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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jistě je každý z nás informován,
že prezident republiky vyhlásil na 5.
a 6. října volby do zastupitelstev měst
a obcí. U nás v Louce budeme pro volební období 2018–2022 volit 15 členné
zastupitelstvo z 59 zástupců čtyř kandidátních listin (Česká strana sociálně
demokratická, Křesťanská demokratická unie – Československá strana
lidová, NEZÁVISLÍ a Sdružení občanů Louky).
V uplynulém volebním období
jsme při realizaci investičních či neinvestičních akcí postupovali dle
„Plánu rozvoje obec Louka na období
2015–2021“ schváleného zastupitelstvem obce Louka na veřejném zasedání zastupitelstva v březnu 2015.
Většina akcí probíhala za finanční
podpory Jihomoravského kraje, národních titulů nebo evropských peněz, a to na všech úsecích.
Technická infrastruktura:
Občané Louky mají možnost a jsou
převážně napojeni na skupinový vodovod Svazku obcí Lipov, Louka –
ČOV a kanalizace, voda je dodávána
v odpovídající kvalitě s nízkými hodnotami dusičnanů, které v minulosti
činily velké problémy. Během volebního období zásobujeme i Blatnici pod
Svatým Antonínkem. Po usilovném
jednání s vedením společnosti VAK
Hodonín a Okresní hygienickou stanicí jsme napojeni na skupinový vodo3  Lúcký zpravodaj 2018/03

vod Horňácko. Systém svozu komunálního odpadu se jevil dostačující,
nebylo potřeba navýšení finančních
příspěvků za likvidaci vybíraných od
občanů, který činil 430,- Kč. Za podpory finančních prostředků JMK byla
provedena oprava dešťového oddělovače před RD č. 99. V současné době
je podána žádost o stavební povolení
na akci „Louka, Záhumenice – prodloužení splaškové kanalizace“, realizaci plánujeme ještě letos koncem října a v listopadu.

Dopravní infrastruktura:
V tomto volebním období byla dokončena oprava místní komunikace
a chodník v lokalitě Záhumenice. Za
podpory MMR (Ministerstva pro
místní rozvoj) byla postavena nová
komunikace v Chaloupkách i v Maňáčanech a v současné době se buduje
cesta v ulici U nádraží. Byla vybudována parkovací plocha v ulici Bytovky
a zpevněná cesta na Búdách. Opravu
silnice I/71 (hlavní průtah obcí – státní silnice) realizovalo ŘSD. Obec se,
za podpory JMK, spolupodílela na

realizaci gabionové zdi a na přeložce
veřejného osvětlení na Horním konci
od RD Hudečkových č. 127 po autobusovou zastávku. V současné době
máme k podání žádosti o podporu
zpracovány dokumentace na opravy
cesty v Dolním konci a U mateřské
školy. Postupujeme krok po kroku ve
spolupráci s Pozemkovým úřadem
Hodonín na zpracování projektové
dokumentace „Cesty mezi Loukou
a Lipovem“.
Naše stavby – Kulturní dům, Obecní
úřad:
V budově Kulturního domu byla provedena rekonstrukce suterénu – zasedací místnosti, archivu a sklepních
prostor, včetně výmalby a nového
nábytku. Rovněž byla provedena výmalba sálu a přísálí, pořízeny nové
stoly a židle. Zrealizována byla oprava jeviště, položení nové podlahy,
byly pořízeny nové šálové manžety,
osvětlovací a ozvučovací technika, za
podpory dotačních titulů JMK.
V kuchyňce jsou vybudovány a posíleny nové elektrické rozvody, zakoupena nová, výkonnější kamna a výmalba, rovněž s podporou JMK. Ordinace lékaře a příslušné prostory:
Provedena výmalba, do čekárny pořízen nový nábytek a židle. Během tří
let se podařila celková přestavba
místní knihovny: nové rozvody, regály, nábytek, dokoupena technika,
promítací plátno, dataprojektor, notebook, vše za podpory finančních prostředků z rozpočtu JMK. Dále byla
provedena výmalba vstupních pro4  Lúcký zpravodaj 2018/03

stor a chodby, v prostorách Obecního
úřadu byl vyměněn poruchový plynový kotel včetně nových radiátorů,
provedena výmalba.
Mateřská škola také zaznamenala značných změn. Za podpory
JMK a MŠMT (Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy) jsme provedli
celkovou přestavbu sociálních zařízení jak v přízemí, tak v prvním patře.
Byly opraveny třídy v obou podlažích, šatny, v celém objektu položení
nové podlahové krytiny, výmalba
všech prostor. Z půdních prostor směrem ke kostelu byla vybudována nová
ložnice, určená jen pro odpolední odpočinek děti. Celkovou rekonstrukci
zaznamenala rovněž kuchyň – rozvody elektřiny, plynu, vody i odpadní
potrubí; pořízen byl nový nerezový
nábytek a nádobí. V dnešní době odpovídá školní kuchyň moderním trendům.
Základní škola: V současné době probíhá výstavba letní učebny
z prostor bývalých skladů uhlí. Zakrytí bude provádět vítěz výběrového
řízení Petr Evják. Přípravné bourací
práce provedli zaměstnanci Obecního
úřadu v Louce.

Víceúčelová budova: Za podpory
JMK a MV (Ministerstva vnitra) byla
provedena výměna výplní vstupních
otvorů – vrat. Pro hasiče byl zakoupen nový dopravní automobil Ford
Tranzit a pořízena repasovaná cisternová automobilová stříkačka Liaz Karosa L 101 CAS K25. V prostorách zahrádkářů jsou nově položeny obklady
v prostorách kotle na vaření trnek.

Hřbitov: Na hřbitově byla provedena oprava vodovodu. Za podpory programu MZ (Ministerstvo zemědělství) do dvou etap rozdělena
a v průběhu dvou let opravena hřbitovní zeď a pietní místnost. Nátěr
sloupů osvětlení, laviček.
Životní prostředí: V této oblasti
byla dokončena realizace stavby
„Revitalizace zeleně I. etapa“
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a „Revitalizace zeleně II. etapa“
v intravilánu obce za podpory finančních příspěvků OPŽP MŽP
(Operačního programu Životního prostředí Ministerstva životního prostředí). Ve spolupráci ZO ČSOP Bílé Karpaty (Základní organizace Českého
svazu ochránců přírody) byla provedena Obnova krajiny v okolí Volavce
za účelem zachování vzácných druhů
rostlin, výsadba Obecního sadu na
Staré hoře. JMK přispěl na výsadbu
nových stromů (zničeno bobrem)
v oplocence u Herusu. V současné
době probíhá „Realizace prvků USES
k. ú. Louka“ po proběhlé Komplexní
pozemkové úpravě v lokalitě Nad
drahou a Pod Roháčem. Výsadbu provádí firma KAISLER s. r. o., Měřičkova 1447/48, 621 00 Brno – vítěz výběrového řízení. Celková hodnota díla
činí 3.400.000,- Kč, hrazeno 100%
z OPŽP MŽP. Dokončujeme realizaci
„Odpočinkového místa v lesích“
v areálu Pod Hájem, které je rovněž
hrazeno 100% výše nákladů z PRV
MMR, žádost o podporu byla podána
přes MAS (Místní akční skupinu Horňácko–Ostrožsko) a podpořena. Za-

městnanci provádí postupně ozelenění
ploch a výsadbu dle projektu Ing.
Aleny Vránové, Ateliér List, Uherské

