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Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
• montáž svítidel na přechod u ZŠ a MŠ
• smlouvu o vzájemné spolupráci mezi obcí Louka a Mysliveckým spolkem Volavec Louka k akci „Odpočinkové místo v lesích obce Louka“
• přípravu projektové dokumentace Oprava místní komunikace Dolní
konec a ulice u Mateřské školy
• podporu činnosti Českého svazu včelařů ZO Velká nad Veličkou
• výsadbu lípy na počest 100. výročí vzniku republiky
• odstranění tújí u chodníku na místním hřbitově
• opravu schodiště u sýpky
• umístění reklamního panelu na sloup veřejného osvětlení na křižovatce
hlavní silnice s místní komunikací vedoucí k mateřské školce
• podpořit činnost mužského pěveckého sboru
• podpořit činnost SZPO Louka
• zpracování pasportu mostu v Dolním konci
• zpracování samostatných webových stránek obecní knihovny
• podpořit činnost Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím s přicházejícími
prvními jarními dny, kdy se těšíme již
na velikonoční svátky. Vzhledem
k tomu, že náš zpravodaj mapuje činnost jakéhokoliv druhu za poslední
čtvrtrok, ohlédneme se za obdobím
kolem Vánoc, kdy jako každým rokem jsme navštívili naše občanky
v současné době žijící v Penzionu
v Lipově, paní Raškovou a paní Václavkovou. Taky jsme zajeli do Strážnice do Domu seniorů za paní Tomšicovou, ta ale vážnosti svého zdravotní3  Lúcký zpravodaj 2018/01

ho stavu podlehla a v úterý 30. ledna
jsme se s ní ve smuteční síni na místním hřbitově rozloučili.

Prostřednictvím zpravodaje bych
chtěla poděkovat dobrovolníkům,
kteří roznášeli do našich domovů Betlémské světlo, a taky mužům za insta-

laci a výzdobu betlému ke kapličce,
ze kterého jsme se těšili až do Hromnic. Taky nesmíme zapomenout a poděkovat za dlouholetou spolupráci
při koledování prostřednictvím místního rozhlasu na Štědrý den sourozencům Evjákovým, sestrám Sabotovým, Filipu Švrčkovi, za hudební doprovod Jiřímu Buzíkovi, Vaškovi Kolaciovi, Markovi Potěšilovi a Jožkovi
Stašovi.

Letošní jaro se nám blíží velmi pomalu, březen nám svými mrazy připomíná spíš předvánoční čas. Měsíc březen byl před 60 lety vyhlášen Měsícem knihy. Ne nadarmo se říká
„Kniha je zdroj vědění a krásy“
a v určitém časovém období kniha
byla použita jako nástroj osvěty a cílem bylo, aby se knihy dostaly do
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všech končin vlasti a do všech domácností.
Po roce 1989 Měsíc knihy téměř
zanikl, kniha začala ztrácet vlivem
elektronických médií, která se velice
rychle dostávala do popředí, výsadní
postavení. I přes tato všechna úskalí
opět kniha získává zpět své postavení, a tak kromě svátků jara i nyní březen zůstává svátkem knihy. V dnešní
době knihovny rozšiřují svoje aktivity
pořádáním různých besed, čtení autorů spojenou s autogramiádou. Rovněž
u nás v Louce došlo k významným
změnám v knihovně. Za finanční podpory Jihomoravského kraje během
dvou let byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, topení, posílení
internetu, položení nové podlahové
krytiny, pořízen nábytek, regály, zřízen dětský koutek.
V současné době si mohou čtenáři vybrat víc jak ze 4 500 knih různého žánru, na své si přijdou i děti
a mládež. Je možné si vybrat z nabídky výměnného fondu, který v pravidelných měsíčních intervalech zajišťuje knihovna města Hodonín.

V naší obecní knihovně po celých dlouhých 18 let pracoval a nám
půjčování knih zabezpečoval pan

Emil Zálešák. Jak sám uvádí: „Za mého 18letého působení jako vedoucí v místní knihovně došlo k modernizaci evidence knih přes program Clavius. Všechny
knihy z výměnného fondu se musely nahrát do PC, 1x za 5 let jsem připravoval
revizi knižního fondu. Z finančních prostředků od Obce jsem nakupoval knihy do
knihovny, které se následně zaevidovaly
do programu, pak obalit, očíslovat a zařadit. Za celou dobu mého působení mi
prošla rukama spousta knih, bohužel některé knihy se opotřebováním či poškozením musely i vyřazovat, a to sestavením
úbytkového seznamu, který se následně
zasílal do městské knihovny do Hodonína.
Jedna z příjemnějších činností vedoucího
knihovny byly exkurze školní mládeže,
kdy právě mládež je potřeba vést k četbě
knih.“
Za dlouholetou činnost pana
Zálešáka v místní knihovně bych
chtěla prostřednictvím zpravodaje za
nás zaměstnance obecního úřadu
a členy zastupitelstva poděkovat. Do
dalších let popřát především zdraví,
štěstí a rodinné pohody, ať ještě dlouhá léta se těší z příběhů knih půjčených v obecní knihovně.
Od prvního
ledna letošního
roku byla na základě rozhodnutí
zastupitelstva
obce pověřena
a s Vámi se
v naší knihovně
bude setkávat
a Vám knihy půjčovat paní Ing. Zuzana Machálková. V nejbližší době plá5  Lúcký zpravodaj 2018/01

nuje zavedení internetového katalogu knih a samostatné internetové
stránky. Pak bude možné si vybrané
knihy rezervovat prostřednictvím
internetu předem. V této činnosti
přejeme hodně úspěchů. Vám čtenářům pěkné a zajímavé knihy, hodně
pěkných zážitků a zajímavostí při
čtení autorů knih, přednáškách
a besedách, které jsou pro Vás
v místní knihovně připraveny.

Před námi jsou Velikonoce – svátky
jara, přeji Vám jejich příjemné a radostné prožití. Dětem a mládeži bohatou pomlázku. A těm našim nejmenším přeji:
Ať velikonoční zajíček
přinese ti plno vajíček,
a letošní svátky
jsou jako z pohádky
a ať velikonoční svátky
vás vezmou do pohádky,
kterou jen jaro umí vykouzlit
a je radost na světě být.

Anna Vašicová
starostka

Turnaj ve stolním tenise
Tak jako již tradičně den před vánočním
turnajem ve stolním tenise předcházela
výroba domácích zabijačkových specialit.
Pro mlsné jazýčky tyto speciality vyráběli
zkušení domácí zabijačkový mistři. A že se
jim výrobky povedly, bylo možné ochutnat během turnajového dne v přísálí kulturního domu.
V ranních hodinách se utkali mladší a starší žáci. Bojovali s plným nasazením, ba
když se něco nepovedlo i slzička ukápla.
V kategorii do 13ti let bylo pořadí následující: 1) Samuel Šimlík. 2) Michal Malúš.
3) David Maňák. 4) Maxmilián Malúš.
V kategorii od 13 do 16 let bojovala s velkým úspěchem i jedna dívka. Výsledné
pořadí je následující: 1) Filip Sečkař.
2) Barbora Karásková. 3) Martin Sečkař.
4) Martin Hálka.

Těsně po poledni začal hlavní turnaj. Boje
o prvenství se zúčastnilo celkem 26 hráčů
ve věkové kategorii od 16 let neomezeně.
Zápasy byly celkem vyrovnané, diváci
i fanoušci se měli na co dívat. Po vyřazovacích zápasech v podvečer o první místa
bojovali Vašek Kolacia a Josef Šmehlík.
Zápas 28letého proti 57letému tenistovi
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byl velice vyrovnaný. Diváci v sále pomalu
ani nedýchali, jak se zaujetím sledovali
tento fantastický zápas. Byl to zápas, na
který se nezapomíná, jistě na tuto chvíli
nezapomene ani vítěz Jožka Šmehlík, jak
sám říká s úsměvem a spokojeností: „Byl
jsem nejstarší účastník dnešního turnaje.“
Pořadí na prvních čtyřech místech je následující: 1) Josef Šmehlík. 2) Václav Kolacia. 3) Jakub Hlahůlek. 4) Vítězslav Šmehlík.
Blahopřejeme vítězi a přejeme hodně
úspěchů v dalších sportovních kláních.
Všem organizátorům této jedinečné akce
děkujeme za příjemně strávený sportovní
den, který je ojedinělí v širokém okolí.

Tříkrálová sbírka
Mezi první akci v nové roce tak jako již
tradičně patří Tříkrálová sbírka, která se
v naší obci uskutečnila v sobotu 6. ledna.
Každá koruna pomáhá, tak znělo motto
letošní Tříkrálové sbírky. Taky u nás koledníci v dopoledních hodinách putovali dům
od domu, koledovali a prosili o dar na
podporu lidí v nouzi. Tentokrát se v přísálí
kulturního domu sešlo 9 skupinek koledníků, kteří si rozdělili dědinu na úseky,
podařilo se jim vykoledovat celkem
36 990,- Kč.

