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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

první půlrok nám uběhl jako
mávnutím proutku. Jen okrajově přiblížím aktivity, které se nám povedly
realizovat a taky které nás čekají, popřípadě budou realizovány v příštím
čtvrtletí:
V současné době dokončujeme
stavbu Oprava hřbitovní zdi v Louce,
která byla podpořena Ministerstvem
zemědělství v programu Rozvoje venkova. Výběrové řízení vyhrála a opravy provedla firma Vít Strachota, Lipov.

V brzké době plánujeme realizaci Odpočinkové místo v lesích obce Louka
za parketem v areálu pod Hájem.
Podpořeno Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova ve výši 100 % vynalože3  Lúcký zpravodaj 2018/02

ných nákladů přes MAS (Místní akční
skupinu) Ostrožsko-Horňácko. Výběrové řízení vyhrála firma LESY Horňácko, s.r.o., Vítězná, Rohatec.
Dále připravujeme výběrové
řízení na akci Realizace prvků ÚSES
v k.ú. Louka u Ostrohu a to v lokalitách Horní šraňky, Roháč a okolí Bozatínského potoka na Kamenčném
z Plánu společných zařízení po proběhlých Komplexních úpravách na
katastrálním území Louky. Žádost
zpracovaná Ing. Petrem Kvapilem
byla podána na Operační program
Životního prostředí Ministerstva životního prostředí se 100 % úhradou.
Koncem měsíce června a dále
v červenci bude probíhat Revitalizace
obecního lesa, která je co 10 let řízená. Provede Ing. Petr Kvapil, lesnictví,
Na Výhoně, Hodonín. Při těžbě bude
dřevní hmota přednostně nabízena
občanům Louky, včas budeme informovat prostřednictvím místního rozhlasu a na úřední desce.
Ministerstvo pro místní rozvoj
akceptovalo námi podanou žádost
a podpořilo naši stavbu Oprava místní komunikace 2c u nádraží v Louce
ve výši 1 000 000,- Kč. Do konce června bude sepsána Smlouva o dílo s vítěznou firmou výběrového řízení
STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Oblast Východ, Uherské Hradiště. Stavba je plánována s dohotovením do konce října 2018.
Rovněž jsme měli úspěch v podání žádostí na Jihomoravský kraj.

Obec Louka byla podpořena na Vybavení kulturního centra, které spočívá v pořízení nové textilie na boční
opony jeviště a sledovacího reflektoru s příslušenstvím. Dotace bude poskytnuta z dotačního programu Podpora venkova pro rok 2018 z rozpočtu JMK. V současné době probíhá
průzkum trhu.
Podpora 50 % z rozpočtu JMK
byla přiznána na Vybavení knihovny, kde záměrem obce je vybavit knihovnu potřebnou technikou, PC pro
veřejnost, dataprojektorem s projekčním plátnem pro potřeby konání různých přednášek, autorských čtení,
dále na zřízení webových stránek
knihovny a online katalogu.
V současné době probíhají jednání s zaměstnanci odboru kultury
a památkové péče Jihomoravského
kraje, kde jsme žádali o finanční podporu na Restaurování zvonice v Louce. Po vyhodnocení stavu naší kulturní památky při místním šetření, které
proběhlo koncem května a příslibem
podpory, by oprava měla být provedena v podzimních měsících letošního roku.
Bezbariérové chodníky v Louce je název dotačního titulu, který
jsme podali na MAS Ostrožsko-Horňácko na opravu chodníku od mostu
v Dolním konci až po zastávku autobusu na Horním konci. Obci Louka
byla na tuto akci schválena částka ve
výši 4 500 000,- Kč. Na přípravě se
i n ten z iv ně p ra cu je t ak, a b y
v podzimních měsících byla realizována.
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S Pozemkovým úřadem Hodonín
spolupracujeme na přípravách pro
plánovanou stavbu cyklotrasy
a přístupové cesty k pozemkům mezi
obcí Louka a Lipov. Projektová dokumentace je podána na Stavební úřad
Veselí nad Moravou a jsou prováděny
kroky k povolení stavby.

Co se týká pracovního nasazení obecních zaměstnanců mimo pravidelnou
údržbu na všech obecních budovách,
travnatých plochách v intravilánu
a extravilánu obce, odstraňování padlých stromů po větru v lokalitě Maňáčany, intenzivně pracovali na stavbě
letní učebny ve zdejší základní škole
a zahrádky s výsadbou bylin. Bourací
a stavební práce zabrali poměrně hodně času. Stavba už se blíží ke zdárnému konci, kterou dokončí vítězná fir-

ma výběrového řízení. Nyní zbude
více prostoru na zvelebování veřejného prostranství.
V letních měsících je pro Vás
připraveno spousta zajímavých kulturních, sportovních i společenských
akcí jak pro děti, mládež, tak i pro
dospělé, všichni jste zváni k účasti,
kde se určitě potkáme.

Kvapem se nám blíží prázdniny, na
které se jistě těší všechna školní mládež. Čas dovolených, ať doma nebo na
zahraničních cestách, přeji pohodový
s odpočinkem, nabytím energie do
dalších činností a šťastným návratem.
Příjemné prázdninové dny Vám
přeje
Anna Vašicová,
starostka obce

Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
• poskytnutí dotace z rozpočtu obce Louka na aktivity DFS Lúčánek
• podpořit 7. ročník dětské pěvecké soutěže Horňácký zpěváček
• ukázku bojů se střelbou a žádost o povolení střelnice při akci Tečka za
•
•
•
•
•
•
•

prázdninami
instalaci stojanu na mapu Hodonínska v místě telefonní budky
poskytnutí finanční podpory na „Čtvrtý košt gulášů“
finanční dar na konání Slavnosti bratrstva Čechov a Slovákov na Javorině
Organizační řád Obecního úřadu obce Louka
Směrnici Obce Louka o ochraně osobních údajů pro knihovnu
podporu Linky bezpečí v roce 2018
Sazebník úhrad za poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
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Hodina Země
V sobotu 24. března se obec Louka tak
jako již několik předešlých let zapojila do
akce Hodina země 2018, celosvětové události na ochranu životního prostředí
a zejména klimatu. Tradičně jsme se zapojili zhasnutím pouličních světel od
20.30 do 21.30 hodin. V České republice
k této aktivitě vyzval obce a města ekologický institut VERONICA Brno. V letošním
roce se zapojilo 113 obcí, 11 kulturních
památek, 83 firem, 19 veřejných akcí
a stovky jednotlivců. První ročník se konal
v australském městě Sydney v roce 2007,
cílem bylo upozornit na změnu klimatu na
planetě Zemi, jeho dopad pociťujeme
stále víc i u nás.
Významným dopadem klimatických
změn je nedostatek vody. Sucho se stává
problémem nejen u nás, ale především
v rozvojových zemích. Cílem této akce je
upozornit na naše každodenní chování,
které ovlivňuje životní prostředí po celém
světě. Změna klimatu se dotkne nás všech
a k odvrácení jejich nejhorších dopadů
musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě
na Hodinu Země, kdy na šedesát minut
zhasneme byty, domy, památky a firmy.
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Horňácký zpěváček

V neděli 25. března uspořádaly obec Velká
nad Veličkou a Agentura AV ve spolupráci
se všemi horňáckými obcemi již 7. ročník
dětské pěvecké soutěže Horňácký zpěváček, který se konal pod záštitou našeho
senátora PČR Ivo Valenty. Pan senátor byl
pěveckému soutěžení osobně přítomný.
Soutěž se tentokrát konala v nově rekonstruovaném kulturním domě ve Velké nad
Veličkou.
Horňáckého zpěváčka se zúčastnilo
8 dětí od nás z Louky. Zatím největší počet v historii této soutěže. V kategorii do
10 let se za obec Louka přihlásila Sofie
Dobešková (2 roky) a Ria Sabotová (6 let)
s písní Čí sú to kačenky. V kategorii 10–15
let zpívala Adélka Vybíralová (10 let) píseň
Ach mamko, mamko. František Hýža
(10 let) píseň bez hudebního doprovodu
Bude jar, bude jar a druhou píseň s hudebním doprovodem Jede šohaj z Vídňa,
vystřídal ho Filip Švrček (11 let) s písní Šak
si, Bože, pěkná. Tomáš Štefánek (15 let)
zazpíval Hory, hory, černé a Chodím, chodím po dědině. Kateřina Evjáková (15 let)
bez hudebního doprovodu zazpívala píseň
Prala sem já na dolině a s hudebním doprovodem Povidajú lidé, že su malovaná.
Soutěž zavíral její bratr Hynek Evják

(15 let) písní Zahraj ně, hudečku bez hudby a s hudbou Gdo vínečko rád pijává.
O hudební doprovod všech zpěváčků se postarala Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila z Lipova. Vítězem celé
soutěže se stal Jan Pavlík z Hrubé Vrbky
(10 let) s písní Dobre je Ti, moja milá.

Za prezentaci našim malým zpěváčkům
děkujeme, přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích a ať svými písněmi potěší
hodně dalších diváků a posluchačů.

