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Slovo starostky
S nastávajícím létem a školními prázdninami přeji všem našim dětem,
studentům a učňovské mládeži hodně slunných a pohodových dnů
využitých nejen ke koupání.
Všem našim občanům hodně krásných zážitků na dovolené, ať prožité
doma nebo v zahraničí, načerpání sil do další aktivní činnosti.
Pěkné léto!
A. Vašicová

Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
 podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi
 finanční dar na výrobu Kiwánis panenek
 zajištění mobilních WC při vybraných akcích Pod Hájem
 příspěvek na činnost na rok 2016 Záchranné stanici volně žijících
živočichů Buchlovice
 příspěvek na silniční běžecký závod O Malanskú trnku
 nákup kotle ÚT do víceúčelové budovy hasičské zbrojnice
 nákup lednice do bufetu KD
 příspěvek na výuku mladých rybářů
 žádost o dotaci na nákup hasičského cisternového vozu na JMK
 pacht obecního pozemku p. č. 2573 pro ČSOP
 příspěvek na úhradu pohárů při Pouličním turnaji v kopané
Rada obce neschvaluje:
 chov kalifornských žížal na kompostárně v Louce
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Floristický seminář

V pondělí 21. března se opět sešla početná skupina na semináři s velikonoční té-

matikou v sále kulturního domu v Louce.
S mistrem floristiky panem Jaromírem
Kokešem, který nám stále zachovává přízeň, si zájemkyně vytvořily tři výrobky,
kterými vyzdobí svoje domácnosti o letošních Velikonocích. Ozdobeného zajíčka
k zavěšení na stěnu nebo na postavení,
jarní kytičku a ozdobený květináč s kvetoucími narcisky. Pro velký zájem byl dohodnut seminář s vánoční a adventní tématikou, a to na 21. 11. Opět dáme vědět
prostřednictvím místního rozhlasu, ve
zpravodaji a zveřejněním na plakátech.

Velikonoce
K velikonoční
přípravě v Louce
neodmyslitelně
patří zdobení
zdejší kapličky
a okolí pomníku
padlých vojáků.
Tentokrát se úkolu zhostila paní Maruška
Jagošová za pomoci svých synů Daniela
a Domika.
K našim velikonocům taky patří klepání.
Od Zeleného čtvrtku odpoledne, kdy
utichnou zvony, až do poledne na Bílou
sobotu naše školní mládež chodí klepat.
Tato velikonoční tradice zůstává, někdy
sice v menším počtu, jindy zase ve větším
počtu klepáčů zachována. Dříve to byla
činnost výhradně chlapců, již několik let
chodí vypomáhat i děvčata.
Kulturní dění v Louce vede letos ročník
osmnáctiletých, tedy ročník 1998. K tradi4

cím rovněž patří velikonoční obchůzka
chlapců s korbáčem. Tentokrát se jim povedl uplést celých osm metrů dlouhý.
Chlapci za zpěvu lidových písní chodí šlahat děvčata, musí si čas rozdělit tak, aby
na žádnou nezapomněli. Při návštěvě dostanou odměnu buď štamprličku, čokoládku a taky na korbáč každé děvče uváže
stuhu nebo barevnou mašličku.
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Degustace povidel a slivovice
V úterý po Velikonocích před koštem se sešlo 11 místních žen-degustátorek ve složení: Marie
Škopíková, Hana Hrbáčková, Vlaďka
Křápková, Jindřiška Rumíšková, Marie Náhlíková, Anna Frolová, Anežka Hrbáčková, Eva Kolaciová, Eva
Dřímalová, Jarmila Kurfürstová a Anna
Vašicová v zasedací místnosti obecního
úřadu k hodnocení soutěžících trnek. Letos se sešlo rekordních 34 vzorků jak od
domácích hospodyněk, tak přespolních.
Při hodnocení se postupovalo již zkušeným způsobem. Vzorky připravila Marie
Škopíková. Hodnotila se vůně, vzhled
a chuť, hodnotilo se dle stanoveného bodového hodnocení. Všechny vzorky byly
dobré, pořadí se lišilo jen malým procentem rozdílu.
Hodnocení vzorků dodané slivovice a jiných destilátů probíhalo etapově. Degustační dvanáctičlenná komise se scházela pravidelně třikrát týdně. Pokaždé se
provedlo bodové hodnocení 20 vzorků.

Na to jak malá úroda modrého ovoce na
našem katastru v minulém roce byla, se
sešlo poměrně hodně vzorků a kvalitních.
Degustační komise se scházela ve složení:
Ing. Josef Vašica, Michal Černohorský,
Ing. David Maňák, František Šimlík, Štěpán Machala, Martin Koryčanský, Stanislav Maňák, Miloslav Kurfürst, Ing. Tomáš
Hrbáček, Ing. Libor Kolacia, Miroslav Vašica, Emil Maňák.
Hodnocení jakosti slivovice: 20,00-19,75
bodů zlatá medaile, 19,74-19,50 bodů
stříbrná, 19,49-19,25 bodů bronzová medaile.
Výstavní výbor pracoval ve složení: Jan
Frola, Eva Kolaciová, Jarmila Kurfürstová,
Anna Frolová, Antonín Maňák.

Košt trnek od varených po tekuté
10. ročník Lúckého koštu trnek od varených po tekuté se konal v sobotu 2. dubna v prostorách kulturního zařízení v Louce. Tak jako roky předešlé se koštovaly
varené trnky
(povidla). Z 34
dodaných vzorků bylo ohodnoceno osm povidel a to v pořaLúcký zpravodaj 2016/02

dí: 1) Alena Gazárková, Vnorovy. 2) Marie
Maňáková, Louka č. 177 3) OÚ Louka
4) o čtvrté místo se dělí dvě Marie Zemánková ze Bzence a z Blatnice.
5) Martina Náhlíková, Tasov. 6) Rovněž
o šesté místo se dělí Anna Frolová, Louka
117 a Miroslav Vašica, Louka 48.
V nabídce bylo 46 různých druhů pečiva,
za poskytnutí všem našim hospodyňkám
moc děkujeme. Nejoblíbenější byly kobli5

