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LÚCKÝ
ZPRAVODAJ
HRY BEZ HRANIC POD VRBAMA

Pořadatelství šestého ročníku mezivesnických Her bez
hranic se tentokrát ujala Louka, čímž jsme převzali
štafetu od Radějova, Kněždubu a Petrova. Do soutěže se
přihlásily týmy Blatnice, Kněždub, Radějov, Rohatec,
Valtice, Vnorovy a dva týmy z naší pořádající obce, Louka
Záhumenice a Rypáčci.
Tématem letošního klání se stala zabijačka. Postupně
se soutěžilo v disciplínách: sehnat prase, vykrmit prase,
přivést řezníka, zabít prase, míchání krve, nadívání,
mašlení, dochucení polévky, roznos zabijačky
po sousedech a nakonec pokluzení. Jak již z názvů
vypovídá, šlo o zápolení v neobvyklých disciplínách, kde
rychlost a síla nemusí nic znamenat. Zejména šlo
o pobavení nejen soutěžících, ale i příchozích fanoušků,
kterých na hřišti během dne i navzdory vysokým letním
teplotám přibývalo.

Všichni zúčastnění ukázali soutěživého ducha a při
reprezentaci svých obcí využili veškeré své síly, bystrost
a důvtip. V soutěži se neztratily ani týmy reprezentující
Louku. Před poslední disciplínou dokonce figurovaly na
2., respektive 5. místě. Bohužel finální disciplína zamíchá
pořadím téměř vždy a z vítězství se po úžasném výkonu
radoval tým ze Vnorov, následován Radějovem a Blatnicí.
Poděkování patří všem soutěžícím, kteří prokázali smysl
pro fair play a aktivní den se i přes velké zápolení obešel
bez hádek, a především také bez úrazů. Dík patří také
hasičům, sportovcům, dobrovolníkům, zástupcům obce
a organizátorům akce, jež se podíleli na hladkém průběhu
celého soutěžního dne. Věříme, že si soutěžící užili
sportovní den, nevídanou podívanou zase fanoušci a při
dalších hrách bez hranic na shledanou u nás či v jiné obci!
/Petr Dvorský/

PÁR SLOV Z OBCE…

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsme na prahu prázdnin, dovolených a rekreace. Odpočinek je nedílnou součástí života, bez něho bychom nemohli
dobře snášet neustálý pracovní tlak či studijní požadavky. Proto bych vám chtěl popřát hezké letní dny a opravdový
odpočinek prožitý na vašich prázdninových dovolených strávených všude, kam vás vaše cesty zavedou.
Na konci května tradičně uspořádali členové sboru dobrovolných hasičů v Louce Košt gulášů, tentokrát i s účastí
družebního SDH Kostelec. Tato gurmánská soutěž je výjimečná i tím, že výtěžek z akce putuje na dětské oddělení
Nemocnice Kyjov. Rodiče dětí navštěvující zdejší základní školu zorganizovali úspěšný Dětský den v areálu
Pod Hájem se spoustou dětských návštěvníků. Osobně mne velmi potěšily Hry bez hranic uspořádané v polovině
června na místním fotbalovém hřišti. Děkuji všem, co se zasloužili o přípravu a průběh těchto akcí.
Přeji vám pěknou dovolenou a hodně zdraví.
Ing. Radim Buzík, starosta

