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SLOVO STAROSTKY

Za m jsme si nestačili ani pořádně užít zimních měsíců a už vítáme jaro
se všemi jeho krásami. Háj u Louky je
plný sněženek, u rodinných domků kvetou nádherné krokusy, dokonce
i hyacinty již vykukují a vystrkují své hlavičky.
Ohlédneme se za
m, co jsme dělali v zimě.
Kromě běžného úklidu
a odstraňování sněhu, probíhala údržba všech obecních budov. Na kulturním
domě byla dokončena celková oprava zasedací místnos , odstraněna gumová
podlaha, osekány omítky.
Vše bylo zdezinfikováno,
sanováno, nové omítky,
výmalba a pořízen nový
nábytek. Také byl přesunut
archivu do jiné čás sklepa, který v současné době odpovídá právním normám
archivnictví.
Renovace
proběhla
i v ostatních částech sklepních prostorů.
Několik slov k situaci týkající se funkčnos naší Základní a mateřské školy.
19. ledna se setkali nespokojení rodiče
s vedením obce, kde vyjádřili svou nespokojenost na nedostatečnou komunipanem
ředitelem
ka vnost
s
Mgr. V. Vystrčilem, s celkovým vedením
školy a způsobem učiva. Rovněž bylo
poukázáno na nedostatky ostatních kantorů. Vzhledem k tomu, že mezi zaměstnanci obce není osoba oprávněna posoudit odbornost výuky, dodržování
Školního výukového programu, obrá la
se rada obce dne 20. ledna na Českou
školní inspekci o provedení kontroly

dodržování Školského zákona, dodržování učebních plánů jak po stránce obsahové, tak formální. Ve středu 21. ledna
vše bylo projednáváno na Školské radě
pod vedení předsedkyně Eriky Švrčkové
za přítomnos všech učitelů, vedoucí
školní družiny a starostky obce. Následně další kroky postupu v uklidnění situace byly rozhodnuty na radě obce ve
čtvrtek 22. ledna. Další jednání s rodiči se uskutečnilo
26. ledna, ale kroky ze strany obce se jim zdáli být
nedostačující. Tak se se
svými požadavky i neopodstatněnými obrá li na českou školní inspekci sami.
Ve dnech 10. až 13.
února proběhla neohlášená
inspekce ve zdejší Základní
škole a mateřské škole, kde
byly v obou zařízení shledány chyby a nedostatky. Po
projednání s ředitelem ZŠ o setrvání na
postu ředitele, podal písemnou žádost
vzdání se funkce ředitele Základní školy
a mateřské školy. Dne 16. března 2015
Rada obce schvaluje přijmout vzdání se
funkce ředitele ZŠ a MŠ Louka, usnesením číslo 2 a usnesením číslo 3 Rada
obce Louka ve smyslu §166 odst. zákona
č. 561/2004 Sb. vyhlašuje konkurs na
pozici ředitele Základní školy a mateřské
školy. (Vyjádření inspekční činnos na
základě, které by dle §166 zákona
561/2004 vše proběhlo dle právních
norem, byla předána za m dle zákonných postupů jen do rukou ředitele školy, nabude právní moci 26. března
2015). Ostatní kontroly, které ve škole
proběhly, jsou v kompetenci zřizovatele
a jejich charakter nevyžaduje zveřejnění.
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Nespokojenost některých rodičů byla
tak vyhrocená, že své názory vyjádřili na
jednání zastupitelstva obce dne
17. března 2015 velmi emo vně až agresivně. Dne 18. března 2015 pan ředitel
V. Vystrčil, odstoupil a z naší školy odešel. Konkurs na volnou pozici ředitele
školy řídí Odbor školství Jihomoravského
kraje.
Z další naší činnos . Obec Louka
vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele
„KANALIZACE LOUKA - OPRAVA DEŠŤO-

VÉHO ODDĚLOVAČE OK2“. S realizací
díla počítáme ve druhém nebo tře m
čtvrtle letošního roku.
Budou probíhat kurzy Vzdělání
zdarma na téma Základy podnikání se
všemi náležitostmi a to: 17. dubna,
24. dubna a 7. května. Zájemci nahlaste
se na podatelně obecního úřadu.
Všem občanům naší obce přejeme příjemné proži velikonočních svátků, hodně jarního sluníčka a pozi vní
energie.
Anna Vašicová, starostka obce

Rada obce schvaluje















Projednat možné způsoby opravy chatky v areálu „Pod Hájem“
Nepodpořit žádost o příspěvek SZPO Hodonín
Doplnit na půdě ZŠ dřevěný záklop a m vytvořit skladovací prostor
Nepřistoupit na nabídku právní ochrany pro radu a zastupitele obce
Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA
Finanční dar na organizaci 4. ročníku přehlídky Horňácký zpěváček
Finanční dar pro činnost SZPO Louka
Zabezpečit na tři společenské akce pořádané v roce 2015 „Pod Hájem“
mobilní WC
Finanční dar na úhradu dresů pro šipkařské družstvo
Příspěvek pro pořadatele „Prvního Lúckého koštu gulášů“
Pověřit členy JSDH Louka řízením dopravy při doprovodech zemřelých
z kostela na místní hřbitov
Zpracovat cenovou nabídku na opravu místních komunikací v čás
Chaloupky“, „Záhumenice“ a nechat projektově připravit dokončení
místní komunikace „Nad Kůty“ a „Dolní konec k vlakovému nádraží“
Vypsat výběrové řízení na dodavatele akce „Kanalizace Louka - oprava
dešťového oddělovače OK2A“ (před RD č.p. 99 a č.p. 149)
Vypsat konkurz na funkci ředitele Základní a mateřské školy Louka

Poděkování patří skupině dobrovolníků, kteří 23. prosince roznášeli za
zvuků koled z místního rozhlasu Bet-

lémské světlo do domácnos . Všem,
kteří projevili zájem tak zpříjemnili vánoční atmosféru.