hy, báleše, medový přítel a samozřejmě
lúcké svatební koláčky s trnkama. Velký
zájem byl také o hotová jídla jako např.
trnková omáčka s uzeným a knedlíkem,
kvasené šišky a bramborové pěry s mákem nebo tvarohem. Mlsná taky byla piškotová roláda s trnkama, krémové řezy,
čokoládové hrudky nebo zapečené sušené
švestky v anglické slanině.
Ke koštování letos bylo 102 vzorků slivovice, které poskytly domácí pěstitelé, ale
taky i z okolních obcí. Několik jich dorazilo
ze vzdálenějších částí Moravy, ba nejvzdálenější vzorek dorazil dokonce až z rumunského Banátu. Vzorky byly velmi kvalitní, hodnoceno bylo 37 vzorků zlatou
medailí ze 100 vzorků slivovice. 1) prvenství získal Cech mladých vinařů z Blatnice,
2) Alžběta Škopíková, Louka 231, 3) Pavel
Kohůt z Velké nad Veličkou. Dále bylo
k degustaci 39 vzorků různých destilátů
a likérů.
Návštěvníky jsme bavili doprovodným
programem, ve kterém vystoupili: Mužský

pěvecký sbor z Louka, Muži z Vápenice,
Mužský sbor ze Staré Břeclavi, Nivnička
s vedoucím Vlastíkem Vondrou, Folklorní
soubor Horněmčan. Taky v programu vystoupili harmonikáři ze slovenských
Vrbovců se starostou Samuelem Redechou. Odpoledne mluveným slovem provázel Jiří Miškeřík. K poslechu hrála Horňácká cimbálová muzika Jožky Staši.
Za poskytnuté vzorky jakéhokoliv druhu
srdečně děkujeme. Poděkování patří taky
našim sponzorům a všem co přispěli
k přípravě této náročné a krásné akce.

Zvyk pít čaj o páté vznikl ve Francii, ačkoliv
je přisuzován Anglii. V obci Louka se ve
středu 13. dubna konal také Čaj o páté.
Po dřívějších zkušenostech byl návštěvníkům vybrán plnohodnotný program spo-

jený s muzikoterapií. Kdo by nechtěl posedět u čaje nebo kávy se sehranou dvojkou
harmonikářů. Pan Pomajbík z Velké nad
Veličkou a pan Rumíšek z Blatnice pod
sv. Ant. zpříjemnili posezení svou hudbou
a zpěvem. V jejich podání zazněly nejen
lidové písně, ale na přání návštěvníků zahráli i písně ze Šlágru a takzvané škádlivky.
Pozvání na akci přijaly i aktivní veselské
seniorky, kterým se Čaj o páté velmi líbil
a na další příjemné posezení v obci Louka
se už teď těší. Také místní občanka Zdeňka Maňáková byla z Čaje o páté potěšena.
Starostka obce Louka Anna Vašicová paní
Zdeňce povinšovala k narozeninám, které
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Ukliďme Česko
Ukliďme Česko byl název sobotní akce, do které komise životního prostředí ve složení
Josef Štědronský, Petr Dvorský a František Hudeček přihlásila i naši obec.
Ke společnému úklidu se v sobotu 17. dubna v 9 hodin sešlo před kulturním domem
celkem 50 občanů všech věkových skupin od předškoláků, školní mládeže, dospělých
až po seniory. Rozděleni do tří skupin jsme sbírali vše, co do přírody kolem nás nepatří,
od plastů, kovů, železa, sklenic, hadic až po dráty, koberce a pneumatiky. A to jsme si
mysleli, jak máme kolem obce čisto. Z okolní přírody bylo odvezeno několik traktorových vleček - celý pětitunový kontejner, a to jsme ještě komodity třídili do nádob k tomu určených. Na ukončení se všichni sešli Pod Hájem ke zhodnocení akce a taky k zasloužené odměně - opékání špekáčků.
Všem dobrovolníkům za jejich čas věnovaný této činnosti děkujeme a těšíme se na procházky krásnou přírodou.

zrovna v daný okamžik slavila právě návštěvou této akce, a nechala jí zahrát.
„Vůbec jsem nečekala, že mi paní starostka popřeje na této akci k narozeninám.
Kdybych to věděla, tak donesu o půl litru
slivovice víc,“ s úsměvem na tváři uvedla
oslavenkyně. Manžel Emil po sólovém
tanci s lišáckým úsměvem dodal, že i půllitr navíc by bylo málo. Pro místní seniory
se snaží pořadatelé zpříjemnit posezení,
nejen harmonikáři, ale na Čaji o páté nám
minule vystoupily i děti ze zdejší Základní
školy s divadelním představením s názvem Jirka s kozou, nebo také žáci lipovské základní školy s ukázkou lidových
Lúcký zpravodaj 2016/02

a latinskoamerických tanců pod vedením paní Jagošové. Organizátoři akce se
snaží pro své seniory vždy vybrat doprovodný program, u kterého se pobaví či
jen odreagují od svého stereotypu.
„Jsme rádi, že si místní senioři dokážou
najít čas a dojít si posedět, povykládat
a pobavit se na naši akci. Doufáme, že
nám zachovají přízeň i nadále, on totiž
pocit, když odcházejí domů s úsměvem
na tváři, a těší se na další setkání, je
k nezaplacení,“ sdělila pořadatelka Eva
Dřímalová.
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Přednáška sociální péče
Již v minulém vydání Lúckého zpravodaje
jsme Vás informovali o nabídce bezplatného poradenství v oblasti sociálních služeb a konzultaci na téma Alzheimerova
choroba. 21. dubna navštívila přísálí kulturního domu ředitelka Domova pro seniory Strážnice JUDr. Ivana Kyjovská, která
zájemcům zdarma vysvětlila problematiku
této nemoci, jak ochránit sebe před stre-

sem a vyčerpáním při péči o blízkého trpícím tímto onemocněním. V případě zájmu a po domluvě na obecním úřadě je
možno přednášku opět zopakovat. Jestliže máte nějaký problém s uvedenou tématikou, můžete kontaktovat Domov pro
seniory ve Strážnici na telefonním čísle:
518 332 128

