ZPRAVODAJ OBCE LOUKA
KVĚTEN 2019 – ČÍSLO 3

Obecní úřad Louka
Louka č. 19, 69676
+ 420 518 338 133, starosta@obeclouka.cz

LÚCKÝ
ZPRAVODAJ
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s příchodem jara Vám přinášíme
další číslo našeho zpravodaje.
V minulém období proběhlo v naší
obci několik již tradičních akcí.
Ve spolupráci se ZO Českého
zahrádkářského svazu v Louce
jsme uspořádali 13. ročník koštu
trnek od varených po tekuté.
S kulturně-školskou komisí jsme
zvolili trochu jiný formát akce,
týkající se kulturního programu
i nabídky jídel s povidly. Věřím, že
i v tomto kabátě si košt udrží Vaši
přízeň.
Další akcí bylo Ukliďme Česko –
ukliďme Louku. I přes nepřízeň
počasí se sešlo téměř přes 30
ekologických nadšenců. Slušnou
účastí z řad svých členů přispělo
také myslivecké sdružení Volavec
Louka.
V dubnu proběhla na kulturním
domě výuka sedláckých. Zde bych
chtěl poděkovat za vedení
„Jožíčkovi“ Jagošovi z Lipova a za
hudební doprovod HCM Jožky
Staši.
Hodový ročník se úspěšně zhostil
stavby máje.
Děkuji všem, co se zasloužili
o přípravu a průběh těchto akcí.
Přeji vám krásné jaro a hodně
zdraví.
Ing. Radim Buzík, starosta

TRNKY OD VARENÝCH PO TEKUTÉ,
ANEB JAK SE KOŠTOVALO UŽ PO TŘINÁCTÉ….

V sobotu 6. dubna jsme už po
třinácté koštovali trnky od varených
po tekuté. Košt slivovice připravili
naši zahrádkáři a nabízeli na 130
vzorků destilátů a likérů. Nejlepší
vzorek letos dodal pan Karel Ventus
z Opavy, druhý nejlepší pan
František Šimlík z Louky a třetí
nejlepší paní Anežka Hrbáčková
taktéž z Louky.
Tradičně je součástí této akce také
košt povidel. Vzhledem k bohaté
loňské úrodě bylo možné ochutnat
až 25 vzorků skvělých povidel.
Degustační komise vybrala jako
nejlepší povidla paní Anny Frolové
z Louky, druhá nejlepší byla povidla
paní Marie Šmehlíkové a třetí cenu
si odnesl pan Emil Hlahůlek.
Velmi bohatá byla také nabídka
tradičních jídel s povidly.

Trnková omáčka s uzeným, pěry
bramborové i moučné, kvasené šišky,
šlíšky a letos nově i kyselica
se sušenou trnkou. Dále byl velký
zájem o patenty, báleše, koblihy,
koláče, rolády i řezy s povidly, vše za
symbolické ceny. Poděkování patří
všem ochotným ženám, které se na
výrobě těchto pochutin podílely.
Koštování všeho druhu zpříjemnil
svým zpěvem Mužský sbor z Louky,
ženský sbor Nedakonské srnky
a Sboreček žen z Lipova. Příjemnou
atmosféru dokreslovala cimbálová
muzika Jožky Staši. Celým koštem
slovem provedla paní Jarmila
Hrbáčková.
Atmosféru
koštu
zachycenou
objektivem fotoaparátu naleznete
uvnitř zpravodaje. Lúcký košt trnek
se zkrátka opět vydařil.

