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Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
 přijetí daru ve výši 7 000,- Kč pro Dětský folklorní soubor Lúčánek
 poskytnutí příspěvku ve výši 20,- Kč na osobu a rok pro Dobrovolný
svazek obcí Horňácko
 postup v přijetí finančních prostředků na spolufinancování místní
komunikace Chaloupky
 do návrhu Rozpočtu obce Louka na rok 2017 zařadit prostředky
na spoluúčast dotace pro jednotky SDH
 realizátora výsadby náhradních stromů a keřů u Herusu – firma Lesy
Horňácko s.r.o., 696 73 Kuželov 14
 úhradu za převoz autobusem z Louky do Veselí nad Moravou na pořad
Muzikoterapie
 vybudování rozebíratelných ploch před RD č. p. 376 včetně opěrné zídky
 poskytnutí finančního daru na vydání nekomerčního časopisu Malovaný
kraj v roce 2017 ve výši 1 000,- Kč
 provedení inventarizace majetku obce Louka k 31. 12. 2016

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
velmi rychle se nám přiblížil vánoční čas s neopakovatelnou vůní vánočního
stolu a vánočního stromečku, kdy máme všichni k sobě tak nějak blíž, kdy se
těšíme z maličkostí a společného prožitku vánoc s našimi nejbližšími. Přeji
Vám, ať prožijete tuto vánoční atmosféru se štěstím, s láskou a pokojem.
Za poslední čtvrtletí se nám podařilo realizovat opravu cesty v Chaloupkách
za 50% podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Celková hodnota díla činí
1 398 000,- Kč. Stavební práce prováděla firma Strabag a.s., provozní jednotka
Uherské Hradiště. Vícepráce vzniklé při nesouladu s projektem
opravy silnice I/71 snížila pracovní spoluúčast zaměstnanců
obce. Ochotně vypomohl i pan Jan Sedláček, za což mu děkujeme. Rovněž se podařilo opravit trhliny způsobené posunem
svahu na cyklostezce, i tuto stavbu prováděla vítězná firma výběrového řízení Strabag a.s. Uherské Hradiště. Pokračovaly
práce na stavbě mostu, kde plánovaná část byla zdárně dokončena. Další činnost na silnici I/71 vzhledem k počasí byla zastavena.
Lúcký zpravodaj 2016/04
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Během podzimních prací na opravě
silnice I/71 jsme zaznamenali několik
menších srážek automobilů v průtahu
obce. V pátek 25. listopadu v odpoledních hodinách došlo ke srážce
osobního automobilu s občankou M.Š.
na přechodu před obchodem Drobné
zboží Maňákové. Chodkyně utrpěla
otřes mozku, několik drobných odřenin a zlomeninu dolní končetiny, byla
odvezena k hospitalizaci do nemocnice. V opravách se bude pokračovat na jaře, vyzýváme
k maximální opatrnosti, abychom předešli zranění.
Ve statistice kriminálních činů na ORP Veselí nad Moravou kam spadá i Louka, nemáme žádný záznam.
V současné době probíhá realizace gabionové zdi, přeložky veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, částečně nájezdy k rodinným
domům, tato část stavby je hrazena z rozpočtu obce.
Firma Zábojník zahájila výsadbu stromů dle projektu „Revitalizace zeleně
v obci Louka II. etapa“. Taky vzhledem k počasí a nedokončené stavbě silnice
se bude pokračovat v jarních měsících výsadbou keřů v prostorách mezi silničním a chodníkovým obrubníkem. Podařilo se zastřešit přístavbu pro parkování techniky za obecním úřadem, prováděla firma Kučera Plus s.r.o.
Zaměstnanci obce prováděli mimo stavebních prací, údržbu veřejné zeleně,
údržbu obecních pozemků, přípravu ke všem kulturním, společenským
i sportovním akcím. Drobné potřebné opravy na všech obecních budovách.
V letošním roce u nás pracovali a patří jim poděkování pan Jan Maňák, Radek
Jančár, Zdeněk Hrbáček, František Chmelař, Miroslav Jakubíček, Jaroslav
Pavlech, Jana Máčalová, Iveta Maňáková, Zdeňka Maňáková, Romana Kalná
a Jana Toncarová.
Taky srdečně děkuji všem ochotným ženám, které vypomohly při přípravě
pečiva na kulturní akce a na prezentaci obce ve strážnickém skanzenu, za zdobené kapličky, pomníku padlých a hřbitova. Za ozvučení prostor při akcích
panu Tomáši Hrbáčkovi, za osvětlení scény Břetislavu Hudečkovi, za zdobení
Miroslavu Jakubíčkovi. Poděkování patří všem za pomoc a práci, která byla
vykonána pro nás všechny.
Do nového roku Vám všem přeji zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Všem
nám přeji vykročit do nového roku správnou nohou a udělejme vše pro to,
aby se nám dobře žilo.
Anna Vašicová, starostka obce
4
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Lúcké hody
O víkendu 7.—9. října se Lúčané těšili hodovým zábavám. V pátek pro tu mladší generaci
hrála na kulturním domě písničky své i naše oblíbené, na které si všichni rádi zatančí,
rocková skupina Čmeláci. „Nechyběla dobrá účast ani dobrá nálada,“ pochvaloval si
stárek Vít Štědronský. Jako každoročně, i letos se v Louce konaly tradiční hody, které
letos pořádá ročník 1998 pod vedením stárků Bronislava Supa, Víta Štědronského, stárek Barbory Hořákové, Dominiky Zadžorové a ostatních: Jany Vašicové, Michala Čagánka,
Matěje Grabce a Davida Zálešáka. Mládež se bavila do časných ranních hodin.
Sobotní krojovaná neměla chybu. Celý pořádající ročník 1998 byl tentokrát v kroji.
K tanci a poslechu hrála dechová hudby Šohajka z Dolních Bojanovic. Stárci Vít Štědronský a Bronislav Sup ve 21 hodin zahájili přípitkem a výzvou k tanci „Čí sú hody, naše
hody“. Ročník si připravil nejen originální uvítání hostů, ale taky kolem desáté hodiny
vnesli nový prvek k sólovému tanci stárků. Následovalo sólo ročníku a pak sólo s rodiči.
Rovněž sobotní hodová zábava se těšila velkému počtu návštěvníků a hlavně mládeže
nejen od nás z Louky, ale i z okolí.
V neděli byla v 10 hod. sloužena P. Petrem Wnukem v kostele Panny Marie Růžencové
slavnostní hodová mše svatá. Celý ročník se opět účastnil v kroji, ale podpořilo je krojovou účastí mnoho dalších děvčat a dětí. Vrcholem této mše měli stárci a stárkyně tu
čest nést za celou obec obětní dary.
Po dvanácté hodině se tak jako každoročně stárci v doprovodu mládenců a hudců
v čele s Markem Potěšilem vydali na tradiční obchůzku po dědině, kde se zastavili
v každém domě a pozvali na večerní zábavu. Tentokrát s horňáckou cimbálovou muziku Marka Potěšila z Lipova. Samozřejmě se nezapomněli stavit u hodových zábavných
atrakcí na prostranství před mateřskou školou a využít příležitosti se zatočit na ruském
kole. Děti, ba i dospělí využili i řetízkový kolotoč, klece, skluzavku, vláček, skákací hrad,
střelnici nebo možnost si zakoupit pro potěšení dřevěnou hračku či něco do kuchyně.
Rovněž tak nedělní posezení s horňáckou cimbálovou muzikou Marka Potěšila se zúčastnilo poměrně velké množství návštěvníků, převážně mládeže. Veselá nálada pokračovala dlouho do noci.
Jak uvádí stárek Vít Štědronský: „Ve večerních
hodinách se na KD opět sešla společnost povětšinou omladiny z Louky a v doprovodu CM Potěšila si všichni zatančili na lidové horňácké písně. Zábava končila až v ranních hodinách. Celých letošních hodů se účastnilo přes 300 návštěvníků z Louky a okolí. Hody se velice povedly a všem děkujeme za účast. Váš ročník 1998.“
Děkujeme ročníku 1998 za pěkné uspořádání
HODŮ 2016 v Louce.
Lúcký zpravodaj 2016/04
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Obecní sad
V sobotu 15. října se sešli zastupitelé k obnově
obecního pozemku, který již několik desetiletí
nebyl obděláván, byl zarosten náletovými keři
a nežádoucími druhy stromů. Pustili se do odstraňování těchto porostů, ponechávali jen
zdravé solitéry. Cílem je připravit pozemek pro
následnou výsadbu starých ovocných druhů jabloní, hrušní či švestek pro budoucí využití ve zdejší
mateřské a základní škole, nebo jen tak pro veřejnost.
Tato myšlenka se líbila i pracovníkům AOPK
ve Veselí nad Moravou, naši aktivitu podpořili
a pomohli napsat žádost o finanční podporu na výsadbu. Doufejme, že se setkáme
s úspěchem a na rok se podaří vysadit Obecní sad dle našich představ.

