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Vybrané informace z rady obce
Rada obce schvaluje:
 přijetí dotace na zpracování Územního plánu obce Louka
 vzhledem ke kolizi shody využít pro krajské volby kanceláří
obecního úřadu
 uhradit náklady na dopravu DFS Lúčánek do Slavkova
a Hroznové Lhoty
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Revitalizaci
jeviště KD Louka
 finanční příspěvek na Neg fest v Javorníku (křesťanský hudební
festival)
 realizátora akce Revitalizace pomníku padlých v Louce
f. Kamenictví Morávek Veselí nad Moravou
 finanční příspěvek na Tečku za prázdninami v Louce
 připojit se k nesouhlasnému stanovisku k novému sazebníku OSA

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny nám skončily, děti zasedly do
školních lavic, zatím se ale můžeme kochat krásami babího léta.
Za poslední čtvrtletí se nám podařilo doFoto: F. Gajovský
končit několik podpořených projektů mezi které patří „Oprava hřbitovní zdi“, kterou realizovala firma Vít
Strachota z Lipova. Akce byla podpořena MZE ve výši 70% vynaložených nákladů. Na hasičské zbrojnici za podpory Jihomoravského kraje byla vyměněna již nevyhovující vrata. Rovněž došlo k úpravě
všech prostor, přestěhování kotelny včetně výměny kotle, vybílení
zdiva. Na pracích se velkou měrou podíleli zaměstnanci obce a saLúcký zpravodaj 2016/03
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motní členové jednotky sboru dobrovolných hasičů. K vylepšení došlo taky na kulturním domě, kde za
finanční podpory Jihomoravského
kraje proběhla rekonstrukce osvětlení a ozvučení, provedeno firmou
TONSTUDIO RAJCHMAN. Taky
byla položena nová podlaha na jevišti firmou Martin Zemánek, Veselí nad Moravou.
Největší a nejnáročnější byla rekonstrukce 1. patra a kuchyně v mateřské škole, která proběhla ve velmi
krátké době, což bylo podmínkou
finanční podpory z ministerstva
školství, výše podpory tentokrát byla 90%. Realizaci při výběrovém
řízení vyhrála a práce prováděla firma Vít Strachota z Lipova. Zařízení dodala firma UNISS JAKOS. Z půdních prostor vznikla pěkná ložnice pro dětí, tím vznikla větší a prostornější plocha pro herní prvky.
Dle požadavků hygieny bylo přebudováno a zmodernizováno sociální zařízení v prvním patře. Velký díl prací, které nebyly součástí podpořeného projektu – převážně v kuchyni – provedli zaměstnanci obce. Tímto bych jim chtěla poděkovat za jejich úsilí a pracovitost, bez
které bychom tento náročný úkol zdárně nezvládli, a to mimo jiné potřebné pracovní činnosti, které nebylo možné odložit.
Minulý víkend jsme si připomněli 970 let od první písemné zmínky
o existenci naší obce. I když je rok 1046 v různých statích a názorech
některých historiků zpochybňován, patří obec Louka mezi nejstarší
z devíti obcí v regionu Horňácko a nám nic nebránilo si toto výročí
oslavit. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na oslavách podíleli,
prostřednictvím Lúckého zpravodaje děkuji. Děkuji za přípravu
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všech prostor zaměstnancům obecního úřadu, ale taky zastupitelům,
kteří se s velkou mírou zodpovědnosti ujali svého úkolu. Všem vedoucím organizací a spolků za úspěšné uspořádání expozic na smluvených stanovištích. Dále Lukáši Pokorníkovi za vynikající guláš
a slavnostní večeři. Tomáši Hudečkovi za grilované prasátko, hasičům za bezkonkurenční langoše a bramboráky, Marku Hudečkovi za
dobré pivo. Poděkování za moderování večerního programu patří Jarmile a Barborce Hrbáčkovým, za ozvučení Tomáši Hrbáčkovi a za
osvětlení Břetislavu Hudečkovi.
