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Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
• finanční příspěvek na nohejbalový turnaj
• finanční dar na pořádání akce NG fest v Javorníku
(multižánrový festival)
• příspěvek na úhradu ozvučení při primicích
• finanční příspěvek pro krojované účastníky průvodu
Horńáckých slavností
• povolit umístit reklamní poutač Jednota s.d. na sloup veřejného
osvětlení
• navýšení počtu otevíracích hodin Pošta partner
• finanční podporu akce „Tečka za prázdninami“
• finanční dar na akci „Popelářský den s Míšou“ v Javorníku
• situovat volební místo pro volby do Poslanecké sněmovny v prostorách
Obecního úřadu v Louce
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
Nastávající podzim se všemi krásami barev kolem nás přeji prožitý s úsměvem
nad košíky hub, šípků a pokud možno dobré úrody z Vašich zahrádek.
Naše školní mládež již zasedla do školních lavic a sklízí první výsledky.
Přejeme hodně úspěchů a samé dobré známky.
Během tohoto čtvrtletí jsme měli možnost být přítomni primiční mše svaté pro P. Klimenta Mikulku v kostele Panny Marie Růžencové u nás v Louce.
Tato mše byla výjimečná nejen tím, že byla primiční pro P. Mikulu, ale taky
tím, že to byla první primiční mše svatá sloužená ve zdejším kostele. Za přípravu, které se ujala rodina Sečkařových, a jakoukoliv pomoc při této oslavě—
ať finanční, materiální, obsluhou či úklidem předzahrádek—srdečně děkuji.
Byla to slavnost důstojná a její hloubka zůstane dlouho v našich srdcích.
Letošní rok byl rovněž výroční pro konání Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou, šlo již o 60. ročník. Součástí byl krojový průvod, do kterého
byli zapojeni všichni starostové a všechny obce. Náš průvod znázorňoval Hody a jejich zvyky na dědině. Všem krojovaným zúčastněným, a bylo jich celkem 66, děkuji za podporu a prezentaci obce. Taky vystupujícím v programech na Hůrce. Janě Evjáková a Martinu Zríni za vedení Lúčánku—zahajovali
s úspěchem sobotní odpolední program.
Vzhledem k tomu, že jsme se během tohoto půlroku setkávali s neukázněností některých našich občanů, co se týká ukládání bio odpadu na kompostárnu (našli jsme různé desky plné hřebíků, kusy železa, betonové kvádry,
hřbitovní kvítí z umělé hmoty, kladiva, nůžky a jiné nevhodné komponenty),
dovolím si znovu přiblížit co je vhodné ke kompostování a ukládání na kompostárnu.
Co je vhodné: ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky,
mléčné produkty, posekaná tráva, větvičky, třísky, piliny, hobliny a kůra, popel ze dřeva, skořápky ořechů, sláma.
Co není vhodné: kosti, odřezky masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel
z uhlí, nedopalky cigaret, časopisy, oddenkový plevel, plasty, kovy, sklo,
kámen.
Místní kompostárna slouží k odkládání bio odpadu vzniklého v domácnostech a obecních prostorách veřejné zeleně v intravilánu obce. Zde můžete
z těchto ploch odkládat bio odpad v neomezeném množství a hotový kompost
zpětně zdarma odebrat po dohodě kdykoliv, kdy budete potřebovat. Na plochy zeleně uvnitř obce, ať veřejné nebo ze zahrádek, byla přesně spočítána ve4  Lúcký zpravodaj 2017/03

likost betonové plochy kompostárny. Věřím, že při ukládání bio odpadu na
kompostárnu budete obezřetní a již se nebudeme setkávat s nežádoucími
předměty, které poškozují drahou techniku na zpracování. Opravy následně
stojí nemalé finanční prostředky vynaložené z obecního rozpočtu, které by bylo možné k jinému využití.
V současné době byla započata stavba místní komunikace v Maňáčanech. Realizaci ve výběrovém řízení vyhrála firma Vodohospodářské stavby
Javorník CZ, Veselí nad Moravou, Benátky. Stavbu bude v subdodávce realizovat stavební firma Bachan Blatnice pod Sv. Antonínkem. Akce je podpořena
Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 50% vynaložených nákladů.
Dále upravujeme a vybavujeme prostory místní knihovny novým nábytkem. V plánu je pokládka podlahové krytiny v kuchyni kulturního zařízení.
Dále úprava prostředí Pošty partner, zavedení vody, doplnění novým nábytkem.
Bylo schváleno navýšení otevírací doby pro veřejnost ze čtyř na pět hodin denně. Od září je tedy nová pracovní doba a to:
Po: 08:00—10:30 hod.
13:00—15:30 hod.
Út:
12:00—17:00 hod.
St: 08:00—10:30 hod.
13:00—15:30 hod.
Čt: 08:00—13:00 hod.
Pá: 08:00—10:00 hod.
13.00—16: 00 hod.
Na další čtvrtletí připravujeme spoustu pěkných akcí, na které jste srdečně
zváni. Přijďte se pobavit a taky svou účastí povzbudit organizátory kulturních
nebo společenských akcí.
Pěkné babí léto Vám přeje
Anna Vašicová, starostka obce

Obecní sad
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Obecní sad

Horňácké slavnosti
Velká nad Veličkou, 20.—23. července
Letošní Horňácké slavnosti zahájil starosta obce Velká nad Veličkou Jiří Pšurný ve
čtvrtek 20. července v budově obecního
úřadu a to vernisáží Vladimíra Tomana—
obrazy, grafiky a kresby. Následovala vernisáž Výstava obrazů Karla Supa v Hrubé

Vrbce.
Pátek: V pátečním programu s názvem
Pohádka o pokladu, který mluveným slovem provázel pan Tomáš Sečkař z Louky
s Jiřím Miškeříkem z Hrubé Vrbky, vystoupil s krátkým (historicky prvním vystoupením na Horňáckých slavnostech) pásmem
písní i mužský pěvecký sbor z Louky.
Sobota: V sobotu v 16. hodin byl letos
k 60. výročí uspořádán na velickém náměstí tradiční krojovaný průvod s názvem
Rok na Horňácku, ve kterém zástupci
všech horňáckých obcích představili své
obřadní, sváteční, všední i pracovní kroje.
Lúčané tentokrát představili slavnost hodů v Louce. Hodový průvod s prezentací
lúckého kroje se zúčastnilo celkem 66
krojovaných všech věkových skupin. Za
jejich účast v krojovaném průvodu a pre6  Lúcký zpravodaj 2017/03

zentaci kroje a zvyků u nás v Louce, všem
zúčastněným srdečně děkujeme.
Lúčánek: Sobotní večerní pořad dětských
souborů s názvem Gajdošovo putování
zahájil dětský folklorní soubor Lúčánek
starší. Během programu vystoupili Lúčánek mladší a všichni ve společných vstupech. Rovněž děkujeme za prezentaci
obce i vedoucím paní Janě Evjákové
a Martinovi Zríni.