UŽÍVÁNÍ OBECNÍCH POZEMKŮ
V katastru obce je několik lokalit, kde na pozemky v majetku obce byly občany vysázeny stromy nebo se užívá půda
bez písemného sjednání pachtovní (nájemní) smlouvy. Rada obce Louka, která má v kompetenci pronájmy obecních
pozemků, by chtěla apelovat na občany, kteří takto užívají obecní majetek, aby uzavřeli s obcí pachtovní smlouvu.
Drtivá většina občanů užívá obecní pozemky na základě uzavřené smlouvy, chtěli bychom proto stejně postupovat
vůči všem občanům.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LOUKA
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Rada obce Louka schvaluje příspěvek na slavnosti “Bratrstva Čechů a Slováků“ na Velké Javorině v celkové částce
2.000,- Kč.
Rada obce Louka schvaluje příspěvek na “Besedu pro důchodce“, která se uskuteční na KZ v celkové částce
2.000,- Kč.
Rada obce Louka schvaluje finanční podporu v celkové částce 1.000,- Kč pro z.s. Linku bezpečí se sídlem Ústavní
95, 18102 Praha 8
Rada obce Louka schvaluje příspěvek na „Pátý košt gulášů“ v celkové částce 5.000,- Kč.
Rada obce Louka schvaluje pořízení čtyřdílného žebříku PROFI – AL/HN3 pro SDH Louka v celkové částce
26.533,- Kč.
Rada obce Louka schvaluje prominutí nájemného a el. energie pro konání „Dětského dnu“ v areálu „Pod Hájem“
v sobotu 8.června 2019.
Rada obce Louka schvaluje zhotovení 15 ks poklopů na kanalizační šachty a pověřuje starostu obce Louka
Ing. Radima Buzika k jejich objednání.
Rada obce Louka schvaluje účast na veřejné sbírce pro pozůstalou rodinu místostarosty obce Dražůvky
pana Rudolfa Štose v částce 2.000,- Kč
Rada obce Louka schvaluje peněžitý dar pro akci „Hry bez hranic“ v celkové výši 5.000,- Kč.
Rada obce Louka schvaluje žádost o peněžitý dar na akci „Nohejbalový turnaj 2019“ pořádaný v areálu
“Pod hájem“ v celkové částce 5.000,- Kč

PÁR SLOV Z OBCE…
V rámci informovanosti občanů o odpadovém hospodářství, jsme tentokrát připravili velmi
stručný článek na téma BIOODPADY.
Bioodpady jsou odpady z kuchyní nebo veřejného stravování. Tedy to, co oloupeme, okrájíme, nesníme nebo na
co nemáme chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské nebo
potravinářské výroby. Je to tedy všechen odpad biologického původu. Jinak řečeno, jsou to jakékoliv odpady, které
podléhají aerobnímu (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) rozkladu. Tyto bioodpady tvoří
pravděpodobně 40-50 % celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Podle složení bioodpadu
se může kompostovat, zpracovávat v bioplynových stanicích nebo se energeticky využívat (spalovat) a přeměnit ho tím
na teplo nebo elektřinu.
S bioodpadem to ovšem není tak snadné jako s plasty nebo papíry. Ne každý bioodpad může být kompostován. Tedy,
teoreticky lze kompostovat každý odpad, ale chce to hodně snahy a trpělivosti. Pracovitý zahrádkář má v tomto ohledu
velkou výhodu. Kompostování rozhodně není jen pěstování si vlastního hnoje pro jahůdky a růže. Je to především
prostředek, jak navrátit do půdy živiny, které se z ní vytrácejí. Kompost totiž obsahuje humus. Humus je něco jako
„odporná“ houbovitá hmota, která díky své struktuře dokáže zadržovat vodu (ano, tu vodu, která našim krajinám tolik
chybí), absorbovat toxické látky a vyrovnávat pH. Dále pak náš přítel humus zvyšuje kyprost půdy a optimalizuje její
osídlení různými mikroby a dalšími obyvateli, kterým toto prostředí vyhovuje. Tak zabraňuje půdní erozi. Humus je
důležitý. A my, pokud budeme hodně chtít, ho můžeme pomoci vyrábět. Hummus, se kterým se můžete setkat
v některých restauracích je jiného původu😊. Níže Vám popíšeme, co kompostovat lze a co naopak nelze.

CO KOMPOSTOVAT LZE:

CO KOMPOSTOVAT NELZE:
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zbytky zeleniny a ovoce, které nejsou
chemicky ošetřené
zbytky pečiva a obilnin
čajové sáčky
kávová sedliny
skořápky z vajíček a ořechů
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
podestýlka domácích býložravých zvířat
zbytky od rostlin
posekaná tráva, listí, větvičky
plevel, zbytky zeleniny
piliny a dřevní štěpku
zeminy z květináčů
trus býložravých hospodářských zvířat
peří, chlupy, vlasy
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živočišné zbytky – maso, kosti, kůže (lze kompostovat, ale musí být
zajištěna tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
uhynulá zvířata
rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka
slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bíla sklerotiniová hniloba
salátu), vykvetlé plevely
chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
exkrementy masožravých zvířat
tekuté zbytky jídel a oleje (v menším množství lze kompostovat, vhodné je
nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
biologicky nerozložitelný odpad, nebezpečný odpad
znečištěné piliny
popel z uhlí a cigaret, prachové sáčky z vysavače
textil, časopisy
plasty, sklo, kovy, kameny