Tak jako již každoročně koledníkům připravily členky ČČK v Louce malé pohoštění, tradiční párek s rohlíkem, čaj nebo
kávu a vánoční cukroví.
Všem koledníků, vedoucím skupinek i členkám Červeného kříže za jejich
dobročinnou činnost srdečně děkujeme.
V minulém roce se podařilo v našem regionu shromáždit 983 789,04 Kč (je zde
započítán výnos pokladniček spolu s penězi zaslanými na účet a DMS), díky nim
se mohlo pomoci lidem v nouzi.
Z výtěžku bylo podpořeno: Lidi bez
domova a jejich potřeby 15 000 Kč. Centrum pro rodinu ve Veselí nad Moravou
30 000 Kč. Rodiny s dětmi a lidi v nouzi
částkou 150 000 Kč. Činnost směřující ke
zlepšení zázemí sociálních služeb týkajících se rekonstrukce objektu částkou
373 685,19 Kč. Zbylou částku peněz využila Arcidiecézní Charita Olomouc a Charita
ČR na své sociální projekty i na humanitární pomoc do zahraničí a taky tímto
směrem bude mířena i letošní sbírka.

Poděkování Mgr. Petra Kolaříka, ředitele
Charity Veselí nad Moravou:
Děkujeme všem dobrovolníkům, jak vedoucím skupinek, tak koledníkům i místním koordinátorům, kteří obětovali svůj
volný čas pro dobrou věc a bez kterých
realizace této sbírky nebyla možná. Poděkování patří také všem dárcům.
Výsledek tříkrálové sbírky 2018
v obcích děkanátu Veselí nad Moravou:
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Nová Lhota 21 468,- Kč. Hrubá Vrbka
19 498,- Kč. Mala Vrbka 6 140,- Kč. Kuželov 13 907,- Kč. Velká nad Veličkou
74 907,- Kč. Javorník 23 052,- Kč. Kněždub
37 421,- Kč. Hroznová Lhota 39 545,- Kč.
Kozojídky 21 068,- Kč. Tasov 15 437,- Kč.
Žeraviny 9 450,- Kč. Moravský Písek
51 040,- Kč. Blatnička 19 800,- Kč. Veselí
nad Moravou 274 250,- Kč. Louka
36 990,- Kč. Suchov 14 684,- Kč. Lipov
74 521,- Kč. Vnorovy 136 255,- Kč. Tvarožná Lhota 27 957,- Kč. Blatnice pod Svatým Antonínkem 83 251,- Kč.
Celkem bylo vykoledováno 1.000.270,-Kč.
Poděkování ředitele Charity ve Veselí nad
Moravou ze dne 17. ledna 2018
Vážená paní starostko,
chceme Vám touto cestou vyjádřit poděkování
za podporu Tříkrálové sbírky ve Vaší obci
a zároveň všem pracovníkům obecního úřadu,
kteří se na ní jakýmkoli způsobem podíleli.
Děkujeme všem dobrovolníkům, jak
vedoucím skupinek, tak koledníkům i místním
koordinátorům, kteří obětovali svůj volný čas
pro dobrou věc a bez kterých by realizace této
sbírky nebyla možná. Poděkování patří také
všem dárcům.
[…]
Těšíme se na spolupráci i v příštím roce, při Tříkrálové sbírce 2019.
S přáním všeho dobrého
Petr Kolařík, ředitel Charity Veselí n. M.
Kristina Komoňová, koordinátorka sbírky

Novoroční varhaní
koncert Lukáše Hurtíka
V sobotu 6. ledna v 17. hod se konal
v Kostele Panny Marie Růžencové v Louce
Novoroční koncert pro varhany a zpěv. Na
varhany hrál varhaní mistr pan Lukáš Hurtík, zpěvem doprovázela operní pěvkyně
paní Zuzana Hátlová.
Na programu byly skladby J. S. Bacha, F. X. Brixe, G. Bizeta, L. Boellmana,
A.Dvořáka, J.Ch. Kittela, F. Mendelssonhna-Bertholdy. Pro návštěvníky to byl
emotivní nevšední hudební a pěvecký zážitek.
BcA. Zuzana Hátlová se narodila v malé vesnici
Hořiněves blízko Hradce Králové. K hudbě ji
přivedla již v útlém věku učitelka na základní
škole. O další hudební vývoj se staral sbormistr
pan Jan Skopal v Královéhradeckém sboru, zde
taky zažila první úspěchy na jevišti.
Vystudovala nejprve Střední průmyslovou školu stavební obor geodézie. Po dokončení byla přijata na Konzervatoř Pardubice, kde
měla příležitost nastudovat různorodé role.
Jako první byla role maminky ve Smetanově
Prodané nevěstě, následovala role v opeře
Josefa Myslivečka, II Parnaso confuso, Erato,
dále role v představení Divadelní ředitel aneb
ředitelské pasticio, slečna Silberklangova - dílo
poskládané z fragmentů oper W. A. Mozarta.
Absolvovala roli v opeře C. Monteverdiho Orfeo, v roli Musica (vstupní uvádějící do děje)
a Speranza (Naděje).
V roce 2014 nastoupila na Janáčkovu
akademii múzických umění v Brně, kde svá
studia završila v roce 2017 bakalářskou zkouškou. Zde si zahrála v operách W. A. Mozarta:
Kouzelná flétna, v roli Génia, dále v jednoaktové opeře M. Háby, Malý princ v roli Lišky
a mnoho dalších zajímavých rolí. Během studií
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navázala kontakty s profesionálními soubory
ReBelcanto a Czech Solit Consolt, se kterým
měla tu příležitost zpívat premiéru moderního
díla J. Vičara, Křik, nebo natočit hudbu k filmu
pro Českou televizi, Santiniho jazyk, pod vedením režiséra Jiřího Stracha.
Nyní nastoupila jako učitelka sólového
zpěvu a sborového zpěvu na ZUŠ Hodonín
a ZUŠ Dubňany, dále se věnuje sólové koncertní činnosti.
MgA. Lukáš Hurtík, PhD., narodil se v Nedakonicích. Své hudební vzdělání započal hrou na
klavír v ZUŠ v Uherském Hradišti. Poté vystudoval hru na varhany u MgA. Ester Moravetzové a hru na klavír na konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži. Studiu hry na varhany
pokračoval na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V akademickém roce 2006/2007 studoval hru na varhany
na Staatliche Hochschule für Muzik und Darstellende Kunst v německém Stutgartu
u profesora Jurgena Essla. Své odborné vzdělání završil studiem v doktorském studijním programu.
Koncertuje v České republice
a představil se taky publiku na festivalech sousedního Německa, Polska, Slovenska. Jeho
bohatý repertoár sahá od skladeb období renesance přes baroko, reprezentované především díly J. S. Bacha a dále přes romantismus
a hudbu 20. století až po současnou tvorbu.
Spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů,
orchestrem Ensemble Opera Diversa, Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Janáčkovým komorním orchestrem, Českým rozhlasem
a Národním divadlem v Brně. Je vyhledáván
jako komorní hráč a doprovazeč, spolupracuje
zejména se sólovými pěvci, sbory, houslisty
a trumpetisty. Od roku 2014 je zván jako člen
poroty (původně varhanní soutěže) Oraganum
regium v Pardubicích. Působí rovněž pedagogicky. Vyučoval hru na klavír na ZUŠ v Uherském Hradišti. Od roku 2008 je činný jako učitel hry na klavír a varhany na ZUŠ v Brně.

V roce 2010 začal korepetovat na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě, nyní zde působí jako
pedagog hry na varhany.

Napsali nám:
Novoroční varhaní koncert v kostele Panny Marie Růžencové v Louce 6. 1. 2018
Poděkování Vrabcovi:
Děkuji touto cestou za uspořádání novoročního koncertu v Kostele Panny Marie
Růžencové. Byl to pro mne nezapomenutelný zážitek. Výkon jak pana varhaníka,
tak paní operní pěvkyně byl excelentní.
Těším se již teď na další.
S pozdravem Vrabcová

Myslivecký ples

foto: gajo

Stalo se již tradicí, i letos připravili lúčtí
myslivci ples. Přípravy začaly již v pátek
zdobením sálu, věšením trofejí a hlavně
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přípravou zvěřinových specialit. Hosté si
pochutnávali na daňčím, srnčím, kančím
i na výborném guláši či zvěřinovém rožni.
To vše zapíjeli lipovským vínkem, byť občas se sálem nesla i vůně domácí slivovice. Tak jako v předešlých létech i letos
bylo pěkným zpestřením úvodu plesu vystoupení malých mažoretek, které si odnesly za své vystoupení dlouhý potlesk
plného sálu. Myslivci s podporou sponzorů připravili bohatou tombolu jak věcných
cen, darů, tak i zvěřinovou ve které byli
dva divočáci, srnčí, daňčí, zajíci, bažanti,
a kachny. K pohodě hrála oblíbená zahraniční kapela Kamasi z Myjavy, která nenechala nikoho jen tak sedět a vyhrávala až
do ranního kuropění.