Vánoční koledování
Na Štědrý den odpoledne přímo do
místního rozhlasu živě koledovali
a všem povinšovali příjemné proži
vánočních svátků v kruhu svých blíz-

DĚNÍ V OBCI A OKOLÍ

Betlémské světlo

kých sourozenci Kateřina a Hynek Evjákovi, Lucie Sabotová, houslový doprovod Roman Sokol a Jiří Buzík.

Jako tradičně i letošnímu ročníku
turnaje ve stolním tenise předcházela „zabijačka“. 28. prosince od
rána za kulturním domem stoupal
kouř a dým z kotlů, vařilo se maso,
čis la cibule a voněl česnek; již roky
sehraná parta pod vedením pana

Křápka připravila na turnaj zabijačkové
speciality. Jitrničky, tlačenka, jelítko,
ovárek, pečené maso ba i škvarky neměly chybu. Taky si návštěvníci pochutnali na zabijačkové polévce, chutnala jako doma od maminky.
Samotné zápasy začaly v pondělí
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Turnaj ve stolním tenise

DĚNÍ V OBCI A OKOLÍ

29. prosince po deváté hodině. Nejdříve se uskutečnil turnaj pro mladší
a starší dě . V kategorii mladších žáků
zvítězila Barbora Karásková a v kategorii starších žáků pak Mar n Karásek.
Turnaje dospělých se letos zúčastnilo
30 hráčů. Pořadí nejlepších bylo známo až večer po 19 hodině.
1. Jakub Hlahůlek
2. Miroslav Pavlica
3. Pavel Dvorský
4. Vítězslav Šmehlík

Návštěvníci, fandové přicházeli v průběhu celého dne, jednak povzbuzovat
své favority, ale taky chutnat všechny
dobroty, našli se i takoví, kteří si přišli
speciálně ke konzumaci poobědvat
a posedět u kávičky nebo čaje v příjemné společnos . Během dne akci
navš vilo víc než 150 příznivců nejen
od nás z dědiny, ale i přespolní. Sportovní den splnil své očekávání. Děkujeme organizátorům za přípravu a pohodové strávení vánočního času.

Tříkrálová sbírka
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My tři králové jdeme k Vám…
Svátek tří králů je vyvrcholením Vánoc
a v těchto dnech se v kostelích žehná
voda, kadidlo a křída, je spojen také
s koledou. Na tuto tradice navazuje
i Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou. Tuto tradici založil Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Dům od domu tak
obchází koledníci v menších skupinkách, do pokladniček přijímají dary
a na oplátku napíší na dveře K+ M + B
s letopočtem a zpívají koledu. Výtěžek

Tříkrálové sbírky je tradičně určen především nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v sni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. V sobotu 3. ledna jsme potkávali v Louce Tříkrálové koledníky,
tak jako i v mnoha jiných obcích našeho regionu. Na snímcích jsou při obchůzce v Louce, kde vybrali 30 843,Kč.
gajo

V Louce koledovalo i letos osm skupinek, za jejich činnost jak vedoucím
skupinek, tak malým králům srdečně
děkujeme. Využi prostředků Tříkrálové sbírky v roce 2014 v oblas působnos Charity Veselí nad Moravou kde
bylo vykoledováno 836 241,41 Kč,bylo následovné: Pomoc lidem bez
domova 16 000,- Kč, podpora Centra
pro rodinu ve Veselí nad Moravou ve
výši 20 000,- Kč, Přímá pomoc 150
000,- Kč, Ak vizační programy pro
seniory 7 000,- Kč. Občanská poradna
35 992,70,- Kč. Podpora služby osobní
asistence ve výši 24 000,- Kč,- . Pořízení automobilu pro převoz vozíčkářů ve
výši 230 000,- Kč. Zbylou část peněz
využívá Arcidiecézní charita Olomouc

Divadelní ples
Nejen příznivci lúckého ochotnického
divadla, ale všichni, kdo mají rádi dobrou zábavu v příjemné společnos za
zvuků hudby určené k tanci i poslechu, se sešli v sobotu 10. ledna v sále
a přísálí kulturního zařízení v Louce,
aby již tradičně zahájili plesovou sezónu v naší obci na osmém ročníku Diva-

delního plesu, pořádaném ochotnickým divadelním souborem obce Louka. Pobavit se a zatancovat si přišli jak
místní, tak přespolní a svou návštěvou
nás poc li také Old Sha erhand, bílý
muž, co přešel velkou louži, aby na
divokém západě našel svou druhou
vlast, a Vinnetou, poslední náčelník

DĚNÍ V OBCI A OKOLÍ
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a Charita ČR na své projekty, humanitární pomoc do zahraničí, krizové fondy
a také režii sbírky.
Přehled výsledků sbírky v obcích Veselska: Blatnice 60 908,- Kč, Blatnička
15 940,- Kč, Suchov 11 520,- Kč, Nová
Lhota 19 729,- Kč, Lipov 59 228,- Kč,
Louka 28 839,- Kč, Velká nad Veličkou
63 473,- Kč, Javorník 13 227,- Kč, Hrubá Vrbka 16 904,- Kč, Malá Vrbka
7 670,- Kč, Kuželov 12 138,- Kč, Tasov
15 591,- Kč, Žeraviny 5 920,- Kč, Hroznová Lhota 30 566,- Kč, Kozojídky
15 039,- Kč, Tvarožná Lhota 25 278,Kč, Kněždub 29 176,- Kč, Moravský Písek 44 314,- Kč, Vnorovy 123 884,- Kč,
Veselí nad Moravou 217 073,- Kč.
„Chceme Vám touto cestou vyjádřit poděkování za podporu Tříkrálové sbírky
ve Vaší obci a zároveň všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se na ní jakýmkoli způsobem podíleli. S pozdravem
a přáním pokojných dnů,“ Petr Kolařík,
ředitel Charity Veselí nad Moravou,
a Kris na Komoňová, koordinátorka
sbírky.