Velikonoční klepání

Velikonoční klepání byl u mládeže hodně
oblíbený zvyk, kterým mladí chlapci žili po
celou dobu pašijových dnů, kdy v kostele
u nás tehdy na kapličce nezvoní od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty zvony.
„Scházeli jsme se u horního mostu
a průvodem s různými klepáči a řehtačkami oznamovali poledne, klekání, ráno
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v šest a odpoledne ve tři. V mezi čase
jsme si dělali ohně pod skalů, když nevyšlo počasí, tak pod mostem a opékali erteple (brambory), to nás doma na Velký
pátek neviděli celý den. Vedení průvodu
bylo výsadou kluků osmáků a deváťáků,
teď už je to všecko ináč,“ zavzpomínal
strýček Jagoš.
Jak plyne čas, tak se mění i zvyky.
Dnes nechodí klepat jen chlapci, těch je
málo, vypomáhají i děvčata. Rovněž věková hranice se snižuje. Mezi letošní nejmladší a nejaktivnější účastníky patřil malý
Kubíček Vašiců, maminka s ním nevynechala ani jedno klepání, doprovázeli staršího bratra Honzu. Taky Terezka Maňáková s babičkou byly častými účastnicemi.
Za udržování a vedení tohoto velikonočního zvyku děkujeme Barborce Karáskové,
Ondrovi Maňákovi, Tobiáši Zemánkovi.
Poděkování samozřejmě patří všem
dětem.
Rovněž i letos odborná komise ve
složení: pí Marie Náhlíková, Jan Maňák,
Josef Jagoš a Jan Sedláček vyhodnotili
nejaktivnější klepáče. Všem na závěr poděkovala za dodržování místních zvyků
a tradic starostka obce pí Anna Vašicová
a předala malou pozornost. Barborka Karásková si odnesla malovanou perníkovou
slepičku, Jakub Vašica velkého čokoládového zajíce. Jan Vašica, Ondřej Maňák,
David Maňák, Tomáš Stodolák, František
Hýža a Vojtěch Sečkař dostali malovaného
zajíčka, kterého zdobila paní Alenka Vacková. Sedláčková Anežka si odnesla čokoládového zajíčka a její bratr Mikoláš Sedláček korbáč. Ostatní děti dostaly za svoji
účast jako poděkování balíček. Tentokrát
v průběhu velikonoční doby klepalo
32 dětí.

Ukliďme Česko

Samozřejmě tak jako roky předešlé se po
skončení všichni sešli Pod hájem ke společnému posezení. Byla připravena gulášová polévka, opékání špekáčků, káva
nebo čaj.
Za aktivní účast letošního úklidu
organizátoři ohodnotili diplomem nejen
nejmladší účastníky, ale taky ohodnoceni
byli věkově pokročilejší. Samozřejmě poděkování patří všem zúčastněným.

Sbírka pro diakonii
Výbor ČČK v součinnosti s akcí Ukliďme
Česko uspořádal sbírku ošacení pro Diakonii Broumov, se kterou již přes deset let
spolupracujeme. Do prostor zázemí zahrádkářů ve víceúčelové budově měli občané možnost přinést pytle s větším objemem ošacení, sklo, kapny nebo matrace,
nebo taky dobře zabalené nádobí, prostě
vše nepoškozené a co nevejde do otvorů
na malých kontejnerech u obecního úřadu. Všem zúčastněným při obou akcích
děkujeme za aktivní přístup, za pomoc
potřebným a zpříjemnění okolí naší obce.
Sobota 7. dubna. V 9 hodin se sešla pětatřiceti členná skupina nadšenců, kteří se
zapojili do akce Ukliďme Česko. Celou tuto akci zorganizovali členové komise životního prostředí Obce Louka tentokrát
v čele s MUDr. Petrem Dvorským. Trasu
úklidu předem pečlivě připravili. Letos se
zapojili i členové Mysliveckého sdružení
Volavec Louka a hasiči. Pytle se sesbíranými odpadky sváželi zaměstnanci Obecního
úřadu ke kontejnerům, kde probíhalo jejich třídění. Na množství pytlů bylo znát,
že si svého okolí vážíme a znečištění nebylo tolik jako první rok.
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Český Banát

Ve čtvrtek 12. dubna se konala v místní
knihovně přednáška Český Banát – krajané z Gerníku. Měli jsme možnost shlédnout život českých krajanů v Gerníku, jedné z největší z šesti českých vesnic v rumunském Banátu očima Mgr. Anežky Hrbáčkové a jejích přátel, kteří navštívili
a poznali způsob života v rodině Josefa
a Marie Maštalířových, Karbanovi, Nedvědovi na Velké Straně, Merhautovi Josefa
a Marie na Malé Straně a taky Merhautovi
(mladí) Václav a Bára na Hřebeni, Boudovi
(ředitelovic).
Anežka Hrbáčková je cestovatelka
po Balkánu, která více jak 10x navštívila
GERNÍK (Banát), dále procestovala Srbsko,
Albánii, Chorvatsko, Turecko a Gruzii. Poté
studovala romistiku a obecnou antropologii.
Čeští osadníci přišli do rumunského
Banátu v polovině 19. století, převážně
z Jižních Čech. Založili zde vesnice Gerník,
Rovensko, Bígl, Einbentál, Šumice , Svatá
Helena a Svatá Alžběta, která posléze zanikla. Tato oblast je často navštěvována
českými turisty, kteří hledají ubytování
především u tamního obyvatelstva. Život
těchto lidí je velmi obtížný, živí se země9  Lúcký zpravodaj 2018/02

dělstvím, výpěstky na svých políčkách.
Zaměstnání v továrnách najde jen malá
část obyvatelstva. Mnoho mladých lidí
odchází zpět do České republiky hledat
práci a snadnější způsob obživy. V poslední době se zde rozvíjí také agroturistika.
Anežka nám dále doplňuje: „Jde
o historický název území v dnešním Rumunsku, zčásti zasahující do Srbska. Dnes
se oficiálně nepoužívá (nepoužívá se
v terminologii státní správy, např. ve
folkloru, etnografii je ale stále aktuální),
české vesnice se nacházejí v oblasti (rum.
judetul, česky něco jako hrabství) CarasSeverin. Nicméně termín Banát zdomácněl
do jisté míry u dnešních krajanů i u turistů,
kteří vesnice navštěvují. Další české vesnice, méně početné a méně známé, se nacházejí také v srbské části Banátu, na jih
od Dunaje. Správný termín by tedy měl
znít: české vesnice v rumunském Banátu.“

Košt trnek

12. ročník Koštu trnek od varených po tekuté se konal v sobotu 14. dubna v prostorách kulturního domu. Návštěvníci měli
možnost koštovat nejen slivovice a různé
druhy destilátů, varené trnky, ale taky
pečivo s trnkama.

V doprovodném programu hrála Horňácká cimbálová muzika Jožky Staši. Vystoupily se dvěma vstupy Mužský sbor z Louky, Mužský sbor z Vacenovic, Ženský sbor
z Velké nad Veličkou a Ženský sbor Erteple z Hodonína. V průběhu odpoledne jsme
měli možnost poslechnout sourozence
Boženku a Zdeňka Baťkovi. Celým programem mluveným slovem provázel známý
horňácký moderátor Jiří Miškeřík z Hrubé
Vrbky.
Na letošním koštu trnek i přes nepřízeň loňského počasí, kdy většina modrého ovoce pomrzla, později byla znehodnocena vlivem sucha, se sešlo 118 vzorků
slivovice a 50 vzorků různých destilátů
a to jak od místních pěstitelů, pěstitelů
okolních obcí, tak i ze Slovenska. Šampión
koštu byl pěstitel Karel Ventus z Opavy se
vzorkem švestek roku 2016. Dále byla vyhodnocena tři první místa v pořadí
1) Josef Šmehlík, Louka 253, vzorek duranzie, ročník 2013. 2) Zríni Ján, Louka 28 se

kající trnkové omáčky s uzeným od paní
Pindorové se snědlo plných deset litrů.
Všem hospodyňkám za poskytnuté pečivo
děkujeme. Taky velké díky patří všem,
kteří poskytli k degustaci vzorek pálenek
jakéhokoliv druhu.
Letošního koštovacího odpoledne
se zúčastnili a poctili svoji návštěvou starostové okolních obcí s poslankyní parlamentu České republiky paní Janou Krutákovou (zleva Martina Bílová – starostka
Tvarožná Lhota, Jiří Hrbáč – Javorník, Jana
Krutáková, Antonín Okénka – Nová Lhota,
Anna Vašicová – Louka).

vzorkem duranzie, ročník 2016 a 3) Náhlík
Josef, Tasov, duranzie ročník 2016.
Různých druhů pečiva plněných
trnkama (povidly) se tentokrát sešlo 48.
Samozřejmě velká poptávka byla po patentech, ale taky bramborové tašky s povidly paní Maňákové, bálešky, kynuté
knedle, buchty, trnkové rolády a trnkové
řezy velice rychle zmizely z nabídky. Vyni-

