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Fašanku, fašanku, veliká noc bude,
kdo nemá kožůška, temu zima bude..
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čas plyne a my Vám přinášíme další číslo našeho zpravodaje.
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům i zúčastněným za přípravu a účast na plesech, které se konaly na začátku
tohoto roku. Věřím, že se Vám tyto akce líbily. Zároveň bych chtěl poděkovat jménem pořadatelů za dary do
tomboly, které jste na tyto akce poskytli.
Také mám milou povinnost poděkovat za tekuté příspěvky, které jste poskytli na degustace do Velké nad Veličkou,
Kostelce a Svatobořic-Mistřína. Doufám, že stejnou podporu od Vás bude mít i náš již tradiční košt modrých
produktů.
Dovolte mi touto cestou popřát Vám krásné jaro a spoustu energie v následujícím období. A na prvním místě nám
všem přeji pevné zdraví.
Ing. Radim Buzík, starosta

CO SE U NÁS DĚJE….
PÁR SLOV Z OBCE
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás informovat o plánovaných investičních akcích, které nás v nejbližším období
čekají.
Jen co nám počasí dovolí, bude se pokračovat v opravě chodníku až po horní autobusovou zastávku. Předpokládané
zahájení prací spadá do druhé poloviny měsíce března. Jistě jste si všimli téměř havarijního stavu vstupního schodiště
kulturního domu; také tato oprava by měla proběhnout v co nejbližší době.
V těchto dnech bude podána žádost o dotaci na opravu části místní komunikace v Dolním konci. Na opravu je vydáno
platné stavební povolení a budeme čekat na finanční podporu z ministerstva pro místní rozvoj a Jihomoravského kraje.
Pokud bude tato akce podpořena, realizovala by se oprava ještě v tomto roce.
V rámci řešení polní cesty, která bude plnit i funkci cyklotrasy mezi Loukou a Lipovem, je hotová projektová
dokumentace stěžejní části od panelové cesty pod viaduktem po mostek přes mlýnský náhon u koupaliště, tedy délky
asi 540 m. Tato dokumentace byla předána státnímu pozemkovému fondu, který svým jménem požádá o stavební
povolení a bude financovat realizaci této komunikace. Bohužel pozemkový fond v Hodoníně nemá zatím přiděleny
finanční prostředky, takže ani přibližný termín realizace tohoto díla nejsme schopni sdělit.
Rada obce spolu se zastupitelstvem připravuje dokument plánovaných investic, se kterým by chtěla seznámit občany
a vyslechnout si jejich připomínky k připravovaným investicím v obci, abychom si poté stanovili priority rozvoje obce.
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Rada obce Louka schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Louka a Obcí Velká nad Veličkou o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
Rada obce Louka schvaluje uzavřít Dodatek pro rok 2019
s firmou Rumpold a zmocňuje starostu Obce Louka
k podepsání dodatku ke smlouvě.
Rada obce Louka schvaluje poskytnout dar do tomboly pro XI.
Divadelní ples, II. Hasičský ples, Myslivecký ples a Školní ples.
Rada obce Louka schvaluje prominutí nájmu KZ při pořádání
Rodičovského plesu v Louce dne 2.2.2019.
Rada obce projednala návrh na posouzení svahové
nestability v lokalitách „Búdy“ a svahu nad fotbalovým
hřištěm a pověřila starostu obce, aby požádal o posouzení
Českou geologickou službu.
Rada obce Louka schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Louka pro Český svaz včelařů z. s, základní organizace
Velká nad Veličkou zastoupená p. Mgr. Janem Jagošem
v celkové výši 2000,- Kč.
Rada obce Louka schvaluje pokračování výsadby prvků USES
dle návrhu p. Ing. Petra Kvapila. Výběr lokality, zpracování
a podání žádosti o dotaci bude projednáno na ZO Louka.
Rada obce Louka schválila poskytnout dar do tomboly na
„PLES PRO ZUZANKU“, který se uskutečnil 22.2.2019 v KD
Velká nad Veličkou ve výši 500 Kč.
Rada obce Louka bere na vědomí, že z důvodu čerpání ŘD
v době letních prázdnin bude MŠ Louka v době od
20.7. do 30. 8. 2019 uzavřena.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
V sobotu 5. ledna 2019 proběhl v naší obci
další ročník tradiční Tříkrálové sbírky, letos
opět s velmi štědrým výsledkem a to
36 306,- Kč. Výsledná částka vybraná
v obcích děkanátu Veselí nad Moravou
činila 1.024 378,- Kč. Děkujeme všem
dárcům v naší obci a následně připojujeme
také krátké poděkování Petra Kolaříka,
ředitele Charity Veselí nad Moravou
a Kristiny Komoňové, koordinátorky sbírky,
které bylo adresováno všem obcím
Veselského děkanátu:
„Chceme Vám touto cestou vyjádřit
poděkování za podporu Tříkrálové sbírky ve
Vaší obci a zároveň všem pracovníkům
obecního úřadu, kteří se na ní jakýmkoli
způsobem podíleli. Děkujeme všem
dobrovolníkům, jak vedoucím skupinek, tak
koledníkům i místním koordinátorům, kteří
obětovali svůj volný čas pro dobrou věc
a bez kterých by realizace této sbírky nebyla
možná. Velké poděkování patří také všem
dárcům.
Těšíme se na spolupráci i v příštím roce, při
Tříkrálové sbírce 2020.“

