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Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
• odročit zpracování projektu na protipovodňový varovný systém;
• vypracování žádosti na Zvyšování společenského využití lesa na zkulturnění prostředí areálu Pod Hájem;
• zakoupení 10 ks knihy „Putování po rodném kraji očima vzpomínek –
Nářeční slovník Horňácka“;
• zhotovení leteckých snímků obce;
• neposkytnout podporu pro Nadaci Partnerství na obnovu značení Moravských vinařských stezek v naší obci;
• odstranění přestárlých topolů a provedení nové výsadby v prostoru pod
viaduktem v místě plánované cyklostezky Louka–Lipov;
• zadání zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace v dolním konci a u MŠ a prodejny Jednota;
• bezplatné poskytnutí prostor kulturního zařízení na akci „Vánoční sraz
šipkařů“;
• místo konání voleb prezidenta ČR v prostorách kanceláří obecního
úřadu;
• podporu činnosti Mužského pěveckého sboru Louka;
• nepodpořit provoz veřejného telefonního automatu před obecním
úřadem;
• věcný dar do tomboly plesu Matice Svatoantonínské;
• nákup 20 ks knihy „Hlavu vzhůru chlap(c)i“ autorky Mileny Mikulkové.

Publikace ke koupi na obecním úřadě Louka:

Dále lze na obecním úřadě zakoupit různé druhy bylinných horňáckých čajů. 1 krabička čaje za 35 Kč.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nejkratší adventní doba, ve které bychom se měli ztišit, pozastavit, zamyslet se a co nejvíce se věnovat
svým blízkým, pomalu končí. Určitě
se už všichni nemůžete dočkat Štědrého dne se zvláštní atmosférou Vánoc, zapálených svíček a prožitků tajemného kouzla u rozsvíceného stromečku. Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou nezapomenutelné, a asi proto se na tento zvláštní
okamžik tak těšíme.
Když se ohlédneme a zhodnotíme uplynulý rok, určitě si vzpomeneme na spoustu pěkných kulturních,
společenských a sportovních akcí, za
které organizátorům a všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k jejich
zdárnému průběhu, srdečně děkuji.
Z ostatních aktivit za pozornost
stojí úprava zeleně v krajině, konkrétně v lokalitě Díly nad Maňáky, kde se
nachází spousta vzácných rostlin, mezi nimi i hlaváček jarní. Výsadba
obecního sadu a úprava zeleně v ulici
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Bytovky. Ale taky rekonstrukce nájezdů
místních komunikací
do bočních ulic, využila se technika při stavbě silnice I/71. A 14. prosince byla
zkolaudována stavba místní komunikace v Maňáčanech. Jednotlivým
akcím jsme v průběhu roku věnovali
ve Zpravodaji samostatné články.
Prostřednictvím zpravodaje
bych chtěla poděkovat za vysoké pracovní nasazení zaměstnancům Radku Jančárovi a Miroslavu Maňákovi.
Rovněž při Obecním úřadu pracovali
Jan Sedláček, Jan Maňák, Josef Jagoš,
Vladimíra Sabotová, Květoslava
Maňáková a Iveta Maňáková, ta bude
nadále zaměstnána jako pracovnice
úklidu obecních prostor za paní Annu
Vašicovou, která odešla do starobního
důchodu. Přejeme jí tímto hodně
zdraví, štěstí a inspirace ke trávení
volného času.

Foto: F. Gajovský

V příštím roce připravujeme
opravu hřbitovní zdi – II. etapu za
podpory MZE a revitalizaci obecního
lesa. Spolu s Pozemkovým úřadem
připravujeme stavbu cyklostezky
Louka–Lipov, na odstranění porostu
a výsadbě nové zeleně v dané lokalitě
pracujeme již nyní. Rovněž tak bude
provedena výsadba koridorů ve volné krajině po proběhlých komplexních úpravách, les pod hájem za podpory chceme upravit na odpočinkovou zónu se zábavnými prvky. Dále
plánujeme opravu chodníku od mostu v Dolním konci až po horní autobusovou zastávku, opravu místní komunikace v ulici u nádraží.
V lednu proběhne volba prezidenta ČR a na podzim volby komunální.
Přeji Vám všem nejen jménem
svým, ale i za zastupitele a pracovníky obecního úřadu hodně krásných
chvil v příjemné atmosféře Vánoc.
Do nového roku přeji hodně štěstí,
zdraví, lásky, osobních a pracovních
úspěchů.
Anna Vašicová, starostka obce
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Hody 2017
Víkend 6. až 8. října byl u nás v Louce hodový. Hody se slaví na počest Panny Marie Růžencové, které je zasvěcen náš kostel. Všeho dění se letos zhostil ročník
osmnáctiletých. S přípravami začali již
dříve, výrobou umělých ozdob do prostor
kulturního domu, kostela, kapličky, hřbitova a vjezdu do dědiny.
V pátek se bavila mládež a příznivci
moderní hudby, kdy jim k poslechu i tanci
hrála skupina ARTEMIS. Že jsou hudebníci
mezi omladinou žádaní, bylo znát na hojné účasti. Zábava končila až v ranních hodinách, takže času k přípravám na sobotní
krojovou večerní zábavu bylo málo.
V sobotu před dvacátou hodinou je
po dědině slyšet hudbu, to členové dechovky TÚFARANKA ze Šakvic před kulturním domem zvali k večerní účasti.
Všechny místečka byly dlouho dopředu
v předprodeji zamluvené, ti kteří se přišli
podívat bez místenky, měli smůlu a museli stát. Oficiálně sobotní zábavu zahájili
stárci a stárky, pozdravili přítomné a připili na zdar letošních hodů. Kolem třiadvacáté hodiny si mohli zatancovat spolu,
bylo vyhlášeno sólo stárků, následně celého ročníku. Vzhledem k tomu, že chlapců
bylo málo (jen dva), vypomohli s tancem

Foto: F. Gajovský
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i mladší ročníky. Nu a jak je zvykem tak,
děvčata vytancovala své tatínky a chlapci
do kola pozvali maminky. V příjemné atmosféře se pokračovalo do pozdních nočních hodin.
V neděli v deset hodin byla sloužena krojová hodová mše svatá za všechny
farníky z Louky. Mši celebroval P. Kliment
Mikulka.
Ve třináct hodin se chasa sešla
k hodové obchůzce, kterou na několika
místech přerušil déšť, ale přesto se podařilo navštívit všechny rodiny a pozvat večer k závěrečné zábavě. Na obchůzce je
doprovázela HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ
MUZIKA MARKA POTĚŠILA z Lipova
a místní mládež.
Tuto muziku jsme měli možnost si
poslechnout i večer v sále, kdo měl chuť
a sílu si mohl i zatancovat. Opět se domů
vracelo za kuropění. Čas na úklid se našel
až v pondělí.
Na prostranství před MŠ si po
všechny dny mohly děti, mládež, ba i dospělí užít pouťových atrakcí – autodráhu,
kolotoč, vláček, dráhu, žádané byly houpací klece, střelnice nebo něco sladkého
na zub včetně cukrové vaty.
Za hodovou přípravu, organizaci
a udržování lidových tradic v Louce děkujeme ročníku 1999.