Hradiště v ulici Bytovky a Maňáčany.
Rovněž jsme doplnili mobiliář
v intravilánu obce – zakoupeno od
společnosti mmcité Bílovice. V extravilánu, ať v Hrubé Dolině, na Záhumenicích, u lávky Pod Hájem či u Boží muky za dráhou vyrobil mobiliář
Tomáš Hudeček. Nechť slouží k odpočinku všem procházejícím.
Po deseti letech probíhá státem
určená revize obecního lesa, při těžbě
byla dána možnost odkoupení palivového dříví místním občanům.
Během volebního období byla
dokončena Komplexní pozemková
úprava ve spolupráci s Pozemkovým
úřadem Hodonín. Schválen byl nový
Územní plán Louka, na jehož realizaci přispěl z rozpočtu Jihomoravský
kraj.
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Ke dvěma knížkám – Střípky historie
Obce Louka a Lidový oděv v obci
Louka, jsme vydali v roce 2016 knihu
Louka ve staletích, v roce 2018 Střípky historie Obce Louka – Pod vládou
knížecího rodu z Liechtenštejna
a nyní dokončujeme knihu k 130. výročí založení hasičského sboru
v Louce.
Bydlení v obci. V roce 2017 Zastupitelstvo Obce Louka schválilo
„Podporu bydlení v Obci Louka“. Do
září letošního roku byly podány tři
žádosti o podporu. Dle stanovených
podmínek byly podpořeny všechny,
a to jedna ve výši 200.000,- Kč, jedna
ve výši 100.000,- Kč a jedna ve výši
60.000,- Kč. Žádosti o podporu je
možné podávat na Obecní úřad
v Louce do konce září kalendářního
roku. Letos zatím z rozpočtu není
vyčerpáno 200.000,- Kč.
Ve spolupráci s ostatními obcemi
Horňácka je zpracováván firmou
Garep „Program rozvoje Obce Louka
na období 2019–2024“. Náměty následně budou vyhodnoceny spolu
s ostatními obcemi Horňácka, společné cíle budou upřednostněny při tvorbě programů pro podporu poskytovanou z rozpočtu Jihomoravského
kraje i národních zdrojů. Na setkání
s občany k připomínkám se dostavilo
poměrně málo občanů, což svědčí
o nezájmu o realizované akce a rozvoj
obce. Z řad 59 kandidujících do zastupitelstva obce Louka na volební
období 2018–2022 se dostavilo 7.

Během čtyřletého volebního období
Obec Louka získala 21.170.415,- Kč
na realizaci investičních a neinvestičních akcí. Za tří volební období bylo
pro-stavěno mimo peněz z rozpočtu
Obce Louka 82.180.268,- Kč finančních prostředků z rozpočtu JMK, národních zdrojů a evropských peněz.
V rámci zlepšení kvality poskytovaných služeb občanům Obec Louka
zavádí hlášení rozhlasu prostřednictvím e-mailů a SMS. Do každého
rodinného domu bude doručen dotazník. Kdo bude mít zájem o zasílání zpráv hlášení rozhlasu e-mailem,
může se zaregistrovat dle pokynů
přímo. Zasílání zpráv SMS si nahlaste na podatelně obecního úřadu během pracovní doby, současně bude
potřeba podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů dle pravidel
GDPR.
V tomto volebním období zastupitelstvo obce pracovalo ve složení: Anna
Vašicová – starostka obce. Ing. Radim Buzík – místostarosta, předseda
stavební komise. Ing. Monika Čagánková – členka rady, členka kulturní
komise. Ing. David Maňák – člen rady, člen stavební komise. Jan Zajíček
– člen rady, předseda finančního výboru. MUDr. Petr Dvorský – člen
zastupitelstva a člen komise životního
prostředí, Hana Hrbáčková – členka
zastupitelstva, členka kontrolního výboru a členka kulturně školské komise. František Hudeček – člen zastupitelstva, člen komise životního
prostředí. Ing. Jaromír Kostelanský
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– člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru, člen stavební komise. Ing. Petr Maňák – člen zastupitelstva, člen finančního výboru. Hana
Maňáková – členka zastupitelstva,
členka kulturní komise. Mgr. Michal
Škopík – člen zastupitelstva, člen
kontrolního výboru. Marie Škopíková – členka zastupitelstva, členka finančního výboru, předsedkyně kulturní komise. Mgr. Martina Šradějová – členka zastupitelstva, členka kulturní komise. Ing. Josef Štědronský –
člen zastupitelstva, předseda komise
životního prostředí.
Všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k organizaci kulturních,
společenských, sportovních akcí za
jejich aktivní přístup srdečně děkuji.
Děkuji všem, kteří přiložili ruce k dílu
při údržbě, sečení obecních prostor,
při péči o zeleň, při zvelebování životního prostředí kolem nás. Děkuji partě žen za pečení koláčů a výpomoc při
vaření obecních povidel, za pletení
věnců a výzdobu kapličky, pomníku
padlých a hřbitova ke slavnostním
příležitostem.
Za nás za všechny přeji příjemné prožití podzimních dní. Ať ve volbách zvolíte správné členy do zastupitelstva obce, aby Vám všem vyhověli ke spokojenosti. Ať obec Louka
pod jejich vedením vzkvétá.
Anna Vašicová,
starostka obce

První výroční zpívání

Vybrané informace
z rady obce
Rada obce schvaluje:
• dendrologické hodnocení stromů

v Louce
• navýšení příspěvků na stravné

pro důchodce
• úhradu faktury za dopravu DFS

•
•
•
•
•
•
•

•

Lúčánek na vystoupení do
Dolních Dunajovic
dar na tvořivé dílny spolku
Horňácko-Futra
finanční příspěvek na Nohejbalový turnaj
dodávku obměny HW+SW
vybavení knihovny
dar pro organizátory silničního
běhu Horňácká 25
pořízení praporu pro JSDH Louka (k 130. výročí založení)
pojištění akce „Střípky historie
obce Louka“
místo skladování a výdeje pitné
vody v případě nedostatku v období sucha – prostory KD Louka
volební místnost pro komunální
volby – místnosti Obecního úřadu
v Louce
RB
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První výroční zpívání mužských sborů na
Horňácku k 10. výročí založení Mužského sboru Louka se uskutečnilo v sobotu
dne 23. června 2018 v areálu Pod Hájem
se začátkem v 16 hodin.
Všechny přítomné soubory, návštěvníky a příznivce folkloru přivítal vedoucí Mužského pěveckého sboru pan
Jan Štefánek.
V odpoledním programu vystoupili
samozřejmě chlapi Mužského sboru
v Louce, kteří si připomínali tentokrát již
10. výročí svého působení. Za těch deset
let vystoupili mnohokrát při různých akcích pořádaných na domácím jevišti či
různých příležitostech. Rovněž tak v okolních i vzdálených obcích a taky několikrát
v Praze na Kampě. V roce 2013 bylo vydáno CD a v roce 2016 vydali DVD nosič.
Mezi sebe pozvali:

Mužský sbor Vlčnov: Vlčnov – vesnice
vyhlášená Jízdou králů. V roce 2013 sbor
slavil svoje 10. působení. Svým prvním
vystoupením zahajovali tenkrát Jízdu králů. Zpívají písničky veselé, rozverné, škádlivé, ale taky milostné o ženách. Jejich
repertoár jsou písničky z celého Slovácka,
ale především ze svého regionu. Pod vedením Petra Mikulince natočili v roce
2011 první CD nosič, a jak vzpomíná jejich rodák, novinář a spisovatele Jan Janča, „Bývaly to krásné večery ve škole, kde
jsme se cvičili ve zpěvu a slavně to vypadalo, když jsme zpívali ať o hrubé či litanie v kostele. To nebyl zpěv placených
zpěváků, to byl zpěv, který šel od srdce
k srdci.“ Snaha a přání zpěváků Mužského sboru Vlčnov je pokračovat v tradici.

gramu. Zpívají také písně z jiných národopisných oblastí. Vystupují při různých
příležitostech. Mají za sebou řadu úspěšných vystoupení na různých folklorních
festivalech, setkání mužských sborů
a jiných kulturních akcích nejen v České
republice, ale i v zahraničí.