Degustace povidel
Ke Koštu trnek od varených po tekuté
patří také degustace a následná výstava
povidel. Ohodnocení vzorků trnek proběhlo v pondělí 9. dubna v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu a zúčastnilo se jí 14 zkušených místních žen různých věkových kategorií. V letošním roce
se hodnotilo 31 vzorků povidel ať už z du-
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ranzií, karlátek nebo dokonce i z hrušek, gustačních komisí: Josef Náhlík, Josef Petruch, Radim Buzík, Jan Břeň, Martin Majablek a směsí.
cek, Marek Zajíček, Petr Maňák, Michal
Škopík, Jaromír Kostelanský, František
Degustace slivovice
Degustace všech vzorků destilátů proběh- Hudeček, Petr Dvorský, Josef Štědronský,
la 6. dubna v 17 hodin v zasedací místnos- Zdeněk Maňák, Vlastimil Horák, Miroslav
ti kulturního domu Louka a zúčastnilo se jí Maňák, Lukáš Horák, Zdeněk Adamík, Hy30 degustátorů. Celkem bylo hodnoceno nek Urubek, Josef Vašica, Michal Černo168 vzorků. Kalibrační (nultý vzorek) byl horský, Stanislav Maňák, Ján Zríni, Lýdie
Hubičková, Jiří Buzík, Josef Staša, Dušan
ohodnocen 42 body.
Hodnocení probíhalo dle metody Prášek, František Okénka, Libor Kolacia,
doc. Ing. J. Balíka PhDr. 50bodovým systé- Miroslav Vašica. Členové subkomise:
mem. Vzorky označené „S“ byly následně předseda Josef Náhlík, ostatní členové:
hodnoceny ve finálovém kole. Z těchto Jan Břeň, Petr Maňák, František Hudeček,
vzorků byl vybrán ŠAMPION VÝSTAVY. Zdeněk Maňák, Lukáš Horák, Josef Vašica.
Degustaci řídil Josef Náhlík. Členové de-

Mladé Horňácko
Neděle 15. dubna: V nově zrekonstruovaném
kulturním domě ve Velké nad Veličkou proběhl
46. ročník dětského folklorního festivalu Mladé
Horňácko, ve kterém účinkovaly dětské soubory ZŠ z Lipova, Louky, Kuželova, Javorníka, Nové
Lhoty, Suchova a soubor Veličánek a ZUŠ Velká
nad Veličkou. Předpremiéra tohoto jedinečného programu, kterého se zúčastnilo přes 260
krojovaných dětí z celého Horňácka se konala
v sále Sokolovny Lipov v sobotu 14. dubna
v 17.00 hodin.
Od nás z Louky vystupovaly děti folklorního souboru Lúčánek pod vedením paní Jany
Evjákové a Martina Zríni ve dvou vstupech. Nejprve Lúčánek mladší s programem Ja létala
vlaštověnka s doprovodem CM Lipovjánku. Jak to bylo s Bětů se s úspěchem představil
Lúčánek starší, taky s doprovodem CM Lipovjánku jehož členy jsou i děti z Louky.
Vystoupení můžeme shlédnout před hlavním sobotním programem v červenci
při Horňáckých slavnostech na Strážné hůrce. Za prezentaci obce a udržení kulturních
tradic dětem i vedoucím děkujeme, rovněž tak maminkám za přípravu krojů.
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Chytré
blondýnky
radí...
Ve středu 25. dubna jsme uspořádali Čaj
o páté na téma Vaše cesty k bezpečí aneb
chytré blondýnky radí… Tento informačně
vzdělávací projekt připravily převážně
členky Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Vznik této publikace podpořila
i obec Louka a zúčastněným byla zdarma
věnována.
Vzhledem k tomu, že se stále setkáváme s různými nástrahami, návštěvami
podomních prodejců, falešných řemeslníků jsme zvolili toto téma k přiblížení našim spoluobčanům. S tím jak máme reagovat na různé krizové situace nás srozumitelně seznámil člen Hasičského záchranné sboru Hodonín por. Bc. Vojtěch
Kölbel.
Různé modelové stavy nám přiblížil
pomocí video projektu. Zdůraznil včasnost
a přesnost volání pomoci při vzniku nenadálé situace. Pro nahlášení události ohrožující zdraví, život, majetek nebo bezpečnost osoby či veřejný pořádek je vyhrazeno několik čísel:
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská (obecní) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového
volání
Je jen škoda, že tuto problematiku si přišlo vyslechnout poměrně málo našich
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občanů, neboť se stále setkáváme a stále
se na nás osobě nebo telefonicky obrací
občané s tím, že jim někdo nabízí různé
zboží, opravu poruch v domácnostech,
změnu dodavatele energií. Nabízející se
nezastaví před ničím, neberou v potaz ani
zveřejněný Tržní řád Obce Louka. Neuzavírejte nabízené služby, pokud nemáte
podrobně pročtenou smlouvu, následně
se pak těžko vyvazuje a mnohokrát vznikají ztráty jak finanční, tak na zdraví.
V publikaci, která je k dispozici na
Obecním úřadě za 50,- Kč se dovíte všechno potřebné, jak se chovat v nenadálých
situacích až po nástrahy při cestách do
zahraničí. Pokud Vás tématika zaujala,
detailněji než v brožurce, informace najdete na Portálu krizového řízení
KRIZPORT, který průběžně přináší aktuální
informace z oblasti přípravy i řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Den osvobození

Ve čtvrtek 26. dubna v podvečer jsme si
připomněli den osvobození Louky za druhé světové války položením věnce k pomníku padlých a zapálením svíce. Tímto
pietním aktem uctili zastupitelé obce památku našich občanů padlých v druhé
světové válce.

Flora Bratislava
V sobotu dne 28. dubna Český zahrádkářský svaz Louka uspořádal nejen pro členy
zájezd na Flóru do Bratislavy.
Bylo možné zde shlédnout velké množství
kvetoucích venkovních květin. Zakoupit si
k výsadbě na svých zahrádkách, balkónech nebo dvorcích. Sousta květin se našla taky na výzdobu domácností. V interiéru výstaviště jsme se mohli zúčastnit různých přednášek vztahujících se k pěstování, štěpování či aranžmá. Taky načerpat
inspiraci na různé dekorativní prvky a moderní úpravu našeho domu a okolí.
Na zpáteční cestě jsme navštívili
nejstarší poutní místo Mariánka, které se
nachází pár kilometrů od Bratislavy v jižní
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části Záhorá. Poutní místo Mariánka je
zahalenou různými legendami. Jedna je
o poutníkovi, který v tomto údolí žil
a z hruškového dřeva si vytesal sošku Panny Marie. Během nepokojů, které nastaly
v Uhrách po smrti krále Štěpána musel
poustevník ze svého místa utéct. Sošku
ukryl do vykotlaného stromu, ta se našla
o několik desetiletí později.
Historie poutního místa sahá do
roku 1377, kdy toto místo navštívil Uherský král Ludvík I. Veliký a položil zde základní kámen kostela. Kostel dal do správy
Řádu Pavlínů, který zde působil do roku
1786. Od roku 1927 do roku 1950 poutní
místo spravuje Kongregace bratří těšitelů.
Ti zrekonstruovali kostel a bývalý pavlínský klášter – zámeček, který slouží jako
poutní a kongregační dům. V údolí najdeme milostiplnou sošku Panny Marie Tálenské a zázračný pramen. Někteří z našich poutníků si vystáli frontu u tohoto
zázračného pramene. Rovněž jsme měli
možnost se zúčastnit svatební mše v kostele. Taky procházka údolím u vesnice
Mariánky byla příjemná a povzbuzující. Za
zorganizování zájezdu pořadatelům děkujeme.