Světluškový průvod
Ve čtvrtek 27. října, v podvečer státního
svátku výbor Českého červeného kříže
uspořádal vzpomínkovou akci na počest
výročí vzniku samostatné Československé
republiky spojené s průvodem světlušek.
Starostka obce paní Anna Vašicová
nejdříve všechny zúčastněné přivítala. Jen
v krátkosti připomněla, co všechno vzniku
republiky předcházelo: Jednání o samostatnosti Československého státu pozastavila první světová válka, která trvala od
roku 1914 do roku 1918, a zasáhla celou
Evropu, Asii a Afriku. Vypukla po atentátu
na následníka trůnu Rakouska-Uherska
Františka Ferdinada v Sarajevu, a to
v červnu 1914. Na to Rakousko-Uhersko
vyhlásilo válku Srbsku, po té již v červenci
následovala řetězová reakce ostatních
států, které do války vstoupily. Boje probíhaly na několika frontách. Ve velmi krátké
době bylo mobilizováno přes 60 milionů
vojáků. Od nás z Louky zpočátku odchází
na vojnu 56 občanů. Zpět se k rodinám
nevrátilo 23 občanů, na jejích počest byl
v roce 1933 za podpory rodinných příslušníků padlých vojáků a za podpory obce
postaven pomník padlých. Důsledkem
vyhlášení první světové války byly do pozadí odsunuty národnostní otázky v Rakousko-Uhersku. Vyjednávání o samostat-
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nosti naší republiky se začalo až po skončení první světové války. Vzniku Československa předcházel zdlouhavý proces, do
kterého byli zapojeni legionáři, mezi nimi
i Tomáš Garrigue Masaryk. Samostatný
Československý stát byl vyhlášen 28. října
1918 a Tomáš Garrigue Masaryk se stal
prvním prezidentem.
Pomník padlých se stal místem, ke
kterému se obracíme při různých významných událostech. Tak i tentokrát starostka
obce Anna Vašicová spolu s místostarostou Ing. Radimem Buzíkem položili k pomníku padlých na počest všech občanů
bojujících za samostatnost Československého státu věnec. Taky jsme vzpomněli
občany bojující v první i druhé světové
válce a za zemřelé jsme zapálili svíce.
Po té se vydal průvod broučků, berušek as světlušek s rozsvícenými lampionky a světýlky za doprovodu muziky puštěné prostřednictvím obecního rozhlasu,
po obci. Tentokrát jsme zvolili trasu dolů
po obci, přes lokalitu Záhumenice, dále
po levé straně hlavního průtahu až k horní autobusové zastávce. U kulturního domu pak na všechny čekalo malé občerstvení, čaj, medáčky, ba i něco pro dospělé účastníky. I přes vrtkavé páteční počasí
se nás sešlo poměrně hodně (přes 115),
vyhnuli jsme se kapkám deště, který
spustil až k sedmé hodině, a rozehnal nás
do našich domovů.

Dámské odpoledne

Obecní sad

Kulturně -školská komise uspořádala
31. října třetí Dámské odpoledne. Tentokrát s ukázkou zhotovení dobových jídel.
Postup a výrobu obyčejných trnkových
pěr ukázala paní Hana Hrbáčková. Lehké
koblihy pak starostka obce Anna Vašicová
(jako náhrada za nemocnou paní Marii
Maňákovou, která každoročně zhotovuje
bramborové tašky s trnkama na Lúcký
košt trnek od varených po tekuté).
Dámské odpoledne se setkalo se
zájmem dam všech věkových kategoriích.
Při šálku čaje nebo kávy si ženy sdělovaly
zkušenosti se zhotovováním jídel našich
maminek nebo babiček do pozdního
večera.

V pátek 3. listopadu probíhala výsadba
nového ovocného sadu na Staré hoře
v místech, kde v polovině minulého století
byl vysazen vinohrad. Vinohrad byl napaden révovým padlí, zničen a víc jak 50 let
nebyl udržován. Zarůstal náletovými stromy keři a hložím. Členové zastupitelstva
obce Louka brigádně odstranili nepotřebný porost a za spolupráce s Agenturou
ochrany přírody ve Veselí nad Moravou
připravili pozemek k výsadbě.
Z dotačních peněz byly zakoupeny
staré krajinné odrůdy ovocných stromů –
třešně, moruše černé i bílé, několik druhů
jabloní, hrušní, jeřabiny, gdoule, samozřejmě nesměly chybět švestky a duranzie.

Recept na pěry s trnkama:
350 g hladké mouky
350 g polohrubé mouky
asi 3 dcl vody (podle potřeby přidat)
špetka soli
mák nebo tvaroh, máslo, cukr moučka
Dobře promícháme mouku se špetkou soli
a vodou. Těsto musí být vláčné. Rozválíme,
nakrájíme na obdélníčky, naplníme povidly
a přeložíme. Vzniklé taštičky dobře přimáčkneme po okraji a vaříme ve vroucí vodě. Po
uvaření vyjmeme na mísu, polejeme rozpuštěným máslem a posypeme mákem s cukrem
nebo tvarohem.

Recept na lehké koblihy:
500 g polohrubé mouky
3 dkg cukru
3 dkg másla
3 dkg droždí
3 žloutky
3 lžíce rumu
citronová kůra
sůl
mléko podle potřeby
Z půl hrnku mléka, lžičky cukru a droždí připravíme kvásek. Do mísy přeosíváme mouku,
osolíme, přilijeme kvásek, přidáme rum, citronovou kůru, tekuté máslo, žloutky a přiléváme po částech mléko. Těsto má být polotuhé, spíš řidší. Po vykynutí na vál vyndáváme
bochánky, velikost si zvolíme a necháme
chvilku odpočinout. Následně nakrojíme
uprostřed a smažíme na oleji. Vychladlé zdobíme trnkama nebo marmeládou, Přidáme
pěnu z bílků a stříkneme rozpuštěnou nebo
strouhanou čokoládou
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Do výsadby se zapojily všechny ročníky
zdejší základní školy, každé z dětí si vybralo sazenici stromků a za pomoci dospělých
ať z řad zastupitelů, členů Agentury, zaměstnanců obecního úřadu nebo jen tak
dobrovolníků. Děti s nadšením běhaly,
zalévaly, ba dokonce kopaly jamky pro
nadpočetné sazenice. Svůj stromek si
označily vlastnoručně vyrobenou ceduličkou. Za výkony byly odměněni špekáčkem, podával se čaj a medové perníčky.
Rovněž sázející došly povzbudit děti staršího ročníku naší mateřské školy s paní učitelkou Pavlou. Nálada byla skvělá, všichni
byli spokojeni, po zdařilé akci jsme se s
úsměvem kolem jedné hodiny rozcházeli.

Požehnání hasičské
techniky
V sobotu 4. listopadu v 15 h byla sloužena
za naše hasiče v kostele Panny Marie Růžencové v Louce mše svatá. Pozvání mezi
nás přijal a mši svatou celebroval
P. Kliment Mikulka.
Po skončení mše svaté průvod hasičů našich i pozvaných z okolních obcí
a věřících se sešel v prostorách u hasičské
zbrojnice, kde byla požehnána nově pořízená technika – dopravní automobil,
CAS25 a taky socha svatého Floriána, kterou zhotovil pan Ivan Šmíd zvaný „dědek“.
Za účast na této mši a taky na požehnání
všem děkujeme.