Dračí polétání
Neděle 16. října byla ve znamení draků. V Lúce na lúce u vlakového nádraží se kolem
druhé hodiny začínali scházet draci, dráčci a různé létající předměty. Na kopec pospíchali děti v doprovodu rodičů nebo prarodičů,
připojila se i lúcká mládež, také senioři příznivci
této podzimní akce se přišli jen tak podívat. Po
zapsání do seznamu soutěžících se všichni draci
pustili do vzduchu. Některým se dařilo lépe, jiní
se líně pohupovali nad terénem, ale spokojeni
tentokrát byli všichni. Větříček pofukoval tak
akorát, mnohým nestačila ani šňůrka, jak se dostal drak vysoko. Taky jsme viděli dračí tuláky
poletující nad krajinou a lesem, ba i na Lipovsko
se dostali, bylo obtížné je najít. Tentokrát bylo
zapsáno 29 soutěžících, dětí na louce bylo mnohem víc. Každý ze soutěžících účastníků byl odměněn taškou plnou drobných dárečků, které
pro ně organizátoři připravili.
Členům Svazu leteckých modelářů děkujeme za
uspořádání příjemného odpoledne s neopakovatelným sportovním zážitkem.
6
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Onkologie Brno
Dne 25. října velitel JSDH v Louce Jan Zríni v doprovodu starostky obce paní Anny Vašicové a pracovnice podatelny Evy Dřímalové předal přednostovi prof. MUDr. Jaroslavu Štěrbovi, PhD. dětské
onkologie Černá Pole v Brně 21 000,- Kč (výtěžek
z akce Vaření gulášů Pod Hájem) pro potřeby onkologicky nemocným dětem. Přidal se i Obecní
úřad v Louce souborem her, Český červený kříž
Louka dárkovým košem sladkostí. Taky z řad občanů byl zaslán dárkový balík plyšových hraček.
Poděkování za tento ušlechtilý čin se dostalo nejen z řad zaměstnanců onkologického oddělení, ale i Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, který pro tyto děti pracuje, pomáhá shánět finanční prostředky od soukromých sektorů a usnadňuje překonat těžké chvíle při náročné léčbě, která je velmi
úspěšná, dle sdělení skoro 90%. K poděkování se přidává i Obecní úřad v Louce.

Světluškový průvod
Členové výboru Českého červeného kříže
v Louce připravili na středu 26. října opět
po roce Světluškový průvod. Berušky,
broučci a světlušky se v hojném počtu
sešli před obecním úřadem, každý
z malých účastníků dostal reflexní kroužek pro lepší viditelnost a pak za doprovodu hudby vysílané prostřednictvím
obecního rozhlasu se vydali na cestu.
Tentokrát vzhledem k pracím na hlavní
silnici putovali Dolním koncem a po pravé straně ulice až po Barinu. Na konci
cesty bylo pro všechny připraveno pohoštění. Podával se čaj jak pro děti, tak
pro dospělé. Chutnaly taky medové perníčky. Spokojeni ze zdařilé akce jsme se
rozcházeli do svých domovů.
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Položení věnce
k pomníku padlých
Den vzniku samostatného ČSR (1918)
28. října, státní svátek jsme uctili
položením věnce k pomníku padlých
v první světové válce.

Muzikoterapie
Opět po roce
jsme přijali pozvání paní Bohdanky Gálové na
hudební pořad
určený zejména
pro seniory
„Muzikoterapie aneb léčba hudbou“ do
Veselí nad Moravou.
V podání členů brněnského divadla Slunečnice Dorotky Lichvárové a Kristiána
Alexandra Šebka jsme měli možnost prostřednictvím krásných známých i méně
známých melodií z našich i zahraničních
muzikálů si připomenout staré dobré hity
našich předních zpěváků jako třeba Marty
Kubišové, Heleny Vondráčkové a Waldemara Matušky. Určitě se podařilo našim
účastnicím aspoň na chvíli odvést myšlenky od denních starostí a pohladit duši
krásnou muzikou s českými texty. Za bezpečný převoz děkujeme panu Hýžovi
a budeme se těšit na pozvání příští rok.

X. Svatohubertská mše
Chladné, ale slunečné ráno přivítalo v neděli 13. listopadu v Louce návštěvníky již
X. Svatohubertské mše za živé i zemřelé myslivce z Horňácka. Od deváté hodiny projížděl obcí představitel sv. Huberta a zástupci řádu sv. Huberta na koňském povoze
a za doprovodu trubačů tímto zvali všechny občany na nedělní mši. Slavnostního průvodu, který se vydal v 10. hodin od kapličky do kostela, se účastnili myslivci, čestní
hosté, zástupci řádu sv. Huberta, Moravských rytířů sv. Rostislava Kolumbána a Černí
myslivci Pobeskydští. Mši svatou celebroval P. Petr Wnuk a v úpravě Vacek Selement
zpíval chrámový sbor z Louky za doprovodu trubačů FLD -ČZU z Prahy. Během mše byl
vysvěcen prapor mysliveckého sdružení Volavec Louka. Průběh celé mše ještě umocnila krásná podzimní výzdoba kostela a obětní dary v podobě jelena, zajíce, bažanta
a srnčí zvěře. Po mši všechny před kostelem přivítala veselá Lipovská pětka a malé
8