Stavění máje
V pondělí 30. dubna již v ranních hodinách, jako
každý rok ročník 18leté mládeže, letos je to ročník
2000, zahájil vedení kulturně společenských aktivit
v letošním roce stavěním máje. Stavění máje je
v Louce dlouholetá tradice, která se postupně mění
tak, jak se vyvíjí společnost, ale podstata je stále
stejná. Máj se postaví a stojí po celý měsíc máj. Radost z něho mají nejen mladí, ale všichni bez věkového rozdílu.
Co všemu předcházelo. V neděli týden předem mládež ročníku 2000 na voze s koňským povozem, který poskytl pan Martin Chrenčík, přivezla se
zpěvem lidových písní slavnostně vršek na máj. Vybírali tentokrát v obecním lese nad lipovským hřištěm. Že vybrali dobře, měli možnost shlédnout nejenom občané naší dědiny, ale taky Lipovjané, neboť přístup k obecnímu lesu je vhodný jen z lipovské strany.
Samozřejmě nesmí chybět ani společná trička s příhodným logem, která budou po dlouhou
dobu připomínat zatím ještě bezstarostné mládí.
Při zdobení vršku se k ročníku přidala i ostatní mládež, ba ani školní děti nesměly chybět.
Opracování kmene 20 metrů vysokého smrku, který tak jako již několik předešlých let nám
darovala Obec Nová Lhota, prováděli hoši z ročníku během dne. Převoz na místo v brzkých ranních hodinách a postavení odpoledne zabezpečili pomocí techniky pracovníci
firmy Lesy Horňácko, s.r.o. Nad správností opracování, spojení kmene s ozdobeným
vrškem a na postavení dohlížel pan Petr Evják.
Podpořit naši mládež přišla poměrně velká část našeho obyvatelstva bez rozdílu
věku. Bylo možné se občerstvit kofolou, pivem, grilovanými klobáskami nebo párkem.
Po celé odpoledne foukal poměrně silný vítr, strach z postavení měla většina přítomných povzbuzujících. Ten, kdo si dobře nedržel kelímek s kofolou či pivem, měl ho brzy
v lepším případě na zemi, jinak na oděvu. Ala vše dobře dopadlo, májka je postavena.
Dobrá nálada trvala hodně dlouho po setmění. Samozřejmě hoši svoji májku hlídali až
do ranních hodin.
Za přípravu této pěkné akce ročníku děkujeme a budeme se těšit na další plánované akce.
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Strom svobody
Obec Louka u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky vysadila strom svobody, který
nese název Masarykova lípa 2018. Přímé výsadby se
ujal ročník 2000, který v letošním roce řídí kulturně
společenskou činnost u nás v Louce.
Před 99 lety, dne 1. května 1919 naší otcové
a dědové na paměť vzniku republiky vysadili dva
stromy svobody. Bylo to před tehdejší obecnou
školou. Jedna lípa z horní strany byla nazvána po
prezidentu republiky Tomáši Garrigue Masarykovi,
druhá z dolní strany lípou Legionářů na počest jejich boje o vznik republiky.
V červnu roku 1992 byla Masarykova lípa
zasažena při letní bouři bleskem a z bezpečnostních důvodů musela být pokácena. Proto na památku vzniku republiky, na památku prezidenta Masaryka, našich dědů legionářů a všech našich předků vysazujeme tento strom, symbol svobody. Tentokrát na
místě poblíž pomníku padlých našich spoluobčanů v první světové válce. Ať připomíná
příštím generacím touhu českého národa a našich občanů po svobodě a lepší budoucnosti.
Ať se našemu stromu svobody vždy daří, ať ho nezlomí žádná bouře a ať je vzpomínkou příštím generacím na nás.
PODAŘILO SE ZÍSKAT Z KRONIK
Seznam padlých vojáků Louky
Daniel Antonín, cikán, nar. 2. 5. 1893 Veselí n. M., vojín, zemřel 1. 1. 1918, byl prohlášen za mrtvého. Dostrašil Josef 9, nar. 12. 4. 1896, vojín 25.zeměbr.pěš.pl.,3.náhr.rota, padl v boji 4. 9.
1915 u Barbin, jihozápadně od Olyky, Volyň, pochován tamtéž 9. 9. 1915. Dostrašil Josef, nar.
1896, vojín zeměbrany, 8.pěš.pl.-1.rota, a 5.pěš.pl., zemřel 4. 9. 1915 v boji u Barbin, jihozápadně od Olyka, Volyň, Rusko. Frola Jan 16, nar. 15. 8. 1863, pěšák, zemřel 13. 9. 1914 v Srbsku,
(Seznam ztrát č. 30 ze dne 19. 10. 1914), zemřel asi na kótě 670 u Lipeku na Kostajniku. Frola
Jan, nar. 1890, vojín 3.pěš.pl.-2.rota, zemř. v srpnu 1914 v Haliči při útoku na Lubin. Hájíček Antonín 66, nar. 4. 5. 1886, vojín 25.domobr.pěš.pl., zemřel v zajetí 9. 12. 1916 v nemocnici Oroši
v Rusku, kde je na hřbitově pochován. Holomek Jiří, nar. 1883, cikán, vojín 3.pěš.pl.-7.polní rota,
zemřel na ruském bojišti 7. 10. 1915 u Zielone. Hrbáček Pavel 95, nar. 31. 8. 1873, vojín 3.pěš.pl.
-10.rota, zemřel 12. 10. 1915 u Nowostawce, Buczacz. Huráb Jan 33, nar. 26. 8. 1895, zemřel
v zajetí v Srbsku. Jagoš Josef 142, nar. 19. 8. 1894, nezvěstný od 18. 8. 1917, naposledy psal
17. 8. 1917 z italské fronty. Kašpárek Jan 62, nar. 31. 1. 1896, utonul 5. 6. 1915. Košík František,
nar. 1888, vojín 3.pěš.pl., zemř. 30. 7. 1919 v nemocnici ve Fonte d´Amore, Itálie, pohřben
31. 7. 1919 v Sulmona. Lukeš František 163, nar. 1887 Velká, vojín, zemřel 18. 10. 1915 Abta
Brunek, Švýcarsko, pochován na vojen. hřbitově 3.roty Trasen auzla, Lagaonoi, Švýcarsko.
Maňák František, nar. 18. 9. 1885, vojín 25.domobr.pěš.pl., zemřel 13. 8. 1916 ve Verest. guber15  Lúcký zpravodaj 2018/02

nii, Petrohrad, Rusko. Maňák František, nar. 1895, vojín 25.zeměbr.pěš.pl., zemřel 6. 6. 1915 na
kótě 287 Puikut, Mosciska, Halič, kde je i pochován. Maňák Jan, nar. 1891, vojín 25.zeměbr.pěš.
pl., zemřel 9. 6. 1915, polní pošta 100 na ruském bojišti v Haliči u Lvova. Sedláček Josef 82, nar.
3. 4. 1892, vojín 25.zeměbran.pěš.pl., zemřel 18. 4. 1915 v epidemic. Nemocnici barák č.3, Miskolc, župa Borsod, Uhry. Sedláček Martin 100, nar. 13. 1. 1877, vojín pracov.odd.č. IV/14, zemřel
v r. 1916 v Pergine, Trident Tyroly, (7. 10. 1915 v Itálii). Sedláček Petr 40, nar. 28. 8. 1882, vojín
3.pěš.pl.-4.rota, zemřel 9. 4. 1917 na kótě 100 východně u Spacapani , okr. Gorice, Přímoří,
v Itálii, pohřben 10. 4. 1917 u Antonín Górz, Kústerland. Šimlík Cyril 113, nar. 13. 2. 1892, voj.
3.pěš.pl.-6.rota. Škopík Jiří 38, nar. 5. 4. 1883, padl na italské frontě a byl k 1. 1. 1920 prohlášen
za mrtvého. Škopík Martin 53, nar. 9. 11. 1875, naposledy psal 28. 10. 1914 z ruské fronty. Škopík Martin 1, nar. 11. 11. 1877, vojín domobr.prap. 42, zemřel 12. 3. 1916 Monte dei sei Bok,
Gorice, Přímoří, v Itálii, pohřben 13. 3. 1916 v Doberdu. Šmehlík Jan 96, nar. 16. 1. 1880, zeměbranecký pluk č.13-Olomouc, 6.polní kompanie, zemřel 1. 3. 1915. Vodička Josef, nar. 7. 2.
1881, bytem Rohatec 262, obuvnický mistr, vojín 3.pěš.pl., zemř. 3. 7. 1916 po těžkém zranění
v boji u Gubina v Rusku, pochován u Gubina asi 50 km od haličské hranice Stojanov.
Seznam raněných vojáků Louky
Grabec Jan, 1887, voj.25.zeměbr.pěš.pl.-10.rota, SZ č. 97 z 9. 1. 1915. Grünzweig Alfréd, 1895,
voj. 3.pěš,pl.-8.rota, raněn 18. 7. 1915 Majdan Howiecki, Volyň. Horák František, 1883, voj.
3.pěš.pl.-9.rota, raněn 4. 5. 1915 u Biecz, Gorlice, Halič. Jagoš Jan, 1891, svob. 25.zeměbran.pěš.
pl.-1.rota, raněn v červnu 1916 Zaturcy, Vlad. Volinskij Volyň. Jagoš Josef, 1884, vojín 3.pěš.pl.14.rota, raněn 14. 8. 1915 Kamionka, Brody, Halič. Karásek Cyril, 1887, voj. 30.domobr.prap.,
raněn-viz SZ 623 ze dne 31. 10. 1917. Maňák František, 1893, voj. 3.pěš.pl.-9.rota, raněn v květnu 1915 u Jaroslawi, Halič. Maňák František, 1896, svob. 3.pěš.pl.-13.rota, raněn v červenci
1916 u Gubinu, Luck, Volyň. Maňák Josef, 1876, voj. 25.domobranec.pěš.pl.-10.rota, raněn
v prosinci 1915 Markotini, Hradec, Přímoří. Maňák Josef, 1882, dělostřelec 9.horského dělostřelec.pl.-3.bate-rie, SZ 297 ze dne 21. 10. 1915. Maňák Josef, 1889, čet.3.pěš.pl.-15.rota, raněn na
podzim 1916. Maňák Josef, 1895, voj. 3.pěš.pl.-IGA.rota, SZ 472 ze dne 3. 10. 1916. Maňák Josef, 1896, voj. 8.zeměbran.pěš.pl.-5.rota, raněn 20. 7. 1915 Mala Niedrzwica, Lublin, Ruské Polsko. Maňák Tomáš, 1885, voj. 25.zeměbr.pěš.pl.-10.rota, SZ 97 z 9. 1. 1915, dále voj. 25.zeměbr.
pěš.pluku -1.rota, raněn 8. 3. 1915 na kopci Piaski u Jablonki, Lisko, Halič. Mikéska František,
1894, voj.3.pěš.pl.-10.rota, raněn v květnu 1915 u Jaroslawi, Halič, dále voj.3.pěš.pl.-1.rota, raněn, SZ 615 ze dne 10. 10. 1917. Sečkář František, 1899, voj.3.pěš.pl.-II. kulom.rota, raněn
v červnu 1918 u San Dona di Piave, provincie Venezia, Itálie. Šimlík Cyril, 1892, voj.3.pěš.pl.6.rota, raněn 4. 5. 1915 u Biecz, Gorlice, Halič. Škopík Tomáš, 1878, voj. 25.domobran.pěš.pl.9.rota, raněn 3. 11. 1915 Markotini, Hradec, Přímoří. Vodička Josef, 1881, voj. 3.pěš.pl.-1.rota,
raněn v červnu 1916 u Gubinu, Luck, Volyň.
Seznam válečných zajatců Louky
Maňák Josef, 1896, voj. 3.pěš.pl., zajat a dopraven do zajat.táb. S. Maria v Itálii. Mikéska Jan,
1891, čet. 25. zeměbran.pěš.pl.-12.rota, deportován do zajat.tábora v Rusku, SZ č. 396 ze dne
21. 3. 1916. Sečkář Cyril, 1896,voj.25.střeleckého pluku, zajat a deportován do zajat.tábora
Charkov v Rusku, SZ 583 ze dne 31. 5. 1917. Sedláček Pavel, 1886, voj. 3.pěš.pl.-8.rota, zajat
v lednu 1916 u Zielona poblíž Buczacze a deportován do zajat. tábora Dorf Bugry, Tomsk v Rusku. Vaculík Josef, 1896, voj. 3.pěš.pl.-8.ro-ta, zajat a de-portován do zajat.táb.v Rusku.
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Vyznamenaní vojáci z Louky
BRONZOVÁ ZÁSLUŽNÁ MEDAILE – SIGNUM LAUDIS: Frydecký Josef, vojín, bronzová medaile 2x. Jagoš Klement, bronzová medaile. Košík Jan, voj., bronzová medaile- 2x. Lancuch Josef,
čet., bronzová záslužná medaile. Machala Antonín, stříbrná záslužná medaile II.tř., + bronzová
záslužná medaile. Maňák František, svob., stříbrná medaile I.tř., + bronzová záslužná medaile
Mikéska František, vojín, bronzová medaile.
STŘÍBRNÁ ZÁSLUŽNÁ MEDAILE II. TŘÍDY - SIGNUM LAUDIS: Machala Antonín, stříbrná záslužná medaile II.tř., + bronzová záslužná medaile. Maňák Antonín, dragoun, stříbrná záslužná
medaile 2.tř. Maňák František, svob., stříbrná medaile I.tř., + bronzová záslužná medaile.
Sečkář Josef, čet., stříbrná medaile II.tř. Škopík Tomáš, voj., stříbrná medaile II.tř.
MEDAILE ZA UDATNOST - BRONZOVÁ: Jakubíček Jan, dělostřelec, železný záslužný kříž na
stuze medaile za udatnost.
ŽELEZNÝ ZÁSLUŽNÝ KŘÍŽ: Jakubíček Jan, dělostřelec, železný záslužný kříž na stuze.
Škopík Jan, voj. 25. domobran. pěš. pl., železný záslužný kříž na stuze za udatnost.
Škopík Martin, šikovatel, jednoroční dobrovolník, železný záslužný kříž s korunou na stuze.
STŘÍBRNÝ ZÁSLUŽNÝ KŘÍŽ S KORUNOU: Škopík Martin, šikovatel, jednoroční dobrovolník,
stříbrný záslužný kříž s korunou.
MEDAILE ZA STATEČNOST - BRONZOVÁ: Škopík Martin, šikovatel, jednoroční dobrovolník,
medaile za statečnost.