DĚNÍ V OBCI A OKOLÍ

Apačů, kteří i teď bez váhání nasadili
své životy pro záchranu pokladu, ukrytého na Stříbrném jezeře před zlotřilými bandity. Vše dobře dopadlo, jak už
to tak bývá, a poklad, který nemohl ani
být symbolizován ničím jiným než ohnivou vodou, byl nejen zachráněn, ale
i řádně zužitkován. Návštěvníky i pořadatele hudbou bavili až do časných
ranních hodin Lipovská pětka a Jožka
Machálek. Připravena byla bohatá
tombola, která vyvrcholila o půlnoci
tradičním rozlosováním hlavních cen.
Pořadatelé touto cestou děkují všem

sponzorům tohoto ročníku divadelního plesu. Zvláštní dík pak patří především panu Ladislavu Kučerovi
(potraviny Kučera) a firmě Elektro
Marie Škopíková ml.
Maňák.
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Čaj o páté
Zvyk pít čaj o páté (tzn. v pět hodin
odpoledne) vznikl ve Francii, ačkoliv je
přisuzován Anglii, která ho od Francouzů pouze převzala. Jako čaje o páté
se v Československu za socialismu
označovala setkávání mládeže, kde se
nepil alkohol, ale čaj (alkohol se samozřejmě pil, ale oficiálně se o tom nemluvilo).
K uskutečnění této akce v obci Louka
nás vedl rozhovor ze strany dříve narozených občanů, že by se jim líbilo se
jen tak v klidu sejít u čaje či kávy, a tak
Obecní úřad propůjčil své prostory
k uskutečnění prvního setkání. Ve čtvrtek 22. 1. 2015 si za menší poplatek
mohli dříve narození popovídat
v klidném prostředí, dopřát si teplých
nápojů nebo si pochutnat na dezertu
v podobě věnečků. Z prvního setkání
byli všichni zúčastnění nadšeni a nebránili se dalšímu setkání.

25. 2. 2015 se Čaj o páté opakoval,
tentokrát čekalo na dříve narozené
i malé překvapení. Účast byla poněkud slabší než při prvním setkání, ale
nijak to neovlivnilo zábavu večera.
K vytvoření příjemné atmosféry byla
na tuto akci pozvána dvojce harmonikářů v podání pánů Pomajbíka
a Rumíška, kterým se podařilo rozezpívat a dokonce i tanečně rozpohybovat dříve narozené. Po servírování
dezertu, kterým byl koláč s pudinkem

z Lipova, která dlouhé roky vedla taneční polonézu na Základní škole
v Lipově. Těšíme se na Vaši účast
a doufáme, že se pozi vní odezvy na
tuto akci rozšíří do dalších řad dříve
narozených občanů a účast bude ještě
větší.
Bc. Eva Dřímalová

DĚNÍ V OBCI A OKOLÍ

a čokoládovou polevou přilákala hudba i výběrovou komisi lúckých zahrádkářů. Účastníci z akce odcházeli příjemně naladěni a už se těšili na další
posezení.
Na příš setkání je v plánu názorná
ukázka pomalejších a nenáročných
tanců pod vedením paní Jagošové

Poslední lednovou sobotu se těšili
organizátoři tradičního Mysliveckého
plesu v Louce velkou návštěvnos .
Všechna místa byla do posledního
obsazena, ba i stolů se muselo přidávat. Tento ples je zajímavý kromě
dobré nálady úžasnou výzdobou, které členové Mysliveckého sdružení
Volavec věnují velkou pozornost. Je
zde možno shlédnout trofeje snad
všech druhů zvířat žijících ve volné
přírodě kolem nás, tak bohatou tombolou, plnou zvěře, tak zvěřinovými
specialitami, podávanými na místě.
Nezapomenutelná chuť medailónků
srnčí, daňčí a kančí na pomerančích
nám zůstává dodnes a co teprve ma-

so na bramboráku, či špíz, o guláši ani
nemluvě, ten si mnozí odnášeli k nedělnímu obědu. K tanci a poslechu návštěvníky bavila až do časných ranních
hodin skupina KAMASI z Myjavy. Ples
zahájil jako již tradičně předseda mysliveckého sdružení Volavec Josef Náhlík
a slavnostní fanfárou na lesní roh pan
Jan Škopík mladší. Předtančením na
plese potěšily mažoretky zdejší mateřské i základní školy.
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Myslivecký ples
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Rodičovský bál
Tře a poslední ples letošní sezóny
proběhl v sobotu 14. února v místním
kulturním domě.
Na dalším Rodičovském bále návštěvníky uvítal ředitel školy pan Vladislav
Vystrčil. V přísálí už netrpělivě čekaly
na své vystoupení mažoretky ZŠ Louka,
pod novým vedením Zuzany Svinkové.

nou, cherry rajčátkem, dresink, čerstvá bageta si pochutnal nejeden návštěvník. Děvčatům zbylo jen špinavé
nádobí! V bohatém kole štěs měl
každý velkou šanci na výhru. Velké
poděkování patří nejen paním učitelkám z mateřské školy, které vyzdobily
sál, ale také všem, kteří přispěli k tomu, aby se i letošní ročník podařil.
Foto a článek: Mar na Sečkařová
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Školní ples Lipov

V nových kostýmech to děvčatům moc
slušelo. Druhé působivé vystoupení,
tentokrát mažoretek ze ZŠ Lipov, které
už léta vede Kateřina Vadovičová, diváci sledovali v naprosté tmě. Děvčata
měla na hůlkách sví cí tyčinky a světelné efekty nabraly konce. V originálně
vyzdobeném sále celý večer k poslechu i tanci hrála skupina Rytmus 93.
Také v kuchyni bylo rušno a kuchaři
odvedli skvělou práci. Na vynikajícím
menu, ať už to byla: 1) kuřecí
prsa brokolicí a sýrovým sosem, hranolky, nebo 2) vepřová panenka s brusinkovou omáčkou, hranolky, 3) grilovaná kachní prsa s omáčkou z pravých
hříbků, šťouchaný brambor, nebo 4)
směs listových salátů s anglickou slani-