Lúcký zpravodaj 2016/04

občerstvení, výborné místní koláčky, teplý
jablečný džus, čaj a svařák. Ten v chladném
slunečním dopoledni přišel všem vhod. Jako
každý rok i letos probíhal před kostelem krátký
doprovodný program. Poslechli jsme jak koncert mladých trubačů, tak odborné vábení zvěře panem Václavem Svobodou a shlédli pasování myslivce při ulovení první troje zvěře. Zvláště
děti, ale i dospělí obdivovali výstavu pernaté
Foto: F. Gajovský
zvěře v životní velikosti, která zdobila prostor
před kostelem. Samozřejmě nechyběly ani prodejní stánky s mysliveckou tématikou.
V kulturním domě bylo možné shlédnout obrazy Hanky Křenkové, prezentaci optiky
Swarovského, zakoupit řezbářské výrobky, šperky a jiné myslivecké předměty. V sále
byl připraven slavnostní oběd pro pozvané hosty. Už po desáté jsme všichni spolu prožili krásnou neděli, myslivci si sdělili své lovecké zážitky, ale i zavzpomínali na své zemřelé kamarády, myslivce.
Za tento duchovní, společenský a kulturní zážitek patří zvláště poděkování panu
Ing. Janu Škopíkovi a všem, kteří přispěli a podíleli se na průběhu této krásné společenské akce.
Jarmila Hrbáčková

Humor – koření života
Dne 19. listopadu probíhal již podruhé vzpomínkový pořad (už 8. setkání lidových bavičů
z Moravy a Slovenska) na baviče a muzikanta Vaška Mlýnka z Kuželova v Louce na kulturním domě. Před plným sálem návštěvníků své humorné zážitky, příběhy a vtipy představilo deset bavičů, z toho tři ženy: paní Růžena Dobešová z Milotic, Eva Doupovcová alias
tetka Filoména z Vracova, Anežka Tomšicová z Lipova a pánové František Šmíd z Dolního
Němčí, Jiří Schnaider z Nedakonic, František Šulák z Břeclavi, Ján Kohút ze záhoráckých
Gbelů, Martin Kuchyňka z Velké nad Veličkou a exkapelník Mistříňanky Antonín Pavluš ze
Svatobořic-Mistřína. Pořadem mluveným slovem provázel Jiří Miškeřík z Hrubé Vrbky.
O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Matěje Kůrečky.

Tajemství adventu
V neděli 27. listopadu jsme zahájili adventní čas jako již tradičně po jedenácté
adventním koncertem spojeným s prodejní prezentací rukodělných výrobků nejen
naších tvůrců, ale i z okolních obcí. Opět k nám zavítala paní Vlaďka Macková z Milotic
se svými košíky, perníkovými výrobky, ručně vyráběným mýdlem. Vyřezávanými figurkami se prezentoval Jožka Kostelanský, mohli jsme se potěšit taky ručně vyráběnou
Lúcký zpravodaj 2016/04
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keramikou z Javorníka a výšivkami z šicí dílny
síně tradic z Blatničky.
Po úvodní písni cimbálové muziky DUR, které primuje Nikol Stávková a zapálení první
adventní svíce na adventním věnci, koncert
zahájili žáci naší základní školy za doprovodu
houslí paní učitelky Bedřichové a za doprovodu kláves Elišky Bílkové. Po té sólově zazpívaly sestry Lucie a Ria Sabotovi písně Z jedné
strany chvojka, Vánoce sa priblížily, Tři oříšky
z pohádky Popelka. V průběhu odpoledne
Foto: F. Gajovský
vystoupili smíšený pěvecký sbor Horněmčané, mužský sbor Chotár, Ženský sbor Hrubá Vrbka, Mužský sbor z Kozojídek, Mužský
sbor Louka. Velký úspěch sklidil svým vystoupením s názvem „Predvánoční čas“ dětský
soubor Lúčánek pod vedením Jany Evjákové a Martina Zrini, za doprovodu cimbálové
muziky DUR s primášem Hynkem Evjákem, který potěšil taky sólovým zpěvem Co sa
stalo, prihodilo na horách. Na závěr odpoledního vystoupení nám zazpívaly Kateřina
Evjáková, Kateřina Hýžová a Lenka Karásková písně Šel Jozef s Mariú a Poďte chlapci
k nám. Mluveným slovem provázel Jiří Miškeřík z Hrubé Vrbky.
Závěrečnou píseň Došli jsme k vám na koledu si zazpívaly na jevišti všechny soubory
společně.
Po setmění jsme se sešli před kulturním domem, kde po koledě byl rozsvícen vánoční
strom. Letos nám jej opět věnovali manželé Anežka a Jan Mikeskovi, za což jim děkujeme. A tím byl u nás v Louce zahájen adventní čas.

Turnaj
ve stolních hrách

V tentýž den reprezentovaly
Marie Škopíková a Monika Čagánková
ve strážnickém skanzenu pečivo
z trnek a slivovici.

V soutěžním duchu proběhlo odpoledne
3. prosince na našem kulturním domě.
Pro děti všech věkových kategorií byl
připraven turnaj ve stolních hrách. Akce
se zúčastnilo kolem 25 dětí a parta mládežníků. Nejdříve se všichni ,,rozehřáli“
při ,,živém“ člověče, nezlob se. A pak už
soutěžil každý sám za sebe, ti mladší
v člověče, nezlob se a ti zdatnější hráli
šachy. Pro ty nejmenší byly připraveny
omalovánky, kreslení a tvořivé dílničky.
Nakonec neodolali a využili toho všichni,
→
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Vypouštění balonků
Tak jako každý rok, tak i ten letošní se Obec přihlásila do celorepublikové akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. V pátek 9. prosince se rodiče, babičky nebo tety sešli
s dětmi v přísálí kulturního domu, kde dětem byly předány napuštěné balónky s lístečkem, na který si děti napsaly svá přání. Rozhlasovým přenosem rádia Impuls bylo
v 15.15 hromadně vypuštěno 167 fialových balónků s přáníčky Ježíškovi. Radostné
úsměvy a jásot dětí byl příjemnou odezvou na úspěšnou akci. Děkujeme za podporu
akce a těšíme se na příští rok.