PÁR SLOV Z OBCE…

INFORMACE PRO OBČANY

OPRAVA CHODNÍKŮ V LOUCE

Předkládáme občanům informace o nových právních úpravách na
úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.
Jedná se například o vydávání občanských průkazů a cestovních
pasů ve zkrácených lhůtách, které vyplývá z novel zákonů o
občanských průkazech a o cestovních dokladech, které nabyly
účinnosti 1. července 2018. Jako určité vodítko pro kontrolu
aktuálnosti informačních materiálů mohou posloužit informace
dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra:

Na konci dubna byl dokončen projekt
s názvem: „Louka - bezbariérové chodníky
I.etapa“, který je spolufinancován EU v rámci
Integrovaného
regionální
operačního
programu (IROP).
Prioritou projektu je zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů. Cílem projektu je vybudování
bezbariérové páteřní pěší trasy v centrální
části obce, v blízkosti veřejných cílů, tzn.
obecního úřadu, pošty, základní a mateřské
školy,
obchodům,
kostelu,
hospodě,
autobusovým zastávkám, 2 přechodům pro
chodce na silnici 1/71. Součástí je i nasvětlení
dvou přechodů. Jeden nasvětlený přechod je
bezprostředně u autobusové zastávky, druhý
před základní školou.
Rekonstrukce chodníku spočívá v úpravě
nivelety a šířkových parametrů chodníku v
celé délce - 858,4 metru.

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx,
v části „Související dokumenty“, kde je přehled nejdůležitějších
informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.
Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž
dostupné na webových stránkách:
https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-naurade-82997.aspx
v části „Související dokumenty“.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
•
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Rada obce Louka souhlasí se započetím kroků k výstavbě rodinného domu pana Josefa Frydeckého na pozemku
č. 3091 a 3092 v katastru Obce Louka a jako účastník řízení neshledává překážky podle § 71 odst. 3 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve věci této stavby.
Rada obce Louka schvaluje odkoupení 10 kalendářů p. Františka Pavlici s motivy obcí Horňácka.
Rada obce Louka byla seznámena s vyjádřením České geologické služby ke dvěma svahovým nestabilitám
v k.ú. Louka u Ostrohu.
Rada obce Louka schvaluje letecko-modelářskému klubu používat znak obce Louka pro účely propagace klubu
a příspěvek ve výši 3.000,-Kč.
Rada obce Louka schvaluje souhlasné stanovisko p. Františku Vašicovi, Louka č. p. 94, ke stavebním úpravám
rodinného domu č. p. 199 umístněném na pozemku č. 184 v k. ú. Louka u Ostrohu dle přiložené dokumentaci.
Rada obce Louka schvaluje nepřistoupit na nabídku prodeje mapy ke stému výročí vzniku Československé
republiky od společnosti EduMaps.
Rada obce Louka schvaluje zabývat se nabídkou bezdrátového rozhlasu při přípravě rozpočtu na rok 2020.
Rada obce Louka schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě se společností Rumpold o navýšení poplatku za zpracování
druhotných surovin – plastů ze 2.000,-Kč/t na 2.500,-Kč/t s platností od 1. 4. 2019 .
Rada obce Louka schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl v celkové částce
7.935 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Rada obce Louka schválila připojení se k účasti na celosvětové události „HODINA ZEMĚ“ za ochranu životního
prostředí v sobotu dne 30. března vypnutím pouličního osvětlení od 20:30 do 21:30.

SPLATNOST POPLATKŮ
Připomínáme občanům termíny splatnosti poplatků:
• Vývoz komunálního odpadu (popelnice), poplatek za psa
• Vodné
• Stočné (budou doručeny složenky)