V sobotu 7. února jsme navš vili Školní
ples v Lipově. Přivítal nás rozzářený sál
s velmi vkusnou výzdobou, kterou pro
návštěvníky připravili žáci devátého
ročníku lipovské školy. Zdejší školu od
pátého ročníku navštěvují i dě z Louky. Ples byl zahájen tancem v bílém
žáky (jak z Lipova, tak z Louky) osmých
a devátých ročníků pod vedením paní
Kateřiny Vadovičové. V pozdějších hodinách nám předvedli tance moderní.
Po celý večer k tanci či poslechu hrála
hudební skupina LOULA BAND, o půlnoci všechny čekala bohatá tombola.

kteří jim byli průvodci po škole i kamarády ve hrách, které pro ně byly
v 1. třídě připraveny. Dě poznávaly
barvy, třídily ovoce a zeleninu, dokázaly i rozlišovat základní geometrické
tvary. Dě dokázaly poznávat písmena,
číslice a určit číselnou hodnotu.
S rados přednesly báseň nebo zazpívaly písničku, aby ukázaly, jak jsou šikovné. Poděkování patří pedagogickým pracovníkům z mateřské školy,
kteří se s dětmi na zápis dobře připravili“. K základnímu vzdělání na Základní
škole a mateřské škole Louka pro školní rok 2015 - 2016 byli přija všichni
uchazeči o celkovém počtu 14.

Horňácký zpěváček
Ve Velké nad Veličkou soutěžili mladí
talen ve čtvrtém ročníku Horňácký
zpěváček. Soutěžilo čtyřiadvacet dě ,
v kategoriích do dese a do patnác
let. Z každé kategorie pak postoupili tři
zpěváčci. Z této soutěže postoupí do
oblastního kola, kde se utkají o tul
nejlepšího zpěváčka Slovácka. Toto
klání bude poslední víkend v dubnu ve
Vacenovicích a tam postoupí tři nejlepší zpěváci z jednotlivých kategorií ze
všech míst Slovácka.
Takřka zaplněný sál velického kulturáku, plno dě v krojích, příjemnou změ-

nou byly nové moderátorky pořadu
Markéta Kolaříková a Barbora Hrbáčková. HCM Velické Trnečky s primáškou Lenkou Jochovou doprovází zpěváčky na soutěži již od prvního ročníku.
Nejmladší soutěžící si nedokázala
vzpomenout kolik je jí let, ale písničku
si pamatovala celou a krásně ji zapěla.
V tomto ročníku byly i nové talenty
a na těch již známých bylo vidět, jak
zrají. Mnozí se nevěnují jen zpěvu, ale
chodí do hudebky a ovládají i více nástrojů jak mnozí na podiu prozradili.
Pě členná porota, ve které byla i míst-

DĚNÍ V OBCI A OKOLÍ

Postřehy ze zápisu dě do 1. třídy ZŠ
a MŠ Louka, který probíhal v úterý
3. března ve zdejší škole nám přiblížila
paní učitelka Mgr. Eva Horňáková.
„Předškoláci se už těšili na slavnostní
zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčky ve
škole očekávali zejména žáci 1. třídy,
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ní zpěvačka Anna Šajdlerová, muzikant
Mar n Kománek, ale také starosta obce Jiří Pšurný, Ivan Králík, bývalý ředitel
hudební školy ve Velké a Libor Zeman
ze Zlína, neměli lehký úděl vybrat ty
nejlepší. Přesto vyhodno li zpěváčky
takto: v kategorii do dese let se umísli Jan Pavlík z Hrubé vrbky, Tomáš
Joch z Lipova a Anna Sládková z Velké
nad Veličkou. Ve starší kategorii pak
převládli kluci. První tři jsou Karel Soviš
z Veselí nad Moravou, Šarlota Zálešáková z Uherského Hradiště a Hynek
Evják z Louky.
Na této soutěži je vidět, že na Horňácku je líheň nových zpěváčků. Ti již vypracovaní zdárně postupují do celostátních soutěží dětských zpěváčků
lidových písní.
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Z naší obce se soutěže zúčastnili sourozenci Hynek a Kateřina Evjákovi
a děvčata Ria a Lucinka Sabotovi. Ria
Sabotová se umís la na pěkném čtvrtém místě. Hynkovi k postupu do dalšího kola ve Vacenovicích blahopřejeme a ostatním hodně úspěchů v dalších soutěžích. Rádi si jejich hlásky
poslechneme.

Šipky v Louce
Šipková sezóna se právě přehoupla do
závěrečné čás . Družstvo z Louky se
neprobojovalo do bojů play-oﬀ, a tak
nás čekají utkání s horšími celky prvoligové tabulky OŠSStM, ve kterých se
rozhodne o celkovém umístění na 7. 10. místě. V základní čás jsme se
umís li na 7. místě a před zápasy play
out máme velmi dobrou pozici na udržení první ligy.
Kromě ligových utkání jsme také začali
pořádat OPEN turnaje, které se konají
každý pátek ve Sportbaru Lavazza (za
hasičskou zbrojnicí), vždy od 19.00.
Hraje se o poháry a body do žebříčku.

Pro účast v tomto turnaji není nutná
hráčská licence. Na těchto turnajích
hrajeme hru 501 DO. Srdečně zveme všechny zájemce o šipkový sport
k účas v těchto turnajích. Výsledky
turnajů i ligových
utkání najdete
na www.sipky-info.cz.