Nohejbalový turnaj
V sobotu 29. července se uskutečnil již
19. ročník nohejbalového turnaje v naší
obci. Letos se přihlásilo celkem 14 týmů,
120 hráčů, fanoušků a fanynek. Za ideálního letního počasí začaly první zápasy již
v 8 hodin ráno. Pro hráče i příchozí bylo
připraveno bohaté občerstvení. Na rožni
připravoval Tomáš Hudeček grilované
sele, v bufetu se podávaly steaky a pečené klobásy. Díky dobré přípravě, kterou
měl na starosti Vítězslav Šmehlík, vše probíhalo jako na drátku. Finálový zápas se
uskutečnil po 18. hodině a setkali se
v něm tradiční rivalové. Letos měl více
štěstí tým Papa, který porazil ve vyrovnaném zápase Greenteam. Třetí místo vybo-

joval tým Limets, který zvítězil nad mladým
týmem Kapacity.
Nám návštěvníkům tohoto úžasného sportovního klání nezbývá než pořadatelům
poděkovat za pěkný sobotní den a budeme se těšit opět za rok Pod háj, tentokrát
na jubilejní 20. ročník.

Výstava ovoce a zeleniny
Naši zahrádkáři letos slaví 60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu v Louce.

Dne 16 a 17. září ožil kulturní dům v Louce, již vstupní hala byla prosycena vůní
ovoce, bylin a různých květin. Opět po
roce se kvapem přiblížil podzim a s ním
naše již tradiční výstava ovoce a zeleniny,
kterou pro nás připravili naší zahrádkáři
spolu s pracovníky Obecního úřadu v Louce. Mnohé okolní obce tentokrát se výstav vzdaly, pro nepřízeň počasí v letních
měsících - velké sucho, že nic nenarostlo,
my jsme se i přes to do přípravy pustily
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a taky s obavou, že nebude co vystavovat.
Ale opak je pravdou, našlo se všeho dostatek až na to, že se na výstavě neobjevila žádná trnka ani duranzie. Návštěvníci
mohli shlédnout zajímavá aranžmá květin
všeho druhu doplněná starodávnými
předměty potřebnými k výrobě různých
marmelád, sirupů, vína, ukázkou pokrmů
našich babiček, výzdobou starodávných
kuchyní, příbytků. Tentokrát pro naše zahrádkáře aranžovala jejich nová členka
Jana Janásová. Svými výrobky zpestřily
celý prostor žáci zdejší základní a mateřské školy, či jednotlivci. Opět se zapojili
i místní včelaři s ukázkou výroby medu
a taky představili svoje výrobky - med,
svíce, medovinu. Med byl i k zakoupení.
Součástí výstavy byla jako každoročně soutěž o košík jablek—Jablko Horňácka. Tentokrát se zapojily obce Lipov,
Louka, Velká nad Veličkou, Kuželov, Javorník, Nová Lhota. Odborná porota vyhodnotila soutěžící následovně. Na prvním
místě Lipov, druhé místo Kuželov a na
třetím místě Javorník. Samozřejmě jako
každý rok i letos tento úsek aranžovala
Hanka Hrbáčková.

Pro naše pěstitele byla uspořádána přednáška o pěstování a ochraně rajčat. Své zkušenosti se všemi klady i zápory, jak pěstovat které druhy rajčat, jak předcházet různým
chorobám a co se dá vše připravit z rajčat nám názorně přiblížila RNDr. Jana Podloucká z Velké nad Veličkou. Setkala se s velkým zájmem našich pěstitelů. Diskuze
a ochutnávání vypěstovaných vzorků, které přednášející přinesla, probíhala ještě dlouho po vyčerpání témat.
Podávala se polévka kyselice, kterou tentokrát pro všechny připravily paní Pokorníková a Maňáková, meduňková a mátová šťáva s citrónem.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli svými výpěstky ovoce, zeleniny, bylin, či poskytli různé kuriozity, starodávné nádobí, nábytek, výšivky nebo také dobové
pečivo.

Divadelní zájezd
29. srpna—1. září
Po vydařené divadelní sezoně se i letos
divadelníci vydali na výlet za krásami naší
vlasti. Tentokrát nás cesta zavedla do Karlovarského kraje. Naše putování jsme zahájili v Mariánských lázních, kde jsme za
mírného deště navštívili expozici Česko
v miniaturách. Potom následovala ochutnávka léčivých pramenů a zákusků na kolonádě a na závěr jsme si poslechli Zpívající fontánu.
Další den byl věnován sportovnímu
programu. V Lokti jsme se nalodili na rafty
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a po řece Ohři jsme se vydali do Karlových
Varů. Na cestu raftem se neohroženě vydal i nejstarší člen divadelního kroužku
pan Jan Škopík. Asi v polovině trasy jsme
se zastavili na oběd u skalního útvaru Svatošovské skály. V odpoledních hodinách
jsme ještě stihnuli procházku po Karlovarské kolonádě a mohli tak ochutnali zdejší
prameny.
Po nedělní mši svaté v kostele
v Bečově nad Teplou nás čekala prohlídka
relikviáře Svatého Maura. Je to druhá nejvýznamnější movitá památka v Česku
hned po korunovačních klenotech. Odpoledne jsme ještě absolvovali prohlídku
pivovaru Chodovar
v Chodové Plané
a po vydatném
obědě v pivovarské
restauraci jsme
vyrazili na cestu
domů. Za naprosto
perfektní organizaci zájezdu moc děkujeme Jarmile
Hrbáčkové!