do 30.6.2019
do 30.6.2019
do 30.9.2019

V rámci akce UKLIĎME ČESKO – UKLIDMĚ LOUKU, jsme pro občany obce Louka připravili
článek o stavu odpadového hospodářství v ČR.
„Kampak se dává taková sláma stará?“ „To já nevím!“ „Hm,“ povídám najednou, „zde tumáte peníz, jenž je šesták.
Jděte tamhle do toho vysokého domu. Tam mají jámu na smetí – dejte domovníkovi ten peníz šesták a on vám dovolí,
abyste do jámy vysypala slamník.“ – Kam s ním? - Jan Neruda
Hospodářský rozvoj, industrializace, rozvoj nových technologií, a především nárůst lidské populace úzce souvisí
s produkcí odpadů. V současné době se dostává do popředí myšlenka účinnějšího využívání přírodních zdrojů a dalšího
nakládání s nimi. V rámci toho vyvstává snaha přerodu tržního hospodářství na oběhové. Cílem takovéhoto
hospodářství je co nejdéle využívat co největší množství produktů po co nejdelší dobu a po konci jeho životnosti ho
znovu použít jako zdroj. Tato filozofie vede ke snižování množství odpadů a negativních dopadů na životní prostředí.
Při vstupu ČR do EU se ČR zavázala k cílům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech,
1999/31/ES o skládkách, 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a 2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních. Plán odpadového hospodářství lze najít na webových stránkách ministerstvo životního
prostředí. V důsledku platných směrnic Evropského parlamentu a Rady jde především o omezení skládkování KO
(komunálního odpadu) a spekuluje o postupném zvyšování poplatku za uložení SKO na skládky až o 400 %.
Veškerý odpad produkovaný v ČR lze dělit na odpady z průmyslové výroby a komunální odpad. Komunální odpad se
skládá ze směsného komunálního odpadu (SKO – odpad, který se již nedá třídit a který končí na skládkách či
spalovnách komunálního odpadu), separovaně sbíraných složek (papír, plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečného
odpadu, stavebního odpadu, kovového odpadu, objemného odpadu - OO, odpadů ze zahrad a parků atd. KO skrývá
obrovský potenciál, především jako zdroj druhotných surovin. Tento potenciál nelze v současné době považovat za
úplně využitý. Většina komunálního odpadu končí bez dalšího využití na skládkách odpadu. Ke snížení KO je nejprve
nutné znát jeho produkci, složení a původce vzniku jednotlivých složek. Při znalosti konkrétních složek odpadu je
možné se zaměřit na zjištění příčin jejich vzniku a pokusit se stanovit možnosti pro jejich minimalizaci či úplného
odstranění. Komunální odpad v obci Louka činí za rok 2018 přibližně 375 kg/osobu.
Z dat ČSÚ pro ČR lze srovnat produkci odpadů za rok 2017 v rámci ČR a produkci odpadů v obci Louka. Na obrázku
můžeme vidět grafické procentuální znázornění.
Srovnání produkce OO, SKO a recyklovaných složek odpadu v ČR a obci Louka v roce
2017
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Z obrázku lze vyvodit několik závěrů. V první řadě lze říci, že procentuální zastoupení množství odpadů v obci Louka
podle vybraných kategorií řádově odpovídá procentuálnímu zastoupení množství odpadů v ČR. Obrázek popisuje
vybrané kategorie, kterými jsou OO, SKO a recyklované složky odpadu. Objemný odpad je uveden čistě pro srovnání.
V obecné rovině lze říci, že objemný odpad nelze vydávat za směsný komunální odpadu. Skříň se do popelnice na SKO
prostě nevleze. Lze tedy konstatovat, že rozdíl je způsoben čistě rozdílem produkce odpadu. Toto bohužel nelze říci o
SKO a recyklovaných složek SKO, kterými jsou například papír, sklo, plasty, kovy a další. Již na první pohled je vidět, že
množství SKO je v obci Louka větší než v ČR (i po započtení rozdílu z OO).

