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Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
• zabezpečit a uhradit náklady za mobilní WC na akce v roce 2017
(vaření gulášů, nohejbal, primice)
• příspěvek na činnost ZO ČSOP Buchlovice (záchranná stanice volně
žijících živočichů)
• podat trestní oznámení na neznámého pachatele za „černou skládku“
pod viaduktem
• nepřistoupit na placenou inzerci obce Louka v Turistické mapě 2017
Regionu Slovácka
• finanční podporu na výrobu „Kiwanis panenek“ (pro dětská oddělení
nemocnic)
• finanční příspěvek na „Třetí Lúcký košt gulášů“
• opravu místní komunikace vedle KD
• prominutí nájemného a zabezpečení mobilního WC na Dětský den
Pod Hájem
• zakoupení pohárů a medailí pro soutěž leteckých modelářů
• nákup vibrační desky Lumang RP
• finanční příspěvek pořadatelům festivalu „Na vodě“ Lučina 2017
• finanční dar organizátorům Slavností bratrství Čechů a Slováků
na Javořině
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
první půlrok máme za sebou. Úspěšně se podařila rekonstrukce druhé poloviny mostu přes Veličku směrem na Velkou. Most je již průjezdný bez omezení.
Taky konečně po mnoha letém úsilí je položena povrchová asfaltová
vrstva na silnici I/71 průtah obce a můžeme jezdit po pěkně upraveném terénu. V současné době probíhají dokončovací práce, značení dělících pruhů, přechodů, úprava okolního terénu s výsadbou trávníků. Opravují se nájezdy
k jednotlivým rodinným domům, na kterých se mimo firmy KKS podílejí
i pracovníci obecního úřadu vylepšují, dláždí ty úseky, které nebyly součástí
projektu a není jich málo.
Rovněž tak zaměstnanci obce stavebně připravovali k asfaltování místní
komunikaci vjezd do Dolního konce až po most přes Veličku, úseky směrem
k samoobsluze Jednota, ve spolupráci se SUS JMK na silnici číslo III. směrem
na Blatničku a taky z pravé stravy kulturního domu. Stavba silnice se připravuje ke kolaudaci.
Během této náročné stavby, kdy se pracovalo na několika místech současně, dopravní provoz byl značně omezen a ztížen, jsme zaznamenali jen několik drobných nehod, které byly řešeny na místě. Nicméně od 1. června je
uzavřena z důvodů oprav kostkové silnice od hlavní křižovatky v Blatnici pod
Svatým Antonínkem do Blatničky, doprava je nyní odkloněna přes Louku na
Blatničku, proto vyzýváme opět k maximální opatrnosti na silnici, kde je nyní
zvýšený pohyb nejen osobních automobilů, autobusů, ale i nákladní dopravy.
Tato uzavírka je hlášena do konce roku, věřím, že i následující půlrok proběhne v pohodě bez nehod.
Další z našich projektů, který jsme dokončili, byla akce „Revitalizace
zeleně v obci Louka II etapa“, výsadbu stromů, solitérních keřů a liniovou
výsadbu záhonů kolem silnice, kterou prováděla firma Zábojník z Bystřice
pod Hostýnem dle projektu Ing. Aleny Vránové z ateliéru List – Ateliér zahradní a krajinné architektury Uherské Hradiště. Výsadba byla podpořena na
základě Rozhodnutí o poskytnutí podpory z Operačního Programu Životního
Prostředí ve výši 60% vynaložených finančních prostředků.
Záhony, jejich pozemek není v majetku obce Louka, ale v majetku ŘSD
nebo státu, vysazovali zaměstnanci Obce sami ze svých finančních prostředků.
Děkujeme občanům, kteří občas provedou zálivku rostlin a úpravu záhonů
před svými rodinnými domy.
Ve zbývajícím čase zaměstnanci provádí dostavbu garáží pro techniku
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va, za intenzivní pomoci členů SDH v Louce, za jejich pozitivní přístup a aktivní pomoc děkujeme. Provedení výplní: okna dodala firma Dekro Bzenec,
garážová vrata Garmot Stanislav Maňák, Lipov.
Taky nesmím opomenout opravu místní cesty na Horním konci a na Bůdách, kterou prováděli zaměstnanci obce, někdy za přispění obyvatel bydlících
v dané lokalitě.
Jak jste si již všichni všimli, obec Louka přešla od 1. května na poskytování služeb formou POŠTA PARTNER. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
Louka a po dohodě s Českou poštou poskytuje tyto služby pro naše občany
Obec Louka. Při provozování Pošty Partner obcí jde především o udržení základních služeb v obci a z toho plynoucí pohodlí pro naše obyvatele. Tato služba se pro českou poštu poskytuje za úplatu, je plnohodnotná, zůstávají zachovány veškeré služby jako doposud, tj. příjem a výdej listovních a balíkových
zásilek, příjem a výplata poštovních poukázek, důchodů a SIPO, vybrané bankovní služby a prodej poštovních cenin a zboží.
U přepážky se o Vás budou starat zaměstnankyně Obecního úřadu v
Louce Ing. Zuzana Machálková a její zástupkyně Bc. Eva Dřímalová.
Provozní doba pobočky je následující: PO: 08:00 - 12:00
ÚT: 14:00 - 18:00
ST: 08:00 - 12:00
ČT: 08:00 - 12:00
PÁ: 12:00 - 16:00
Věříme, že provozní doba bude pro všechny dostačující.
Došlo taky ke změně označení pošty a to: 696 76 Louka.
Telefon: 518 338 550
Než jsme 2. května odpoledne otevřeli naši poštu a přišli první zákaznice, bylo nutné provést přestavbu a úpravy prostor dle našich představ a potřeb. Na tuto realizaci jsme měli vymezenou velmi krátkou časovou rezervu jen dva pracovní dny. Vše se podařilo zvládnout. Tímto děkuji našim zaměstnancům za jejich úsilí a vysoké pracovní nasazení při rekonstrukci. Taky
panu Zdeňku Maňákovi Vodotopo za provedení topenářských prací, elektrikářům Davida Sedláře z Lipova, kteří rovněž pomáhali v sobotu i neděli.
Panu Bradáčovi za pokládku podlahové krytiny.
Kvapem se nám přiblížily prázdniny, na které jistě naši školáci netrpělivě čekají. Přejeme spoustu pěkných zážitků z dovolené ať doma či v zahraničí.
Ať je prožijete ve zdraví a pohodě. Taky všem pracujícím smysluplné využití
volných dní k nabytí síly a energie do další činnosti.
Anna Vašicová – starostka obce
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Košt trnek
Opět po roce jsme se sešli v kulturním
domě na již jedenáctém ročníku Luckého
koštu trnek od varených po tekuté.
Nejprve koštu předcházelo v pondělí
20. 3. hodnocení kvality varených trnek.
Už zkušená jedenácti členná skupina degustátorek měla co dělat, jelikož všechna
povidla ať domácí, či přespolní byla kvalitní. Letos se sešlo 28 degustačních vzorků
povidel. Jako nejkvalitnější byla hodnocena povidla paní Marie Vaňkové z Blatnice
pod Svatým Antonínkem. Na druhém místě se umístila obecní povidla ročník 2015,
třetí v pořadí Marie Náhlíková z Louky,
Ludmila Řeháková, Božena Pokorníková
a Eva Kolaciová, všechny z Louky. Hodnoceny byly výrobky z povidel, prvních pět
hospodyněk si odneslo krásnou knihu,
mnohé další malé pozornosti.
Příprava prostoru na tuto krásnou akci
začínala již ve čtvrtek, pátek byl pro organizátory velmi náročný i samotný košt
v sobotu. Vzdálení návštěvníci obsazovali
místa již ve 13 hodin. Měli možnost
ochutnat 28 vzorků varených trnek, přes
padesát různých druhů pečiva a cukroví,
které pro návštěvníky připravily členky
kulturně školské komise při zastupitelstvu
obce Louka a následně zapít některým ze
73 vzorků slivovice nebo z 31 vzorků destilátů připravených spolkem zahrádkářů.
Tentokrát prvenství s největším bodovým
hodnocením si odnesl pan Josef Šmehlík
z Louky, druhý byl Jan Frola mladší z Louky, třetí Jan Sečkař Louka.
Samozřejmě jako každý rok, tak i letos byl
připraven doprovodný program. Zahájení
patřilo hudcům HCM Jožky Staši. Svým vy6  Lúcký zpravodaj 2017/02

