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ZPRAVODAJSTVÍ
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Život se začíná vracet k běžnému normálu. Chtěl bych vám poděkovat za disciplinovanost a kázeň, se kterou jste
dodržovali nařízení omezující vaše osobní svobody. Nadále je na místě obezřetnost, abychom nad zhoubnou nemocí
zvítězili.
I během pandemie pokračovala realizace plánovaných investičních akcí. Pro letní sezónu Pod Hájem je dokončeno
WC ve školní zahradě, takže vás mohu pozvat na všechny letní akce, které v tomto nádherném areálu proběhnou.
V Dolním konci započala realizace opravy úseku místní komunikace. Stavba bude dokončena v druhé polovině měsíce
července, omlouváme se občanům za omezení přístupu k nemovitostem. Pokládka asfaltu je naplánována na
17.červenec, tento den bude opravovaný úsek zcela uzavřen.
Chtěl bych vám jménem obecního úřadu i zastupitelstva obce popřát hezké letní dny a opravdový odpočinek prožitý
na vašich prázdninových dovolených strávených všude tam, kam vás vaše cesty zavedou.
Ing. Radim Buzík, starosta

CO SE STALO BĚHEM PANDEMIE
Opatření nařízené vládou se dotkly a stále dotýkají každodenního života nás všech. Během pandemie došlo k
uzavření školy a školky, knihovny. Byly omezeny úřední hodiny na OÚ a poště. Abychom zajistili vydávání obědů ze
školní kuchyně za dodržení nařízených hygienických požadavků, zakoupil se balící stroj na jednorázové misky na obědy.
Seniorům obce byly distribuovány roušky. Nabídli jsme zájemcům zajištění nákupů potravin a drogistického zboží.
Členky Červeného kříže si zaslouží poděkování za šití roušek. Dobrovolným hasičům děkujeme za dezinfekci veřejných
prostor u autobusových zastávek.
Poděkování patří také všem občanům za disciplinovanost.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LOUKA
RADA OBCE LOUKA:
•
•
•
•
•
•

•

schvaluje žádost o zřízení smlouvy na svoz komunálního odpadu mezi obcí louka a minipivovarem „PIVOVAR LOUKA
s.r.o.“ se sídlem Louka 59, 696 76 Louka.
schvaluje finanční podporu v celkové částce 1.000,- Kč, pro z.s. Linka bezpečí se sídlem Ústavní 95, 18102 Praha 8
schvaluje cenovou nabídku N 200 161 mapa Hodonínsko – obec Louka v celkové ceně 11.018,- Kč.
schvaluje objednání uzamykatelného kontejneru od společnosti Rumpold na svoz nebezpečného odpadu v termínu
2. 6. 2020 – 9. 6. 2020.
projednala zamítavé vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
k předložené žádosti k osazení „výškové brány“ na komunikaci III/49910 v úseku Louka – Blatnička.
projednala na svém zasedání s paní ředitelkou Janoškovou Janou a Jagošovou Yvetou plán na otevření základní
školy a mateřské školy dle doporučení vlády ČR, která od 25. května umožní žákům prvního stupně osobní
přítomnost ve školách za dodržení specifických podmínek. Dále se zabývala ochrannými pomůckami a obědy pro
žáky a učitelský sbor.
bere na vědomí oznámení o uzavření MŠ v době letních prázdnin a to od 3. 8. 2020 do 31. 8. 2020. Začátek školního
roku 2020/2021 bude od úterý 1. 9. 2020.
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ZPRAVODAJSTVÍ
SLOVO STAVEBNÍ KOMISE

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Od objektu WC ve školní zahradě po bufet Pod Hájem
byl vyměněn nevyhovující elektrický kabel za nový.
Protažení kabelu přes lávku bylo náročně, ale nakonec se
vše povedlo. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo
se zúčastnili brigády i v počátečním období koronaviru.
Děkuji za výkopové, elektrikářské práce, uvedení terénu
do původního stavu i dokončovací práce na lávce. Dále
bychom chtěli výhledově pokračovat v rekonstrukci
elektrických rozvodů v bufetu a rozvodů směrem k pódiu.
Návštěvníci i organizátoři akcí, předpokládám, tuto změnu
uvítají včetně tekoucí pitné vody.