Předkládaný další obrázek znázorňuje procentuální složení typů odpadu v popelnici na směsný komunální odpad.
Znázorněné procenta pro jednotlivé druhy odpadů nelze brát závazně. Jejich velikost se liší dle sociálně-ekonomických
faktorů (průměrná délka života, demografická křivka, hustota obyvatelstva, životní styl v regionu, úroveň vzdělání,
kupní síla, nezaměstnanost, průměrná mzda, vývoj cen energií atd.), které jsou specifické pro každý region v celé České
republice. Důležitost tohoto obrázku je skryta v čase potřebném na rozčlenění jednotlivých druhů odpadů. Na druhou
stranu, (za předpokladu nevýrazné změny v procentuálním rozložení typů odpadů) lze říci, že popelnice je z 89 %
zabrána buď biologicky rozložitelným odpadem nebo recyklovanými složkami odpadu. Toto procento je děsivé.
EKOLOGICKÁ MOTIVACE
V tomto místě je důležité zmínit důvody, k zamezení skládkování SKO. Skládkováním nedochází ke snížení objemu
odpadu. Skládkování nemá žádný energetický nebo surovinový přínos. Skládkováním bohužel dochází ke kontaminaci
spodních vod, problémům se zápachem ale hlavně ke vznikání plynů při rozkladu KO. Vznikajícím plynem je především
metan a oxid uhličitý. Je dobré zmínit, že metan působí v krátkodobém časovém horizontu na klimatické změny
přibližně až 20x silněji než hlavní skleníkový plyn oxid uhličitý. Na druhou stranu, každá nová skládka (starší mít nemusí)
musí mít funkční systém odplynění. Tyto plyny jsou následně spalovány a využívány např. v kogeneračních systémech
pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Bohužel, žádná skládka není schopna pochytat 100 % množství vznikajících
plynů (většinou se procento pohybuje mezi 20 – 70 %) a zamezit kontaminaci spodních vod. Skládkování s využitím
skládkového plynu lze z těchto hledisek považovat za méně vhodný způsob nakládání s komunálním odpadem než
spalování v moderní spalovně. Toto tvrzení je podpořeno tím, že se značná část skládkovaného plynu nepodaří zachytit
a energeticky využít. Skládkový plyn, který se dostane do atmosféry má zásadní vliv na skleníkový efekt, tedy na
globální změny klimatu na naší planetě. V neprospěch skládkování hovoří i fakt, že metan lze použít jako hodnotné
palivo. Tvorba skládkového plynu není na klasických skládkách optimalizována a závisí na obsahu organického uhlíku.
Je však třeba vzít v úvahu vliv doby uvolňování emisí skleníkových plynů do ovzduší. U skládkování dochází
k pozvolnému vývinu a uvolňování skládkového plynu po dobu 50 let, kdežto při spalování se skleníkové plyny
dostanou do ovzduší bezprostředně po spálení komunálního odpadu. Skládkování je také spojeno s vysokými emisemi
do vody. Jeden z neposledních benefitů energetického využití odpadů je bezpochyby neustálé sledování výstupních
emisí do ovzduší a do vody.
Obecná hierarchie způsobů nakládání s odpady by měla být následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Předcházení vzniku odpadů
Příprava k opětovnému použití
Recyklace odpadů
Jiné využití odpadů, například energetické využití
Odstranění odpadů (skládkování)