Mar n Kučera

Sezona 2014/2015 začala pro fotbalisty dlouho očekávaným osamostatněním od Lipovského sokola. Rozdělení
proběhlo v klidu a z Lipova se podařilo
získat na hostování i Milana Fišera
a Vítězslava Šmehlíka. Další posily přišly z Veselí v podobě Ros slava Škodáka, Radka Zajíčka a Viktora Trýsky. Sestava vypadala slušně, a tak už nám to
stačilo jenom potvrdit na hřiš . Nezačali jsme vůbec špatně, v prvním zápase remíza v Rohatci, pak následovaly
tři výhry a Louka byla na prvním místě
v tabulce. V dalších zápasech jsme
předváděli poměrně vyrovnané výkony
a nebýt hodové prohry 4:0 ve Vrbce,
mohlo byt umístění před zimní přestávkou ještě lepší. Bohužel ani nám se
nevyhnula zranění. Hned na začátku
sezony se zranil Radek Zajíček, na zápase pro Nové Lhotě si vykloubil ra-

Za TJ Sokol Louka
Vašek Spáčil

ČINNOST NAŠICH ORGANIZACÍ

meno Tomáš Malůš a v Sudoměřicích
si zranil koleno Miroslav Smetka, který
musí podstoupit operaci a do jarní čássezony s největší pravděpodobnos
nenastoupí. Jaké je teda umístění Louky po podzimní čás ? Je to dobré
3. místo, 3 body za vedoucím St. Poddvorovem „B“ a dva za Rohatcem „B“.
Před 4. Hr. Vrbkou máme náskok 6
bodů. Naše sta s ka po 13 zápasech
je 7 výher, 4 remízy a 2 porážky. Skóre
je 28:17. Obdržené branky nás řadí na
druhou nejlepší obranu a útok máme
tře nejlepší. Na vstřelených brankách
se nejvíc podílel Roman Šimlík, který
vstřelil 9 branek a je tře m nejlepším
střelcem soutěže. Další góly přidaly 5x
Miroslav Smetka, 4x Vítězslav Šmehlík,
2x se trefil Petr Prášek a po jednom
gólu přidal Matula, Těthal, Ondruš,
Spáčil a Zajíček. V zimní přestávce se
podařilo kádr udržet a ještě posílit
o Davida Kučeru a navrá lce Antonína
Mikésku. První přátelský zápas nám
nevyšel a byla z toho prohra 3:9 se
silným Dolním Němčím, o týden později jsme si náladu napravili v Uherském Ostrohu, který jsme porazili 0:1
po brance Vítězslava Šmehlíka. V sobotu 21. 3. jsme sehráli přátelák v Tasově
s výsledkem 4:3 a v sobotu začne jarní
část IV. B třídy, kterou zahájíme v Rohatci.
Těšíme se na Vaši podporu při domácích i venkovních zápasech.
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Ochotnický divadelní kroužek
Po roční přestávce opět ožila divadelní
prkna kulturního domu v Louce. Tentokrát
si členové ochotnického divadelního
kroužku Louka pro své příznivce v režii
Antonína Maňáka připravili psychologické
drama bratří Aloise a Viléma Mrš ků - Maryša. (drama Maryša bylo poprvé uvedeno
v Národním divadle 9. května 1894. Rozho-

dujícím způsobem zasáhlo do vývoje českého dramatu, je vrcholem realis cké drama ky 19. stole . Stavba hry je prostá
a logická, postavy jsou vytvářeny s velkým
charakterizačním uměním. Je to syrové
drama selské dívky provdané pro své vůli
za bohatého vdovce, jejíž neštěs ús
v revoltující akt, vraždu manžela. Hra vyniká psychologickou hloubkou, opírá se
o funkční detail, o civilní výraz, využi dialektu i lidové písně a pronikavě osvětluje
některé rysy dobového života na moravské
vesnici, zejména její neosobní společenský
životní řád poznamenávající a deformující
chování člověka. Vznikla z podnětu, který
Alois původně zamýšlel zpracovat románově, rozhodující podíl na konečné podobě
měl zřejmě Vilém. Stala se součás klasického repertoáru českého divadla, byla
uváděna i v cizině.
I když jak uvedl režisér sáhli do jiného
soudku, doposud hrávali pohádkové divadelní hry, své publikum nezklamali. Jak se
říká ve hře nebylo malých rolí, aneb hra
byla plná velkých herců. Pětkrát hráli

a pětkrát bylo plné hlediště, obsazeno do
posledního místečka a stále přicházejí noví
zájemci o lístky. Pan Škopík s politováním
musí říkat: „Už není volné ani jedno místečko, už i balkon je obsazený.“
V některých pasážích byl děj tak strhující,
že by byl slyšet i spadnout špendlík. Pro ty,
kteří se nemohou podívat osobně, přiblížíme herecké obsazení hry:
režie ..… Antonín Maňák, asistentka režie ..
… Jarmila Hrbáčková, Lízal ….. Zdeněk
Maňák, Lízalka, jeho žena ….. Jana Maňáková, Maryša, jejich dcera ….. Barbora
Hrbáčková, Rozára, jejich služka ….. Kris na Zriniová, Vávra, mlynář ….. Tomáš Sečkař, Francek, rekrut ….. Bořivoj Smaženka,
Horačka, jeho matka ….. Simona Hozáková,
Strouhalka, Maryšina teta ….. Jana Evjáková, Strouhal, její muž ….. Josef Křápek,
Maryšina babička ….. Ludmila Michálková,
hospodský, Franckův poručník ….. Miroslav
Hrbáček, hospodská ….. Jarmila Hrbáčková, Pavel, řeznický tovaryš ….. Jan Maňák
ml., Hrdlička, soudní a obecní sluha …..
Bře slav Hudeček, 1. rekrut ….. Štěpán
Sečkař, 2. rekrut ….. Mar n Zrini, 3. rekrut
….. Jan Hrbáček, Franěk ….. Mar n Zrini,
Bušek ….. Štěpán Sečkař, sousedé ….. Josef
Křápek, Jan Hrbáček, Vojtěna ….. Kateřina
Evjáková, Rozsívalka ….. Jarmila Hráčková,
Hrdličková ….. Barbora Hořáková, Krištofl
….. Broněk Smetka, dě ….. Kateřina Evjáková, Hynek Evkám, Adriana Smetková,
Alice Prachařová.
Hudbu aranžoval ….. Tomáš Hrbáček st.,
harmonikář ….. Štěpán Sečkař, scénu navrhl ….. Antonín Maňák, scénu zhotovil …..
Miroslav Hrbáček, Jan Maňák ml., Josef
Křápek, Barbora Hrbáčková a ostatní členové divadelního kroužku, světelné efekty
….. Bře slav Hudeček, kostýmy a masky