Foto: F. Gajovský

Foto: F. Gajovský

Sbor dobrovolných hasičů Louka děkuje
všem občanům za poskytnuté železo při
sběru železa konaného 30. září. Při této
akci bylo posbíráno 3 200 kg směsného
odpadu těžké i lehké železo.
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Svatohubertská mše
V neděli 12. listopadu byla opět po roce
sloužena v kostele Panny Marie Růžencové u nás v Louce Svatohubertská mše svatá za všechny myslivce obcí Horňácka. Mši
svatou celebroval, tak jako několik let předešlých, P. Petr Wnuk. Pozvání k účasti na
této mši svaté občané Louky dostali prostřednictvím trubačů jedoucích na voze
taženém koňským spřežením pana Martina Chrenčíka.
Jak tuto neobyčejnou pouť hodnotí
paní Jarmila Hrbáčková: „Před kostelem
Panny Marie Růžencové v Louce už od
ranních hodin vrcholily přípravy na XI.
Svatohubertskou mši za živé a zemřelé
myslivce z Horňácka. Po propršené noci
do chladného počasí dokonce vykouklo
i sluníčko, jehož teplé paprsky zpříjemnily
celé dopoledne. Stalo se už tradicí, že vesnice od brzkého rána projíždí koňský povoz, na kterém seděl i představitel sv. Huberta, zástupci řádu sv. Huberta a trubači,
kteří zvali všechny občany na slavnostní
mši. V 10 hodin se slavnostní průvod od
kapličky za doprovodu Mariánské písně
vydal do kostela. Průvodu se zúčastnili
čestní hosté, zástupci řádu sv. Huberta,
pozvání přijal tentokrát i jejich velmistr,
zástupce Moravských rytířů sv. Kolumbána a Černí myslivci Pobeskydští. Samozřejmě nechyběli myslivci místního mysliveckého sdružení i myslivci z širokého a blízkého okolí, dokonce někteří přijeli i se
svými dravci. Mši svatou celebroval
P. Petr Wnuk a v úpravě Vacek a Semelent, zpíval chrámový sbor z Louky za doprovodu trubačů ze Zábřehu. Mezi obětními dary vévodil statný jelen, dále se nesl
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bažant, zajíc, liška, srnčí zvěř a kapr. Celou
atmosféru slavnostní mše umocnila krásná výzdoba kostela. Po mši vyhrávala před
kostelem Lipovská pětka a na všechny
poutníky čekalo malé občerstvení v podobě výborných koláčků, teplého čaje a svařáku. Ten přišel každému v chladném dopoledni vhod. Dokonce se podávalo i svatomartinské víno. Prostor před kostelem
zdobila výstava preparované zvěře v životní velikosti a samozřejmě nechyběly ani
prodejní stánky s mysliveckou tématikou.
Letošní doprovodný program se
nesl v duchu kynologie. Pes je totiž součástí každého lovu a doprovází myslivce
téměř všude. Lidé mohli shlédnout jak
velké, tak malé lovecké plemena, některé
dokonce i při práci. Tak jsme mohli v pravé poledne slyšet jak kostelní zvon, tak
tóny trubačů i štěkot psů. V kulturním
domě měli možnost návštěvníci shlédnout
výstavu obrazů Hanky Křenkové, prezentaci optiky Swarovského a zakoupit si knihy, kalendáře a předměty s mysliveckou
tématikou. Nechyběly ani dřevěné výrobky mistrů řezbářů ze Šumavy. V sále byla
pro pozvané hosty přichystána slavnostní
tabule. Po Moravské hymně a společné
modlitbě vedené P. Petrem Wnukem se
všichni s chutí pustili do teplé bažantí polévky.
Bylo to krásné setkání a vzpomínání
nejen myslivců, místních občanů, ale i lidí
z blízkého a dalekého okolí.
Za tento duchovní, kulturní a společenský zážitek patří poděkování zvláště
panu Ing. Janu Škopíkovi a všem, kteří
přispěli a jakkoliv se podíleli na zdárném
průběhu této myslivecké akce.“

Humor – koření života

Tajemství adventu

V sobotu 18. listopadu se již po deváté
setkali lidoví vypravěči k prezentaci svých
humorných povídek nebo zážitků a již po
třetí v kulturním domě v Louce. V programu Humor korení života aneb vzpomínka
na legendárního vypravěče Vaška Mlýnka
z Kuželova nám vystoupily a obecenstvo
plného sálu bavily: Růženka Dobešová
z Milotic, Marie Ingrová z Polešovic, Anežka Tomšicová z Lipova. Svým humorem
přispěli taky pánové František Šulák
z Břeclavi, neopakovatelný Antonín Pavluš
z Mistřína, rovněž zde oslavil svoje 70ny
a taky 50 let působení v dechové hudbě
Mistříňanka. Pogratulovat přišli všichni
vypravěči, ale taky dechová hudba Lipovjanka pod taktovkou Tomáše Hrbáčka,
která přispěla do vínku hudebních doprovodů mezi jednotlivými vstupy.
Průvodním slovem celý program
provázel a taky písní za doprovodu harmoniky zazpíval Jiří Miškeřík z Hrubé Vrbky. Nesmíme opomenout spisovatele
a autora folklorních pořadů Pavla Popelku
ze Strání, který nám vyprávěl historky
z knihy Nech žije život živý, rovněž potěšil
hrou na gajdy. Na závěr programu všechny zúčastněné pozdravil syn pana Vaška
Mlýnka a rovněž přispěl několika humornými příběhy ze života otce.
Součástí odpoledne byla i výstava
fotografií Vaška Mlýnka – průřez jeho životem nainstalovaná v přísálí kulturního
domu.

Neděle 3. prosince. Nepředstavitelně
rychle se přiblížil adventní čas. Jako již
několik let jsme mohli prožít příjemné
odpoledne na kulturním domě na adventním koncertě, který zahájili sólovým zpěvem Jan Štefánek a Jan Kozumplík, pak
sadu adventních písní zazpíval Mužský
sbor Louka. Svým vystoupením potěšily
děti z Lúčánku pod vedením Jany Evjákové
a Martina Zríni. Opět po několika letech
mezi nás zavítal bzenecký Smíšený sbor
Jaroslav se svou hrou o narození děťátka,
na motivy starých lidových pastýřských
her o narození Jezulátka proloženou sborovými zpěvy pod taktovkou dirigentky
paní Ludmily Hénové a hudebního doprovodu Lukáše Hurtíka. Mluveným slovem
celé odpoledne provázela paní Jarmila
Hrbáčková.
V přísálí bylo možné si zakoupit
drobné dárky k Vánocům od Vlaďky Mackové z Milotic. Výrobky ze síně tradic
z Blatničky představila Hanka Hrbáčková.
Keramiku z Javorníka nabízela Deniska
Chrenčíková. Vynikající medovinu a pravý
včelí med jsme si mohli pořídit u paní
Zdenky Maňákové, pak byly k dostání různé nahřívací polštářky a taky knihy od paní Mileny Mikulkové a Jana Pavlíka.
Po skončení programu při zpěvu
koled byl rozsvícen vánoční strom před
obecním úřadem. Letos poskytli strom
pro potěšení všech manželé Miroslav
a Květa Maňákovi z Dolního konce. Na
výzdobu sálu zase manželé Antonín a Jana
Maňákovi.
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Advent s J. Kokešem
V úterý 28. listopadu jsme u nás opět tvořili s mistrem České republiky panem Jaromírem Kokešem, který nám stále zachovává přízeň a najde si čas pro naše aranžérky. I tentokrát byl o seminář nebývalý zájem nejen místních žen, ale i ze širokého
okolí. Pod odborným vedením zkušeného
floristy si účastníci, kteří si chtějí květinami vyzdobit své domovy a seznámit se
s aktuálními trendy letošního podzimu,
kdy převládá barva bílá, vyrobili tři dekorace – závěs na dveře, zdobený květináč
a dekoraci na stůl.
Děkujeme paní Kubišové za milé
zhodnocení floristických seminářů: „Díky
své kamarádce jsem se dostala na floristické semináře v Louce. Píši v množném
čísle, protože těch seminářů už byla
spousta, nejen předvánočních, ale i v období jara a velikonoc. S příchodem adventu se těším, jak prožiji nádherné a tvořivé
odpoledne v Louce. Kdy nebudu muset
přemýšlet, co ještě koupit, udělat, zařídit,
ale budu jen tvořit a užívat si. Nedočkavě
čekám, čím nás všechny (a je nás celkem
dost) překvapí a inspiruje mistr floristiky
ČR p. Kokeš. Jeho nápadité aranžmá z květin, sušin, přízdob a jiného floristického
materiálu určitě potěší spoustu lidí. Vždy
zhotovíme tři věci. Letos to byl svícen, zá-
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věs z hvězd a ozdobená
hrnková rostlina. Všechen materiál je připravený už na sále a my
pod vedením p. Kokeše
tvoříme. Domů odjíždím
vždy velmi spokojená a těším se na další
seminář. Během celého roku pak využívám
inspiraci získanou v Louce na výzdobu
a aranžmá květin. Doufám, že OÚ v Louce
tuto krásnou a již tradiční akci nezruší
a bude v ní nadále pokračovat.“
Eva Kubišová, Hr. Lhota