FINANČNÍ MOTIVACE
Ke snižování množství KO (resp. SKO) k uložení na skládku by mělo být přistoupeno z několika důvodů, jednak je to
omezení tvorby skládkovaného plynu, který vzniká z KO, dále vizuální a etický důvod, omezení ukládání z hlediska
zabrané plochy a v neposlední řadě ekonomický důvod. Není tajemstvím, že SKO obsahuje ve velké míře materiálově
využitelný odpad. Materiálově využitelný odpad lze ve velké míře využít jak pro recyklaci, tak jako komoditu, za jejichž
zpětný odběr autorizované společnosti zaplatí (EKO-KOM). Díky tomu lze omezit zbytečné náklady obecního rozpočtu.
Při srovnání cen cenových nákladů podle krajů pro rok 2017 lze konstatovat, že Jihomoravský kraj má průměrnou
hodnotu cenových nákladů 780,1 Kč/obyv. a směrodatná odchylka činní 283,4 Kč/obyv. Poplatek za komunální odpad
v obci Louka činí za rok 2019 430 Kč/obyv. Při konfrontaci této hodnoty s průměrnou částkou poplatku pro
jihomoravský kraj a pro množství odpadů vyprodukované v ČR lze říci, že obec Louka nemá nastaveny poplatek za
komunální odpad v rámci vyrovnaného rozpočtu v kolonce odpadového hospodářství. Toto tvrzení může být
podpořeno faktem, kdy obec Louka dotovala své občany částkou přibližně 200 tisíc korun českých.
Směsný komunální odpad tvoří největší část produkovaných komunálních odpadů obcí. Na rozdíl od využitelných
složek včetně bioodpadů se většinou skládkuje. Náklady na nakládání se SKO v obcích představují největší nákladovou
položku z celkových nákladů obce na odpadové hospodářství. Zahrnují náklady spojené se sběrem, svozem, přepravou
a odstraněním (případně energetickým využitím) SKO. V nákladech na sběr se mohou projevit náklady na pronájem
sběrných nádob, které nejsou ve vlastnictví obce ani jejich občanů či vlastníků nemovitostí. V nákladech svozu jsou
zahrnuty náklady svozu nádob v zástavbě a odvoz odpadu na koncové zařízení (většinou je jím skládka nebo zařízení
na energetické využití odpadu - ZEVO). SKO může být i v některých lokalitách sváženo i na překládací stanici, kde
dochází k přeložení odpadů na velkokapacitní vozidla z důvodů zefektivnění přepravy do koncových zařízení. Pak
náklady zahrnují i cenu překládky. Odstraňování KO je zatíženo zákonným poplatkem podle zákona o odpadech (tzv.
skládkový poplatek), který v roce 2017 činil 500 Kč/t. Na poplatek se nevztahuje DPH, měl by být tedy účtován mimo
cenu za vlastní skládkování odpadů. Dle zdroje z MZP by měl být tento poplatek postupně navyšován až na hodnotu
1850 Kč/t do roku 2023. Náklady na odstranění (příp. využití) SKO tvořily za rok 2017 dle údajů EKO-KOM průměrně
57 % (50-67 %) z celkových nákladů na odpadové hospodářství v obci. Jedná se tedy o nákladově nejvýznamnější
položku. Jelikož je poplatek za SKO nejpalčivějším tématem a cena za jeho svoz a zpracování bude v budoucnu růst, lze
na tomto místě provést jednoduchou ekonomickou analýzu. V současné době činí poplatek za uložení KO na skládce
500 Kč/t (tato částka je ponechána obci, v které se skládka nachází). Jak bylo výše uvedeno, částka 500 Kč/t je
stanovena zákonem, bohužel není finální. Tato částka bývá rozšířena např. základní sazbou (stanovuje si majitel
skládky), svozem (stanovuje si subjekt, který svoz realizuje), přetříděním (stanovuje si subjekt, který odpad přetřiďuje),
atd.
V případě, že je mezi směsný komunální odpad zamíchán plast nebo sklo, musí se prodražit i doprava takovéhoto
odpadu. Důvod je prostý, nepomačkaný plast nebo sklo zabírá větší objem než směsný komunální odpad.
ZÁVĚR
Česká republika a s ní i obec Louka se zavázala k cílům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
o odpadech, 1999/31/ES o skládkách, 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních. Nyní se jedná především o postupné omezení skládkování komunálního
odpadu na 10 % a zvýšení recyklace materiálové využitelného odpadu do roku 2024 (v současné době se diskutuje nad
rokem 2030). Infrastruktura ČR není ovšem nyní připravena k takovému zásahu. Na druhou stranu lze velmi reálně
očekávat kroky k naplnění výše popsaných cílů. Tyto kroky budou doprovázeny se zvyšováním cen za skládkování KO a
současně zvyšování cen za dopravu odpadů k třídícím linkám, spalovnám nebo zařízením na energetické využití odpadu
(ZEVO). Obec Louka se bude snažit podniknout všechny možné kroky k omezení zvyšování poplatků za komunální
odpady. Bohužel je nezbytné podotknout, že odpady nejsou problémem samotné obce, ale především jejich občanů.
A zvyšování poplatků je jen projevem nakládání s odpady občanů obce Louka.
Autor článku: Ing. Jiří Buzík, Ph.D