Odborná literatura říká, že složení kompostu by mělo
být v ideální poměru C:N (uhlíkatého materiálu "C"
k dusíkatému "N") cca 30:1. Situace je znázorněná na
přiloženém obrázku. Pro dobrý kompost je důležité
dodržet nejen ideální poměr uhlíkatého a dusíkatého
materiálu, ale také vlhkost, resp. teplota a přístup
vzduchu. Kdo dává do kompostéru jen trávu, kompostu
se nedočká. Hodně lidí si kupuje kompostér
s představou, že v něm zlikviduje trávu po sekání
zahrádky. S největší pravděpodobností se dočkají jen
hnijící smrduté hmoty, která nemá s kompostem
využitelným do záhonků nic společného.
Základní pravidla jako je různorodá skladba materiálu,
optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba dodržet
ve všech typech kompostérů – i plastových.
Autor článku: Ing. Jiří Buzík, PhD.

Pokud se chcete více dozvědět o kompostování, neváhejte navštívit tyto webové stránky.
http://www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/zakladni-pravidla-kompostovani/
http://www.kompostuj.cz/sluzby/kompostovaci-poradna/

CO SE U NÁS DĚJE…
ZÁPISKY Z CHRÁMU PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
V neděli 12. května naše děti poprvé přistoupily k PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ. Deštivé počasí se umoudřilo
a všichni se scházeli (jak už je v Louce zvykem) u kapličky. Děti doprovázeli rodiče, mládež z ročníku 18 – ti letých a také
ostatní krojované děti. Mši svatou celebroval P. Petr Wnuk a k slavnostní atmosféře přispěla i dechová hudba
Lipovjanka. Poprvé Pána Ježíše přijali: Cudráková Veronika, Kostelanská Nicol, Machálková Eliška, Malůš Maxmilián,
Sečkařová Kateřina. /Martina Sečkařová/
Ve čtvrtek 20. června se v chrámu Panny Marie Růžencové uskutečnila SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA. Po slavnostní mši
svaté, kterou celebroval P. Petr Wnuk následoval průvod k oltáříčkům, jež byly přichystány na trase od kostela směrem
na Záhumenice. Slavnosti se účastnila také řada krojovaných dětí a ministrantů. Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na průběhu slavnosti a poskytli výzdobu a květiny k oltářům.

KOŠT GULÁŠŮ 2019

AUTORSKÉ ČTENÍ

I přes nepřízeň počasí, které dnům před koštem gulášů
předcházela se nakonec akci podařilo uspořádat v areálu
Pod hájem. Celkem se letošního koštu zúčastnilo 9 týmů,
výběr gulášů byl tedy velmi pestrý, od druhů Co v Kostelci
zbylo, Hasičského segeďáku, Stavošského gulášu,
Tajemství obecního úradu, Jeleního speciálu, El Clasica,
Tajemství lesa, Poctivého gulášu až po Ski guláš. Jako
každý rok zasedla odborná porota, která hodnotila
jednotlivé guláše, rovněž se počítalo s hodnocením
návštěvníků. Nakonec se odborná porota rozhodla, že
vítězem se stává SKI guláš, druhé místo si zasloužil Poctivý
guláš a jako třetí se umístil guláš s názvem Co v Kostelci
zbylo. Po spočítání hodnocení diváků si první místo
odnesl Poctivý guláš.

Dne 16. 5. se v přísálí kulturního zařízení konalo autorské
čtení s panem PhDr. Pavlem Popelkou CSc., jež přijel
představit svou nejnovější knížku s názvem Než vyměnili
zámky (aneb historky pikantní, mrazivé i jurodivé).