Ale taky děkuji za slova uznání a poděkování za pěknou akci manželům Hýžovým, autodopravě Škopík, paní P. Eliášové a V. Sabotové.
V souvislosti s momentálně probíhající opravou hlavního průtahu obcí silnice I/71, kdy se pracuje na několika místech současně, a je
k nám ještě odkloněna doprava skrz uzávěrku silnice mezi Veselím
nad Moravou a Blatnicí pod sv.
Antonínkem Vás vyzývám k maximální opatrnosti, aby stavba
proběhla v klidu bez nehody,
nepříjemností a úrazů k následné spokojenosti nás všech.
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje budou u nás
v obci probíhat v prostorách
obecního úřadu – v kanceláři starostky, neboť v daný termín slavíme v Louce hody. Děkujeme
voličům za pochopení situace.
Podzim plný sluníčka a krásných barev Vám přeje
A. Vašicová, starostka obce
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Pouliční turnaj ve fotbale
Sobota 16. července se sice probudila do sluníčka, ale to se poměrně záhy schovalo za
mraky, což bylo taky brzy znát na vlídnosti jeho paprsků. Nicméně všechna družstva se
tak jako každoročně shromáždila na prostranství před mateřskou školou a za doprovodu hudby místního rozhlasu společně putovala na fotbalové hřiště. Po úvodní zdravici
proběhlo rozlosování a přesně v 10 hod. začalo první klání. K poledni se spustil drobný
vytrvalý déšť, který přetrval až do večera, ale mužstva bojovala stále s velkým nasazením, ani družstva žen se nadala odradit
a statečně bojovala mezi kapkami deště.
Rovněž v mezičase se utkali dvě družstva
žáků. Zápasy končily v tomto pořadí.
Muži:
1. Búdy
2. Střed
3. Dolní konec
4. Horní konec

Ženy:
1. Dolní konec
2. Horní konec

Horňácké slavnosti
Letošní ročník největšího folklorního svátku
regionu – Horňácké slavnosti probíhal od
čtvrtka 21. července do neděle 24. července
ve Velké nad Veličkou, Hrubé Vrbce
a v Kuželově na mlýně. Bylo možné shlédnout několik výstav a celou řadu pořadů.
Tak jako vždy zdárnost akce závisela na
počasí a to bylo letos milosrdné k tisícovkám návštěvníků, kteří určitě měli z čeho
vybírat.
V několika pořadech vystoupili taky naši
občané, převážně děti. Folklorní soubor Lúčánek vystoupil v podvečerním sobotním
programu „Vitajte u nás aneb Rok na Horňácku očima dětí“. IX. ročníku výstavy „Mladé
horňácké múzy“ se letos zúčastnily Ria a Lucie Sabotovy, jejich kresby bylo možné
shlédnout na výstavě v prostorách Válcového mlýna. V sobotním odpoledním programu „Eště sa já nazpívám“ pod hradbami kostela účinkovali: Tomáš Štefánek, sestry Ria
a Lucie Sabotovy, sestry Agáta a Beata Hořákovy, sourozenci Kateřina a Hynek Evjákovi.
Doprovázela HCM Romana Sokola, mluvené slovo Barbora Hrbáčková.
6
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Nohejbal
V sobotu 30. července přesně v 8 hodin ráno
byl odstartován 18. ročník nohejbalového klání
na sportovní ploše v areálu Pod Hájem. Právo
prvního zápasu v pátečním rozlosování získal
tým Stavoši proti týmu Limets. V tu dobu již
statečně Tomáš Hudeček otáčel rožněm na
kterém opékal prasátko.
Co nám sdělil vedoucí organizačního týmu
Vítězslav Šmehlík ke zdařilé sobotě:
„Letošní nohejbalový turnaj začal již v pátek
večer při rozlosování 120 hráčů v 16 týmech rozdělených do 4 herních skupin bojujících o tradiční nohejbalový putovní pohár obce Louka, kde proběhlo kromě losování
také předání různobarevných dresů.