Nezvěstní dle záznamů KS Uh. Hradiště z r. 1919-1926
Jagoš Josef 142, naposledy psal 17. 8. 1917 z italské fronty. Škopík Jiří 38, nar. 5. 4. 1883. Na
italské frontě prohlášen za mrtvého k 1. 1. 1920. Škopík Martin 53, naposledy psal 28. 10. 1914
z ruské fronty.
Legionáři z Louky dle záznamů gestapa z října 1939
Jagoš Josef 84, nar.16. 12. 1888, rolník. Janík Jan 116, nar. 15. 7. 1888, rolník. Maňák Josef 192,
nar. 20. 5. 1896, rolník. Sečkář Cyril 225, nar. 4. 7. 1896, rolník. Sedláček Pavel 242, nar. 13. 10.
1886, dělník.
Legionáři z Louky
Hudeček František 170, nar. 16. 8. 1897, bytem Chicago, Illinois, USA, do francouzkých legií
vstoupil 11. 6. 1918, jako vojín přidělen k 22.stř.pl., z legií propuštěn 3. 6. 1919, vrátil se zpět do
USA. Jagoš Josef 84, nar. 16. 12. 1888, vojín 25.zeměbran.pěš.pl., zajat 16. 4. 1918 Montello, do
italských legií vstoupil 17. 10. 1918, jako vojín přidělen k 35.stř.pl., z legií propuštěn 25. 10.
1919. Janík Jan 116, nar. 15. 7. 1888, desátník 3.pěš.pl., zajat 7. 7. 1918 Asalone, do italských
legií vstoupil 31. 8. 1918, jako desátník přidělen k 39.stř.pl., z legií propuštěn 20. 9. 1919. Maňák
Cyril, 111, nar. 14. 7. 1895, vojín 3.pěš.pl., zajat 5. 8. 1916 Halič, do ruských legií vstoupil
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3. 8. 1917, jako vojín přidělen k 6.stř.pl., z legií propuštěn 13. 9. 1921. Maňák Josef 192, nar. 20.
3. 1896, vojín 3.pěš.pl., zajat Rovereto, do italských legií vstoupil 23. 4. 1918, jako vojín přidělen
k 32.stř.pl., z legií propuštěn 23. 2. 1920. Polách Jan, nar. 9. 2. 1883, bytem Michigan, USA, do
francouzských legií vstoupil 18. 11. 1918, jako vojín přidělen k 23.stř.pl., z legií propuštěn 28. 4.
1919, vrátil se do USA. Polách Josef 72, nar. 24. 4. 1880, vojín 25.zeměbran.pěš.pl., zajat 16. 9.
1914 Rovno, do ruských legií vstoupil 22. 11. 1917, jako vojín přidělen k 6.stř.pl. Sečkář Cyril
225, nar. 4. 7. 1896, vojín 25.zeměbran.pěš.pl., zajat 17. 9. 1915 Rovno, do ruských legií vstoupil
13. 7. 1917, jako desátník přidělen k 3.stř.pl., z legií propuštěn 6. 10. 1921. Sečkář František, nar.
3. 12. 1885, vojín 25.zeměbran.pěš.pl., zajat 8. 8. 1916 Želvov, do ruských legií vstoupil 4. 7.
1917, jako vojín přidělen k 8.stř.pl., z legií propuštěn 18. 4. 1918. Sedláček Pavel 242, nar.
30. 10. 1886, svobodník 3.pěš.pl., zajat 28. 10. 1914 Zvoliň, do ruských legií vstoupil 13. 9. 1917,
jako vojín přidělen k 7.stř.pl., z legií propuštěn 23. 7. 1920. Šimlík Tomáš, nar. 20. 1. 1884, bytem Rosenbuch, USA, do francouzských legií vstoupil 18. 8. 1918, jako vojín přidělen k 24.stř.pl.,
z legií propuštěn 24. 8. 1919. Vaculík Tomáš, nar. 30. 11. 1882, do ruských legií vstoupil 12. 12.
1917, jako vojín přidělen 6.stř.pl. Vinkler Stanislav 28, nar. 15. 3. 1897, vojín 3.pěš.pl., zajat 6. 9.
1916 Bučač, do ruských legií vstoupil 6. 8. 1917, jako svobodník přidělen k 5.stř.pl., z legií propuštěn 15. 6. 1920.
Použito z poznámek Miroslava Hudečka

Lúcká kaplička
Tak jako několik desetiletí paní Anežka Kašpárková
malovala na kapličce ornamenty, tak pan František
Maňák prováděl opravu zdiva. Někdy sám, jindy
v případě značnějšího poškození, vypomáhali obecní
zaměstnanci. Připravil vždy podklad a výmalbu a následně přibývaly ornamenty.
„Poté co odešla malérečka paní Anežka Kašpárková, se jí ujala Marie Jagošová. Jak vidět bude opět
zářit a lákat svou krásou,“ napsal a první postřehy
fotografií zaslal pan František Gajovský.
Paní Marie Jagošová je velmi zručná a šikovná
na všechny ruční práce. Mnoho let zprvu spolu s maminkou, později i s ostatními ženami z obce plete
věnce na zdobení kapličky, pomníku padlých nebo brány na hřbitově k různým slavnostním příležitostem. Její slámové ručně vyrobené ozdůbky na stromečku u nás
v kostele potěší každé vánoce nejedno oko. Na výmalbu ornamentů na kapličku se přihlásila sama. Výzdoba kapličky k příležitosti prvního svatého přijímání je u nás letitý
zvyk a tato tradice se přenáší z generace na generaci. Ještě máme v paměti paní Marii
Maňákovou, po ní pak malovala paní Anežka Kašpárková a nyní se naší kulturní památky ujala Maruška, za což jí srdečně děkujeme. Ornamenty jsou trochu jiné, ale určitě se
budeme celoročně za tou krásou ohlížet.
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První svaté příjmání

Boží tělo

V neděli dne 13. května v kostele Panny
Marie Růžencové při mši svaté přistoupilo
k prvnímu svatému přijímání 9 dětí, z toho
tři chlapci a šest děvčat: Simona Hálková,
Julie Mikesková, Monika Chrenčíková,
Diana Sečkařová, Jana Sečkařová, Lenka
Vybíralová, František Hýža, Dominik Jagoš
a Jan Machálek.
K této slavnostní mši svaté je doprovázela nejen mládež ročníku 18letých
v kroji, ale také mnoho krojované školní
mládeže. Nechyběla ani dechová hudba
Lipovjanka doprovázející průvod.
Mši svatou celebroval P.Petr Wnuk.
Při mši svaté zazněla píseň Ave Maria za
hudebního doprovodu na varhany (Barbora Hrbáčková) a housle (Marek Potěšil).