Mikuláš
Úterý 5. prosince. V podvečer bylo možné
na každém kroku potkat skupinky Mikuláše s anděli a čerty. Navštívili mnohé domácnosti, hlavně kde mají malé děti. Za
básničku (Čertíka se nebojíme, protože
my nezlobíme. Když tak jenom trošinku,
tatínka a maminku.) a spoustu dalších, za
písničku či modlitbu dostaly cukrovinky,
různé dobroty nebo ovoce, ale taky uhlí
nebo bramboru.
Mikuláš není jen o dárcích, kterými
jsou děti odměňovány, ale taky se jedná
o přípravu na Vánoce. Děti prožívají čas
adventní v příjemném očekávání Vánoc
a rozzářeného stromečku.

Vypouštění balonků

Muzikoterapie

V pátek 8. prosince jsme se sešli v hojném
počtu všech věkových kategorií před kulturním domem k vypouštění balónků Ježíškovi. Letošní akce nebyla celostátně
organizovaná, tak jako minulé roky rádiem Impulz, a taky nás neprovázel hlas
Václava Vydry.
Letošní vypouštění balónků v modré barvě nám připravila Eva Dřímalová
a pracovníci obecního úřadu v Louce. Každý si měl možnost napsat své tajné přáníčko Ježíškovi, snad se mu splní a pod
stromečkem najde svůj vytoužený dárek.
I moderování jsme se ujali sami ve své
režii. Celkem vylítlo 196 balónků.
Po té jsme se všichni sešli v sále
kulturního domu, kde nás žáci starší třídy
mateřské školy pod taktovkou paní učitelky Ivety Jagošové za doprovodu cimbálové muziky Marka Potěšila a pěvecký kroužek základní školy pod vedením paní učitelky Lachnitové potěšily kytičkou adventních písní. Následovaly trhy adventních
a vánočních ozdůbek žáků zdejší základní
a mateřské školy, a že jich bylo nepřeberné množství. Mnozí z návštěvníků si nyní
zdobí své domovy.

Veselí nad Moravou 20. listopadu
Naše přátelství s klubem seniorů ve Veselí
nad Moravou stále trvá. I letos jsme dostali pozvánku od paní Bohunky Gálové ke
společné účasti na Muzikoterapii s umělci
brněnského divadla Slunečnice.
Tentokrát jsme s panem Lubomírem Hýžou Autodopravy Štěpán Škopík
vyjeli dříve a naše společné kroky vedly do
kinokavárny k příjemnému posezení při
dobrém čaji, kávě nebo zákusku.
Nevšední kulturní zážitek při poslechu známých i méně známých hitů našich
předních zpěváků na nás čekal ve velkém
sále panského dvora. Prostřednictvím Dorotky Lichvárové a Kristiána Alexandra
Šebka všem byla dána možnost se zaposlouchat nebo si i zanotovat písně Karla
Gotta, Evy Pilarové, Marty Kubišové. A jak
interpreti uvedli – „tímto pořadem chceme alespoň na chvíli odvést myšlenky od
všedních starostí, pohladit duši“ – tak se
jim záměr určitě podařil.
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SZPO Louka
SVATÝ KOPEČEK. Středa. 9. srpen. Výbor
SZPO uspořádal pro své členy zájezd na
Svatý kopeček u Olomouce. Zájem byl
velký, autobus Autodopravy Štěpán Škopík byl plně obsazený, den jako vystřižený
z časopisu, spokojenost na tvářích všech
zúčastněných. Za naše poutníky byla sloužena mše svatá, po té část navštívila zoologickou zahradu, část se zúčastnila odpolední mše svaté. Čas vyšel i na posezení
a ochutnání tamních specialit.

v ambulancích ve Veselí nad Moravou
a ve Strážnici. Zabývá se změnou psychiky
lidí a léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování. Velký důraz je kladen na prevenci
rozvoje duševní choroby, včasnou návštěvu lékaře, rozeznání choroby a volbě
správných medikamentů.
Po skončení přednášky si přítomní
měli možnost ještě dlouho posedět, společně probrat svoje problémy při malém
občerstvení a kávě či čaji, které pro všechny připravili členové výboru. A toto je taky
jedna z forem prevence rozvoje psychické
choroby.
VELKÝ MEDER - RELAXACE. Sobota
21. října se vydal autobus společnosti Autodoprava Štěpán Škopík plně obsazený
zájemci na koupání do Čalova. Pro velký
zájem byl uspořádán již druhý zájezd
v tomto roce. Zde jsme měli možnost nejenom si zaplavat v příjemně teplé vodě,
ale taky využít masáže, vodní cvičení a jiné
možnosti rehabilitace.

JAHRADA Trenčín

LÉKAŘ MEZI NÁMI. Tak jako každoročně
podzimní odpoledne věnuje SZPO v Louce
lékařské přednášce. V úterý 11. října se
sešlo v přísálí kulturního domu celkem 38
posluchačů vyslechnout důležitost psychického zdraví, kterou přednášel MUDr.
Vítězslav Pálenský – psychiatr působící
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Sobota 14. října. Naši zahrádkáři se vydali
na výstavu zemědělských produktů na
JAHRADU do Trenčína. Plně obsazený autobus odjížděl již v sedm hodin. Měli jsme
možnost shlédnout velké množství exponátů, různé druhy ovoce, zeleniny, výrobků, rukodělných prací slovenských spolků
a soukromníků. Rovněž krásné aranžmá
ovoce, květin, nebo taky vše dohromady
a taky nás to svádělo ke srovnání s naší
výstavou. Na zpáteční cestě jsme zastavili
v lázních Trenčianské Teplice, kde zajíma-

vým zpestřením pro nás bylo shlédnutí
dvou slovenských svateb, poté jsme se
vydali na procházku kolonádou. Někteří
volili posezení v některé z restauračních
zařízení k ochutnání slovenských specialit,
jiní v lázeňském parku využili venkovní fit
prvky k procvičení těla, jiní se zase vydali
na procházku parkem, přilehlým lesíkem
a prohlídkou lázeňských domů, či ochutnávkou léčebných lázeňských pramenů.