CO SE U NÁS DĚJE…
UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME LOUKU

ŠKOLA TANCE

Ani silná nepřízeň počasí (4°C) neodradila 32 dobrovolníků
v účasti na již 4.ročníku úklidu v naší obci. Akce se
zúčastnili členové místního mysliveckého sdružení,
členové SDH Louka a řada dobrovolníků všech věkových
kategorií.

Poslední dubnovou neděli se v sále kulturního
domu v Louce za podpory obce Louka a KŠK
v odpoledních hodinách uskutečnila škola tance. Na
programu nebylo nic jiného než tanec našemu
regionu vlastní, nejvýznamnější horňácký tanec –
sedlácká.

Uklízely se zejména břehy koryta řeky Veličky, okolí
rybníku a místních komunikací. Sesbíralo se zhruba 730 kg
odpadků, odpad se za pomoci zaměstnanců obce svezl a v
drtivé většině i roztřídil, takže neroztřízeny zůstaly pouze
4 pytle směsného odpadu. Dále se našlo 36 pytlů plastu,
1 pytel skla, 2 pytle železa, 1 pytel papíru a 4 pneumatiky
(z nichž jedna byla zřejmě od traktoru?!!).
Po zakončení akce čekal na všechny účastníky v areálu
Pod hájem čaj na zahřátí, gulášová polévka a táborák
s opékáním špekáčků.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu děkují organizátoři
z komise životního prostředí a těšíme se na úklid opět
příští rok. /MUDr. Petr Dvorský/

STAVĚNÍ MÁJE
Poslední dubnový den v areálu u školky ročník 2001
uspořádal již tradiční akci „STAVĚNÍ MÁJE“ I přes
nepříznivé počasí byla účast hojná. Všichni kluci májku
i v dešti a blátě úspěšně vztyčili a s některými vytrvalými
účastníky se ji ročníku podařilo uhlídat až do samého rána.
Ročník 2001 děkuje všem návštěvníkům a pomocníkům
za podporu a sponzorské dary a bude se na Vás těšit
na dalších akcích.

Pozvání k lektorování přijal výborný tanečník
a vedoucí folklorního souboru Lipovjan „Jožíček“
Jagoš se svou ženou Věrkou, lepší učitele bychom
tedy těžko hledali. Během intenzivních dvou hodin
výuky projel za hudebního doprovodu HCM Jožky
Staši s dvanácti páry příchozích tanečníků základní
figury lipovské sedlácké, jenž se tančí rychleji a živěji
a poté všechny přítomné naučil také základy
majstrovské sedlácké. Bezprostředně po ukončení
výuky muzikanti přidaly „sérku“ navíc a bylo možné
si tedy všechny nově načerpané taneční poznatky
znovu vyzkoušet a zopakovat.
V pochmurném nedělním odpoledni, kdy počasí
nepřálo venkovním výletům byla taneční akce
příjemným osvěžením. Vstupné bylo zdarma, našlo
se něco sladkého na zub a pro zvučnější zpěv
k ochutnání vína od místních vinařů. Poděkování
patří především lektorům – manželům Jagošovým
z Lipova, za jejich čas a ochotu, HCMJS a také
samozřejmě také všem tanečním nadšencům, kteří
se nebáli naučit něco nového, tanec sedlácká, který
do našeho regionu patří. Věříme, že tato taneční
akce nebyla rozhodně poslední.

FOTOREPORT Z 13. LÚCKÉHO KOŠTU TRNEK

Fotografie s laskavým dovolením poskytla sl. Františka Uřičářová. Děkujeme!