stoupením nás potěšili Mužský pěvecký
sbor z Louky - aktivně pod hlavičkou obce
působí od roku 2008 jak na domácí půdě,
tak i v okolí. Mužský pěvecký sbor Chotár,
ve kterém jsou sdruženi hudci pomalu ze
všech obcí Horňácka. Mužský sbor z Lanžhota. Ženský sbor z Vápenice a tetky
z Kyjova.
Mužský sbor Lanžhot nás potěšil svým
vystoupením, a jak se uvádí v tisku v tomto sboru bývali vždy dobří zpěváci
pod vedením Jožky Uhra. Nejprve zpívali
na svatbách, loučení nad hroby kamarádů. Od roku 1997 se začali pravidelně
scházet a vystupovat na různých akcích za
doprovodu cimbálové muziky jak doma,
tak v zahraničí. Zpívají písně lanžhotských
skladatelů, tak i pěsničky otců a mamiček,
stařečků a ba i prastařečků a to nejen pro
svoje potěšení, ale i pro radost všech
těch, kteří si jich pozvou a rádi jich poslouchají.
Laškovným vystoupením v první části programu všechny překvapily a potěšily ženy
ze souboru Tetky z Kyjova. Jak se říká, na
nikom nenechali nit suchou ať na moderátorovi, na divadelnících, mužských ze
sboru, ani jejich jednatel neušel pozornosti. Ve druhé části potěšily pěknými
písničkami.
Ženský sbor Čečera ze Starého Hrozénkova - vznikl v roce 1997, motivem bylo zazpívat si pro radost a ta přetrvává dodnes.
Zaměřují se na tradiční lidovou kulturu
z Moravských Kopanic a blízkého okolí.
Zpívají nejčastěji s doprovodem akordeonu, nebo bez nástrojového doprovodu.
Vydali taky CD s názvem Okolo Hrozenkova.
Pozvání přijal, zavítal mezi nás vynikající
hudebník a saxofonista a na saxofon ně-

kolik skladeb zahrál pan Felix Slováček.
Moderování mluveným slovem po celý odpolední program se ujala paní Jarmila Hrbáčková a Antonín Vrba.
Na závěr patří poděkovat všem, kteří na tento košt
poskytli svoje příspěvky ať slivovice, destilátů či pečiva.
Všem pořadatelům. Rovněž tak sponzorům a taky za
mediální propagaci.
Příprava na Velikonoce začala v Louce
v úterý 4. dubna. Na kulturním domě se
opět sešlo s mistrem České republiky ve
floristice panem Jaromírem Kokešem sedmnáct šikovných žen k tvoření dekorací
s velikonoční tématikou, kterou si vyzdobí
domácnosti. Jsme rádi, že mistr zachovává
při velkém časovém vytížení naši přízeň
a s novinkami v této oblasti nás seznámí.
Tentokrát se zdobila kvetoucí kytka v květináči, vázička na stolek a závěsné srdíčko
s jarními květy. Taky se zvyšuje úroveň zručnosti zúčastněných, tentokrát na seminář
a následnou tvorbu stačily dvě hodiny. K další tvořivé činnosti se sejdeme týden před
adventem.

Floristický seminář

Letošního 2. ročníku dobrovolnické akce
Ukliďme Louku pod záštitou obce se zúčastnilo 37 lidí. Další účastníky, zejména rodiče s dětmi, odradilo bohužel počasí, které
nám ze začátku akce nepřálo. Počasí se nakonec umoudřilo a přispělo k hladkému průběhu úklidu. Dobrovolníci rozdělení do tří skupin uklidili zejména břehy a okolí koryta
řeky Veličky a Náhonu. Zkušenosti z prvního ročníku nás opravňovali k mírnému pesimismu. Nikdo původně nečekal takovou nálož odpadků, jež se podařilo vysbírat. Druhý
úklid však byl jiný, nové skládky se neobjevují a výsledky naší loňské snahy se zúročily
ve výrazně nižším objemu nalezeného odpadu. I tak nás někdy překvapilo, co se ukrývá
pod listím. Celkově se vysbíralo 50 velkoobjemových pytlů odpadu a jedna velká folie,
což odpovídá cca 850 kg. Odpad poté sváželi a třídili zaměstnanci obce Louka. Vytřídit
se podařilo asi 3/4 materiálu, největší zastoupení měly plasty. Zakončení akce se konalo v areálu Pod Hájem, kde na nás čekal táborák s opékáním špekáčků a kotlíkovým
gulášem. Všem účastníkům akce patří za jejich obětavost poděkování. Věřím, že příští
rok bude úklid minimálně stejně úspěšný jako letos. Uvedl hlavní organizátor MUDr.
Petr Dvorský.
Za pečlivou práci byli odměněni diplomem nejmladší účastnice Barbora Karásková
a nejstarší sběrač pan Oldřich Volánek.

Ukliďme Česko
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Dámské odpoledne

Pochod osvobození

Pátek 21. dubna členky kulturně školské
komise uspořádaly pro ženy všech věkových kategorií Dámské odpoledne.
Co všechno lze využít z našich krojů při
výrobě nových, moderních modelů jak
dámského, tak i pánského a dětského oblečení nám při této akci předvedla Hanka
Hrbáčková z firmy Tradice Slovácka
z Blatničky a nejen to. Také různé jiné doplňky jako šátky, kabelky, prostírání, kapesníčky nejedna z nás, která se této přehlídky zúčastnila, obohatila svůj šatník
o něco hezkého. Neméně zajímavé bylo
také tvoření Zuzany Machálkové, od které
jsme se mohly dozvědět, jak se používá
tzv. ubrousková technika. Předvedla přímo
na místě výrobu různých dárkových a ozdobných předmětů. Ukázala, že se dají
znovu využít i některé již nepotřebné věci
z naší domácnosti. Po nazdobení touto
technikou jsou pak jako nové a opět nám
mohou posloužit buď jen jako dekorační
nebo i užitkové" uvedla jedna z pořádajících Marie Škopíková. Všechny přítomné
dámy byly nadšené i módní přehlídkou,
kterou z vystavených modelů předvedla
slečna Františka. Rovněž pohoštění bylo
vynikající, ke kávě či čaji se podávaly linecké kolečka, řezy, čajové pečivo a dobře se
povídalo. Díky pořadatelkám a budeme se
těšit na další odpoledne.

V neděli 23. dubna jsme se připojili ke
společnému setkání okolních obcí na Radošově. Tentokrát třináctičlenná skupina
milovníků turistiky se pěšky vydala na Radošov. Samozřejmě nesměla chybět ani
povzbuzující štamprlička od paní Šmehlíkové. Po šestikilometrové chůzi bylo nutné malé občerstvení a povzbuzení před
konečným výstupem k danému cíli v ořechové aleji vedoucí od Tasova. Po prohlídce okolní krajiny z rozhledny již na nás
uprostřed lesíka na paloučku čekali přátelé ze sousední Blatnice pod Svatým Antonínkem. Ohýnek pěkně hřál, špekáčky byly
připravené a samozřejmě že probíhala
degustace domácích produktů. Kolem
třetí hodiny se sešli a společné setkání
zahájili hymnou zástupci obcí Tasov, Hroznová Lhota, Blatnice pod Svatým Antonínkem a Louky se svými starosty a starostkami. Zavzpomínali na padlé hrdiny ve druhé světové válce a na probíhající boje posledních dnů před osvobozením našeho
kraje.
V podvečer osvobození naší obce k uctění
památky našim padlým občanům, jsme
položili věnec k pomníku padlých hrdinů.
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Hry bez hranic

Dámské odpoledne

I letos jsme si soutěživého ducha vyzkoušeli jako reprezentanti Louky na meziobecních Hrách bez hranic. Po třech
letech v Radějově se 4. ročníku ujal Kněždub. Ač místo jiné, moto zůstalo stejné.
„Pobavit se je více než vyhrát.“
Téma Balónové mazlení dávalo tušit, že
budeme mít při soutěžích co dočinění
s kulatými nesmysly. Také tomu jinak
nebylo, do míčů jsme kopali, bouchali,
různě jsme je odpalovali, házeli, lovili
i například jedli cereální kuličky. Prostě
v každé disciplíně něco kulatého bylo. Srdnatě jsme bojovali a sbírali body v disciplínách Motaná, Aut Aport, Krokbal, Kolová,
Metaná a dalších. Před finální disciplínou
Balóntlon jsme dokonce v konkurenci
11 týmů figurovali na druhém místě!! Bohužel jsme stupně vítězů nakonec těsně
neuhájili a skončili na 4., bramborovém,
místě. Všem organizátorům patří dík za
přípravu her, kostýmů a zázemí. Těšíme
se za rok a zřejmě opět i v jiné lokalitě.