Slavnost Božího těla se v kostele Panny
Marie Růžencové u nás v Louce konala ve
čtvrtek 31. května. Po mši svaté za doprovodu dechové hudby Lipovjanka se vydal
průvod ke čtyřem připraveným oltáříčkům, které ženy předem nádherně vyzdobily květinami. Děvčata s košíčky plnými
květů před knězem, který kráčel se svátostí oltářní pod baldachýnem, vysypávala
cestu. Před každým oltáříčkem se četl úryvek z písma svatého u každého se udělovalo požehnání. Rovněž byl průvod spojen s prosbami za déšť a úrodu v nastávajícím létě a za ochranu před různými nepříznivými katastrofami.

V neděli 20. května se konala na Blatnické
hoře u Svatého Antonínka pouť za farníky
Lipova a Louky. Poutní mši svatou celebroval v přeplněné kapli P. Petr Wnuk. Při mši
svaté se farníci modlili za déšť, za úrodu a za rodiny naší farnosti. Na závěr se pomodlili litanie k Panně Marii loretánské. Mnozí naší farníci, ale taky mnozí z okolních obcí
pro nedostatek místa v kapli poslouchali a zůstali se modlit venku před kaplí. Tentokrát počasí přálo, sluníčko svítilo, pofukoval příjemný větřík, rovněž rozhled po okolí
nám skýtal krásu našeho kraje.

Pouť na Blatnické hoře
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Středa 16.května. Stalo se již tradicí, že
Spolek zdravotně postižených občanů
připravuje POSEZENÍ KE DNI MATEK.
O tuto akci je z řad členů velký zájem.
Výbor připravil občerstvení a po celé odpoledne všechny bavil humorným vyprávěním a hrou na harmoniku lidový vypravěč MUDr. Jiří Miškeřík z Hrubé Vrbky.
Posezení s příjemným poslechem i zanotováním známých písní se protáhlo až do
večerních hodin. Samozřejmě nesměla
chybět ani kytka pro každou z žen.

SZPO

Sobota 9. června: Výbor uspořádal ZÁJEZD DO ČALOVA NA KOUPÁNÍ. Tentokrát
nebyl z řad členů tak velký zájem, proto výbor zváží, zda nebude vhodné pro příště
změnit například koupání v termiku v Maďarsku.

Dále zveme všechny na plánovaný ZÁJEZD 8. SRPNA NA SVATÝ HOSTÝN.
„Kdo chce na mú harfu hrát, mosí
umět prebírať, nesmí sa mu ani jedna
struna potrhať,“ slyšel jsme jako malý
chlapec zpívat jednu babičku a všichni se
usmívali. Písničce jsem tehdy nerozuměl,
jak bych také mohl, když jsem si naivně
coby desetiletý myslel, že sexualita nepřísluší už ani mým pětatřicetiletým rodičům.
„Ženský klín je prekrásné stvorení,
ale nesmí to byt chlap,“ skláněl hold ženskému pohlaví můj kamarád Jarin Slovák
z Velké nad Veličkou, ačkoliv on, popravdě řečeno, místo slova ženský klín použil
slovo, které se někdy nahrazuje piktogramem kosočtverce. A tím neslušným výrazem pro tajuplný klín byla ještě více zdůÚterý 22. května. Opět jsme se setkali razněna hloupost mužů.
s PhDr. Pavlem Popelkou CSc. a doproJe-li tělesnost přirozenou součástí
vodnou cimbálovou muzikou Petra Galeč- lidského života, musela se zobrazit i v průky. Tentokrát byly příběhy za života prolo- vodci člověka na jeho pouti životem –
ženy lechtivými písněmi.
v písni. A pak záleží jen na nátuře, jestli se

Pikantní
příběhy...
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tělesnost, třeba ženské klíny anebo i přímo milování obrazně řečeno ponechají
zahalené, anebo třeba i lechtivě odhalí.
Někdy primitivně, ale někdy i velmi umně
uměli naši předci namalovat v písni erotické obrazy. Mnohdy jen pomocí alegorie
a metafor.
Uvedené písně a též ještě řadu podobných dalších v podání hudecké muziky
Petra Galečky doprovázené pikantními
příběhy a básněmi z tvorby Pavla Popelky
spolu s postřehy o roli erotiky v lidském
životě mohli zájemci slyšet na Čaji o páté
pořádaném paní starostkou Vašicovou
v obci Louka dne 22. května. Inu, byl měsíc lásky.
Pavel Popelka

Samozřejmě tak jako na každém čaji
o páté bylo podáváno občerstvení čaj,
káva, nějaká štamprlička, zákusek vyrobený paní Zdeňkou Maňákovou, nechybělo
ani slané pečivo. Důležitá je dobrá nálada,
vybočení z domácího stereotypu a úsměv
na rtech.

Vaření gulášů
Sobota 26. května: V poměrně brzkých
ranních hodinách ožívá areál pod Hájem.
Začíná příprava k vaření gulášů. Dováží se
kotliny, trouby, dřevo, maso, stolíky, speciality, lavičky a různé jiné rekvizity pro
zpestření prostředí. V devět hodin po odstartování 4. ročníku Luckého vaření gulášů se mezi stromy vznáší voňavý dým
a každý ze sedmi zúčastněných týmů se
pouští do vaření. Stanoviště týmu číslo
1 Hasiči Louka - Hasičská kližka. Tým číslo
2 Stavoši - Antiveganský guláš. Tým číslo
3 Obec Louka - Značkový guláš Adidas.
Tým číslo 4 Myslivci Louka - Kančí guláš.
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Tým číslo 5 Stodoláci s gulášem Fanatikos.
Tým číslo 6 s Hudeckým gulášem a tým
číslo 7 Ski tým - Ski guláš.
Připravené guláše od 13.00 hodin
hodnotila odborná porota ve složení: paní
Bohumila Buzíková z Louky, Květoslava
Maňáková z Louky, Miroslav Jurena
z Hrubé Vrbky, zdravotní sestra z dětského oddělení nemocnice Kyjov a pan Pavel
Marek Blatničky.
V hodnocení nejlepšího guláše se
od odborné poroty umístili:
1. místo Stavoši - ANTIVEGANSKÝ GULÁŠ.
2. místo Tým 6 - HUDECKÝ GULÁŠ.
3. místo Myslivci Louka - KANČÍ GULÁŠ.
Celkem se prodalo návštěvníkům,
kterých bylo letos přes 300, 750 porcí gulášů. Na některé zúčastněné se pomalu
nedostalo. Jak hodnotili diváci, přiblížíme
následovně:
1. místo Stavoši s Antiveganským gulášem. 2. místo Stodoláci s gulášem Fanatikos. 3. místo Hasiči s gulášem Hasičská
kližka.
Výtěžek letošního koštu gulášů bude
věnován dětskému oddělení nemocnice
Kyjov na pořízení potřebných přístrojů
k léčbě našich malých pacientů.

Výšlap na Lopeník

Neděle 27. května: Tak jako již mnohé roky, výbor Českého červeného kříže uspořádal pro milovníky turistiky, pěší túru
tentokrát na Lopeník. Přepravu autobusem na Mikulčin vrch, odkud jsme vyšlápli
pěšky a následně zpět pro nás opět přijel
pan Štěpán Škopík.
Mikulčin vrch - nadmořská výška je
799 m. n. m., je to kopec v Bílých Karpatech, na jehož svazích se nachází letní
i zimní rekreační středisko. Naše cesta dál
vedla přes Lopenické sedlo, které leží mezi Velkým Lopeníkem, Mikulčiným vrchem
a Malým Lopeníkem na Kobylec.
Zde byla menší odpočinková přestávka na občerstvení, nabytí energie,
následoval výstup na Velký Lopeník, jehož
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nadmořská výška je 911 metrů. V příjemném stínu lesa pod rozhlednou, ze které ti
zdatnější pozorovali okolí, jsme si opékali
špekáčky. Někteří na nedaleké louce sledovali starty rogalistů i s odborným výkladem a zasvěcením do tajů tohoto sportu.
Nad Velkým Lopeníkem se jich v dané době vznášelo devět.
Na zpáteční cestě jsme se stavili na
rekreační chatě Janě, kde jsme ochutnali
něco z připravovaných a nabízených specialit. Naši nejmenší účastníci se zabavili
v pohádkovém lese nad chatou Janou.
Potkali zde divoké prase, jelena, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Sněhurku
a sedm trpaslíků, Ježibabu vařící ve velkém kotli lektvary… Samozřejmě všechny
jmenované postavy byly dřevěné.
Celkem se nás tentokrát sešlo 29,
kdy věkový rozdíl mezi turisty bylo víc než
72 roků. Nejmladšímu byl rok a půl, snažil
se držet krok se všemi ostatními i při opékání špekáčků, nejstarší již oslavil 74. narozeniny. Všichni túru zvládli v pohodě.