Sobotní turnaj začínal pro nás pořadatele již v brzkých ranních hodinách, kde našim
hlavním úkolem bylo obnovení předchozí tradice nohejbalového turnaje, a to grilovaného selete, a nachystání ostatních věcí spojených s úspěšným zahájením turnaje.
V 8 hodin, kdy bylo vše nachystáno, zahájila sportovní den velkým hvizdem naše paní
starostka a turnaj mohl začít na plné pecky.
Hráči vedli neúprosné souboje, ostatní hráči v týmu fandili, co jim hlasivky stačily.
O netradiční výzdobu turnaje se postaral tým NC RUMETIC, kde ukázali historii nohejbalového turnaje a vystavili 18 druhů triček od prvního ročníku turnaje až po letošní.
Ve 12 hodin se už každému hladovému sbíhaly sliny na grilované 43 kg sele, o které se
po celý den staral zkušený grilman Tomáš Hudeček. Kdo na sele neměl chuť, bylo pro
něj připraveno grilované kuřecí maso.
Kolem 15 hodiny nastal ten osudový okamžik. Z každé skupiny postoupily pouze
2 týmy, které bojovaly ve čtvrtfinále (Wagabond, Stavoši, Grean Team, Limets, NC Rumetik, APPL, NC Kríglstar), z toho pak do finálových bojů postoupily týmy Wagabond
vs. Grean Team a Limets vs. APPL). O první místo pak mezi sebou bojovaly týmy Grean
Team (Kolacia Vašek, Šmehlík Vítězslav, Horňák Ondřej, Kučera Martin) a tým Limets
(Pavlica Kamil, Lejčko Zdeněk, Sup Broněk, Mikeska Michal), kde po urputném boji vyhrál Grean Team a získal sud piva a hlavně putovní pohár obce Louka. Třetí místo obsadil tým APPL a bramborovou medaili, tedy 4. místo, získal tým Wagabond.
1. místo: Grean Team
2. místo: Limets
3. místo: APPL
4. místo: Wagabond
Nyní bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se starali o organizaci letošního turnaje,
především klukům, kteří celý den trávili u grilu, a děvčatům zajišťujícím občerstvení,
a také všem sponzorům patří velký DÍK za podporu naší sportovní akce.“
Lúcký zpravodaj 2016/03
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Vítání občánků
V neděli odpoledne 31.července jsme mezi
nás přivítali naše nové občánky. Pozdravit
je přišli děti z naší mateřské školy: Nikolka
Kostelanská, Verunka Cundráková, Maxmilián Malúš, zazpívala Ria Sabotová a na
housle zahrála Lucinka Sabotová.
Tentokrát jsme přivítali tři naše malé
občánky: Paní Lence Michalčíkové a Janu
Vašicovi se 29. 12. 2015 narodil syn Jakub.
Manželům Heleně a Petru Práškovým se
narodil 23. 3. 2016 syn Mikuláš. Paní Kateřině Petruchové a Kamilu Šimlíkovi se 18. 4. 2016 narodila dcera Kristýna.

Horňácká 25
V sobotu 6. srpna jsme tak jako jiné roky
byli svědky silničního vytrvalostního závodu
Horňácká pětadvacítka, tentokrát už 46.
ročníku. Závod je zařazen do MoravskoSlovenského běžeckého poháru. Start jako
vždy ve Velké nad Veličkouv 17 hodin z velického náměstí, směr Javorník, Velká nad
Veličkou, Hrubá Vrbka, Lipov, Louka a zpět
do cíle na náměstí ve Velké. Letošního závodu se zúčastnilo celkem 56 běžců, z toho
bylo devět žen. Trasa doprovodného závodu na 8 km se startem rovněž v 17 hod.
vedla z Velké nad Veličkou přes Javorník
a zpět do Velké nad Veličkou. S číslem 394
jsme povzbuzovali našeho rodáka Jaromíra
Zajíčka, který letos běžel za Olomouc. Z našeho okolí se závodu zúčastnil Holčík Pavel
v kategorii muži 40 let z Velké nad Veličkou
a Šáchová Irena v kategorii ženy 35 let rovněž z Velké nad Veličkou. Děkujeme všem
za povzbuzení závodníků a poskytnutí
občerstvení.