Pálení čarodějnic ve Veselí nad Moravou
Pálení čarodějnic je velmi starý a dodnes
živý zvyk, který se odehrává v noci
z 30. dubna na 1. května. Lidé věřili, že
tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, největší pohanský svátek, ale
taky věřili v otvírání různých jeskyní, ve
kterých jsou ukryty poklady. Hlavním
smyslem tohoto starého lidového zvyku
byla pravděpodobně oslava plodnosti. Na
ochranu před čarodějnicemi - zlými duchy
se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se
košťata a vyhazovala do výšky. Popel
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z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro
zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti.
Taky se přes oheň skákalo kvůli zajištění
mládí a plodnosti.
Tato noc je považována za magickou. Ale
u nás jsme tentokrát prožili magický celý
29. duben. Odpoledne jsme v tomto zvyku
pokračovali s našimi seniory, kteří dostali
od svých kolegů z Veselí nad Moravou
pozvání na pálení čarodějnic na veselské
střelnici. Nastartovali jsme Škopíkův ohnivý elektromotor a vyrazili za svým cílem.
Podařil se nejenom rej čarodějnic, tanec
kolem ohně, ale taky společné ohnivé
menu. Dobrá nálada panovala i přesto, že
vatra vzplála za denního světla.
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Stavění máje

Foto: F. Gajovský

Jak již tradičně každý rok, tak i letos
v předvečer prvního máje naše mládež
18 letých stavěla na prostranství před mateřskou školou máj. Letos nám májku
opět poskytla obec Nová Lhota o délce
22 metrů. Mládežníci ji opracovali, děvčata ozdobila a za pomocí techniky májka
byla postavena. Aby nebyla mládenci
okolních obcí seřezána a ukradena, za

zpěvu lidových písní při opékání špekáčků
a grilování masa, ji tentokrát nejenom
mládež, hlídali až do ranních hodin
a s úspěchem uhlídali.
Stavění máje, tradice lásky nebo taky tradiční symbol jara. Co se historie týká, nejstarší odhad o stavění máje je z roku
1422, kdy za postavení máje dostal hoch
odměnu a to ruku milovaného děvčete.
Na základě postavení máje a vzájemného
slibu, bylo manželství uznáno církevním
soudem a na pražském hradě 23. června
1422 slavena svatba. Dříve pod májků se
konaly taky májové veselice s dívčí
volenkou.
Zvyky se již změnily, ale přesto patří naší
mládeži velké díky za dodržování těchto,
třebaže pozměněných místních lidových
zvyklostí a tradic.

Košt gulášů

Rok se s rokem sešel a poslední květnová
sobota v Louce patřila opět dobrému jídlu
a kuchařskému umění. Sbor dobrovolných hasičů v Louce uspořádal v sobotu
Lúcký zpravodaj 2016/02

28. 5. 2016 už druhý Lúcký košt gulášů.
Počasí tentokrát přálo a tak nic nestálo
v cestě zajímavému odpoledni. Jednalo se
už o druhý ročník a tak pořadatelé nenechali nic náhodě. Už od brzkých ranních
hodin bylo v areálu Pod Hájem pořádně
rušno.
Tentokrát se zúčastnilo dokonce osm
místních týmů. Každý měl v záloze své
trumfy, někdo vsadil na speciální recept,
někdo přidával tajné ingredience a někdo
se snažil zaujmout lidi hezkou a originální
dekorací nebo samotnou prezentací jídla.
Vařilo se tentokrát jenom na ohni, takže
plynový vařič musel zůstat doma.
9

K ochutnání bylo hned několik hovězích
gulášů, které se v naší obci těší velké oblibě. Nechyběl ani segedínský guláš, se kterým se předvedl pořádající tým Hasičů,
nebo guláš maďarský.
Hodnocení se tentokrát ujala odborná
porota složená ze zkušených a mlsných
jazýčků. Ta hodnotila hlavně podle chuti,
konzistence a prezentace jednotlivých
gulášů. Na prvních příčkách se umístil tým
Obecního úřadu, Stavoši a Ski team. Nevyslyšen však nezůstal ani hlas přítomných
návštěvníků a samotných ochutnávačů.
Těm nejvíc zachutnal hovězí kotlíkový guláš, hovězí EL Classico a stodolácký guláš.
Celá akce se nesla pohodovým duchem
a atmosféra byla nadmíru vydařená. Proto
není divu, že se akce protáhla až do pozdních nočních hodin. Lidé z vesnice i ti
přespolní si pochvalovali příjemně strávené odpoledne.
Při vaření jste mohli ochutnat guláše těchto týmů: 1) Tým Obecního úřadu – Hovězí

kotlíkový guláš na řezáku. 2) Divadelníci –
Divadelní guláš z čertovéj oháňky.
3) Hasiči louka – Hasičský segeďák.
4) Stavoši – Lůcký býk. 5) Parta hic – Maďarský guláš. 6) Tým Gulášová polévka –
Hovězí EL Classico. 7) Stodoláci – Stodolácký guláš. 8) Ski team – Ski guláš.
Hasiči Louka děkují všem sponzorům
a účastníkům II. ročníku vaření guláše za
příspěvky. Na dětskou onkologii v Brně
bude odesláno 21 000,- Kč.
Radek Sedláček

Radějovské hry
Již třetí ročník her plných soutěží ve stylu
Her bez hranic se konal v Radějově 11. 6.
Tentokrát se Radějovské hry nesly v tématu: hry hříchu a neřesti. Ač název zní
lechtivě, spíše šlo o romantická témata
a vše mládeži přístupno. Jen výběrově
disciplíny: Romeo a Julie, Pro nevěstu,
Svatební cesta, Italská domácnost, Pás
cudnosti nebo Hodinový manžel. Dle pořadí v jednotlivých disciplínách získávaly
týmy body, jež pak rozhodovaly o rozestupu v již tradiční konečné disciplíně: Biatlon. Jistě tušíte, že v soutěži nejde o umístění, ale o co největší zábavu při plnění
10

soutěžních úkolů. Jen namátkou, jak by
sem vám otvíral pás cudnosti, kdyby jej na
sobě měl místo sličné ženy váš kolega
z týmu... Louka se účastnila prozatím
všech ročníků, tentokrát v konkurenci třinácti obcí ze Slovácka a Horňácka, nově
přibyl i tým ze Skalice, čímž se soutěž stala
mezinárodní. Po devíti základních disciplínách jsme vyráželi do biatlonu z šestého
místa ani ne s půlminutovou ztrátou
a odhodláním skočit kupředu. Přes veškerou snahu se projevil tréninkový deficit
zaviněný slabou zimou a propadli jsme se
o dvě místa na konečné 8. místo. Všem
Lúcký zpravodaj 2016/02

organizátorům patří dík za přípravu her,
kostýmů a zázemí, jež jim zabere vždy celý
rok. Pro zájemce doporučuji shlédnout
fotky a videa, zvláště videa ze soutěže
Romeo a Julie, kdy chlapci v kostýmech
Romea zpívali své milé posilněni heliem.
MUDr. Petr Dvorský