Louka. V 8 hodin jsme s napětím očekávali
kolik z přihlášených přijede. Ředitel soutěže Dalibor Jagoš přivítal časoměřiče
ing. Šmehlíka, Galečku, Škopíka J. ml.,
Maňákovou E., Koryčanského a Jana Trna.
Potom už se začali sjíždět soutěžící. Přijeli
všichni až na soutěžící z Brna a Ostravy.
Potom bylo rozdělení soutěžících
do skupin a po přivítání účastníků byla
soutěž v 9.30 hod. zahájena. Létalo se

LMK Louka

5 startů po 5 minutách a přesnost přistání
- každých 10 cm od středu bodu se odečítal 1 bod a přistání do 5 min. za každou
sec. se připočítal 1 bod, přelétání 5 min.
za každou sec. nad 5 min. se odečítal
1 bod. Soutěž byla ukončena v 13.30 hodin. Všichni soutěžící si odnesli upomínkový dárek a první 3 poháry.
Na 1. místě: Hloušek Pavel z Náměště nad Oslavou, 2. místo: Horník Vladimír z Uničova, 3. místo: Matula Ondra
z Ostravy.
Na závěr patří poděkování starostce obce Louka paní Anně Vašicové za její
podporu a účast při soutěži.
Při 2. startu uletěl panu Milanu
Blažkovi z LMK Holíč model letadla v přibližné hodnotě 8-10 tisíc Kč a nenašel se.

Jak jsme létali 20. 8. 2017 na letišti LMK
Louka soutěž RCEO „LŮCKÁ ELEKTRA“
Ranní probuzení nebylo moc slibné
- teplota jen asi 14°C, mrholení a podle
předpovědi počasí se to nemělo změnit
celé dopoledne. Na soutěž mělo přijet 19
soutěžících z různých koutů Moravy jako
Brno, Náměšť nad Oslavou/Hrotovice,
Uničov, Ostrava, Bohuňovice, Prostějov,
Třebíč, Malacky, Olomouc, Holíč a domácí
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Ve druhé polovině roku 2017 byli modeláři 9. 7. 2017 v Uničově kategorie RCEO 3. místo Maňák Pavel. Jagoš D. (5), Maňák
M. (10), Škopík J. (15). Celkem 18 soutěžících. 16. 7. 2017 na letišti LMK Louka byla
soutěž rádiem řízených modelů RC V1.
Ing. Šmehlík Miroslav (1), Jagoš D. (2)
a Maňák P. (3). 27. 8. 2017 - Uničov Maňák Pavel (2), Škopík J. (14), Jagoš D.
(15) - kat. RCEO. 30. 9. 2017 - Lutín účast jen Maňák Pavel - kat. RCEO.
15. 10. 2017 - Ostrava (soutěž v Uničově) RCEO. 25. 11. 2017 - LMK Louka pořádala
soutěž kat. A3 ve Strážnici. 26. 11. 2017 účast na soutěži kat A3 pořádané LMK
Kunovice, současně se létala soutěž pořádaná LMK Břeclav - účast Škopík Jan.
2. 12. 2017 - LMK Louka pořádala ve
Strážnici soutěž kat. A3 - účast ing. Šmehlík Miroslav a Škopík Jan.
Pro děti byla uspořádána 1. 10.
2017 DRAKIÁDA, poprvé na letišti LMK
Louka.
Škopík Jan
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Divadelní sezona
Letošní divadelní sezóna s divadelní hrou
Balada pro banditu v režii Antonína Maňáka se nám protáhla až do podzimních měsíců. Přízeň Vás, diváků a zájem o letošní
divadelní představení byl tak velký, že
jsme se po šesti jarních představeních
rozhodli přidat ještě tři podzimní. Devětkrát jsme tedy přivítali diváky domácí,
ovšem i z blízkého a širokého okolí v kulturním zařízení v Louce a sál byl pokaždé
téměř vyprodán. Vždy jsme se snažili,
abyste z Louky odcházeli s příjemným kulturním zážitkem a s pocitem nepromarněného večera.
V krátkosti jen připomenu. Sehráli
jsme divadelní hru, muzikál, Balada pro
banditu, v úpravě Miloše Štědroně a Milana Uhdeho. Scénář, který získal pan režisér Antonín Maňák, byl scénářem filmovým. On jej musel upravit na divadelní
podobu a téměř z třiceti obrazů stáhnout
na dvacet tři. V muzikálu bylo kolem třiceti písniček, na scéně se vystřídalo skoro
třicet herců a dalších deset lidí tvořili muzikanti a ti, které není na jevišti vidět. Hudební režie se ujal mladý Tomáš Hrbáček
a pozval do kapely výborné místní i okolní
muzikanty. Podle ohlasu diváků se podařilo krásně skloubit hereckou i hudební
složku v jeden pěkný celek. Za to vše patří
velký dík panu režisérovi Antonínu Maňákovi.
S největší pravděpodobností nás
čeká poslední představení hry Balada pro
banditu ještě ve Veselí nad Moravou. Zda
a kdy se tak uskuteční, s předstihem zveřejníme na našich facebookových stránkách. A zdalipak bude nové divadelní

představení v roce 2018? Po vyčerpávající
celoroční divadelní sezoně, je tato otázka
stále překvapením pro nás i pro Vás.
Zahájení plesové sezóny se v roce
2018 uskuteční bez již tradičního divadelního plesu. Po deseti letech, plných zábavných baletních a tanečních scének,
pohádkových večerníčků či jiných legračních vystoupení jsme se rozhodli dát si
pauzu, nabrat dech a inspiraci, abychom
se na Vás opět mohli těšit plni síly v plesové sezoně v roce 2019.
Blíží se Vánoce, jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Chtěla bych vám všem,
divákům i hercům popřát klidné a požehnané Vánoce v kruhu svých nejbližších.
V roce 2018 Vám přeji hlavně zdraví, lásku, Boží požehnání, milé a usměvavé lidi
kolem sebe. Hercům ještě hodně úspěšných divadelních her a plno spokojených
diváků.
Za ochotnické divadlo v Louce
Jarmila Hrbáčková
www.facebook.com/ochotnicke.divadlo.louka

TJ Sokol Louka
TJ sokol Louka prováděla v listopadu za
podpory finančních prostředků z rozpočtu
obce Louka opravu poškozené střechy na
budově kabin Pod Vrbama.
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Základní škola
Nový školní rok 2017/2018 byl zahájen
v pondělí 3. září. Škola pro žáky, kromě
vzdělávání, nabízí mnoho aktivit různého
zaměření, pod vedením paní učitelek.
V letošním roce jsou to tyto zájmové aktivity: sportík a sportík – aerobic pod vedením paní vychovatelky Ester Jagošové,
Keramika pod vedením paní učitelky
Adély Kotkové a Ladislavy Renčové, Sboreček pod vedením paní učitelky Elišky
Lachnitové.
Žáci školy se v rámci výuky účastnili
mnoha akcí jak školních, tak mimoškolních.
Ve školní družině bylo pro žáky zorganizováno velké množství soutěží, ale také výukových aktivit různého zaměření. Na podzim jsme se podíleli na výsadbě ovocného
sadu. V rámci této akce si každý žák vyrobil keramickou jmenovku a označil si jí
stromek, který zasadil. Žáci 2. a 3. ročníku
se po dobu tří měsíců účastnili plaveckého výcviku ve Bzenci, aby si osvojili správný styl plavání a ti, co plavat ještě neumí,
se tomu naučili. Celý plavecký výcvik byl
ukončený závody. Jak žili babičky a dědečkové dříve si vyzkoušeli žáci 4. a 5. ročníku. Výukový program se konal v Selském
domku v Kněždubě pod vedením zkušené
lektorky Bc. Anny Grossmanové. Zde žáci
se zájmem naslouchali vyprávění o starých časech, na vlastní kůži si vyzkoušeli
krmení domácích zvířat a dozvěděli se
o běžných starostech o hospodářství. Do
školy také zavítalo mobilní Planetárium
s výukovým programem jak pro žáky školy, tak i pro předškolní děti z mateřské
školy. Všichni tak získali mnoho nových
znalostí o vesmíru a planetách. Škola na-