Rodičovský bál
Každoroční ples pořádaný rodiči našich
žáků ve spolupráci se základní a mateřskou školou se uskutečnil v sobotu 3. února. Celé odpoledne bylo živo hlavně v kuchyni místního kulturního zařízení, kde se
připravovali naši kuchaři Lukáš Pokorník
a Mirek Maňák. Na Rodičovském bále se
podával: Listový salát s cherry rajčaty,
grilovaný hermelín, brusinky, bageta. Tortilla plněná zeleninou a kuřecí směsí. Vepřová panenka se slaninovými lupínky
a smaženou cibulkou. Hovězí roštěná
s pepřovou omáčkou a volským okem.
V pozdním odpoledni přišel k pohoštění
kolektiv Českého červeného kříže a takto
podpořil naše děti. Sál vyzdobený do bílomodré barvy se plnil prvními návštěvníky
a na pódiu začíná hrát dechová hudba
Dolinečka. Přivítání se tentokrát ujala paní

Fašanek
Sobota 10. února, obnovení fašankové
obchůzky v Louce. Mužská část zastupitelů se rozhodla po mnohaleté pauze obnovit fašankovou obchůzku v Louce.
Sešla se celkem početná skupina
krojovaných a taky početná skupiny hudců z Horňáckých cimbálových muzik Jožky
Staši a Marka Potěšila.

ředitelka Jana Janošková s předsedkyní
školské rady Martinou Sečkařovou. Od
října se na své vystoupení připravují naše
mažoretky. Děvčata trénují od nejmenší
pětileté Andrejky Bělínové až po žákyně
pátého ročníku. Kroužek pracuje pod vedením Lenky Šlosárové. Druhým vystoupením byl sportovní aerobic, který pracuje také pod školou a pod vedením Ester
Jagošové děvčata předvedla velmi pěkné
synchronizované vystoupení.
Parket nezůstává prázdný a plní se
tanečními páry. V přestávkách se mohou
návštěvníci občerstvit u bufetu a ochutnat
některé z nabízených vín z Vinařství Strážnice nebo Hruška Blatnice pod svatým
Antonínkem. Večer rychle ubíhá a losují
se hlavní výhry v naší tombole. Díky ochotě a vstřícnosti rodičů a štědrosti našich
sponzorů se podařilo seskupit velmi bohatý hřeb našeho večera. Celým bálem prozařovala přátelská atmosféra a dobrá nálada nás neopouštěla až do rána.
Martina Sečkařová
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Pokud se ohlédneme na tuto tradici několik desetiletí zpět, ze vzpomínek pamětníků 85 až 90 letých z vyprávění se dovíme,
že se před fašankem sešla chasa v hospo-

dě. Zvolili si dva stárky a fašankové veselí
mohlo začít. Nejprve zábavou, následovala obchůzka s doprovodem dechové hudby po dědině, kde v rodinách dostávali
vajíčka, špek, koblihy, ale taky obilí, to si
sesypávali do pytlů. Následně získaný proviant prodali a ze zisku uspořádali zábavu.
V úterý před popeleční středou se přesně
ve 24 hodin pochovávala basa a následoval půst až do Velikonoc.
V 70. a 80. letech minulého století
tradice pokračovaly podobným způsobem, ale již s tím, že tuto tradici držela
mládež 18ti letých. Z ročníku byli zvoleni
dva stárci, kteří vedli obchůzku jak hodovou, tak fašankovou. Navštívili každý rodinný dům, pozvali mládež a dospělé
k zábavě. Tentokrát se dostávali již peníze, někde taky slivovice a pro všechny
návštěvníky byl vstup na zábavu zdarma.
Rovněž v úterý před popeleční středou se
pochovávala basa.
Tato tradice se v devadesátých letech vytratila, pravděpodobně v ročnících
bylo málo mládeže zvláště chlapců a organizace byla náročná.
Věříme, že letos obnovená tradice u nás
zaujme své místo a bude pokračovat
i v dalších letech.

Louky Bílých Karpat
Ve čtvrtek 22. února jsme se již podruhé
sešli v obecní knihovně, tentokrát při
představení knihy Louky Bílých Karpat,
kterou nám představila autorka paní Ivana Jongepierová.
RNDr. Ivana Jongepierová vystudovala přírodovědnou fakultu Univerzity Palackého v Olo11  Lúcký zpravodaj 2018/01

mouci, obor Systematická biologie a ekologie.
Od roku 1986 pracuje jako botanik na Správě
Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, je také
předsedkyní Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty ve Veselí nad
Moravou. Jejím hlavním zájmem jsou louky,
jejich údržba a obnova.

Louky Bílých Karpat začaly být botanicky
objevovány před více než sto lety a staly
se jedním z hlavních důvodů vyhlášení
CHKO Bílé Karpaty v roce 1980. Zařazení
tohoto území do světové sítě Biosférických rezervací UNESCO v roce 1996 bylo
zdůvodněno úzkými vztahy mezi kvalitou
zdejší přírody a lidskou činností. Proslulé
orchideové louky jsou totiž podmíněné
jejich pravidelným kosením.
Bělokarpatské louky patří k druhově nejbohatším a svou rozlohou více než
4 000 ha i k nejrozsáhlejším travním společenstvům Evropy. Vznikly staletí trvající
lidskou činností a v rukách člověka je
i jejich další osud.
Až do poloviny 20. století byly zdejší louky nedílnou součástí života místních
obyvatel. Pestrost lučního kvítí se odrážela na motivech krojových výšivek i na ornamentech chalup či užité keramice,
zvučné písně se při senoseči rozléhaly
krajinou.

A na tých Vojšicách roste pěkná tráva, zkázala
ně milá galánečka falešná, že sa bude vdávat…
...trikrát sa tá tráva na úkách pokosí, co sa ten
šohajek, co sa on na vojně šablenky nanosí.
(úryvek z knihy Louky Bílých Karpat)

Motivy květin z polí, luk a zahrádek okolí
Louky využívala k výmalbě naší kapličky
i po mnohá léta paní Anežka Kašpárková.
Všem přítomným se přednáška velice líbila, se zájmem přivítali nabídku
RNDr. Ivany Jongepierové ke společné
procházce za poznáním květeny a živočichů našich luk kolem Volavce.
Ke společné procházce s botaničkou
se sejdeme 1. června v 17 hodin.

Balady zpod Javoriny
V úterý 6. března jsme se opět sešli
v přísálí kulturního domu na Čaji o páté,
tentokrát s příhodným názvem Balady
zpod Javoriny, který jsme zařadili do cyklu
„Louka slaví 100 let republiky“.
Zúčastnění měli možnost se zaposlouchat do balad s různým zaměřením
v podání PhDr. Pavla Popelky CSc. s vlastním hudebním doprovodem na gajdy.
Celkový podvečer doprovázela Horňácká
cimbálová muzika Petra Galečky: Prim
a zpěv Mgr. Petr Galečka, basa MUDr. Jiří
Ovečka, country doprovod Jožka Karásek.
Sólový zpěv Jana Karásková a Jan Karásek.
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Lidové balady
Lidové balady jako písňové, příběhové skladby přitahují pozornost jak odborné, tak i laické veřejnosti již půldruhé století a zájem o ně
v podstatě neutuchá. Zajisté je k tomu tak
pro jejich poetický charakter a pro hodnoty
etické, které jsou i v dnešní době aktuální.
Zobrazují totiž člověka v celém rozsahu jeho
člověčenství: jako bytost nadmíru krutou, ale
i milující, schopnou zločinu i velkých obětí.
Základem balady je vždy příběh, ať už konstituovaný do rozměrné nadosobní epické polohy, či osobnější lyrické reflexe. A většinou je
to příběh výjimečný, ponejvíce tragický. Převážně jde o dramata milostná, ale objevují se
i příběhy z rodinného života, dále tématika
zbojnická, vojenská, sociální, popisují se události historické, přesněji řečeno lidské osudy
na jejich pozadí a nechybějí ani látky s náboženskými obsahy a látky fantastické. Menší
skupinu pak představují písně o zvířatech,
která se chovají tak, jako by byla lidmi.