Ve čtvrtek 22.června v podvečer se konalo
v pořadí už druhé dámské odpoledne.
Tématem tohoto odpoledne bylo tentokrát zdraví, duševní a fyzická svěžest.
Lektorkou a průvodkyní celého setkání
byla p. Lucie Vávrová, která nás seznámila
s tím, co jí zajímá a čemu věří. Sama je
laborantkou na rentgenologii a proto má
možnost se potkávat s klasickou medicínou a porovnat i jiné možnosti, které nám
mohou zabezpečit jak fyzické, tak duševní
zdraví.
Cestou, jak toho všechno získat jsou australské květové esence. Květové esence
se připravují z okvětních lístků květin, které rostou v australských pralesích. Vysvětlila nám princip a způsob výroby. Paní Vávrová nám představila řadu květin, z kterých se esence vyrábí a vysvětlila nám
k jakému neduhu či problému mohou pomoci. Vysvětlila nám i způsoby užití. Měly
jsme možnost si i vyzkoušet některé
z esencí .
Setkání bylo ukončeno malou meditací
a každá žena byla po meditaci odměněna
malou kytičkou.
Přestože bylo velmi teplo, byla tato hodinka velmi příjemná a osvěžující.
MČ

MUDr. Dvorský Petr
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Český červený kříž
Diakonie Broumov
Současně při akci Ukliďme
Česko členky ČČK v Louce
uspořádaly mimořádnou sbírku ošacení pro Diakonii Broumov v zázemí
zahrádkářů ve víceúčelové budově. Tentokrát za dozoru paní Boženy Hrbáčkové,
Marty Jagošové a Zdeňky Šmehlíkové.
Věříme, že i tato aktivita přispěje dobré
věci a potěší ty, kteří se nějakým způsobem dostali do nesnází a lidem v nouzi.
Rovněž za jejich trpělivost děkujeme.

Skladbu aerobiku předvedly žákyně zdejší
základní školy a zazpívali několik písní členové Lúčánku 2 pod vedením Ester Jagošové. Za doprovodu Horňácké cimbálové
muziky zazpívali a zatancovali členové
souboru Lipovjan. Mluveným slovem kulturní program tentokrát uváděli Aneta
Ilášová a Tobiáš Zemánek. Opět nám zahráli členové skupiny Rytmus. Nechybělo
ani malé občerstvení, čaj, káva, vínko
a taky bohatá tombola, jako každý rok,
každá obálka vyhrává a 30 cen slosovatelných.

Beseda pro důchodce
V neděli 4. června opět po roce výbor ČČK
v Louce připravil pro naše dříve narozené
občany odpolední besedu. Posezení, kde
se mohli sejít, popovídat, poslechnout
hudbu, nebo ti zdatnější i zatančit. Samozřejmě jako vždy jsme je bavili kulturním
programem, ve kterém vystoupili s pásmem tanečků, básniček a písniček naši
nejmenší z mateřské školy pod vedením
paní učitelky Pavly Vašicové. Dvěma vstupy písniček potěšili muži Mužského pěveckého sboru z Louky. Sólově zazpívaly
a na housle zahrály sestry Ria a Lucie Sabotovy. Ria předvedla soutěžní gymnastickou skladbu „Když jde malý bobr spát“.
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Výbor ČČK děkuje všem účinkujícím za to,
že přijali pozvání na vystoupení, děkuje
všem sponzorům za příspěvky do tomboly.

SDH Louka
Obec Louka chce poděkovat JSDH v Louce
za velmi rychlý a včasný (za velmi krátký
časový dojezd na místo činu - první) zásah
při požáru zahradní chatky pana Františka
Škopíka, který vznikl na základě špatné
manipulace při rozdělávání ohně v kamnech. Na likvidaci tohoto požáru se podílelo pět jednotek hasičů nejen našich, ale
i z okolí.

Sběr železného šrotu
Sobota ráno 1. dubna se objevují v ulicích
hromádky starého železa, pračky, kamna
a jiný již pro mnohé domácnosti nepotřebný kovový odpad. Skupina členů sboru dobrovolných hasičů odklizením kovového šrotu si přivydělávají na nákup opotřebovaných zásahových hadic a doplnění
techniky potřebné pro jejich kvalitní
činnost.
Sbor dobrovolných hasičů Louka děkuje
všem občanům za poskytnuté železo při
tomto sběru. Při této akci bylo posbíráno
5 500 kg směsného odpadu těžké i lehké
železo.
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Úprava zázemí KD
Druhá skupina hasičů se brigádně zapojila
do budování zázemí pro techniku za kulturním domem.
Obec tyto budovy staví svépomocí. Vzhledem k tomu, že dva stálí zaměstnanci nestačí všechny činnosti realizovat v daném
čase, přivítali jsme výpomoc od členů
JSDH v Louce. Čím dříve se podaří zvelebit
prostor za kulturním domem, tím dřív se
vytvoří důstojný prostor pro již objednaný
nový hasičský dopravní automobil.
Za spolupráci a tuto pomoc hasičům
srdečně děkujeme!!!!!!

Košt gulášů
V sobotu 27. května v devět hodin byl starostkou obce zahájen 3. ročník Vaření
gulášů v přírodním areálu Pod Hájem,
který jako každoročně pořádal Sbor dobrovolných hasičů Louka. Do soutěže se
zapojilo 10 družstev, které k odpolední
degustaci uvařili deset druhů gulášů. Návštěvníci, početně tentokrát bylo kolem
čtyřech stovek, mohli ochutnat: 1. Hasičský segeďák vařený týmem hasičů. 2. Stavoši, tým lúckých stavařů připravil Hovězí
zednický. 3. Zaměstnankyně obce vařily
Obecní houbový. 4. Myslivci pobídli
k ochutnání Kamzičí guláš. 5. Patra Hic
měla v nabídce Výborný sójový guláš.
6. Šipkaři jako každoročně soutěžili

s Hovězí polévkou. 7. Tým Stodoláci uvařil
Hovězí speciál. 8. Bora Bora měl v nabídce
Pikant hovězí. 9. Tým Společenství dračího
guláše vařilo Dračí guláš a 10. SKI TEAM
nabízel Ski guláš.