OKÉNKO ZŠ A MŠ LOUKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DRUŽINA MÁ TALENT
Dne 22.2. 2019 se uskutečnila soutěž Družina má
talent!, které se zúčastnilo 11 žáků 1.-5. ročníku. Celou
soutěží provázela paní učitelka Adéla Sedláčková.
Porota vyhodnotila tyto talenty: na 3.místě se umístil
s krásným zvučným horňáckým zpěvem František
Hyža, na 2.místě se s kytarovým vystoupením
umístila Jana Sečkařová. Na 1.místě se umístily hned
dvě vystoupení, Kateřina Sečkařová a Nicol
Kostelanská s originální hrou s kelímky a Justina
Lachnitová s úžasnou agility sestavou se svým pejskem
Luckym. Všem zúčastněným talentům ještě jednou
moc děkujeme za jejich odvahu a krásná vystoupení.

MASOPUSTNÍ KARNEVAL
Dne 1.3. 2019 proběhlo v rámci školní družiny karnevalové
odpoledne plné soutěží a tance. Děti soutěžily jednotlivě
i v družstvech a za vítězství obdržely sladkou odměnu.
Všechny děti přišly v krásných maskách a byly za to rovněž
odměněny. Na závěr porota vyhodnotila pět nejlepších
masek, které získaly hodnotné ceny. Nejlepší maskou
karnevalového odpoledne se stala "Zloba" - královna
černé magie, kterou představovala Sára Šebestů. Karneval
se všem dětem moc líbil a všichni jsme si ho pořádně užili.

VÝSTAVA TERARIJNÍCH ZVÍŘAT
Dne 8.3. 2019 v rámci školní družiny proběhla výstava a
zároveň přednáška terarijních zvířat, kterou nám
umožnil veselský chovatel pan Zavadil. Žáci mohli
spatřit živé hady, štíra, krokodýla, svlečeného pavouka,
chameleona a agamu. O každém zvířeti se dozvěděli
spoustu zajímavostí a na některé si dokonce mohli
sáhnout. Všem se výstava moc líbila a všichni si odnesli
spoustu nových poznatků.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ - PETROV
Dne 27.3. 2019 se ZŠ Louka zúčastnila recitační soutěže.
Soutěžili jsme ve všech kategoriích - I.kategorie (1.třída)
- soutěžili v recitaci Jan Mikéska a Valentina Lachnitová,
za II.kategorii (2.-3.třída) - soutěžili žáci Blanka Kazíková,
Tomáš Stodolák, Nicol Kostelanská a Kateřina Sečkařová
a za III.kategorii (4.-5.třída) - soutěžili František Hyža,
Diana Sečkařová, Lucie Karásková a Adéla Vybíralová.
Naše účast v této soutěži byla velmi úspěšná. Získali
jsme dvě 3. místa. V I.kategorii (1.třída) se
na 3.místě umístil Jan Mikéska s básní od Emanuela
Frynty:
Husa
a
za
III.kategorii
získala
krásné 3.místo Diana Sečkařová s básní od Michala
Bystrova: Maluju, maluju.
Všem našim soutěžícím velmi děkujeme za účast a
krásnou recitaci. A těšíme se na spolupráci v příštím
roce.