Floristika
V pátek 16. prosince odpoledne jsme se sešli již po desáté v sále kulturního domu ke
společnému tvoření s vánoční tématikou s mistrem republiky panem Jaromírem Kokešem. „S panem Kokešem jsem se setkala poprvé na setkání starostek okresu Hodonín
v Násedlovicích. Od starostky paní Vlasty Mokré jsme dostaly darem hodinu tvoření
s panem Kokešem, tenkrát s podzimním aranžmá a dušičkovou vazbou - velmi originální aranžmá kříže na hřbitov. Následovalo hned jarní setkání před Velikonocemi. Pak
byla malá odmlka a od roku 2013 se setkáváme v pravidelných intervalech 2x do roka,
a to před Velikonocemi a před adventem. Stálý okruh žen si přichází poslechnout novinky v oblasti výzdoby svých domovů a taky aktuální barevné odstíny v této oblasti. Tak
jako vždy je možné si vyrobit tři vazby k svému potěšení. Věřím, že mistr nám zachová
přízeň a na jeho návštěvu se budeme těšit i po další léta.“
Předvánoční setkání bylo náhradní za adventní setkání, které kvůli zdravotnímu stavu
pana Kokeše bylo přesunuto. Nicméně vánoční výzdoba je opět originální, závěsný
stromeček, skořicová stolní vazba a ozdoba květiny - vánoční hvězda.
každý si vyrobil vánoční přáníčka nebo připravil semínkové krmení pro ptáčky
na zimu. Umístění v člověče, nezlob se: 1. místo – Šimon Mička, 2. místo – Barbora
Karásková, 3. místo – Jiří Machálek. Prvenství za šachy patřilo Markovi Vašicovi. Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami, jak jinak než ve formě stolních her.
A aby to ostatním nebylo líto, tak nějakou
tu drobnost dostal každý, třeba jako povzbuzení do soutěže pro příští rok. Akce
byla pořádána obcí Louka a mládeží
z ochotnického divadelního spolku Louka.
Všem patří velké dík nejen za organizaci,
ale i za finanční podporu.
Marie Škopíková
Lúcký zpravodaj 2016/04
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Letecko-modelářský klub
Letecko-modelářský klub (dále jen LMK) oslavil v září 2016 společně s oslavami 970 let
založení obce Louka i 45 let od založení modelářské činnosti v Louce. Při těchto příležitostech uspořádal v ZŠ Louka výstavku modelů.
V roce 2016 uspořádal podle plánu své činnosti ze 13 soutěží jen 10. Dvě soutěže RC
V1 nebylo možné uskutečnit pro nepříznivé počasí a jedna nebyla připravena z důvodů
nepostavení modelů. Klub dostal od Českého modelářského svazu 8 stavebnic modelu
VOSA včetně vybavení. Stavebnice byly předány žákům LMK Louka. V průběhu roku se
členové klubu zúčastnili a létali kategorie „H“, A3, RC V1, RCEO. Největších úspěchů
dosahovali v kat. RCEO. Nejúspěšnější byl Maňák Pavel, který byl 4x druhý (Strážnice,
Louka, Třebíč, Uničov), na mistrovství ČR byl v Olomouci třetí. Velmi pěkných výsledků
dosahovali i Jagoš Dalibor a Maňák Miroslav se Škopíkem Janem. V žebříčku modelářů
ČR skončil ze 67 soutěžících na 2. místě Maňák Pavel, 12. místě Jagoš Dalibor, 24. byl
Maňák Miroslav a 35. Škopík Jan.
Již 13. ročníků se létá O POHÁR HORŇÁCKA. Při poslední soutěži RC V1 11.12.2016 byl
pohár předán ing. Miroslavu Šmehlíkovi, který je držitelem pro rok 2016. V poslední
soutěži 11. 12. 2016 zvítězil Šnajdr František z Hodonína, 2. byl Galečka Jaromír
a 3. Maňák Pavel.
Dračího polétání se účastnilo za pěkného
počasí 29 draků. Všichni zúčastnění odcházeli spokojeni s dárky a myslím si, že spokojeni byly děti, rodiče a prarodiče. Soutěž
pořádal LMK Louka ve spolupráci s kulturně
školskou komisí při OÚ Louka.
Jan Škopík

Z dění šipkového sportu
Letošní šipková sezona se pomalu blíží ke své polovině. Naše družstva se před koncem první části pohybují na 3. a 5. místě tabulky východní části Slovácké šipkové ligy.
Před Vánoci se rozhodne, kdo postoupí do jarní části mezi lepší polovinu soutěže
a kdo bude hrát skupinu o 7.-12. místo. Liga je v současné době rozdělena na dvě skupiny po 6 družstvech. Po skončení podzimní části postoupí týmy z prvních tří míst do
skupiny, ve které se bude hrát o celkové prvenství a družstva, umístěná na 4.-6. místě
si zahrají B skupinu o celkové 7.-12. místo. Kromě ligové soutěže připravujeme další
ročník vánočního turnaje, který se uskuteční ve středu 29. prosince od 14:30
v Hospůdce u Bivoje. Srdečně zveme všechny zájemce na tento pohodový turnaj.
Martin Kučera
12
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SZPO Louka
Spolek zdravotně postižených občanů uspořádal 1. listopadu besedu s MUDr. Josefem
Ovečkou a jeho synem MUDr. Jiřím Ovečkou na téma Civilizační choroby a První pomoc.
MUDr. Jiří Ovečka taky promítal ukázky správné první pomoci. Účastníci této besedy
měli možnost vznést své dotazy, které jim byly zodpovězeny. Na závěr následovalo
malé občerstvení.
Jako každý rok, tak i letos, proběhlo pro
členy SZPO dne 7. prosince předvánoční
posezení. Ze strany členů je vždy o tuto
akci velký zájem. Začátek zpříjemnilo vystoupení dětí mateřské školy, následovalo
přivítání nových 6 členů, seznámení
s plánovanými akcemi na příští rok. Předseda členy seznámil s možnostmi rekondičních pobytů jak tuzemských, tak i zahraničních. Následovalo malé pohoštění, tombola a volná zábava. Každý si odnesl nějaký dárek a večerem se všichni rozešli domů.
František Řehák

Mužský pěvecký sbor
Lúcký mužský sbor se sešel na místní
hasičárně při zkoušce na již tradiční
vánoční zpívání u kapličky.
Srdečně Vás všechny zveme po půlnoční
mši ke společnému koledování.
Jan Štefánek
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ZŠ a MŠ Louka
V následujícím přehledu jsou krátce představeny akce, probíhající během současného
a minulého měsíce pod záštitou Základní školy a mateřské školy Louka.
5. 12. 2016 „Mikulášské, čertovské a andělské rejdění“, při kterém děti soutěžily, byly
odměněny pytlíkem plných sladkostí. Jednotlivé třídy Mikuláš obdaroval papírovými
stavebnicemi ve tvaru cihel.
7. 12. 2016 Předškoláci vystoupili s pásmem vánočních básní a koled na besídce pro
občany s důchodovým věkem a invaliditou.
20. 12. 2016 Vánoční pohádky (Marionety).
Žáci ZŠ se během celého měsíce listopad vzdělávali aktivní formou. A v prosinci se mohou nejen žáci a pedagogický sbor, ale i široká veřejnost těšit z těchto akci:
4. 11. 2016 Návštěva knihovny ve Veselí nad Moravou žáky 1. ročníku ZŠ a realizace
zábavného výukového programu.
4. 11. 2016 si žáci 2.–5. ročníku prohlédli ojedinělé exponáty zvířat v KovoZOO v areálu
Kovosteelu ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
18. 11. 2016 navštívili žáci 2.–3. ročníku ZŠ knihovnu ve Veselí nad Moravou, kde jim
byli představeni autoři dětských publikací.
5.–6. 12. 2016 Pečení vánočního cukroví žáky ve
školní družině, při kterém si žáci zkoušeli zpracovat
těsto na perníky a linecké cukroví podle receptu,
dále také rozvalovat těsto a vykrajovali vánoční tvary. Nejsladší odměnou se dětem stala ochutnávka
vlastních produktů.
9. 12. 2016 V pátek na kulturním domě v Louce proběhl každoroční „Vánoční jarmark“. Tento rok nás
opět ohromili pedagogové z MŠ a ZŠ, žáci a jejich rodiče nejrůznějšími vánočními dekoracemi a výrobky, které vznikly tvořivostí, kreativitou a zájmem o podporu vánočních
zvyků a tradic. Čtvrt hodiny před zahájením samotné akce proběhlo vypuštěním balonků s vánočními přáními dětí i dospělých, která se konala před kulturním domem. Po
průvodním slově paní ředitelky Janoškové, byl jarmark zahájen vystoupením sborečku
dětí ZŠ pod vedením paní učitelky Bílkové a hudebním doprovodem paní učitelky Bílkové a Bedřichové. Dále se představil dramatický kroužek žáků paní učitelky Bedřichové, s
dramatizací hry O Šípkové růžence. Krátký program uzavřelo pásmo koled a vánočních
básní předškoláků pod vedením paní učitelky Jagošové, za houslového doprovodu Marka Potěšila a Jiřího Jagoše.
13. 12. 2016 Žáci 1.–3. ročníku zažili atmosféru Vánočného koncertu ve Veselí nad Moravou.
22. 12. 2016 Recitační soutěž.
22. 12. 2016 Advent s drumbeny.
14