Beseda pro důchodce
V neděli 3. června se konala pro seniory
naší obce jako každý rok již tradičně několik desetiletí beseda pro důchodce naší
obce, kterou opět připravily členky výboru
Českého červeného kříže ve spolupráci
s obcí Louka.
V kulturním programu vystoupil
a naše diváky bavil folklorní soubor Lúčánek pod vedením paní Jany Evjákové
a Martina Zríni ve dvou vstupech, mladší
a starší Lúčánek. Za doprovodu Cimbálové
muziky Lipovjánek zatancovali pásmo Ja
létala vlaštovička létala mladší členové
souboru. Lúčánek starší se představil

s pásmem Co sa stalo s Bětů. Samostatně
zatancovali chlapci verbuňk U muziky su
já chlap. Lipovjánek zahrál mimo doprovod Lučinku pásmo Našla jsem prstýnek,
Dívčí sedlácké a Nad Myjavů. Sólově na
cimbál zahrála Terezka Sečkařová v doprovodu houslí, na které hrála Zuzanka
Cudráková. Předvedené pásmo si děvčata
nastudovala sama. Pak se nám představily
a zazpívaly děti, které se zúčastnili soutěže o Horňáckého zpěváčka: Filip Švrček,
František Hýža, Ria Sabotová a Kateřina
Evjkáková. DANCE AEROBIC předvedla
děvčata pod vedení paní učitelky Ester
Jagošové. Pásmo písní a tanců zazpívaly
a zatancovaly žáci Základní školy v Louce,
které vede paní učitelka Eliška Lachnitová.
V několika vstupech během programu
i později odpoledne zazpívali muži Mužského sboru v Louce. Mluveným slovem
programem provázela Anetka Ilášová,
Katka Evjáková a Tobi Zemánek.
Po malém pohoštění k tanci a poslechu zahráli členové skupiny Rytmus,
kteří nás doprovází již 25 let a tak nějak
k našemu programu již patří, za jejich výdrž děkujeme.
Nesměla chybět ani tombola. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich příspěvky, které zpestřily
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nedělní posezení, a to: společnosti 2G Lipov, SHR Lipov, AGROLIP a.s. Lipov, Elektro
Maňák Louka, Průmyslové zboží Dalibor
Jagoš Louka, Drobné zboží Hanka Maňáková, Kučera Plus, Zahradnictví Maňák, Obec
Louka a ČČK Louka.
Rovněž srdečně děkujeme za příspěvky do tomboly jednotlivcům: panu
Jiřímu Chrenčíkovi, Anně Vašicové, manželům Sečkařovým, manželům Mikeskovým,
manželům Vašicovým, manželům Jagošovým a všem členům výboru Českého červeného kříže.

Botanická procházka
V pátek 1. června se konala botanická procházka za poznáním květeny na loukách
v okolí Volavce, kterou pro zájemce a milovníky přírody kolem nás uspořádala
Obec Louka ve spolupráci Mysliveckým
spolkem Volavec Louka.
Sraz milovníků přírody kolem nás se
sešel v 16.00 hodin u podjezdu v Dolním
konci a pod odborným výkladem RNDr.
Ivany Jongepierové, Mgr. Karla Faimona
a Ing. Jongepiera jsme si prošli kvetoucí
louky a meze z pravé strany Volavce s bo-

BEZINKOVÝ SIRUP
2 litry vody svařit s 60 g kyseliny citrónové. Nechat přejít varem a odstavit. Po
vychladnutí přidat 30 ks květů bezinek.
24 hodin nechat stát. Potom scedit a přidat 2 kg cukru. Nechat rozpustit. Zavařit
20 minut na 80 °C.

hatou květenou, kterou při samostatné
procházce ani nevnímáme. Každá rostlina
byla odborně rozebrána (kde se často nachází, jak se v daném prostředí chová, na
co vše se dá použít a čím je zajímavá).
Naše putování jsme ukončili na
myslivecké chatě, kde pro nás předseda
Mysliveckého spolku Volavec Jiří Hořák
spolu s hospodářem Františkem Sečkářem
již připravili oheň a opékali se špekáčky.
Při společném posezení se povídalo, předávali se zkušenosti s výsadbou různých
druhů rostlin, popřípadě jejich škůdců, ale
taky, co se dá dobrého připravit, ať na čaj,
sirup, obklady, či mazání. Této botanické
procházky se zúčastnili zájemci všech věkových kategorií. Ve stínu korun stromů
nám bylo dobře, ani domů se nechtělo.
Podělíme se a doporučíme několik receptů na výrobu vynikajících sirupů. Jejich
kvalitu zaručuje Maruška.

SIRUP: MEDUŇKA, MÁTA, ZÁZVOR
2 hrsti máty (lístky), 2 hrsti meduňky
(lístky), 2 citrony, 4 dkg kyseliny citrónové, 7 dkg zázvoru, 2 litry vody, 2 kg cukru
Lístky propláchneme a pokrájíme na větší
kousky. Svaříme vodu s cukrem, až se
cukr rozpustí, přidáme lístky a krátce povaříme. Hrnec odstavíme a vhodíme na
plátky nakrájené citrony, kyselinu citrónovou a nadrobno nakrájený nebo nastrouhaný zázvor. Směs necháme přes noc louhovat. Druhý den přivedeme krátce k varu ještě teplé plníme přes sítko nebo plátno do sklenic. Pokud pro jistotu sirup zavaříme ( 20 minut na 80 °C), tak směs nemusíme přivádět před cezením a plněním
do sklenic do varu.
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LEVANDULOVÝ SIRUP
1,5 litru vody, 1,5 kg cukru, hrst levandule
(asi 6–7 dkg), 2 citrony, 4 kávové lžičky
kyseliny citrónové
Levanduli nastříhat na kousky, vložit do
hrnce a zalít horkou vodou. Přidat kolečka
citrónu a kyselinu citrónovou. Zamíchat
a nechat stát 24 hodin. Nebo i déle, občas
promíchat. Poté slít přes cedník, přidat
cukr a nechat rozpustit. Slít do lahví
a uchovávat v lednici nebo zavařit
(20 minut na 80 °C).
Tip: Pokud použijete klasický bílý cukr, tak se
uchová krásná růžovofialová barva sirupu,
když oželíte barvu, můžete pro pocit
„zdravějšího“ produktu použít cukr třtinový.

Dětský den

Sobota 2. června v areálu pod Hájem patřila nejen lúckým dětem.
Krátce po 14.00 hod. se zaplňovalo
všech deset stanovišť, která byla pro děti
připravena. Mezi nejzajímavější patřilo
malování po slepu nebo střelba z airsoftové pistole. O tuto disciplínu byl zájem až
do večerních hodin. Za splněné úkoly si
děti odnášely balíček sladkostí, kofolu
a párek.
Překvapením tohoto odpoledne
byla ukázka bzeneckého kynologického
klubu. Členové tohoto spolku se zabývají
výchovou a výcvikem psů všech plemen.
Cvičí podle národních a mezinárodních
zkušebních řádů, připravují psy na zkoušky. Jejich ukázka byla velice zajímavá pro
děti i dospělé a poslušnost psů byla obdivuhodná.
Bohužel nám i letos nepřálo počasí
a většinu dne doprovázel déšť. Ten ale
rozhodně nebyl překážkou tomu, aby si
děti vystály dlouhou řadu na slíbenou
zmrzlinu.
Z tohoto odpoledne si také každý
mohl odnést originál tetovačku. Zájem byl
velký nejen mezi dětmi a rodiči, ale našli
se také odvážné babičky.
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Jako každý rok se i toto odpoledne nemohlo obejít bez oblíbené židličkované.
Nejen děti, ale i maminky a tatínkové soutěžili se zápalem a každý odstupující si
odnesl malou drobnost, aby ta prohra
tolik nebolela.
Jsem velmi ráda, že už po třetí přijala pozvání strážnická rocková kapela
FO3 (fotři) a i přes nepříznivou předpověď
počasí pánové přijeli a dětem zahráli.
Hlavně děvčata se na rockové písničky
moc těšila a s prvními tóny byla na parketu. Kapela přivezla dětem diplomy za splnění soutěžních disciplín a také odznáčky
s jejich logem.
Odpoledne pro děti skončilo a dětský smích a povyk v areálu pod Hájem
utichnul. Začala večerní zábava, ale obloha se nemilosrdně zatahovala…
Děkuji všem sponzorům, hlavně OÚ
Louka, Střechy Kučera a Elektro Maňák.
Martina Sečkařová