Webovky obce Louka dostaly nový kabát! Nově
můžete najít informace o naší milované obci v šesti
kategoriích a to „Aktuální, Obec a úřad, Občan,
Organizace, O Louce a Kontakt“. Stránky jsou nyní
optimalizovány pro Vaše mobilní telefony. Zároveň je
možná instalace mobilní aplikace V Obraze, kde můžete
po vyhledání a přidání obce Louka sledovat nově
vkládané aktuality. Nyní už Vám neunikne žádná
pozvánka např. na zastupitelstvo obce, rozpočtové
opatření, pozvánku na akci nebo fotografie. Také bylo
přistoupeno k utváření webového obsahu spolu
s občany. V současné době si obecní organizace utvářejí
svůj obsah na webovkách sami. Jednou z posledních
výzev, která nás čeká, je vytváření unikátního obsahu
v rubrice O Louce. Prosíme tedy touto cestou
spoluobčany o spolupráci. Pokud byste měli zajímavé
a unikátní informace, fotky, historky spojené s historií
obce Louka a chtěli je zveřejnit, napište nám na obec.
Děkujeme.

Máme za sebou přívalové deště, které jsme pocítili i viděli
v korytu Veličky a hlavně všichni ve zdraví přežili.
Děkujeme hasičům a všem dobrovolníkům, kdo se
jakýmkoli způsobem přičinili v hlídání toku Veličky nebo
obezřetného čištění toku Veličky u mostu za dolní
hospodou. „Šeckým Pán Bůh zapłať!“
/Ing. Bořivoj Smaženka, předseda stavební komise/

VELKÁ VODA 20-21.6.2020

/Ing. Jiří Buzík, Ph.D./

V sobotu 20. června 2020, po vydatných deštích trvajících celý den a za pomoci nasycené půdy z předešlého dne,
se kolem třetí hodiny odpolední začala zvedat hladina Veličky a kolem čtvrté dosáhla 1. stupně povodňové aktivity. Déšť
dle předpovědi neustával a umožnil vodní hladině dosáhnout 2. SPA (100 cm) v měřící stanici CHMU ve Velké nad
Veličkou u Řehákovy pekárny (Kománkovi). Ve 20.30 vydal Český hydrometeorologický ústav varování před extrémním
stupněm nebezpečí v Libereckém a Jihomoravském kraji a nově i v oblasti Veselí nad Moravou v mikroregionu
Horňácko. Tentýž den ve 21.30 dosáhla hladina ve Velké nad Veličkou 3. SPA a stále stoupala až k 171 cm ve 22.40 hod.
Poté začala mírně klesat, aby díky intenzitě dešťových srážek ve 2.40 hod v neděli ráno znovu atakovala 170 cm hranici,
kdy od extrémní povodně 190 cm, danou stupni SPA ji dělilo pouhých necelých 20 cm. Poté se snížila intenzita deště
a od té hodiny došlo k velmi rychlému poklesu až do hodnot pod 2. SPA v 6.00 ráno.
Pokud budeme srovnávat tuto mimořádnou situaci s povodněmi v červenci 1997, kdy maximální výše hladiny říčky
Veličky, byla v měřící stanici Velká nad Veličkou 166 cm, dojdeme k názoru, že koryto řeky je nyní v lepším stavu.
V každém případě by ale Povodí Moravy s.p. měla tuto skutečnost vyhodnotit.
Rád bych poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Louka za pomoc při odstraňování naplavených kmenů při mostu
do Dolního konce, kontrolu celého toku zejména při vylévání do nivy v oblasti Maňáčan a za celonoční pohotovost.
/Ing. Jaromír Kostelanský, místostarosta/
V sobotu 20.6 byl jednotce sboru dobrovolných hasičů vyhlášen poplach z důvodů zvedající se hladiny toku řeky
Veličky, v tu chvíli už řeka dosahovala 3. stupně povodňové aktivity. Činnost jednotky spočívala v odstraňování
zakleslých kmenů a naplavenin, zachytávajících se o mostní konstrukci. Po ukončení zásahu prováděla jednotka
až do ranních hodin monitoring celého toku Veličky a kontrolovala všechny mosty v katastru. Nejhorší situace byla
na mostě do dolního konce a v Maňáčanech, kde hrozilo zatopení několika domů. V neděli byl vyhlášen druhý poplach,
kdy jednotka hasičů z Louky společně s hasiči z Veselí nad Moravou prováděla likvidaci dalších naplavených kmenů.
Ty kmeny, které se nám nepodařilo vytáhnout na břeh ručně, musela vytáhnout až přivolaná těžká technika.
/Jan Zríni, velitel JSDH Louka/
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CO SE U NÁS DĚJE
SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 11. června se v chrámu Panny Marie
Růžencové v Louce uskutečnila slavnost Božího Těla. Věřící,
disciplinovaně s rouškami na obličejích, zaplnili i v tento
všední den téměř celý kostel. Mši svatou celebroval
P. P.Wnuk. Po bohoslužbě se téměř všichni přítomní vydali
průvodem za modlitbou k blízkým venkovním, květinami
ozdobeným oltáříčkům, doprovázeni dechovou hudbou
Lipovjankou. V čele průvodu kráčelo letos také velké
množství dětí, ať už v krojích či ve svátečních šatech
a rozhazovaly plátky barevných květin před nesenou oltářní
svátostí. Několik krojovaných se našlo také v řadách
dospělých. Ačkoli předpověď slibovala bouřky, černé mraky
se pro tuto chvíli naší obci vyhnuly a tento významný
křesťanský svátek se vydařil.

