 Slovo starostky.  Informace z jednání rady.
 Dění v obci a okolí.  Naše organizace.
 Naše děti.  Společenské okénko.
 Další informace.  Připravuje se. Pozvánky.
Fotografie z akcí.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok 2017 nám neúprosnou rychlostí ukrajuje ze
svého času. Za sebou máme myslím velmi
úspěšnou plesovou sezónu. Pět plesů po sobě
jdoucích jsme už dávno neměli, každý ples měl
své kouzlo, všichni návštěvníci se jistě dobře pobavili při dobré muzice, vínku a kulinářských
specialitách.
Na plesy navázali členové Divadelního spolku
v Louce, kteří letos šest krát před plně obsazeným sálem sehráli divadelní
představení od autorů Milana Uhdeho—českého spisovatele, dramatika, scenáristy a politika a Miloše Štědroně—českého hudebního skladatele, hudebního vědce a pedagoga Balada pro banditu. Za nás za všechny děkuji principálovi
divadelního spolku panu Antonínovi Maňákovi a jeho asistence paní Jarmile
Hrbáčkové za zrežírování muzikálové adaptace této hry, hercům a herečkám
za jejich skvělé výkony, dík patří také hudebníkům za doprovodnou muziku.
Ukočírovat pomalu 40ti členný kolektiv, kde věk herců v tomto představení
byl od 8 měsíců po 69 let, je jistě obdivuhodný.
Z mé pozice moc děkuji všem za důstojnou prezentaci obce Louka. Divadelní
spolek bezesporu patří k nejaktivnějším spolkům nejen v Louce, ale i v širokém okolí. Budeme se těšit na další divadelní představení, kterými nás, doufám i v budoucnu potěší.
Pokud se ještě ohlédneme za koncem roku 2016, děkuji skupince koledníků za
roznos betlémského světla do domácností, taky sourozencům Kateřině a Hynku Evjákovým, sestrám Rie a Lucii Sabotovým, Tomáši Štefánkovi za živé koledování a přání pohodových Vánoc v místním rozhlase. Za houslový doprovod Jiřímu Buzíkovi a Romanu Sokolovi. Taky mužskému pěveckému sboru
za vánoční zpívání u kapličky na Štědrý večer.
Prostřednictvím našeho Zpravodaje bych tímto chtěla poděkovat paní Anně
Holbové za její dlouholetou organizaci a výzdobu naší kapličky, pomníku
padlých a hřbitovní brány, prostor kostela, za zhotovování ozdůbek na vánoční stromečky či šití a údržbu našich krojů. Její zdravotní stav již nedovoluje
vykonávat tyto činnosti, které v minulosti dlouhodobě zajišťovala—nezištně,
s láskou a ochotou. Přejeme jí hodně zdraví a pohody, ať se dlouho těší
z přítomnosti svých blízkých a vnoučat.
Lúcký zpravodaj 2017/01
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V současné době se nám kvapem blíží jaro, sněženky už krásně vystrkují svoje
hlavičky. Pomalu se začínáme vracet k nedokončené práci na opravě silnice
I/71, rovněž tak na dokončení výsadby zeleně—hlavní průtah obcí. V plánu
máme provést několik staveb, na jejich realizaci jsme požádali o finanční podporu JMK, MMR, MZE a o kterých Vás budeme informovat v průběhu roku.
Taky se připravuje několik pěkných kulturních, společenských a sportovních
akcí pro všechny věkové skupiny. Přibydou nové odpolední setkání pro ženy.
Na setkání s Vámi při těchto akcích se těším a přeji pohodové prožití jara, radost z práce na zahrádkách a příjemně strávené velikonoční svátky.
Anna Vašicová – starostka obce

Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
• finanční příspěvek na vydávání nekomerčního časopisu Malovaný kraj
• zápis sídla Honební společenstvo Louka na adrese Obecního úřadu
Louka, Louka 19
• zakoupení programu pro Evidenci smluv
• nepřipojit se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
• podpořit tvorbu knihy „Dialektologický slovník horňáčtiny“
• poskytnutí prostor KD pro výuku tanců mládeže z Louky
• finanční příspěvek na dvoudenní soustředění DFS Lúčánek
• vyznačit na plochu před výjezdem z hasičské zbrojnice zákaz parkování
• zpracování projektové dokumentace na akci „Louka – bezbariérové
chodníky I.etapa“
• nákup kamen do kuchyňky KD
• nepovolit společnosti Terra Group provést občanům obce analýzu nákladů na spotřebu el. energie formou podomního prodeje
• finančně podpořit dětskou přehlídku „Horňácký zpěváček“
• zapojení obce do projektu „Integrovaný protipovodňový varovný
systém Jihomoravského kraje“

4
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Turnaj ve stolním tenise
Již tradičním zpestřením vánočních svátků
se stal 10. ročník turnaje ve stolním tenise.
Jako v minulých ročnících, tak i letos, předcházela turnaji příprava zabijačkových specialit. Pro všechny příchozí byla připravena
ovarová polévka podávaná zdarma, tlačenka, pečené jelítka a další pochutiny. Samotný turnaj začal v 9 hodin zápasy mladších
a starších žáků. Letos se jej zúčastnilo celkem 22 dětí a zápasy trvaly až do 13 hodin.
V kategorii mladších žáků zvítězil Michal Malúš, druhé místo obsadil Sam Šimlík a třetí
místo vybojoval David Maňák. V kategorii starších žáků bylo následovné pořadí:
1. Libor Bobčík 2. Vladimír Eliáš 3. Filip Sečkař.
V hlavním turnaji dospělých soupeřilo mezi sebou 30 stolních tenistů. Po základním
kole přišly na řadu vyřazovací zápasy a do konečného kola se probojovali čtyři nejlepší.
V zápase o třetí místo se utkali Jan Bíla a Jan Kučera. Vítězství si odnesl Jan Bíla. Bramborová medaile zbyla na nejstaršího účastníka turnaje. Do finále se probojovali tradiční
rivalové z předchozích ročníků. Mira Pavlica a Vašek Kolacia svedli vyrovnanou pětisetovou bitvu, ve které se štěstí nakonec přiklonilo na stranu Miroslava Pavlici.
Poděkování patří všem zúčastněným a hlavně také partě nadšenců, kteří se po oba dny
starali o bezvadný průběh celé akce.

Vánoční šipkový turnaj
V příjemném vánočním čase se uskutečnil
ve čtvrtek 29.12.2016 druhý ročník vánočního turnaje v elektronických šipkách. Turnaje se v Hospůdce u Bivoje zúčastnilo celkem 54 hráčů a hráček. Boje u terče byly
zahájen před třetí odpolední hodinou. Vítěz
turnaje byl znám až kolem desáté večerní.
Z celkového vítězství se mohl po skvělém
výkonu radovat - stejně jako loni - Jiří Slováček ze Bzence. Na druhém místě skončil
Martin Kliment z Otrokovic a třetí místo
vybojoval Stanislav Šupák z Uherského Hradiště. Nejlepšího ženského výsledku dosáhla
Pepina Malotová ze Zlína. Podpořit náš turnaj přijeli hráči ze širého okolí - Zlín, Otrokovice, Tlumačov, Uherský Brod, Havřice, Uherské Hradiště, Bzenec, Ratíškovice. NejpoLúcký zpravodaj 2017/01

5

četnější skupinu tvořili domácí hráči, kterým se ale nepodařilo probojovat mezi ty nejlepší. Ti, kterým se to podařilo, si odnesli za své výkony drobné pochutiny, které byly
poskytnuty pořadateli vánočního turnaje ve stolním tenise, poháry a také finanční odměny ze startovného.
V ligové soutěži jsme nyní zahájili nadstavbovou část sezony - DC Lavazza bojuje
o umístění v nejlepší šestici Slovácké šipkové ligy a družstvo ŠK Louka se svými soupeři
zápolí o 7. - 12. místo.
Kromě herní činnosti se podílíme na přípravách 17. ročníku Šipkařského discoplesu,
který se uskuteční v sobotu 4. března v Sokolovně v Moravském Písku a na který jsou
všichni srdečně zváni.