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
Plesová sezóna v obci Louka byla letos nadmíru bohatá. Víkend, co víkend
jsme měli možnost při sobotních večerech protančit střevíčky a pobavit se
s přáteli. Taneční veselí bylo letos zahájeno po roční pauze XI. DIVADELNÍM
PLESEM. Divadelní ples je typický svým předpůlnoční překvapení, tedy
krátkou divadelní scénkou. Ani letošní ročník nebyl výjimkou a návštěvníci
se mohli pobavit pohledem na úsměvnou stínohru na téma ZABIJAČKA.
Následující sobota již patřila plesu HASIČSKÉMU, jež byl zahájen
vystoupením mažoretek z Veselí nad Moravou a návštěvníky po celý večer
bavila DH Blatnička. Poslední lednovou sobotu se těšil hojné účasti PLES
MYSLIVECKÝ, s bohatou zvěřinovou tombolou v čele se dvěma kusy černé
zvěře a tradičně vynikajícím zvěřinovým menu. Osvěžením mezi plesovými
kapelami byla také možnost zazpívat si a zatančit na mysliveckém plese
s HCM J. Staši. Plesovou sezónu v Louce zakončil první únorovou sobotu
ŠKOLNÍ PLES. Zahájen byl vystoupením skupiny místních dětí Dance aerobic
Louka, k tanci a poslechu hrála Dolinečka a za ochutnání stálo také lákavé
menu. I přes právě probíhající chřipkovou epidemii se ples těšil příjemné
účasti, zejména ze strany rodičů a přátel školy, téměř každý odcházel
spokojen s výhrou z bohaté tomboly a unaven mile stráveným večerem.
Děkujeme místním spolkům a obci Louka za organizaci příjemných
tanečních plesových večerů a těšíme se opět za rok na tanečním parketu.

FOTOREPORT Z FAŠANKOVÉ OBCHŮZKY
Fašančárů bylo letos, stejně jako v loňském roce, požehnaně…

O fašanku se zpívalo, hrálo, tancovalo a také koštovalo, co se přes loňský
rok urodilo…

Své fotografie s laskavým svolením poskytli sl. Františka Uřičářová
(Fašanek), SDH Louka, Ochotnické divadlo Louka.
Děkujeme všem za jejich ochotu!

OKÉNKO ZŠ A MŠ LOUKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOUKA
Projekt Evropské unie OPVV – Podpora vzdělávání žáků na ZŠ a MŠ Louka
Od 1. 2. 2019 se naše škola opět zapojí do projektu OP VVV - Podpora vzdělávání žáků na ZŠ a MŠ Louka II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010808 podpořeným z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ II.
Projekt je zaměřen na: Personální podporu (školní asistent v ZŠ a MŠ), projektový den ve škole, ICT ve výuce,
rozvojové aktivity žáků ZŠ ( Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování žáků), DVPP.
Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ,
zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Účast na Matematické olympiádě
Dne 30.1. 2019 se Robert Holík a David Maňák
z 5.třídy zúčastnili okresního kola Matematické
olympiády, která proběhla v Základní škole
Hodonín, U Červených domků. Robert Holík
se umístil na 14.místě a David Maňák na
16.místě z 60 účastníků této soutěže. Velmi
chválíme kluky za odvahu, účast a reprezentaci
naší školy v soutěži okresního kola
Matematické olympiády.

