, mužům z pěveckého sboru
a zaměstnancům obce.

Adventní čas zahájila taky děvčata kulturně - školské komise prezentací naší obce
ve Strážnickém skanzenu prodejem trnkového cukroví a domácích koláčků. Počáteční obavy s nezájmu o cukroví, které
připravily lúcké ženy, se brzy rozplynuly
a návrat domů byl s prázdnými krabicemi.
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Vánoční strom
Ten rok velice rychle uběhl a máme zde
opět čas adventu. Nastává příprava na
vánoční svátky. V neděli 29. listopadu po
odpoledním koncertu rozsvítíme zase
vánoční stromek před obecním úřadem.
Rostl dlouhé roky v zahradě manželů
Anežky a Jana Mikeskových na Záhumenicích, kteří nám ho letos věnovali. Na přesunu pracovali zaměstnanci obecního
úřadu, pan Přibyl z Tasova s vysokozdvižným jeřábem, pan Fišer provedl převoz
na místo určení a pan Kraus nasvítil. Nyní
se budeme několik měsíců těšit z jeho
krásy, nejprve s rozsvíceným, později
jen tak.

Mikuláš
Pátek 4. prosince. Přišel k nám Mikuláš,
vybral si první naší školu. Doprovodil ho
anděl, ten byl docela hodný, ale ten čert,
šel z něho až strach. Rychle jsem vzpomí-
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nal, co jsem komu provedl a zda jsem poslouchal maminku. Mikuláš nás znal a měl
všechno o nás zapsáno ve velké knize.
Vysvobodila nás písnička, básnička nebo
říkanka. Každý dostal nějaký dárek. Všechny třídy navštívili, ale nikdo nebyl odnesen. Všichni jsme zůstali ve škole. Pak si
svou cestu namířili i do mateřské školy,
tam moc nepochodili. Tam bylo čertíků
a andělů, celé peklo bylo složeno i půlka
nebe, tak zavítali do školní kuchyně. Paní
kuchařky musely slíbit, že budou po celý
rok dobře vařit.
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Vypouštění balonků

Pátek 4. prosince. I letos jsme se zapojili
do organizované akce vypouštění balónků
s přáníčkem k Ježíškovi. Tato akce je součástí projektu "Český ježíšek" a je zároveň
pokus o rekord ve vypouštění balónků
v celé ČR. Balónky jsme vypustili v 15.15
hod. dle výzvy, kterou prostřednictvím
rádia Impulz moderoval Václav Vydra.
Všech 165 balónků mířilo k nebi s tajným
přáním. Tato akce se dostala do podvědo-

mí našich dětí i dospělých, těch se taky
nemálo zúčastnilo. Zaměstnanci obce už
od půl třetí napouštěli balónky heliem.
Odpoledne pokračovalo v přísálí, kde
naši společnost navštívil Mikuláš v doprovodu anděla a dvou úžasných čertů. Každé z přítomných dětí dostalo mikulášský
balíček, k tomu perníček (anděla, čerta
a Mikuláše). Taky se podával čaj jak pro
děti, tak pro dospělé. Na přípravě tohoto
pěkného odpoledne se podíleli: Iveta
Maňáková, Jan Maňák, Radek Jančár,
Jaroslav Pavlech, Eva Dřímalová, Věra
Maňáková, Petra Ilášová, Kateřina
Štefánková, Denisa Chrenčíková, Božena
Pokorníková. Všem děkujeme za nevšední zážitek. Věříme, že jsme přispěli letos
k rekordu vypuštěných balónků a taky, že
naše tajná přání se splní.

Beseda u cimbálu
Na kulturním domě v Louce se 5. prosince
konala Mikulášská beseda u cimbálu, kterou pořádal Horňácký folklorní soubor
Velička a Klub Horňácké slivovice a obec
Velká nad Veličkou. V programu nás pobavili svým vystoupením Dětské soubory
Veličánek a Veličánek mladší, Soubor Velička. Mužský a ženský sbor z Velké nad
12

Veličkou, Kuželovské zpěvale, Sboreček
žen z Lipova, cimbálová muzika Romana
Sokola a cimbálová muzika Petra Galečky.
Rovněž byla připravena bohatá tombola.
Součástí večera byla ochutnávka ostatních ovocných a jiných destilátů. Rovněž
se řadí k velmi zdařilým akcím, které probíhaly u nás v Louce.
Lúcký zpravodaj 2015/04