Divadelní ples
Letošní plesová sezóna v Louce odstartovala v sobotu 7. ledna, a to již tradičně Divadelním plesem, tentokrát jeho
jubilejním desátým ročníkem. Příprav
plesu se opět s nadšením sobě vlastním
chopili mladí divadelní ochotníci, kteří
se v prostorách kulturního domu sešli
už v patečních dopoledních hodinách,
aby s dostatečným předstihem vyzdobili
sál, nachystali stolové aranžmá, připravili tombolu, zajistili podle propracovaného logistického plánu řádnou funkci občerstvovacích stanovišť, a v neposlední řadě aby se pokusili nazkoušet scénku, jež pravidelně bývá zlatým hřebem plesového večera. Dobrým
počinem je zavedení foto koutku, kde si každý návštěvník mohl udělat originální fotografii.
Ples tradičně zahájil režisér Antonín Maňák výstřelem z pistole Limonádového Joe.
Tentokrát za kulturním vyžitím dorazilo mnoho návštěvníků jak z Louky, tak z blízkého
okolí. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Lipovjanka a o tom, že se své úlohy ujala
na výbornou, svědčil stále zaplněný parket. Skvělá zábava byla umocněna performancí
nové večerníčkové epizody z cyklu Krkonošských pohádek, jejíž dějová linka byla přizpůsobena horňáckým reáliím. Chamtivý Trautenberk seznav, že jeho úroda modrého
zlata bude prachbídná, poslal za vydatného sakrování svou čeládku sklidit durancie do
Krakonošova revíru. Toto podvratné počínání však neušlo zrakům Krakonošovy sojky,
která s bezmeznou loajalitou vše pánu hor ještě zatepla donesla. Obecenstvu v sále
bylo pak dáno na výběr, jakým směrem se příběh bude dále vyvíjet - zda Krakonoš v
rozporu se svými zásadami přimhouří nad pokleskem svého souseda oči, anebo jej po
zásluze potrestá. V souboji roztomilých decibelů reagujících na potlesk diváků s jasnou
převahou zvítězila druhá varianta, podporovaná zastánci spravedlivé odplaty. Krakonoš
6
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tedy zařídil, aby se do bečky k nakradenému kvasnému materiálu dostal petrolej, v důsledku čehož vyústil destilační proces v detonaci, která Trautenberkovi způsobila škodu
na majetku, a nebýt šikovné lékařky a především sličné zdravotní sestřičky, málem
i škodu na životě. Všechno to ale nakonec, jak už to v pohádkách bývá, dobře dopadlo,
a nejen Trautenberk si toho večera odnesl ponaučení, že na sousedovy trnky se bez
dovolení nesahá. Tak jak v té televizní podobě, tak i u nás, zvítězilo dobro nad zlem.
Nezbytné součásti plesu patří bohatá tombola, která před půlnocí vyvrcholila rozlosováním hlavních cen. Zábava pak pokračovala až do časných ranních hodin. Pořadatelé
by touto cestou ještě jednou rádi poděkovali všem sponzorům desátého ročníku Divadelního plesu, kteří nemalou měrou přispěli k jeho vydařenému průběhu.
Michal Židův

Rodičovský bál
Druhý v pořadí plesů byl Rodičovský bál, který se uskutečnil 14. ledna, a který pořádali rodiče žáků naší základní
školy za vřelé spolupráce zaměstnanců škola a Obecního
úřadu.
Na příchozí hosty čekal vyzdobený sál do červenobílé
barvy a z pódia zněly první melodie. Vůbec poprvé se
v Louce představila dechová hudba Dolinečka ze Sudoměřic s kapelníkem Markem Bučkem. Krátce po 20,30
hod. uvítala všechny přítomné ředitelka naší školy Jana
Janošková s předsedkyní školské rady Martinou Sečkařovou.
To už v přísálí netrpělivě čekají na svou letošní první premiéru mažoretky naší školy. Ty
v tomto školním roce pracuji pod vedením Lenky Šlosárové a Simony Pechové. Překvapením večera byl taneční pár Martin Berčík a Karolína Petříková, kteří jsou členy tanečního klubu Classic v Hodoníně. Se zaujetím jsme všichni sledovali ukázky čtyř tanců
z latinské Ameriky a to sambu, chachu ("čaču"), rumbu a jive ("džaiv"). Obě vystoupení
obecenstvo podpořilo hlasitým potleskem. Hostům celý večer vařil Lukáš Pokorník
a Richard Dohnal. Z našeho menu si mohl vybrat opravdu každý. Bylo nabízeno: kuřecí
prso s prosciuttem, parmazánem a rukolovým salátem; plněná panenka švestkou, sýrem a anglickou slaninou a také hovězí roastbeef se zeleninovým salátkem. Nejen
k jídlům si hosté vybírali víno z vinařství Vitis Strážnice a Hruška z Blatnice.
Půl hodiny po půlnoci přišlo na řadu losování hlavních cen našeho kola štěstí. Mezi největší lákadla patřil televizor, welness pobyt, tablet, soda stream, autobaterie, vibrační
bruska nebo židle. Všem výhercům srdečně gratulujeme. Rodičovský bál celou noc doprovázela přátelská atmosféra, družné rozhovory nebraly konce a dle mého mínění
návštěvníci odcházeli spokojeni.
Martina Sečkařová
Lúcký zpravodaj 2017/01
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Ples obcí Horňácka
Tradičního Plesu obcí Horňácka se tentokrát zúčastnili starostové všech obcí Horňácka i s četným doprovodem. Přivítali
jsme mezi sebou i místostarostu Veselí nad
Moravou pana JUDr. Ph.Dr. Petra Koláře,
Ph.D. a ředitelku naší základní školy paní
Mgr. Janu Janoškovou s doprovodem.
K bohaté a pěkné tombole přispěli svým
dílem všechny obce, firmy, drobní podnikatelé jednotlivých obcí. Všem dárcům za
příspěvky srdečně děkujeme. Rovněž patří velký dík těm, kteří se jakýmkoliv způsobem
na její přípravě a organizaci podíleli, nejenom Evě Dřímalové, ale také za výpomoc
uspořádání skoro tří stovek darů děkujeme starostovi Velké nad Veličkou Jiřímu Pšurnému s kolektivem.
Během večera jsme měli možnost ochutnat něco s připravovaných gastro specialit
Lukáše Pokorníka, svatební koláčky pečené místními ženami, dobré vínko od
AGROLIP a.s, nebo něco pro zlepšení nálady v Šatlavě umístěné v suterénu.
Svým vystoupením potěšily za velkého potlesku mažoretky základní školy v Louce, které v letošním roce vede Simona Pechová a paní učitelka Lenka Šlosárová.
Již osmnáctý ročník Plesu obcí Horňácka, který se opět konal u nás v Louce (zatím není
dokončena rekonstrukce kulturního domu ve Velké nad Veličkou), zahájil svým neopakovatelným způsobem Folklorní soubor Lipovjan. Folkloristé potěšili tentokrát dvěma
vstupy, hudebně je doprovázeli hudci horňáckých cimbálových muzik Roman Sokol, Jiří
Buzík, Vašek Kolacia, Vašek Maňák a Jožka Staša, kteří návštěvníky následně po celý
večer bavili horňáckými písněmi v suterénu u Šatlavy.
K tanci a poslechu v sále kulturního domu po celý večer hrála dechová hudba Lipovjanka pod vedením kapelníka Tomáše Hrbáčka. Zpěvem doprovázeli Libor a Pavla Chudíčkovi. Po zahajovacím sólu starostů obcí
Horňácka nezůstal parket prázdný až do
časných ranních hodin.
Myslím, že letošní ples se vydařil, budeme
se těšit příští rok do Velké nad Veličkou,
do nově opravených prostor kulturního
domu. Prostřednictvím těchto stránek
děkuji všem členům zastupitelstva a zaměstnancům naší obce za jejich ochotu,
aktivní přístup k organizaci plesu a jeho
zdárnému průběhu.
8
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Myslivecký ples
Již tradiční Myslivecký ples bylo možné navštívit v sobotu 28. ledna. Tak jako roky předešlé k tanci či poslechu hrála skupina Kamasi. U liščí nory se o zábavu postarala
HCM Jožky Staši. K ochutnání pro návštěvníky byly připraveny zvěřinové speciality: dančí plátek na liškách; srnčí řízečky plněné
nivou; kančí kapsa; zvěřinová směs. Špíz
a guláš byla možnost zakoupit po předchozí
objednávce dopoledne před plesem.
„I když proti minulému roku byla účast drobátko nižší (kvůli chřipkovému období), místa
v sále, přísálí i na galerce byla plně obsazena. Samozřejmě byla připravena bohatá tombola. Ve zvěřinové tombole byly 2 ks černé zvěře, daňčí, srnčí, zajíci, bažanti a divoké
kachny. Ve věcné tombole pak mnoho dalších cen od našich štědrých sponzorů a členů
našeho spolku. V úvodu vystoupily mladší a starší mažoretky z Louky a obě muziky vyhrávali až do pozdních hodin. Dobrá zábava pokračovala do brzkých ranních hodin. Věřím, že
se všichni přítomní dobře bavili a jsme rádi, že jsme si zachovali jejich přízeň.
Touto cestou bych chtěl ještě jednou všem poděkovat, zvláště sponzorům a každému
kdo se jakkoliv podílel na přípravách a samotném průběhu plesu. Náš myslivecký spolek
se těší na příští ples a příjemné chvíle, které spolu strávíme", uvedl předseda mysliveckého spolku Josef Náhlík.