Sbor dobrovolných hasičů

Ford Tranzit
Dne 16. srpna převzal velitel hasičů Jan
Zríni od zástupce firmy Autospol Uherské
Hradiště osobní devítimístné víceúčelové
vozidlo Ford Tranzit. Vozidlo je určené pro
přepravu osob, včetně hasičů bez výzbroje a pro evakuaci osob při plnění úkolů na
úseku ochrany obyvatelstva. Předání se
zúčastnila mimo starostky obce a starosty
hasičů Ing. Daria Řičařová – manažerka
Svazku obcí Mikroregionu Horňácko
a zástupce Hasičského záchranného sboru
Hodonín nadpraporčík Jiří Maruštík, technik – strojní služby.

nínem Kuchařem, kteří rovněž předali dar
pro potřeby malých pacientů, tentokrát
ve výši 3 500 Kč, výtěžek ze společenské
akce. Za finanční podporu přišla poděkovat i ředitelka nemocnice Kyjov Mgr.
Danuše Křiváková, která byla velmi potěšena a překvapena výši poskytnutého daru, sdělila nám - drobné dary dostáváme,
ale takto velké zřídka.
Pan primář nás provedl po oddělení, seznámil nás s pokoji nejen malých i
velkých dětí, ale taky jsme měli možnost
shlédnout moderní vybavení porodního
oddělení včetně pokojů pro nově narozené děti a děti nedonošené v inkubátorech.
Za tento šlechetný čin patří našim hasičům
srdečný dík.

Výtěžek z Koštu gulášů
Dne 30. srpna zástupci JSDH v Louce
v čele se starostou hasičů Vlastimilem
Horákem a starostkou obce Annou Vašicovou zavítali na dětské oddělení nemocnice Kyjov, aby předali finanční dar ve výši
26 000 Kč (výtěžek z akce Košt gulášů,
který byl s úspěchem organizován v květnu Pod Hájem) pro potřebu nemocných
dětí hospitalizovaných na tomto oddělení.
Na oddělení nás přivítal primář dětského oddělení MUDr. Milan Tauš, vrchní
sestra Bc. Renata Masaříková. Při této
příležitosti se k nám přidali i zástupci kyjovské radnice s místostarostou Bc. Anto9  Lúcký zpravodaj 2017/03

Závody
Po osmi letech se opět sbor dobrovolných
hasičů Louka dočkal pořádání okrskových
hasičských závodů v obci Louka. V sobotu
9. září v dopoledních hodinách členové
sboru připravovali prostranství k uskutečnění této akce. Díky zapůjčeným terčům,
káďi a časomíře mohly závody v 16.00
hodin odstartovat.

Prvotního slova se
ujal starosta
9. hasičského
okrsku pan František Potěšil. Celý
průběh závodu
komentoval pan
Zdeněk Janků a na
dodržování pravidel dohlížel pan
Martin Lipár. Do
závodu v kategorii
muži nastoupily
3 družstva
a v kategorie ženy
se utkaly dva
týmy. S překvapivým vítězným časem
19,05 s se umístil domácí tým mužů, kterému pomáhaly ženy z Lipova. Na druhém
místě tým z Hrubé Vrbky 19,97 a krásnou
třetí příčku obsadil tým z Velké nad Veličkou 23,50. V závodě žen soupeřily ženy
z Lipova a z Kuželova. Pro diváky obzvlášť
příjemnou podívanou s vítězným časem
obsadil první příčku tým žen z Kuželova
20,20 a na lipovská děvčata, která pomohla k vítězství našim chlapům, zbylo
druhé místo s časem 22,24. Za účast a podané výkony všem zúčastněným závodníkům děkujeme.
Během slunného sobotního odpoledne se mohli návštěvníci občerstvit
v bufetu studeným pivem, domácí limonádou nebo burčákem. K zakousnutí byla
připravena klobása přímo z udírny.
Jménem SDH Louka děkujeme
všem občanům, kteří přišli podpořit tuto
akci a budeme se těšit na další okrskové
závody, kterých se jakožto vítězové putovního poháru zúčastníme.
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Brigáda
Naši hasiči měli sobotu 30. září pracovní.
Část svážela již od ranních hodin kovový
odpad, který jim darovali občané. Výtěžek
bude použit na zakoupení chybějící nebo
opotřebované výzbroje (ať jsou to hadice
všeho druhu, pomocná technika) či výstroje pro jednotlivé členy. V jednotce
chybí některým členům zásahové oděvy,
bez kterých nesmí vyjet k požáru, větší
polovina zatím nemá ani vycházkovou
uniformu. Vašim přispěním již neúčelného
a nepotřebného železného šrotu pomůžete k pořízení chybějící techniky nebo ošacení a tím taky přispějete zefektivnit pohotovost jednotky sboru dobrovolných
hasičů.
Druhá část členů brigádně vypomáhala s omítáním budov – zázemí pro
obecní techniku za kulturním domem.
Výstavba těchto prostor probíhá svépomocí a za podpory aktivních lidí ve volném
čase, takže se nám poněkud zdržela.
Rychlé dohotovení je nutné kvůli uvolnění
prostor pro garážování nového dopravního automobilu v prostorách víceúčelové
budovy. Za dnešní pracovní nasazení
a odvedení díla na zvelebení okolí kulturního domu našim hasičům patří velký dík.

LMK Louka
Drakiáda
Neděle 1. října odpoledne jako vystřižená
z luxusního časopisu. Babí léto se ukázalo
se všemi svými barvami. Mírný větřík pofukoval tak akorát na vypouštění draků.
Toto odpoledne uspořádali pro naše děti,
tak jako již tradičně několik předešlých let,
členové Letecko-modelářského klubu Louka. Soutěž se poprvé konala na letištní

ploše našich leteckých modelářů mezi
Loukou a Blatničkou. Tentokrát se zúčastnilo o něco méně soutěžících, zřejmě si
dobře nepřečetli místo konání a dostavili
se k nádraží. Draci ale zato létali se vší
svou krásou a bravurností. Každý ze soutěžících byl odměněn malou pozorností
a něčím sladkých k zakousnutí. Pořadatelům děkujeme za pěkné nedělní dopoledne.