O hudební doprovod akce se postarala DH Blatnička
a mimo guláše bylo možné sezobnout také vynikající
bramborové spirály, které prodával SDH Kostelec.
Tak jako každý rok bývá zvykem, výtěžek z prodaných
porcí je věnován na dobročinné účely. Tentokrát bude
finanční obnos věnován Dětskému oddělení Nemocnice
Kyjov. Taktéž na tyto účely bude věnován také výtěžek
z prodeje bramborových spirál, za což patří dík SDH
Kostelec.
Sbor dobrovolných hasičů Louka děkuje všem týmům za
jejich účast a velkému množství návštěvníků za jejich
podporu. Jsme rádi, že naší akci zachováváte přízeň.
Především díky vašim finančním příspěvkům, ať už
dobrovolným nebo za prodané guláše, můžeme pomoci
celému dětskému oddělení Nemocnice Kyjov.
/Bc. Eva Dřímalová/

Pan Popelka se narodil ve Strání, je to etnograf, sběratel
písní, autor folklorních pořadů, fotograf, publicista a hráč
na gajdy. Navštívil nás již po několikáté a jako vždy nás
pobavil svým nezaměnitelným humorem.
Jeho nová kniha je ohlédnutím za jeho životem, který je
spjat s uherskobrodským muzeem, v němž autor 41 let
pracoval a jež bylo inspirací k napsání knihy. Právě
u příležitosti 120. výročí založení uherskobrodského
muzea je tato kniha také vydávána. Je to příběh, kdy se
autor vydává vlakem do Prahy, aby se tam v den svých
narozenin setkal s ministrem, který osobitým způsobem
ocení jeho celoživotní muzejní práci.
Naše poděkování patří všem zúčastněným a také
muzikantům, Romanu Sokolovi a Jiřímu Buzíkovi, kteří
zahráli v doprovodném programu. Nezbývá, než
se v budoucnu těšit na další setkání s panem Popelkou
a jeho zajímavými knihami. /Zuzana Machálková/

CO SE U NÁS DĚJE…
ZE ŽIVOTA LÚČÁNKU

DĚTSKÝ DEN POD HÁJEM

Lúčánek se vydal reprezentovat Louku v pořadu na
„Veselú notečku“. Setkání dětských folklorních
pořadů s tímto názvem se konalo 15.6.2019 na
Masarykově náměstí v Hodoníně. Návštěvníci měli
možnost zhlédnout kroje z různých regionů, např.
domácí Duběnku z Hodonína, děti ze Skalice
a z Prušánek. Celé odpoledne se vydařilo, dětem se
vystoupení moc povedlo, večer poté následovalo
koupání a opékání špekáčků. K táboráku patří
i kytara, ke které se s chutí přidali i muzikanti
z cimbálky. Zpívaly se písničky a všichni se rozcházeli
s myšlenkou, že taková setkání jsou příjemná a také
potřebná. Velké poděkování patří rodičům, kteří nám
pomáhali s dopravou i večerní zábavou.

V sobotu 8.června připravili rodiče pro děti odpoledne plné
her, zábavy, tance a sladkostí. Děti si v řadě úkolů vyzkoušely
svou zručnost, obratnost a bystrost. Zajímavé bylo poznávání
ovoce podle pecek, náročnější chůze na chůdách nebo
kuličkové dráhy. Lákavé stanoviště měli připraveno rytíři ze
souboru CANIMUS SURDIS z Veselí nad Moravou. Naše
odpoledne obohatili zajímavým vyprávěním o zbraních
a ochotně odpovídali na všechny zvídavé otázky. Za splněné
úkoly jistě děti potěšil balíček sladkostí s drobným dárkem,
zmrzlina či svítící náramek. Tradiční tetování nemohlo chybět
ani letos a opět se setkalo s velkým počtem zájemců nejen
dětského věku. Stejně tak židličkovaná - soutěž, do které
se postupně zapojily děti všech věkových kategorií. Poslední
kolo patřilo rodičům a paním učitelkám. Po roce opět zahrála
kapela FO3 (fotři) ze Strážnice. Už s první písničkou se na
parketu objevily první tanečnice. Pozvání přijala také tříčlenná
skupina Torzo z Hroznové Lhoty hrající jižanský rock a i ona si
našla své příznivce. Dětský den pozvolna přešel ve večerní
zábavu, která zněla obcí až do pozdních hodin. Ráda bych
poděkovala všem ochotným rodičům s přípravou a průběhem
tohoto dne a všem sponzorům, hlavně OÚ Louka, Střechy
Kučera a Elektru Maňák. /Martina Sečkařová/