Hasičský ples
V sobotu 4. února se konal I. Hasičský ples u nás v Louce. Dříve se konávaly plesy hasičů jako první v roce,
spoluobčané byli zváni členy hasičského sboru osobně
a to 1. ledna na Nový rok. Ples i přes obavu se našim
mladým hasičům vydařil. Návštěvníci měli možnost si
vybrat z nabídky mimo jiné teplý vepřový nebo kuřecí
řízek s bramborovým salátem, špíz s americkými bramborami nebo těstovinový salát s kuřecím masem. Ples
zahájily svým vystoupením se svítícími ....mažoretky
z Veselí nad Moravou. Byla připravena bohatá tombola,
za kterou hasiči všem dárcům a sponzorům děkují. K tanci a poslech hrála dechová
hudba Blatnička, se kterou se posledním tance v časných ranních hodinách na parketě
kulturního domu loučilo 32 párů. A tímto plesem byla ukončena letošní bohatá plesová sezóna v Louce. Budeme se těšit na příští rok, co pro nás připraví.
Lúcký zpravodaj 2017/01
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Školní ples Lipov
V sobotu 4. února pořádali rodiče žáků ZŠ
a MŠ J. Hlubíka tradiční školní ples, který
letos nesl název Black and White, v prostorách Sokolovny v Lipově. Součástí plesu bylo
předtančení deváťáků, které s dětmi secvičila paní Kateřina Vadovičová. Tímto se loučí
se školou i žáci z Louky: Markéta Štědronská, Lenka Lejčková, Tereza Hořáková, Josef
Hálka a Michal Krchák. Hodně úspěchů při
výběru střední školy nebo učebního oboru.
Opět po čase jsme uspořádali pro naše příznivce odpoledne s posezením, zavzpomínáním, prostě Čaj o páté
tentokrát spojený s muzikoterapií. Pro dobrou náladu,
zazpívání nám na harmoniku hráli pan Jan Rumišek
a Jožka Pomajbík. K občerstvení se podával samozřejmě čaj, káva, limo, svařené víno, nechyběla ani štamprlka slivovičky nebo mirabelky a taky zákusek – ořechová roládka od Ivetky Maňákové a něco slaného. Sešlo se nás tentokrát něco přes
třicet. Dobrá nálada se protáhla až do deváté hodiny. Vznikla spousta nápadů na vyplnění programu pří příštím posezení.
Něco málo o čaji. Čaj je kulturní nápoj připravovaný louhováním lístků rostlin v horké
vodě. Označení čas se běžně užívá pro zápary a odvary z různých jiných rostlin ať jsou
to čaje ovocné, bylinné nebo čaj šípkový. Čaj má vedle povzbuzujících účinků díky látkám v něm obsaženým také blahodárný vliv na organismus. Čaje z rostlin byly známy již
odnepaměti. Používali se nejen k běžnému pití, ale zejména v lidovém léčitelství. Čaj
z čajovníku se poprvé objevil v Evropě v 17. století, do běžných českých domácností se
dostal až v 2. polovině 19. století. Čaje byly dříve prodávány v obchodech či v lékárnách
v sypkém balení v sáčcích nebo krabičkách. Od šedesátých let 20. století se začaly
v Československu používat čaje ve smáčecích sáčcích. Známe několik druhů čajů – zelený čaj, bílý, černý ovocný a pečený. K rozvoji pití čaje a vzniku čajoven došlo v Československu po roce 1989, kdy se uvolnily hranice a začal se dovážet čaj z různých částí světa
Čaj o páté – tento zvyk vznikl ve Francii, ale je přisuzován Anglii, která ho od Francie
pouze převzala, ale nejstarší zmínka o čaji pochází z Číny udává se třetí tisíciletí před
našim letopočtem. Jako čaje o páté se v Československu za socialismu označovala setkávání mládeže – takzvané mejdany, kde se nepil alkohol. (Určitě se pil i alkohol, ale
veřejně se o tom nemluvilo, mnozí známe z vlastní zkušenosti.)
10
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Jarní řez dřevin
V sobotu 18. 3. 2017 se konal Jarní řez ovocných dřevin,
tentokrát v Louce. Ladislav Tomčala seznámili 30 účastníků se základy ošetřování mladých i starých ovocných stromů. Přítomná byla i předsedkyně ZO ČSOP Bílé Karpaty
Ivana Jongepierová, která nás blíže v rozhovoru seznámila
s ovocnářstvím na Horňácku.
Jak je to se sadařstvím na Horňácku?
My jsme vlastně tady s touto aktivitou začali už někdy
koncem 80. let, kdy jsme si uvědomili, že tamta krajina
v Bílých Karpatech je opravdu velice cenná a to nejenom
z hlediska přírodního, ale že tady je i spousta sadů starých
a že je potřeba něco pro ně dělat, protože obecné tendence byly vykácet staré sady a když už si nasadím něco
nového, tak se jedná většinou o nové odrůdy, které jsou už úplně něco jiného a nedrželo by se tady to starší, přičemž jsme věděli, že ty starší odrůdy měli obrovské výhody
v tom, že některé byly dobré třeba na destilování, jiné na sušení, na zavařování a využití každé odrůdy bylo jiné.
Kdo stál u výsadby nových sadů?
Začali jsme se starými ovocnáři, tehdy Jagošem z Lipova a později s Ladislavem Tomčalou z Velké, tyto sady a staré stromy mapovat, v roce 1991 se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí, na založení genofondového sadu, což je vlastně
ten sad ve Velké. Byly vysázené podnože a teprve to, co se zmapovalo v terénu, tak se
tam roubovalo. Postupně se tato naše aktivita rozšířila do celé republiky. Teď je tady
této problematice věnována docela velká pozornost. Svědčí tady o tom i knížka, Sedům tváří ovocnářství, je to podpora v rámci celé Moravy, vlastně i v Čechách je to
docela rozvinuté.
Odkud přišel impuls na tento záměr?
Počátky byly tady na těch našich plochách, s tím, že my jsme se inspirovali ve skanzenu v Rožnově, kde pan ing. Tetera založil takovýto sádek z těch starých odrůd, hlavně
z Beskydska.
Jaké staré vzácné odrůdy jste našli na Horňácku?
U nás na Horňácku se našla spousta zajímavých i nepopsaných odrůd, zrovna ve Velké
je velice zajímavá Hruška Oharkula, která nikde jinde na světě neexistuje a ve Velké je
jich několik stromů. Jsou to opravdu takové zajímavé věci, že kromě těch starých pomologických odrůd jako jsou kroncelské, panenské a tady tyto staré odrůdy jabloní,