Mužský sbor Blatnice: O těch víme, že
rádi zpívají. Pod vedením zakladatele pana Antonína Grňáka těší posluchače svými písničkami pěknou řádku let. U nás
v Louce nevystoupili poprvé. Již jsme měli
možnost si jejich písničky vyslechnou při
Koštu trnek a adventním koncertu.
Mužský sbor Ratiškovice: Má 15 členů,
vedoucí souboru je Robert Blaha. Členové vystupují v krojích které náleží do skupiny krojů oblasti jižního Kyjovska, odkud
čerpá většinu svých písní do svého pro-

Horňácký mužský sbor Chotár – jak nám
„reku“ jejich mluvčí – čítá 6 až 7 členů
podle toto, jak „sa sejdů“, a skládá se ze
sólistů různých horňáckých dědin od Javorníka až po Lipov včetně Vrbek a Kuželova kromě Nové Lhoty. Zpívají horňácké
písničky, kterými prezentují region.
Smíšený sbor Horní Němčí – Horněmčané – nám představila vedoucí souboru
paní Anna Jančová. „Nejprve se v roce
2012 sešlo několik žen, které mají rády
zpěv, a začaly vystupovat na veřejnosti.
Později se přidalo i několik mužů, protože
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Mužskému pěveckému sboru Louka
za jeho prezentaci
během uplynulých
deseti let jak doma, tak i v okolí
děkujeme, přejeme, ať se podaří přilákat
do kolektivu i mladší muže a ať jejich písničky potěší nejednoho diváka či posluchače.
AV
nechtěli sedět doma sami,a tak jsme se
přejmenovali na Horněmčané.“ Sbor je
v současné době 18 členný, z toho 12
žen a 6 mužů. Zpívají písničky moravské,
slovenské, horňácké, z okolí našeho kraje, ale i valašské a rovněž v repertoáru
mají i několik hitů z 50. a 60. let 20. století. Zpívají rádi a svými písničkami rozdávají radost všem, kteří chtějí poslouchat.
Lúčánek a Cimbálová muzika Lipovjánek.
Svým vystoupením odpoledne zpestřily
děti mladšího a staršího Lúčánku (činnost
a působení nám přiblížili vedoucí Jana
Evjáková a Martin Zríni) v doprovodu
cimbálové muziky Lipovjánku pod vedením primášky Rozálie Jagošové.

Pořad mluveným slovem provázela
zkušená herečka Luckého divadelního
spolku paní Jarmila Hrbáčková.
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Z další činnosti nesmíme opomenout vystoupení 20. července v pátečním programu Horňáckých slavností Na Hůrce
s názvem „Radosti a starosti“. Svými písničkami jsme potěšili návštěvníky Slavností vína v sobotu 8. září v Uherském
Hradišti. 22. září v sobotu odpoledne
jsme zahájili Výstavu ovoce a zeleniny
u nás na kulturáku.
Jan Štefánek

Zdravotní přednáška

V pátek 13. července se v přísálí kulturního domu konala zdravotní přednáška
o bylinkách a mastičkách na potlačení
bolesti pohybového aparátu člověka.
Přednášel lázeňský lektor a bylinkář Karel
Štenbaur, spolupracovník farmacie BIOMEDIKA PRAHA. Přiblížil nám všechny
dostupné bylinky, jaký mají vliv na náš
organismus, v jakém složení a intervalu
se mají užívat, aby se dosáhlo efektivního
účinku.
Mezi jinými
byl vyzdvižen účinek
Bršlice kozí
nohy (husí
šlapka), která spadá do
čeledi miříkovité, je vysoká 50–100 cm, kvete
v květnu až září. Je to vytrvalá rostlina,
kterou najdete na zanedbaných zahrádkách, v listnatých či lužních lesích a na
stinných pasekách. Rostlina je využívána
jako léčivá, sbírá se oddenek a listy. Obklad z listí (které se doporučují mírně po11  Lúcký zpravodaj 2018/03

klepat) má zklidňující účinek, používá se
při onemocnění dnou a dalších bolestivých onemocněních kloubů. Rostlina má
velký obsah vitamínu C, používá se do
salátů a zeleninové polévky. Bršlice kozí
noha obsahuje velké množství bílkovin.
Účinky této běžně pro nás dostupné rostlině: bolesti nohou (bolesti dolních končetin), dna podagra, odkyselení
organismu po zimě, podpora metabolismu – látkové výměny, klouby, pohyblivost kloubů. V případě zadržování vody
v těle má močopudný účinek (pokud
z kořenů bršlice uvaříte čaj). Rostlina má
blahodárné i vnější využití. Pokud vás bolí
nohy, doporučuje se připravit koupel
z kořenů bršlice a to: 100 gr. čerstvých
kořenů povařte ve 2 litrech vody a nechte 15 minut vyluhovat. Po té vodu vylejte
do nádoby na koupel nohou a přidejte
tolik vody, aby koupel byla příjemná.
Proč se bršlice jmenuje kozí noha?
Listy opravdu připomínají svým tvarem
otisk kozího kopýtka. Podagra je latinský
název pro dnu, nemoc, která ve stáří zbaví mnoho lidí pohybu. Mniši proto bršlici
pěstovali v klášterních zahradách. Padagraria znamená léčící dnu. Jeden z českých názvů zní padágrová bylina.
Dobrá rada, pokud se chcete bršlice zbavit na zahrádce: Bršlice nesnášejí
fazole. Když vám bršlice na zahrádce přeroste přes hlavu, vyzkoušejte radu zahradníka. Přeryjte záhon na kterém bršlice roste, nebo ho přejeďte kultivátorem.
Pak na něj vysaďte do řádků fazole o něco hustěji než normálně. Až dozrají vysaďte je znovu do záhonu na stejné místo. Po druhé sklizni na záhoně nezbude
ani jedna bršlice.

Pouliční turnaj – kopaná

V sobotu 17. července v 9 hodin se za
doprovodu povzbudivé hudby vysílané
prostřednictvím místního rozhlasu, která
zvala všechny naše sportovce a jejich
příznivce, vydal od kapličky průvod na
sportovní areál Pod Vrbama. Po oficiálním přivítání a rozlosování začínaly turnaje. V přestávkách byly připraveny pro děti
a mládež různé hry a soutěže.
V letošním roce
poprvé v novodobé
historii pouličních
turnajů
zvítězilo
mužstvo
Areál
střed. Na 2. místě
mužstvo Búdy. Na 3. místě se umístili
sportovci Dolního konce a na 4. místě
mužstvo Horní konec.
Cenu nejlepšího brankáře i v letošním roce získal Daniel Karásek – brankař
mužstva Areál střed (pouze jedna obdržená branka ve třech zápasech). Nejlepší
střelec 11. ročníku fotbalového turnaje
je Lahola Ladislav. Střelil 2 branky a je
vítěz penaltového rozstřelu, hrál za mužstvo Búdy.
Výsledky soutěže o Krále střelců:
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V kategorii do 15 let se umístili v tomto
pořadí: 1. místo: Samuel Šimlík
2. místo: Maxmilián Malúš
3. místo: Michal Malúš
V kategorii do 10 let se umístili střelci
v následujícím pořadí:
1. místo: Kryštof Trýska
2. místo: Jakub Kalný
3. místo: Deniz Václav Kacmaz
Samozřejmě tak jako jiné roky i letos bylo
připraveno vynikající pohoštění, nechyběly grilované klobásy a krkovička a spousta
jiných dobrot.
Za organizaci tohoto turnaje děkujeme vedení TJ Sokol Louka, hráčům za
účast a příznivcům za povzbuzování. Budeme se těšit na další ročník fotbalového
turnaje.
Všichni bojovali s nadšením. Pro
diváky to byla pěkná podívaná. Děkujeme!!!!

Nohejbalový turnaj
Letošní jubilejní 20. ročník nohejbalového turnaje o Pohár obce Louka probíhal
od rána v tropických teplotách, ale v našem areálu Pod Hájem to nešlo poznat.
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů a 110 hráčů, kteří bojovali ve dvou skupinách po
5 týmech. Turnaj hned od rána provonělo
krásně grilované selátko připravované
skvělým grilmanem Tomášem Hudečkem
a grilované maso od chlapců z týmu
GREENTEAM.
Také se návštěvníci turnaje mohli pokochat výstavou triček týmu RUMETIC
z turnajů celých 20 let. Po úporných soubojích během dne se do finálových zápasů probojovaly týmy Olmik (tým z Olomouce pod vedením trenérky Jitky Smetkové a jejím synem Broňkem), dále tým
Limets (Pavlica Kamil, Zdeněk Lejčko, Michal Mikeska, Petr Čajka a Vít Štědronský), dále tým Zkrati (pod vedením Mirka
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Smetky a jeho spolupracovníky) a také
tým s dlouholetou tradicí Rumetic (Petr
Karásek, David Maňák, Petr Bělín, Milan
Sečkař).
Konečné pořadí nakonec dopadlo následovně:
1. místo: ZKRATI
2. místo: LIMETS
3. místo: OLMIK
4. místo: RUMETIC
Každý tým v turnaji měl díky sponzorům
v letošním roce skvělou cenu a za to
všem, kdo podpořili turnaj, patří velké
DÍK. První cenou byl opět sud piva a hlavně putovní pohár Obce Louka.
Děkujeme všem, kdo nás v naší činnosti
po dobu působení podporovali, protože
bez super fanoušků a skvělého kolektivu
kamarádů nejde udělat akce takových
rozměrů. Za všechno Vám děkuje GREENTEAM, který se rozhodl po 6 letech organizování turnaje předat organizaci mladšímu týmu LIMETS.
Za pořadatele týmu
GREENTEAM Šmehlík Vítězslav