Červená Karkulka ve Slováckém divadle
Dne 4. února byli žáci 1. - 3. ročníku ve Slováckém
divadle na Červené Karkulce. Očekávali jsme klasické
pojetí pohádky, ale opak byl pravdou. Velmi netradičně
ji pojali herci (3 pánové) z hostujícího divadla Lampion
Kladno. O zábavu bylo postaráno, protože pohádku
hráli očima vandráků.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA
Začátkem ledna nás navštívilo divadélko
„Rolničky“ s divadelním představením „Krtek
a myška“. Děti se dobře pobavily a také
si zazpívaly známé dětské písničky. 11. ledna
se v mateřské škole uskutečnilo, jako
každoročně, vyšetření zraku od Prima Vizus,
o.p.s. „Koukají na nás správně?“ Rodiče mají
možnost nechat vyšetřit zrak svým dětem již
od půl roku. Ve čtvrtek 7. února naši
předškoláci navštívili základní školu, kde
se zúčastnili vyučování v první třídě a paní
učitelka si pro ně připravila i úkoly, které
plnili.
Co nás ještě do konce školního roku čeká? V březnu „Jarní pohádka,“ začínáme plavecký kurz v plavecké škole
ve Bzenci, kterého se zúčastní děti z druhé třídy (Včeličky). 30. dubna se uskuteční „Slet čarodějnic
a čarodějů.“ V květnu vystoupení ke Dni matek, zápis do mateřské školy, výlet a karneval. V červnu budeme
pasovat předškoláky a v pátek 28. 6. 2019 čeká na děti překvapení.
Provoz mateřské školy v době letních prázdnin se uskuteční do pátku 19. 7. 2019.