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Tečka za prázdninami
V sobotu 20. srpna odpoledne bylo na
sportovním areálu Pod Vrbama rušno.
Tak jako jiné roky uspořádala Parta Hic
na ukončení prázdnin soutěžní sportovní a dovednostní disciplíny pro školní děti a mládež. Opět svým dílem přispěli i místní hasiči, kteří zaznamenali
velký úspěch. Bylo připraveno občerstvení, každý soutěžící byl odměněn
sladkým balíčkem. Taky dospělí si přišli
na své, i když „bychom uvítali početnější návštěvnost dospělých“ (uvedl
jeden z pořádajících). Podávalo se grilované maso, klobásky, dobré pivo či
limonáda. Pohodová nálada se protáhla až do pozdních večerních hodin.
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Vaření trnek s Českou televizí
Dne 1. září naše zkušené hospodyňky, paní
Anežku Hrbáčkovou a paní Evu Kolaciovou,
navštívila ostravská televize k natáčení pořadu s momentálně časově příhodným názvem „varení trnek(povidel)“. Názorně
představily tuto činnost v prostorách víceúčelové budovy, poté u paní Anežky Hrbáčkové vařily zdejší oblíbené páteční jídlo fazolovou polévku a báleše s trnkama
a makem.
Pozvání k dalšímu natáčení naše hospodyňky dostaly do Dolního Němčí, kde se v prostorách muzea starého mlýna vařily v neděli povidla tím úplně starým ručním způsobem. A že tato činnost není lehká, jsme
všichni měli možnost si zkusit. Odpoledne
bylo zpestřeno kulturním programem, ve
kterém vystoupily domácí soubory a soubory ze sousední Nivnice. S kolektivem televizních pracovníků jsme se rozloučili až
v podvečer.
Jak vařívali trnky u Šimlíků, kdy paní Anežka
byla mladá Vám přiblížím: „Dyž sa chystalo
na varení trnek, tož se v komůrce poometaly paučiny a povymetalo sa. Nachystál sa
kotel, míšadlo s měsíčkem, drevěné desky,
které sa dávajů na kotel, aby duranzie neprskaly, když vrů. Nachystá sa brezová
metla, která je v půlce useklá a cedidlo,
přes které sa cedí lektvar. Na kotel sa nasadí drevěný kruh, kterému sa ríká lup. Když
sa začne varit, tak sa sejde rodina a všecí pomáhajů míchat. Začíná sa tak: Když sů duranzie zralé, tak sa otrhajů stupky a nachystá sa varení. Dá sa kotel do kotliny a na kotel sa nasadí drevěný lup, kotel sa prežehná, rekne sa s pomocí Boží, zatopí sa, dá sa
do kotla trochu vody, vložíme měsíček a nasypeme približně půl kýbla duranzií. Dává sa
málo proto, aby měsíček, který je na míšáku, neuthl. A jak sa to varí, tak sa prikládá
a prisypávajů sa další duranzie. Na kotel sa dajů drevěné desky, aby lektvar neprsal.
Až je kotel rozvarených duranzií, tak sa prestane topit nebo sa natrhá zelená tráva a dá
Lúcký zpravodaj 2016/03
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sa pod kotel, aby sa oheň uhasil. Jak už néni pod kotlem oheň, tak sa lektvar vybírá
z kotla a cedí přes sítko do větší nádoby. Brezovů metlů precedíme rozvarené duranzie
přes sito a ostanů nám kostky. Dáme pozor, aby nám v kotle nezostala kostka, která sa
nesmí dostat pod měsíček při vyhusťování. Do kotla dáme jednu užičku sádla, měsíček
a nalejeme lektvar. Trnky sů hotové, až když sa dajů na užičku, nesmijá trnky spadnůt.