Horňácká 25
Sobota 4. srpna. Opět tropická vedra, tak
jako již několik předešlých let, doprovází
silniční běh Horňáckou pětadvacítku, jehož trať probíhala po hlavní silnici přes
Louku. Účastníci letošního již 48. ročníku
Horňácké pětadvacítky běželi trať se startem ve Velké nad Veličkou, Javorník, zpět
Velká nad Veličkou, Hrubá Vrbka, Lipov,
Louka a Velká nad Veličkou. Závod byl
rozdělen do několika kategorií Muži,
Muži nad 40, 50 a 60 let. Ženy absolutní
pořadí. V rámci závodu se běžela i Horňácká osmička, a to 7. ročník na 8 km,
který běželi Muži absolutní pořadí, M 65, dále Ženy, Ženy nad 35, Ženy nad 45.
Trať na 8 km byla vyměřena se startem
ve Velké nad Veličkou - Javorník - Velká
nad Veličkou.
Hlavního závodu Horňácké pětadvacítky
se letos zúčastnili i závodníci (rodáci)
z Louky: Jaroslav Zajíček ve své kategorii

Krojové dílny
Ve čtvrtek 16.
srpna v podvečer se konaly
na Kulturním
domě v Louce
Krojové dílny.
Tuto akci, která je zaměřena
na zachování
místního kroje
pro budoucí
generace,
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obsadil 8. místo a Petr Sedláček ve své
kategorii 13. místo.
Samozřejmě tak jako jiné roky bylo zaměstnanci obecního úřadu v Louce poskytnuto
závodníkům
občerstvení
a hudební doprovod jako povzbuzení
místním rozhlasem.
Od 15:20 hod proběhly závody dětí, dorostenek, dorostenců juniorky a junioři.
V těchto kategoriích se nezúčastnili žádní
závodníci z Louky. Ředitelem letošního
závodu byl Antonín Vrba, hlavní rozhodčí
Antonín Koplík.
uspořádaly za podpory Jihomoravského kraje manažerky pro DSO Mikroregionu Horňácko Ing. Daria Řičařová a Ing.
Petra Jagošová.
Vzdělávací seminář pro příznivce
folkloru byl již třetí v pořadí. První se
konal v Hrubé Vrbce, druhý v Lipově.
Třetí pokračování, tentokrát zaměřeno
na vázání lipovského a velického hladění, se konalo u nás v Louce. Mluveným
slovem o kroji, jeho historii, odlišnostech v jednotlivých vesnicích na Horňácku a jeho využívání a údržbě nás seznámila Magdaléna Maňáková z Velké nad
Veličkou. Následně navázal seminář

Návštěva hejtmana JMK

Ve středu 22. srpna v odpoledních hodinách proběhla na obecním úřadu v Louce
návštěva hejtmana Jihomoravského kraje
pana JUDr. Bohumila Šimka.
Pan hejtman se při přátelském posezení se starostkou obce, místostarostou a předsedou finančního výboru zajímal o celkové dění v obci, řešení sociální
politiky obce a zaměstnanost občanů. Byl
také Informován o programu podpory
s praktickými ukázkami lipovského hladění, který na modelce předvedla paní
Renata Potěšilová, a velické hladění na
modelce prováděla Věra Částková. Pokud má být zachován správný postup, je
potřeba si taky vyčlenit dostatečný čas
na jeho zapletení. Horňácko je oblast,
kde se kroj uchoval nejdéle na území
České republiky. Ještě dnes najdeme
několik starších žen, které chodí a nosí
zjednodušený kroj pro denní potřebu
(široká sukně, zástěra, jupka a šátek na
hlavě). Jinak se kroj nosí několikrát do
roka při různých slavnostních příležitostech. Obléká si jej převážně mládež
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bydlení v obci. Jedním ze stěžejních bodů
zájmu hejtmana je problém sucha v Jihomoravském kraji a z toho plynoucí zadržování spadové přívalové vody v krajině
a především řešení zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Byl velice potěšen
kvalitním zásobováním pitné vody na
území Louky, způsobem spolupráce s VAK
Hodonín a navázáním na vodovod Horňácko. Jeho prioritou je, aby pro každého občana Jihomoravského kraje byla
dostupná pitná voda. Také mezi své priority během působení na postu hejtmana
zařadil osobní návštěvu každé obce Jihomoravského kraje, středa 22. srpna patřila právě nám.
JUDr. Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje se narodil v roce 1959
v Brně. Je ženatý, má dceru.
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal titul
JUDr. Profesně působil v podniku Zetor
Brno, následně jako vedoucí ve Státním
a děti, ale poslední roky se přidávají
ženy i muži. Vše o našem kroji, jeho
výrobě, užití materiálů, způsobu šití,
odlišnostech nošení při různých příležitostech je možné se dočíst v knize
„Lidový oděv v obci Louka“, která byla
vydána v roce 2013.

projektovém ústavu
Brno. Další pracovní
příležitost se naskytla
v roce 1990, kdy nastoupil k policii a zde
působil jako vyšetřovatel. Od roku 1993
byl v čele Okresního ředitelství Policie
Brno-venkov. Od roku 2008 vykonával
funkci vedoucího sekretariátu hejtmana
Jihomoravského kraje a bezpečnostního
ředitele Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. V roce 2013 nastoupil k Městské
policii Brno, nejprve jako náměstek ředitele pro majetkové záležitosti, následně
byl pověřen řízením této instituce.
Jako vítěz výběrového řízení je v roce
2015 jmenován ředitelem Městské policie Brno. V krajských volbách v roce
2016 byl jako nestraník v čele kandidátky ANO zvolen hejtmanem Jihomoravského kraje.

Střípky z historie obce
Sobota 25. srpna Areál Pod Vrbama. Víkendovou akci připravila pro návštěvníky
obec Louka ve spolupráci s Partou Hic
v rámci Tečky za prázdninami, která se
stala dlouholetou tradicí pořádanou pro
všechny věkové kategorie na ukončení
prázdnin.
Areál Pod Vrbama ožívá již v pátek podvečer příjezdem členů jednotlivých klubů
vojenské historie, postavením táborových stanů a následným posezením
s místními obyvateli. V sobotu v deset
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hodin se vydává za zvuku doprovodné
hudby průvod všech účastníků po dědině.
Vzpomínková akce začíná uctěním památky padlých spoluobčanů za první
i druhé světové války u pomníku padlých, kde stáli čestnou stráž legionáři
francouzští, italští, ruští, vojáci první republiky, rakousko-uherští vojáci a četníci
první republiky, dále vojáci rumunské
armády a slovácké brigády, Javornická
dělostřelecká garda, francouzští vojáci
různých jednotek a členové francouzské

polní ošetřovny Sevice de Santé.
Slavnostní přivítání starostkou obce paní
Annou Vašicovou: „Vážení spoluobčané,
vážení přítomní hosté, vítám Vás na dnešním pietním vzpomínkovém setkání.
Dnešní den je jeden z pěti aktivit, kterými
jsme se přidali k oslavám 100 let vzniku
Československé republiky. První naše setkání bylo v březnu při Baladách zpod
Javoriny s doktorem Pavlem Popelkou
a doprovodem Horňácké cimbálové muziky Petra Galečky, další v podvečer prvního máje pří výsadbě lípy - Strom svobody
za pomníkem padlých. Naše nynější víkendová akce s názvem Střípky historie
obce Louka, kterou začínáme právě zde
u pomníku padlých za první světové války,
který postavili rodiny padlých za podpory
obecního zastupitelstva v roce 1933. Začneme uctěním památky našich občanů,
kteří své životy položili jak v první, tak
následně ve druhé světové válce, za to,
aby další generace i ta současná, měla
možnost život prožít právě tady u nás
v dědině a hlavně v pokoji a míru. Další
z aktivit připravujeme na víkend 7. až 9.
září výstavou militaria a přenáškou spojenou s videoprojekcí pana Jana Halíčka.
Zakončíme v říjnu v podvečer vzniku Československé republiky lampionovým průvodem a položením věnce k pomníku
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padlých. Za podporu a sdílení vzpomínek
na naše zesnulé děkuji všem zúčastněným. Přeji nám a našim dalším generacím, ať mír a klid se vznáší nad naší krajinou a ať se jí vyhnou všechny útrapy
a války.“ Následovalo položením věnce
místostarostou Ing. Radimem Buzíkem,
byly vypáleny slavnostní salvy a z rozhlasu zazněla Československá hymna. Ve
14 hodin byl zahájen na hřišti v areálu
Pod Vrbama program sólovou písní „Pri
Trenčanskéj bráně“ Janem Kozumplíkem
a Janem Štefánkem. V první části nám
členové klubu Napoleonika předvedli postup napoleonských vojsk přes naše území s názornou ukázkou válečného ošetřovatelství v dané době. Tuto ukázkovou
část připravila a mluveným slovem provázela Klára Čudrnáková, starostka obce
Dražůvky, členka historických vojsk Napoleonika, zakladatelka fondu Ztracení lidé:
„Počty vojáků, kteří v našich dvou zemích
byli uloženi k věčnému spánku jdou do
desetitisíců a v naprosté většině případů
jsou tyto události už zapomenuty.“