MATEMATICKÝ KLOKAN
Jako každý rok, tak i letos se dne 22.3. 2019
u nás na škole psal Matematický klokan.
V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) mohli žáci
získat maximálně 90 bodů. V rámci 2.třídy
se umístili žáci: Lukáš Holík (46 bodů), Petr
Maňák (42 bodů) a Vojtěch Šraděja (41 bodů).
Za 3.třídu získaly nejvíce bodů pro změnu
samá děvčata: Ria Sabotová (58 bodů), Eliška
Machálková (56 bodů) a na třetím místě Nicol
Kostelanská (46 bodů).
V kategorii Klokánek (4. a 5.třída) mohli žáci
získat maximálně 120 bodů. Za 4.třídu nejvíce
bodů získali: Dominik Jagoš (67 bodů), poté
Monika Chrenčíková a Julie Mikésková (58
bodů), Diana Sečkařová (56 bodů).
V 5.třídě nejvíce bodů získali: Robert Holík (97
bodů), Lucie Karásková (94 bodů) a David
Maňák (76 bodů).
Všem zúčastněným gratulujeme a věnujeme
Osvědčení o účasti v soutěži Matematický
klokan.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ (OKRESNÍ KOLO) - HODONÍN
Dne 20.3. 2019 se žáci Ria Sabotová a Jan Machálek
zúčastnili okresního kola soutěže dětských recitátorů, která
se konala v ZŠ Hodonín. Ria Sabotová soutěžila za I.kategorii
(1.-3.třída) a Jan Machálek soutěžil za II.kategorii (4.5.třída). Reprezentace naší školy byla velmi úspěšná! Ria
Sabotová získala ve své kategorii s prózou Fousek z veverčí
rodiny od Nadi Klevisové krásné 3.místo. Touto cestou
děkujeme našim žákům za skvělou a úspěšnou reprezentaci
naší školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V březnu 22. 3. 2019 do naší mateřské školy zavítalo divadélko „Rolničky“, manželů
Janečkových a zahrálo nám tři pohádky. „Hrnečku vař, o zlaté rybce, o Smolíčkovi.
Děti si také zazpívaly při kytaře. Bylo to pro ně velké zpestření.
Dne 8. dubna se pekly v mateřské škole velikonoční perníčky a na druhý den se děti
pokoušely perníky nazdobit. Musíme všechy děti pochválit, protože se jim to docela
podařilo. Poslední dubnový deštivý den proběhl slet čarodějnic a čarodějů
v mateřské škole. Děti si mohly pořádně zařádit spolu s paními učitelkami.

KALENDÁŘ AKCÍ
12
KVĚTEN

NEDĚLE

13
PONDĚLÍ

24-25
PÁTEK - SOBOTA

25
SOBOTA

26
NEDĚLE

8
ČERVEN

SOBOTA

9
NEDĚLE

15
SOBOTA

28
ČERVENEC

PÁTEK

6
SOBOTA

27
NEDĚLE

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Mše svatá v kostele Panny Marie Růžencové • 8:00 hod.
DEN MATEK
Pořádá ZŠ Louka • KD Louka
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Přísálí KD Louka
KOŠT GULÁŠŮ
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Louka • Areál Pod hájem
BESEDA S DŮCHODCI
Pořádá ČČK Louka • KD Louka
DĚTSKÝ DEN
Areál Pod hájem
TURISTICKÝ VÝŠLAP
Pořádá ČČK Louka
HRY BEZ HRANIC
Areál Pod vrbama
ZÁBAVA
Pořádá ročník 2001 • Areál Pod hájem
OSLAVY 130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LOUKA
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Louka
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Areál Pod hájem

STRÁNKA PRO DĚTI
Milé děti, dnes se za pomoci rodičů naučíme správně třídit odpadky. Umožníme tak jeho recyklaci, to
znamená, že z odpadu můžeme opět vytvořit nové věci nebo alespoň jeho správnému zneškodnění.
Barevné kontejnery najdeme v Louce na různých místech. Víte, kde? A víte, co do nich všechno patří?
Skleněné lahve, sklenice, sklo z oken,
skleněné obaly…
Plastové
obaly,
pet-lahve,
polystyren,
plastové
sáčky a
tašky..

SPOJOVAČKA
Na ulici se rozsypal celý koš s odpadky,
Všechno ale dohromady vyhodit nemůžeme.
Spoj tužkou co do kterého kontejneru patří!

OMALOVÁNKA
Vybarvi obrázek a popiš,
co všechno do přírody nepatří!