V neděli 14. června se v přísálí KD uskutečnila malá
slavnost. Do života naší obce jsme přivítali sedm
malých dětí narozených od října 2019 do května 2020
rodičům, kteří mají v Louce trvalé bydliště. Byly to tyto
děti: Lucinka Maňáková, Verunka Hnilicová, Jeníček
Holba, Jožinek Maňák, Štěpánek Šrahůlek, Matyášek
Mička a Karolínka Lancůchová. Obec Louka jako vždy
připravila pro malé občánky hračku i finanční dárek.
Z mateřské školky přišly přednést básně děti pod
vedením paní učitelky Pavly Vašicové, zazpívali také
sourozenci Katka a Hynek Evjákovi. Po slavnostním
proslovu starosty obce rodiče své děti položili
do krásné kolébky a připojili své podpisy do pamětní
knihy obce. Přes velké teplo se slavnost povedla a děti
byly bezprostřední a milé jako vždy. Děkujeme
rodičům, že své děti mezi nás přivedli a přejeme jim
hodně zdraví, lásky a sil k výchově nové generace
Lůčanů. Zdraví přejeme také dětem a doufáme,
že v Louce prožijí krásný a spokojený život!

/MVDr. Barbora Hrbáčková/

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 21. června přistoupili poprvé ke svatému
přijímání třeťáci z Louky. Slavnostní mše svatá
v nazdobeném chrámu Panny Marie Růžencové se sice
odehrála za deštivého počasí, přesto byla opravdu krásná.
Dětí bylo letos hodně – 14. S našimi louckými dětmi totiž
přišly i 3 děti z Lipova a 2 děti z Velké nad Veličkou. Všichni
se celý školní rok pečlivě připravovali jak v náboženství
s paní učitelkou Lachnitovou, tak i na pravidelných
čtvrtečních katechezích s P. Petrem Wnukem. Za jejich
snahu zprostředkovat dětem tuto svátost jim patří velký dík.
Slavnostní ráz bohoslužby doplnila dechová hudba
Lipovjanka, dívčí schola z Velké nad Veličkou i samy děti,
které také jednu písničku zazpívaly. Po mši svaté proběhlo
ještě nezbytné focení na památku a pak slavnostní oběd
každý se svou rodinou. Děti se v kostele sešly ještě
odpoledne na svátostném požehnání. P. Wnuk jim rozdal
obrázky a upomínky na jejich 1. svaté přijímání. Nezbývá než
dětem popřát, aby si tento krásný den zapamatovaly, aby je
Boží milost provázela celým životem a také, aby náš kostel
rády a pravidelně navštěvovaly.