Základní a mateřská škola Louka
PONDĚLÍ 14. KVĚTNA – DEN MATEK
V letošním školním roce proběhl Den matek netradičně v pondělní podvečer. Své
vystoupení si pro nás připravily děti
z mateřské i základní školy, pod vedením
pedagožek i externích vedoucích. Celým
programem oslavy maminek nás již tradičně prováděli žáci 5. ročníku, pro tento rok
se moderátory stali Ema Prekopová a Lukáš Maňák.
S pásmem básní Pro maminku
v 7 pádech se předvedli žáci 3. ročníku,
které nacvičila paní ředitelka Jana Janošková. Sboreček ze základní školy pod vedením paní učitelky Elišky Lachnitové vystoupil s náročnou, ale překrásnou písní
Změním se, za doprovodu paní učitelky
Marie Božovičové, dlouholeté klavíristky
působící na ZUŠ ve Veselí nad Moravou.
Na vystoupení maminkám tento rok zacvičily hned dvě aerobicové skupiny, které
vede vychovatelka Ester Jagošová. Mladší
žákyně, které navštěvují školní družinu,
a starší, působící pod názvem Dance aerobic Louka. Letošní rok byla milým překvapením anglická pohádka The little house
v provedení žáků 4. ročníku, kterou nacvičila paní učitelka Adéla Kotková. Paní učitelka Eliška Lachnitová se postarala a pečlivě nacvičila následující dvě vystoupení.
S písní Bratře Kubo vystoupil 5. ročník,
1. a 2. ročník zatancoval povedený country taneček. Mezi vystoupení nesměl chybět ani Lúčánek s pásmem písní a tanců,
nelehký úkol vedoucích převzali Jana Evjáková a Martin Zríni, kterým přejeme mnoho úspěchů při nácviku dětí do dalších let.
Mezi poslední vystoupení patřily dětičky
z mateřské školy. Nejmenší děti vystoupily
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pod vedením paní učitelek Pavli Vašicové
a Michaely Tiché. Šmoulí branej den starších dětí nacvičily paní učitelky Iveta Jagošová a Radka Jančárová. Děti předvedly
cvičení na lavičkách a šmoulí makarenu.
Na závěrečném vystoupení celé základní
školy s písní To se podaří se podílela paní
učitelka Ladislava Renčová. Celé vystoupení dětí bylo velmi povedené, všichni
rodiče se mohli pyšnit šikovností svých
dětí. Proto bychom chtěli závěrem děkovat všem paním učitelkám, vedoucím souboru Lúčánek a všem dobrovolníkům
a spolupořadatelům, kteří se podíleli na
nácviku a samotné realizaci Dnu matek.

DĚTSKÝ KARNEVAL
1. června se na školní zahradě v mateřské
škole konal dětský karneval společně se
základní školou. Žáci páté třídy si připravili
stanoviště, na kterých děti plnily úkoly.
Po splnění úkolů na ně čekaly medaile,
diplomy a zmrzlina.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
15. května bylo přijato do naší MŠ 9 dětí,
4 dívky a 5 chlapců. Ve školním roce
2018/2019 budou otevřeny dvě třídy.

1. třída (mladší děti) Žabičky 16 dětí
a 2. třída (starší děti) Včeličky 18 dětí.
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA
Středa 20. 6. Jako každoročně i letos se
konalo v mateřské škole pasování na školáka a školačku.
INDIÁNSKÉ DOPOLEDNE v pátek 29. 6.
na zahradě v mateřské škole.
Ester Jagošová

OZNÁMENÍ
Prázdninový provoz mateřské školy je do 20. 7. 2018.
MŠ je otevřena od 6:30 do 15:00. Děti jsou sloučeny do jedné třídy.
Vedoucí kuchyně paní Naděžda Hořáková oznamuje,
že v době letních prázdnin bude kuchyně v MŠ uzavřena
dva týdny od 23. 7. do 3. 8. 2018.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
5. a 6. října 2018
Oznámení. Zastupitelstvo Obce Louka rozhodlo svým usnesením číslo 6. ze dne 26.04.2018,
že počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 bude 15.
Potřebný počet voličů zapsaných v seznamech pro nezávislé kandidáty je 39. Potřebný počet
voličů zapsaných v seznamech pro sdružení nezávislých kandidátů 68.
Kandidátní listiny se podávají za jednotlivé územní obvody nejpozději do 31. července 2018
do 16:00 hodin.
ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem).
Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později), aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu
(4–410 číslic). Zadání není povinné. Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při
vzdálené autentizaci držitele a přístupu k identifikačním údajům držitele.
Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů). Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodů voleb.
Lhůta pro vydání občanského průkazu 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy
za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracov27  Lúcký zpravodaj 2018/02

ních dnů. Občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady s rozšířenou
působností, ale také Ministerstvo vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu. Převzít
občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra
(adresa: Na Pankráci 72, Praha 4, metro C, stanice Pražského povstání).
ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ OD 1. ČERVENCE 2018
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů těm, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti: Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách,
a to: v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. Občan může žádost o vydání
cestovního pasu ve zkrácených lhůtách: U kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, u Ministerstva vnitra. Občan může
při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený
kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního dokladu: Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do
24 hodin pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4,metro C, stanice Pražského povstání. Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra
nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22,
u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky: Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas
převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního
pasu.
VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU DO 24 HODIN: Požádat lze u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra. Převzít pouze u Ministerstva
vnitra. VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PR ŮKAZU DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ: Požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra. Převzít
lze u obecních úřadů obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva
vnitra. VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PR ŮKAZU DO 30 DNŮ: Požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (nelze žádat u Ministerstva vnitra). Převzít lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze
přebírat u Ministerstva vnitra).
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let: Ve lhůtě do 30
dnů 50 Kč. Ve lhůtě do 5 pracovních dnů 300 Kč. Ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 500
Kč. Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené
lhůtě: Ve lhůtě do 5 pracovních dnů 500 Kč. Ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 1000 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě: Pokud bude občan přebírat
občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti.
Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(dále jen ORP) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra ( dále jen MV) vybírá se část
správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.
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NEBEZPEČNÝ ODPAD
Oznamujeme občanům, že dne 19. září 2018 se uskuteční v naší obci sběr nebezpečných
odpadů. Sběr bude provádět firma Rumpold za Obecním úřadem v době od 15.00 do 17.00
hodin.
Budou se bezplatně odebírat následující odpady: zářivky, výbojky, televizory, rádia, počítače, ledničky, mrazničky, staré léky, postřiky, barvy včetně obalů, olověné akumulátory, olejové filtry, vyjetý olej a pneumatiky. Upozorňujeme občany, že do nebezpečného odpadu
NEPATŘÍ disky od pneumatik a eternit!!!
Využijte této akce, protože se jedná o odpady, které nepatří do popelnic ani do kontejnerů
a nesmí se ukládat ani na skládku.

ÚHRADA STOČNÉHO 2018

Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, 696 72 Lipov č. 182, IČ: 70921148
Cena stočného na rok 2018 vychází
z kalkulace dle povinného kalkulačního
vzorce uvedeného na stránkách Ministerstva zemědělství a to pro obě obce následovně:
STOČNÉ: 774 Kč včetně DPH na občana
a rok, splatnost šekem do 30.09.2018
Šeky budou doručeny do domácností.

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO
ŘÁDU NA OBDOBÍ
9. 12. 2018 – 14. 12. 2019
České dráhy připravují nový jízdní řád na
období prosinec 2018 až prosinec 2019.
Kdo z cestujících má připomínky, může je
nahlásit na obecní úřad do pátku
6. července 2018, nebo osobně nahlásit na:
1) DZ/ písemně Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno.
2) e-mailem VOD@kr-jihomoravsky.cz
3) kopie e-mailu: knovak@kordis-jmk.cz, za
účelem urychlení toku informací

Připravuje se
14. července
28. července
4. srpna
25. srpna

Pouliční turnaj v kopané
20. ročník Nohejbalového turnaje
Ročník 2000 pořádá zábavu v areálu Pod Hájem – LÚCKÁ NOC
Tečka za prázdninami spojená s pokračováním Střípky z historie obce Louka
s ukázkami bojů vojsk Napoleonských, první světové války, druhé světové války. Program: Pátek od 17 hodin příjezd vojsk, postavení táborů, večerní posezení. Sobota 9–12 hod. průvod vojsk po dědině, 9:30 položení věnce k pomníku padlých, 13–13,30 hod. příprava bojiště, 14–16 hod. bojové ukázky,
16,30–17 hod. úklid bojiště, 17 hod. soutěže dětí, večerní posezení.

31. srpna
7. září
22.–23. září
23. září
27. září
1. října

Ročník 2000 pořádá zábavu v areálu Pod Hájem – END OF SUMMER
Výstava bojové techniky v přísálí kulturního domu s přednáškou, Jan Halíček
Výstava ovoce a zeleniny, kulturní dům Louka
Děkovná mše svatá za úrodu v kostele Panny Marie Růžencové v Louce
Houby na náš stůl, 16 hodin, přednáší Ing. Jan W. Jongepier
Den seniorů v kulturním domě
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