Období od napoleonských válek až po
druhou světovou válku ztvárnili členové
divadelního kroužku v Louce a jednotlivci
z řad občanů. V ukázce byly znázorněny
útrapy občanů – postižení ohněm, vodou.
Početní pohyb obyvatel. Období první

světové války a její dopad na území. Období mezi dvěma válkami, volba prvního
starosty, budování viaduktu a jiných významných objektů, útrapy v průběhu druhé světové války. Připravila Anna Vašicová a doprovázela mluveným slovem spolu
s Jaroslavem Šradějou.
V souvislosti s přípravou názorné ukázky,
do které byli zapojeni občané Louky
a ztvárnili jednotlivé obrazy a děje, byla
předvedena mimo jiné scéna volby prvního starosty Louky po vzniku Československé republiky, pana Františka Maňáka
z čísla 24. Na fotografii je pan František
Maňák, jak je povolán a odchází bojovat
do I. světové války.
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Na fotografii níže je vyznamenání v tištěné podobě z Italské fronty za I. světové
války pana Josefa Maňáka z čísla 192
a taky medaile za zásluhy.

Třetí část, osvobození obce, připravil
a komentoval pan Jan Halíček z Hrubé
Vrbky. Pohyb vojsk ztvárnili členové Klubu vojenské historie Honvéd, Klub vojenské historie 43. pěšího pluku Brno a skupina německých vojáků. Celou akci zakončili Jan Kozumplík a Jan Štefánek sólovým zpěvem Moravské hymny.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy celé akce: Partě
Hic, pomocné organizaci především Evě
Dřímalové, pomocné režii Jarmile Hrbáčkové, Antonínu Maňákovi. Za výrobu
domečků dětem a učitelkám Základní
školy v Louce, za výrobu viaduktu panu
Pavlu Sečkařovi. Členům divadelního
kroužku a jednotlivcům za krojové ztvárnění naší části programu. Poděkování
patří zaměstnancům Obecního úřadu za
vysoké pracovní nasazení při zabezpečení
zdárného průběhu akce.
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Obec Louka k této příležitosti vydala
brožurku s názvem „STŘÍPKY Z HISTORIE
OBCE LOUKA – Pod vládou knížecího
rodu z Liechtenštejna“, autor Peter
Futák, Kuželov 66. Autorem seznamů vojáků je RNDr. Ing. Miroslav Hudeček, Blatnička č. 16. K zakoupení je na Obecním
úřadu v Louce v ceně 50,- Kč za kus.

První a druhá vojna

Od pátku 6. září do neděle 9. září se konala výstava dobových artefaktů z období
první a druhé světové války pana Jana
Halíčka z Hrubé Vrbky. Vernisáž výstavy
byla zahájena úvodní písní z knihy „Za téj
první vojny“ od autora Jana Halíčky v podání Borka Smaženky a houslového doprovodu pana Františka Supa z Velké nad
Veličkou. Po krátkém představení autora
starostkou obce nám pan Halíček mluveným slovem doplněným videoprojekcí
připomněl hrůzy první a druhé světové
války.
Něco málo o autorovi: Pan Jan Halíček
pochází z Hru-bé Vrbky. V roce 1967 se
narodil jako čtvrté dítě po dcerách Marii,
An-ně a Ludmile manželům Halíčkovým
jako vytoužený syn.
Je ženatý, s manželkou Ivanou má dvě
dcery Klárku a Kristýnku. Těší se z malého
vnoučka Janka. Po skončení základní školy studoval na Střední zemědělské škole
ve Strážnici. Několik let učil na zemědělském učilišti ve Strážnici, pak pracoval
jako celník a nyní dojíždí za prací do Hroznové Lhoty.
20  Lúcký zpravodaj 2018/03

Z rodinného života: Maminka pracovala
ve vrbecké škole jako školnice, otec jako
traktorista v družstvě. Od tatínka, který
aktivně pracoval jako odbojář a často
o této své činnost před synem vyprávěl,
se z jeho vyprávění dověděl, kde se
v našem okolí pohybovala vojska, kde se
pohybovali odboj, kde se pohybovali překupníci. Často se setkával s lidmi, kteří
byli na vojně, ať v první, či ve druhé světové válce. Taky na něj emotivně zapůsobilo vyprávění dědečka, který se jako voják v první světové válce pohyboval snad
na všech frontách. Na jeho zdraví se podepsalo zasypání na ruské frontě u Haliče, kde zůstala vidět jen ruka, díky níž byl
pak vyproštěn a zachráněn. Nakonec ale
z vojny dezertoval. Výstavu navštívili taky
školáci z naší základní školy v doprovodu
paní ředitelky a učitelek.

Houby všeho druhu

Ve čtvrtek 20. září nás v knihovně navštívil se svou přednáškou Houby všeho
druhu pan Ing. Jan W. Jongepier.
Pan Jongepier je rodilý Holanďan, ale již
od roku 1989 žije v ČR, konkrétně ve Veselí nad Moravou. Je vystudovaný stavební inženýr, původně učil matematiku
a programování, ale momentálně vyučuje
angličtinu na gymnáziu ve Strážnici. Velmi
aktivně se věnuje svým celoživotním koníčkům – botanice a hlavně mykologii.
Zabývá se studiem hub zejména v CHKO
Bílé Karpaty, které si velmi zamiloval.
Pan Jongepier nám ve své prezentaci ukázal, jak se houby dělí do různých skupin
a čeho si máme všímat při rozeznání jednotlivých druhů hub. Vysvětlil nám základní rozdíly mezi nejznámějšími jedlými
a jedovatými houbami. Taky nám ukázal
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několik velmi vzácných druhů hub, které
rostou pouze v CHKO Bílé Karpaty.
Přednáška byla doplněna o prezentaci
čerstvých hub, které byly nasbírány především v louckém háji paní Annou Vašicovou. Přednáška byla velmi poutavá,
odcházeli jsme obohaceni o mnoho důležitých informací a rad.

Přidáváme recept paní Aničky Vašicové
na vynikající HOUBOVOU SEKANOU
15 dkg vepřového masa, 15 dkg hovězího
masa, 20 dkg čerstvých hub, 2 žemle, 6 dkg
tuku, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 1 vejce,
2 dcl smetany, sůl, pepř
Vepřové i hovězí maso nakrájíme na kostky
a umeleme na masovém strojku společně
s cibulí, česnekem a ve vodě namočenou
žemlí. Přidáme houby podušené ve vlastní
šťávě, vmícháme vejce, opepříme, osolíme
a uděláme z hmoty šišku, kterou pečeme na
tuku. Upečenou sekanou vyjmeme, ze šťávy
sebereme tuk a přidáme smetanu. Šťávu
krátce povaříme.