Kvalitu gulášů vyhodnotila šestičlenná
odborná porota:
1. Šipkaři 2. SKI TEAM 3. Stavoši
Jak hodnotila laická porota a návštěvníci:
1. Šipkaři 2. Stavoši 3. Stodoláci
Pro zpříjemnění odpoledne k poslechu, ba
i k tanci hrála dechová hudba Blatnička.
Celkový počet prodaných porcí gulášů se
pohyboval kolem 1 000.
Výtěžek z prodeje gulášů a dobrovolný
příspěvek od návštěvníků bude věnován
Dětskému oddělení Kyjovské nemocnice.
V letošním roce se částka zaokrouhlila na
krásných 26 000 Kč.
SDH Louka děkuje všem zúčastněným týmům, všem návštěvníkům za podporu této
akce a všem dárcům dobrovolného příspěvku.
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SZPO
Výbor Svazu zdravotně postižených občanů se schází v pravidelných intervalech
a pro své řadové členy připravuje spoustu
zajímavých aktivit nebo posezení. Předsedy výboru pana Františka Řeháka jsme se
zeptali na činnost poslední doby:
„V měsíci květnu bylo Posezení ke Dni matek. Pro zpestření a zlepšení nálady nám
zazpíval Mužský pěvecký sbor z Louky. Po
malém občerstvení se rozvinula družná
zábava, čas velmi rychle uběhl, členky se
spokojeně až k večeru rozcházely domů.
V květnu jsme ještě uspořádali zájezd na Floru do Kroměříže. I přes nepřízeň
počasí, převážně pršelo, jsme byli všichni
spokojeni. Výstavní plocha je nadkrytá,
tak dešťové kapky nikomu nevadily. Komu
bylo zima, občerstvil se kávou nebo čajem
v restauraci nebo ve zděné výstavní budově. Domů jsme se vraceli se spoustou zážitků s krásného aranžmá a plnýma taškama pěkných kytek se kterých se
budeme těšit celé léto.
Tak jako každoročně, tak i letos
10. června jsme uspořádali zájezd do Čalova. O tento zájezd byl velký zájem jak ze
strany členů, tak ostatních občanů. Účastníci měli možnost využít masáží pro zlepšení tělesné kondice. Počasí nám přálo
a večer se sice unavení, ale spokojeni vraceli domů.“

LKM
Letečtí modeláři slaví úspěchy za půlrok
doma i po celé Moravě

Protože modelářské letiště v Louce není
zatravněné a louky ve Strážnici jsou pro
modeláře z důvodů ochranářů od 1. 4. do
31. 8. 2017 nepřístupné, hledali modeláři
soutěže jiných klubů v okolí na Moravě.
Ještě v lednu a únoru se podařily soutěže
29. 1. kategorie A3 a H volných modelů
a 26. 2. kategorie RC V1 rádiem řízená jen
směrovka. Další soutěže v březnu byly
odloženy pro nepříznivé počasí. Volné
kategorie létají Ing. Miroslav Šmehlík A3
(2x) a H (1x), Škopík Jan A3 (6x).
V kategorii RCEO (rádiem řízený model
poháněný elektromotorem) jsou naše
úspěchy zatím nejlepší. 30. dubna se
účastnili Jagoš Dalibor, Miroslav Maňák
a Pavel a taky Škopík Jan soutěže
v Náměšti nad Oslavou, kde Maňák Pavel
byl na 1. místě, 2. byl Šnyrych Petr
z Bohuňovic a 3. Místo obsadil Hloušek
Pavel z Hrotovic. Jagoš Dalibor (9), Maňák
Miroslav (13) a Škopík Jan (16).
6. 5. 2017 byli Maňák Pavel a Škopík Jan
zajetí v Třebíči – zde byl Maňák Pavel první a Jan Škopík (15).
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O den později 7. 5. soutěžili naši modeláři
v Uničově, kde se sešlo 20 modelářů
a tam opět zvítězil 1. Pavel Maňák, 2. Šnyrych z Bohuňovic a třetí byl domácí Horník
Vlad. Jagoš Dalibor (7), Maňák Miroslav
(11) a Škopík Jan (18)
15.05 pořádala Česká Třebová Mistrovství
ČR. Z Louky se zúčastnili modeláři ve stejném složení. Sešlo se celkem 32 modelářů. Pavel Maňák tentokrát skončil na
8. místě, Miroslav Maňák (15), Škopík
Jan (25) Dalibor Jagoš (28).
Konečně 28. 5. pořádal náš klub soutěž ve
Strážnici na letišti ULL. Sešlo se 17 modelářů z Louky, Ostravy, Holíče, Náměště
nad oslavou, Hrotovic, Brna, Uničova, Holešov, Olomouc a Malacek. Soutěž měla
být jak v jednotlivých, tak i v 3členných
družstvech. Škoda, že z jednotlivých klubů
nebylo možné sestavit 3členné družstva,
proto soutěž družstev byla odložena na
20. 8. 2017. V jednotlivcích skončil na
1. místě Pavel Maňák, 2. Matula Ondra
z Ostravy a 3. Morava Milan z Holíče.
Maňák Miroslav (9), Jagoš Dalibor (13),
Škopík Jan (17). Poděkování patří všem
pořadatelům, kteří na soutěži zajišťovali
v různých funkcích zdárný průběh soutěže: Ing. Miroslav Šmehlík, Hučík Václav,
Škopík Dušan, Škopík Milan, Koryčanský
Martin, Maňáková Eva, Škopík Jan mladší,
Galečka Jaromír.
Zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu Louka za sponzorování soutěže družstev, poháry a věcné dary. Naopak palec
dolů pro majitele ULL, který dovolil vyhlídkové lety ze stejného letiště a soutěž musela být předčasně ukončena.
Škopík Jan

Už se těším do školy
Ve středu 19. 4. 2017 proběhl v místní základní škole Zápis dětí do 1. ročníku.
Na zápis se dostavilo 11 budoucích žáků,
z toho 9 kluků a 2 děvčata. Děti byly
nejdříve přivítány ve školní družině, kde
měly úkol nakreslit postavu. „Dlouhou“
chvíli si mohly zpříjemnit vybarvováním
obrázků, které byly tematicky spjaty s pohádkou O velké řepě. V duchu této pohádky se nesl celý zápis. Poté už bylo jednotlivě každé dítě vyzvednuto buď paní
učitelkou Bílkovou, nebo Bedřichovou
a provedeno samotným zápisem.
Cesta budoucího školáčka se skládala
z mnoha různých aktivit. Nejdříve se děti
musely představit, povědět něco málo
o sobě, o členech rodiny, a o tom co rádi
dělají. Další aktivita byla zaměřená na poznávání tvarů a barev, dále děti předvedly, jak umí počítat a orientovat se na číselné ose. Mezi další aktivitu patřilo vypravování pohádky. V neposlední řadě děti
předvedly, jak se dokáží orientovat v prostoru (pravá, levá, nad, pod, vedle) a konečně poslední aktivita ukázala, jak dítko
zvládá uchopit tužku, překreslit určité tvary, doplnit obrázky, opsat jednoduché
slovíčko, spojit části, apod.
Po těchto aktivitách byl předškolák paní
učitelkou oficiálně „pasován“ na školáka.
V upomínku na tento okamžik dostal pamětní list, papírového medvídka s překvapením a knížku k procvičování. Každý
z budoucích žáků se loučil s větou, jak už
se těší do školy, tak hlavně, aby jim to
vydrželo.
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Dětský den

V sobotu 3. června byl areál Pod Hájem
plný usměvavých dětí. Opět po roce pro
naše děti rodiče jako dárek k dětskému
dni připravili odpoledne plné her
a zábavy.
Své dovednosti si mohly vyzkoušet v různých soutěžích, ale taky zajímavé zřejmě
pro všechny byla přírodní skluzavka v háji.
Jak pro děti, tak i večer pro dospělé k tanci hrála rocková skupina FO3.
Co o letošním Dětském dni řekla a jak jej
hodnotí předsedkyně kulturně školské
komise při základní škole paní Martina
Sečkařová: „V pořadí druhý ročník Dětského dne se konal 3. června opět Pod Hájem. Od rána nám, pořádajícím rodičům
přálo počasí a tak jsme už jen doufali
v hojnou účast menších i větších návštěvníků.