tak opravdu se tady, ne jenom na Horňácku, ale po celých Bílých Karpatech a v každé
Lúcký zpravodaj 2017/01
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oblasti něco jiného našli. Takové různé místní pomologicky nepopsané odrůdy, které
byly zpracované v knížce ovoce Bílých Karpat.
Kdy se začalo s ukázkami jarního řezu?
V roce 1997 jsme začali s řezem dřevin. První jarním řezem dřevin, se začínalo na pahrbech v Javorníku, potom jsme se přesunuli do Velké, Kuželova a dnes do Louky. Později každým rokem přijížděl profesor Řezníček, který se dnes nemohl pro nemoc zúčastnit. Snažili jsme se lidem vysvětlit, jakým způsobem a co mají dělat, jak se starýma
stromami, tak taky jak pečovat o ty nové výsadby.
Jaký je zájem o zlepšení krajiny?
Zjistili jsme, že jenom jeden člověk nic neudělá, že když se nám podaří podchytit tady
co největší množství lidí, aby se o to starali, bude to mít vliv jak na krajinu, tak to zlepší
vztah lidí ke svým pozemkům. Sady se musí kosit, a kde jsou vhodně udržované mají
docela dobrou druhovou diverzitu i včetně mnohých chráněných druhů orchidejí. Jde
to docela dobře ruku v ruce a výsledek je ten, že lidi chtějí potom pít něco dobrého
nebo mít něco do buchet, je to úžasné, jakým způsobem je toto propojené. Je fakt, že
i mladší generace už chodí na tyto pravidelné kurzy. Později si lidi prosadili, že by chtěli
mít i letní řez, takže jsme začali dělat ukázky v srpnu v rámci bio dožínek letní řez. Sadaři mohli posoudit vliv jarního řezu, kdy na stromech už byly plody některého letního
ovoce.
Jak vidíte krajinu Horňácka?
Ovocné stromy do této krajiny patří a myslím si, že když se po té krajině podíváme, tak
se tomu docela daří. Když se podíváte například Losy, kde byl lán, a vrátili se některé
části lidem a na mnoha místech jsou tam sady trneček a jiných dalších stromků takže si
myslím, že je to docela dobré. Ještě bych chtěla říct, že ti lidi sami dobře vědí, že z těch
moderních odrůd to nemá tu kvalitu, takže už si sami berou třeba odkopky z durancií.
Možnost si koupit staré odrůdy je v ovocné školce v Bojkovicích. Jezdí tam lidé z celé
republiky na je zatím jediná v republice, co něco takového dělá.
A co chemizace?
Tady tyto sady těch starých odrůd nevyžadují takovou chemickou péči, jsou odolné jak
nemocem, tak jsou lépe přizpůsobené tady tomu klimatu. Jen něco málo, jen něco
základního, ale určitě ne to klasické stříkání, co je potřeba v těch intenzivních ovocných sadech, kdy se to stříká v podstatě každý týden nebo 14 dní.
A co vzkážete sadařům?
Vysazujte, udržujte, ošetřujte stromy našich předků. Pečujte o svou horňáckou krajinu,
ta se vám odvděčí.
Rozhovor zaznamenal
František Gajovský
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Český červený kříž
Český červený kříž je české občanské sdružení, které v současné
době má asi 20 000 členů a dobrovolníků sdružených v 692 místních skupinách. V oblastním spolku Hodonín zůstávají v letošním
roce aktivní 4 místní skupiny a to
Hodonín, Dubňany, Vacenovice
a Louka.
K přípravě akcí pořádaných
v letošním roce se členky výboru
Místní skupiny ČČK Louka sešly tentokrát v sobotu 18. ledna podvečer v přísálí kulturního domu. Jelikož tento rok je volební, byla diskutabilní otázka, zda pokračovat
v činnosti místní skupiny ve volebním období 2017 – 2021.
Valná hromada MS ČČK Louka se sešla ve středu 1. března. Bylo rozhodnutu pokračování v činnosti směrem jako dosud. Do představenstva byla zvolena předsedkyně Anna
Vašicová – Louka č. 48, místopředseda Antonín Maňák – Louka 177, pokladní Božena
Pokorníková – Louka č. 96, jednatelka Růžena Galečková – Louka č. 339, revize pokladny PHARMDr. Vlasta Dvorská – Louka č. 224, druhá revize pokladny Simona Hozáková –
Louka č. 297. Další úřadující členky výboru: Božena Hrbáčková – Louka č. 205, Hana
Hudečková – Louka č. 9, Marie Maňáková – Louka č. 11, Věra Maňáková – Louka č. 189,
Františka Mikesková – Louka č. 45, Zdeňka Šmehlíková – Louka č. 134, Pavla Vašicová –
Louka č. 371. Delegátkou na valné shromáždění Oblastního spolku byla zvolena Anna
Vašicová.
V letošním roce plánujeme tyto aktivity Sbírka Diakonie v pátek 7.4 a v sobotu 8.4.
Zdravotní dozor při Slovácké pětadvacítce, Pěší túru na Radošov, Besedu pro důchodce, Světluškový průvod, samozřejmě pomoc při nenadálých situacích. Námi pořádané
aktivity dáme na veřejnost vědět prostřednictvím Luckého zpravodaje, zveřejněním
plakátů a pozvánek, nebo hlášením v místním rozhlase.
Po ukončení Valné hromady byla uspořádána přednáška První pomoc při úrazech, tentokrát poskytnutí první pomoci při různých nenadálých situacích spojenou
s videoprojekcí přednášel MUDr. Jiří Ovečka. Po skončení si každý z účastníků mohl
vyzkoušet na figuríně provedení srdeční masáže.
Základní neodkladná resuscitace pro laiky: Pokud postižený nereaguje a nedýchá, nebo
se jen lapavě nadechuje – je bez známek života Přivolejte pomoc! Volejte záchrannou
službu 155 – operátor na lince Vás bude navigovat – postupujte podle pokynů operátora tísňové linky. Postiženého otočte na záda a RESUSCITUJTE!!! – Mačkejte propnutýma
Lúcký zpravodaj 2017/01
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rukama střed hrudní kosti 100 až 120x za minutu do hloubky 5 – 6 cm. Pokud je obnoven oběh – opakovaně kontrolujte stav postiženého. = pokud postižený nejeví známky
života, ZAHAJTE RESUSCITACI A NEPŘERZŠUJTE JI až do příjezdu záchranné služby. Resuscitaci ukončete jen tehdy, pokud se postižený probouzí a začíná reagovat, pokud
hrozí nepřiměřené nebezpečí nebo úplném vyčerpání zachránců. Pozor! Ojedinělé lapavé nádechy nejsou známky probouzení. NEPŘETŽITĚ pokračujte v resuscitaci i tehdy,
pokud vidíte tyto ojedinělé nádechy.