Hurá na prázdniny aneb Rozloučení s páťáky
Ve čtvrtek 29. června se v podvečer sešli žáci naší školy v prostorách Pod Hájem, aby se
rozloučili s letošními páťáky. Každá třída si připravila malé rozlúčkové vystoupení, po
kterém si společně u táboráku opekli špekáčky. Naši školu opouštějí a vykračují do světa: Johanka Hořáková, Anička Hýžová, Anetka Ilášová, Ondra Maňák, Kuba Mikéska, Lea
Schovancová, Terka Sečkařová a Tobi Zemánek. Z velké části přecházejí na druhý stupeň do Lipova.
Pod Hájem se sešlo hodně maminek a tatínků, ale i babiček a dědečků. Rodiče
páťáků připravili malé občerstvení a také se opékají špekáčky.
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Děti z druhé a třetí, potom také z čtvrté
a páté třídy zazpívaly písničku. Každá třída
přednesla svou báseň, na které děti v posledních dnech školního roku společně
pracovaly. Škola odcházejícím žákům věnovala na památku knihu. Od své třídní
učitelky paní Bucifalové děti dostaly tričko
se svými jmény. Děti daly na oplátku všem
učitelům kytičku a své paní učitelce hrneček s fotkou třídy.
Odpoledne se neslo v přátelském
duchu, vzpomínali jsme na uplynulý školní
rok. Žáci od září navštívili např. Kovosteel
ve Starém Městě se zajímavým povídáním
o třídění odpadů. Velkého úspěchu dosáhli na recitační soutěži v Petrově. Oblíbené je také dopravní hřiště ve Veselí nad
Moravou. Vůbec poprvé si děti vyzkoušely, jak se hraje golf v Moravské Nové Vsi.
Z výukových programů škola dětem nabídla např. projekt o zdraví, zábavnou
chemii nebo návštěvu knihovny. Všichni
se těšíme na každoroční vystoupení našich dětí na vánočním jarmarku nebo Dni
matek. Velmi sympatická byla účast všech
pedagogů na prvním svatém přijímání
žáků třetí třídy
.
M. Sečkařová

Stanování Smraďavka

A závěrem básnička
pátého ročníku:
Už jenom pár hodin
do začátku prázdnin.
Jedničky si odneseme,
do nové školy přestoupíme.
Vzpomínky tu máme dobré,
učitelky byly hodné.
Naše třídní učitelka
byla pilná jako včelka.
Učila nás dobré věci,
měla smysl pro legraci.
Loučíme se s vámi,
naši milí známí.
A na školu v rodné Louce
budem vzpomínat hodně dlouze.

Pátek 30. června. Jen co děti v letošním roce za sebou naposled zavřely dveře školy,
odpoledne už spousta z nich vyrážela na první prázdninové dobrodružství. Po 17:00
hodině odjíždí početná skupinka rodičů s dětmi na letošní víkendové stanování. Cílem
je nedaleká Smraďavka. Klidné lázeňské místo se sirnými prameny, rekreační oblast
a autokempem s možností vycházek a výletů za poznáním. Těšíme se na společný víkend a večery u táboráku.
Ještě všichni nemají postavené stany, když se obloha zatáhla a spustila prvotřídní
bouřka. Děti s maminkami postupně usínají. Vytrvalí tatínkové po dešti ještě rozdělávají oheň, je slyšet kytara a zpěv.
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Ráno se probouzím s obavou, že vylezu ze
stanu a polovina výpravy bude balit... Nikdo nezklamal! Paráda, spadl mi kámen ze
srdce. Sobotní vycházku si každý zvolil
podle svých fyzických možností. Jedna
skupinka šla pěší túru na Holý kopec, který je přírodní rezervací s postupným zpralesňováním a tedy s dočasným výhledem
na hrad Buchlov. Druhá skupinka vyšla na
opačnou stranu a prošla se Buchlovicemi,
zámkem, parkem a prohlédla si výstavu
fuchsií. Třetí skupinka vyjela k hradu
Buchlovu. Procházka ke kapli sv. Barbory
byla příjemná a nenáročná. Individuální
prohlídka kaple je zajímavá a komentáře
našich dětí prohlížejících si dobové fotografie jsou úsměvné.
Postupně se všichni scházíme
v kempu a je tu konečně společný večer.
Na hřišti děti proti tatínkům hrají velké
fotbalové utkání. To končí v okamžiku, kdy
už není vidět na balon. U táboráku je rušno a špekáčky zlátnou nad ohněm. Společných témat je hodně—konec školního
roku, vysvědčení, prázdniny, dovolená...
Večer se vydařil a kemp pomalu usíná. V
neděli po snídani balíme stany, předpověď počasí nám nepřeje. Přesto odjíždíme
bohatší o spoustu zážitků. Martina Sečkařová
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Tečka za prázdninami

Letošní Tečka za prázdninami se nevydařila zrovna dle představ organizátorů včele
s Petrem Hajíčkem. Mnohé soutěže se
konaly mezi kapkami deště a to se odrazilo i na počtu návštěvníků. Rovněž počet
soutěžících byl menší jak jiné roky. Akce
ale byla připravena perfektně, soutěžních
stanovišť bylo celkem 15. Mnohde své
dovednosti zkoušeli dospělí, ba i senioři.
Tentokrát byl pro zpestření přizván pan
Martin Hudeček s koňským spřežením
a kočárem, jehož projížďku si mohli zájemci vychutnat. Rovněž se zapojili i místní hasiči, předvedli hašení požáru a každý
z dětských účastníků si měl možnost tuto
činnost vyzkoušet, zájem byl veliký. Samozřejmě jako každý rok se podávalo občerstvení pro děti - limo, párek s rohlíkem.
Pro dospělé grilované maso, klobása i jiné
pochutiny. Za prožitek pěkného odpoledne děkujeme Partě Hic.