Lúcký zpravodaj 2016/04

Rodiče v akci
S blížícím se koncem roku i my hodnotíme námi pořádané akce, které v nás vyvolávají
hezké vzpomínky, úsměvy na tvářích a možná přinášejí také nová přátelství.
S velkým očekáváním jsme organizovali letošní Rodičovský bál. K tanci a poslechu hrála
skupina Rytmus. O výborné jídlo se postaral Lukáš Pokorník. Velmi bohatou tombolu se
nám podařilo připravit díky rodičům žáků naší základní a mateřské školy, pedagogických i nepedagogických pracovníků a spoustou námi oslovených sponzorů. DĚKUJEME.
V červnu proběhl Dětský den. Tentokrát pořádaný Pod hájem, poprvé pro širokou veřejnost. Toto odpoledne překonalo naše očekávání. A nejen děti, ale také my jsme hodnotily a odcházeli velmi spokojeni.
Týden poté celé rodiny stanovali v rekreačním středisku Vápenky se sobotním výšlapem na Velkou Javořinu. Děti měli možnost využít fotbalové hřiště, dětské prolézačky
a houpačky a také se svézt na lodičce na nevelkém jezírku.
A víc jak čtyřicet se nás sešlo ve strážnických vinohradech, abychom se rozloučili
s prázdninami.
JMÉNEM VŠECH, KTEŘÍ PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ VÝŠE ZMÍNĚNÉ UDÁLOSTI, VÁS NYNÍ VELMI RÁDA POZVU NA PŘÍŠTÍ ROK.
V sobotu 14. ledna 2017 se od 20.00 hod. uskuteční již tradiční Rodičovský bál. Celým
večerem nás bude provázet dechová hudba Dolinečka. Všem návštěvníkům popřejeme
šťastnou ruku při losování kola štěstí. Ani letos nebudou chybět zajímavé ceny jako je
víkendový pobyt pro 2 osoby, televizor, tablet, bohaté dárkové balíčky apod. K našemu
plesu neodmyslitelně patří dobrá kuchyně a ta je spojena se jménem Lukáše Pokorníka. Tento večer vám bude nabízet: plněnou panenku švestkou, sýrem a anglickou slaninou; kuřecí prso s prosciutem, parmazánem a rukolkovým salátem; hovězí rostbeaf se
zeleninovým salátkem, dipem a bagetkou. Své vstupenky s místenkou si můžete vyzvednout od úterý 3. ledna 2017 v ZŠ a to v době od 13.00 do 15.00 hod.

V sobotu 3. června 2017 se uskuteční Dětský den Pod hájem. Tady je na místě říct, že
na popud kapely FO3, kterým se dobře hrálo v našem přírodním areálu. A také je překvapil velký zájem dětí o všechny aktivity, které byly pro ně připraveny. Mí organizační
kolegové nápad podpořili a začátkem června se na vás všechny těšíme. Opět bude navazovat rocková zábava pro širokou veřejnost.
Od 30. 6. do 2. 7. 2017 budeme stanovat. Místo upřesníme.
S prázdninami se rozloučíme 26. srpna 2017 na již 5. Rockovém kempu.
Všem kdo nám pomáhají s organizací děkuji za pomoc.
Přeji vám klidnou adventní dobu a šťastné vánoce strávené s těmi nejbližšími.
Martina Sečkařová
Lúcký zpravodaj 2016/04
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Lúčánek na Kampě
Starší děti z Lúčánku spolu s cimbálovou muzikou DUR z Hodonína se v sobotu 24. září
vydaly do Prahy reprezentovat naši malebnou vesničku. Vyjeli jsme brzy ráno vlakem
a po schválení pana průvodčího jsme zpívali za doprovodu houslí až do Prahy. Zpíval
s námi celý vagón.
Po příjezdu do Prahy jsme si udělali procházku městem až na Kampu, kde se konala
akce Malostranské vinobraní, na kterou jsme dostali pozvání. Po obědě proběhla krátká zkouška na jevišti a pak už vše mohlo začít. Nejdříve děvčata zpívala s CM Dur, potom chlapci zatancovali verbuňk. Po nich vystoupily vybrané děti, které zpívaly v dětské
soutěži Zpěváček Horňácka. Následoval výstup Lúčánku U nás v Lúce a pásmo Jarmak.
Podle obrovského potlesku diváků se naše vystoupení líbilo.
Protože byl program rozdělen na dvě části, měli jsme téměř dvě hodiny volno, a tak
jsme se šli projít v krojích na Karlův most. Při procházce naše kroje vzbuzovaly nemalou
pozornost turistů českých i zahraničních, mnozí se s námi chtěli fotografovat. Počasí
nám vyšlo, sluníčko svítilo a procházka po Karlově mostě byla kouzelná. Pak už nás
čekala večerní část programu a po ní večeře a vytoužené převlečení do civilu.
Večer jsme se ještě prošli noční Prahou a projeli metrem, po vycházce už jen ubytování
a spánek, který se ale po dlouhém dnu ne a ne dostavit... Spali jsme v Říčanech u Prahy u jedné rodiny s horňáckými kořeny a bylo to moc prima. Ráno jsme se po vydatné
snídani vypravili na cestu na nádraží a vlakem domů, kde nás již s obědem čekaly naše
maminky.
Výlet se dětem moc líbil a všichni se těší na další společnou folklorní akci, kdy vyjedeme zase někam ukázat, jak šikovné děti v Lúce máme.
Fotky z našeho výletu jsou na http://evja.rajce.idnes.cz/Kampa_zari_2016/.