MS Volavec-Louka
Zpráva o hospodaření v honitbě v roce 2016 a další činnosti MS Volavec-Louka
V roce 2016 bylo klimaticky velmi střídavé počasí Přechod ze zimního období na jarní
byl provázen častými dešti a vlhkým počasím. V létě převládalo počasí s minimálním
počtem srážek a dlouhá období s vysokými teplotami.
Při mimořádném odstřelu v rámci výjimky z lovu jsme v loňském roce ulovili 2 ks zvěře
daňčí. Zvěř mufloní se po dohodě s okolními spolky, kde se tato zvěř pravidelně vyskytuje opět nelovila z důvodu navýšení početních stavů.
Divoké prase jsme ulovili pouze 1 ks - lončáka. Vzorek byl vyšetřeny na veterinární stanici v Olomouci na Trichinelózu (Svalovec). Vzorek byl negativní. Přítomnost černé zvěře v honitbě je podmíněna skladbou osetých plodin (řepka, kukuřice, slunečnice) a časem sklizně. Tato zvěř se v našich podmínkách již natolik adaptovala, je daleko obezřetnější a v enklávách velkých lánů náročněji ulovitelná (vychází méně a později).
U zvěře srnčí jsme lovili kusy průběrné. Odlov jsme splnili vesměs v I. a II. věkové třídě
(10 ks srnec, 10 ks srna, 10 ks srnče). Zásady průběrného lovu jsme dodržovali i u odlovu zvěře holé. Odlov byl zaměřen především na kusy slabé a přestárlé. U zvěře srnčí se
nadále prohloubil pokles početních stavů. Lze to přičíst dlouhodobým výkyvům počasí
a ostatním negativním vlivům – srážky autem, nezabřeznutí srn, vysoká mortalita v prvních týdnech po kladení (svalová dystrofie srnčat), zvýšená lidská činnost v klidových
zónách, dlouhodobý zvýšený odlov v okolních honitbách a následná migrace naší zvěře
do volných teritorií. U dvou kusů zvěře srnčí byl proveden rozbor trusu na přítomnost
parazitóz. Jeden kus byl pozitivní.
Zvěř zaječí byla v dobré kondici. V některých lokalitách s dobrou krytinou (Nová hora,
Stará hora, Strážná, Paděličná cesta, Kalvária) jsou početní stavy nadprůměrné. U jiných lokalit, kde byly převážně stavy na vysoké úrovni (pod Roháčovů hrázů, Roviny,
Višenkové) je zaznamenán pokles stavů. Při honech jsme jako již několik let nestříleli za
kolo. Dochází tak k pošetření zaječek a eliminují se ztráty při dohledávce postřelených
kusů. Šetřili jsme rovněž zvěř nedospělou. Plán lovu byl splněn (134 ks). Při plánování
honů pro letošní rok bude přihlédnuto k jarnímu sčítání zvěře a stavu populace na pod14
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zim. Zvěř drobnou bažantí lovíme minimálně, pouze pro provozní potřebu spolku (2ks)
Koroptev polní nadále nelovíme. Zvýšení stavu jsme zaznamenali pouze v některých
lokalitách, nikoliv však plošně, jak bychom si přáli. Celkový pokles stavů zvěře není problém lokální, ale je to zaznamenáno u drtivé většiny nejen okolních sdružení. Zvěř velmi citlivě vnímá změny biotopu. Zde se především snažíme o udržení dostatečných
ploch přirozené krytiny, snížení predačního tlaku a včasným předkládáním atraktivních
krmiv v období po ukončení žní a v průběhu zimního strádání. Široko záběrová zemědělská technika a vysoká pojezdová rychlost při kultivaci půdy si rovněž vyberou svoji
daň.
Lov kachen na rybníku provádíme pouze na tahu a letos jsme ulovili 7 ks. MS s dostatečným předstihem zajistil dostatek kompletního sortimentu krmivové základny.
Pozemkové úpravy v našem katastru jsou ukončeny. Je zapotřebí společnými silami
prosadit budování vsakových mezí, biopásů a jiné krytiny vhodné pro zvěř. Je třeba
získat finanční krytí pro zastřešení těchto akcí. Věřím, že obecní úřad časem finanční
podporu získá. Dosažení vhodných podmínek pro zvěř především u větších lánů je naší
prioritou. Od Velička byl nahrazen starý krmelec za nové multifunkční krmné zařízení.
V současné době jsou některé lány, především na Hrubé straně předěleny políčky soukromých vlastníků, kteří zde vysazují rakytník. Vznikají rovněž menší sady, některé
i s oplocením, které předělují migrační ochozy především spárkaté zvěře. V zimním
období pak dochází ke ztrátám tukových zásob při jejich obcházení.
Bobr evropský působí nemalé škody v okolí vodotečí. Jsou káceny stromy, které tvoří
přirozenou krytinu pro zvěř a jejich náhrada bude trvat celá desetiletí.
Věříme, že i nadcházející myslivecký rok 2017 bude pro honitbu Louka nemalým přínosem a dojde k naplnění našich společných cílů. Děkuji Vám za pozornost a těšíme se na
další vzájemnou spolupráci.
Za MS Volavec-Louka
Josef Náhlík - předseda MS
František Sečkař, Louka č.329 - dostal k svému významnému životnímu jubileu odlov
srnce. Při hodnocení za ulovení získal bronzovou medaili – třetí místo s celkovým počtem bodů přes 207.
Josef Náhlík – předseda MS Volavec Louka získal bronzovou medaili za odlov jezevce
s počtem 22,43 bodů.
Hodnocení odlovené zvěře provádí hodnotící komise v okresním městě Hodonín dle
pravidel CIC. Svoje trofeje za sezónu 2016 vystavovali 4. března v Kyjově.
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SZPO
Dne 15. března se valná většina členů zúčastnila
slavnostní výroční schůze, kde zhodnotili činnost minulého roku a zároveň odsouhlasili letošní aktivity. 28. 4 plánujeme zájezd na výstavu v Kroměříži, 10. 5. posezení ke dni matek,
27. 5. si vyjedeme na koupání do Čalova. Na
měsíc srpen si plánujeme zájezd na Svatý kopeček u Olomouce i s návštěvou ZOO. V září pak
se uskuteční přednáška lékaře. Uvádí předseda spolku pan František Řehák. Beseda tentokrát se
protáhla až do pozdních odpoledních hodin, po dobrém pozdějším obědě, zákusku a kávičce se
dobře besedovalo.