SZPO Louka a naše podzimní aktivity
PŘEDNÁŠKA LÉKAŘE

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

Ve čtvrtek 22. 10. odpoledne uspořádal spolek zdravotně postižených občanů tak jako
každý rok besedu s lékařem. Letos jsme
oslovili pana MUDr. Josefa Ovečku – našeho
obvodního lékaře. O besedu projevili členové velký zájem. Doktor Ovečka zúčastněné
seznámil s běžnými civilizačními chorobami.
Na závěr si všichni přítomní mohli vyzkoušet
základy první pomoci na živých figurantech.
Nechybělo ani malé občerstvení po kterém
se členové plni dojmů rozcházeli do svých
domovů.

V tomto adventním čase se členové svazu
zdravotně postižených občanů pravidelně
každoročně scházejí.
Dne 9. prosince
uspořádali předvánoční posezení. Tuto
akci zpestřily svým

velmi pěkným programem děti ze zdejší
mateřské pod vedením paní učitelky Pavly
Vašicové. Výbor připravil pro všechny zúčastněné občerstvení a bohatou tombolu.
Přítomnost členů byla téměř stoprocentní,
domů jsme se rozcházeli ve večerních hodinách plni dojmů.
Výbor SZPO touto cestou děkuje všem
sponzorům za příspěvky dárků do tomboly,
které byla opravdu pestrá a bohatá. A jsou
to: Obecní úřad Louka, Jagoš Libor – smíšené zboží, Kostelanský Jaromír – elektro Veselí nad Moravou, Maňák Petr – elektro
Louka, Kučerová Jarka – potraviny, Maňáková Hanka – drogerie, Stejskalová Blanka –
drogerie, Spazierová Michaela – Kosmetika,
Malečíková Věrka – kadeřnice, Hartmanová
Lidka – pedikúra.
Za SZPO František Řehák
Lúcký zpravodaj 2015/04
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Dračí polétání

Je neděle 18. října 2015, 14 hodin, počasí
není ani na draka, protože se na stromech
nehne ani lístek. Nepomůže ani, že vyhráváme nahlas "Zafoukej větříčku". Děti se pomalu scházejí v doprovodu rodičů i prarodičů a zapisují se u pořadatelů, kde každý dostává dárek. Počasí je stále stejné, proto

děti vytahují draka nad hlavu jen pomocí
běhu. Po zastavení drak ještě chvilku zůstává nad hlavou a potom pomalu klesá k zemi.
Některé děti odradilo počasí, sešlo se jich
jen 19 a dvojnásobek rodičů a prarodičů.
Nebo i jen tak se přišli dospělí podívat. Ale
stejně to byl pěkný pohled jak na doma vyrobené a pomalované draky, tak i na kupované. Se zvláštními přišly Kateřina a Terezka
Sečkařovy, ty měly draky ve tvaru pirátských
lodí.
Poděkování patří jak pořadatelům - leteckomodelářskému klubu a kulturně školské
komisi při OÚ v Louce, sponzorům i všem
zúčastněným za pěkné odpoledne.
Za LMK Jan Škopík