Nachystáme sklenice. Drív sa dávalo do kýblů a do látek. Kdo má, tak dává aj dnes. Ale
většinů sa dávajů do slenic a zadělávajů sa vrškem namočeným ve slivovici. Někdo dává
varit ještě do pary. Dyž sa to dávalo do kýblu nebo látek, tak sa to ovázalo papírem, aby
sa na ně neprášilo. Dyž sa spěšéj varívalo, tak sa sešlo mladých a rodina a vykládalo sa,
jak bylo spěšéj a zpívalo sa. Dnes sa varí u zahrádkarů na hasičárni a tam sa topí pod
kotlem drevem a míchá elektriků. Také sa tam sejde parta prátel, vykládá sa a je veselo. Naproti je hospoda, tak si zajdem na pivo. Trnky sa tu vará velice dobré, protože je
to velice dobře zarízené a pohodlné, dyž sa nemosí míchat. Aj kotel majů veliký. Duranzie nejsů všady stejné, je důležité, kde sa nacházajů. Třeba nad hřbitovem sů duranzie
sladší než nad dílama, lebo tam svítí věcéj slůnka. Dyž je rok suchý, tak sů duranzie sporé, a dyž prší, tož sů moc vodnaté. Mosá sa deléj varit, než sa vyparý všecka voda.
Z jednoho pytla duranzií je zhruba 10 kg trnek. U nás sa každý rok porádá Košt trnek od
varených po tekuté. Naše povidla z Lůky sa pravidelně umísťujů na prvních príčkách,
protože sů ze sladkých duranzií a ničím nedoslazované. Když sů dobré trnky, tak je dobrá i slivovica.“

Obecní trnky: Tak se nám podařilo sehnat duranzie od pana Kučery, za co mu velice děkujeme, a tak jsme mohly navařit i letos obecních trnek na příští košt, který plánujeme
25. března 2017. Jak říká paní Hrbáčková, byly sporé a brzy uvařené, sladké, tak akorát.
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Oslava 970 let obce
V sobotu 24. září jsme si v naší obci připomenuli 970
let od první písemné zmínky. K této příležitosti připravila obec slavnostní program. Úvodní části programu
se zúčastnil i radní Jihomoravského kraje pan Mgr. Petr
Šelepa. Po slavnostním zahájení starostkou obce,
pozdravem pana radního, historií přiblíženou A. Mičkou a Michalem Škopíkem před kulturním domem,
proběhla v kulturním domě vernisáž výstavy obrazů
a fotografií. Svoje díla představili PaedDr. Milan Raška,
Alenka Lajzová, Pavel Švanda, František Gajovský,
Ing. Otta Jirka, Ria a Lucie Sobotovy.
Milan Raška se narodil v roce 1956. Po základní škole
a strážnickém gymnáziu studoval na pedagogické fakultě UJPE Brno. Je to umělec, který se ve své tvorbě zaměřuje na figurální kompozice, a to zejména akty. Významnou
částí v jeho tvorbě je také krajina. Maluje Horňácko s poli, solitérními stromy v krajině,
zvlněné kopce kolem Javořiny. Taky cesty a přístavy. Snaží se zachytit náladu v krajině
v proměnách ročních období, do obrazů vkládá spíš dojem, který námět vyvolává. Je
zastoupen ve sbírkách v Anglii, USA, Austrálii, Novém Zélandu, Rakousku, Itálii a Německu. Jeho výstavy bylo možné shlédnout v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě, Trenčíně, Skalici, Liptovském Mikuláši a u nás v Louce.
Alenka Lajzová a Pavel Švanda, otec a dcera. Pavel Švanda pocházel z Vysočiny. Do svých
obrazů zachytil krajinu okolí Žďáru nad Sázavou odkud se v 80. letech přestěhoval
s rodinou do Louky. Po těžkém úrazu již nebylo Pavlu Švandovi dáno rozvíjet svůj talent. Dcera Alenka začínala malovat ve 12 letech, ráda pobývá s umělci na Vysočině,
kde se setkává s různými technikami, které pak vkládá do obrazů. Ráda maluje místa
k odpočinku, portréty. S manželem a dvěma syny žije v Louce v Dolním Konci.