„Já ochotnické divadlo hraju od roku 2002.
Láká mě každá role, do které mě režisér
obsadí. Podstatný je režisérův pohled na
postavu, kterou mám ztvárnit a vše mně
o ní sdělí a já se snažím pochopit a zahrát
tak, jak to on zamýšlí. Pak si několikrát čtu
svůj text a potom repliky všech ostatních
herců. Text se učím nahlas, a to i s křikem,

ČINNOST NAŠICH ORGANIZACÍ

Na to, proč zrovna tuto divadelní hru
ochotníci sehráli, jsme se zeptali principála
pana Antonína Maňáka. „Divadelní kroužek
Louka má ve svém repertoáru převážně hry
nebo zpěvohry veselého a zpěvného charakteru. Vzpomínám si na rok 1969 kdy byla
uvedena hra (drama) ZÁVĚJE. Tento kus už
nevím z jakých důvodů, buď spatně zvolená
hra, nebo slabý herecký výkon, nebyl divácky kladně přijat. Tehdejší režisér proto od
tohoto žánru upus l. V roce 2009 jsme sehráli po šňůře veseloher drama GAZDINA
ROBA. Hra měla úspěch, a tak jsme po
6 letech zkusili opět drama, a to Maryšu od
bratří Mrš ků. Obecenstvo po premiéře
a dvou reprízách vyprodalo sál KD a ohlasy
jsou velmi kladné. Divadelní role jsou myslím dobře obsazeny a herci podávají výborné výkony, ale na úplné zhodnocení si počkáme“.

nadáváním, pláčem i smíchem. Důležité je,
aby se celý ansábl pravidelně scházel na
zkouškách, držel při sobě, každý se snažil
druhému pomoct, poradit a rozdávat dobrou náladu. Co já a téma? Trémou netrpím,
jinak bych na jeviš neudělal ani krok, nevydal ze sebe co bych chtěl, nedal roli, co jí
náleží. Moje tréma je pocit zodpovědnos
k divadlu, k ostatním hercům a hlavně
k divákům. Moje role v dramatu Maryša je
sedlák Lízal, který je velmi spjatý
s majetkem a penězi. Jako sedlák Lízal vdávám dceru za každou cenu, neohlížím se na
její štěs a m ji vlastně zahubím. S mojí
divadelní dcerou (Bárou Hrbáčkovou) mám
hezký vztah – podobný jako k vlastním dcerám. Příš měsíc vdávám svou vlastní dceru
a chci pro ni jen to nejlepší, hlavně aby byla
v novém životě šťastná. Přeju si, abych nikdy nemusel říct jako Lízal: ‚To je zpropadený čertovský děvčisko,‘ a mé dcery na mě
myslely v dobrém, jak vlastní, tak i divadelní.“ O vtahu k divadlu nám své pocity sdělil
představitel Lízala pan Zdeněk Maňák.
Svůj pohled na divadelní roli nám sdělila
protagonistka Maryši Barborka Hrbáčková:
„Roli Maryši mně nabídl pan režisér Antonín
Maňák, neváhala jsem ani chvilku a přijala
ji. Po prvotním nadšení přišel strach, jak na
ni? Maryša je úplně jiná, než všechny komediální role, které jsem dosud v Louce hrála.
Je plná myšlenek a emocí, snažila jsem se
hrát, jak jsem to cí la. Bez mých skvělých
hereckých partnerů a všech divadelních
kolegů by ale Maryša nebyla taková jaká
byla, ani jako postava ani jako hra a já jsem
moc vděčná, že jsem měla možnost si ji
zkusit zahrát. Doufám, že snad alespoň pár
diváků od nás z divadla odcházelo s pocitem příjemně stráveného večera.“
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….. Jarmila Hrbáčková, Jana Evjáková, propagace ….. Barbora Hrbáčková, Mar n
Maňák, text sledovaly …. Margita Balajová,
Zdena Šmehlíková, Hana Hudečková, hospodář divadelního kroužku ….. Jan Škopík.

Děkujeme panu režisérovi, děkujeme všem
herců za nevšední kulturní zážitek.

DUCHOVNÍ SLOVO
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Jestliže Kristus nevstal ...
„Jestliže Kristus nevstal, marná
je naše víra a jsme nejubožejší ze
všech lidí.“ (1 Kor 15,14.19) Ale Kristus vstal – a m se vše proměnilo.
Viditelný svět ztra l svůj nárok na náš
nejvyšší zájem. Ukázalo se, že život
zde na zemi je pouhou cestou, nikoli
cílem. Cestou do věčnos , k Bohu.

tem.“ (Řím 6,4) Už nemusíme a ani
nemůžeme jít s mto světem, s většinou, s veřejným míněním, ale ani za
vlastními chvilkovými chutěmi, touhami, náladami a pocity, protože jdeme
za Kristem. A proto můžeme a máme
být „blázny pro Krista“ (1 Kor 4, 10), jak
říká o sobě sv. Pavel.

A protože nám Kristus svým proji m
utrpením a smr ukázal, že právě
tato cesta vede ke slávě věčného života, pak lesk světa vybledá, ztrácí
přitažlivost a konečný smysl. Dostáváme důvod a sílu žít zcela jinak než
okolní svět, protože náš směr a cíl je
přesně opačný. „A jako byl Kristus
vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou,
tak i my teď musíme žít novým živo-

A také já vám svědčím: Kristus
vstal, a proto žijme úplně jiným životem, buďme v očích světa a lidí blázny.
Vždyť Kristus, který se stal pohrdaným
v očích lidí, to snášel kvůli mně. „On
mě miloval a za mě se obětoval!“ (Gal
2,20)
Požehnané Velikonoce
vám přeje
P. Petr Wnuk

pro člověka je znečišťování. Řeky u nás
nekončí, ale tečou do moře. Některé
znečišťující látky, jako jsou dusičnany,
fosforečnany, těžké kovy a některé
pes cidy ze špatně vyčištěných odpad-

ních vod z Prahy se dostávají až do
Severního moře. Nejvýznamnějším
znečišťovatelem vody je ropa unikající
do moře. Ročně unikne do moře až 2,5
milionu tun. Řeky i oceány mají určitou
samočis cí schopnost přítomnos živin a organismů v nich žijících, přesto
dochází k vážným nerušením rovnováhy vodních ekosystémů, která jsou
většinou nevratná.
Naše zdraví je úzce spjato s životním
prostředím. Nedostatek vody je příčinou nezdravého životního prostředí
a podporuje šíření infekčních nemocí.
Ve světě každoročně zemřou až 2 miliony dě na dehydrataci způsobenou
průjmovým onemocněním. Příčinou je
pi vody kontaminované bakteriemi,
viry či parazity nebo konzumace potravin mytých právě touto vodou.
Za posledních 50 let se zvýšila celková