Z DĚNÍ ŠIPKOVÉHO SPORTU
Šipkaři z Louky v dubnu dokončili ligovou sezonu. Po postupu do vyřazovací části
jsme se umístili na konečném 6. místě v první lize. Tím skončila naše pouť pro tento ligový ročník a vrháme se na relaxační aktivity. Po účasti na Koštu gulášů jsme
uspořádali druhý ročník půlvánočního turnaje, který se konal v Horňáckém šenku
ve Velké nad Veličkou. Toho se zúčastnilo celkem 38 hráčů ve 2 kategoriích. Vzorným reprezentantem se stal Tomáš Hudeček, který opanoval turnaj začátečníků
a kromě poháru pro vítěze vybojoval také soudek velického piva. Vítězem hlavního
turnaje se stal Roman Benischko ze Zlína. Děkujeme všem fanouškům za podporu
a těšíme se na podzim v nové sezoně.
DC Lavazza Louka

Lúcký zpravodaj 2016/02
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Český červený kříž

PŘEDNÁŠKA - PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH
V pátek 18. března výbor Českého červeného kříže v Louce uspořádal nejenom
pro členy a hasiče přednášku První pomoc
při úrazech a nenadálých situacích. Co je
důležité a na co nesmíme zapomínat, pokud se dostaneme do situace, kdy je potřeba postiženého ošetřit, rozdýchat, zachránit mu život nám přiblížil MUDr. Petr
Dvorský. Přednáška byla doplněna videoprojekcí, kde jsme měli možnost shlédnout správnost provádění srdeční masáže,
ošetření krvácení.
SBÍRKA PRO DIAKONII
Výbor ČČK Louka uspořádal v sobotu
9. dubna sběr nepotřebného ošacení pro
Diakonii Broumov. I přesto, že je u obecního úřadu umístěn kontejner na ošacení,
byl ze stran občanů zájem darovat sklenice, nádobí, matrace i zachovalý nábytek,
prostě to, co se nevejde do stále přistaveného kontejneru. Dozor při sbírce prováděli členky výboru paní Růžena Galečková
a Božena Pokorníková. Všem dárcům za
jejich příspěvek pro dobrou věc srdečně
děkujeme. Do kontejneru za poslední
12

čtvrtletí tohoto roku bylo odevzdáno
0,800 tuny ošacení.
BESEDA PRO DŮCHODCE
V neděli 15. května jsme se opět po roce
sešli v sále kulturního domu s našimi dříve
narozenými občany na již tradiční Besedě
pro důchodce. Tentokrát měli možnost
vyzkoušet poprvé nové židle a stoly. Tak
jako vždy byl připraven kulturní program
ve kterém vystoupili: folklorní soubor
Lúčánek pod vedením paní Jany Evjákové,
a Martina Zrini. Působivý břišní tanec zatančila děvčata z Louky, která již několik
let vede Lenka Šlosárová - ředitelka Domu
dětí a mládeže z Veselí nad Moravou. Žáci
čtvrtého a pátého ročníku zatančili country tance, které s nimi secvičila paní učitelka Věra Bucifalová. V mezivstupech
zazpívali lidové písně členové Mužského
pěveckého sboru. Velmi působivé vystoupení s názvem Důchodci z Kozojídek Důchodcům z Louky předvedli důchodkyně
z Kozojídek - Babinec. Přiblížily lidová řemesla dávných dob od prodejců zeleniny,
masa, uzenin, hrablí, kosisk, kominické
řemeslo, až po hašení—jednak žízně, dobLúcký zpravodaj 2016/02

rým pivem po hořící hospodu. To za doprovodu přiléhavých škádlivých písní dvou
harmonikářů. Na závěr zatančily moderní
tance žákyně osmé a deváté třídy základní
školy Lipov pod vedením Kateřiny Vadovičové. K tanci a poslechu hráli členové skupiny Rytmus z Veselí nad Moravou. Tak
jako vždy se k občerstvení podával párek
s rohlíkem, káva, čaj, zákusek, tyčinky,
pivo, červené i bílé vínko. Taktéž byla připravena bohatá tombola, každá obálka
vyhrává a k tomu ještě 36 slosovatelných
cen. Za příspěvky do tomboly děkujeme
Obci Louka, ČČK, členkám výboru. Z řad
podnikatelů - 2G Lipov, SHR, Agrolip, Průmyslové zboží Dalibor Jagoš, Drobné zboží
Hana Maňáková, Střechy Kučera, Elektro
Maňák, Drogerie Klárka. Z řad jednotlivců
- paní Anně Jakubíčkové, Janě Toncarové,
Růženě Škopíkové, manželům Sečkařovým, Mikeskovým a panu Jiřímu Chrenčíkovi
Rovněž děkujeme všem, kteří se podíleli
jakýmkoliv způsobem na přípravě nedělního odpoledne a budeme se těšit na další
setkání opět za rok v květnu.
VÝŠLAP LUHAČOVICKO
Neděle 5. června. Tak jako každý rok
i letos vyrazili příznivci pěší turistiky na
pěší túru, a to po okolí Luhačovic. Naše
trasa tentokrát začínala v Horní Lhotě,
Lúcký zpravodaj 2016/02