František Gajovský se narodil v roce 1945 v Beskydech. V roce 1975 se stěhuje
s manželkou Marií do Louky. Již od školních let se věnuje amatérské fotografii. Svoji
pozornost soustřeďuje především na folklorní lidové motivy. Za pozornost stojí citlivé
detaily nejen oděvů, ale taky zachycování situací a postřehů kolem sebe. Svými krásnými, jak říká, amatérskými fotografiemi, přispíval také do regionálního časopisu Krajem
Svatého Antonínka. Je vidět na stránkách obcí Horňácka, taky v mnohých knížkách
a publikacích, které vyšly v posledních letech. Za své fotky byl mnohokrát oceněný. Jak
on sám říká: „Fotografuji nejen pro potěšení, ale pro zaznamenání okamžiku, který je
již po zmačknutí spouští historií a jen čas ukáže jeho hodnotu.“
Otta Jirka se narodil v roce 1968 Studoval vysokou školu zemědělskou se zaměřením na
zahraniční obchod. Je ženatý, spolu s manželkou vychovali dvě děti, syna a dceru, bydlí
v Brně. Lásku k přírodě zachycuje ve svých fotografiích. Nedávno se stavil na obecním
Lúcký zpravodaj 2016/03
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úřadě v Louce s příslibem, že převezme řízení po své matce Ing. Jiřině Jirkové ve Společnosti samostatně hospodařících rolníků.
Ria a Lucie Sobotovi , sestry, které zatím navštěvují základní školu. Každoročně se zúčastňují tvořivých dílen, které pořádá skupina umělců se společností Futra ve Velké nad
Veličkou vždy začátkem prázdnin a následně při Horňáckých slavnostech na Válcovém
mlýně svoje díla představují.
Dále program pokračoval ve 14.45 hod. zahájením
v základní škole, kde žáci připravili krátké kulturní vystoupení. V prostorách školy mohli pak návštěvníci
shlédnout prezentace Letecko-modelářského klubu od
jednoduchých modelů až po složité, rádiem ovládané
modely. Zajímavá pro návštěvníky byla ukázka na 3D
tiskárně, která dokáže ze speciální umělé hmoty vytisknout jednotlivé části modelů. TJ Sokol Louka se prezentovala dobovými fotografiemi. Myslivecké sdružení
Volavec pak výstavou unikátních trofejí zvěře. ČČK
uspořádal výstavu rukodělných prací občanů, výšivek, Foto (2x): P. Maňák
krojových panenek, dřevěných figurek v různých ročních obdobích. Největšímu zájmu se pak těšila výstava
školních kronik, starých fotografií a školních pomůcek. Pan radní, Petr Šelepa se také zapsal do školní,
obecní i hasičské kroniky.
V prostorách mateřské školy se prezentovali naši zahrádkáři s výstavou ovoce a zeleniny a koštem slivovice.
Foto: F. Gajovský
Podávala se trnková a jablečná buchta. V soutěži
o košík Jablko Horňácka dle odborné poroty tentokrát první místo získaly jablka z Malé
Vrbky, druhé místo Louka a třetí Javorník. Déle poskytli košíky jablek do soutěže obce
Nová Lhota, Lipov a Velká nad Veličkou. Všem za poskytnutí exponátů na výstavu děkujeme. Děti z mateřské školy vystavovaly svoje práce. Občané si mohli prohlédnout celou školku s novou třídou, ložnici k odpočinku a hlavně zbrusu novou školní kuchyní.
V prostoru zahrady pak naši chovatelé uspořádali výstavu drobného zvířectva – husy,
kačeny, holubi, andulky a papoušci, králíci.
V budově hasičské zbrojnice po úvodním slovu v 16.15 měli svoji expozici divadelníci.
Návštěvníci měli možnost shlédnout fotografie z divadelních her, kostýmy, nebo taky
shlédnou videoprojekci jednotlivých divadelních her. Samozřejmě hasiči předvedli svoji
techniku, výzbroj i výstroj, připravili pro všechny také výborné bramboráky a langoše,
u jejich stánku bylo po celé odpoledne plno, zájem byl veliký. V místnosti zahrádkářů
svoje výrobky představovali místní včelaři, bylo možné si koupit sklenici medu, či medoviny, vystavena byla všechna potřebná technika se kterou se k včelkám přistupuje.