bídla všem nejen programy zaměřené na
vzdělávání, ale i zábavné jako například
kouzelnické Duo Waldini. Kouzelník předvedl všem skvělá kouzla a některá také
prozradil. V období adventu opět žáci,
tentokrát 1., 2. a 3. ročníku, navštívili Selský domek s výukovým programem Vánoce. Mohli si zde upéct perníčky, vyrobit
vánoční ozdoby a také se na ně přišel podívat Mikuláš se svoji družinou.
Sboreček pod vedením paní učitelky Elišky Lachnitové nacvičil krátké hudební pásmo koled, kterým udělali radost
místním občanům. Poslední akcí školy byl
předvánoční jarmark, na který se všichni
připravovali celý podzim a který se uskutečnil v prostorách kulturního domu. Žáci
i děti, pod vedením paní učitelek, vyrobili
krásné vánoční dekorace a u stromečku si
zazpívali několik vánočních koled.
Mgr. Ladislava Renčová
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Autorské čtení
Úterý 12. prosince. NECH ŽIJE ŽIVOT ŽIVÝ,
tak zní název knihy, se kterou se nám
představil při svém autorském čtení
v místní knihovně Pavel Popelka, rodák ze
Strání.
Tuto knihu věnoval svým přátelům,
především Jarkovi Slovákovi, podle jehož
oblíbeného výroku je také pojmenována.
Je sestavena z volně zaznamenaných příběhů prožitých s kamarády z Horňácka, ke
kterému má vřelý vztah.
PhDr. Pavel Popelka CSc. etnograf,
sběratel písní, autor folklorních pořadů,
scénárista, fotograf a publicista, skvělý
hráč na gajdy, který realizoval řadu výzkumů lidové kultury Uherskobrodska
a Moravských Kopanic, ze kterých čerpá
ve své publikační práci, při tvorbě výstav
a pořadů a rovněž při spolupráci s rozhlasovými publikačními studii. Je autorem
četných pořadů na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, z nichž několik
obdrželo Cenu festivalu. Založil Festival
masopustních tradic ve Strání, Musaionfilm - přehlídku videotvorby českých muzeí pořádané Muzeem J.A. Komenského
v Uherském Brodě. Vydal víc jak desítku
knih nejen prózy, ale také poezie. Je autorem řady videodokumentů s národopisnou tématikou. Získal na mezinárodním
filmovém festivalu Etnifilm Čadca Bronzového turoňa za film Hody s věncem a káčerem, cenu Slovenské národopisné společnosti v kategorii Etnograf za kamerou.
Řadu cen získal za své fotografie. Autorských fotografických výstav uskutečnil
bezmála již 60, některé i v zahraničí.

Při poutavém čtení se mohli posluchači při šálku kávy, nebo skleničce bílého
vínka zaposlouchat do veršů, písní, hře na
cimbál nebo na gajdy, neboť v doprovodném programu na cimbál zahrál i zazpíval
Jura Petrů. Čtení z knihy poezie Kalvados
z červených jablek, zpěvem doplnil Antonín Vrba a rovněž zpěvem, ba i svými humornými historkami doplnil Martin Kuchyňka. A samozřejmě také hrou na gajdy
a zpěvem balad potěšil sám autor. Všichni, kdo se této akce zúčastnili, prožili příjemný podvečer, vyplněný přátelskými
rozhovory nejen o představené knížce, ale
také o ostatní literární tvorbě Pavla Popelky o Horňácku, lidových tradicích, krojích,
písničkách, lásce k našemu kraji a životu
vůbec. Závěrem si bylo možné zakoupit
knihy vlastnoručním podpisem a přáním
autora.

19  Lúcký zpravodaj 2017/04

Vítání občánků
V neděli 17. prosince jsme se sešli, abychom uvítali nově narozené děti mezi občany obce Louka. Tentokrát to byl jeden
chlapeček a dvě děvčátka.
Paní Michaele Vyskočilové a panu
Antonínu Horákovi se 5. 3. 2017 narodil
syn Patrik. Manželům Evě a Milanovi Fišerovým se 1.6. 2017 narodila dcera Zuzana.
Manželům Michaele a Janovi Kozumplíkovým se 23. 6. 2017 narodila dcera
Eliška.
Přejeme našim dětem, aby vyrůstaly ve zdraví do krásy a síly pro potěšení
nejen svých rodičů, ale i nás všech. Aby
příští společná léta prožívaly prosluněná
láskou a vzájemným porozuměním.

Duchovní okénko: Žena oděná sluncem

„Na nebi se objevilo veliké znamení: žena
oděná sluncem, s měsícem pod nohama
a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.“ (Zjevení sv. apoštola Jana 12,1)
Na Nový rok, kdy mnozí dospávají
probdělou silvestrovskou noc nebo ještě
oslavují příchod nového roku, slaví katoličtí křesťané na celém světě velkou slavnost Matky Boží Panny Marie.
Je to prastarý titul Panny Marie,
o nějž se ve starověké církvi vedl věroučný spor: Vždyť Bůh je věčný, bez počátku;
jak může žena, byť Matka Krista, být Matkou Boha? Samozřejmě, že Panna Maria
není původkyní Kristova božství. Pod svým
srdcem ho ale takříkajíc odívá tělem –
Toho, který od okamžiku početí v jejím
lůně byl zároveň Bohem, druhou božskou
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osobou Nejsvětější Trojice, Božím Synem.
Zrodila nám tedy Toho, který je člověk
i Bůh. Proto může a má být nazývána Bohorodičkou. Svatí nám dokonce říkají, že
Panna Maria má toto oslovení velmi ráda,
protože od skutečnosti, že byla vyvolena
za Matku Boží, se odvíjí další výsady, které
obdržela. A my sami ji ve druhé části modlitby „Zdrávas Maria“ oslovujeme: „Svatá
Maria, Matko Boží,…“
Loucký kostel je zasvěcen Panně
Marii. Jeho dominantní stavba uprostřed
vesnice nám tedy připomíná nejen přítomnost Boží mezi námi, ale také přítomnost Panny Marie, Matky Boží, která se
pod křížem stala také naší matkou. Skrze
Pannu Marii přišel o vánoční noci Bůh do
našeho světa. Skrze Pannu Marii přichází
Bůh i do našich srdcí.
Buďme si vědomi této její role a její
blízkosti našim životům. Ctěme ji a hned
1. ledna začněme s ní celý další rok, abychom se v něm mohli těšit z její ochrany.
Všem vám žehná
P. Petr Wnuk