Stejně jako v loňském roce bylo pro děti
připraveno 10 stanovišť s plněním různých
úkolů. Děti si tak mohly vyzkoušet svou
zručnost, obratnost a potrápily si i své
hlavičky. Odměnou byl balíček se sladkostmi a drobným dárkem. Kolem čtvrté hodiny odpolední se to dětmi pod Hájem jen
hemžilo a nás těšila vysoká účast.
Na pódiu se začínala zvučit strážnická rocková kapela FO3 (fotři) a na parketu si
děti ještě zasoutěžily ve skupinkách. Jejich
úkolem bylo vyluštit vždy nějakou hádanku nebo kvíz. Tato aktivita se u všech setkala s velkým úspěchem, a čím byly děti
starší, tím byly soutěživější. Ke skotačení
(vlastně k tanci) nás už zvou melodie známých dětských písniček a první odvážlivci
jsou "na place". FO3 také zahráli dva známé české hity, které nastudovali na přání
našich dětí a rodičů. Za jejich snahu sklidili
zasloužený potlesk.
A je tu první taneční přestávka a je čas
rozdávat další dárečky a podobě diplomů
a placek s logem FO3, které přivezla kapela dětem. Poslední soutěžní klání se odehrává u oblíbené židličkované. Dětem se
vůbec nechce domů, hlavně těm starším,
ale čas je neúprosný...
Velký dík patří sponzorům OÚ Louka, Střechy Kučera a panu Petru Maňákovi.“
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ZŠ a MŠ - Den matek
Neděli 14. května odpoledne věnovaly
děti naší základní a mateřské školy svým
maminkám, babičkám, ale i tatínkům
a dědečkům pásmo básniček, písniček,
tanečků, všechny svoje dovednosti jako
dárek ke dni matek.
Program:
1. Lúčánek mladší – Had leze z díry (Jana
Evjáková, Martin Zríny, Dětská cimbálová
muzika Lipovjánku ZŠ Lipov)
2. Lúčánek starší (Jana Evjáková, Martin
Zríny, DCM Lipovjánku ZŠ Lipov)
3. Děti z MŠ mladší – Tancuj, Tancuj (paní
učitelka Pavla Vašicová, Alžběta Čajková)
4. Mažoretky mladší (Lenka Šlosárová)
5. Děti z MŠ starší – Je z nás kapela (paní
učitelka Iveta Jagošová)
6. Mažoretky starší (Lenka Šlosárová)
7. Děti ze ZŠ – 1. ročník – Kuřátko a obilí
(paní učitelka Eliška Bílková)
8. Aerobik – školní družina (vychovatelka
Ester Jagošová)
9. Dramatický kroužek – Rozprávka o bačovi (paní učitelka Iva Bedřichová)
10. Děti ze ZŠ - společný závěr (paní učitelka Iva Bedřichová, Eliška Bílková, Věra
Bucifalová)

ZŠ a MŠ Louka

DFS Lúčánek

Vstup do závěrečného měsíce letošního
školního roku společně oslavila mateřská
i základní škola „dnem dětí“, který se
uskutečnil ve čtvrtek 1. června v MŠ. Krásné slunné počasí dovolilo dětem, převlečeným za večerníkové postavy, strávit
celé dopoledne na školní zahradě. Soutěžní program připravili žáci z 5. ročníku pod
dohledem pí. uč. Bucifalové, který se skládal z 8 stanovišť s jednotlivými úkoly –
srážení kuželek, hod míčkem, skákání
v pytli a další. Dopoledne bylo završeno
společným focením a zmrzlinovým překvapením.

Lúčánek pracuje od září 2016 pod záštitou
OÚ Louka. Zkoušíme každé pondělí odpoledne. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny
podle věku.
V letošním roce jsme byli v lednu na soustředění na Nové Lhotě, v hotelu Háj, kde
se dětem moc líbilo. Po tomto tréninku
jsme v únoru vystupovali na Dětském krojovaném plese ve Vlčnově. Na pódiu byly
obě skupiny dětí. Mladší děti představily
svoje nové pásmo „Had leze z díry“, starší
žáci program „Na Úckém mlýně“. Obě
skupiny spolu všem ve Vlčnově ukázaly,
jak to vypadá, když si děti hrají na jarmak
na Vrbovcách v pásmu „Jarmak“. Děti si
na plese zatancovaly, zazpívaly, ty menší
byly nadšené z dárečků, které vyhrály
v tombole.

V prvním letním měsíci se děti a žáci těšili
z výletů, které jim naplánovaly jejich třídní
pí. učitelky. V pátek 2. června vyrazil
5. ročník na výlet do „naší matičky“ Prahy,
kde si žáci mohli prohlédnout nejznámější
pamětihodnosti hlavního města. V úterý
6. června navštívili žáci 2. a 3. ročníku
hrad Bouzov s doprovodným programem.
Dne 7. června se žáci 4. ročníku účastnili
výletu do lanového centra PROUD v Brně
a 1. ročník vyráží na výlet do ZOO Lešná
v pátek 16. června. Ve čtvrtek 8. června se
děti z mateřské školy účastnily výukového
programu v Informačním středisku CHKO
Bílé Karpaty na Nové Lhotě.
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Pátek 21. dubna až neděle 23. dubna:
Tento víkend byl věnován písním, tancům,
hrám ve všech ročních obdobích folklorního festivalu, tentokrát jubilejního
45. ročníku Mladé Horňácko. Po všechny
tři dny byly vidět v ulicích děti v krásných
horňáckých krojích. V pátek se konala ve
Velké nad Veličkou generálka. Sobotní
podvečer byl věnován předpremiéře
v sále lipovské Sokolovny, kde jsme mohli
shlédnout vystoupení dětských souborů
všech obcí Horňácka. Vyvrcholení bylo
v neděli ve 14. hodin tentokrát ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou.
Malí tanečníci a zpěváčci ze 4. a 5. třídy
účinkovaly na Besedě s důchodci v Louce
spolu s paní učitelkou Esterkou.
V červnu starší skupina vystoupila na Dětském folklorním festivalu v Rohatci, děti
předvedly nové pásmo „Co šecko sa varí
z trnek“ spolu s pásmem „Na Úckém
mlýně“. Doprovodila nás cimbálová muzika Lipovjánku pod vedením pana učitele
Petra Galečky.
Poslední červnový víkend byl pro Lúčánek
velmi důležitý, protože jsme vystupovali
na Mezinárodním folklorním festivalu ve
Strážnici.
V létě nás čekají již
tradičně Horňácké
slavnosti ve Velké
nad Veličkou, kde

budou vystupovat
obě skupiny ve večerním sobotním
pořadu na Strážné
Hůrce.
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V září Lúčánek starší vyjede stejně jako
vloni reprezentovat Louku do Prahy, kde
bude vystupovat na Kampě. Tato akce se
uskuteční 24. 9. 2017. Pokud budete mít
cestu do Prahy, budeme rádi, když nás
přijdete podpořit.

Zpěváček Slovácka
Veselské kulturní centrum a agentura AV
uspořádali 22. dubna pod záštitou veselského kulturního centra a Národního ústavu lidové kultury oblastní kolo dětské pěvecké soutěže v lidové písni, kategorie
dětí 10 – 15 let, ve kterém se představili
vítězové z celého regionu Slovácka od Pálavy až po Kopanice - Zpěváček Slovácka,
kterého se zúčastnily i sourozenci Kateřina
a Hynek Evjákovi. Zpěváčci, kteří se umístili v dětské pěvecké soutěži Horňácký zpěváček v kategorii do
10 let, se zúčastnili
oblastního kola soutěže Zpěváček Slovácka ve Vlčnově
11. června.
Za prezentaci obce
a šíření lidových
písní všem zúčastněným dětem děkujeme a přejeme
hodně úspěchů
v dalších soutěžích.
Písně svého regionu zazpívalo víc jak třicet
krojovaných dětí ze Strážnicka, Veselska,
Horňácka, Podluží, Hanáckého Slovácka,
Kyjovska, Kopanic, Uherskohradišťska,
Uherskobrodska a Mikulovska. Historie
soutěžní přehlídky Zpěváček se koná od
roku 1972.

Vítání občánků

V neděli 25. června odpoledne jsme přivítali mezi občany Louky čtyři narozené děti: manželům Monice a Václavovi Maňákovým se narodil 1. prosince 2016 syn Dominik, manželům Věře a Radkovi Blahovým
se narodila 19.prosince 2016 dcera Sabina, manželům Pavle a Ladislavu Schovancovým se narodil 22. února syn Dominik,
paní Renatě Tomšicové a panu Miroslavu
Maňákovi se narodila 2. března dcera Sofie. V krátkém programu své budoucí kamarády pozdravily děti ze zdejší mateřské
školy.

Stavění máje

Stavěním máje svoji kulturně společenskou činnost zahájil ročník 1999. Třiadvacetimetrový strom byl přivezen z Nové
Lhoty v pátek za hustého deště. Až do
večera vše vypadalo beznadějně s obavou, že příprava bude probíhat pod deštníky. Ale sobotní ráno se rozzářilo slunečními paprsky a vše mohlo probíhat
s úsměvem na tváři.