která se nachází na okraji moravského
Valašska a Vizovických vrchů, vesničce
o 600 obyvatelích vzniklé v roce 1449, od
kostela sv. Diviše směrem na zříceninu
hradu Engelsberk. Dále po modré značce
na Komonec (672 m), nejvýznamnější vrchol Vizovické vrchoviny. Odtud na zříceninu hradu Starý Světlov, kde je možné
dodnes vidět zbytky valu, příkop a část
zdiva. Po společné chvilce občerstvení
a opečení špekáčků jsme pokračovali na
Malenisko, významné mariánské poutní
místo z počátku 18. století zasvěcené P.
Marie Sněžné. Zdejší kostel ukrývá obraz
Matky Boží Kojící, který je svým námětem
ve střední Evropě ojedinělý. Toto poutní
místo bylo vyhledáváno pro pramen léčivé vody, všichni jsme ji užili. Naše cesta
pak pokračovala po křížové cestě a dále
do Pozlovic kolem přehrady se zajímavou
kamennou vpustí o výšce 22 metrů a délce 249 metrů, po Jurkovičově aleji do Luhačovic. Společné pěší túry se zúčastnilo
kolem 50 turistů od 6 let až po 73. Všichni
zvládli šestnáctikilometrovou túru bez
nehod. Přepraveni na start a cíl jsme byli
autobusem Škopík s řidičem panem
Hýžou. Neděle se vydařila a spokojeně
jsme se vraceli do svých domovů.
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POKREVNÍ BRATŘI
ČČK Louka uspořádal v úterý 7. června
výlet tentokrát za kulturou. Podařilo se
sehnat padesát vstupenek do Slováckého
divadla v Uherském Hradišti na muzikál
britského dramatika, scénáristy a skladatele Willyho Russela Pokrevní bratři. Měli
jsme možnost prožít osudový příběh se
soucitným sociálním tónem Mickeyho
a Eddieho od dětství, pubertu, první lásku
až po nelehkou dospělost, kdy osudové
první setkání bratří dvojčat, která byla po

narození násilně oddělena, byl taky jejich
dnem posledním. Hra v režii Radka Baleše
s exkluzivním hostem Yvettou Blanarovičovou v roli maminky dvojčat paní Johnstonové sklidila velký úspěch s dlouhým
potleskem diváků ve stoje. Bezpečnou
cestu nám poskytla autodoprava Štěpán
Škopík.
Výbor Českého červeného kříže srdečně
děkuje sponzorovi za přízeň, podporu a
úhradu cestovného na toto nevšední představení.

Ochotníci - Ztřeštěná neděle
Lúčtí ochotníci tentokrát sáhli po divadelní komedii plné rafinovaných zápletek od
ruského autora Valentina Katajeva. Příběh
se odehrává v ruském sanatoriu. Průvodcem zamotaných situací je referent pro
zásobování, který musí překonat řadu
překážek, aby dosáhl svého cíle. Divadelní
zápletku nám pomohli rozluštit:
Zajcev, referent pro zásobování - Tomáš
Sečkař. Klava Ignaťuková - Jarmila Hrbáčková. Kosťa Galuškin, její muž, námořník Josef Hudeček. Věra Karpovna, ředitelka
sanatoria - Jana Maňáková. Miusov, vedoucí odbytu - Zdeněk Maňák. Dutkin,
profesor - Břetislav Hudeček. Dutkinova
žena profesora - Hana Zriniová. Rosa Jeremejevna. Zajcevova žena - Alena Zemánková. Lékařka - Petra Ilášová. Vrátný - Josef Křápek. Šura - Denisa Chrenčíková.
Zdravotní zřízenec - Barbora Hořáková.
Zdravotní sestra - Kateřina Štefánková.
14

Foto: Jan Škopík

Foto: Jan Škopík

Kuchař - Broněk Smetka. Kuchařka - Michaela Hudečková. Kuchtička - Adriana
Smetková.
Lúcký zpravodaj 2016/02

SZPO
V měsíci dubnu výbor spolku zdravotně
postižených přichystal pro své členky posezení ke Dni matek. O tuto akci je v našich
řadách velký zájem a zúčastnila se ho převážná většina členek. Pro zpestření atmosféry vystoupil pěvecký sbor mužů v Louce. Před společným pozdějším obědem
každá z přítomných od předsedy dostala
kytku. Příjemná nálada a spokojenost byla
vidět na úsměvu zúčastněných, v podvečer se rozcházeli spokojeně domů.

Dne 21. května se uskutečnil již tradiční
zájezd na koupání do Čalova. Zde byla
možnost využití nejenom koupání ale
i masáží. Den byl velmi příjemný, domů
návrat v pohodě a spokojenosti. Pro velký
zájem výbor zvažuje na měsíc září uskutečnit ještě jeden zájezd na koupání.
Výbor spolku chystá na 10. srpna zájezd na
svatý Hostýn.
František Řehák - předseda

Hasiči
Náš sbor dobrovolných hasičů Louka se za
spolupráce s hasiči z Uherského Ostrohu
zúčastnil v sobotu 11.06.2016 kulatého
výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Uherském Ostrohu. Požárníci zde oslavovali rovných 130 let od svého založení.
V areálu na střelnici byl od 13.00 hod
k vidění zajímavý doprovodný program.
Za zmínku stojí předvedení parní stříkačky
a ruční stříkačky, kterou předvedli hasiči
z Kozojídek. Tato stříkačka jim byla do
obce pořízena již v roce 1930.
Mimo tyto historické kousky přijelo na
střelnici také dvaadvacet jednotek ze širokého okolí s modernější technikou.
Ti předvedli spoustu zajímavých ukázek,
například vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla nebo následné hašení

tohoto vozu
za pomocí
těžké pěny.
K nahlédnutí
bylo možné
do všech
požárních
vozidel, které se významného jubilea
účastnili. I náš sbor proto tuto akci a hasiče z Ostrohu přijel podpořit s technikou
z Louky.
Vzhledem k teplému červnovému počasí
zpříjemnila akci tečka v podobě pěnové
párty a diskotékou pro děti, kterou připravili hasiči. Děti si tak mohli užít spousty
zábavy. „Rodiče byli poté také nadšeni!“
Velitel hasičů Jan Zrini