ZAJÍMAVOSTI…
KDE SE SKRÝVAL POTOMEK BYZANTSKÝCH CÍSAŘŮ
Jsou příběhy, o kterých jsme nikdy neslyšeli, ačkoli místa, kde tyto příběhy žily míjíme denně. Stojí za přečtení, stejně
jako ten následující. Článek, pocházející z cyklu „ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY MALOVANÉHO KRAJE“, jehož autorem je Jiří
Jilík, jsme s dovolením převzali z časopisu MALOVANÝ KRAJ 6/2018. Děkujeme za poskytnutí.
Každý, kdo směřuje z Pomoraví do Velké nad Veličkou, ať již jede od Uherského Ostrohu kolem kaple sv. Antonínka anebo
od Veselí nad Moravou přes Blatnici, projede vsí jménem Louka. Na návsi ho zde jistě zaujme kontrast malebné zvoničky
v sousedství moderního kostelíka. O tom, že právě tato obec byla útočištěm jednoho z nejhledanějších kacířů 16. století,
který tady strávil poslední klidné chvíle svého života, ví ovšem málokdo.
Úkrytem se Jakubu Paleologovi, jak se dříve slavný heretik jmenoval, stala loucká tvrz vybudovaná po roce 1545 Janem ml.
z Kunovic, jenž ji obýval s manželkou Kateřinou z Kornic a s dcerou Magdalenou. Po jeho smrti v roce 1566 se majetku ujal
Janův bratr Jetřich z Kunovic, známý svou náboženskou tolerancí. A proto neodmítl pohostinství ani „poslednímu potomku
byzantských císařů“, za něhož se Jakub Paleolog vydával. Zda jím skutečně byl, nevíme, ale jeho dobrodružný život vydal na
román. Napsal jej autor kdysi velmi oblíbených, dnes již většinou zapomenutých historických románů Josef Svátek (18351897). V povědomí současníků zůstávají z jeho díla zejména rozsáhlé Paměti katovské rodiny Mydlářů; dvoudílný román
Praha v Římě (1872), jehož hrdinou je právě Jakub Paleolog, takové popularity nedosáhl.
Zámek v Louce však dosud stojí. Takřka zapomenutý, podobně jako jeho nejslavnější obyvatel. Připomeňme tedy aspoň ve
stručnosti nejzajímavější fakta ze života Jakuba Paleologa.
Narodil se roku 1520 na řeckém ostrově Chios do chudé rodiny, ale díky pomoci svých přátel z kláštera dominikánů mohl
studovat v Janově, Ferraře i Bologni. Na ostrově, kde žili zástupci mnoha národností a náboženství, přišel do kontaktu
s judaismem a islámem, a tato dvě náboženství postupně podkopala jeho víru v základní dogma katolické víry o trojjedinosti
božství, a nakonec ho přivedla do náboženského společenství antitrinitářů či také ariánů, kteří byli považování za kacíře.
Uvažoval o tom, že by bylo krásné smířit všechna hlavní náboženství – křesťanství, islám i judaismus – a najít cestu k jejich
jednotě. Tuto ideu zatvrzele sledoval a dále rozvíjel po celý život. Myšlením, kterým předběhl dobu o celá staletí, se stal
(nejen) pro katolickou církev nebezpečným, a tak se záhy ocitl na listině hledaných kacířů a byl takřka stále na útěku střídaje
pobyty v různých zemích Evropy. Již v březnu 1561 byl inkvizicí odsouzen k trestu smrti upálením a k vykonání rozsudku
kupodivu skutečně došlo, přestože se ho nepodařilo dopadnout. Byl souzen v nepřítomnosti a do ohně byla místo něj vržena
papírová figurína.
Roku 1565 našel Paleolog útočiště v Praze, kde si získal přátele mezi českou a moravskou šlechtou, ba i přízeň samotného
císaře Maxmiliána II. Proto byl „z jistých slušných a uznalých příčin ve vlastní ochranu císařskou vzat“, a dokonce se zde
4. června 1566 oženil s Anežkou, jedinou dcerou a dědičkou zesnulého měšťana Martina Kuthena, známého českého literáta
a kronikáře. Manželé několik let žili klidným životem v domě U Kalichů v sousedství kostela sv. Jiljí na Starém Městě
pražském. Paleolog získal vlivné postavení také v kruzích učenců pražské univerzity a, jak uvádí historik Josef Jireček, byl
„pravým hrdinou ušlechtilejšího společenstva pražského, v němž tehdá rozmluva o předmětech klasických módou byla.“
Blízkým mu byl zejména proslulý Matouš Collinus z Chotěřiny, první vynikající humanista na Karlově univerzitě.
V roce 1571 Jakuba Paleologa vypátrali papežští špehové, a proto svůj pražský dům prodal a s rodinou se odstěhoval. Putoval
do polského Krakova, pak do Sedmihradska, znovu do Polska, a když mu i tam začala hořet půda pod nohama, zamířil na
Moravu.
Úkryt před pronásledovateli koncem 70. let 16. století našel, jak již víme, na panství Jetřicha z Kunovic, který měl sídlo
v Uherském Brodě a zámek v Louce používal jen příležitostně. Paleolog tam prožil poslední klidné roky. Vzdálen politickým
i náboženským střetům tady sepsal náboženský spis, jímž opět pobouřil církevní autority v Římě.
Jejich snaha ho umlčet byla nakonec korunována úspěchem. O tom všem nás spravuje uherskobrodská Bartoškova kronika
z 16. století. Následující zápis byl učiněn k 13. prosinci 1581: „Jacobus Palaeolog, jenž byl z rodu císařův
konstantinopolitánských, na chudobu přišel, jeho milost pan Jetřich z Kunovic jest jemu bytu na Louce tři neb čtyři léta příjíti
ráčil, i také jeho potřebami fedroval pro rod jeho. Von pak majíc to pohodlí a pokoj, jsúc učením Ariusovým nadšen, knihu
nějakú zepsal a ji do sedmihradské země k imprimování odeslal. Tak divným způsobem božským dostal se ten jeho spis do
Vídně arciknížeti Arnoštovi, potom jeho milosti císařovi Rudolfovi a potom až do Říma papeži. Potom pak probošt brněnský
a hofmistr biskupa olomúckého toho času s mandátem jeho milosti císaře na Brod přijeli, aby jim vydán Palaelog byl. Jeho
milost pan z Kunovic pro něj ráčil poslati na Lúku, a voni tu na něj očekávali, a jak přijel, tak vezmúc jej na koči na vejš
jmenovaný den do Vídně vezli. A potom míli nad Vídní na zámku u vězení držán byl, potom odtud do Říma odeslán. Někteří
praví, že by upálen byl, jiní že by již na hranici odvolal, a tak že by mnichem učiněn byl.“
A doplňme kronikářův záznam o další málo známá fakta: Paleolog byl odvezen nejdříve do Kroměříže a odtud v ozbrojeném
doprovodu do Vídně a dále do Klosterneuburgu. Odtud, zavřen v kovové kleci střežené dvanácti ozbrojenci, byl vezen