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

VODA ZÁKLAD ŽIVOTA
Zamyšlení nad důležitos vody a jejího
významu pro náš život ke Dni vody,
který byl stanoven na 22. března.
Podle jedné z teorií se voda na Zemi
dostala bombardováním naší planety
meteority. Meteority při průletu atmosférou uvolní přibližně 12 procent své
hmoty ve formě vodní páry a 6 procent ve formě oxidu uhličitého. To by
nebylo nijak velké množství. Když si ale
uvědomíme, že před 4 miliardami let
trvalo bombardování přibližně 20 milionů let, dostáváme se na hodnoty,
které jsou již významné pro vznik života na Zemi.
Dá se říct, že voda je na Zemi stále tatáž, podléhá nepřetržitě se opakujícímu koloběhu. Vypařuje se z vodních
zdrojů a kondenzovaná pára následně
dopadá na zemský povrch ve formě
deště a sněhu. Zde se část hromadí
a odtéká jako povrchová voda nebo se
vypařuje a vsakuje pod zemský povrch
a vytváří podzemní vodu. Ta po určité
době opět vystupuje na povrch ve formě pozvolného odtoku pramenů. Máli být na zemi život zachován, je nutné,
aby byl udržován tento přirozený koloběh do kterého zapadá celá příroda,
živočichové i lidé. Člověk však do koloběhu vody neuváženě zasahuje a m
vážně ohrožuje vodní režim krajiny
a to se v současné době projevuje stále častějšími přívalovými deš a povodněmi.
Dalším problémem dostupnos vody
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spotřeba vody až čtyřnásobek. Souvisí
to nejen s růstem populace, ale se
změnou způsobu lidského života.
V současné době se dá říct, že zdroj
kvalitní sladké vody je limitujícím faktorem civilizačního rozvoje. Pokud budeme vědět, že výroba jednoho trička
spotřebuje přibližně 2 700 litrů vody,
možná si uvědomíme, že je na čase
začít si vody vážit. Šetření vodou může
začít u nákupu oblečení, může také
pokračovat u každého z nás, v našich
domácnostech. I my jako jedinci můžeme dostupnost tohoto zdroje ovlivnit
šetrným zacházením.
Rady jak vodu uspořit: Místo koupání
se sprchujte 1 koupel=150 – 200 l vody, 1 sprcha 60 – 80 litrů. Nepoužívejte
tekoucí vodu k čištění zubů ani k my
nádobí. Při plném průtoku vyteče
z kohoutku 1 litr vody za 3 vteřiny. Čištění zubů při tekoucí vodě = 5 – 10 l
vody vs. 2 dl při použi kelímku, my
nádobí pod tekoucí vodou = 3x větší
spotřeba, než je nezbytné. Nádobí raděj myjte v myčce než ve dřezu. Denní
spotřeba při ručním my = asi 70 l,
spotřeba myčky s plnou kapacitou = 20
l. Pořiďte si úsporný splachovací systém WC. Spláchnu bez spořiče = 10 l
vody, velké spláchnu se spořičem =
9 – 10 l, malé spláchnu se spořičem =
2 – 3 l. Používejte pákové baterie místo klasického kohoutku, ušetříte tak až
30% vody. Pokud máte zahradu, chytejte dešťovou vodu do sudů a následně ji použijte. Záhony zalévejte ráno
nebo večer, zabráníte vypařování vody. Máte-li na balkoně rostliny, pořiďte
si samozavlažovací truhlíky. Při my

rukou zavírejte kohoutek ve chvíli, kdy
si mydlíte ruce. Pračku a myčku pouštějte až po naplnění jejich kapacity.
Praní v pračce = 30 – 90 l. Bez meškání
opravte kapající vodovodní kohoutky.
Zachráníte tak 24 54 l vody denně. Pokud na delší dobu opouš te bydliště,
zavřete hlavní uzávěr vody.
O zásobení našich domovů kvalitní pitnou vodou se starají jednatelé Svazku
obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace
a to starosta obce Lipov pan Miloslav
Jagoš a starostka obce Louka paní Anna Vašicová. Ekonomický úsek a fakturace vede paní Věra Š pská. Od
1. března byl přijat technický pracovník
pan Ladislav Kolacia. O čistotu vodojemu a vodních vrtů se stará pan Tomáš
Pokorník.

Chtěli bychom Vás mto informovat
o novele zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nabyla účinnos1. 1. 2015 a vyvstávají z ní mimo jiné
povinnos
majitelům vozidel, čili
i občanům Vaší obce. Blíží se první termín
30. 6. 2015, do kterého si musí občané
doregistrovat vozidla v tzv. „polopřevodu“. Tyto polopřevody, neboli odhlášení
vozidla a pak následná doregistrace, které fungovaly ve starém znění zákona, je
nutno do uvedeného data dořešit. Občané mají povinnost takováto vozidla doregistrovat. Vlastník takového vozidla se
tedy dostaví na registr vozidel ve Veselí
nad Moravou s vyplněnou žádos , platným dokladem o pojištění (zelenou kar-

tou), doklady od vozidla (velký a malý
technický průkaz) a protokolem o evidenční kontrole, který nesmí být starší
14 dní. Úkon je zpoplatněn částkou dle
druhu vozidla ve výši 300 - 800 Kč, případně je nutno uhradit tzv. ekologický poplatek, pokud se na vozidlo vztahuje a dosud
nebyl uhrazen (výše 3 000 - 10 000 Kč).
Vozidla, která nebudou do uvedeného
data doregistrovány, budou považovány
v registru vozidel za zaniklé (zruší se a stanou se tak technicky nezpůsobilé pro provoz).
Považuji proto za vhodné nějakou formou
Vaše občany informovat.
S pozdravem
Mgr. Lukáš Fico
Registr vozidel