Sbor dobrovolných hasičů Louka děkuje všem občanům za poskytnuté železo při sběru, který se uskutečnil 04.06.2016. Při této akci
bylo posbírání 4 500 kg směsného odpadu těžké i lehké železo.
Lúcký zpravodaj 2016/02
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Fotbal
Náš fotbalový klub se po osamostatnění
před několika lety potýká stále se stejnými problémy. Chybí dostatek mladých
místních kluků, kteří mají zájem a i dostatek času k tomu, aby se věnovali svému
koníčku pravidelně a dali tomu to, co si
vyžaduje, aby byli úspěšní.
Nejde totiž jen o to si občas zajít na hřiště
zakopat, když mám zrovna čas, ale dát
tomu vše potřebné, tj. minimálně 1x týdně trénovat a počítat s tím, že každou neděli budu půl dne věnovat fotbalu a nebudu mít čas na nic jiného. A to v dnešní
uspěchané době ne každý chce nebo kvůli
zaměstnání může.
Hodně tomu napomáhá to, že místní kluci
brzy přechází do Lipova na základní školu,
kde (pokud jsou alespoň trochu fyzicky
zdatní) můžou hrát za žáky, ale za Lipov.
My bohužel tak nejsme schopni vytvořit
žádný tým v žákovské kategorii a pak se
nám to vrací zpět jako bumerang. Ale
i jiné a větší obce mají často problém sestavit alespoň 1 mužstvo žáků, a tak se
slučují s jinými obcemi. Dětí ubývá a jejich
chuť sportovat také, lákadel a jiných možností pro volný čas je mnoho – a navíc,
sedět u počítače tak nebolí jako trénink.
Přes tyto problémy se nám dařilo dříve
i v uplynulé sezóně zabezpečit dostatek
hráčů, abychom mohli sezónu nejen rozehrát, ale s dostatečným počtem hráčů
i dohrát. Často se dříve stávalo, že na začátku sezóny nás bylo dost, ale s postupem času hráčů ubývalo, někdo se zranil,
někoho to přestalo bavit…
Už řadu sezón hrajeme v Louce s týmem,
ve kterém převažují hráči z jiných obcí
16

nad místními. Někteří se u nás narodili
nebo tu bydleli a přestěhovali se, někteří
mají k Louce jiný vztah a někteří s námi
hrají, protože je to s námi prostě baví.
Nemáme ambice jako v jiných obcích postoupit až do nevím jaké třídy, ale naším
cílem je, a ostatně vždy bylo, vytvořit
dobrou partu, která bude ochotná pro
tým něco udělat, bude je to na hřišti bavit
a nakonec budou i produkovat fotbal, na
který se dá dívat. A že se nám to daří je
vidět i na tom, že na naše zápasy doma
chodí výrazně více diváků, než na jiné oddíly v okolí, naši diváci jezdí i na naše venkovní zápasy a často jich tam bývá více
než diváků domácích.
A také se můžeme pochlubit tím, že my
hráče ani moc nesháníme po okolí, většinou přijdou za námi sami, jestli by si u nás
nemohli zahrát. A tak za nás hrají kluci
z Lipova, Blatnice, Veselí nad Moravou.
A ještě jeden cíl máme – chceme v obci
udržet fotbal za každou cenu. Pokud se
bude hrát pravidelná soutěž, bude také
udržované hřiště v dobrém stavu a na
toto hřiště si budou odpoledne po škole
moc zajít zakopat místní děcka. A když
budou běhat s balónem po hřišti, nebudou někde jinde vyvádět lotroviny.
A jak jsme se divákům líbili letos? Myslím,
Lúcký zpravodaj 2016/02

že ti, kteří na nás pravidelně chodí, mohli
1. místě, ale pak jsme hned v 1. zápase
být spokojeni. Asi víte, že hrajeme nejniž- doma s Vrbkou prohráli 0:5 a také jsme
ší okresní soutěž, vlastně tomu tak vždy
ztratili všechny body v Tvarožné Lhotě,
bylo.
kde jsme prohráli 0:1. Tyto ztráty znameMohli bychom rozebírat nebo si stěžovat
naly, že jsme skončili nakonec až druzí.
na způsob organizace soutěže, kdy po
Mohli jsme se utěšovat, že jsme to Vrbce
odhlášení týmu Vnorovy B zůstalo v naši
hned vrátili i s úroky o pár týdnů později,
skupině (Veselsko) jen 5 týmů. Nakonec
kdy jsme u nich vyhráli 6:0, mohla nás
jsme ale byli i rádi, že jsme nebyli spojeni
těšit rekordní vítězství nad Novou Lhotou
s kyjovskou částí do 1 skupiny, to bychom 8:0 a 9:0, nebo 5:0 a 5:1 nad Tvarožnou
museli jezdit např. do Vřesovic, Archlebo- Lhotou, mohli jsme ukazovat na vyrovnava, Svatobořic, Nenkovic.
nou bilanci s vítězem skupiny SudoměřiTakže jsme hráli s každým soupeřem 4x
cemi (3:6, 5:2, 0:0 a 2:2), ale to je málo.
a protože šlo o soupeře z okolí, často to
Celkem jsme vyhráli 10 zápasů a vstřelili
bylo přímo derby. Tak například na domá- 55 branek. Nejlepším střelcem s 12 brancím zápasu s Hrubou Vrbkou jsme napočí- kami byl David Kučera (Fafek), nejužitečtali přes 120 diváků, přišli (tedy přijeli) se
nějším hráčem se stal Rosťa Škodák
podívat i lidé z Lipova, Blatnice, Veselí,
s 18 body za 8 branek a 10 gólových přiVrbky, Javorníku, Velké nad Veličkou.
hrávek. V 8 zápasech jsme nedostali ani
Ochozy byly plné, skoro jako při pouličním branku a 11 z 19 branek jsme dostali ve
turnaji. Za Vrbku nastoupilo několik hráčů dvou zápasech, jinak obrana fungovala
hrajících krajskou soutěž za Veličany
znamenitě.
a přesto se nám podařilo vyhrát 1:0.
Příští rok dochází k velké reorganizaci.
A když nám i tito přespolní po zápase řek- IV. třída je zrušena a budou tři skupiny ve
li, že to byl fakt dobrý fotbal, byli jsme na
III. třídě, takže jsme nakonec také
sebe pyšní.
„postoupili“. To znamená lepší soupeře,
Letos se nám podařilo stabilizovat kádr
více zápasů a větší atraktivnost pro diváhráčů a nečekaně jsme i posílili – přišli dva ky. Ale také nutnost lepší přípravy. Z týmu
hráči z Blatnice (R. Hanák a V. Minařík)
neodchází nikdo, takže bychom měli předa Jirka Mikuláček z Kozojídek. A bylo to
vádět stejně dobrý fotbal, jako v minulé
jednoznačně obrovské plus, patřili k tomu sezóně. Záležet bude jen na nás.
nejlepšímu na hřišti. Bohužel jsme také
Libor Kolacia
ztratili, nečekaně nás v prosinci opustil
Vašek Spáčil. Na jaro jsme ještě zísRk.
Družstvo
Záp. + 0 - Skóre Body
kali Mirka Mikésku z Velké.
1 SK Sudoměřice
16 12 2 2 62:18 38
Od samého začátku jsme hráli
o první příčky, chvíli jsme se přeta2 Sokol Louka
16 10 3 3 55:19 33
hovali s Vrbkou a později až do kon3 Hrubá Vrbka
16 9 1 6 32:26 28
ce s týmem Sudoměřic. Po dlouhé
4 Tvarožná Lhota
16 5 0 11 26:45 15
době jsme hráli o postup do III. tří5 Nová Lhota
16 1 0 15 16:83
3
dy. Po podzimní části jsme byli na
Lúcký zpravodaj 2016/02
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Akce dětí v MŠ Louka