Mužský pěvecký sbor

Horňácký zpěváček

Oficiální činnost se datuje od roku 2008.
Jsme nejmladším pěveckým sborem, přesto
věkově je tomu naopak.
Touto cestou si dovoluji oslovit naši mladou
generaci, aby hodila stranou osobní ostych
a přišla mezi nás. Neboť mladí jsou a budou
prospěšnější ve všech činnostech v obci.

V neděli 12. března se konal již 6. ročník dětské pěvecké soutěže Horňácký zpěváček na
Sokolovně v Lipově. Soutěže se zúčastnilo
24 dětí ve dvou věkových kategoriích. Mladší
kategorie do 10 let a kategorie 10 – 15 let.
Z Louky o postup do oblastního kola bojovalo
8 zpěváčků. O hudební doprovod se postarala
HCM Velické trnečky s primáškou Lenkou JoNaše činnost není omezena jenom na Horchovou. Jako hosté vystoupili nejlepší zpěvačňácký folklor, ale současný repertoár je mnoky z Podluží v doprovodu CM Matěje Kůrečky.
hem širší. Spolupracujeme s Agenturou AntoCelé odpoledne mluveným slovem provázela
nín Vrba, od kterého se odvíjí výhledově naše
Barbora Hrbáčková a Markéta Kolaříková.
činnost. Zároveň přeji všem, kteří jsou do téVýkony zpěváčků hodnotila 6členná porota
to činnosti zapojeni, aby trvale pokračovali.
v čele s předsedou Martinem Hrbáčem,
Nelze nezmínit podporu Obecního úřadu,
MVDr. Jiří Miškeřík, Jan Karásek, Anna Šajdlekterý svým kladným přístupem přispívá velrová, Miloslav Jagoš a Jaroslav Homola.
kou měrou k naší činnosti.
Kategorie do 10 let: 1. Janíček Pavlík z Hrubé
Jan Mikeska – jednatel sboru
Vrbky, 2. Beáta Hořáková z Louky, 3. Ria Sabotová z Louky, 4. Filip Švrček z Louky.
Kategorie 10 – 15 let: 1. Adriana Davyďuková z Hrubé Vrbky, 2. Hynek Evják z Louky, 3. Kateřina
Evjáková z Louky, 4. Agáta Minaříková z Malé Vrbky.
Zpěváci umístění na těchto místech postupují do oblastního kola soutěže, mladší 11. června ve
Vlčnově, oblastní kolo pro starší kategorii se koná ve Veselí nad Moravou 22. dubna.
Na všechny čekala bohatá odměna. Vítězům předal ocenění předseda komise Martin Hrbáč
a senátor Ivo Valenta. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolek pěvecké soutěže.
Všem ať podporují šíření lidové písně, ať svým zpěvem potěší hodně posluchačů.
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Společenské okénko
Anežka Václavková
Tak jako každoročně, tak i nyní před vánoci jsme navštívili naše spoluobčanky, které žijí na Penzionu v Lipově. Svoji návštěvu jsme obohatili
o dárkový balíček, přáníčko k vánocům a taky domácím cukrovím. Paní
Václavková se těší celkem dobrému zdraví, samostatnosti a stále dobré
myšlence. V rámci možností čte a taky přepisuje básně. Něco z poděkování za to, že žije, že je a že si zatím hodně pamatuje, Vám přiblíží několika verši.
Paní Emílie Rašková v době návštěvy byla nemocná, nechtěli jsme dlouhým povídáním unavovat. Oběma přejeme především hodně zdraví,
spokojenosti a ještě hodně společně prožitých chvil.
Díky ti Bože, že Ti sloužit smím
za to, že Tobě náležím.
Za lásku Tvoji, za ochranu Tvou
dík za pokrm a střechu nad hlavou.
Za všechno velké, co mi dáváš,
Dík i za malé co mi ponecháváš,
za všechny písně co pro mě zněly,
za tento okamžik, za život celý.

Za klidný den i tmavou noc,
abys mi v tísni spěchal na pomoc,
za chvíli úsměvů i za bolesti,
za to, že s Tebou smím ji nésti,
abych Ti byla blíže.
Děkuji Ti za oběť kříže,
i za velké světlo vzkříšení.
Dík za všechno Pane
Jen Ty víš jak je mi.

Josef Kopřiva
Pan Josef Kopřiva se letos v lednu dožil 95 let. Dlouho se ale zdraví netěšil a 6. března si Pán pana Josefa Kopřivu povolal do svých věčně zelených honiteb, vzpomínají myslivci. Členem mysliveckého spolku byl od
roku 1964. Svou aktivní činnost vykonával 34 let. Zapojoval se svědomitě do všech činností, které vedly k zvelebení honitby a spolku. Za to, že
byl dobrý člověk, měl rád přírodu a myslivost, za obětavou práci, za
všechno – rady, zkušenosti, za bezpočet písniček, které se nesli do ticha
při posledních lečích, se posledním halali s kamarádem rozloučili myslivci z Louky.
Statistika obyvatel v Obci Louka k 1. 1. 2017
Počet obyvatel
celkem
z toho muži
ženy
971
501
470
Průměrný věk obyvatel Louky
celkem
z toho muži
ženy
43,6
41,7
45,5
Počet občanů, kteří nás v r. 2016 opustili
z toho muži
ženy
9
2
7
Počet narozených dětí v r. 2016 celkem
z toho chlapců
děvčátek
7
4
3
V roce 2016 jsme zkolaudovali dva nově postavené rodinné domy a to:
Manželům Dagmar a Tomáš Šrahůlkovi, Louka č.376 - měsíc březen
Manželům Monika a Petr Bělínovi, Louka č. 381 – měsíc prosinec
Lúcký zpravodaj 2017/01
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Občané ocenění za kulturní přínos obci
Jan Kučera
Pan Jan Kučera se narodil v roce 1957. Po ukončení základní školy
se v Ostravě vyučil důlním zámečníkem. Již v žákovském věku se
začal aktivně věnovat kopané, v čemž pokračoval i při svém působení na severu Moravy. Po skončení vojenské služby a návratu
z Ostravy se natrvalo začlenil ve fotbalovém mužstvu místního
Sokola. V roce 1981 se oženil s Hanou Frýdeckou, se kterou vychoval tři syny. Lúckému fotbalovému oddílu se od té doby věnuje
nepřetržitě. Kromě aktivního sportování se také zasadil o rekonstrukci zázemí pro fotbalisty ve sportovním areálu Pod Vrbama. Ze
zdravotních důvodů byl nucen ukončit bohatou a úspěšnou aktivní kariéru, aby se mohl naplno
věnovat funkci hospodáře. Má také podíl na vytvoření samostatného lúckého klubu, který byl
dříve součástí lipovského Sokola. V současné době je jedním z funkcionářů spolku, ve kterém se
schází parta nadšených sportovců. Jeho cílem nikdy nebylo to, aby se v Louce hrála nejvyšší
fotbalová soutěž, ale to, aby se dala dohromady parta přátel, která je zapálená pro dobrou věc.

Jan Sedláček
Pan Jan Sedláček se narodil v roce 1949 jako
čtvrté dítě Anně a Antonínu Sedláčkovým po
synu Antonínu a dcerách Anně a Marii.
Povinnou školní docházku absolvoval na základní škole v Louce a v Lipově. Po skončení základní vojenské služby pracoval v KORDÁRNĚ ve
Velké nad Veličkou, po té v ŽELEZÁRNÁCH ve
Veselí nad Moravou, do důchodu odcházel jako
pracovník obce.
V roce 1975 se oženil, s manželkou Evou mají
dva syny – Romana a Petra a dceru Janu.
Od svých 18 let se věnuje činnosti ve sboru dobrovolných hasičů v Louce. Po získání řidičského
oprávnění na nákladní vozidla z funkce řadového člena přechází do funkce strojníka, posléze
řidiče. Aktivně se zúčastňoval hasičských závodů, přehlídek a soutěží. Rovněž spolupracoval
s hasiči z Vrbovců. V současné době je řadovým členem, který rád své zkušenosti předává mladší generaci, je nápomocen při brigádách, či jiných aktivitách dobrovolných hasičů.
Po svém otci převzal dobrovolnou činnost, kterou zvoněním na kapličce jako první všem oznamuje, že nás opustil kamarád nebo občan Louky. Této činnosti se věnuje dodnes.
V současné době si spolu s manželkou Evou užívají starobního důchodu, který jim zpestřují čtyři
vnoučata. Rád pracuje na zahradě, chodí do přírody a na výšlapy pořádané Českým červeným
křížem v Louce.
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Jan Škopík
Pan Jan Škopík se narodil v roce 1938 jako prvorozený syn ze
tří dětí manželům Marii a Pavlovi Škopíkovým. Po základní
škole a vyučení vystudoval strojní průmyslovou školu a od
svých 25 let pracoval v Kordárně nejdříve na úseku DTU a pak
jako mistr na technické pryži. Se svou ženou Jarmilou vychoval dvě děti, dceru Jarmilu a syna Jana. Jeho celoživotním
koníčkem je láska k přírodě, kterou vždy chránil a zveleboval,
a proto se stal členem mysliveckého sdružení v Louce. Po
absolvování zkoušek na mysliveckého hospodáře začal tuto
funkci vykonávat i spolu s funkcí myslivecké stráže. Věnoval
se také výcviku loveckých psů a chovu zpěvných ptáků. Dlouhodobě byl členem komise pro posuzování psů při zkouškách.
Lásku k přírodě předal nejenom svému synovi, ale také další
mladé generaci. Vedl myslivecký kroužek při ZŠ v Louce, učil
děti poznávat zvířata, stopy, spolu vyráběli budky pro zpěvné ptáky a také za pomoci OU obnovovali místní studánky. Velký podíl má i na obnově a výsadbě zdejších remízků.
Před 10 lety dal podnět k uspořádání první Svatohubertské mši v Louce. Svoji lásku k přírodě
dovršil přijetím do řádu Svatého Huberta na zámku Kuks. V řádu působí doposud a jeho mottem
je hymna řádu Svatého Huberta: Než Pán Bůh přírodu probudí, klekni bratře náš a modlitbou
svou pros Patrona, nechť oroduje za nás. Pak skutky dobrými naplň vůli svou, tvé kroky provázej
Bůh.