Rockový kemp
Rockový kemp je pro mnohé rodiny s dětmi každoroční prázdninovou tečkou.
I tentokrát odjíždíme na Hotařskou bůdu
ve strážnických vinohradech již v dopoledních hodinách. Procházkou na nedaleký
kopec Žerotín si zpříjemníme dopoledne.
Trasa je nenáročná s krásnými výhledy do
okolí. Teploměr se šplhá ke třicítce a tak
scházíme do příjemného stínu do viniční
trati Podkovné k polednímu obědu.

gustace vína. Průvodcem našeho koštování a povídání o víně je vinař Jenda Vajčner.
Po druhé hodině začínají u Hotařské bůdy soutěže a hry pro děti. Postupně
přijíždí další lúčtí účastníci letošního rockového klání. Nejen děti čekají na školu
rocku. Tou nás provádí Walter Bartoš (lídr
skupiny WB Band) se svým synem. Krátké
ukázky hraní na elektrickou kytaru a vzpomínky na známé rockové muzikanty jsou
příjemným zpestřením odpoledne.
V pořadí pátý rockový kemp má
podtitul karneval v Riu.Ve stylu brazilské
samby na improvizovaném slováckém
sambadromu se schyluje ke karnevalovému průvodu. I my jsme se na tuto část
odpoledne pečlivě připravily. A naše snaha nebyla marná. Nás samotné překvapila
nepřehlédnutelná čtyřicetičlenná skupinka havajských tanečníků z Louky. Hlavní
cena za nejpočetnější skupinu v podobě
zahradního grilu nás neminula.
Na pódiu začíná hrát host dnešního
odpoledne skupina THE HILSS z Prahy.
Jejich písničky jsou příjemné na poslech a
pomalé skladby svádí k párovému tanci.
Úplným opakem je skupina FO3, která
hraje po 18.00 hod. a baví návštěvníky
ještě dlouho po půlnoci. Známé rockové
písničky zvou nejen nás ale i naše děti na
parket, který se rychle plní. Je velmi teplá
srpnová noc a všichni sledujeme ohňostroj, tečku za letošními prázdninami.
Martina Sečkařová

Děti se hloučkují, kluci zkoumají
okolí a sjíždí asi 20 metrovou lanovku.
Děvčata si povídají a vzpomínají na prázdninové zážitky. Stejně jako předešlé roky
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Můj první školní den
Dne 4. září zasedlo poprvé do školních lavic na zdejší základní škole 13 dětí. V převaze tentokrát jsou chlapci, kterých je
celá desítka, no a jen tři děvčata. Na dotaz, zda se těší, odpovídali ano. Přejeme,
ať nadšení se kterým prvňáčci usedali do
školních lavic, ať jim zůstane co nejdéle.
Přejeme pěkné známky a taky spoustu
pěkných vzpomínek na každý den prožitý
ve školních lavicích v Louce. Za získáváním
nových vědomostí vykročili: Dvořáček Jakub, Dvořanová Lucie, Holík Lukáš, Jagoš
Daniel, Kazíková Blanka, Kozumplík Jan,
Lachnitová Justina, Maňák Pavel, Maňák
Petr, Stodolák Tomáš, Šimlík Lukáš, Šraděja Vojtěch a Kalný Jakub.
Zahájení školního roku probíhalo na
školním dvoře. Po vyslechnutí státní hymny všechny žáky i rodiče přivítala paní ředitelka Jana Janošková, následně pozdravila starostka obce Anna Vašicová a zástupce školské rady pan Jaromír Kostelanský. Po té se všichni rozešli do tříd, kde
třídní učitelky seznámily žáky s plánovaným průběhem výuky a organizace kroužků v nastávajícím školním roce.
V letošním roce jsou spojené ročníky 2.-4. a 3.-5. Třídní učitelé budou působit následovně:
I. třída (1. roč.) Mgr. Eliška Lachnitová
II. třída (2.-4. roč.) Mgr. Ladislava Renčová
II. třída (3.-5. roč.) Mgr. Jana Janošková
Bez třídnictví bude na škole vyučovat
Mgr. Adéla Kotková, ve školní družině
Bc. Ester Jagošová, úklid školních prostor
Pavla Jančárová. Technické věci má na
starosti Radek Jančár, zástup Miroslav
Mańák.
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Zástupci Obecního úřadu pozdravili se
začátkem nového školního roku i děti
a pracovníky ve zdejší mateřské škole.

Mateřskou školu bude navštěvovat celkem
39 dětí rozdělených do dvou tříd.
Třídu Žabiček o celkovém počtu 15 vede
paní učitelka Pavla Vašicová.
Třídu Včeliček s počtem dětí 24 vede vedoucí učitelka Iveta Jagošová a Alžběta
Kohůtová Čajková. Spolupracovat bude
asistentka Radka Jančárová.
O úklid prostor se stará paní Věra Maňáková. Dobré jídlo vaří paní Marie Horňáková, Marie Křápková, vedoucí kuchyně
Naděžda Hořáková. Ekonomiku školy má
na starosti paní Anna Pindorová.

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR LÚČÁNEK
SE TĚŠÍ NA NOVÉ MALÉ TANEČNÍKY A ZPĚVÁKY!
Náplní Lúčánku je pohybová a pěvecká průprava dítěte, nácviky
na různá vystoupení a besídky v Louce i mimo Louku. Umožněte svým dětem objevit v sobě zpěváka nebo tanečníka a získat
vztah k naší krásné lidové kultuře. Napište si pro přihlášku nebo
více informací na adresu: janaevjakova@email.cz
PRVNÍ ZKOUŠKA LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU
BUDE V PONDĚLÍ 9. ŘÍJNA 2017.

Lúčánek na Kampě
Starší děti z Lúčánku se v sobotu 23. září
vydaly opět po roce do Prahy reprezentovat naši malebnou vesničku. Vyjeli jsme
brzy ráno vlakem a po cestě jsme ještě
spolu s CM Dur a CM Romana Sokola trénovali naše vystoupení.
Po příjezdu do Prahy jsme si udělali
procházku městem až na Kampu, kde se
konala akce Malostranské vinobraní, na
kterou jsme dostali pozvání. Před obědem
proběhla krátká zkouška na jevišti, a pak
už vše mohlo začít. Podle obrovského potlesku diváků se naše vystoupení líbilo.
Protože byl program rozdělen na dvě části, měli jsme téměř dvě hodiny volno,
a tak jsme se šli projít v krojích na Karlův
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most. Při procházce naše kroje vzbuzovaly
nemalou pozornost turistů českých i zahraničních, mnozí se s námi chtěli fotografovat. Počasí nám vyšlo, sluníčko svítilo
a procházka po Karlově mostě byla kouzelná. Pak už nás čekala večerní část programu a po ní večeře a vytoužené převlečení do civilu. Večer jsme se ještě prošli
noční Prahou a projeli se tramvají na nádraží. Vlakem jsme se dopravili do Říčan,
kde jsme měli domluven nocleh. Ráno
jsme se po vydatné snídani vypravili na
cestu na nádraží a vlakem domů, kde nás
již s obědem čekaly naše maminky.
Výlet se dětem moc líbil a všichni se
těší na další společnou folklorní akci, kdy
vyjedeme zase někam ukázat, jak šikovné
děti v Lúce máme.