Jablko Horňácka
Víkend 22. a 23. září: Jako již tradičně
Obec Louka ve spolupráci se Svazem zahrádkářů uspořádali výstavu ovoce a zeleniny. Také letos byla součástí výstavy
soutěž Jablko Horňácka, které se zúčastnilo šest obcí. Louka, Lipov, Tasov, Malá
Vrbka, Hrubá Vrbka a Javorník. Umístění
po odborném zhodnocení: 1. Lipov,
2. Louka, 3. Hrubá Vrbka.
Na výstavě bylo možné shlédnou velké
množství krásných jablíček, hrušek, brambor, všech různých druhů zeleniny, bylinek, sušeného ovoce, krásných dekorativních váz, prostě všeho, co naši zahrádkáři
na svých zahrádkách vypěstovali. Exponáty zaplnily celý prostor sálu. Jejich dekorace se ujala členka zahrádkářů paní Jana
Janásová. Aranžmá přísálí provedla členka kulturně školské komise paní Hana
Hrbáčková. Výstavu obohatily děti ze
zdejší mateřské a základní školy a školní
družiny, svými výtvory vyplnily a obohatily prostory jak v přísálí, tak v sále. K výzdobě patřily taky vyřezávané dýně Lukáše a Tobiaše Zemánkových.
Výstavu zahájili po úvodu starostky obce
Anny Vašicové členové Mužského sboru
Louka sadou písniček.
Neodmyslitelně k výstavě patří ochutnávka starostovské zelňačky, která se podávala v průběhu obou dnů. Vařila paní
Zdeňka Maňáková s Markétou Maňákovou. Bylo možné ochutnat jablečný mošt
přiopravený členy zahrádkářů. K posezení
se vařila káva, podával se jablečný, meruňkový a medový řez.
V pondělí výstavu shlédly děti naší mateřské a základní školy. Vystavené poskytnu22  Lúcký zpravodaj 2018/03

té exponáty pokud si je majitelé nevyzvednou, putují do školní jídelny ke spotřebě všech strávníků.
Děkujeme spoluobčanům za poskytnuté
vzorky ovoce a zeleniny. Taky všem zúčastněným organizátorům za přípravu
této pěkné akce.

KLM Louka
Činnost klubu modelářů za tři čtvrtletí
roku 2018:
V lednu až březnu se modeláři věnovali
létání s volnými (neřízenými modely).
Klub uspořádal v lednu 2 soutěže kategorie „A3“, po jedné soutěži kat. „H“ a „V“
a čtyři soutěže jsme navštívili, které pořádaly kluby LMK Břeclav a Zlín. Soutěží se
účastnili ing. Šmehlík Mir. a Škopík Jan.
V červnu až srpnu jsme odlétali rádiem
řízené modely „RC V1“. Celkem se odletělo pět soutěží, kterých se účastnilo 8 modelářů
našeho
klubu.
Putovní
„HORŇÁCKÝ POHÁR“ pro rok 2018 vyhrál
Hučík Václav.
V kategorii „RCEO“ létají prozatím 4 naši
modeláři – Maňák Pavel, Jagoš Dalibor,
Maňák Miroslav a Škopík Jan. Nejlépe si
vede Maňák Pavel, který se umístil ze
6 soutěží v Ostravě, Lutíně, Uničově 2x,
Strážnici a Louce na předních místech.
V další začínající kategorii „RCEP“ (rádiem
řízené a model má omezenou výšku nastavenou na výškoměru).
V této kategorii létají Maňák P. a Jagoš
Dalibor. Postupně se jejich výkonnost
zlepšuje, v Uničově byl Maňák P. na
1. místě a v Náměšti nad Oslavou Jagoš
Dalibor na 3. místě.
V pátek 21. 9. 2018 byla členská schůze,
na které se projednávalo:
1. plán činnosti na rok 2019:
a) návrh uspořádání mistrovství ČR
v kat. RCEO
b) jednu soutěž kat. RCEP s názvem
„Lúcká výška“
c) jednu soutěž kat. RCEO s názvem
„Lúcká elektra“
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d) pět soutěží kat. RC V1 – Putovní
„Horňácký pohár“
e) čtyři soutěže kat. A3 + 2x „H“
a 2x „V“
f) jednou pro žáky kat. „VOSA“
g) drakiádu pro děti
2. dokončení nesplněných soutěží
v r. 2018: RCEO „Lúcká elektra 2“, 2x kat.
„A3“, drakiáda a soutěž pro žáky „VOSA“
- 21. 10. 2018.
Škopík Jan

SDH Louka
Sbor dobrovolných hasičů Louka děkuje
obci Louka, všem týmům a hlavně všem
návštěvníkům za podporu a účast na
Koštu gulášů v roce 2018. Košt gulášů v
obci Louka se oproti jiným koštům liší
hlavně v oblasti dobročinnosti. V letošním roce se sbor dobrovolných hasičů
Louka opět rozhodl darovat peněžní výtěžek z prodaných porcí Dětskému oddělení
Nemocnice Kyjov. 11. září se zástupci
sboru hasičů Louka se starostkou obce
Annou Vašicovou vydali na předání šeku
společně s dárky od obce Louka a Českého červeného kříže Louka. V nemocnici
nás přivítal pan primář MUDr. Milan Tauš
s vrchní sestrou a také ředitel Nemocnice
Kyjov Ing. Mgr. Lubomír Wenzl. Peněžní
dar v částce 25.000,- Kč poslouží oddělení na nákup lůžkovin pro malé nemocné
pacienty. Díky vstřícnosti a velkorysosti
návštěvníků se do celkové částky zahrnula také peněžní částka z dobrovolného
příspěvku, která činila 4.353,- Kč.
Děkujeme za podporu a za dobročinnost
návštěvníků, kdy opravdu vyčleněná částka vždy putuje do nemocničního oddělení. Doufáme, že nás také podpoříte svou
návštěvou na Hasičském plese, který se
bude konat 19. ledna 2019.
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Wella Junior Cup
Dokonalou proměnu své modelky předvedla žákyně 3. ročníku oboru kadeřník
Iveta Jančárová ve finále soutěže Wella
Junior Cup v Praze dne 28. 5. 2018. Její
úžasnou proměnu vyhodnotila odborná
porota jako nejpovedenější a Iveta tak
získala za svůj skvělý výkon 1. místo.
Úkolem soutěžících bylo provést celkovou proměnu vzhledu modelky – změnu
barvy, střihu, stylingu s doplněním vhodného líčení a oblečení. Vše mělo být zdokumentováno. Ve finále pak byla tato
proměna posunuta ještě dál, a to před
zraky diváků i poroty. Ivetina proměna
vznikla pod vedením firmy Vanilkové nebe, kde žákyně vykonává odbornou praxi.
K velkému úspěchu srdečně gratuluje
Obecní úřad Louka.
Pár slov od finalistky:
„Přihlásit se do soutěže WELLA JUNIOR
CUP 2018 mohl kterýkoliv student oboru
kadeřník z celé republiky. Téma bylo volné s podmínkou viditelné proměny, která
se nafotila před a po a následně přidala
na Instagram s popiskem #wellajuniorcup2018 se jménem a příjmením soutěžícího, emailem a učilištěm nebo se všechny podklady poslaly e-mailem. V pátek
13. dubna vybrala porota z 65 zúčastněných 11 finalistů. Finále se konalo v Praze 28. května, kde jsme proměnu měli
posunout ještě dál s určitými pravidly:
odrost minimálně 2 cm, vhodné oblečení
a líčení, nepřístupná komunikace s dohledem a tři hodiny čas na zhotovení finální
proměny modelky před zraky poroty. Porota se všech finalistů v průběhu soutěže
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ptala na různé
informace ohledně
proměny a poté
následovala obhajoba. Porota hodnotila
celkový
vzhled
modelky
a míru změny účesu oproti soutěžní
fotografii na Instragramu a fotografií před. Za první místo jsem si odnesla titul: Talent roku 2018
se soškou: Účes roku 2018, spoustu cen
a možnost spolupráce se Studiem Wella
v Praze (v létě jsem ve studiu absolvovala
14 denní školení s názvem Letní akademie
2018 a také pravidelně jezdím na různá
školení).
Soutěž se konala, když mi bylo 17 let
a studovala jsem třetí ročník na ISŠ Hodonín. Během studia jsem si domluvila mimoškolní praxi v saloně Vanilkové nebe
v Hodoníně, kde tahle proměna měla začátek. V současné době navštěvuji Nástavbové studium v Hodoníně, ale nadále
pokračuji v oboru a po vyučování pracuju
ve zmíněném salónu.“
Jančárová Iveta