/Mgr. Martina Šradějová/

LETNÍ KINO POD HÁJEM
V úterý 30. června jsme se rozhodli uspořádat pro
děti i dospělé letní kino v areálu Pod hájem. Ačkoli
školní rok možná nebyl tak náročný jako obvykle,
všechny děti si zaslouží odměnu a třeba právě trochu
netradičně, touto formou. Počasí nám přálo a večer se
pod hájem na promítání animované pohádky „Hledá se
Yetti“ sešlo přes 120 diváků, především z řad dětí. Jako
v opravdovém kině si mohly děti zakoupit třeba
popcorn nebo limonádu. Věříme, že se film dětem líbil
a o letošních prázdninách nezůstane jen u jediného
promítaní. A nejen pro děti!
/MVDr. Barbora Hrbáčková/

/Mgr. Martina Šradějová/
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Rozloučení s žáky 5. ročníku
Uteklo to jako voda a naši páťáci nám
odcházejí. Většina jde na druhý stupeň
do Lipova a Jenda Machálek na
Purkyňovo gymnázium ve Strážnici.
Tímto mu také gratulujeme!

Červen v 1. a 2. ročníku
Do školních lavic se nevrátily všechny děti, přestože zde mají své
místo. Se smutkem po kamarádech se děti popasovaly po svém.
Namalovaly každého, kdo ve třídě chyběl. Hned byla třída plnější a
veselejší, nemyslíte?

Letos si pro nás páťáci pod vedením
paní ředitelky Jany Janoškové a paní
učitelky Aleny Grombířové připravili
krásný pohádkový muzikál Šípková
Růženka. Vystoupení se jim velmi
zdařilo.
Všem školákům přejeme
prázdniny plné sluníčka

krásné

Žáci spolu oslavili Den dětí, podnikli výpravu k rybníku, turistický
výšlap s úkoly a na závěr je čekalo i opékání.

Provoz mateřské školy v koronavirové době
Mateřská škola byla uzavřena od pondělí 16. 3. 2020 a její provoz byl obnoven v pondělí 25. 5. 2020. Do mateřské školy
nastoupilo 22 dětí. Děti byly předávány pedagogické pracovnici u vchodu do mateřské školy, kde jim byla měřena teplota
a poté předány do svých tříd. Režim mateřské školy byl stejný jako před uzavřením MŠ. Naplánované akce se nekonaly,
ale paní učitelky měly pro děti připravený náhradní program. Během uzavření mateřské školy proběhla malá
rekonstrukce zahrady.

Prázdninový provoz mateřské školy je od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 a to od 6:00hod. – 15:00hod.
Začátek školního roku je v úterý 1. 9. 2020.
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FOTOGALERIE

V červnu jsme do života v obci Louka
přivítali nové malé občánky…

Prázdniny jsme zahájili letním
kinem pro děti pod hájem…

Společná fotka dětí z prvního
svatého přijímání v kostele
Panny Marie Růžencové…

Ve druhé polovině měsíce
června ohrožovala naši obec
velká voda…
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ZAJÍMAVOSTI
Příznivá nákazová situace opět dovoluje pořád společenské akce a také nás v červenci čeká
v obci Louka jedna jistě zajímává. „Den otevřených vrat“, respektive otevření místního
pivovaru a muzea nejen historických nástrojů na Čechově dvoře, proběhne ve dnech 17-18.
července, spolu s doprovodným kulturním programem. O obou místních institucích si můžete
na následujících stránkách přečíst pár zajímavostí. Nejprve ovšem stojí za přečtení krátký
článek o pivovarnictví na Moravě, jehož autorem je Mgr. Anežka Hrbáčková.