Balady se tradují ústně a navíc písňově, tedy
zpívané podobě, což nesporně umocňuje
jejich dramatické vyznění. Vůbec lze říci, že
balady svou poetikou náleží k vrcholům lidového básnictví, a to nejenom zhudebněným
textem, ale také poutavou osobitou věcností
a břitkostí podání, jindy zaujmou jemným
náznakem, symbolikou, metaforou, alegorií.
Témata balad se v jednotlivých regionech od sebe mohou lišit. Ta různorodost
přirozeně vzrůstá s prostorovou vzdáleností.
Jednou z nejbohatších oblastí na lidovou baladu na Moravě byl kraj pod Velkou Javořinou
a Lopeníkem. V důsledku velmi pohnuté historie s mnoha válečnými vpády témata balad
se zde zachovala velmi pestrá.
Specifickým tématem zdejších balad
jsou nadpřirozené události - zakletí, střetnutí
s mrtvým či démonem, předurčení osudu,
které se však předkládají jako události naprosto reálné. Zločinem zde nebývá fyzický
čin, ale provinění proti morálnímu diskursu,
což mimo jiné svědčí o jejich stáří. Zastoupeny jsou především písně o dceři zakleté matkou v javor. Různé obměny má látka o přičarování mrtvého milého, který si někdy odvádí
milenku do hrobu a trestá ji tak za čarování.
Oblíbená byla i látka o mrtvé milé, která trestá mrtvého za zradu. Ze všech koutů oblasti
jsou doloženy písně o odnesení hříšné dívky
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ďáblem do pekla, protože nešla v neděli do
kostela. Dívka místo mše vije věnec. Kolem
prochází ďábel, vyzývá dívku aby si k němu
přisedla na koně a odváží ji do pekla. Tam ji
dávají po třikráte napít pekelného nápoje, až
shoří plamenem. Dívka prozrazuje, že se dostala do pekla, protože ji špatně vychovala
matka.
Mnoho klasických balad vypráví
o zločinu v rámci rodinných vztahů. K nejčastěji zastoupeným opatří láska, kdy vdova
opustí děti a odjede s Turkem. Bohatě vystavená je láska, kdy sestra otráví bratra kvůli
milenci. Krutá je rovněž látka, kdy paní nechá
setnout hlavu synově milence. V jiné baladě
dívka utopí nemanželské novorozeně a propadne katu. V baladách se často trestá i cizoložství, v jedné baladické látce mlynář například setne hlavu ženinu milenci. závěr balady
moralizuje aby mládenci nemilovali vdané
ženy, nýbrž poctivé panenky.
Jistá skupina balad líčí konflikty
(násilnou smrt, popravu a vězení) v rámci žití
v societě. Například když mlynář zabije zemana, který mu zastavil přívod vody.
V našem regionu jsou zastoupeny
i balady s vojenskou tématikou. Patří sem
zejména látkové motivy, kdy se sestra
(matka) dovídá o smrti bratra (syna) v bitvě
a vojákův kůň si stěžuje na zlé zacházení.

V baladách z Bílých Karpat se též objevují
různé náměty zbojnické. Četnými variantami
je zastoupena látka - zbojníkova žena odhalí
vraždu svého bratra. Řidčeji jsou zastoupeny
látky, v nichž zbojníci zabijí žida, okradou šenkýřku nebo formana.
Vůbec nejstarší látkou v baladách
z Bílých Karpat je ta, kdy dívka slíbená
(prodaná) Turkovi spáchá sebevraždu.
Mnoho neštěstí se odehrává i na svatbách. Ženich nešťastnou náhodou smrtelně
zraní nevěstu, nebo se sám smrtelně zraní,
v jiných látkách zavraždí nevěstu, protože ta
ho o svatební noci odmítne.
Vyhraněným a rozšířeným tématem
balad bývají rovněž milostné vztahy. Odsouzeno tak může být opuštění partnera, ztráta
panenství, ale nejklasičtější látkou této tematické skupiny je zabití nebo vražda milenky,
a mnohdy ve zvlášť kruté podobě.
I když se zdají balady na pohled až
kruté, určitě by tomu tak nebylo, kdyby nebylo krutých činů lidí, balady byly vlastně písní
sdělované události a svým způsobem nahrazovaly noviny. Dá se však říci, že na rozdíl od
těch dnešních, které hororové události rovněž popisují, měly i funkci výchovnou, vkládaly do svého obsahu i morální ponaučení.
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Vánoční sraz šipkařů
V pátek 29. 12. 2017 se v kulturním domě
v Louce sešlo celkem 71 šipkařů z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Po několika hodinách
strávených u 7 terčů jsme mohli ohodnotit
ty nejlepší a předat jim ceny, které věnovali sponzoři a organizátoři akce.
Nejlepším účastníkem se stal Roman
Benisko ze Zlína. Ten si odnesl vstupenky
na světovou exhibici šipkařů Prague darts
masters (23. 2. 2018 v Praze). V celkovém
pořadí ho následoval Radek Juřena ze
Starého Města, který si domů odvezl autokameru. Hned za nimi skončil Pavel Brůna
ze Zlína a s ním odjel poukaz na sud lúckého piva. Na čtvrté pozici byl vyhlášen Josef
Račický z Hodonína, který si za poukaz může nakoupit šipkové zboží. Nejúspěšnější
ženou byla Jarmila Holková ze Zlína. Domácí účastníci se mezi nejlepší nedostali.
Celou akci podpořili: Obec Louka,
Milan Vyoral - výroba pohárů, Teslux
Lighting, Kučera plus, s.r.o., Elektro Maňák
a šipkaři z Louky, Uherského Brodu a Havřic. Všem sponzorům děkujeme za podporu.
Jsme rádi, že počet šipkařů, kteří
jezdí do Louky se stále zvyšuje, a proto
jsme tuto akci uspořádali právě na místním
kulturním domě. Věříme, že všichni byli
spokojeni jak s úrovní, tak průběhem celé
akce.
mk

SZPO Louka

ČČK – přednáška lékaře

Výbor se schází v pravidelných intervalech
k přípravě aktivit pro ostatní členy. Ve
středu 14. března se početná část členů
zúčastnila slavnostní VÝROČNÍ ČLENSKÉ
SCHŮZE konané v přísálí kulturního domu.
Hlavním předmětem po zhodnocení aktivit v roce 2017 předsedou Františkem
Řehákem, podání zprávy pokladní paní
Anežky Sedláčkové a předsedkyně revizní
komise paní Anežky Řičicové, bylo schválení činnosti na rok 2018:
16. květen – Den matek, kde pro zpestření zahraje pan Jiří Miškeřík.
19. května – Pojedeme na koupání do
Čalova. Zájemci se již nyní mohou hlásit
u paní Růženy Škopíkové, Louka č. 23.
Srpen – Zájezd na Hostýn.
Říjen – přednáška lékaře, nyní s paní
MUDr. Janou Vyoralovou.
Listopad – Husí hody.
Prosinec – předvánoční posezení.

Pátek 9. března výbor ČČK Louka uspořádal
přednášku lékaře MUDr. Petra Dvorského
s názvem „Novinky v poskytování první pomoci“.
Každý z nás se může kdykoliv dostat
do situace, kdy bude potřebovat sám první
pomoc nebo poskytnout první pomoc postiženému. První pomoc se definuje jako jednoduché, účelné opatření, které můžeme
poskytnou kdekoliv a kdykoliv při náhlém
postižení zdraví. Důležité je ohroženému
pomoci tak, abychom předešli komplikacím,
zmírnili následky poranění. Proto poskytnutá první pomoc musí být kvalitní a včasná.
A jak zdůrazňuje MUDr. Petr Dvorský:
1) nebát se první pomoci - jakákoliv pomoc
je lepší než žádná
2) důležité je dbát své bezpečnosti
3) přivolání Zdravotní záchranné služby 155
nebo 112
4) u postiženého v bezvědomí udržet průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy
5) při krvácení zastavit masivní krvácení, následně zahájit resuscitaci
6) při zástavě dechu masáž srdce frekvencí
100/min.
Velmi důležité při volání Zdravotnické
záchranné služby je přesně popsat, stav
nemocného, jak vypadá, místo kde se nachází a dbát přesných pokynů operátora,
který záchranou službu vysílá.
Na závěr si mohl každý vyzkoušet
masáž srdce na připravené figuríně, a vůbec
to není lehké…
MUDr. Petru Dvorskému děkujeme
za čas věnovaný přednášce a Ing. Petru
Maňákovi za poskytnutí techniky, kde jsme
měli možnost shlédnout poskytování první
pomoci přímo na obrazovce.