Den matek

Dne 22. 4. na Den Země si děti z MŠ i ZŠ
na školní zahradě vyrobily výrobky z přírodního materiálu, program dne zajistil
DDM Veselí nad Moravou.
Ve středu 27. 4. se konal zápis dětí do
MŠ, bylo přijato 10 dětí, z toho 7 chlapců
a 3 dívky.
Dne 29. 4. se celá mateřská školka slétla
na sletu čarodějnic, kde si děti zasoutěžily
a získaly účastnický diplom a medaili.

Na Den dětí se v prostorách zahrady konal Pirátský karneval, kterého se zúčastnila i základní škola. Žáci základní školy si
pro děti z mateřské školy připravili soutěže se sladkou odměnou.
Na poslední školní den 30. 6. byla pro děti
v MŠ připravena cesta za pokladem.
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Svátek matek v neděli 8. května oslavily
naše maminky na kulturním domě, kde
pro ně děti zdejší základní a mateřské
školy připravily velmi pěkné vystoupení.
Děti z mateřské školy předvedly skladby:
předškoláci - Žabičky s Pomádou, kterou
s nimi secvičila Ester Jagošová. Mladší
děti - Včeličky s Včelkou Májou, Kuchaři
a s Ukolébavkou Pro Aničku vedla Iveta
Jagošová. Se svým pásmem vystoupil
folklorní soubor Lúčánek, který vede Jana Evjáková a Martin Zrini. Odpoledním
programem mluveným slovem provázely
Marie Eliášová a Johanka Hořáková. Žáci
základní školy maminky pozdravili básněmi, písněmi v doprovodu kytary a harmonia paní učitelka Eliška Bílková a houslový doprovod pan učitel Martin Hrbáč.
Country tance s žáky 4. a 5. ročníku secvičila Věra Bucifalová.
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Dětský den
18. června 2016. Slunné sobotní dopoledne přálo všem organizátorům letošního
dětského dne, kteří se sešli již v 8.00
hod. v našem přírodním areálu Pod Hájem. Rozmístění soutěží, zásobování bufetu, stavění stanu a poslední organizační informace proběhli velmi hladce.
Před 14.00 hod. vítáme první dětské návštěvníky. Po chvíli nás všechny mile překvapuje hojná účast. Rodiče žáků ZŠ
a MŠ v Louce si pro děti připravili 10 soutěžních úkolů. Na otázku „Která ze soutěží se ti líbila nejvíce?“ děti nejčastěji odpovídají: hmatové pexeso, chůze na plechovkách a kuličkové dráhy. Děvčata
a chlapci jsou velmi šikovní a zdolávání
úkolů je velmi baví. Také se začínají tvořit
skupinky u bufetu, kde si děti vyzvedávají
balíčky za splnění úkolů a dostávají malé
občerstvení.
Blíží se 16.00 hod. a na své vystoupení
čekají naše mažoretky a orientální tanečnice. Oba kroužky pracují pod záštitou
DDM Veselí nad Moravou a děvčatům se
věnuje již několik let Lenka Šlosárová.
Doznívají poslední tóny orientální hudby
a zároveň z druhého břehu Veličky slyší-
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me houkání hasičského auta. Pod Hájem
se rázem vylidnilo. Hasiči nevěří svým
očím, kde se v Louce vzalo tolik dětí.
„Tak to tu budem hóóódně dlůho,“ říká
jeden z nich. Děti si zkouší stříkání vody
z proudnice, také je dobrovolní hasiči
vozí po skupinkách v hasičském autě
a přišlo i na hašení požáru. Zásah byl velmi rychlý a efektivní. Vše řádně uhašeno!
Zatímco hasiči zaslouženě ještě hasí svoji
žízeň, na pódiu začíná hrát strážnická
rocková skupina FO3 (fotři.) Protože kapela sama organizuje akce pro děti, tak
i těm našim zahrála dětské písničky
a také známé hity z české rockové scény.
FO3 přivezli dětem diplomy za zdolání
soutěží a pro malé zájemce byla také
uspořádána autogramiáda.
V přestávce ještě stihneme jednu hromadnou soutěž, nejen pro děti, a odpoledne se chýlí ke svému konci. Posledním
překvapením pro naše malé ratolesti
jsou svítící náramky pro pohodovou cestu domů.
Zábava pokračuje a kapela hraje nejen
pro maminky a tatínky, kteří své děti
odevzdali babičkám a dědečkům na hlídání. Máme možnost si spolu popovídat,
blíže se seznámit a nebo se jen tak zaposlouchat do známých textů.
S radostí musím konstatovat, že se dětský den velmi povedl a dopadl nad naše
očekávání! Děkuji všem, kteří se na tomto odpoledni podíleli.
Martina Sečkařová
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Lúčánek