PIVOVARNICTVÍ NA MORAVĚ – STRUČNÝ LET HISTORIÍ PIVA
O pivu hovoří nejstarší lidská dochovaná písemná památka: v Eposu o Gilgamešovi sehrálo roli v polidštění divocha
Enkidua. Ten se, poté co ho vypil „sedmero džbánků“, dal do zpěvu, jal se umýt se, pomazat olejem a změnil se
v člověka. Víme, že pivo připravovali staří Egypťané, Řekové i Keltové. Nevíme však, jak starověké pivo chutnalo, ani
jak se vařilo. Nejstarší dějiny „zlatavého moku“ se ztrácejí v temnu dávnověku.
Poměrně dobře je naproti tomu, co se piva týče, probádáno období středověku. Vedle vína a medoviny bylo totiž pro
středověkého člověka nejdůležitějším nápojem, ale nelze si ho představovat tak, jak ho známe dnes. Vlastně se tomu
dnešnímu pivu podobalo jen velmi málo. Tak především bylo nejčastěji pšeničné, svrchně kvašené, silně kalné a daleko
hustší konzistence, než nyní. Bylo plné pěny a zbytkových kvasnic. Mnohdy se nabíralo z hliněné misky lžící, tedy se
nikoliv pilo, ale žralo, jak zní dobové sloveso, z něhož lze dovodit původ významu slova ožralý. Ne všechna piva ale byla
k opíjení se vhodná. Vedle silných, tmavších, většinou také doslazovaných piv, byla široce konzumována slabá piva,
tzv. patoky, po nichž by daleko dříve než kýžený stav, nastaly určité zažívací nesnáze. Také pro jejich zmírnění se do
piva přimíchávaly nejrůznější rostliny, které mu propůjčovaly mimo chutí a vůní i léčivé účinky. Tato piva nahrazovala
v běžném pracovním dni vodu, které se lidé pro její časté znečištění obávali – na venkově se žilo pohromadě s veškerým
dobytkem a domácími zvířaty, ve městech zase nebyla kanalizace, kvalita vody tak byla velkým problémem. Během
výroby piva, která probíhala běžně v domácím prostředí, procházela voda varem, takový nápoj byl tedy pro pití
bezpečnější. Jeho vaření byla ženská záležitost a užívaly ho nejen ony a jejich muži, ale také děti. Jak jsme již ale uvedli,
šlo o piva velmi slabá, která nebyla považována za opojná. Jak ve svém zdravovědném spise v roce 1587 radí lékař
Henrych Rankovius, bylo vhodné jimi prokládat silnější nápoje: „Od silných nápojův se zdržovati, lehčejším pivem
promišovati a zapájeti, pomaličku a znenáhla píti, ne jako do škorně do sebe líti a jedním duchem všecko, což se naleje,
vytáhnouti a vyprázdniti.“
Vůbec zajímavý byl i postoj tehdejší společnosti k samotnému opíjení se. Nebylo totiž zdaleka vždycky pokládáno za
špatné. Hříchem bylo časté a opakované nezřízené pijanství, či nekontrolované propíjení majetku. Jinak však měla
středověká i raně novověká společnost k popíjení piva a alkoholických nápojů vůbec vřelý vztah a s oblibou ho
provozovala. Tak např. učitel národů, Jan Ámos Komenský, se o příkladné výživě mládeže vyjádřil následovně:
„Poodrostou-li od mléka, zůstávati však sluší při věcech podobných, mírně ztemperovaných, chlebu, máslu, kaši a vaři
nějaké, vodě a pivu. Tím porostou jako byliny při tekutých vodách.“ A jiný vzdělanec své doby, Mistr Jan Hus, shrnul
podobnou myšlenku stručně a výstižně: „Není lepší silnice, než z kuchyně do pivnice.“
Na Moravě vzniklo v období vrcholného středověku hned několik pivovarů, převážně klášterních, ale nejen těch. Např.
město Znojmo získalo od Rudolfa I. várečné právo v roce 1278. Další významný měšťanský pivovar byl založen v Litovli
jen o několik let později. Za vznikem pivovaru v Brně zase stojí postava královny Elišky Rejčky, která ho nechala roku
1325 vystavět poblíž kláštera na Starém Brně (a prý také byla nadšenou konzumentkou jeho produkce).
Po celé údobí feudalismu zápasili panovníci o moc s kláštery a dalším duchovenstvem, šlechtou i měšťany a právo na
vaření a šenkování piva nebylo z těchto zápasů vyňato. Když si navíc uvědomíme, jak výnosné mohlo várečné právo
být, nepřekvapí nás, že bylo v průběhu dějin předmětem mnohých sporů a bylo upravováno četnými zákony. K právu
na výrobu piva patřilo vždy také právo na určitý zajištěný odbyt. Často to bylo tzv. mílové právo, které městu nebo
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výrobci obecně zaručovalo výlučné zásobování obyvatelstva v okruhu jedné míle (asi 9,1 km). Poté, co začala v 16.
století ve větší míře podnikat šlechta, bylo pivovarnictví vedle rybníkářství a jiné zemědělské produkce nejoblíbenějším