Po oficiální části bylo podáno občerstvení
a následovala zábavná část výroční
schůze – losování tomboly.
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MS Volavec-Louka
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ V ROCE 2017A DALŠÍ ČINNOSTI MS VOLAVEC-LOUKA
(pro valnou hromadu honebního společenstva)
5. 2. 2018
V roce 2017 jaro nastoupilo brzy s velmi teplým počasím. Později
se však přihlásili hluboké celodenní mrazy. V létě dlouhodobě
převládalo počasí zcela beze srážek s vysokými teplotami. Zcela
vyschly drobné potůčky a Velička zaznamenala minimální průtočnost.
Při mimořádném odstřelu v rámci výjimky z lovu jsme v
loňském roce ulovili 3 ks zvěře daňčí. Ze zvěře mufloní se ulovil
jeden kus. U divokých prasat jsme zaznamenali markantní nárůst
foto: gajo
početních stavů. Ulovili jsme 25 ks. Z toho 20 ks lončáků a 5 selat. Vzorky byly vyšetřovány ve Státních veterinárních stanicích v Olomouci a Jihlavě na
Trichinelózu (Svalovec). Od června díky výskytu Afrického moru prasat na Zlínsku i na AMP.
Všechny vzorky byly negativní. Tento prudký nárůst lze připsat na vrub dlouhodobě mírným
zimám, počtu jedinců při metání, zašetřování bachyní (vyhlášky MZe i SVS umožňovali lovit
všechny věkové třídy bez rozdílu pohlaví), skladba osetých ploch (řepka, kukuřice, slunečnice),
doba sklizně a obrovská adaptabilnost této zvěře.
U zvěře srnčí jsme lovili kusy průběrné. Odlov jsme splnili ve všech věkových třídách
(10 ks srnec, 10 ks srna, 10 ks srnče). Zásady průběrného lovu jsme dodržovali i u odlovu zvěře
holé. Odlov byl zaměřen především na kusy slabé a přestárlé. U zvěře srnčí se několikanásobně
zvýšil pokles početních stavů. Lze to přičíst dlouhodobým výkyvům počasí a ostatním negativním vlivům – srážky autem PČR řešila 3 případy. Dále nezabřeznutí srn, vysoká mortalita v prvních týdnech po kladení (svalová dystrofie srnčat), zvýšená lidská činnost v klidových zónách,
dlouhodobý zvýšený odlov v okolních honitbách(Velká nad Veličkou, Lipov) a následná migrace
naší zvěře do volných teritorií. Úbytek srnčí zvěře je zaznamenán i u ostatních honiteb, kde se
zvýšila migrace divokých prasat (usmrcují srnčata, zvýšená aktivita v nočních hodinách).
Zvěř zaječí byla v dobré kondici. Byl zaznamenán celkový pokles stavů. Nejvíce na Malé
straně. Naopak v lokalitě vinohradů byl jejich stav více jak uspokojivý. Úbytek lze přičíst zvýšeným stavům divokých prasat, běžnému výskytu orlů 4 ks, a dlouhodobému suchu v letním období. Při honech jsme jako již několik let nestříleli za kolo. Dochází tak k pošetření zaječek a eliminují se ztráty při dohledávce postřelených kusů. Šetřili jsme rovněž zvěř nedospělou. Uloveno
bylo 77 ks. Při plánování honů pro letošní rok bude přihlédnuto k jarnímu sčítání zvěře a stavu
populace na podzim. Zvěř drobnou bažantí lovíme minimálně, pouze pro provozní potřebu spolku (1ks). Koroptev polní nadále nelovíme. Zvýšení stavu jsme zaznamenali pouze v některých
lokalitách, nikoliv však plošně jak bychom si přáli. Celkový pokles stavů zvěře není problém lokální, ale je to zaznamenáno u drtivé většiny nejen okolních sdružení. Zvěř velmi citlivě vnímá
změny biotopu. Zde se především snažíme o udržení dostatečných ploch přirozené krytiny, snížení predačního tlaku a včasným předkládáním atraktivních krmiv v období po ukončení žní a v
průběhu zimního strádání. Širokozáběrová zemědělská technika a vysoká pojezdová rychlost při
sklizni a kultivaci půdy si rovněž vyberou svoji daň. Byly zakoupeny a na jaře osazeny dvě samolapací nory na škodnou. Jedna na rohu Roháčové hráze a druhá v hrázi Bernátkového járku
pod Rovinama.
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Lov kachen na rybníku provádíme pouze na tahu a letos jsme ulovili 15 ks. MS s dostatečným
předstihem zajistil dostatek kompletního sortimentu krmivové základny.
Ke konci roku provedla SVS zastoupená MvDr. Konečným kontrolu vedení dokumentace
k uloveným kusům a to především dokladů o veterinárním vyšetřením divokých prasat na
trichinelózu a africký mor prasat. Dokumentace byla ve všech případech kompletní dle požadavků současné legislativy. Dne 2.12. 2018 rovněž provedl namátkové vyšetření u 14 kusů zvěře
zaječí. 1 ks byl pozitivní na přítomnost protilátek tularemie (tato nemoc u něj proběhla, ale nedošlo k úhynu).
V současné době probíhá schvalovací proces pro vytvoření biopásu situovaného přímkou
od ostrého rohu pekla po soutok. Tento biopás je ohraničen křovinovým patrem a uvnitř vyseta
travina s výsadbou solitérních dřevin. Myslivecký spolek se zavázal po dobu 10 let udržovat
travní část, jelikož obec nemá pro tuto činnost kapacitu. Dosažení vhodných podmínek pro zvěř
především u větších lánů je naší prioritou. Bobr evropský nadále působí nemalé škody v okolí
vodotečí. Jsou káceny stromy, které tvoří přirozenou krytinu pro zvěř a jejich náhrada bude
trvat celá desetiletí. Rovněž trvalý pobyt krkavcovitých, orla královského i mořského má nemalý
podíl na úbytku drobné zvěře.
Věříme, že i nadcházející myslivecký rok 2018bude pro honitbu Louka nemalým přínosem a dojde k naplnění našich společných cílů. Děkuji Vám za pozornost a těšíme se na další
vzájemnou spolupráci.
Za MS Volavec – Louka Josef Náhlík, předseda spolku
Z DĚNÍ MYSLIVECKÉHO SPOLKU VOLAVEC-LOUKA
Pomalu nám končí zimní období, které souvisí s vyšší starostlivostí o volně
žijící zvěř zejména formou přikrmování objemovým, dužnatým i jadrným
krmivem. I díky letošní mírné zimě a starostí o ni je zvěř v dobré fyzické
i zdravotní kondici, což bylo vidět i při nedávném sčítání zvěře, které proběhlo začátkem března. Doufáme, že současný záchvěv zimy bude letos už
poslední a my budeme moci vyčistit a opravit krmná zařízení.
Současně s končícím zimním obdobím končí pro nás myslivce i minulý myslivecký rok – tak jako každoročně výroční členskou schůzí, která
letos proběhla v sobotu 24. února na naší myslivecké chatě „DIANA“
foto: gajo
a která byla po pěti letech rovněž schůzí volební. Do výboru byl zvolen
nový předseda Jiří Hořák, myslivecký hospodář Pavel Kučera, místopředseda Petr Sečkař, jednatel Pavel Sečkař, finanční hospodář František Sečkař. Členové revizní komise: předseda Štěpán
Sečkař, členové Roman Sečkař a Jan Kučera. Proběhlo zhodnocení celého minulého roku
s konstatováním, že rok byl pro nás celkově úspěšný a většina plánovaných úkolů byla splněna.
Velmi kladně byl, doufáme nejenom ze strany myslivců, hodnocen koncem ledna konaný myslivecký ples a již nyní je v plánu ples v roce příštím. Během roku bylo provedeno vysečení lokality
„Tabáčka“ a částečné odplocení biokoridorů v trati „Pod Paděličnů cestů“ a „Konopná“ s tím, že
zbytek oplocení bude odstraněn v letošním roce. Zúčastnili jsme se rovněž vaření gulášů „Pod
hájem“ a stejně jako již každoročně i „Svatohubertské mše“ konané pravidelně druhou neděli
v listopadu. Těchto akcí se budeme účastnit i v roce letošním. Kromě toho podpoříme naší účastí i akci konanou pro zlepšení životního prostředí, která se bude konat 7. 4. 2018 pod názvem
„Ukliďme Česko".
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V oblasti mysliveckého hospodaření jsme splnili bezezbytku odlov zvěře srnčí, byly uloveny 3
kusy zvěře daňčí, 1 kus zvěře mufloní a rekordních 25 kusů zvěře černé /divočáků/. U zvěře zaječí došlo stejně jako v okolních mysliveckých spolcích k mírnému úbytku a to i přes veškerou
snahu o udržení původních stavů, jako je např. odlov predátorů, přikrmování nebo výsadba
krytiny. Bažant kohout v minulém roce loven nebyl.
V pátek dne 1. 6. 2018 v 17.00 se bude za naší spoluúčasti konat naučná vycházka „Okolo
Volavce“, kterou pro širokou veřejnost pořádá obec Louka a kterou povede paní RNDr. Ivana
Jongepierová z CHKO Bílé Karpaty, regionální oddělení ve Veselí nad Moravou. Sraz zúčastněných bude u podjezdu. Bude to velmi zajímavá a poučná akce, kdy budeme mít možnost dovědět se i velmi podrobné informace o flóře a fauně v podhůří Bílých Karpat. Mnohdy si totiž při
svých vycházkách ani sami neuvědomujeme, v jak rozmanitém biotopu karpatských luk se pohybujeme. Po ukončení vycházky bude připraveno malé pohoštění spojené s táborákem
a opékáním špekáčků v areálu naší myslivecké chaty „DIANA“.
Nyní, již pomalu na začátku jara se dostáváme do období kladení mláďat. V současné
době začínají klást mladé zajíci a zejména později na přelomu května a června bude klást mladé
i zvěř spárkatá – u nás zejména zvěř srnčí a budou se líhnout bažanti a koroptve spolu se zpěvným ptactvem. Prosíme proto všechny, kteří se v následujícím období budou pohybovat v přírodě, aby se chovali klidně, slušně, pohybovali se pokud možno jenom po cestách a zvěř zbytečně nerušili. Rovněž při vycházkách se svými psy je zejména v tomto období mějte u sebe a nepouštějte je volně. Jediným obranným mechanismem mláďat v prvních týdnech života je totiž
to, že se jenom přikrčí, zůstanou na místě a spoléhají na to, že nemají ještě žádný specifický
pach a nebudou tak odhaleni predátory.
I v případě nálezu takto odložených a zdánlivě opuštěných mláďat se jich v žádném případě nedotýkejte, nechejte je na tomtéž místě a jenom v klidu odejděte. Jejich matka je určitě
někde opodál, ví o nich a zase se k nim po uklidnění situace vrátí.
Závěrem přeji za myslivecký spolek Volavec-Louka všem mnoho krásných chvil strávených v přírodě a redakci zpravodaje děkuji za možnost prezentace našeho spolku.
Za MS Volavec-Louka Jiří Hořák, předseda MS