Mgr. Marie Galečková,
Mgr. Ludmila Michálková
a Mgr. Jana Nožičková
Tyto tři jmenované paní učitelky zanechaly na zdejší škole, za celá ta léta,
kdy zde působily, hlubokou úrodnou
brázdu, nejen pedagogickou, ale i kulturně společenskou a lidskou, z jejichž
základů, dá se říci, čerpala a do života
si mnoho dobrého odnesla většina žáků zdejší školy. Podílely se také s ředitelem na vydání stostránkové publikace nazvané „Školství
v obci Louka“, kterou spolu sepsali k 100. výročí postavení školní budovy v Louce v roce 1991.

PhDr. Antonín Mička
Působil 33 let jako ředitel základní školy v Louce. Mimo školní aktivity vedl dětský folklorní soubor Lúčánek, pro veřejnost pracoval jako člen zastupitelstva obce Louka. Po odchodu na zasloužený odpočinek se do Louky stále vrací, přispívá svými články do Lúckého zpravodaje, provádí studentům korekturu diplomových prací, vedl kolektiv autorů při tvorbě knihy Louka ve
staletích. Svou prací zanechává nemalý odkaz pro naše budoucí generace.

Lúcký zpravodaj 2017/01

19

Balada pro banditu
Lednovou plesovou sezonu vystřídal v Louce v kulturním domě úplně jiný žánr. Koncem února
a začátkem března tu po tři víkendy bylo slyšet střílení z pušek, krásné melodické písně a potlesk
diváků v zaplněném sále. Ochotníci z Louky sehráli už po šestnácté pod vedením režiséra Antonína Maňáka divadelní představení, tentokrát Baladu pro banditu, autorů Milana Uhde a Miloše
Štědroně. Bylo to divadelní představení, na kterém se podílela spousta lidí. Všichni se do toho
snažili dát maximum, aby konečný výsledek Vás diváky potěšil, uspokojil a nás herce tento pocit
zahřál u srdíčka. Vše musel dát dohromady jeden člověk a tím je náš režisér pan Antonín Maňák.
Položila jsem mu několik otázek a chtěla bych se s Vámi o jeho myšlenky podělit.
Co tě vedlo k nastudování této divadelní hry?
Tento divadelní scénář (spíše muzikál) jsem získal asi před pěti lety. Nastudovat tuto hru dříve
nebylo možné. Bylo potřeba využít moment, kdy dojde ke správné kombinaci herců, jejichž
účast je ovlivněna mnoha faktory jako například studiem, rodinou s malými dětmi atd. A potom
rád nastuduji hry vždy k nějakému výročí ať už autora hry, nebo konkrétně teď k 95 výročí smrti
Nikoly Šuhaje.
Jak vybíráš herce pro své role a zda jsi byl spokojený s výběrem rolí pro tuto hru?
Správně obsadit herce do představení by bylo asi složité pro režiséra, který herce nezná. Za
dobu mojí režie (asi 16 let) jsem pouze dvakrát musel udělat změnu role. Pokud jde o zpěv tak
je to jasné, pokud o stáří podle scénáře tak je to taky předem dané a pak také o vzhled a postavy.
Na otázku zda jsem spokojen s výběrem herců na jednotlivé postavy hry, odpovím: jako vždy
jdu na děkovačku poslední a slyším potlesk a uznání a to nejen za herecký výkon, ale i za to, že
toho herce nebo herečku obecenstvo na jevišti rádo vidělo. A pak se jdu i já poklonit s radostí,
že se mně dílo podařilo. Doma pak v klidu s mrazením po celém těle sleduji na videu, že se mně
v této divadelní hře podařilo obsadit herce do správných rolí.
Vzpomínám na divadelní představení Naši furianti, bylo tam hodně dětských rolí, většinou hráli
děti našich herců. Z nich nám vyrostli za 13 let vynikající herci, muzikanti, zpěváci, takže dnes je
ten výběr lehký.
Každý rok jsme divadelní představení hráli i pro školní děti z Louky a Lipova. Letos to nevyšlo,
kolektiv herců a muzikantů byl tak velký a důvodem bylo profesní a osobní zaneprázdnění některých členů. Je to škoda a mrzí mě to.
Jak jsem uvedl, ve zmínce o hře Naši furianti – z malých herců – dětí, jsou dnes už dospělí herci.
Ochotničení se musí dostat pod kůži odmalička. A tak přeji toto našemu divadlu: aby režisér měl
snadný výběr pro role jak starce, tak i maminky a dítěte.
Kde čerpáš inspirace pro návrh scény?
Navrhnout scénu místností a pokojů je většinou jednoduché, ale scénu krajiny? Asi to bude tím,
že mám přírodu rád, rád do ní chodívám a hlavně po přečtení scénáře pár nocí nespím a pak už
tu scénu vidím. Jako příklad uvedu divadelní hru Ženský boj. Byla to moje asi třetí režie (snad
před 12i lety). Tuto hru jsem viděl před 30 ti lety v tehdejším Gottvaldově. Otáčivá scéna jeviště,
uprostřed kupka sena a to bylo hotovo. Já považuji tuto hru, jak jsme ji hráli my v Louce, (to
znamená scéna, kostýmy herců, výkony herců) za jednu z nejlépe barevně sladěných kostýmů
20
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s okolím. Nemám rád náznakové scény a jsme moc rád, že se i tento přístup pomalu mění
i v dnešních profesionálních divadlech.
Jak hodnotíš toto divadelní představení a diváky?
Jestliže nám přicházejí nabídky na účinkování ze Strážnice, Veselí, Prostějova a dalších míst
a vidím naše vyprodané sály, mám velkou radost. Hodnocení nám udělili samotní diváci potleskem ve stoje, to je pro nás jedno z nejvyšších uznání. Já sám (hraji již 54 let) jsem byl v mládí od
režisérů hodnocen jako herec dobrý, ale často jsem si uvědomoval, kolik chyb jsem udělal a
nebýt třeba nápovědy nebo pomoci jiného herce, nikdy bych to nedokázal. Proto nerad sám
hodnotím, divák to vidí nejlépe, a když je spokojen, to je to nejlepší ohodnocení.
Chtěl bych poděkovat všem hercům, muzikantům a všem ostatním co na divadle pracují
(nápovědy, zvukař, osvětlovač), zkrátka všem děkuji. A vím, o čem mluvím. Je to velká obětavost, protože být ochotný znamená něco ochotně udělat a s láskou. A od toho je odvozeno
i ochotnické divadlo. A na závěr Vás všechny zdravím: Zlomte vaz.
Tolik slova pana Antonína Maňáka. Já bych ještě jménem všech ochotníků chtěla poděkovat
obecnímu úřadu za poskytnutí kulturního domu a celého zázemí. Rovněž děkuji děvčatům
z Červeného kříže za pomoc v bufetu a Vám divákům za naši přízeň.
Těm, kteří se nedostali na naše divadelní představení oznamujeme, že máme v plánu sehrát
podzimní reprízy.
Jarmila Hrbáčková
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Nebezpečný odpad
Oznamujeme občanům, že dne 5. dubna 2017 se uskuteční v naší obci sběr nebezpečných odpadů. Sběr bude provádět firma Rumpold za Obecním úřadem v době
od 15.00 do 17.00 hodin.
Budou se bezplatně odebírat následující odpady: zářivky, výbojky, televizory, rádia,
počítače, ledničky, mrazničky, staré léky, postřiky, barvy včetně obalů, olověné akumulátory, olejové filtry, vyjetý olej a pneumatiky.
Upozorňujeme občany, že do nebezpečného odpadu nepatří disky od pneumatik!!!
Využijte této akce, protože se jedná o odpady, které nepatří do popelnic ani do
kontejnerů a nesmí se ukládat ani na skládku.