Komplexní pozemková úprava
Dne 2. března 2015 byla dokončena komplexní pozemková úprava na katastrálním
území Louka u Ostrohu. Nové pozemky na
základě
pravomocného
rozhodnu
o schválení návrhu pozemkových úprav
bylo v souladu s § 11, odst. 5 zákona předáno Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracoviš Hodonín
k vyznačení poznámky „Schváleny pozemkové úpravy“ do katastru nemovitos .
Pozemky tedy jsou již zaneseny na kata-

strálním úřadu a mají nové čísla. Kdo
z majitelů půdy má zájem zdarma
o vytyčení pozemků, musí si na pozemkový úřad podat písemnou žádost. Formulář
„ Žádost o vytyčení pozemků po pozemkových úpravách“ si můžete vyzvednout na
Obecním úřadě v Louce na podatelně.
Přiznání k dani na finančním úřadě budete
podávat až příš rok, tedy v roce 2016 do
31. ledna 2016.

Zápis dě do MŠ Louka
pro školní rok 2015/2016 se uskuteční
ve středu 15. dubna 2015 od 12.30 do 14.30 hodin
v budově Mateřské školy v Louce. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte.
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Vážená paní starostko

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Registr vozidel

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Poplatky pro rok 2015

Nebezpečný odpad

Popelnice 430,- Kč/osoba
Pes 50,- Kč,
za každého dalšího 100,- Kč
Kontrola vodoměru 150,-Kč
Výše uvedené poplatky jsou splatné do
30.06.2015.

Oznamujeme občanům, že dne
29. dubna 2015 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.

Poplatek za hrobové místo na 10 let činí
1000,- Kč, splatné do 30.11.2015.

Budou se bezplatně odebírat následující
odpady:
- zářivky, výbojky, televizory, rádia,
počítače, ledničky, mrazničky, staré
léky, postřiky, barvy včetně obalů, olověné akumulátory, olejové filtry, eternitové odpady, vyjetý olej a pneuma ky.

Vodné: 23,- Kč/m³ splatnost šekem nebo bankovním převodem do
30.06.2015.
Stočné: 662,- Kč včetně DPH na občana
a na rok, splatnost šekem nebo bankovním převodem do 30.06.2015.
Šeky budou dodány do domácnos .

Využijte této akce, protože se jedná
o odpady, které nepatří do popelnic ani
do kontejnerů a nesmí se ukládat ani na
skládku.
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K zamyšlení ...
K tomu, jak vypadá
naše okolí, bychom
rozhodně neměli být
lhostejní. V tomto
případě si to někdo
zřejmě vyložil jinak –
nesprávným způsobem.
Zásady slušného chování a sociálního cítění vštěpujeme našim dětem od malička.
Jsme pro ně vzorem, podle nás si nastaví
svůj vzorec chování ke svým nejbližším, ale
také k ostatním v kolek vu.
Jak budeme vychovávat naše dě , když jim
dáváme takový příklad? Co dobré v tom
kdo viděl, myslel si snad někdo, že m
někomu prospívá? Na tuto otázku určitě
nejde odpovědět kladně.
Je to ukázka vandalismu, o to horší je, že

to provedl dospělý člověk, protože dítě by
určitě nemělo zájem poškozovat něčí majetek. Tento skutek je odsouzeníhodný.
Jedná se o zlomení korunek mladých ovocných stromů na pozemku u bývalé motokrosové dráhy na Horním Konci, nedaleko
cyklostezky.
Doufáme, že tento čin byl jen ojedinělým
zkratem v chování a že se už nebude opakovat. Blíží se jaro, všichni se těšíme na to,
jak se kolem nás vše zazelená a rozzáří, tak
si to sami neničme. Ať ty naše procházky
kolem Louky nám přinášejí jen radost
a pohodu a ne znechucení pohledem na
polámané stromy, v lepším případě poházené odpadky. O tom, jak bude vypadat
naše nejbližší okolí, rozhodujeme my
všichni, m jak se budeme chovat a jak si
budeme vážit přírody i práce druhých.
Marie Škopíková st.

Floris cký seminář, KD Louka 16 hod.

18.04.2015

Bude v sále KD Louka probíhat Mladé Horňácko

02.05.2015

Soutěž o nejlepšího tanečníka Slováckého verbuňku na
Horňácku, Strážnicku a Veselsku, KD Louka

10.05.2015

Den matek v KD Louka od 14 hod.

17.05.2015

První svaté přijímání dě zdejší ZŠ v Kostele Panny Marie
Růžencové v Louce

23.05.2015

SZPO zájezd do Čalova

PŘIPRAVUJEME

01.04.2015

24.05.2015

Farní pouť za farníky Lipova a Louky na Blatnické hoře
u Svatého Antonínka

30.05.2015

JSDH Louka. Soutěž ve vaření guláše areál Pod hájem,
výtěžek bude věnován na léčbu onkologicky nemocných
dě v Brně

31.05.2015

ČČK Beseda pro důchodce Kulturní dům Louka začátek
v 15 hodin

12.06.2015

JSDH Louka zábava v areálu Pod Hájem

V letošním roce bude kulturní a společenské dění v naší obci
vést mládež ročníku 1997.
Stárci: Zdeněk Lejčko, Lukáš Kostelanský
Stárkyně: Mar na Maňáková, Tereza Krcháková
Ostatní mládenci z ročníku: Petr Čajka, Daniel Š ca, Lukáš Pytel, Jan Maňák,
David Lajza, Jakub Schovanec
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ČČK Pěší túra Pálava, odjezd účastníků v 7.00 hodin
od kapličky, cena: dospělí 150,- Kč, dě 100,- Kč
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