foto: gajo
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Základní škola
Od počátku druhého pololetí jsme využili
chladné počasí končící zimy a několikrát
jsme navštívili už v průběhu měsíce ledna,
poté února a března kluziště ve Veselí nad
Moravou. Zde se mohli žáci zdokonalovat
v bruslení nebo předvést svůj bruslařský
um před celou školou, včetně paní učitelek, které na žáky dohlížely ostřížím zrakem. Poslední březnová návštěva kluziště
se nevydařila kvůli dočasné oblevě, proto
jsme se žáky zamířili do místní veselské
Galerie, nacházející se na Panském dvoře
a prohlédli jsme si s žáky díla od současně
prezentovaného malíře.
Ihned po novém roce jsme dětem
zprostředkovaly ochutnávku tropického
ovoce, jako prevenci nemocí v chladném
zimním počasí, kterou jsme nazvaly „Vitamínování“. Děti měly možnost ochutnat
ananas, mango, kiwi, pomelo, sušené fíky,
hrušku Nashi, mandarinky, pomeranče,
grepy a mohly se podívat na granátové
jablko s kokosem.

V průběhu měsíce ledna se žák
z 5. ročníku Michal Malúš zúčastnil okresního kola Matematické olympiády, která
proběhla v Základní škole Hodonín, U Červených domků. Michal se stal úspěšným
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řešitelem matematických zadání a umístil
se na 8. místě z 60 účastníků této soutěže.
V únoru jsme s žáky 4. a 5. ročníku
shlédli v kulturním domě Strážničan ve
Strážnici anglické představení s názvem
„Puss in boots“ (přeloženo: Kocour v botách).

Koncem tohoto měsíce se ve školní
družině konala talentová soutěž s názvem
Družina má talent! Dohromady se přihlásilo a vystoupilo 11 talentů. 3. místo obsadili dva žáci a to Daniel Jagoš (1. ročník),
který předvedl svůj let s vrtulníkem na
dálkové ovládání a Michaela Doložílková,
která se představila s jízdou na kolečkových bruslích, na kterých předvedla
spoustu složitých prvků. Na 2. místě se
umístil František Hyža (3. ročník) se zpěvem horňáckých písní a soutěž vyhrála
Veronika Hájíčková (4. ročník), která na
kytaru zahrála skladbu Andante. Odpoledne bylo velmi vydařené a věcné ceny obdrželi všichni zúčastnění žáci.
V den předávání pololetního vysvědčení nás navštívil cirkusový mistr,
který ve svém Varieté předvedl vystoupení s cvičenými psy.

Mezi naše větší plánované akce patří keramika pro dospělé, která probíhala prostřednictvím dvou odpoledních kurzů.
První kurz proběhl již v půlce února, kdy si
jeho zájemkyně vymodelovaly
z keramické hlíny jeden z několika předem
připravených výrobků. V březnovém kurzu
si účastnice své výrobky „naglazovaly“
a nyní se čeká na závěrečné vypálení
v peci a předání výsledných výrobků.
V polovině března se naši žáci zapotili při školním kole matematických olympiád, které byly tentokrát zaměřeny na žáky
2. a 3. ročníku s názvem Matematický Cvrček. Žáci 4. a 5. ročníku řešili logické úlohy
v Matematickém Klokanu.
V tomto měsíci jako už každoročně
k nám do školy zavítali na návštěvu předškoláci z mateřské školy, kteří se seznamovali s prostory budoucí školy, do které
přijdou za necelý měsíc na zápis do 1. ročníku.
Zato současní žáci 1. ročníku prožili
během předvelikonočního týdne Pasování
na čtenáře, které se uskutečnilo v místní
obecní knihovně, pod vedením současné
knihovnice paní inženýrky Zuzany Machálkové a třídní paní učitelky Elišky Lachnitové. Prvňáčci skládali čtenářský slib a prezentovali své čtenářské schopnosti ve
společně připraveném textu. Na této akci
se podíleli také žáci, kteří se současně
připravují na Recitační soutěž, která proběhne ve velikonočním týdnu v Petrově.
Z důvodu snížení kapacity soutěžících muselo dojít k výběrovému řízení mezi recitujícími žáky.
V měsíci březnu se školní družině
uskutečnila přednáška na téma Prevence
zubního kazu. Vychovatelka dětem připravila prezentaci, ve které představila mléč20  Lúcký zpravodaj 2018/01

ný a dospělý chrup, připravila žákům otázky ohledně správného čištění zubů a obrázky zdravého a zkaženého chrupu. Dále
si žáci mohli ohmatat správné druhy zubních kartáčků, mezizubních kartáčků
a dentální nití. Po shlédnutí ukázky správné péče o náš chrup, si žáci mohli ještě
správné pohyby při čištění zubů vyzkoušet
na učební pomůcce – lidské lebce. Na závěr se žáci dívali na naučný dokument: Byl
jednou jeden život.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Dne 22. března proběhlo v naší knihovně
Pasování prvňáčků na čtenáře. Pasování
se zúčastnilo celkem 12 prvňáčků, které
v knihovně přivítala paní knihovnice Zuzana Machálková. Ta děti v krátkosti seznámila s výpůjčním řádem a zároveň jim
ukázala, které knížky jsou vhodné pro začínající čtenáře.
Každé z dětí pak přečetlo krátký
úryvek z pohádky, aby dokázaly, že již
opravdu umí číst a zaslouží si být pasováni
na čtenáře. S pomocí své paní učitelky
složily čtenářský slib a pak je již paní knihovnice postupně pasovala na čtenáře.
Děti dostaly průkazky do knihovny a drobnou upomínku ve formě záložky do knížky
a diplomu.
Velmi milým zpestřením bylo recitační vystoupení dětí z třetí a čtvrté třídy
a na úplný závěr předvedli své recitační
umění někteří prvňáčci.
Před odchodem si ještě všechny
děti s velkým nadšením vypůjčili knížky
a s úsměvem se vracely zpátky do školy.
Zuzana Machálková

Jan Škopík 80 let
Srdcem je stále mlád, ale v letošním roce
je mu už osmdesát.
Narodil se 9. února 1938 v Louce na
Kůtě manželům Škopíkovým jako nejstarší
ze tří dětí. Vyučil se v Ostravě a potom
celý život pracoval ve Velké nad Veličkou
v podniku Kordárna. Nejdříve na úseku
DTÚ a pak jako mistr na technické pryži.
Jeho celoživotní zálibou je láska k přírodě
a ke všemu živému. Je stále členem mysliveckého sdružení Volavec Louka, kde
dlouhou dobu působil jako hospodář
a myslivecký strážce. Stál u zrodu dnes již
tradiční Svatohubertské mše v Louce.
V sedmdesáti letech vstoupil do řádu Svatého Huberta. Loni na podzim byl pasován
rytířem tohoto řádu.

9. února neslavil jen svých osmdesát
let, ale zároveň se svou ženou Jarmilou
oslavili 55 let společného manželského žití.
Vychovali spolu dvě děti, dceru Jarmilu a
syna Jana. Manželka je jeho celoživotní
oporou. Nejlépe to vystihla jedna z mnoha gratulací „dědečku, už žádnou mysliveckou trofej nelov, tu nejcennější máš
vedle sebe, babičku“.
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Za jejich lásku a obětavost jak pro rodinu,
tak i ve veřejné činnosti jim patří velké
poděkování. Panu Škopíkovi přejeme, ať
i nadále čerpá energii z přírody a své myslivecké poznatky a zkušenosti předává
ještě dlouho mladší generaci.
Do dalších společných let jim přejeme
hlavně zdraví, Boží požehnání, životní elán
a ještě spoustu chvil, prožitých v kruhu
svých dětí, vnuků a malého pravnoučka.