100 let paní Rašková

Eduard Šmehlík

7. září 2017 se paní Emília Rašková dožila
100 let. V současné době vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu žije v Penzionu
v Lipově v pokojíku upraveném k pohodlné obsluze, obklopená obrazy nejen svého syna Milana, ale i vnuka, kde se jí dostává veškeré potřebné péče. K jejímu
významnému životnímu jubileu jsme přišli
popřát se starostkou obce paní Annou
Vašicovou za všechny pracovníky Obecního úřadu v Louce, zastupitele i za občany
naší vesnice hodně prožitých pěkných
chvil, plných úsměvů.
Povinšovat hodně zdraví a pohody
za Okresní výbor sociálního zabezpečení
a ministryni Sociálních věcí České republiky spolu s námi přišel pan Jan Čech. Předal pěknou kytku a dekret s příslibem navýšení finanční podpory.
Ke gratulaci s krásnou kyticí se přidal i starosta obce Lipov pan Miloslav Jagoš. Nech paní Rašková prožije na Penzionu ještě spoustu krásných chvil.

Třiatřicátníci, chlapi jako květ!
Ano, náš Eda Šmehlík byl chlap jako květ
a nejenom proto, že se narodil právě
v třiatřicátém. Narodil se do rodiny zemědělců, která již dlouhou dobu žila v Louce.
Vyrůstal se dvěma sourozenci, starším
bratrem Laďou a mladší sestrou Anežkou.
Do života všech vstoupila válka. Jako šestiletý vnímal okupaci, v jeho dvanácti válka skončila. Naštěstí se rodiny zblízka nedotkla.
50. léta nebyla přívětivá, otec nepatřil mezi angažované. Proto musel Eda
do učení na Slovensko ke svému strýci do
Dubnice nad Váhom. Zde se vyučil soustružníkem a zde prožil svá mladistvá léta.
Věnoval se zde i parašutismu, rád se tím
chlubil.
Léta vojny trávil převážně na Slovensku a zde i poté pracoval v dubnické
Zbrojovce. Vrátil se do Louky za prací
v nově vzniklé výrobně kordu. Zde poznal
i svou životní lásku Aničku Maňákovou.
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S ní se oženil v r. 1959. Láska to byla veliká, zrodilo se z ní 5 šikovných dětí. Málokterá
rodina se může pochlubit 3 strojními inženýry ze stejné vysoké školy. Měl 7 vnoučat
a dožil se 1. pravnuka Rogera.
Děda Eda byl poté věrný jednomu zaměstnavateli, veličské Kordárně, kde pracoval jako soustružník a učňovský mistr. Tady působil jako člen podnikového hasičského
týmu, který sklízel úspěchy až na republikové úrovni. Hasičské zkušenosti předával
i mladým učnicím.
Hasičině se věnoval i v obci coby velmi aktivní člen Hasičského sboru Louka. Rád
se účastnil soutěží, přispíval zábavě po soutěžích, pomáhal organizovat vyhlášené výlety. Nesmíme opominout i pomoc při zakládání dětské dechovky při Osvětové besedě
Louka v 70. letech. Lúcká dětská dechovka, krojovaná, přispívala dobré náladě v širokém okolí, často hrála i na kolonádě v Luhačovicích. Děda Eda se podílel i na stavebním
dění v obci coby dlouholetý člen stavební komise Obecního úřadu.
K jeho koníčkům patřilo rybaření, každou neděli nemohl chybět na mariáši, rád
zpíval a vyprávěl, jeho slivovice je skvostem.
Na jeho nadhled, životní moudrost, preciznost a pracovitost nezapomeneme.

Primice

Praha v sobotu 8. července. Tomáš Mikulka
byl kardinálem Dominikem Dukou v kostele
svatého Jiljí v Praze vysvěcen na kněze. Této
mše svaté se zúčastnili i poutníci z Louky.
Velká část věřících se na parkovišti před Pravou oblékla do našeho Horňáckého kroje, což
mši dalo slavnostnější ráz. Krásu našeho kroje
neopomenul vyzvednout ani kardinál Duka. Ti
věřící, co se jim v autobuse nedostalo místo,
přijeli osobními auty. Po mši svaté se všichni
sešli v prostorách Dominikánského kláštera,
(současné bydliště P. Klimenta Mikulky) ke
společnému posezení a besedě.
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V sobotu odpoledne 15. července v 15:00
hodin sloužil v kostele Panny Marie Růžencové svoji primiční mši svatou otec Kliment
Mikulka. K této slavnostní události ho doprovázel od domu, kde prožil své dětství a mládí,
průvod věřících krojovaných domácích i přespolních. Před začátkem mše svaté P. Klimenta
Mikulku a všechny přítomné přivítala starostka obce Anna Vašicová:
„Je mi velkou ctí, že Vás můžu za občany Louky i jménem svým přivítat zde v kostele Panny
Marie Růžencové v Louce u příležitosti sloužení Vaší primiční mše svaté. Rovněž srdečně
vítám Vaše spolubratry, starostky a starosty