částečně lodí po Dunaji, pak po souši přes Alpy do Tridentu a dále přes Bolognu do Říma. Tam byla klec s kacířem, který měl
ruce připoutány k šíji, vezena na káře ulicemi, aby si lid mohl prohlédnout „tu nestvůru“. Paleologův životopisec Miroslav
Hroch uvádí, že to byl „jeden z nejobezřetnějších a také nejnákladnějších převozů heretika, jaký tehdy církev podnikla“.
Rozsudek trestu smrti si vyslechl 13. února 1583, jeho věznění však trvalo až do roku 1585. Dne 23. března t. r. byl v ranních
hodinách na nádvoří věznice Torre di Nona v Římě sťat. Skutečnost, že ho soudci považovali za opravdu velkého kacíře, dali
najevo teatrálním znásobením trestu: Paleologova mrtvola byla převezena do Campo de Fiori, tam přivázána ke kůlu,
spálena s mnoha jeho spisy a popel vhozen do Tibery.
Hmotná památka na kacíře, který se pokoušel smířit náboženství, se nachází v pražském Karolinu. Jde o mramorový
památník Matouše Collina, který nechal Paleolog v roce 1568 zhotovit na památku tohoto svého přítele. Je tvořen
Collinovým vyobrazením v reliéfu a následujícím textem: „Bůh všech věcí konec. Matouši Collinovi Chotěřinskému,
pohostinnému hostiteli, příteli Hellénův, jazyka řeckého učiteli a milovníku, Jakub Chijský Olympidarius Palaelogus, psanec
a neprávě pronásledovanec, výhostný host, v Čechách podnes žijící v neštěstí, na osvědčení vděčnosti.“
Nicméně hmotnou památkou je i někdejší tvrz, pozdější zámek v Louce. Najdeme ho zakreslený jak na Fabriciově mapě
Moravy z roku 1575, tak na mapě Jana Amose Komenského z roku 1627. Zánik sídla je spojován s obdobím tureckých vpádů
na Moravu, snad v roce 1663, kdy byla celá Louka včetně hospodářského dvora vypálena. Na osudu zámku se v 18. století
podepsala zejména jeho přestavba na hospodářskou budovu. Ještě ve 30. letech 20. století však byl objekt docela zachovalý,
jak tomu nasvědčuje zápis v pamětní knize obce k roku 1928: „Sýpky dosud stojí úplně zachovalé. Je to mohutná dvoupatrová
budova s klenutými místnostmi v přízemí o neobyčejně silných zdech (180 cm), které jsou opatřeny asi 50 střílnami v obou
patrech. Střílny zvenku jsou nyní ucpány a zalíčeny, takže na fotografii je neviděti. Pouze dvě střílny v jižním traktu, na věži i
z venku jest viděti.“
K postupné devastaci objektu došlo po 2. světové válce, kdy v něm byla zřízena výkrmna vepřů a poté sloužil potřebám
zemědělského družstva. Teprve v roce 1994 byla značně zdevastovaná stavba zapsána na seznam nemovitých památek
České republiky a jeho současní soukromí majitelé se pustili do náročné obnovy. Snad uveřejnění tohoto „zapomenutého
příběhu“ pomůže vyvolat zájem o místo pobytu domnělého potomka byzantských císařů v horňácké Louce.
Literatura:
Hroch Miroslav: Příliš smělé sny. Praha 1986.
Jilík Jiří – Žižlavský Bořek: Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka. Praha 2017.
Jireček Josef: Jakub Palaeolog, Časopis Matice moravské VII, 1876.
Bartoškova kronika. Uherský Brod 2004

TEHDY A TEĎ
Jak naše obec vypadala dříve a jak
vypadá nyní? Pamětníci si jistě ještě
vzpomenou. V každém čísle zpravodaje
Vám přineseme jednu starodávnou
fotografii a pro srovnání také nynější
pohled na původní místo.
Fotografie pocházející z počátku 60. let
20. století zachycuje pohřební průvod na
hlavní silnici. V pozadí je vidět velkou
lípu, která stávala před domem č. p. 12,
mezi ovocnými stromy střechu domu
rodiny Čajkovy (později Macháňovy),
který stál u cesty před domem č.p. 11.
Tento dům obkružovala boční cesta,
která se z hlavní silnice odpojovala před
domem č. 12 a vracela se o 50 metrů
dále, před domem č.p. 10. Hlavní silnice
není lemována obrubníky ani chodníky,
těch se obec dočkala počátkem 70. let,
spolu s výstavbou silnice, která byla
rozšířena z 5 na 8 metrů.