Světluškový průvod
Dne 27. října členky výboru červeného
kříže opět po roce uspořádaly v podvečer
státního svátku Světluškový večer. Sraz
účastníků byl před obecním úřadem v
17 hodin odkud se průvod děti i dospělí
s rozsvícenými lampiónky, lucerničkami
a světýlky vydal na putovní cestu po obci
směrem na Lipov. Dále ulicí Drahy ke
kapličce, pokračovali po chodníku na
Horní konec a zpět k obecnímu úřadu.
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Zde je čekaly s odměnou berušky Petra
a Katka. Každému účastníku byl podán
čaj, perníček, světélkující náramek. Tentokrát se nás sešlo celkem 136. Spokojenost byla na všech stranách, i počasí celkem přálo, nebyla zima a ani větr nefoukal. Rozcházeli jsme se s úsměvem na
rtech po dvou hodinách do svých domovů. Děkujeme pořadatelům za přípravu
této akce.
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Maryša ve Veselí
Po úspěšné premiéře a několika reprízách
divadelního dramatu Maryša bratří Mrštíků
jsme na konci letošního dubna ukončili opět
divadelní sezónu. Kulisy, rekvizity a kostýmy
se uklidily, divadelní knížky uložily do skříně.
V červenci nám však přišla pozvánka od pana Blažíčka, ředitele kulturního centra ve
Veselí nad Moravou. Jeho myšlenka byla
uspořádat podzimní přehlídku ochotnických
divadel z okolí Veselí nad Moravou. Byl by
rád, kdybychom přijali jeho pozvání. S radostí, ale i menší obavou jsme pozvání přijali. Už
několik let jsme naše divadelní hry chtěli
nabídnout veselskému obecenstvu, ale
všechny možné termíny vždy obsadili profesionální umělci z velkých měst. Divadelní
košt, tak byl nazván onen víkend, proběhl
20.–22. listopadu 2015 v prostorách veselského kulturního domu a nové kavárny
v kině. V říjnu jsme tedy při několika zkouškách „oprášili“ divadelní drama Maryša, připravili jsme kulisy, rekvizity a kostýmy. Už při

první čtené zkoušce se divadelní narážky
všem hercům lehce vybavily. Maryša
v podání Louckých ochotníků v pátek
večer zahájila Divadelní košt ve Veselí
n. Moravou. Naše obavy z veselského
obecenstva se rychle rozplynuly, přijalo
nás velmi srdečně a v hojném počtu. Herecké výkony ocenily srdečným potleskem a spousta známých nám děkovalo za
příjemněprožitý večer. Všichni jsme přijeli domů spokojení, u srdce nás hřál pocit
z dobře odvedeného díla. Teď už se budeme připravovat na další divadelní
sezónu.
V závěru letošního roku bych chtěla popřát hercům plno krásných rolí, panu
režisérovi Antonínu Maňákovi ještě
spoustu úspěšně nastudovaných her,
našemu milému publiku a Vám všem,
hlavně zdraví, klid, lásku a pokoj v srdci.
Do nového roku 2016 vykročme
s úsměvem a radostí.
J. Hrbáčková

Z DĚNÍ ŠIPKOVÉHO SPORTU
Třetí neděli v září se rozběhla šipková liga, která je doprovázena sériemi turnajů v elektronických šipkách. Naše družstvo se před zimní přestávkou drží na těsné hranici postupu do
jarní vyřazovací části.
Série turnajů open byla zahájena první pátek v září a koná se pravidelně každý týden od
19.00. Děkujeme všem místním, kteří zahájili svou šipkovou kariéru právě na těchto turnajích a srdečně zveme ostatní zájemce!
Po úspěšném letním turnaji se uskuteční také vánoční šipkový turnaj, který se bude konat
v neděli 27. prosince od 14.00 v Hospůdce u Bivoje (registrace od 13.00). Srdečně zveme
všechny zájemce o šipky na tento turnaj. Turnaje se mohou zúčastnit i hráči bez ligové licence.
Přejeme všem šťastné a veselé prožití vánočních svátků a těšíme se na všechny na našem
turnaji!
DC Lavazza Louka
Lúcký zpravodaj 2015/04
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Školní zpravodaj
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
První ročník předvánočního jarmarku základní a mateřské školy proběhl v pátek
20. listopadu 2015. Bohatý program si připravili učitelé a děti na kulturním domě.
S vánočním pásmem vystoupily mladší
děti ze školky jako roztomilé myšky. Starší
děti ze školky si připravily sportovní číslo
v převleku sněhuláků. Folklorní číslo si
nacvičil soubor Lúčánek. Divadlo s názvem
Jirka s kozou zahráli žáci 4. a 5. ročníku
a na závěr zazpíval školní sboreček.
Po vystoupení byl připraven jarmark
s pestrou škálou výrobků k zakoupení,
které vyráběli šikovné děti, žáci a jejich
rodiče.

SELSKÝ DOMEK
Dne 27. října 2015 jsme navštívili s dětmi
základní a mateřské školy Selský domek
v Kněždubě. Pro děti byl připraven zábavný výukový program tematicky zaměřený
na hospodářská zvířata. Děti si prohlédly
a pohladily ovce, kozy, slepice a také strakaté prase jménem Leontýnka. Zábavnou
formou si zopakovaly vědomosti o životě
na vesnici a na závěr programu si zasoutěžily v běhu v pytlích.