Sedmdesátník Tonda Maňák, ochotnický herec i režisér
Jak ten čas letí.
Nechce se mi ani
věřit, že můj bývalý
súsed Tonda
Maňák (tak jsme si
říkali, když jsem
bydlel na školním bytě, čili naproti) vstoupil do
řad sedmdesátníků. No, čas nezastavíme, což
pohled do historie tohoto rodu na faktech
dokazuje, neboť Mikuláš Maniaků (Maňák)
z dolního mlýna se v Louce objevuje v Regis18  Lúcký zpravodaj 2017/02

trech správních panství Ostrovského už v roce
1592, což je již 425 let. A potomci tohoto mlynáře Maňáka dodnes šíří nejen slávu svého
rodu, ale také i obce Louky. Antonín Maňák,
mistr tesařský, ochotnický herec i režisér,
dlouholetý zastupitel obce i obecní rady, předseda kulturně školské komise, člen výboru
SRPŠ, působil, jak se ještě dovíme, během
svých plodných let v mnoha dalších společenských organizacích, které se podílely na kulturním a společenském životě v obci.

Náš jubilant se narodil 15. května 1947
v Louce jako prvorozený syn Antonínu a Anežce Maňákovým. Celý svůj život prožil se svými
sourozenci (Anna, František, Růžena) v této
horňácké vesnici. Do základní školy to neměl
daleko, jen přes silnici, o něco později jezdil
i do Lipova. Po ukončení povinné školní docházky pobýval od školního roku 1962/63 rok
na Zemědělském učilišti ve Strážnici a pak na
učilišti Pozemních staveb Hodonín, zde se vyučil tesařem. Ani jeho neminula prezenční služba, kde jako voják a poddůstojník strávil dva
roky, když si odbýval základní vojenskou službu. Jako zdravotník-instruktor absolvoval po
prezenční službě dalších pět vojenských
cvičení.
Hned po vyučení začal pracovat v místním zemědělském družstvu, nejdříve v údržbě
ve stolárně a to i po návratu z vojny, později
v 80. letech pod vedením PhDr. Josefa Jančáře
pracoval na opravách kulturních památek
v zámcích a hradech Buchlovice, Buchlov, Bítov, Vizovice a Milotice, ba i ve skanzenu Strážnice. Po sametové revoluci pracoval dále v ZD
Lipov ve stolárně. Zanedlouho po změně poměrů se v roce 1994 osamostatnil jako živnostní k tesař a tuto práci vykonával až do
odchodu do důchodu.
V lednu 1970 pojal za ženu slečnu
Marii Maňákovou. Se svou manželkou si postavili rodinný dům a společně vychovali dva syny, Martina a Libora, a rovněž i dceru Markétu… a život šel dál.
Sedmdesátník Tonda však za celá ta
léta nepečoval jen o svou rodinu, on dovedl
své síly věnovat i společenskému dění v obci.
A těch aktivit v tomto směru bylo a je stále
hodně, kupř. dodnes je aktivním členem Červeného kříže a dlouhou dobu zastává funkci
místopředsedy. Je dlouholetým dárcem krve
a držitelem stříbrné plakety doktora Jánského.
Rovněž pracuje v místní zahrádkářské organizaci. V dřívějších letech byl členem a předsedou stavební komise, tam svou aktivní prací
položil základy dnešní mateřské školky, na níž
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také stavěl střechu. Při výstavbě kostela v Louce aktivně pomáhal jako člen obecně prospěšné společnosti. V současné době vykonává
práci kostelníka.
Kdyby se mne neznámý člověk zeptal,
v čemže to pan Antonín Maňák v těchto svých
aktivitách vynikal, jednoznačně bych odpověděl, že v ochotnickém divadelnictví, do jehož
dění se zapojil již v roce 1964, kdy mu bylo
pouhých 17 let. Za dobu půlstoletí sehrál
a zrežíroval mnoho divadelních kusů a ztvárnil
řadu postav - od mileneckých přes humorné
až k vážným rolím moudrých mužů, což je též
podrobně popsáno i v knize Louka ve staletích. Zodpovědně tu lze tvrdit, že by se jako
herec i režisér svým umem mohl klidně postavit po bok některým našim dnešním celebritám a pseudoumělcům, ovšem s tím rozdílem,
že on své role hrál jako ochotník vždy s láskou, pro radost svou i druhých a nikoliv za
obrovské honoráře. Bohužel. Proč je tomu
tak ? Protože jeho celoživotní zálibou se stalo
ochotnické divadlo. Od prvních rolí, kdy jej
jako režisér usměrňoval a zaučoval jeho, dá se
říci, soused Tomáš Sečkář, pod jehož taktovkou vyrostla celá plejáda místních ochotnických divadelníků a také i ON.
A v šlépějích pana Sečkáře, tedy od
roku 2001 do současnosti, pokračuje i náš
jubilant, který dnešní mladé generaci předává
své dlouholeté vědomosti a zkušenosti i elán
nutný k této záslužné činnosti. Antonín Maňák
má proto velkou zásluhu na tom, že Ochotnické divadlo Louka je známo v širokém okolí,
a že jeho sláva hned tak nevymizí.
Proto přejeme panu Antonínu Maňákovi k jeho sedmdesátinám nejen pevné zdraví, rodinnou pohodu a radost z dětí i vnoučat,
ale i to, aby mu jeho snaha a elán být prospěšný své rodné obci co nejdéle vydržel.
PhDr. Antonín Mička,
bývalý občan a ředitel školy

K přání pevného zdraví, pohody a inspiraci
spokojeného prožitku dalších let se připojuje
i Obecní úřad v Louce.

Velikonoce

Velikonoční svátky zahájila školní a dospívající mládež na zelený čtvrtek klepáním
dřevěnými klepáči nebo řehtačkami.
V době kdy tak zvaně kostelní zvony odletěly při zpěvu Gloria u večerní mše do
Říma a došlo k jejich umlčení, všude se na
tři dny zhostil klid, ujala se mládež svojí
činnosti.
Tentokrát byl vyhodnocen nejaktivnější
klepáč letošních velikonoc. Za svoji pravidelnou účast dostal mimo jiné Jan Vašica
a Matěj Damborský řehtačku, kterou nám
poskytl Ing. Jan Škopík ml. Ostatní klepáči
dostali čokoládovou slepičku, kačenku, či
ovečku a taky perníkového zajíčka a velikonoční vajíčko, které nám k této příležitosti upekla paní Ivetka Maňáková. Na
aktivní účast dohlížela porota dříve narozených. Poděkujeme paní Marii Náhlíkové, Janu Maňákovi, Josefu Jagošovi a Janu
Sedláčkovi.
Rovněž dodržování starodávných zvyků se
ujali naši mládežníci. Na velikonoční pondělí svoje kamarádky, spolužačky, ba
i maminky „vyšlahali“ korbáčem přes dvacet metrů dlouhým. Při obchůzce muselo
zastavit a dát jim přednost nejedno auto.
Všem patří poděkování za všechny aktivity
vynaložené k důstojnému prožití velikonoc u nás v Louce, dodržování a předávání starých zvyků budoucím generacím.
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První přijímání

F. Gajovský

V neděli 28. května v naší farnosti slavila
slavnost prvního svatého přijímání. Mši
svatou za děti a jejich rodiče celebroval
P. Petr Wnuk. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo sedm dětí. Z toho dva chlapci a pět děvčátek. Na památku na tento
sváteční den odpoledne po požehnání
děti dostaly od P. Petra Wnuka vzpomínkový list a obrázek.

Boží tělo
V sobotu 17. června
slavila naše farnost
v Louce slavnost
Božího těla. Po večerní mši svaté se
vydal průvod věřících za doprovodu
modliteb a dechové
hudby Lipovjanka ke čtyřem připraveným
oltáříkům. Tento průvod je nejslavnější ze
všech liturgických průvodů celého roku, je
vyznáním víry, veřejnou oslavou tajemství
oltářní Svátosti.
Cestu před knězem s monstrancí děvčata
převážně v krojích hojně vysypávala lístky
různých květin.