Od září letošního roku
působí Lúčánek pod
obcí Louka a navštěvuje
ho bezmála 40 dětí. Děti
jsou rozděleny do dvou
skupinek a ty pak zkouší
odděleně v prostorách
KD Louka každé pondělí.
Jana Evjáková
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Svatý Štědrého dne
„Bůh stvořil každého člověka jako lampu, aby zářil
a osvěcoval svět, a každé lampě dal čisté a průzračné
sklo, aby umožnil světlu pronikat a osvěcovat temnoty světa. Lidé však zapomínají na světlo a dbají
pouze o sklo. To barví a zdobí, až sklo ztmavne
a nedovoluje světlu pronikat. Proto je ve světě
tolik temnoty. Sklo vašich lamp musí být znovu
průzračné, aby vaše světlo svítilo ve světě.
Proto po každém poklesku je třeba jít rychle
ke zpovědi, abychom byli vždy ve stavu posvěcující milosti.“
To jsou slova svatého Šarbela Machlúfa, libanonského mnicha a poustevníka, který zemřel
ve své poustevně na Štědrý den, 24. prosince
1898, ve věku 70 let. Lékařská zkoumání opakovaně potvrdila, že tělo svatého Šarbela nepodléhá procesu rozkladu, je stéle pružné, měkké
a svěží. Navíc z jeho těla neustále kape tajemná
tekutina, jejíž užití uzdravilo už mnoho nemocných.
Zázraků uzdravení na přímluvu svatého Šarbela se ve skutečnosti stalo už tolik, že jeho mateřský klášter Annaya v Libanonu,
kde se nachází jeho tělo, se stal tak vyhledávaným poutním místem, že je nazýván „Lurdy Východu“. On sám se tedy stal lampou pro mnohé.
O Vánocích budeme číst v Janově evangeliu o Ježíši Kristu:
„V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí
v temnotě a temnota ho nepohltila… Bylo světlo pravé, které
osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět.“ (Jan 1, 4.5.9)
Většina z nás byla pokřtěna, v našich duších bylo rozžato světlo,
ale často se zabýváme jen barvením skla. Náš život se namnoze
skládá z množství barevných sklíček, jež světlo Boží v naší duši jen zastiňují. Jak krásné
je naopak nechat se nadchnout samotným světlem!
A tak vám všem přeji, abyste o Vánocích tato sklíčka odložili a nechali se uchvátit
„světlem, které svítí v temnotách“, aby se i vaše životy staly lampami, které osvěcují
svět.
P. Petr Wnuk
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Občané ocenění za kulturní přínos obci
František Gajovský
Pan Gajovský se narodil v roce 1945. Pochází z podhůří Beskyd
a od 70. let žije na Horňácku v Louce. Již od školních let se věnuje
amatérské fotografii. Silné citové vnímání a láska k horňáckému
regionu jsou součástí jeho fotografického projevu. Jeho objektiv
soustřeďuje pozornost především na folklórní lidové motivy. Za
obdiv stojí zejména mnohdy citlivé detaily nejen lidového oděvu,
ale také zachycování zajímavých situací a postřehů z dění kolem
sebe.
Dnes by se dalo říci, že se pan Gajovský věnuje do jisté míry reportážní fotografii, kdy svým fotoaparátem zaznamenává události z
oblasti lidové kultury nejen na Horňácku, ale i v celém moravském Slovácku. Fotografie z jeho
bohatého archivu můžete nalézt i v mnoha knižních publikacích z Horňácka, které vyšly v posledních letech. Jak uvádí pan Gajovský: ,,Fotografuji nejen pro své potěšení, ale pro zaznamenání okamžiku, který je již po stisknutí spouště neopakovatelnou historii a až čas ukáže jeho
hodnotu.“

Jan Škopík
Pan Jan Škopík se narodil v zemědělské rodině v roce 1938 v Louce
číslo popisné 231, kde žije a bydlí dodnes.
V září roku 1944 nastoupil do místní ZŠ, kdy druhý stupeň absolvoval v Lipově. V roce 1953 až 1955 se vyučil jako vrtař na naftu
a plyn v hornickém učilišti v Hodoníně. Už v mládí se zajímal o letectví. Po vyučení přešel do podniku Uhelný průzkum Staříč na
Ostravsku, kde pracoval jako směnový mistr až do nástupu základní vojenské služby v roce
1957. V té době absolvoval para výcvik na letišti v Hrabové. Po ukončení vojenské služby nastoupil do národního podniku Kordárna. V roce 1963 se oženil s paní Alžbětou, se kterou má 3
syny. V současné době má 6 vnoučat a 1 pravnuka. Pracoval na úseku údržby strojů a zařízení
jako technolog až do odchodu do důchodu v roce 1999.
V letech 1963 – 1975 byl externí učitel autoškoly Hodonín, člen Svazarmu, od roku 1975 učitel
a později zkušební komisař řidičů motorových manipulačních vozíků až do roku 2015.
Už od školních let měl vztah k leteckému modelářství. Když v září roku 1971 vznikl při Základní
škole v Louce Modelářský kroužek, byl jeho prvním vedoucím. Kroužek pracoval v dílně školy
a začínal s jednoduchými modely letadel a sdružoval 12 dětí, o rok později už 25 dětí. Modeláři
z řad dětí i vedoucí pracovali v tomto kroužku vždy zaníceně, učili se číst výkresy, pracovat se
dřevem, stavěli stále složitější modely, na soutěžích na tu dobu dosahovali předních umístění,
modeláři z Louky byli uznávaní jak na Moravě, tak i na Slovensku. V roce 1995 byl modelářský
kroužek přeměněn na modelářský klub, již nepracoval pod záštitou školy, ale členové pracovali
a stavěli modely doma. V současné době má klub 9 členů. Pan Škopík v něm pracuje dodnes.
Stavěním modelů a létáním aktivně tráví většinu svého volného času, podle jeho manželky nejen toho volného (už 45 roků). Prostě láska k modelařině mu vydržela po celý život.
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Josef Šmehlík
Pan Josef Šmehlík se narodil v roce 1936 v Louce. Po základní škole, kterou absolvoval v Louce i v Lipově nastoupil do Uherského
Brodu, kde byl vyučen v oboru strojní zámečník. V 16ti letech
vstoupil do tehdejšího svazu požární ochrany v Louce, v němž v
průběhu let zastával funkci jednatele a později velitele družstva.
Ve spolku požární ochrany působil 41 let.
Od roku 1953 až do důchodového věku r. 1996 pracoval v podniku
Let Kunovice. Po návratu z vojny se v roce 1959 oženil s Marií Vašicovou, se kterou vychoval syna Josefa a syna Jaroslava. V současné
době má dva vnuky a dvě vnučky.
Členem svazu zahrádkářů se stal v roce 1970. Několikrát byl navržen na předsedu organizace, avšak z pracovních důvodů nabídky
odmítal. V roce 1996, kdy vykonával funkci místopředsedy, byl
zvolen předsedou svazu zahrádkářů. Organizoval přednášky o přírodě, ošetřování a řezu stromů.
Činně se podílel na pořádání koštů slivovice a výstavách ovoce a zeleniny. V roce 2015 po úrazu
nemohl funkci předsedy zastávat, a tak se stal členem výboru.
Při výstavbě kostela Panny Marie Růžencové v Louce se aktivně věnoval dělnickým pracím. Po
vysvěcení kostela se stal zakladatelem chrámového sboru a v pozdějších letech i zakladatelem
folklorního mužského sboru v obci Louka.
V současné době se věnuje práci na poli a menšímu domácímu hospodaření. Celý život se řídí
zásadou: Pokud má člověk pevnou víru, naději a lásku, dokáže v životě zvládnout všechno.