KONCERT ZUŠ
Poslední předvánoční školní akcí byl výchovný koncert žáků ZUŠ ve Veselí nad
Moravou. Vystoupili žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru.
Součástí byla výstava výtvarných prací
žáků výtvarného oboru.
16

Duchovní okénko
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec.“
To je motto Roku milosrdenství, který papež František zahájil 8. prosince.
Vnímáme tvrdost a bezcitnost společnosti, chlad a sobectví v mezilidských
vztazích. Kdo to změní, kdo bude mít sílu postavit se tomu a vnášet jiného
ducha? Ten, kdo sám nejprve zakusí něhu a přijetí Boha – milosrdného Otce.
Ve světě uznávajícím jen výkony a úspěch se člověk samozřejmě snaží zakrýt své limity,
slabosti a chyby. Naproti tomu tváří v tvář milujícímu Bohu se nemusíme bát uznat svou ubohost a vrhnout se do jeho náruče. A navíc nám Vánoce připomínají, že Bůh sám se stal slabým,
když se narodil jako dítě, abychom se i my nebáli být zranitelní.
Že Bůh je milosrdný, to dnes ví mnoho lidí. Ale zapomíná se na to, že doopravdy na sobě
zažít Boží milosrdenství může jen ten, kdo uznává svou ubohost a hříšnost.
„Nebudete-li jako děti, do Božího království nevejdete,“ říká Pán Ježíš. Odložme tedy svou
důležitost a tváří v tvář Božímu milosrdenství mu vyznejme svou hříšnost. Nemusíme se bát,
nemusíme nic zakrývat. Čím pokornější budeme, tím intenzivněji nás k sobě Bůh přitiskne.
Naším problémem není, že jsme málo milosrdní, ale že málo milosrdenství přijímáme, že
z něho málo žijeme.
Ve světle těchto pravd se pak rozhřešení ve zpovědi jeví jako „možnost hmatatelně se dotýkat milosrdenství,“ jak píše papež František. Abyste v tomto roce objevili tuto nádhernou pravdu a žili z ní, to vám přeje a vyprošuje
P. Petr Wnuk

Kniha Louka ve staletích - výzva
Obec Louka připravuje vydání knihy Louka ve staletích, na které mimo jiné pracuje etnoložka
paní Petra Hrbáčová. Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při doplňování informací do sekce
o řemeslnících a živnostech. Konkrétně se jedná o čísla domů nebo křestní jména jednotlivých
řemeslníků nebo provozoven - řezníci, obchod, pekař atd. Věříme, že někteří z Vás si vzpomenete. Informace můžete dodat na podatelnu obecního úřadu. Za spolupráci srdečně děkujeme.
UKÁZKA Z KNIHY: Vedle práce v zemědělství řada rolníků ovládala jednoduché řemeslné činnosti, vyplívající se základních potřeb chodu hospodářství. Jednalo se výrobu či opravy zemědělského nářadí, postrojů,
ale např. i pletení z proutí, výrobu jednoduchého nábytku, březových metel a podobně.
Náročnější výroba byla záležitostí vyučených řemeslníků, kterých zde, vzhledem k velikosti obce, nebylo
mnoho. Nemohl chybět kovář, který koval koně i krávy a zhotovoval či spravoval zemědělské nářadí
a nástroje. V Louce byla kovárna v místech dnešní hasičské zbrojnice, patřila kováři A. Sečkařovi z domu
č. 114. Uplatnili se zde i zámečník (Hrbáček) a klempíř (p. Hadač v Dolním konci). K dalším nezbytným
venkovským řemeslům patřil stolař zhotovující nábytek, ale i okna, dveře či vrata. V první polovině
20. století zde v tomto oboru pracoval např. A. Jagoš nebo p. Prukl. Šitím oděvů se zabývali krejčí p. Mikéska, J. Tríska, S. Truntát č. 149. Ženské kordule a rukávce šila po roku 1910 p. Machálková z domu
č. 157, později p. Růžičková z č. 58 a Anežka Sedláčková z č. 270. Obuvníky byli J. Polách, P. Kolacia,
p. Kašpárek. Ke specifické výrobě, která zde byla rozšířena zejména v období 2. světové války, patřilo…
Lúcký zpravodaj 2015/04
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OPRAVA CESTY V LOKALITĚ
ZÁHUMENICE