okolních obcí, milé hosty, všechny věřící domácí i přespolní, neméně srdečně u nás vítám
Vaše přátele z Francie. Tato mše svatá je výjimečná nejen tím, že je Vaše primiční, ale
i tím, že je to první primiční mše svatá sloužené v tomto kostele u nás v Louce. Vaše prožité
dětství a mládí u nás na dědině, kdy jste mohl
zažít nadšení, radost a velké odhodlání spoluobčanů při stavbě zdejšího kostela, jistě přispělo k formování Vašich myšlenek a následně rozhodnutí k volbě kněžského povolání.
Toto povolání není lehké, vyžaduje spoustu
odříkání. Na této cestě se setkáte nejen s radostnými událostmi, ale taky s utrpením
a beznadějí a právě v těchto momentech
mnohdy správně volená slova vyřčená ve
správný čas pomohou najít klid a mír duše,
což je někdy víc než sebelepší medicínské
technologie. Na této cestě Vám přeji především zdraví, nechť Vaše kroky provází Bůh.“
Velmi působivé kázání, které se dotklo mnoha
přítomných lidských srdcí měl kapucínský
kněz, rodák z Dolních Bojanovic P. Cyril Komosný, kamarád novokněze.
Na závěr mše svaté předali zástupci
věřících z Louky dary: kalich a patenu, ornát,
kytku a dortu s kostelíkem a taky horňáckou
krojovanou košili, která mu bude připomínat,
že se může mezi nás kdykoliv vrátit, že bude
vítán.
Po skončení mše svaté všichni přítomni byli pozváni ke společné hostině ať do
prostor kulturního domu, nebo pod stany
venku. Neopakovatelná atmosféra celého
odpoledne zanechala v mnohých zúčastněných nevšední, hluboký zážitek.
Do přípravy, jejíž organizaci si vzali za své
členové rodiny Sečkařových Marta a Jindřich,
hlavní organizátor byl ale jejich syn Štěpán, se
zapojilo kolem 30 spoluobčanů. Přidaly se
ženy s pečením koláčků, kterých se napeklo
4 500 kusů a taky zákusků 6 500, které se
podávali všem účastníkům primiční mše sva19  Lúcký zpravodaj 2017/03

té, ale i v neděli po mši svaté nejen v Louce,
ale i v Lipově.
Všem občanům z Louky děkuji prostřednictvím Luckého zpravodaje za nezištnou pomoc při přípravě této nevšední události, ať
přispěli jakýmkoliv způsobem. Bůh nechť
provází každý krok Otce Klimenta Mikulky.
Podělím se s Vámi o několik poděkování, kterých se nám dostalo.
Poděkování rodičů
Vážená paní starostko,
děkujeme za angažovanost Vás, občanů
a farníků z Louky při přípravě slavnosti primiční mše v Louce. Jsme rádi, že navzdory
historicky krátkému času, kdy jsme byli občany Louky, jsme mohli zanechat nesmazatelnou stopu. Bohu díky.
Laďa a Milena Mikulkovi Jeseník, 14. 7.2017
Poděkováni věřících z Dolních Dunajovic
Vážená paní starostko a všichni občané obce.
V sobotu 15. 7 .2017 jsme se s manželem
účastnili nádherné slavnosti ve vaší obci –
primiční mše svaté P. Klimenta Mikulky. Patříme do jedné rodiny. Nevíme, jakými slovy to
můžeme popsat, ale tento zážitek nás bude
provázet po zbytek našeho života. Proto jsme
si dovolili Vás oslovit a hlavně zaslat veliké
poděkování a obdiv Vám i všem, kteří jste se
podíleli na organizaci této události. Byli jsme
překvapení, jak se zapojili Vaši občané a kolik
práce a nadšení jste dokázali udělat pro tuto
slavnost. Velice rádi se k Vám příležitostně
vrátíme, protože jste se stali i našimi přáteli
a bratry. Prosíme Pána Boha, aby Vás provázel i v dalších dnech, abyste zůstali věrni svému vyznání a mohli ještě takových slavností
prožít víc.
S úctou k Vám a vašim spoluobčanům
Pavel a Zdeňka Karlíkovi – Dolní Dunajovice

Jak cítila slavnost primiční mše svaté jedna
z mnoha návštěvnic:
Pro celé generace našich předků bylo nemožné
mít v Louce kostel. Nám se dostalo takové milosti mít 1. primice. Skromný Tomášek, výborný
student, veliké přípravy celé dědiny, úklid, pečení, kroje. Veliké očekávání něčeho velikého,
co nám Pán Bůh dopřál. Bylo to daleko silnější
a obohacující. Slova P. Tomáška a naší paní
starostky – to se nedá zapomenout do konce
života. Celá organizace, doprava, obrazovka,
zdravotní služba, stany, posezení jak
v kulturáku, tak venku, stánky, pohoštění – to
nemělo chybu. Mockrát Pán Bůh zaplať všem.
Spokojená farnice
Sobota 16. září P. Petr Wnuk uspořádal pro
dobrovolníky, kteří se po celý rok starají
o čistotu kostela a jeho okolí jako poděkování za jejich činnost pouť do Štípy u Zlína.
Poutníky z Lipova a Louky provázel P. František Sedláček, seznámil je s historií kostela
a následně odsloužil za poutníky mši svatou.
„Na zpáteční cestě jsme navštívili ve Velikovce křížovou cestu v lese a taky jsme zastavili
uctít památku Aničky Zelíkové u jejího hrobu
v Napajedlách,“ s nadšením sdělila účastnice
zájezdu.
V neděli 24. září byla sloužena v kostele Panny Marie Růžencové v Louce děkovná mše
svatá. Celebroval P. Petr Wnuk.

20  Lúcký zpravodaj 2017/03

Pověsti a legendy
Život lidí na vesnicích do devatenáctého a ještě na přelomu dvacátého století byl závislý
z větší části na vlastní produkci potravin. Tak
nějak to vypadalo i v Louce. Nakupovalo se
jen to, co si lidé nedokázali vyprodukovat
vlastními silami. I peníze, kterých v domácnostech nikdy nebylo nazbyt, pocházely většinou z přebytků zemědělské činnosti. Jakékoliv
nepříjemné narušení domácí produkce potravin, ať už bylo způsobeno neúrodou v důsledku sucha, místních záplav, úhynem nebo nemocemi doma chovaných zvířat, bylo pro
obyvatele doslova život ohrožujícím stavem.
Slepice přestaly snášet vajíčka, kráva přestala
dojit. Co se to stalo, kdo za to může? Všechny
tyto neblahé příčiny byly připisovány uhranutí
a očarování. Tato tajemná moc uhranout zvířata, byla připisována právě čarodějnicím. Za
čarodějnice byly označovány většinou osoby
ženského pohlaví, často pokročilého věku. Co
bývalo příčinou takového nařčení? Byly to

sousedské neshody? Nedostatek
znalostí a tolerance? Často obojí. Úhyn krávy,
která byla někdy
nejdůležitějším
a jediným zdrojem
obživy, byl doslova
malou tragédií.
Proto bylo velmi
důležité, osoby
obdařené takto
nebezpečnými
schopnostmi poznat, vyvarovat se kontaktu
s nimi a snížit tak možnost újmy na vlastním
hospodářství. Jak se taková čarodějnice dala
poznat? Tak o tom vypráví místní pověst,
z dob už dávno minulých.