Ve dnech 28.-29.6. několik dětí z Lúčánku
vystupovalo na MFF ve Strážnici v dětských pořadech
Tady jsme doma ve skanzenu.
Zároveň bychom vás chtěli, milí čtenáři Lúckého
zpravodaje, pozvat na Horňácké slavnosti na večerní
pořad s názvem „Pro jedno kvítí súnko nesvítí“, který
začne v 19. hodin. Mám velkou radost, protože i letos
dostanou děti prostor na „Strážné húrce“. Ukážeme
vám, že mladý folklor tady na Horňácku žije, že
v našich dětech máme záruku pokračování lidových
tradic. Potlesk děti vždy povzbudí v jejich úsilí chodit
na zkoušky, cvičit, trénovat a poté se směle postavit
na pódium, zazpívat a zatančit pro vás. Letos se spolu
s dětmi ze staršího Lúčánku vydáte na pomoc
zamilované Kačence v hledání Martina, který
se někde zatoulal. Projdete s námi všechny dědiny
Horňácka a podíváte se, jak místní děti pomohou
či nepomohou při jeho hledání. Děti při svém hledání
zvládnou vařit trnky, tkát plátno, okují koně
v kovárně, budou chytat raky v potoce, ale také vám
ukáží, jak se dá zabavit při dožínkové zábavě či jak to
dříve bývalo na pastvě. Uvidíte děti malé při hrách
doplněných básničkami a škádlivými písničkami, i ty
odrůstající, které se pomalu snaží napodobovat život
dospělých. Uvidíte, jak se tancuje sedlácká
v jednotlivých vesnicích Horňácka a také to, jak
chlapci umí poskočit při verbuňku. Uslyšíte písničky
veselé i smutné, do tance i do kroku a skoku.
Pokud tedy chcete vědět, zda se jim nakonec podaří
Martina pro Kačenku na Horňácku najít, přijměte
naše pozvání na sobotní večer na Strážnou hůrku.
/Ing. Jana Evjáková/

STANOVÁNÍ PO VYSVĚDČENÍ
Za vysvědčení, které děti přinesly domů se v páteční podvečer
sjelo třináct rodin a vyrazilo spolu strávit víkend stanováním
v kempu U rybníka ve Starém Hrozenkově. Kemp se našim
příjezdem hned zaplnil a stanové městečko se rychlo rozrostlo.
Brzy se rozvoněl oheň, špekáčky, buchty a štrůdly z domu.
Páteční večer v příjemné přátelské společnosti rychle uplynul.
O sobotním dopoledni rodiny vyrazily na Žítkovou k domu
poslední žítkovské bohyně Irmy Gabrhelové, který slouží nyní
jako muzeum. U domku stojí půvabná zvonička a informační
tabule stručně popisující zajímavý život bohyní. Následoval
přechod po hřebeni k hotelu Kopanice, cesta nabízí úžasné
výhledy na Bílé Karpaty, Javorníky a hornaté Slovensko.
Na Žítkové v infocentru je možnost zakoupení turistické
známky nebo nálepky a po naučné stezce Okolo Hrozenkova
jsme se vraceli do kempu a poté v horkém odpoledni využili
blízké koupaliště k osvěžení. V neděli přejíždíme na Mikulčin
vrch, odtud pokračujeme trasou na vrchol Velkého Lopeníku
vysoký 912 m. Z rozhledny, na níž vede 101 dřevěných schodů,
si prohlédneme krajinu blízkou i vzdálenou. Jedna z posledních
fotografií tohoto víkendu je pod rozhlednou u památníku
obětem druhé světové války. Po krásném víkendu jsme bohatší
o spoustu společných zážitků. /Martina Sečkařová/

FOTOGALERIE
V květnu se v chrámu Panny Marie Růžencové
uskutečnilo PRVNÍ SVATÉ PŘIJMÁNÍ
Autorem fotografie je p. František Gajovský

Lúčánek vystoupil na přehlídce v Hodoníně…

Svou novou knihu nám
přijel představit pan
PhDr. Pavel Popelka CSc.

Vítězný tým!

FOTOREPORT Z KOŠTU GULÁŠŮ

Návštěvníci KOŠTU GULÁŠŮ se dobře bavili…

Rytíři vzbudili u dětí na DĚTSKÉM DNU velký zájem…

Jedna společná mometka z víkendového stanování…
Vítězný tým ze

FOTOREPORT Z HER BEZ HRANIC

Tým organizátorů..