ZŠ a MŠ Louka
LUHAČOVICKÉ STANOVÁNÍ
Ráno 29. června vešly naše děti naposled
do svých tříd a zasedly do svých lavic pro
dlouho očekávané vysvědčení a odpoledne se velká většina z nich už balila na první prázdninový výlet s rodiči.
Stanování je pro mnohé z nás každoročním prázdninovým startem. Po páté hodině odjíždí kolona aut do kempu v Luhačovicích. Kemp se nachází přímo na přehradě. Je prostorný, s velmi pěkným sociálním zázemím, budovou společných kuchyněk s mytím nádobí a praním prádla.
Část kempu je volná, tak rychle stavíme
stany a rozděláváme oheň na opékání
špekáčků, jinde se zase griluje. Děti projíždí kempem na koloběžkách, kolečkových bruslích nebo jen tak poznávají okolí. Na sobotu počasí předpovídá ochlazení, tak si dnešní večer užíváme dlouho do
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noci při kytaře a písničkách…
Probouzíme se do chladného, větrného
rána. Nic nás však neodradí od plánované
vycházky kolem přehrady do nedalekých
Pozlovic a odtud scházíme až do Luhačovic. Procházíme kolonádou ochutnáváme
z pramenů Vincentky, Nový Jubilejní
a Dr. Šťastného. Teplých lázeňských
oplatků je k výběru široká škála a tak si
jde někdo i dvakrát. Vracíme se nejkratší
cestou do kempu. Starší děti mají za
chvilku na nohách brusle a jedou na asfaltový okruh kolem přehrady. Večer probíhá ve stejném duchu jako večer předešlý.
Ráno se postupně rozjíždíme. Každá rodina má ještě svůj plán, jak si zpříjemnit
den…
Martina Sečkařová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Školní rok 2018–2019 byl na ZŠ zahájen
v pondělí 3. září. Pro nepřízeň počasí zahájení proběhlo ve školní tělocvičně. Přivítali jsme nejen žáky, kteří naši školu
navštěvují více let, ale i nové prvňáčky,
kteří svůj první krok do života školáků
udělali společně se svými rodiči. Žáci
5. tříd se prvňáčků ujali a předali jim krásnou kytičku. Přivítání všech žáků bylo zahájeno státní hymnou. Paní ředitelka
Mgr. Jana Janošková zahájila školní rok
krátkým proslovem, kterým uvítala jak
děti, tak učitele i rodiče. Několik milých
slov při zahájení řekla i paní starostka
Anna Vašicová, místostarosta Ing. Radim
Buzík i předsedkyně školské rady paní
Sečkařová.
ZŠ bude v letošním roce navštěvovat celkem 49 žáků, z toho je 9 prvňáčků, které
bude vyučovat paní učitelka Mgr. Eliška
Lachnitová. Třídní učitelkou 2. a 3. třídy
je paní učitelka Mgr. Ladislava Renčová,
4. a 5. třídy paní ředitelka Mgr. Jana
Janošková. Netřídní paní učitelka, která
se po celý školní rok bude podílet na výuce všech žáků, je Mgr. Adéla Sedláčková.
Důležitou roli ve škole má i paní vychovatelka Mgr. Ester Jurková, která společně
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s p. učitelkou Mgr. Adélou Sedláčkovou
budou vychovávat děti ve školní družině.
I letos má škola připraveny zájmové
kroužky různého zaměření, kde se můžou
žáci školy odreagovat. Jako každý školní
rok se můžou žáci školy těšit na mnoho
různých naučných i zábavných akcí, které
škola v průběhu roku bude pořádat. Druhá a třetí třída již od měsíce října začne
jezdit na plavání do Ratíškovic.
Přejeme našim žákům i novým prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, rádi do ní
chodili, a dařilo se jim nejen v učení, ale
i v celém životě.
Mgr. Ladislava Renčová

Rovněž starostka obce paní Anna Vašicová spolu s místostarostou Ing. Radimem
Buzíkem pozdravili děti v naší mateřské
škole. Nejprve pozdravili třídu Žabiček,
kterou navštěvuje 16 malých dětí. Vede
je paní vedoucí učitelka Iveta Jagošová
a Mgr. Ester Jurková.
Druhou třídu Včeličky v letošním roce
navštěvuje 21 dětí. Vede je paní učitelka
Pavla Vašicová a paní učitelka Michaela
Teplá.
Taky jsme pozdravili naše kuchařky ve
školní kuchyni. Všem popřáli šťastné vykročení do nového školního roku, samozřejmě se budeme těšit na dobré jídlo,
které pro nás připraví.

Společenské okénko

Duchovní slovo

EMÍLIE RAŠKOVÁ. V září letošního roku se
paní Emília Rašková dožila úctyhodných 101
let. Při této neobvyklé příležitosti jsme paní
Raškovou navštívili, popřáli hodně pěkných
dnů prožitých s kolektivem pracovníků Domu
s pečovatelskou službou v Lipově. Potěšili
jsme kytičkou a malým dárkem.
ANNA ŠŤASTNÁ. V červnu
letošního roku se paní Anna
Šťastná dožila významného
životního jubilea 85 let.
Narodila se v Louce, školní
leta prožila návštěvou místní
základní školy, následně měšťanky v Lipově.
Vdala se a s manželem Františkem má dceru
Annu a syna Františka. Během svého profesního života několik let pracovala v čokoládce
Maryša Rohatec. Výuční list jako kuchařka,
jak nám sama uvedla, získala po absolvování
kurzu až ke čtyřicítce. Následně vařila 21 let
až do důchodového věku po různých střediscích, několik let i v mateřské škole v Louce
i v Lipově, na pionýrských táborech na Filipově, ve Vřesovicích, na Starém Hrozenkově, na
Nové Lhotě, Lučině, Vranovské přehradě.
Rovněž v Římě, na Velehradě, v Rakouských
Alpách. Vzpomíná, jak uváděli spolu
s manželem do provozu vinárnu „Veverky“
u Rošťovice mezi Lipovem a Hrubou Vrbkou
(v té době velmi oblíbená a navštěvované).
Nyní stále vaří v restauraci U Kozla v Lipově
a stále mají možnost si strávníci pochutnat na
jídlech jí s láskou připravovaných. I přes úctyhodný věk je stále čilá, nic jí nebolí, do zaměstnání i do kostela, kde zastupuje
v předříkání před mší svatou, dojíždí na kole.
Velmi ráda pracuje na zahradě, kterou si udržuje sama, dokonce i ovoce sama obírá, dokáže si i na strom vylézt, jak sama uvádí. Má
ráda náš kroj, který obléká při různých slavnostních příležitostech. Jak sama uvádí: „Stáří
mám pěkné, jsem šťastná. Šťastná to žena.“

NASTOKRÁT BUĎ
POZDRAVENA,
Ó MATIČKO HOSTÝNSKÁ
Většina z Vás dobře znáte
sochu Panny Marie Svatohostýnské, mnozí k ní každoročně putujete. Ježíšek
na ruce Matky Boží má
v ruce blesky. To je ojedinělé zobrazení, které nám
výmluvně připomíná, kdo je Pánem přírody
a jejích živlů, ke komu máme utíkat a koho
prosit. Mezi křesťany se zažil postoj, že Bůh
Stvořitel nám dal svět do užívání a máme se
o něj starat. To je pravda, ale neplatí absolutně, jakoby musel člověk na všechno stačit
sám, všechno zařídit, obstarat, vymyslet,
opravit. Zapomněli jsme, že je Bůh stále náš
Otec, který se chce starat o své děti. Čeká na
naši důvěru, vděčnost, prosbu. Pán Ježíš říká,
abychom si nedělali přílišné starosti o pozemské věci nutné k životu, vždyť náš nebeský Otec přece ví, že to potřebujeme.
A hned dodává: „Hledejte nejprve Boží království a ostatní Vám bude přidáno.“ Konkrétně to pak dokázal na pustém místě, kde rozmnožil chléb a ryby pro 5 000 lidí, protože šli
za ním ho poslouchat, hledali Boží království.
Naši soběstačnou mentalitu s nespokojeností
a nevděčností je třeba dlouhodobě přetvářet.
Pohled na obraz dobré Matky Boží nám v tom
velice pomůže. Máme v nebi Matku, která se
o nás stará a které má od svého Syna neomezenou moc. Často prosme a ještě častěji děkujme.
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P. Petr Wnuk

Paní Raškové i Šťastné ještě jednou blahopřejeme ke krásným životním výročím
a přejeme jim spokojenost a mnoho radostných chvil v dalších letech.