Naše stavby

Na základě usnesení zastupitelstva obce
30. 9. 2015 byla koncem října v rámci
údržby zahájena oprava místní komunikace v ulici Záhumenice. Smlouva o dílo
byla sepsána s firmou Strabag a.s. , vítězem výběrového řízení. Ve spolupráci

povrchu. Byly položeny nové silniční stojaté, přechodové a nájezdové obrubníky,
a byl proveden po vyrovnání povrchu
nový dvouvrstvý kryt celé opravované
komunikace asfaltovým betonem. Vjezdy

s firmou a po vzájemné dohodě za spolupráce zaměstnanců obecního úřadu, byla
stavba provedena v časovém rozmezí
šesti týdnů. V rámci opravy bylo provedeno odstranění podkladů ve vjezdech,
rozebrání dlaždic, vytrhání obrubníků na
jedné straně, odstranění chodníkových
dlaždic, nánosů na krajnicích, očištění
podél obrubníků, vyrovnání nerovnosti

byly upraveny dobetonováním a položením zámkové dlažby. Rovněž byl rekonstruován chodník po celé délce a to vyhloubením rýhy do hloubky 35 cm, položením záhonových obrubníků, podsypáním a zhutněním podkladních vrstev kamenivem a položením zámkové dlažby.
Negativem akce bylo, že došlo ke krádeži
palet uskladněných za kulturním domem.

Bobr stavitel
Naši myslivci se snažili deset let udržovat oplocenku u Herusu než vyrostlo kousek pěkného remízku. Přišel bobr stavitel a v neuvěřitelně krátké době přestavěl vzrostlé stromy na metrovou hráz přes Veličku. Věříme, že životní prostředí Jihomoravského kraji
tuto snahu ocení a přispěje na novou výsadbu.
18
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Separace odpadů
Obec Louka podala v rámci zkvalitnění
nakládání s odpady Žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Životního prostředí OPŽP na pořízení drtiče jakéhokoliv druhu rostlinného materiálu
a z ořezů stromů, dále nádob na separaci
papíru, plastů a tabulového skla. Realizací
tohoto záměru chceme dosáhnout ke
zkvalitnění nakládání s odpady a především k vyšší vytříděnosti odpadů. Současný stav nádob rozmístěných na sběrných
místech v obci je nedostačující. Celkové
výdaje na projekt činily 693 330,- Kč.
Obec Louka byla podpořena ve výši 90%
celkových nákladů, náš podíl tudíž činil
69 333,- Kč.
Dva kusy nádob o objemu 1 100 litrů na
separaci papíru, jeden byl umístěn na
sběrném místě u dolní autobusové zastávky, druhý na sběrném místě u obecního
úřadu. 2 kusy nádob o objemu 1 100 litrů
na separaci plastů rovněž zde jeden byl
umístěn u dolní autobusové zastávky
a druhý u obecního úřadu. 1 kus zelené
nádoby o objemu 1 100 litrů na tabulové
sklo – umístěn u obecního úřadu.
Drtič biomasy R280 Negri bio se silničním
podvozkem, motorem Honda, výkon
21Hp byl dodán obci Louka 6. října. Drtič
je přizpůsoben tak, že se dá zapojit na
traktůrek a přemístit dle potřeby. Tyto
Lúcký zpravodaj 2015/04