Vnorov😊

Fotografie z HER BEZ HRANIC s laskavým dovolením
poskytl Jan Hrbáček. Děkujeme!

Finálový biatlon je vždy vrcholem her
pro soutěžící i pro diváky…

ZAJÍMAVOSTI
Jelikož slunce pálí a teploty stoupají, připravily jsem pro Vás v rámci letního čísla
zpravodaje dvoustranu s nápady, kam vyrazit za vodou, vše v dojezdové vzdálenosti
maximálně několika desítek kilometrů. Načerpejte pár tipů a vyjeďte po práci či
o víkendu k vodě…

LIPOV
OTVÍRACÍ DOBA: 10:00 -20:00 hod.
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: 60/30 Kč, po 17 hod. 30/15 Kč
BAZÉNY: Nerez plavecký + dětský bazén
ATRAKCE: Beach volejbal, bufet
VZDÁLENOST Z LOUKY: 2 km

VESELÍ NAD MORAVOU
OTVÍRACÍ DOBA: 10:00-21:00 hod.
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: 70/50 Kč, sleva na rodinný a senior pas
BAZÉNY: Plavecký + neplavecký s atrakcemi + brouzdaliště
ATRAKCE: Skluzavka, tobogán, vodní atrakce,
beach volejbal, pétanque, 2x bufet
VZDÁLENOST Z LOUKY: 11 km

STRÁŽNICE
OTVÍRACÍ DOBA: 9:00-19:00 hod., večerní koupání 19:30-21:00 hod.
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: 80/60 Kč, po 16 hod. 50/40 Kč
BAZÉNY: Plavecký + neplavecký vhodný i pro děti
ATRAKCE: Tobogan, bufet, minigolf, volejbal
VZDÁLENOST Z LOUKY: 20 km

NIVNICE
OTVÍRACÍ DOBA: 10:00-19:00 hod.
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: 40/20 Kč, po 17 hod. 20/10 Kč
BAZÉNY: Plavecký + brouzdaliště
ATRAKCE: Tenisové kurty, beach volejbal, bufet,
množství různých akcí během léta..
VZDÁLENOST Z LOUKY: 17 km

ZLATNICKÁ DOLINA
OTVÍRACÍ DOBA: 10:00 -20:00 hod.
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: 3,50€/2€
BAZÉNY: Plavecký + neplavecký + brouzdaliště
ATRAKCE: Skluzavky, volejbal, stolní tenis, badminton,
v blízkosti lanové centrum a salaš s ovcemi – prodej sýrů
VZDÁLENOST Z LOUKY: 34 km

LUČINA
OTVÍRACÍ DOBA: Neomezeně
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: Zdarma
BAZÉNY: Přírodní nádrž
ATRAKCE: Skluzavka, bufet, travnatá pláž
VZDÁLENOST Z LOUKY: 16 km
POZNÁMKA: Kvalitu vody lze ověřit
na webu obce Tvarožná Lhota

ALBATROS – OSTR. N. VES
OTVÍRACÍ DOBA: 9:00 -20:00 hod.
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: 50/40 Kč
BAZÉNY: Přírodní vodní plocha
ATRAKCE: Skluzavky a atrakce pro děti, restaurace, bufet,
travnatá pláž, free wifi
VZDÁLENOST Z LOUKY: 14 km
POZNÁMKA: Kvalitu vody lze ověřit na webu hygienické stanice Zlín

HLUK
OTVÍRACÍ DOBA: 90:00-21:00 hod.
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: 50/20 Kč, po 18 hod. 25/10 Kč
BAZÉNY: Nerez plavecký + brouzdaliště
ATRAKCE: Dětský koutek s mnoha atrakcemi, bufet,
beach volejbal, skluzavka, vodní atrakce, free wifi
VZDÁLENOST Z LOUKY: 15 km

VLČNOV
OTVÍRACÍ DOBA: 10:00 -21:00 hod.
CENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ: 50/25 Kč, Rodinné vstupné 120 Kč
BAZÉNY: Plavecký + nerez dětský
ATRAKCE: Vodní prvky, nafukovací trampolína,
dětský lanový park, bufet, free wifi
VZDÁLENOST Z LOUKY: 19 km

OKÉNKO ZŠ A MŠ LOUKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BESÍDKA KE DNI MATEK
I v letošním roce chtěly děti naší školy poděkovat svým maminkám za jejich starost, lásku, výchovu a péči. Za to, že
jim vytvářejí krásný a bezpečný domov. Tento dík vyjádřily pomocí vystoupení ke Dni matek. Pečlivě se na něj
společně s paní učitelkami připravovaly. Zazpívaly společnou píseň O mamince, tancovaly, hrály si na malé bubeníky
a udělaly nám módní přehlídku. Celá besídka probíhala ve veselé náladě. Nakonec byly všechny maminky vyzvány
ke společnému tanci s dětmi.