Biřmování
Sobota 22. září. Ve farním kostele Všech svatých v Lipově přijalo svátost biřmování 36
biřmovanců z naší farnosti Lipova a Louky. Od
nás z Louky po roční přípravě P. Petrem
Wnukem tuto svátost přijalo 14 mladých
křesťanů, převážně oděných do svátečních
krojů.
Svátost biřmování uvádí pokřtěného do plného křesťanského života. Proto ji nazýváme
svátostí křesťanské dospělosti. Tělo je při ní
pomazáno olejem, aby duše byla posvěcena.
Dnes budou tito naši biřmovanci obohaceni
zvláštní silou, dokonaleji včleněni do Církve
a zavázáni šířit a bránit víru jako opravdoví
Kristovi svědkové.
Mše svaté byli přítomni monsignor N. N. Jan
Bosco Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský, děkan mons. Václav Vrba,
farář Veselí nad Moravou, P. Pavel Jagoš, rodák z Lipova, nyní slouží v Římskokatolické
farnosti v Jalubí, P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP působí v Římskokatolické farnosti
kostela sv. Jiljí, Praha-Staré Město.
Svátost biřmování udělil monsignor N. N. Jan
Graubner (arcibiskup). Vlastní obřady biřmování začaly po promluvě a obnově křestního
vyznání. K udílení svátosti biřmování se používá křižmo. Biskup jím udělá křížek na čele
biřmovance a říká: „Přijmi pečeť daru Ducha
Svatého.“ Biřmovanec odpoví: „Amen.“ Kmotr přitom drží pravou ruku na rameni biřmo-
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vance. Biřmovanec má v síle tohoto daru kolem sebe šířit příjemnou vůni křesťanských
skutků, radosti z víry a důvěry v Boží pomoc
a ochranu. Potom biskup podá biřmovanci
ruku a zdraví: „Pokoj tobě.“ Biřmovanec odpoví: „I s Tebou.“ Podáním ruky biskupovi,
biřmovanec potvrzuje ochotu plnit závazky
dospělého křesťana.
Přítomní účastníci mše svaté byli vyzváni
k vytvoření opravdového bratrského společenství, které bude podporovat naše biřmovance modlitbou, obětí a příkladným křesťanským životem.
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ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018
Dne 1. července 2018 nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu, přijatá za účelem usnadnění administrativních záležitostí spojených s udělením řidičského oprávnění
a vydáním řidičského průkazu, potažmo s dalšími dopravně
správními agendami. Nejpodstatnější změna spočívá v tom,
že žadatelé o vydání řidičského průkazu nemusí od výše zmíněného data podávat žádost o vydání řidičského průkazu
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
územním obvodu mají trvalý pobyt, ale mohou tak učinit u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností na území České republiky (kterých je celkem 206). Totéž platí i pro
vydání mezinárodního řidičského průkazu nebo paměťové karty řidiče, pro přijetí ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, pro poskytnutí údajů z registru řidičů
nebo k vydání výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení řidiče atd. Netýká se
to však řízení o odnětí, podmínění, omezení nebo vrácení řidičského oprávnění (např. v souvislosti se ztrátou zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo s výkonem trestu zákazu činnosti); úkony s tímto spojené musí řidič nadále vyřizovat u úřadu příslušného podle místa
pobytu.
Další novinkou je to, že k žádosti o vydání řidičského průkazu není třeba přikládat průkazovou
fotografii, neboť úřad buď využije fotografii již obsaženou v některém informačním systému
veřejné správy, nebo pořídí fotografii žadatele přímo na místě (pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je nicméně stále potřebné fotografii přinést). V řidičských průkazech vydávaných od letošního července už není zaznamenáván údaj o obci trvalého bydliště držitele řidičského průkazu, proto při změně trvalého bydliště odpadá i povinnost nahlásit tuto změnu
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v novém bydlišti.
Jelikož se praktický výkon přijatých změn neobejde pro správní orgány bez nárůstu finančních
nákladů, přistoupil zákonodárce k navýšení poplatku za vydání nového řidičského průkazu
z původních 50 Kč na 200 Kč a za zrychlené vydání řidičského průkazu (do pěti pracovních dnů)
z původních 500 Kč na 700 Kč. To se však týká především situací, kdy je vydáván první řidičský
průkaz, nebo jde o vydání nového řidičského průkazu za průkaz ztracený, odcizený či poškozený. V případě, kdy jde o výměnu řidičského průkazu z důvodu končící doby jeho platnosti
(povinná výměna ze zákona), správní poplatek se nehradí. Je však nezbytné požádat o výměnu
řidičského průkazu ve správný čas – nejdříve tři měsíce před uplynutím doby platnosti a pokud
možno nejpozději dvacet dnů před tímto okamžikem, protože lhůta pro vydání řidičského průkazu činí právě dvacet dní. Zažádání o výměnu až po uplynutí doby platnosti by již poplatku
podléhalo. Nelze než doporučit, aby si každý držitel řidičského průkazu zkontroloval, kdy skončí platnost jeho dokladu (držitelům řidičského oprávnění pro skupiny vozidel C nebo D se řidičský průkaz vydává na dobu pěti let, ostatním držitelům řidičského oprávnění na deset let). Podle údajů Ministerstva dopravy se nutnost výměny řidičského průkazu v letošním roce dotkne
více než šesti set tisíc řidičů. Při řízení vozidla s „propadlým“ řidičským průkazem přitom může být naplněna skutková podstata přestupku, za který se ve správním řízení ukládá pokuta
ve výši 1 500 až 2 500 Kč, v případě vyřešení přestupku na místě policistou hrozí pokuta do
výše 2 000 Kč!!!!
Michael Židův
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Připravuje se
HODY pořádá ročník 2000
5. října Zábava s rockovou kapelou GENERACE, od 21 h. na kulturním domě
6. října K poslechu a tanci zahraje slovácká kapela Romana Horňáčka
z Rohatce, od 20 h.
7. října Krojová hodová mše svatá v kostele Panny Marie Růžencové, v 10 h.
Hodová obchůzka po dědině s horňáckou cimbálovou muzikou
Marka Potěšila, od 13 h.
Večerní posezení u cimbálové muziky v kulturním domě, od 20 h.
5. října Volby do zastupitelstev obcí od 14 do 22 hodin, kancelář Obecního úřadu
6. října Volby do zastupitelstev obcí od 8 do 14 hodin, kancelář Obecního úřadu
10. října SZPO Louka pořádá zdravotní přednášku od 14 hodin v přísálí KD.
Přednáší MUDr. Jana Vyoralová.

13. října SBĚR ŽELEZA – SDH Louka
21. října Klub leteckých modelářů Louka pořádá na letištní ploše mezi Loukou
a Blatničkou DRAKIÁDU
26. října ČČK Louka připravuje SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD. Sraz v 17.30 h. před KD.
11. listopadu SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ v 10 h. v kostele Panny Marie Růžencové
17. listopadu HUMOR – KOŘENÍ ŽIVOTA
27. listopadu FLORISTICKÝ SEMINÁŘ s adventní a vánoční tématikou, v 16 h. v KD Louka
2. prosince TAJEMSTNÍ ADVENTU
7. prosince VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ s přáním k Ježíškovi spolu s JARMARKEM VÝROBKŮ žáků MŠ a ZŠ Louka
ROČNÍK 2000
Za ročník 2000 srdečně děkujeme všem za
účast na ročníkových zábavách, ale i za trpělivost při rušení Vašeho klidného spaní. Děkujeme také za jakoukoli podporu, pochopení
a pomoc, které nám byly poskytovány.
Zábavy proběhly 3 v areálu Pod Hájem
a poslední kvůli nepřízni počasí na KD. Počet
účastníků nás vždy příjemně překvapil, a proto doufáme, že se akce líbily.
Těší nás, že se v Louce taková tradice, jako je činnost ročníků, dlouhodobě udržuje, že můžeme být její součástí a že se snad nadále udržovat bude.
V neposlední řadě bychom Vás rádi pozvali na hody, které se budou konat 5.–7. 10. 2018.
K poslechu bude hrát v pátek rocková kapela Generace, v sobotu DM Slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce a v neděli HCM Marka Potěšila z Lipova. Bude zajištěná spousta jídla,
pití, zábavy, dobré hudby k tanci a skvělá společnost. Proto přijďte, rádi Vás uvidíme.
Těší se ročník 2000
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