Úhrada vodného a stočného
Cena vodného na rok 2016 a stočného na rok 2017 vychází z kalkulace dle povinného
kalkulačního vzorce uvedeného na stránkách Ministerstva zemědělství a to pro obec
Louka následovně:
VODNÉ: 24 Kč/m2 splatnost šekem do 30.06.2017.
STOČNÉ: 737 Kč/osobu splatnost šekem do 30.09.2017.
Šeky budou doručeny do domácnosti.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Je stanoven na 430 Kč/osobu. Možno uhradit osobně na Obecním úřadě, šekem nebo
převodem z bankovního účtu na číslo účtu: 5225-671/0100.
Poplatek za psa je stanoven v částce 50 Kč (za první psa) a 100 Kč (za každého dalšího).
Splatnost obou poplatků je do 30.06.2017.

Ročník 1999
V letošním roce se budou o tradiční kulturní dění v Louce starat členové ročníku 1999
v čele se stárky Michalem Maňákem a Patrikem Pytlem a stárkyněmi Terezií Rektoříkovou
a Petrou Ilášovou. Ostatní členky kolektivu: Barbora Evjáková, Vendula Evjáková
a Michalela Hudečková.
Během roku pro nás připravují:
29. 4. Stavění máje u mateřské školy 30. 6. Melounová párty v areálu Pod Hájem
1. 9. Student párty v areálu Pod Hájem HODY 6. 10. Kulturní dům Louka, bude hrát
skupina ARTEMIS. 7. 10. Kulturní dům Louka, dechová hudba Túfaranka. 8. 10. Kostel
Panny Marie Růžencové v 10.00 hod slavnostní mše svatá. Odpolední obchůzka po obci
a večerní posezení na Kulturním domě s cimbálovou muzikou.
22
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Připravuje se
25.03.2017

Košt trnek od varených po tekuté

Vzorky pečiva se přijímají v den koštu v přísálí od 10 do 12 hod.
Letos už po jedenácté budeme v Louce koštovat trnky. Je již tradicí, že bude připraven nejen košt
slivovice, ale také trnek (povidel) a ochutnávka buchet, sladkostí a jídel připravovaných z trnek.
Rok 2016 byl v množství úrody modrého ovoce sice trochu slabší, ale o to lepší byla kvalita. Můžete se o tom přesvědčit v sobotu 25. března 2017 od 14.30 hod. v prostorách kulturního domu,
kde členové místního Českého zahrádkářského spolku ve spolupráci s obcí Louka připravili přes
sto vzorků slivovice a jiných destilátů. Už čtrnáct dní se schází degustační komise, aby vyhodnotila, kdo má letos tu slivovici nejkvalitnější. Na místním víceúčelovém zařízení se na podzim třináctkrát vařila povidla starým, tradičním způsobem. Této možnosti využili nejen místní, ale také
ze sousedních obcí. Na košt bylo dodáno přes dvacet vzorků povidel. Bude se podávat také trnková omáčka s uzeným masem, báleše, pěry, kvasené šišky, krajance, patenty a různé jiné speciality. K tomu všemu bude hrát Horňácká cimbálová muzika Jožky Staši a je připraven také doprovodný program, v kterém vystoupí Mužský sbor Chotár, Ženský sbor Čečera ze Starého Hrozenkova, Mužácký sbor z Lanžhota, Ženský sbor Tetky z Kyjova a Mužský sbor z Louky.

01.04.2017

SDH Louka sběr železa

Železo můžete složit před rodinný dům, těžší kusy vyneseme.

04.04.2017

Floristický seminář s jarní a velikonoční tématikou

Přihlásit se můžete na podatelně OÚ do 30.03.2017, cena 370,- Kč.

07.-08.04.2017

Sbírka Diakonie

Pátek od 15.00 do 17.00 hodin v zahrádkářské místnosti, sobota od 09.00 do 11.00 hodin.

08.04.2017

Ukliďme Česko – Louku

Sraz dobrovolníků v 9.00 hodin.

13.-15.04.2017

Nejaktivnější klepáč velikonoční doby

Když kostelní zvony podle pověsti na dva dny umlknou a odletí do Říma, chodí děti a mládež
„klepat“. Vyhodnocení a odměna v sobotu ve 12 hodin.

21.04.2017

Dámské odpoledne

Pořádá Kulturně-školská komise při obci Louka pro ženy všech věkových kategorií. Tentokrát na
téma „Ukázka prací firmy Tradice Slovácka Blatnička“: halenky, košile, trička - moderní oděvy
s lidovou tématikou; využití krojových prvků v současném odívání; výroba dárkových předmětů.
V průběhu roku 2017 by měly proběhnout celkem čtyři akce nazvané „Dámské odpoledne“. Cílem je připravit něco zajímavého a poučného pro naše ženy a dívky, ale také se sejít jen tak zarelaxovat a podebatovat s ostatními nad kávou. Další připravovaná témata by měla být Kosmetika
a úprava nehtů, Vaření – ukázka tradičního vaření a pečení a Malování na textil, příprava vánočních dárků. Bližší informace na plakátech.
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23.04.2017

Pěší túra na Radošov, společné setkání s opékáním špekáčků

Radošov – je návrší, které se nachází na rozhraní katastru Hroznová Lhota, Tasov, Veselí nad
Moravou a Blatnice pod Svatým Antonínkem. V minulosti byl Radošov osídlen až do konce druhé
světové války. Připravujeme spolu s obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem setkání občanů obcí v okolí
Radošova a to v neděli 23. dubna, kde si společně připomeneme konec druhé světové války.
Z kopce Radošova, kde byl postaven klasický statek za druhé světové války byly řízeny útoky na
okolní obce. Boje zde při přechodu fronty v dubnu 1945 trvaly plné dva týdny. Z budov zde zůstaly jen ruiny a majitelé se zachránili jen nočním útěkem k příbuzným přes Svatý Antonínek do Ostrožské Lhoty.
V roce 2014 zde byla otevřena a je volně přístupná 15 metrů vysoká rozhledna. Sraz účastníků
pěší túry na toto společné setkání bude včas zveřejněno prostřednictvím plakátů a místním rozhlasem.

28.04.2017

SZPO Louka zájezd Floria Kroměříž

Přihlášky přijímá paní Růžena Škopíková č.p. 23, cena 170,- Kč, odjezd autobusem v 7.15 hod.

29.04.2017

Stavění máje.

Ročník 1999 zve mládež a muže na výpomoc.

14.05.2017

Den matek v KD Louka

Začátek ve 14.00 hod. Vystoupí žáci Základní školy a mateřské školy Louka.

27.05.2017

SDH Louka – Vaření gulášů v areálu Pod Hájem

28.05.2017

První Svaté přijímání

03.06.2017

Dětský den v areálu Pod Hájem

Pořádají rodiče ve spolupráci se školou a OÚ. Začátek ve 14.00 hod. Zajímavosti - psovod Jaroslav Prečan, hraje skupina FO3, večerní zábava pro dospělé.

04.06.2017

ČČK – Beseda s důchodci v KD Louka

Začátek v 15.00 hod, program, tombola, hraje Rytmus.

15.06.2017

Boží tělo

30.06.2017

Ročník 1999 – zábava v areálu Pod Hájem. Začátek ve 20.00 hod.

Jak jistě víte, chystá se v naší farnosti primice Tomáše Mikulky. Proto si Vás dovolujeme
poprosit o pomoc a zapojení se do přípravy a organizace této důležité a významné události. Zapsat se můžete na připravený formulář při vstupu do kostela. Děkuje přípravný
výbor.
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