Zlatá svatba
V sobotu 24. února
2018 oslavili manželé
Anežka a Emil Zálešákovi (č. 338) 50 let společného manželství.
Paní Anežka Zálešáková, rozená
Frolová, absolvovala SEŠ v Hodoníně, po
ukončení vzdělání pracovala v ZKL Brno,
následně až do odchodu do důchodu, působila jako účetní v podniku Kordárna Velká nad Veličkou.
Pan Emil Zálešák se vyučil v Letu
Kunovice strojním zámečníkem, kde do
vojenské základní služby taktéž pracoval.
Po ukončení vojenské služby začal pracovat také v podniku Kordárna Velká nad
Veličkou jako seřizovač tkalcovských stavů. V 42 letech si pan Zálešák zvýšil vzdělání a odmaturoval na SOU Železárny Veselí nad Moravou. Poté absolvoval školení
ve Švýcarsku na seřizovače speciálních
stavů. Krátce před důchodem pracoval
v různých technických funkcích.
Po svatbě manželé Zálešákovi bydleli u rodičů v Louce, poté několik let ve
Veselí nad Moravou a také ve Velké nad
Veličkou. Jelikož oba pocházeli z Louky,

jejich srdce a láska k rodné vesnici je stále
táhla k domovu. Nakonec si postavili dům
v rodné vesnici a od roku 1980 zde žijí.
V obci Louka pan Zálešák pracoval
18 let jako vedoucí obecní knihovny. Paní
Zálešáková od vysvěcení kostela působí
v chrámovém pěveckém sboru. Společně
vychovali dvě děti a radují se z 5 vnoučat.
K významnému životnímu jubileu
manželům Zálešákovým blahopřejeme.
Do dalších společných let přejeme především stálé zdraví, hodně vzájemné úcty
a tolerance. Hodně pěkných chvil prožitých v kruhu svým blízkých a mnoho radosti z vnoučat.
Obecní úřad

Anežka Kašpárková
Tento měsíc jsme se naposledy rozloučili
a přišli poděkovat za dlouholetou malbu
ornamentů na naši kapličku, za vánoční
výzdobu slámovými ozdůbkami stromečků v kostele, za aranžmá suchých vazeb
při výstavách ovoce a zeleniny, za poskytnutí exponátů s paní Anežkou Kašpárkovou. Svým působením a všestranným zájmem o veřejný život v našich srdcích na
dlouhá léta zanechala nesmazatelnou
stopu.
AV
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ZEMŘELA LIDOVÁ UMĚLKYNĚ
Nedávno, 12. března letošního roku, odešla z tohoto světa nám všem dobře známá
tetička Anežka Kašpárková, vpravdě lidová
umělkyně, která byla známa mnohými
svými aktivitami.
Naše dlouholetá spoluobčanka byla
drobné, avšak velmi čilé postavy, úžasně
pracovitá a všestranná. Kromě své každodenní práce co by maminky, manželky
a ženy plnící si své povinnosti v zaměstnání a při domácnosti, si našla vždy čas i na
své koníčky, mezi které patřila předně zahrádka, květiny i bylinky a též i mnohé
rukodělné činnosti.
Mnozí školáci, tehdy ještě děti,
dnes již také rodičové, ji poznali, když se
13. listopadu, na svátek Lucie, bez mluvení, zahalena v bílém prostěradle a se zamoučenou tváří potichu vkrádala do jednotlivých tříd. Děti seděly nehnutě, ani
nedutaly. Lucka držela v ruce husí křídlo
a pomocí pantomimy s ním nejdříve ometala prach se školních lavic a učitelského
stolku, parapetních okenních desek a potom i žáky, čímž z dětí vyháněla všechno
zlé. A nato, jak tiše přišla, tak ze třídy zase
odešla. Pro žáky to byl nevšední a ohromný zážitek. My, pedagogové, jsme následně žákům stručně vysvětlovali o co šlo
a také jim povídali o tom, že sv. Lucie byla
mladá křesťanka, která žila v dnešní Itálii
kolem roku 300 n.l., a které bylo za její
křesťanství nakonec katem probodnuto
hrdlo.
Tetička Kašpárkova v rámci udržování lidových tradic a zvyků náležitě ovládla tvorbu slámových vánočních ozdob
a velikonočních slámových vajíček. Ty na
vánočním stromečku nebo ve velikonoč-

ním košíčku vždy vynikaly. Každoročně se
objevovaly i při výzdobě zdejšího kostela.
Kromě slámových ozdob pracovala ráda
i s kukuřičným šustím. O všechny tyto její
techniky a výrobky se zajímala lidová
umělecká družstva. Koledníci si často od
ní taktéž odnášeli malované perníkové
koníčky a panenky.
Paní Kašpárková byla také náruživou sběratelkou lučních a lesních květin
i bylinek. Z následně usušených květin vytvářela obrazy a různé dekorace, z bylinek
pak vařívala velice dobrý, voňavý a zdraví
prospěšný čaj, jelikož byla dobrou znalkyní těchto rostlinek. A protože květiny všeho druhu i zmiňované zeliny a příroda vůbec jí učarovaly, začala je i kreslit. Do knih
a kronik barevně a na jednu z nejstarších
památek Louky, kapličku - zvonici, pocházející z první poloviny 18. století, každoročně (více jak 50 let) u příležitosti prvního svatého přijímaní zdejších dětí, vykouzlila modrým ultramarínem nádherné ornamenty, které malovala zpaměti, bez
předlohy, ovšem vždy precizně, takže lidé
projíždějící kolem se zde zastavovali, aby
výtvarné umění u kapličky stojící či při
malbě klečící tetičky Kašpárkové obdivovali.
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O záslužné činnosti naší lidové umělkyně
se dověděla i ministryně pro místní rozvoj, paní ing. Karla Šlechtová, a před dvěma lety ji osobně navštívila, aby se s touto
skromnou osobou seznámila a poděkovala jí za její celoživotní práci, kterou pro nás
všechny vykonala.

A taktéž i my všichni dnes na těchto
stránkách naší zesnulé spoluobčance paní
Anežce Kašpárkové (20. 8. 1927—12. 3.
2018) za mnohaletou a obětavou práci,
jež v obci Louka během svého života vytvářela, děkujeme. Vždy, když pojedeme
nebo půjdeme kolem loucké zvonice, si na
tuto pracovitou tetičku vzpomeneme.
PhDr. Antonín Mička,
bývalý ředitel ZŠ a MŠ Louka

Svazek obcí Lipov, Louka - ČOV a kanalizace
CENY VODNÉHO A STOČNÉHO 2018
Svazek obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace
schválil v souladu se zákonem č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu na svém jednání Valné hromady pro členské obce Lipov a Louku ceny vodného a stočného na rok 2018:
VODNÉ:
cena za 1 m3 pitné vody = 25,- Kč
(tj. 21,74 Kč + 3,26 Kč - 15% DPH)

STOČNÉ:
Cena za 1 m3 odpadní vody = 21,50 Kč
(tj. 18,70 + 2,80 Kč - 15% DPH)

roční potřeba vody
Klasické
36 m3 774,00 Kč/os.
Suchý WC
s koupelnou,
van. koutem
25 m3 537,50 Kč/os.
Suchý WC
bez koupelny,
společ. WC,
sprch. nebo
van. koutem
15 m3 322,50 Kč/os.
(pozn. roční potřeba vody je stanovena směrnými
čísly vyhlášky č. 120/2011 Sb.)

Anna V a š i c o v á
jednatelka

Miloslav J a g o š
jednatel

VODA je velmi důležitá a strategická surovina, nezbytná pro lidský organismus. Na zemi
jsou zmapované oblasti, ve kterých tato surovina chybí nebo se používá neupravená a
jejím nedostatkem či nedostatečnou hygienou umírá až 800 dětí každý den. Problémem
se zabývalo Valné shromáždění OSN a v roce
1992 vyhlásilo 22. 3. jako Světový den vody
a jeho členské státy uskutečnily a doporučily
konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů na
planetě Země.
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Několik zajímavostí: na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale 97,5% této vody
je příliš slané na to, aby se dala použít jako
pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26% připadá
na jezera a řeky, z kterých bereme vodu na
zavlažování a pro naši potřebu.
Spotřeba vody v % Svět
Zemědělství
69
Průmysl
23
Domácnosti
8

Afrika
88
5
7

Evropa
33
54
13

Na světě je 1,1 miliarda lidí, 18% světové populace, kteří mají přístup k pitné vodě. 2,6
miliardy lidí nemá kanalizaci. Každý týden
umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci
způsobené nedostatkem pitné vody.
Kolik vody spotřebujeme na naše každodenní činnosti, údaje v litrech.
spláchnutí toalety 10 - 12
koupel ve vaně
100 - 150
sprchování
60 - 80
praní v pračce
40 - 80
mytí nádobí v myčce 15 - 30
mytí rukou
3
pití každý den
1,5
denně v kuchyni
5-7
Příklady specifické spotřeby vody v litrech
na osobu a den:
USA
300
Česká republika
150 - 200
Vyspělé západoevr. země 120
Země třetího světa
10
Hygienické minimum deklarované Světovou
zdravotnickou organizací – 100 l.
Neplýtvejte vodou:
kapající kohoutek
netěsnící WC
vytékající hadice na zalévání

4 l/hod.
80 l/hod.
60 l/hod.