Lúčánek je dětský folklorní soubor z Louky
a působí při ZŠ Louka pod vedením Martina
Zriniho a Jany Evjákové. Zpracováváme písně,
tance a zvyky z Louky, nejstarší vesnice na
Horňácku. Každoročně nás můžete vidět na
dětském pořadu MLADÉ HORŇÁCKO a na
HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTECH. Dále se prezentujeme při různých akcích v Louce.
V Lúčánku tančí a zpívají děti od první do páté
třídy. Scházíme se každé pondělí od 13 do 15
hodin, kdy zpíváme, tančíme a hrajeme si
(a někdy také zlobíme ). V současné době pracujeme s 30 dětmi, 11 kluky a 19 děvčátky.
Děti máme rozděleny na starší (3.-5.ročník)
a mladší (1.-2. ročník). Tyto skupiny trénujeme
každou zvlášť a na vystoupení prezentujeme
to, co se naučíme dohromady. Soubor každoročně nacvičuje několik pásem: pro Mladé
Horňácko ve Velké nad Veličkou, na Horňácké
slavnosti a k Vánocům.
Kromě zpěvu a mluveného slova se soustředíme zejména na pohybově-taneční stránku.
Děti se v Lúčánku učí různé pohybové hry, ale
Lúčánek nezapomíná ani na základy klíčového
horňáckého tance: na sedláckou a samozřejmě na verbuňk, který je u chlapců velmi oblíbený.
Ke zpěvu a tanci nás při vystoupeních doprovází dětská cimbálová muzika Hrozének, ve
které hraje 8 malých muzikantů pod vedením
primášky Lenky Jochové.
Informace o našich aktivitách najdete také na
facebooku: https://www.facebook.com/
Lúčánek
Jana Evjáková
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MLADÉ HORŇÁCKO
44. ročník Mladé Horňácko probíhal
o víkendu 15.-17. dubna v Lipově na Sokolce a ve Velké nad Veličkou tentokrát
ve sportovní hale. V programu dle autorky Anny Lerchové vystoupilo celkem 235
dětí ze všech obcí Horňácka seskupených
do 11 folklorních souborů a 4 dětské horňácké cimbálové muziky. Na tvorbě programu spolupracovala s Irenou Mikeskovou, slovem provázela Magdalena Maňáková. S pásmem Jarmak v Úce vystoupil
tentokrát 31 členný folklorní soubor Lúčánek pod vedením Ing. Jany Evjákové
a Martina Zrini. Sklidil velký úspěch. Se
svým vystoupením bavili také diváky na
Koštu klobás ve Velké nad Veličkou, dále
na Dni matek v Louce, na Besedě s důchodci a taky se připravují na festival do
Velkého Medéru. Děti z Louky vystupovaly i v jiných souborech či cimbálových muzikách.
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Sportovní a talentové
aktivity
9. ročníku běžeckého silničního závodu
se zúčastnila děvčata Rianka Sabotová,
která se umístila na krásném 4. místě,
dále Kateřinka Sečkarová skončila na
6. místě a Terezka Sečkařová na 5. místě.
Nutno podotknout, že Rianka Sabotová
také běžela v Javorníku na silničním závodě Běh Filipovských údolím a skončila
taktéž na 4. místě. Lúcká děvčata pod
vedením Lenky Šlosárové se také zúčastnila soutěže orientálních tanců dne 22. 5.
v Uherském Ostrohu.
Sestry Sabotovy se účastnily semifinálové
talentové pěvecké soutěže ve zpěvu Moravia talent, kde Lucie zpívala anglickou
píseň a Ria latinskou píseň. Lucie se
účastnila také hudební soutěže ve hře na
hudební nástroj a se svým koncertem
postoupila do finále soutěže Moravia
talent.
Děvčatům gratulujeme za krásné umístění jak v běhu, tak i v talentových soutěžích a přejeme další úspěchy.

OZNÁMENÍ STRÁVNÍKŮM
Oznamujeme všem strávníkům,
že z technických důvodů SE NEBUDE
v kuchyni MŠ přes prázdniny vařit.
Náhradní vaření zajištěno.
Cena oběda tak bude 50,- Kč.
Děkujeme za pochopení.
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Naše farnost
V neděli 22. května děti z třetího ročníku
naší školy přistoupily k SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ. Tak jako jiné roky se na tuto slavnost připravovala celá dědina. Rodiče
zabezpečili opravu naší kapličky, opět se
bílení ujal pan František Maňák. Rovněž
vyzdobili nejen prostory zdejšího kostela
a okolí, ale taky nesměla chybět kaplička,
pomník padlých a hřbitovní brána. Slavnostní mši svatou celebroval P. Petr
Wnuk. Chrámový sbor Louka zazpíval od
Adama Václav Michny z Otradovic píseň
K Božímu stolu a malá Scholička pod vedením Barborky Hořákové písně Čistá
studánka a Přicházíš pane. Letos přistoupilo k svatému přijímání osm dětí, dvě
děvčata a šest chlapců.

Ve čtvrtek 25. května, na SVÁTEK BOŽÍHO
TĚLA, se věřící naší obce sešli na slavnostní mši sváté spojené s průvodem po
obci. U čtyř vyzdobených oltářů uctili
modlitbou i zpěvem nejsvětější svátost
oltářní. Za přípravu celé slavnosti děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu, výzdobě oltářů, muzikantům,
zpěvákům, ministrantům a zvláště krojovaným.
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Připravuje se
01.07.2016
04.–17.07.

16.07.2016
30.07.2016

31.07.2016
10.08.2016
13.08.2016
20.08.2016
26.08.2016
23.–25.09.

Zábava Pod Hájem. Holiday party pořádaná ročníkem 1998.
Výstava charity 25 let
působnosti, výstava
proběhne
v prostorách přísálí
KD Louka.
10. pouliční turnaj
ve fotbale
XVIII. ročník
Nohejbalového
turnaje
Vítání občánků
SZPO pořádá zájezd na
Svatý Hostýn
Hry v přírodě
Tečka za prázdninami
Zábava Pod Hájem.
Caribbean party pořádaná ročníkem 1998.
Obecní den – Křest knihy, den otevřených dveří všech obecních budov, prezentace místních spolků a organizací.
Výstava ovoce a zeleniny.
NEBEZPEČNÝ ODPAD

Oznamujeme občanům, že dne 24. srpna 2016 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.
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