způsobem výdělku. Stávalo se však, že vrchnostenský pivovar nebyl schopen zásobovat větší množství vesnic, vaření
piva pro vlastní potřebu tak bylo poddaným povoleno ještě dlouhou dobu.
Obec Louku zásoboval panský pivovar v Uherském Ostrohu, jak vypovídají Registry správní panství Ostrožského. Ten
byl založen v roce 1571 v blízkosti zámku na břehu řeky Moravy a vařilo se v něm až 50 várek za rok. Zápisy hovoří také
o velké chmelnici, která dodávala pivovaru zásadní surovinu. Ještě před ním ale fungoval měšťanský pivovar z roku
1435, který stál na rozhraní dnešní Moravní a Nábřežní ulice směrem k mlýnskému moravnímu rameni. Pan Antonín
Mička uvádí domněnku, že pivo pro vlastní spotřebu a spotřebu obyvatel obce Louka mohl v 16. století vařit také loucký
fojt. Pivovar by stál nejpravděpodobněji v blízkosti zámečku a vrchnostenského dvora, kde stával také panský mlýn a
fojtská krčma. Jak ale autor dále uvádí, pro tento předpoklad chybí v historických pramenech důkaz. Pravdou zůstává,
že domácí vaření piva bylo více či méně běžné i v raném novověku, ale podomácku připravené pivo by nebylo možné
kvůli přísným zákonům šenkovat.
Obec Lipov a další obce v blízkém okolí zásoboval pivovar ve Strážnici. I toto město má svou pivovarnickou tradici ve
středověku, původní měšťanský pivovar byl však pobořen za Bočkajova vpádu na Moravu v roce 1605. Do současnosti
se dochovala budova dalšího pivovaru, který nechal postavit o sedm let později Jan Fridrich ze Žerotína. Poté, co
Strážnici s předměstími a několika obcemi včetně Lipova a Velké nad Veličkou koupil František Magnis, prošla stavba
mnohými rekonstrukcemi a s přestavbami se pokračovalo prakticky do nedávné doby (dnes objekt slouží jako hlavní
vstup do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy).
Ale pojďme se ještě krátce vrátit k historii piva a pivovarnictví u nás. Ze šestnáctého století pochází první metodická
příručka o tomto řemesle nazvaná O pivě, jeho výrobě, povaze, silách a vlastnostech, jejím autorem byl Tadeáš Hájek
z Hájku. Následující období však rozkvětu tohoto hospodářského odvětví příliš nepřálo. Situace všeobecného
ekonomického úpadku po třicetileté válce zasáhla i jej a do té doby vyhlášená kvalita českého a moravského piva rychle
klesala. Osmnácté století skrze zvyšování cen surovin a rostoucí daně krizi ještě prohloubilo. Potřebnou reformu výroby
piva zahájil na prahu devatenáctého století brněnský sládek František Ondřej Poupě, který je dnes považován za otce
zakladatele nejen českého odborného pivovarnictví. Jeho nejznámější dílo nese název Počátkové základního naučení
o vaření piva a Poupě poprvé používá přesné měřící přístroje, jako je teploměr a hustoměr. V tomto období také
vznikají odborné časopisy Pivovarské listy a Kvas.
Na přelomu 18. a 19. století se mimo to objevují první jednoduchá výčepní zařízení – do té doby se pro pivo chodilo s
konvemi do sklepa, kde se přímo stáčelo ze zaledovaných sudů a posléze rozlévalo hostům u stolů. Začíná se také více
uplatňovat metoda spodního kvašení při nižší teplotě, které se dosahovalo opět ledováním. Pšeničné a míchané slady
postupně ustoupily sladu ječnému a cesta k pivu, jak ho v jeho chuti, vůni, konzistenci a řízu známe my, byla otevřena.
Mně již nezbývá než popřát nám všem, aby nám chutnalo, a všem pivovarníkům, kteří píší nové dějiny svého řemesla
v Louce i všude jinde - ZDAŘ BŮH!
Zdroje:
Niederle, L. [red].: Moravské Slovensko: Národopis lidu českoslovanského, díl 2., Město Kyjov, 2014
Kol. autorů pod vedením Mičky, A.: Louka ve staletích, obec Louka, 2016
Kočí, J.: Historie znojemského pivovaru (1363-2010), Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2011
Batka, O.: Rozmlouvání člověka stavu rytířského s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodích pivovářských – edice,
ortografický a jazykový rozbor textu z roku 1604., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2017
Síč, J.: Hospodaření tří generací rodu pánů z Pernštejna v průběhu 16. století, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2012
www.pivovary.info.cz
www.ceskatelevize.cz
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…
ZAJÍMAVOSTI
PIVOVAR LOUKA