90 let na železniční trati Veselí n/M – Myjava
Dne 8. prosince roku 1927, tedy právě před
devadesáti lety, projel louckým katastrálním
územím první vlak pravidelné osobní dopravy,
mířící z Veselí nad Moravou na Myjavu. Podívejme se nyní, co této události předcházelo.
V souvislosti s rozpadem rakouskouherského mocnářství a vznikem československého státu došlo k celé řadě sociálních, politických a hospodářských změn. Zatímco geografické uspořádání padlé monarchie odůvodňovalo primárně severojižní orientaci hlavních
dopravních tepen, nyní bylo v Československu
nutné zajistit dopravní spojení západu s východem. Vládnoucí garnitura nové republiky si
byla dobře vědoma toho, že stávající železniční spojení Moravy a Slezska se Slovenskem
prostřednictvím tří tratí nevyhovuje především z hlediska strategického, neboť dvě
ztěchto drah procházely příhraničním územím. V době dosud národnostně rozjitřené,
kdy proces formování státních hranic nemohl
být považován za definitivně ukončený, panovaly obavy z toho, že jakékoli omezení železniční infrastruktury v kritických pohraničních
oblastech by mělo zásadní negativní dopady.
Skoro až poeticky to vyjádřil autor publikace
Stavba jednokolejné hlavní dráhy Veselí nad
Moravou – Myjava – Nové Mesto nad Váhom,
vydané na sklonku roku 1927 nákladem Ministerstva železnic:
„Byloť patrno na první pohled, že pohraniční dráha Jablunkovská a přestavěná
a sesílená dráha Břeclavská jsou nitmi, po jejichž případném přestřižení visí vzájemný život
pouze na nitce dráhy Vlárské, jak známo nevalně zdravé.“ Bylo tedy rozhodnuto vybudovat nová železniční spojení se středním
a severním Slovenskem. Železniční trať z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom
byla vystavěna na základě zákona č. 235/1920
Sb., o stavbě nových železných drah na státní
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útraty, který nabyl účinnosti v den svého vyhlášení 17. dubna 1920.
Stavba probíhala ve dvou etapách;
nejprve byl vybudován úsek z Veselí na Myjavu, poté z Myjavy do Nového Mesta. Budování
bylo započato u nejobtížnější části, kterou
bylo vyražení tunelu generála Štefánika pod
Poľanou (s délkou téměř dva a půl kilometru
se v té době jednalo o nejdelší železniční tunel
v ČSR). K slavnostnímu zahájení prací došlo
dne 8. července 1923 za účasti ministra železnic Jiřího Stříbrného a dalších čelných představitelů vlády, zákonodárných sborů a územních
samospráv. Stavba volné trati první etapy byla
rozdělena do pěti úseků. Výstavba úseku číslo
2 od odjezdového zhlaví lipovského nádraží po
stanici ve Velké nad Veličkou byla ve veřejné
soutěži zadána pražské stavitelské společnosti
František Schön a synové. Nejnáročnějším
prvkem této části díla byl nepochybně 210
metrů dlouhý loucký viadukt, jehož ocelová
příhradová konstrukce na kamenných podpěrách překlenuje ve výšce 20 metrů údolí Veličky. S projektováním mostních konstrukcí měla
vybraná firma mnoho zkušeností, vždyť se
podílela např. na postavení jednoho z nejkrásnějších pražských mostů své doby, řetězového
mostu císaře Františka Josefa I. pod Letnou.
Závěrečná fáze výstavby svěřeného úseku trati
však ze strany tohoto stavitele neprobíhala
bez komplikací. Hospodaření a celkovou pověst firmy, kterou po skonu zakladatele řídili
jeho potomci, bratři Franz a Hubert Schönové,
neblaze ovlivňovaly vlekoucí se soudní spory
spojené s tragickou událostí s nebývalým rozsahem škod na životech a majetku - protržením přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách v roce 1916, na němž dle obžaloby měla
firma Schön a synové nést svůj podíl viny.
Když pak v roce 1925 umírá starší Franz, zabředá Hubert do finančních těžkostí a firma
nakonec zaniká. Nedostavěný úsek, pozname-

naný navíc průtahy způsobenými stávkou dělníků, proto počátkem roku 1927 přebírá do
své vlastní režie Státní železniční správa a dokončuje stavbu pod vedením svých orgánů. Na
zemní a pomocné práce bylo najímáno dělnictvo z okolních obcí, kvalifikované práce prováděly odborné síly z celé republiky, ba i ze zahraničí, zejména italští a dalmáčtí raziči tunelů
zvaní barabové. Tito přespolní dělníci byli ubytováni v dřevěných barácích, vybudovaných
podél stavby trati. Jedna taková ubytovací
kolonie, včetně provizorní kuchyně a dílen,
stála v blízkosti Maňáčan.
19. června 1927 byl již zhotoven první
úsek z Veselí do Lipova a toho dne na něm
byla oficiálně zahájena doprava. Na celém
prvním dílu trati až na Myjavu byla doprava
zahájena 8. prosince téhož roku. Od 1. září
1929 pak byla zprovozněna celá trať až do
Nového Mesta. Z počátku bylo v provozu denně pět párů vlaků tažených parní lokomotivou.
Již v polovině třicátých let však začaly parní
trakci nahrazovat motorové vozy. Za druhé
světové války byl počet osobních vlaků na
protektorátním úseku silně zredukován, trať
sloužila především pro účely vojenských převozů. V dubnu roku 1945 byl ustupující německou armádou vyhozen do povětří loucký
viadukt a provoz byl přerušen až do konce
roku následujícího. V poválečném období průmyslového růstu značně narostl význam nákladní dopravy. Vozbu nákladních vlaků zajišťovaly na zdejší dráze především spolehlivé
parní lokomotivy řady 543.03 a 556.0, později
pak byly pro tuto trať typické mohutné dieselové lokomotivy T 679.1 (781), známější spíše
pod přezdívkou „Sergej“ (jednalo se o výrobek
ukrajinské provenience), popř. „Bubny tajgy“ (to kvůli charakteristickému zvuku hlučného dvoudobého motoru). Tyto stroje bylo
možné na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let spatřit na trati z Veselí do Nového
Mesta také v čele sezónního rychlíku
„Mamaia“, mířícího z Prahy do rumunského
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kovým spojem, který byl v osmdesátých letech
trasován po této dráze, byl noční rychlík
„Devín“ jedoucí z Prahy přes Brno a Piešťany
do Bratislavy. V současné době obsluhují
osobní dopravu motorové jednotky řady 814
„Regionova“, nákladní doprava je silně utlumena.
V sobotu 21. října 2017 projel Loukou
historický vlak, který v rámci oslav 130 let
Vlárské dráhy (Brno – Veselí n. M. – Vlárský
průsmyk – Trenčianská Teplá) zavítal i do Velké nad Veličkou. Avizována byla parní lokomotiva „Šlechtična“ z roku 1947, ta však kvůli
technické závadě projevivší se nedlouho po
odjezdu z Brna nemohla pokračovat dále než
do Kyjova. Do čela historických vagonů se tedy
dostala lokomotiva T 481.1001, jedoucí do té
doby na postrku. Jde o prototyp této řady
motorových lokomotiv, který na trati z Veselí
do Nového Mesta sloužil v osobní dopravě
v druhé polovině sedmdesátých let. Kromě
osobního vlaku bylo možné v rámci oslav spatřit i nákladní vlak tažený výše zmiňovaným
Sergejem. I když parní lokomotiva nakonec
nepřijela, mohli si malí i velcí obdivovatelé
těchto strojů prohlédnout na veselském nádraží alespoň unikátní parní mašinu 1435 EP
1000 ČKD, vyrobenou v roce 1956, jež je jediným dochovaným exemplářem této typové
řady. Lokomotiva je v majetku Národního
technického muzea a na základě nájemní
smlouvy je nyní jejím domovem lokomotivní
depo Veselí nad Moravou.
Michael Židův