Antonín Maňák
Pan Antonín Maňák pochází ze čtyř sourozenců. Narodil se v roce 1947 v Louce jako prvorozený
syn Antonínu a Anežce Maňákovým. Po ukončení základní školy se vyučil tesařem. Začal pracovat v místním zemědělském družstvu, v údržbě a poté ve stolárně. Po roce 1989 se osamostatnil
jako živnostník tesař a tuto práci vykonával až do odchodu do důchodu.
Je aktivním členem Červeného kříže a dlouhou dobu zastává funkci
místopředsedy. Je dlouholetým dárcem krve a držitelem stříbrné
plakety doktora Jánského. Rovněž pracuje v místní zahrádkářské
organizaci. V dřívějších letech byl členem stavební komise, tam
svou aktivní prací položil základy dnešní mateřské školky. Při výstavbě kostela v Louce aktivně pomáhal jako člen obecně prospěšné společnosti. V současné době vykonává práci kostelníka.
Jeho celoživotní zálibou je ochotnické divadlo. Jako mladý nadaný
herec zahrál mnoho rolí pod vedením režiséra pana Tomáše Sečkaře. Po jedenáctileté odmlce činnosti ochotnického divadla v Louce se stal v roce 2001 jeho režisérem. Jeho první divadelní hrou
v roli režiséra byla pohádka Hrátky s čertem. Dal dohromady úžasnou partu ochotníků, kteří pod jeho vedením sehráli před vyprodaným kulturním domem v Louce pohádky, veselohry i dramata. Má
velkou zásluhu na tom, že se Ochotnické divadlo z Louky stalo známým v širokém regionu.
Lúcký zpravodaj 2016/04
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Pětasedmdesátník Antonín Maňák
V srpnu letošního roku vstoupil mezi pětasedmdesátníky i bývalý předseda MNV v Louce a první
porevoluční starosta obce pan Antonín Maňák z č.p. 293, který má značné zásluhy na zvelebování vesnice jak po stránce technické tak společenské, za jehož působení ve vedení obce byla
započata i zrealizována řada projektů většího i menšího rozsahu.
Když ze zdravotních důvodů odstoupil během roku 1989 z funkce předseda MNV pan Jan Koláček, byl vyžádán tehdejším ONV v Hodoníně pro tuto funkci Antonín Maňák, který v té době
pracoval jako stavbyvedoucí oddělení lidového stavitelství v Muzeu jihovýchodní Moravy ve
Strážnici (skanzenu). Ve funkci předsedy pracoval do poloviny roku 1990.
Ještě v témže roce, po červnových volbách, byl zvolen starostou obce, zástupcem starosty se
stal pan Jan Zajíček. Tato dvojice spolu řídila dění ve vsi do konce listopadu 1994. V době působení na Obecním úřadě v Louce se náš jubilant projevil jako dobrý organizátor. Použijeme-li
dnes oblíbeného a počeštěného slova manažer, rozjel řadu prospěšných akcí, které bylo nutno
řešit, ať šlo třeba jen o zakoupení popelnic a kontejnerů k třídění odpadu, či vykoupení domu
pana Kohuta a jeho následnou demolici, nebo provedení komplexní rekonstrukce veřejného
osvětlení a celé elektrické sítě v Dolním konci, zejména pak přípravu projektů k výstavbě nové
mateřské školy a realizace její stavby, která byla dokončena v roce 1992. Značné úsilí vyvinulo
nové zastupitelstvo, rada i vedení obce při zpracovávání projektů jak k plynofikaci tak k vybudování vodovodu pro obec, neboť oboje již bylo nutno provést. A rozjezdy akcí bývají vždy nejnáročnější. Ale i další, i když zdánlivě menší projekty, jako byla kupř. příprava dokumentace k výstavbě řadových domů a mnohé jiné, provázely našeho jubilanta, tak jak i jeho pozdější nástupce, v této veřejné funkci. Hold, práce pro občany a vesnici není nikdy lehká, naopak, je vždy
náročná fyzicky, psychicky i časově, a přesto jak praví lidová moudrost „…. není člověk ten, aby
se zavděčil lidem všem…“. Většina starostů se snaží pracovat pro lidi ve své obci. A tak tomu
bylo i v tomto případě.
Náš letošní pětasedmdesátník se po celý život snažil být ku prospěchu obci, občanům a rodině.
Byl k tomu vychováván již od malička. Každou „věc“ si musel vydobýt i zasloužit sám svou pílí
a úsilím a pracovitostí. Vím, o čem mluvím. Doma nás bylo sedm synů. A jubilant Tonda pochází
z osmi dětí a ty se musely už od dětství dobře obracet doma a též i v zaměstnání, pomáhat rodičům a vzájemně i sourozencům.
Antonín Maňák se narodil 8. srpna 1941 rodičům Antonínu a Boženě (rozená Šmehlíková)
Maňákovým. Ti spolu vychovávali další potomky, Tondovy sourozence Jožku, Vojtu, Boženu….
První stupeň základní školy vychodil v Louce, druhý potom v sousedním Lipově. A jak to tehdy
bývalo, po škole nastoupil do učení. Vybral si práci s dřevem – a ta mu jde od ruky až do těchto
chvil. Teoretické znalosti získával na učilišti ve Velkém Meziříčí, praktické povětšinou potom v
Blatnici pod sv. Antonínkem. Zaměstnání a obživu našel ve Veselí nad Moravou v dřevařských
závodech (UP závody-Vesna), a protože byl zdatný pracant stal se předákem zakázkové výroby,
poté mistrem a zároveň i mistrem odborného výcviku učňů.
Jelikož byl mladý a plný energie zatoužil také trochu po něžnosti. Jeho vyvolenou se stala Tonička Gálová z Boršic u Blatnice, kterou pojal za svou zákonnou manželku a to ve svých dvaadvaceti letech. Nejenže s ní zplodil tři děti – syna Pavla a dcery Martu a Petru – ale žije s ní v pěkném
manželském svazku až do těchto dnů v rodinném domku, který si spolu postavili a vkusně zařídili.
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A protože byl a stále je Tonda nezmar, dal se i na studie a už jako mladoženáč vystudoval při
práci Střední průmyslovou školu s maturitou v Bystřici pod Hostýnem. A jelikož vůni dřeva měl
stále rád, vrátil se v roce 1995 ke svému povolání. Stolařina, zařizování a dokumentování objednávek do nových budov zakázkovým nábytkem (na míru šitým nábytkem ), to bylo jeho krédo !
Není divu, že na přání mnohých zákazníků a podniků, dle jejich požadavků, vyrobila Vesna nábytek nejen do Parlamentu ČR, poslaneckých bytů, na velvyslanectví v Rumunsku, různým hotelům…, ale dříve též i do louckého kulturního domu a zdejší školy. Ještě v důchodovém věku své
řemeslo neopustil a nebýt onemocnění, možná by vypomáhal svému podniku dodnes. Jubilant
se svým celoživotním úsilím a snažením jistě řadí mezi významné rodáky Louky.
Takže mu k jeho pětasedmdesátinám přejeme nejen pevné zdraví, ale též klid a rodinou pohodu, potěšení z manželky, dětí a hlavně svých vnoučat a množství hezkých prožitků se svými spoluobčany.
PhDr. Antonín Mička, bývalý občan Louky

K přání se připojují i zaměstnanci Obecního úřadu v Louce.

Blahopřejeme
V tomto měsíci se dožívají významného životního jubilea 80 let manželé Marie a Josef Šmehlíkovi, Louka č. 253.
Všechno nejlepší, především stálé zdraví, rodinnou pohodu, Boží požehnání jim vinšují
členové Mužského pěvecké sboru Louka.
K přání se připojuje a do dalších let přeje spokojené soužití, rodinnou pohodu a optimistický pohled na svět i obecní úřad Louka.

Vítání občánků
V neděli 18. prosince jsme přivítali mezi nás občany Louky čtyři narozené děti
- tři chlapce a jedno děvčátko.
Manželům Marii
a Vladimíru Prekopovým, Louka
č. 154, se narodil
13. listopadu 2015
syn Daniel.
Manželům Lence
a Davidovi Maňákovým, Louka č. 220,
se 30. července
2016 narodil syn
Marek.
Lence
Krchákové a Petru
Lancúchovi, Louka
č. 67, se narodila
3. října dcera Barbora
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a manželům Martině a Jaroslavu Machálkovým, Louka č. 219, se
narodil 8. listopadu 2016 syn Matěj.
Přivítat je přišly svými básněmi děti z prvního ročníku zdejší
základní školy, na housle zahrály a zazpívaly sestry Ria a Lucie
Sabotovy.
Po podpisu do společenské kroniky,
následovalo společné foto. Dětem
i jejich rodičům přejeme pevné
zdraví, léta prožitá v pohodě, lásce
a vzájemném porozumění.