Kolik vody je potřeba k výrobě:
1 litru piva
25 l
1 kg papíru
300 l
1 kg vlny
150 l
Jaký byl vývoj spotřeby vody v ČR v litrech
vody na osobu a den:
1760 = 20
1965 = 300
1850 = 80
1989 = 171
1945 = 100
2000 = 110

Prezidentské volby 2018
JAK SE U NÁS VOLILO V I. A II KOLE
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 probíhala volba prezidenta České republiky. U nás v Louce
z celkového počtu 806 osob zapsaných do
výpisů ze seznamů voličů volilo 549 voličů,
z toho bylo 546 platných hlasů. Volilo tedy
68,1%.
Výsledky hlasování prvního kola volby byly
následující:
1) Zeman Miloš
262 hlasů, tj. 47,9%
2) Drahoš Jiří
117 hlasů
3) Fischer Pavel
85 hlasů
4) Hilšer Marek
39 hlasů
5) Horáček Michal 24 hlasů
6) Topolánek Mirek 12 hlasů
7) Hynek Jiří
4 hlasy
8) Hannig Petr
3 hlasy
9) Kulhánek Vratislav
0 hlasů
Na zdárný průběh volby prezidenta České
republiky v Louce dohlížela volební komise
v tomto složení:
Ing. Josef Vašica - předseda komise, Marie
Škopíková - místopředsedkyně, Barbora Hořáková - členka komise, Miroslav Sečkář - člen
komise, Jiří Suchánek - člen komise. Všechny
údaje správně písemně zaznamenala zapisovatelka Bc. Lenka Holíková.
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Druhé kolo volby prezidenta republiky probíhalo ve dnech 26. a 27. ledna v prostorách
obecního úřadu. V obci Louka z celkového
počtu 793 osob zapsaných do výpisů ze seznamů voličů volilo 581 voličů, tj. 73,26 %.
Z toho bylo 576 platných hlasů.
Volby II. kola volby prezidenta České republiky skončily u nás s následujícím výsledkem:
1) Zeman Miloš
356 hlasů (61,80 %)
2) Drahoš Jiří
220 hlasů (38,19 %)
Po oba dny pracovala komise ve složení: zapisovatelka Bc. Lenka Holíková, předseda komise: Ing. Josef Vašica, místopředsedkyně: Marie Škopíková, členové: Barbora Hořáková,
Miroslav Sečkář, Jiří Suchánek.

Práce zaměstnanců OÚ
KUCHYŇ A ZÁZEMÍ. Naše aktivity v zimním
období se soustředili mimo nenadálých drobných oprav na všech obecních budovách na
opravu zázemí kuchyně a přilehlých prostor
na kulturním domě. Byly provedeny opravy
zdiva, nová výmalba, renovace nábytku, položení nové podlahové krytiny jak v kuchyňce,
tak ve všech chodbách na ni navazujících.
VÝMALBA PROSTOR LÉKAŘE. Rovněž zaměstnanci provedli opravy zdiva a novou výmalbu
ve všech prostorách ordinace lékaře na patře
kulturního domu včetně čekárny, kde byly
zakoupeny nové židle.
HŘBITOV. Pokud přálo počasí, probíhali úpravy na hřbitově. Kolem hlavní cesty byly odstraněny přerostlé túje, oživení stávajícího
stromového porostu a provzdušnění trávníků.
ZAHRADA ZŠ. Po zhodnocení stavu smrku
naši lesním hospodářem Ing. Petrem Kvapilem a na jeho doporučení byl na zahradě základní školy odstraněn přerostlý smrk, který
se nebezpečně již nakláněl na jednu stranu.
Bylo provedeno štěpkování dřevního materiálu a odvezení na místní kompostárnu.
KOMPOSTÁRNA. Práce na kompostárně je
náročná na čas.
POD HÁJEM. Taky jsme věnovali čas na renovaci obecního lesa v lokalitě Pod hájem. Odstranění spadlých a nebezpečně se naklánějících starých stromů. Pročištění prostředí,
vyhrabání a odstranění odpadků, které do
lesa nepatří. Celková úprava prostředí.
OBECNÍ SAD NA STARÉ HOŘE. Čas byl věnován taky pročištění obecního sadu. Instalovali
jsme novou informační ceduli, kterou graficky
zpracovala Dagmar Uhýrková, pracovnice ZO
ČSOP Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.
Zde se dočteme nejen něco o výsadbě, ale
taky jaké druhy stromů jsou v sadu vysázeny.
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OŘEZ STROMŮ. Probíhá jarní ořez stromů
před školou, u zastávky, v Dolním konci,
u kapličky, úprava intravilánu obce, ale taky
úprava výsadby svahu nad hřištěm Pod vrbami.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Oznamujeme občanům, že dne 2. května
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!!!
Využijte této akce, protože se jedná o odpady, které nepatří do popelnic ani do
kontejnerů a nesmí se ukládat ani na
skládku.

POPLATEK ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Je stanoven na 430 Kč na osobu/rok.
Možno uhradit přímo na Obecním úřadě
osobně, šekem nebo převodem z bankovního účtu na číslo účtu 5225671/0100.
Poplatek za psa je stanoven v částce 50
Kč (za prvního psa) a 100 Kč (za každého
dalšího).
Splatnost obou poplatků je do 30. 06.
2018.
Dále prosíme všechny občany, aby poctivě
třídili odpad do vyznačených nádob, použité nápojové a papírové kartony ukládali
do nádob stlačené.
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ROČNÍK 2000
V letošním roce se o kulturní dění v naší
bude starat ročník 2000.
Stárci:
Michal Kostelanský
Denisa Chrenčíková
Martin Karásek
Klára Kazíková
Ostatní členové kolektivu: Iveta Jančárová, Pavel Lajza, Rostislav Moravec, Ondřej
Sečkař.
Připravují pro Vás:
30. dubna stavění máje - prostranství
u Mateřské školy
8. června zábava v areálu Pod Hájem
29. června Volání divočiny v areálu Pod
Hájem
3. srpna
Projekt Louka v areálu
Pod Hájem
31. srpna End of Summer v areálu Pod
Hájem
Hody:
5. října
Generace
6. října
Mistříňanka
7. října
CM Marka Potěšila
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Připravuje se
7. dubna
12. dubna

Ukliďme Česko – Louku
Přednáška Mgr. Anežky Hrbáčkové s názvem Český Banát – krajané
z Gerníku. V 17 hodin v místní knihovně. Gerník je největší z šesti českých vesnic
v rumunském Banátu. Místní obyvatelé se živí především zemědělstvím, v poslední
době se zde rozvíjí také agroturistika.

12. dubna
14. dubna
21. dubna
21. dubna
25. dubna

30. dubna
2. května
13. května
14. května
15. května
16. května
19. května
23. května
26. května
27. května
31. května
1. června
2. června
3. června
8. června
29. června

Zápis dětí do první třídy
Košt trnek od varených po tekuté
SDH Louka sběr železa
ČČK Louka sbírka Diakonie
Přednáška k publikaci Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí…
O publikaci, která je věnována přípravě občanů na různá nebezpečí a která
v běžném životě hrozí, Vám v přísálí Kulturního domu přednese odborný výklad
por. Bc. Vojtěch Kölbel. Brožurku zpracoval Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje
a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Tento projekt probíhá
v Jihomoravském kraji již od roku 2008 s cílem seznámit veřejnost srozumitelnou
formou s problematikou ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti
občanstva.
Stavění máje. Ročník 2000 zve všechny občany podpořit tradiční akci stavění máje v naší obci. Taktéž žádáme mládež a muže o výpomoc.

Nebezpečný odpad
První Svaté přijímání
Den matek. Pořádá ZŠ a MŠ Louka. Začátek v 16:30 v Kulturním domě Louka.
Zápis dětí do MŠ
SZPO Louka pořádá Den matek. Na harmoniku zahraje pan Jiří Miškeřík.
SZPO Louka pořádá zájezd na koupání do Čalova. Zájemci se mohou přihlásit
u paní Škopíkové na č.p. 23.
Čaj o páté. Téma: Pikantní příběhy v písních i povídkách, PhDr. Pavel Popelka,
CSc.
SDH Louka – Vaření gulášů v areálu Pod Hájem. Výtěžek z prodaných porcí
a peněžní příspěvky vhozené do připravené kasičky poputují na Dětské oddělení
Nemocnice Kyjov.
ČČK Louka pořádá pěší túru na Lopeník. Zájemci se mohou přihlásit v obchodě
u paní Maňákové, cena zájezdu dospělý 150 Kč a dítě 100 Kč.

Boží tělo
Botanická procházka s výkladem RNDr. Ivany Jongepierové
Dětský den Pod Hájem
ČČK Louka pořádá Besedu pro důchodce
Ročník 2000 pořádá zábavu v areálu Pod Hájem – PROJEKT LOUKA
Ročník 2000 pořádá zábavu v areálu Pod Hájem – VOLÁNÍ DIVOČINY
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