O ČAROVNÉ ŠAMRLCE
Rozpoznat čarodějnice bylo možné jen jednou
v roce. Tím dnem byl 25.prosinec, den Božího
narození. Místem byl kostel a mohlo to být
jen při mši svaté. Odvážný sedlák, který chtěl
tak závažné informace získat, musel vyrobit
malou šamrlku (nízká dřevěná stolička) a na
tuto šamrlku se pak v uvedený den v kostele
postavit. Nezbytnou podmínkou k výrobě této
šamrlky, byl den zahájení výroby. 13. prosinec, na svátek svaté Lucie, magický svátek
a magické datum. Ukončení výroby šamrlky
muselo být na Štědrý den. Bylo nezbytné,
každý den na této šamrlce vykonat část prací,
žádný den nesměl být vynechán. Pracovat se
muselo i v neděli. Každodenní práce musela
být ukončena odzvoněním Anděl páně
(večerní modlitba odzvoněná na kapličce). Jen
při důsledném dodržení všech podmínek při
výrobě šamrlky mohlo dílo splnit své kouzelné
poslání. S takto vyrobenou šamrlkou se náš
odvážlivec mohl vydat na mši svatou o Božím
hodu do kostela. Musel se postavit úplně vzadu, aby měl všechny lidi před sebou. Okamžitě, jak se na šamrlku postavil, uviděl a rozpo21  Lúcký zpravodaj 2017/03

znal všechny čarodějnice.
Všechny čarodějnice byly
otočeny zády k oltáři. To právě byla ta kouzelná moc naší
šamrlky- vidět to, co druzí
nevidí. Ale ouha. Schopnost
člověka uvidět čarodějnice
byla vykoupena velkým nebezpečím. Odvážlivce viděly
i čarodějnice. Už v kostele
mu posunky vyhrožovaly.
Z kostela dřív odejít nemohl,
ale čarodějnice taky ne. Zle
by se člověku vedlo, kdyby
ho čarodějnice do rukou dostaly. Jedinou ochranou před
nimi byl rodný krov. Měl výhodu, stál úplně vzadu, odcházel z kostela jako první. Doběhnout z kostela
v Lipově domů do Louky
by se mu, ale nepodařilo.
Bylo proto nutné mít
plné kapsy maku. Okamžitě po vyjítí z kostela
musel část maku rozházet. Čarodějnice musely mák posbírat a teprve potom se dát do pronásledování. Mák se musel rozhodit ještě několikrát. Sám člověk čarodějnice při sbírání
nemohl vidět. To kouzlo bylo jen v kouzelné
šamrlce v kostele a jen v ten jeden den a jen
při té jediné mši svaté. Šamrlka po svém použití svou kouzelnou moc pozbyla. Pro další
poznání tajemných osob bylo nutné vyrobit
novou šamrlku. V okamžiku, kdy náš odvážlivec dorazil do rodného domu, požehnání,
které si odnesl ze mše svaté zabránilo, čarodějnicím zapamatovat si jeho podobu.
Naši předkové měli na svých zimácích asi hodně hluboké kapsy. Nedochoval se žádný písemný ani ústně podaný případ, že by čarodějnice některého odvážlivce dostihly a nějak
mu ublížily.
Antonín Maňák

Připravuje se
Hody připravuje ročník 1999
06.10.
ve 20.00 hod. na kulturním domě, hraje skupina ARTEMIS
07.10.
ve 20.00 hod. na kulturním domě, hraje TÚFARANKA
08.10.
v 10.00 hod. krojová hodová mše svatá v kostele panny Marie Růžencové,
celebruje P. Kliment Mikulka

ve 12.00 hod. hodová obchůzka stárků po dědině s pozvánkou na večerní
posezení, doprovod HCM Marka Potěšila

ve 20.00 hod. hodové závěrečné posezení s cimbálovou muzikou Marka
Potěšila

14.10.

ČZS Louka pořádá zájezd do Trenčína na výstavu zemědělské techniky
JAHRADA

18.10.
20.10.

Čaj o páté, přísálí KD, doprovodná muzika
Volby do parlamentu ČR od 14.00 do 22.00 hod., kanceláře Obecního úřadu
v Louce

21.10.

Volby do Parlamentu ČR od 8.00 do 14.00 hod., kanceláře Obecního úřadu
v Louce

20.10.
21.10.
27.10.

Balada pro banditu ochotníci z Louky repríza, sál kulturního domu v Louce
Balada pro banditu ochotníci z Louky repríza, sál kulturního domu v Louce
Světluškový průvod, připravuje výbor ČČK, sraz účastníků v 17.30 před kulturním
domem

31.10.
Listopad
03.11.
03.11.
12.11.

Dámský večer – výroba starodávných jídel pěry obyčejné i bramborové
Slavnostní svěcení hasičské techniky a sochy Sv. Floriána
Výsadba obecního sadu za asistence naši školáků od 9.00 hod na Staré Hoře
Balada pro banditu – ochotníci z Louky, repríza
Svatohubertská mše svatá, 10.00 hod kostel Panny Marie Růženco- vé v Louce

s doprovodným programem
Humor korení života – Ošmukat Vaška Mlýnka, sál kulturního domu v Louce,
vystoupí známí vypravěči s hudebním doprovodem dechové hudby Lipovjanka
28.11.
Floristický seminář, v 16.00 hod v sále kulturního domu – vede Jaromír Kokeš
mistr floristiky
03.12.
Tajemství adventu, vánoční mini trhy KD Louka, ukázka zvyků adventního času
v Moravské Louce a na Slovenských Vrbovcích
08.12.
Vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška před KD v 15.15 hod.
Vánoční trhy a Vánoční vystoupení dětí ZŠ a MŠ v 16.00 hod. na kulturním domě
Dámský večer – datum bude upřesněno na plakátech. S technikou malování šátků a výrobou
šperků Vás seznámí Barbora Hrbáčková.

18.11.
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