ČECHŮV DVŮR

Myšlenka založení samostatného pivovaru v Louce
se rodila postupně od roku 2012. Tehdy jsme se společně
začali učit v domácích podmínkách vařit pivo - doslova
na sporáku. K uskutečnění této myšlenky ve větším
rozsahu nás postupně utvrzoval vývoj vlastních receptur,
seznamování a navazování kontaktů mezi odborníky,
a především zvýšený zájem veřejnosti.

V Čechově dvoře v Louce jsme v roce 2018 otevřeli
rodinný penzion, ve kterém poskytujeme ubytovací
a pohostinské služby. Celková kapacita ubytování je 15
lůžek. Ve společenské místnosti kromě obvyklého
provozu organizujeme soukromé akce - svatby, oslavy,
křtiny, smuteční hostiny, apod., s maximální kapacitou
45 osob.

Pro potřeby provozu pivovaru jsme našli to nejlepší
místo. V budově, která si zaslouží získat vizitku místa,
jež na každého návštěvníka dýchne nejen svou historií,
ale zároveň je přetvářena v prostor moderní a funkční.

Od letošního roku výrazně rozšiřujeme nabídku našich
služeb. Po úpravách a doplnění dětského hřiště
a přilehlého posezení plánujeme veřejnosti zpřístupnit
také naše vnitřní prostory. V nich se nachází muzeum
historických strojů, nářadí apod. Většina těchto kousků
pochází od dárců ze všech koutů Moravy, část dokonce
od rodáků z Horňácka. Muzeum je možné navštívit
ve stanovenou otevírací dobu: sobota a neděle v čase
15:00 - 18:00 (v zimních měsících dojde pravděpodobně
k úpravě této doby). V případě zájmu větších skupin je
možné dohodnout individuální termín prohlídky. Do naší
nabídky nově zařazujeme také projížďky veteránem.
Ty je možné uskutečnit po předchozí domluvě.