Primiční mše svatá Klimenta Tomáše Mikulky
15. července 2017 v 15:00

V sobotu 15. 7. bude slavena vůbec poprvé v historii naší obce primiční mše.
Bude ji sloužit Tomáš Mikulka, který v roce 2010 vstoupil do dominikánského řádu a přijal jméno Kliment. Po několika letech formace a studia bude 8. 7. 2017 vysvěcen na kněze. Toto svěcení proběhne v dominikánském klášterním kostele sv. Jiljí v Praze. Světitelem bude kardinál Dominik Duka, taktéž dominikán.
O týden později, v sobotu 15. 7. bude Tomáš v našem kostele veřejně sloužit svou první mši
svatou. Tomáš spolu s několika spolubratry dominikány přijede do Louky, kterou považuje stále
za svůj domov, již ve středu. Až do neděle se bude pohybovat po obou obcích naší farnosti.
Bratři dominikáni budou ve čtvrtek a pátek sloužit mše svaté, zpovídat, navštěvovat nemocné,
domácnosti… Pokud by měl někdo z občanů zájem o návštěvu ve své domácnosti, kam například pravidelně kněz k nemocným nechodí, stačí tento zájem nahlásit v sakristii kostela nebo
vzkázat po některém ze sousedů, tak aby se tato informace do kostela a poté k dominikánům
dostala.
Jaký bude tedy program samotné primice a předcházejících dnů?
Čtvrtek – LOUKA
Pátek – LIPOV
- Návštěva nemocných a domácností
- Návštěva nemocných a domácností
- 18:00 mše sv. – během ní bude zpovídat
- 18:00 mše sv. – během ní bude zpovídat P.
P. Kliment
Kliment
- po mši sv. udělování NOVOKNĚŽSKÉHO PO- po mši sv. udělování NOVOKNĚŽSKÉHO POŽEHNÁNÍ, zpovídání bratry dominikány
ŽEHNÁNÍ, zpovídání bratry dominikány
Prosíme, aby co nejvíce místních využilo možnosti přijmout novokněžského požehnání ve čtvrtek v Louce nebo v pátek v Lipově, abychom primiciantovi po sobotní slavnosti ulevili a mohl se
věnovat i přespolním.
V sobotu vyjde přede mší sv. průvod krojovaných a všech, kdo se jej chtějí zúčastnit, ve 14:40
z ulice Kút. Mše svatá v kostele začne po příchodu průvodu v 15:00.
Po mši svaté bude prostor k občerstvení a společnému vychutnání atmosféry svátečního dne.
Poté v 17:30 bude v kostele udělováno novokněžské požehnání.
Nedělní mše svaté v Louce i Lipově budou také slouženy novoknězem.
Přijměte, prosím, vřelé pozvání k této výjimečné slavnosti, která nám všem může být k velikému
užitku.
Aby mohla být tato akce zajištěna i po stránce materiální, je třeba také finančního přispění, každý dle svých možností. K tomuto účelu slouží kasička v předsíni kostela nebo kterákoliv sbírka
při nedělní mši svaté. Předem velké Pán Bůh zaplať za každou pomoc finanční i osobní.
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Čtení s Andersenem
Za historický prostředek i nástroj lidské kultury považujeme čtení. Čtení neslouží samo
o sobě jen pro získávání nových znalostí
a dovedností, ale k i vytváření si vlastních
postojů, hodnot a zkušeností. Čtenářská dovednost úzce souvisí s porozuměním a díky
tomu jsou děti schopné učit se, získávat nové
utříbené informace, prohlubovat chápání
nejenom textu, ale i běžných životních situací.
I přes tyto fakta mnohé děti četbu odmítají,
proto brání rozvoji abstraktního myšlení
a zvýšení slovní zásoby. Protože je čtenářská
gramotnost člověka celoživotním procesem,
právě čtení u dětí souvisí s rozvojem jejich
osobnosti, také však na jejich rodinném zázemí, ale i na kulturním prostředí. Mezinárodní
výzkum PISA definuje čtenářskou gramotnost
jako "schopnost porozumět psanému textu,
přemýšlet o něm a používat jej k dosahování
určitých cílů k rozvoji vlastních schopností
a k aktivnímu začlenění do společnosti." Většina lidí proto sdílí pozitivní postoj ke čtení,
které je takřka neoddělitelnou součástí lidského života. V následujícím textu bychom chtěli
připomenout autora, který se proslavil nejen
svou dětskou literární tvorbou.
Každým rokem, 2. dubna, slavíme narození dánského spisovatele a nejznámějšího
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Při
této příležitosti knihovny po celé České republice realizují nejrůznější čtenářské semináře a další aktivity pod názvem Noc s Andersenem, která usiluje o podporu dětské čtenářské gramotnosti. Současně je 2. duben od
roku 1967 uznáván celosvětově jako Mezinárodní den dětské knihy.
Andersen během života napsal 156
pohádek, z nichž se některé staly klasikou.
Mezi pohádky, které zajisté známe, a provází
nás celým životem, patří Princezna na hrášku,
Ošklivé káčátko, Císařovi nové šaty, Statečný
cínový vojáček, Malá mořská víla, Sněhová
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královna, O Malence. Napsal také několik
úspěšných románů, veršů v básnických sbírkách a divadelních her. Pochopení jeho života
nastiňuje v autobiografickém románu Pohádka mého života. Jeho rodinné zázemí způsobilo trvalé narušení osobnosti od mládí, byl přecitlivělý, ale přesto ctižádostivý. Navíc trpěl
autismem, pokoušel se ovládat své záchvaty
vzteku a odolávat strachu z navazování mezilidských vztahů. Celý život toužil po společenském a uměleckém uznání, kterým kompenzoval své sociální nedostatky. Zmatečnost Andersenova vlastního nitra se zrcadlí v hloubce
jeho příběhů, v bizardních postavách a jejich
nešťastných koncích, které se objevují v jeho
literárních dílech.
Iniciativa ke vzpomínce na tohoto významného muže nás přivedla k nápadu obohatit naše žáky a spolupráci s obcí Louka, panem knihovníkem Zálešákem jsme jednotlivým třídám připravili exkurzi do obecní knihovny. Naši přednášku jsme směřovali k vysvětlení organizačního řádu knihovny, bližšímu
seznámení s knižními tituly a vysvětlení významu čtení pro lidský život. Během čtyř týdnů
navštívili místní knihovnu žáci 2. - 5. ročníku.
Starší žáky jsme vyzvali k tomu, aby sepsali
krátké vyprávění o knihovně a její prohlídce
nebo o svých oblíbených knihách. Žáci 5. ročníku se tohoto úkolu zhostili v podobě skupinové práce a ze 4. ročníku jsme pečlivě vybrali
tři ukázky oblíbených knih žáků.

KNIHOVNA
Do knihovny nás přivedla paní učitelka Ester
Jagošová, která nám spolu s panem knihovníkem Zálešákem řekla něco o knihovně. Pan
knihovník povolil každému z nás si knihu půjčit, ale ke knížkám pro dospělé nás nepustil.
Po půl hodině jsme rychle utíkali zpátky do
školy, protože sněžilo tak hustě, že jsme neviděli ani na krok. Pan knihovník byl, milá, hodný a veselý.
Knihovna je nově zrekonstruovaná a je otevřena od 15:00 do 19:00, každý čtvrtek. Knihovna