tipy drtiče jsou určeny k drcení organického odpadu např. listí, větví, keřů, živých
plotů, stromů a jiných dřevin rozdílných
tvrdostí. Robustní konstrukce drtičů je
odolná proti mechanickému poškození
i při trvalém zatížení maximálním pracovním výkonem a tím je zaručena dlouhá
životnost s minimálními servisními náklady. Obracíme se v tomto směru na občany, aby bio odpad dovážený na komunitní
kompostárnu zbavili všech kovových, plastových předmětů se kterými se zde poměrně často setkáváme, abychom předešli
k poškození jak nožů a kladívek, které jsou
poměrně drahé, tak jiných součástek na
drtiči. Věříme, že naléhavost této výzvy
pochopíte a stroj nám všem bude sloužit
udržovat životní prostředí kolem nás co
nejdéle. Drtič je využíván v plné míře na
naší kompostárně v lokalitě Šraňky. Dodala ho firma ELVA PROFI s.r.o. České Budějovice po řádném výběrovém řízení.
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Důležitá oznámení
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Je stanoven na 430,-Kč na osobu/rok. Možno uhradit přímo na Obecním úřadě
osobně, šekem nebo převodem z bankovního účtu na číslo účtu 5225-670/0100.
Děkujeme občanům za třídění odpadu. V naší obci je možno využít žluté kontejnery
na plast, modré kontejnery na papír, zelená nádoba na barevné sklo, bílá nádoba
na bílé sklo a nově tmavě zelená nádoba s označením je určena na tabulové sklo.
Nápojové kartony se ukládají do žlutých kontejnerů na plast. Šatstvo je možno ukládat do kontejnerů na ošacení. Dále kontejner na sběrném místě u hřbitova na hřbitovní odpad, kontejner na komunální odpad včetně velkoobjemového, kontejner
na železo. Na bio odpad možno využít kompostárnu v lokalitě Šraňky. Dvakrát ročně svoz nebezpečného odpadu květen a září u obecního úřadu. Prosíme Vás, abyste použité nápojové a papírové kartony ukládali do určených nádob stlačené.

ÚHRADA STOČNÉHO
A VODNÉHO 2016
Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV
a kanalizace, 696 72 Lipov č. 182,
IČ: 70921148
Cena vodného a stočného na rok
2016 vychází z kalkulace dle povinného kalkulačního vzorce uvedeného na
stránkách Ministerstva zemědělství
a to pro obě obce následovně:
VODNÉ: 23,-Kč/m3
splatnost šekem do 30.06.2016
STOČNÉ: 704,-Kč včetně DPH
na občana a rok splatnost šekem
do 30.09.2016

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO
ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
Pondělí 21. 12. 7.00–12.00 12.30–15.00
Úterý 22. 12.
7.00–12.00
Středa 23. 12.
zavřeno
Čtvrtek 24. 12.
zavřeno
Pátek 25. 12.
zavřeno
Pondělí 28. 12.
zavřeno
Úterý 29. 12.
zavřeno
Středa 30. 12.
zavřeno
Čtvrtek 31. 12.
zavřeno
Pátek 01. 01.
zavřeno
Telefonní číslo pro nutné případy:
724 328 369

Šeky budou doručeny do domácností.
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PŘIPRAVUJE SE
23.12.2015

Betlémské světlo bude místní mládež roznášet od 16 hodin.
Zájemci o betlémské světlo ať nechají rozsvíceno před domem
nebo se domluví s vedoucími skupinek.

24.12.2015

Půlnoční mše svatá bude v kostele Panny Marie Růžencové ve
22 hodin. V kostele v Lipově bude mše ve 20.30 hodin.

26.12.2015

Koncert Magdaleny Můčkové v kostele Panny Marie Růžencové
v 15 hodin.

27.12.2015

Vánoční šipkový turnaj v Hospůdce u Bivoje od 14 hodin.

29.12.2015

Vánoční turnaj ve stolním tenise.

09.01.2016

Tříkrálová sbírka. Sraz účastníků v 8 hodin na KD.

09.01.2016
15.01.2016

Divadelní ples.
Školní ples.

22.01.2016

Ples obcí Horňácka.

30.01.2016

Myslivecký ples.

18.03.2016

ČČK pořádá zdravotní přednášku s MUDr. Petrem Dvorským.

02.04.2016

Lúcký košt trnek od varených po tekuté.

Srdečně Vás zveme na

ŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ S OTCEM ARCIBISKUPEM
které se uskuteční dne 2. ledna 2016 v 15.00 hodin
v kostele Svatých Andělů strážných ve Veselí nad Moravou.

Po mši svaté bude následovat tříkrálový průvod městem. Součástí průvodu budou
živá zvířata (velbloudi, koně), vyvrcholením bude slavnostní ohňostroj.
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