Volby do zastupitelstva
Jihomoravského kraje 7. – 8. října 2016
V obci Louka přišlo k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje v pátek 7.
10. 2016 a v sobotu 8. 10. 2016 z 815 voličů zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů 291. Počet platných hlasů v našem volebním okrsku 290, což činí
35,58%. Výsledek hlasování dle seznamu počtu hlasů:
1. Křesťanská a demokratická unie- Československá strana lidová
2. Česká strana sociálně demokratická
3. ANO - ANO 2011
4. KSČM - komunistická strana Čech a Moravy
5. ODS - Občanská demokratická strana
6. Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů
7. Zelení a Piráti
8. Starostové pro Jižní Moravu
9. TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“
10. Svobodní a soukromníci
11. Moravané
12. NE Ilegální imigraci - Peníze raději pro naše lidi
13. Dělnická strana sociální spravedlnosti - imigranty a islám v ČR nechceme!
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ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Děkujeme občanům za třídění odpadů.
V letošním roce bylo odevzdáno pro Diakonii Broumov 4 t oděvů, dle dostupných
informací bylo odevzdáno 24,5 t železa.
Papír 4,1 t plasty 5,2 t, sklo 3,4 t.
Po propočtu úhrady za svoz komunálního
odpadu od občanů a podnikatelských subjektů a úhradu fakturace za svoz komunálních odpadů firmou Rumpold pro rok 2017
zůstává poplatek za svoz komunálních odpadů 430,- Kč na osobu a rok. Od poplatků
jsou osvobozeny děti narozené v daném
roce a v rodinách s více dětmi, každé čtvrté
a další dítě. Splatnost poplatků je 30. červen. Úhrada může probíhat převodem
z účtu na účet 5225-671/0100, platbou
šekem nebo osobně na podatelně obecního úřadu. Při platbě každá rodina obdrží od
obce Louka sadu barevných tašek, které si
je možné od 2. ledna 2017 vyzvednout na
podatelně OÚ.
I pro rok 2017 se obracíme na občany
o pečlivé třídění odpadů, sešlapávání plastových lahví a ukládání do žlutých kontejnerů, kartónových krabic a papíru do modrých kontejnerů. Na tabulové sklo je upraven bílý kontejner u obecního úřadu. Stavební suť nevozte na sběrný dvůr do Velké nad Veličkou, nebude hrazena obcí.
Malé množství po nahlášení na OÚ je možné uložit do velkoobjemového kontejneru
u hřbitova, větší množství si musí zabezpečit odvoz a hradit každý sám na skládku.

SVAZEK OBCÍ LIPOV, LOUKA–ČOV
A KANALIZACE INFORMUJE
Vodné na rok 2017 pro dodávku vody
v rámci členských obcí Lipova a Louky:
Cena za m3 včetně DPH 24,- Kč. Stočné na
rok 2017 v rámci členských obcí Lipova a
Louky: Cena za m3 včetně DPH 20,47,- Kč,
tj. celkem 737,- Kč na osobu a rok.

ŽLOUTENKA
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE spolu
s hejtmanem JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JUDr.
BOHUMILEM ŠIMKEM
upozorňují veřejnost na pokračující epidemický výskyt infekční žloutenky typu A v Jihomoravském kraji. Nákaza se šíří kontaktem od
osoby k osobě při nedodržení základních zásad
hygieny rukou. Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní.
To znamená pečlivé mytí rukou teplou vodou
a mýdlem po použití WC a před každou konzumací jídla. Rizikové je taky konzumování jídla
na ulici pokud si před tím nemůžeme umýt
ruce. Při pití z plechovek, ukusování z jedné
svačiny, sdílení cigarety či vodní dýmky. Důležité je také dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí. Řádné mytí rukou vždy po návratu
z venkovního prostředí – výtahy, kontejnery na
odpad, hřiště, veřejná hromadná doprava. Pro
případ, kdy si nemůžeme ruce umýt, je vhodné
mít u sebe malé balení dezinfekčních jednorázových ubrousků. V případě výskytu onemocnění v rodině nebo v okolí se řídit pokyny Krajské hygienické stanice.
INFEKČNÍ ŽLOUTENKA je akutní virové onemocnění, které postihuje jaterní tkáň, šíří se
fekálně – orální cestou. Virus vniká do těla ústy
a z těla je vylučován stolicí a to ještě před propuknutím onemocnění. Inkubační doba je
14 až 50 dnů než se objeví první příznaky mezi
které patří zvýšená teplota, nevolnost, nechutenství, zvracení, zežloutnutí očního bělma
a světlá stolice. Po celkovém vyšetření organismu a krevních testů stanoví lékař diagnózu.
Nemocný je izolovaný na specializovaném infekčním oddělení. Osoby, které byly s nemocným v kontaktu ať rodina, spolupracovníci,
spolužáci jsou po dobu 50ti dní pod kontrolou
epidemiologa a jsou izolováni z aktivit, které
mohou ohrozit zdraví ostatních osob.
Preventivně se lze proti nákaze nechat
naočkovat! Dbejte řádnému mytí rukou!

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Pondělí 19.12.
7.00
Úterý 20.12.
7.00
Středa 21.12.
7.00
Čtvrtek 22.12.
7.00
Od 27.12. do

– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
30.12.

a 12.30
a 12.30
a 12.30
a 12.30
zavřeno

–
–
–
–

15.00
15.00
15.00
15.00

Telefonní číslo pro nutné případy: 724 175 433
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Připravuje se
23. 12. 2016

Betlémské světlo bude místní mládež roznášet od 16 hodin.
Zájemci o betlémské světlo ať nechají rozsvíceno před domem
nebo se domluví s vedoucími skupinek.

24. 12. 2016

Půlnoční mše svatá bude v kostele Panny Marie Růžencové
ve 21.30 hod. V kostele v Lipově bude mše ve 20.00 hod.

28. 12. 2016

Vánoční turnaj ve stolním tenise

29. 12. 2016

Vánoční šipkový turnaj o putovní pohár v Hospůdce u Bivoje

7. 1. 2017

Tříkrálová sbírka. Sraz účastníků v 8.00 – 8.15 hodin na KD.

7. 1. 2017

Divadelní ples.

14. 1. 2017

Rodičovský bál.

20. 1. 2017

Ples obcí Horňácka.

28. 1. 2017

Myslivecký ples.

4. 2. 2017

Hasičský ples.

17., 18., 24.
a 25. 2. 2017

Divadelní představení.

3. a 4. 3. 2017

Divadelní představení.

březen 2017

Zdravotní přednáška

březen 2017

Floristický seminář s velikonoční tématikou

25. 3. 2017

Košt trnek od varených po tekuté

duben 2017

ČČK - sbírka Diakonie

duben 2017

Ukliďme Česko

29. 4. 2017

Lúcký zpravodaj 2016/04

Stavění máje (ročník 1999)
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