AFRICKÁ KULTURA - EMONGO
24. dubna, jsme ve škole měli velmi netradiční hosty. Byli jimi dva mladí muži pocházející z Jihoafrické republiky.
Nejdříve nám přiblížili jejich zemi, zvláště život školáků, a poté nás naučili tleskat v jejich rytmech za doprovodu
bonga a jejich zpěvů. Následoval také hodně očekávaný tanec, kdy se zapojili s výbornou náladou všichni žáci
a zatančily si dokonce i paní učitelky. Všem se tato akce moc líbila a přáním dětí by bylo, pozvat tuto skupinu na den
dětí, aby si to užily společně se svými rodiči.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V pátek 26.4.2019 proběhla v rámci ŠD akce PÁLENÍ
ČARODĚJNIC, spojená s opékáním špekáčků. Děti
vyráběly kouzelné hůlky, vařily čarodějný lektvar
a sliz a závodily v letu na koštěti. Akce a počasí
se nám vydařily.

MUZIKOTERAPIE
Dne 3. června nás navštívila paní Alena Svobodová
s prožitkovým hudebním programem s prvky
muzikoterapie Na vlně zvuku... Děti se seznámily
s nástroji jako je djembé, šamanský buben,
didgeridoo, tibetská miska, brumle, salašnická
fujarka, koncovka, frčák, koshi zvonky. Tvořily
společně v rytmu i bez rytmu hlavně pro radost
a dobrou náladu :)

MATEŘSKÁ ŠKOLA
7. května malé děti „Žabičky“ předvedly maminkám, co se naučily
během školního roku a obdarovaly je kytičkou, kterou si nasadily
a vypěstovaly. V pondělí 13. 5.2019 se v kulturním domě v Louce konal
„den matek“, kde svou šikovnost ukázaly maminkám děti z druhé třídy
„ Včeličky“. Paní učitelky Pavla Vašicová a Michaela Teplá nacvičily tři
vystoupení.
Ve středu 5. 6. 2019 se na školní zahradě konal „karneval“ společně
se základní školou. Děti ze čtvrté a páté třídy si připravily stanoviště,
kde si ostatní plnily úkoly. Za splnění úkolů všichni dostali medaile
a diplomy. V pátek 7. 6. 2019 ukončily starší děti plavecký kurz
v plavecké škole ve Bzenci. V pondělí 10. 6. 2019 paní ředitelka
pasovala naše předškoláky na školáky. 27. 6. 2019 zhlédly děti
divadelní představení „Raneček pohádek“. V pátek 28. 6. 2019 na děti
čekalo překvapení, které si pro ně připravili hasiči z Louky a ještě jim
nasmažili langoše. Moc jim děkujeme za ochotu a čas, který věnovali
dětem.
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Areál Pod hájem
ZÁBAVA – ROČNÍK 2001
Areál Pod hájem
DĚTSKÝ DEN
Myslivecká chata Diana
TEČKA ZA PRÁZDNINAMI
Fotbalové hřiště
ZÁBAVA – ROČNÍK 2001
Areál Pod hájem
VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
KD Louka

STRÁNKA PRO DĚTI

Milé děti! Nejkrásnější část roku je tady!
Sluníčko pálí, voda láká.. Ostatně, kam si
zajet na báječnou koupačku, to se dozvíte
uvnitř zpravodaje. Do tašky si s sebou
přibalte třeba naši křížovku a bludiště s
mraženými dobrotami.
Užijte si krásné léto!
BLUDIŠTĚ
Najdi cestu bludištěm až
doprostřed pro nanuka..

LETNÍ KŘÍŽOVKA
Pojmenuj všechno, co je na obrázcích a
vylušti velkou letní křížovku…