V roce 2019 jsme započali s rozsáhlými stavebními
úpravami. Ty byly jednou z největších překážek v celém
procesu budování. Naší největší motivací při zmíněné
rekonstrukci byla touha. Touha začít vařit vlastní pivo
ve své technologii. Obrovskou podporou pro nás byly
především naše rodiny, přátelé a také místní firmy, které
se podílely na našem díle. Této pomoci si velmi vážíme
a všem ze srdce děkujeme. Technologie pivovaru
se začala stěhovat a instalovat od března tohoto roku.
Srdcem pivovaru je dvounádobová varna s parním
ohřevem o objemu 500 litrů. Pivo u nás může dozrávat
v 7 cilindrokónických tancích o objemu 1000 litrů
a 2 o objemu 500 litrů.
Většina produkce pivovaru bude zaměřena na výrobu
českého piva plzeňského typu, tzv. ležáky. Nejen pro
labužníky však plánujeme do výroby zařadit také piva
svrchně kvašená a různé pivní speciály. V ležáckém
sklepě již dozrávají první piva, která se světu představí
v červenci.
S velkou radostí bychom chtěli také oznámit, že Pivovar
Louka se stal hrdým partnerem penzionu Čechův dvůr,
kde bude lúcké pivo k mání. Oslavou této místní
spolupráce bude „Den otevřených vrat”. Ten se
uskuteční v pátek 17. a v sobotu 18. července. Součástí
programu budou folklorní vystoupení, prohlídky
pivovaru, ukázky historických nástrojů, večerní koncert
a především lúcké pivo! Akce se uskuteční v Čechově
dvoře a Pivovaru Louka.

A aby novinek nebylo málo, tak od léta 2020 se stáváme
hrdým partnerem Pivovaru Louka. Místní pivo u nás
budeme jak čepovat, tak bude možné si jej zakoupit
v lahvích.
Připravovaný program na léto:
17. a 18. červenec - Den otevřených vrat - zahájení
spolupráce s Pivovarem Louka - součástí akce bude
kulturní program, prohlídky apod.
14. srpen - Letní kino - bližší informace na FB a plakátech
18. září - Slovácko sa nesúdí, Spolek Kašpar, Divadlo v
Celetné (předprodej vstupenek online na
www.ticketlive.cz, příp. v prodejně prac. oděvů Kučera
plus, s.r.o. nebo přímo v Čechově dvoře)
/Martin Kučera/

Dej Bůh štěstí
/Kolektiv pivovaru Louka/
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ZAJÍMAVOSTI - FOTOGALERIE
Pivovar Louka..

Muzeum v Čechově dvoře…
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KALENDÁŘ AKCÍ

ČERVENEC

3
PÁTEK

17-18
PÁTEK - SOBOTA

31
PÁTEK

8
SRPEN

SOBOTA

15
SOBOTA

22
SOBOTA

28
ZÁŘÍ

PÁTEK

12
SOBOTA

20
NEDĚLE

ŘÍJEN

2-4
PÁTEK - NEDĚLE

10
SOBOTA

ENERGY PARTY
Ročník 2000
Areál Pod hájem
DEN OTEVŘENÝCH VRAT
Pivovar Louka, Čechův Dvůr
LETNÍ KINO
Areál Pod hájem
DĚTSKÝ DEN
Kolem obce Louka
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Areál Pod hájem
KOŠT GULÁŠŮ
Areál Pod hájem
MEXICO PARTY
Ročník 2000
Areál Pod hájem
PODZIMNÍ TVOŘENÍ
KD Louka
PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
KD Louka
HODY LOUKA
Ročník 2000
KD Louka
BESEDA S DŮCHODCI
KD Louka

Kalendář akcí je pouze orientační, pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínu, času či místa akce.
Z důvodů ochranných pandemických opatření byly hromadné akce v předchozích měsících zrušeny. Pokud se podaří
nalézt nové termíny, plánované akce bychom rádi uskutečnili. O konkrétních termínech Vás budeme včas informovat.
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STRÁNKA PRO DĚTI
..vzhůru do bludiště..

..hurá na spojovačku..
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