Delegovaní členové komise při volbách do
Parlamentu České republiky se sešli již ve
13:00 hodin, aby zvládli potřebou přípravu
k zahájení voleb. Tentokrát pracovali v tomto
složení: zapisovatelka - paní Bc. Lenka Holíková, předseda komise pan Ing. Josef Vašica
delegovaný za Českou stranu sociálně demokratickou, místopředseda David Jagoš delegovaný za ANO 2011, Barbora Hořáková delegovaná za Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, Miroslav Sečkář, Antonín Marek delegovaný za Svoboda
a přímí demokracie -Tomio Okamura (SPD).
Ve dnech 20. a 21. října probíhaly volby do
Parlamentu České republiky. U nás v Louce
z celkového počtu voličů 815 volilo 515,
z toho bylo 514 platných hlasů a to je
63,19 %.
Výsledky hlasování v obci Louka pro
politické strany, politická hnutí a koalice byly
s následujícím výsledkem:
1. místo ANO 2011, 173 hlasů, 33,6 %
2. místo Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, 86 hlasů,
16,7 %
3. místo Česká strana sociálně demokratická,
55 hlasů, 10,7 %
4. místě Svoboda a přímí demokracie -Tomio
Okamura (SPD), 48 hlasů, 9,3 %
5. místě Česká pirátská strana, 38 hlasů, 7,4 %
6. a 7. místo Starostové a nezávislí, Komunistická strana Čech a Moravy, 29 hlasů, 5,6 %
8. místo Občanská demokratická strana,
19 hlasů, 3,7 %
9. místo TOP 09, 10 hlasů, 1,9 %
10. místo Strana svobodných občanů, 9 hlasů,
1,7 %
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11. místo Strana zelených, 5 hlasů, 0,9 %
12. a 13. místě Dobrá volba 2016, Rozumní,
3 hlasy, 0,5 %
14. a 15. místo Realisté, Strana Práv Občanů,
2 hlasy, 0,3 %
16., 17. a 18. místo Sdružení pro republiku Republikánská strana Československa, SPORTOVCI, Česká strana národně sociální, 1 hlas,
0,1 %

POŠTA PARTNER
Od 1. září došlo na Poště partner ke změně otevírací doby. Otevírací doba byla
prodloužena na pět hodin denně a to následovně:
PO: 08:00–10:30
13:00–15:30
ÚT:
12:00–17:00
ST: 08:00–10:30
13:00–15:30
ČT: 08:00–13:00
PÁ: 08:00–10:00
13:00–16:00
Věříme, že provozní doba bude pro
všechny dostačující.
Dále byla během měsíce září pošta dovybavena novým nábytkem, který vyráběl
p. Jagoš z Lipova. Bylo nutné ještě upravit
rozvody vody a odpady, to prováděla firma Vodotopo Zdeňka Maňáka. Těmito
postupnými úpravami nám vznikly velmi
pěkné prostory.
Pošta Partner poskytuje všechny
poštovní služby, tj. příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu
poštovních poukázek, důchodů a SIPO,
základní bankovní služby – vklady a výběry z účtů a zpracování příkazů k úhradě.
Dále občané na poště zakoupí známky,
kolky, dálniční kupóny a je zde velký výběr časopisů a losů. Taky jsou k prodeji
obálky a kartonové obaly.

NOVELA ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ

KOMUNÁLNÍ ODPAD 2018

Od 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon
č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen
„zákon o pohřebnictví). Dotýká se významně
i činnosti při provozování pohřebišť.
Z nejdůležitějších vybíráme tato:
• jakékoliv práce související s pohřbením
lidských pozůstatků i uložením zpopelněných ostatků se mohou na veřejných pohřebištích uskutečnit jen se souhlasem
provozovatele pohřebiště (provozovatelem zdejšího pohřebiště je obec – tedy
i uložení urny na hrob je možné pouze se
souhlasem obce!)
• pohřbení (uložení rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky) je možné
jen tehdy, je-li úmrtí doloženo úmrtním
listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků, zprávou oprávněného
orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého; v případě podezření spáchání
trestného činu v souvislosti s úmrtím je
kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce.
Obce se mnohdy dovídají o tom, že se u nich
pohřbívá, až podle toho, že někdo vykopal
hrob. Jde o porušení zákona o pohřebnictví,
zasahování do pokojného stavu a pohrdání
právy jiných.

Po propočtu úhrady za svoz komunálního
odpadu od občanů a podnikatelských subjektů a úhradu fakturace za svoz komunálních
odpadů firmou Rumpold pro rok 2018 zůstává poplatek za svoz komunálních odpadů 430
Kč na osobu a rok. Od poplatků jsou osvobozeny děti narozené v daném roce a v rodinách
s více dětmi, každé čtvrté a další dítě. Splatnost poplatků je 30. červen.
Úhrada může probíhat převodem
z účtu na účet 5225671/0100, platbou šekem
nebo osobně na podatelně obecního úřadu.

exhumace = vyzdvižení lidských ostatků nebo
urny s lidskými ostatky z pohřebiště a je povoleno pouze z těch nejnaléhavějších důvodů.
Může být provedeno pouze za dozoru provozovatele pohřebiště. Z uvedeného vyplývá, že
i přemístění urny z pohřebiště je považováno
za exhumaci, a nemůže tak být učiněno bez
souhlasu obce.
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I pro rok 2018 se obracíme na občany o pečlivé třídění odpadů, sešlapávání plastových
lahví a ukládání do žlutých kontejnerů, kartónových krabic a papíru do modrých kontejnerů. Na tabulové sklo je upraven bílý kontejner
u obecního úřadu. Stavební suť nevozte na
sběrný dvůr do Velké nad Veličkou, nebude
hrazena obcí!!! Malé množství po nahlášení
na OÚ je možné uložit do velkoobjemového
kontejneru u hřbitova, větší množství si musí
zabezpečit odvoz a hradit každý sám na skládku.

Oznamujeme občanům, že vývoz
komunálního odpadu během
vánočních svátků proběhne
v obvyklou dobu.
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Připravuje se
23. prosince

24. prosince
28. prosince
29. prosince
6. ledna
6. ledna

Betlémské světlo bude místní mládež roznášet od 15.00 hodin. Zájemci
o betlémské světlo ať nechají rozsvíceno před domem nebo se domluví
s vedoucími skupinek.
Půlnoční mše svatá v kostele Panny Marie Růžencové ve 21.30 hod.
V kostele v Lipově mše ve 20.00 hod.
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Vánoční sraz šipkařů v kulturním domě Louka se začátkem ve 14.30 hod.
Tříkrálová sbírka. Sraz účastníků v 8.00 – 8.15 hodin na KD.
Novoroční varhanní koncert MgA. Lukáše Hurtíka, Ph.D. v kostele Panny

Marie Růžencové v Louce v 17.00 hod.
12. ledna
Volby Prezidenta ČR od 14.00 do 22.00 hod., kancelář Obecního úřadu
Louka
13. ledna
Volby Prezidenta ČR od 8.00 do 14.00 hod., kancelář Obecního úřadu
Louka
(Druhé kolo voleb Prezidenta ČR 26. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a 27. ledna od 8.00 do 14.00
hodin v prostorách Obecního úřadu Louka.)

27. ledna
3. února
Březen
9. březen
20. březen
Duben
7. duben
14. dubna
29. dubna

Myslivecký ples
Rodičovský bál
Čaj o páté, Balady PhDr. Pavla Popelky CSc.
ČČK Zdravotní přednáška MUDr. Petr Dvorský
Floristický seminář s velikonoční tématikou
ČČK: sbírka Diakonie
Ukliďme Česko
Košt trnek od varených po tekuté
Stavění máje, ročník 2000

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Pondělí 18.12.
Úterý 19.12.
Středa 20.12.
Čtvrtek 21.12.
Pátek 22.12.

07.00–12.00 a 12.30–15.00
07.00–12.00 a 12.30–15.00
07.00–12.00 a 12.30–15.00
07.00–12.00 a 12.30–15.00
07.00–12.00 a 12.30–15.00

Od 27.12. do 29.12.

zavřeno

Telefonní číslo pro nutné případy: 724 175 433
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Foto: F. Gajovský