je v kulturním domě. Občas pana knihovníka
zastupuje paní Zálešáková, ten v knihovně pracuje už 17 let. Lůcká knihovna svým čtenářům
může zapůjčit knihy z výměnného fondu Hodonín. Knihovna je rozdělena na oddělení pro
dospělé, mládež a dětské knihy. Když si chceme půjčit knihu, musíme mít průkazku ročně
za 10Kč. Knížku si můžeme prodloužit o měsíc,
pokud si ji nedočteme. Žáci 5. ročníku
LETOPISY NARNIE - Lev, čarodějnice a skříň
Tuto knihu mám rád, protože jsem ji dostal
k pololetnímu vysvědčení. K této knize je natočený překrásný film. Vystupují tam čtyři hlavní
hrdinové, kteří se jmenují Petr, Zuzana, Lucie
a Edmund. Pocházejí z Londýna, ze kterého
musely odjet, protože na něj nalétávaly německé letouny. Odjely do jedné malé vesničky,
k jednomu profesorovi. U profesora objevili
kouzelnou skříň, skrze kterou se dostali do
země zvanou Narnie. V Narnii zažívají spoustu
dobrodružství. Dostanou se k faunovi jménem
Tumnus. Setkají se s bobrovými a s nimi se
dostanou do Aslamova tábora. V táboře se
připravují na bitvu s čarodějnicí a poté se stanou vládci Narnie. Jiří Mikeska
KOČIČÍ VÁLEČNÍCI
Tahle kniha začíná úplně normálním dnem, ale
kocour Zrzek uteče do lesa. Tam se setká
s Modrou Hvězdou - velitelkou Hromového
klanu, s Rudochem - zástupcem velitelky
a Šedákem - učedníkem. Ti se ho zeptali, jestli
nechce být v klanu a Zrzek řekl, že tedy půjde.
Už druhý den se seznamoval s ostatními a dostal nové jméno Ohnivák. V průběhu výcviku
nebo při pobytu v táboře zažíval pořád nová
dobrodružství. Karolína Okénková
POD PALBOU PŘEŽIL JSEM PEARL HARBORE
Moje nejoblíbenější kniha je Přežil jsem Pearl
Harbore. Knihu vydala společnost Albatros,
napsali ji Laren Tarisová a Scott Dawsan. Knihu
mám rád, protože je zajímavá. Byla o chlapci,
který se přestěhoval se svou maminkou na
Pearl Harbore. Jeho maminka pracovala poblíž
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nemocnice. Celou dobu, co maminka pracovala, trávil čas se svým novým kamarádem.
O den později přiletěli japonské stíhačky. Dalšího dne šel chlapec na vojenskou základnu,
tam nastartoval auto a odjel za svou mámou
do nemocnice. Michal Malúš
ZÁKON SMEČKY Mrtvé město
Tahle kniha se mi líbí, protože je to dobrodružný příběh. Byl jeden pes jménem Štistko. Měl
kamarádku Hvězdu, byli to nejlepší kamarádi.
Jednoho dne šli do Mrtvého města, kde nikdo
nebyl. Měli velký hlad, ale nic nemohli najít.
Jednoho dne si Hvězda řekla, že ve městě nic
není! Nepřežijeme to! Hvězda se rozhodla
odejít a najít si smečku. Štístko zůstal sám.
Najednou našel krabici jídla. Podíval se do
krabice, kde bylo maso, ale jen sto metrů od
krabice stál černý pes. Vrčel a štěkal, proto
Štístko utekl. Poté uviděl zvíře. Byla to liška!
Přiběhly i další lišky a začaly ho honit. Pak uviděl smečku psů a ta ho zachránila.
Zuzana Cudrákova

Moje nejoblíbenější kniha je učebnice pro řidiče z povolání. Je to technická kniha a je v ní
složení motoru, popis, obrázky nákladních aut.
Byla to pradědova kniha, kterou jsem našel,
když jsem vyklízel skříně. Je to kniha tlustá
a stará. Jiří Machálek
BÍLÝ TESÁK
Tuhle knihu mám rád, protože mně ji koupila
maminka. Líbí se mi, protože jsem viděl i film
a hrozně jsem se bavil. Tak jsem se rozhodl, že
si koupím i knížku. Když jsem začal číst, tak
mě moc zaujala. Knížka vypráví o jednom psu,
ve kterém kolovala krev vlka, a jmenoval se
Tesák. Byl to pes, který se ztratil. Pak našel
jiného pána a ten s ním zápasil s jinými psy.
Když jednou zápasili, tak ho nějaký pes zakousl, pak byl Tesák poraněn. V tu dobu tam přišel
jeho pán a viděl, jak ho tam mučí. Vzal Tesáka
a šel, jenomže ten muž, co s ním zápasil říkal:
"Ten pes je můj a já si s ním vydělám velké
peníze. Tak si ho vzal a vycvičil ho. Filip Švrček

24  Lúcký zpravodaj 2017/02

Nebezpečný odpad
Oznamujeme občanům, že dne 30. srpna 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 stočného 2017
Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, 696 72 Lipov č. 182, IČ: 70921148.
Cena stočného na rok 2017 vychází z kalkulace dle povinného kalkulačního vzorce
uvedeného na stránkách Ministerstva zemědělství, a to pro obě obce následovně:
STOČNÉ: 737,- Kč včetně DPH na občana a rok, splatnost šekem do 30. 9. 2017.
Šeky budou doručeny do domácností.

Jízdní řád
Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace je
v odkazu: http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2018/jihomoravsky.pdf zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji. Kdo má připomínku nebo
návrh na změnu, svůj požadavek předejte na Obecní úřad v Louce do 13. července
2017. O později podaném návrhu nebude možné jednat.

MŠ v době letních prázdnin
MŠ bude v době letních prázdnin uzavřena od 17. 7. 2017 do 28. 7. 2017
a dále od 14. 8. 2017 do 1. 9. 2017.
Kuchyň pro ostatní strávníky bude uzavřena
od 17. 7. 2017 do 30. 7. 2017.
JMK (Jihomoravský kraj) žádá vlastníky pozemků pod silnicí, která je ve vlastnictví
Jihomoravskáho kraje, aby se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně
obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
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Připravuje se
30.06.2017
15.07.2017
29.07.2017
09.08..2017
10.08.2017
19.08.2017
01.09.2017
15.09.2017

Melounová party Zábava Pod Hájem pořádaná ročníkem 1999
Primice Tomáše Mikulky
19. ročník Nohejbalového turnaje
SZPO zájezd na Sv. Kopeček
Veřejné projednání Územního plánu obce Louka KD v 15.00 hodin.
Tečka za prázdninami
Student party Zábava Pod Hájem pořádaná ročníkem 1999
Výstava ovoce a zeleniny

Polystyren

Samoobsluha Jednota

Informace odborů odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s odpadním stavebním polystyrénem. MŽP vydalo informaci ohledně nakládání s odpadním stavebním polystyrénem a to předpisem č. 2016/460
(nařízení komise EU), kde jsou novelizovány
podmínky o perzistentních látkách.
Při vzniku odpadního polystyrénu ze stavby
svépomocí může být polystyrén sbírán v rámci
obecního systému pro odpady.
1) Obalový polystyrén se také nadále odkládá
do žlutých kontejnerů v obci a následně se
odváží na třídící linky, kde dojde k separaci na
jednotlivé druhy plastů, může se recyklovat
a dále používat.
2) Stavební polystyrén - pokud je původce
občan nelze dávat do žlutých kontejnerů ani
do kontejneru u hřbitova.
V případě stavebního polystyrenu je nutné
zjistit přítomnost koncentrace HBCDD
(hexabromcyklododekan), nadlimitní hodnota
látky polystyrénu se zařazuje do kategorie N
nebezpečných látek.
Pro občana z toho vyplývá, že na Obecním
úřadě nahlásí likvidaci polystyrenu, dohodne
se schůzka s pracovníkem Rumpold, který následně zabezpečí odvoz a likvidaci !!!!!!

V druhé polovině května byla z důvodu remodelingu zavřena samoobsluha Jednoty.
Byl přebudován jak vnitřní, tak venkovní
vzhled. V prodejně se měnila zejména velikost prodejní plochy, vybavení regálů, měnila se i skladba nabízeného zboží a jeho
umístění.
Remodelig zahrnuje ale i změnu technologického vybavení prodejny chladícími
a mrazicími boxy, pokladeními pulty a váhami. V rámci remodelingu jsou prováděny
také navazující úpravy – fasáda prodejen.
Dle sdělení manažerky prodejen Jednoty při
jejím otevření zmodernizované samoobsluhy v pátek 9. června, k úpravě fasády dojde
ve druhé polovině letošního roku, kdy se
má měnit i rozdělení barev.
Od prvního otevření samoobsluhy v sedmdesátých letech se vystřídalo pět vedoucích. Pan Dušan Tománek, Anna Slováková,
Antonín Slovák, Petr Minařík a v současné
době je vedoucí Renata Koláčková z Lipova.
Zastupuje ji Martina Sečkařová, prodavačka
Eva Dřímalová.
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