CO NÁS ČEKÁ…
6. 4. (sobota)
KOŠT TRNEK – od varených, po tekuté
-

-

Tradiční košt trnek se uskuteční v sobotu 6. 4. 2019 v KD v Louce od 14 hod. Vstupné 80 Kč
K tanci a poslechu zahraje HCM Jožky Staši, účinkovat bude Mužský sbor z Louky, Sboreček žen z Lipova
a Nedakonské srnky. Ochutnat můžete nejen velké množství destilátů a vařená povidla ale také mnohé další
pochutiny z trnek.
Prosíme ochotné spoluobčany o příspěvky na košt v podobě slivovice (0,5 l) a povidel (0,3l), vzorky můžete stále
ještě odevzdat v podatelně obecního úřadu v úředních hodinách.
Všem dárcům děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

13.4. (sobota)
UKLIĎME ČESKO – Ukliďme Louku!
-

Obec Louka se již po čtvrté připojí k tradiční celostátní úklidové akci. Sraz dobrovolníků je v 9:00 před obecním
úřadem. Po akci je v plánu táborák. Prosíme každého zájemce, aby se přihlásil na stránkách akce jako dobrovolník:
https://www.UklidmeCesko.cz/event/20223/. Každý je vítán!

16.4. (úterý)
FLORISTICKÝ SEMINÁŘ
-

Floristický seminář s jarní a velikonoční tématikou bude probíhat v úterý 16. 4. na KD v Louce od 16 hod.
Cena za seminář je 400 Kč. Přijďte si zkrášlit svůj domov!

24.4. (středa)
NEBEZPEČNÝ ODPAD
-

Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat od 15.00 - 17.00 hodin za KD v Louce.

27.4. (sobota)
VÝUKA HORŇÁCKÝCH SEDLÁCKÝCH
-

Výuka tanců se uskuteční v sobotu 27.4. v 18 hod. v KD v Louce.
Výuku horňáckých sedláckých povede Jožíček Jagoš, přijít můžete samostatně či v páru, s sebou si přineste taneční
obuv.
Přijďte se naučit co je našemu regionu vlastní a strávit příjemný taneční večer.

30.4. (úterý)
STAVĚNÍ MÁJE
-

Ročník 2001 Vás srdečně zve na tradiční stavění máje, které se uskuteční v areálu u školky poslední dubnový večer.
Chybět nebude hudba, táborák i občerstvení.

25.5. (sobota)
KOŠT GULÁŠŮ
-

Sbor dobrovolných hasičů Louka pořádá další ročník koštu gulášů. Akce se uskuteční v areálu Pod hájem. Bližší
informace v příštím čísle zpravodaje.

26.5. (neděle)
BESEDA PRO DŮCHODCE
-

ČČK pořádá besedu pro důchodce, bližší informace přineseme v příštím čísle zpravodaje.

STRÁNKA PRO DĚTI
ZVÍŘECÍ TAJENKA

Milé děti!
Zima už pomalu ale jistě
ztrácí svou sílu a probouzí
se jaro.
Stejně jako se mění příroda
kolem nás, mění se i život
zvířat v lesích a na loukách.
Proto pro Vás tentokrát
máme
stránku
plnou
zvířátek. Doufáme, že si při
vyplňování užijete spoustu
zábavy a třeba se i něco
nového naučíte.
LESNÍ ZVĚŘ A JEJÍ STOPY
Zima je pro zvířata náročná, musí se
vyrovnat nejen s nízkou teplotou, ale
i s nedostatkem potravy.
Každé zvíře se s tím snaží poprat jiným
způsobem, některá odlétají do teplých
krajin, jiná si na zimu vytvoří zásoby,
vyzbrojí se hustým kožichem a shánějí
potravu, kde mohou (myslivci jim
pomáhají přikrmováním). Čtyři zvířata
na obrázcích jsou
____________________________
Vybarvi je a popiš, jak tráví zimu.

Poznáš lesní zvěř a její stopy?
Spoj stopy, část obrázku zvířete a
jeho jméno.