Návštěvníci si mohli prohlédnout nově vybudovanou společenskou místnost, novou
kotelnu, sprchovací kout, taky nová vrata. Během odpoledne nás nejen po všech stano12
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vištích, ale i po všech koutech a ulicích obce provázela dechová hudba Lipovjanka.
Slavnostní večer na kulturním domě zahájila v 18 hodin starostka Anna Vašicová.
O kulturní program se postarala horňácká cimbálová muzika Jožky Staši, dále vystoupily
děti s folklorního souboru Lúčánek, děti z mateřské školy se svou Pomádou, žáci základní školy s krátkým programem, country tancem a místní schola. Poté proběhnul
křest knihy Louka ve staletích. Tato publikace přibližuje život v naší obci a vše co s ní
souvisí v průběhu staletí, historii dávnou i nedávnou. Činnost organizací a spolků, politickou situaci, okolí, přírodu. Na jejím vzniku se podílel kolektiv autorů, kteří byli vyzváni na podium: PhDr. Antonín Mička, Mgr. Michal Škopík, Mgr. Tomáš Zajíček, Mgr. Marie Škopíková, Mgr. Michal Židův, Bc. Eva Dřímalová, Mgr. Peter Futák, František Gajovský a Anna Vašicová, Bohuslava a František Šaleovi – nakladatelství Albert, omluvili se
Ing. Bohumil Jagoš a Mgr. Petra Hrbáčová. Tento tým pracoval na knize dva roky. Starostka obce poděkovala všem za velké úsilí a mravenčí práci. Jako kmotři byli přizváni
sponzoři pan Ing. Bořivoj Rektořík a Zdeněk Maňák. O vydání knihy se zasloužili: Obec
Louka, Nadace Moravské Slovácko, AGROLIP a.s., Kordárna Velká nad Veličkou, Vodo –
topo – plyn Zdeněk Maňák, Elektro Maňák, Ing. Bořivoj Rektořík, SHR, spol. s.r.o. Lipov,
VHS Javorník-CZ s.r.o., Eduard a Jitka Šmehlíkoví - všem za jejich podporu srdečně děkujeme. Po krátké scénce divadelního kroužku a vystoupení Mužského pěveckého sboru Louka byly předány ocenění občanům, kteří se aktivně podíleli a podílejí na životě
v naší obci. Oceněni byli: Anežka Kašpárková, Marie Vašicová, Anna Holbová, Jan Sedláček, Antonín Maňák, Božena Pokorníková, Jan Škopík č. 139, Josef Šmehlík, Jan Škopík
č. 231, Jan Kučera, František Gajovský, PhDr. Antonín Mička, Mgr. Ludmila Michálková,
Mgr. Marie Galečková a Mgr.Jana Nožičková.
Pro všechny občany bylo připraveno občerstvení na všech stanovištích. U kulturního
domu se podávalo grilované sele (děkujeme firmě KROPA za sponzorský příspěvek), za
jeho přípravu děkujeme Tomáši Hudečkovi, hovězí guláš vařil Lukáš Pokorník a domácí
pivo Marek Hudeček. Pro děti byl k dispozici dětský skákací hrad. Poděkování patří
i sponzorům akce Zdeňku Pokorném z Brna a Miroslavu Královi ze Strážnice.
V neděli P. Petr Wnuk sloužil v kostele Panny Marie
Růžencové děkovnou mši svatou za úrodu i za občany
Louky, které se zúčastnil velký počet krojovaných
i hasiči v uniformě. Průvod od kapličky i mši doprovázela dechová hudba Lipovjanka. Dopoledne se hrál
Foto: P. Maňák
mistrovský fotbalový zápas na místním hřišti, ve kterém naše mužstvo TJ SOKOL Louka zvítězilo 6:2 nad mužstvem TJ Moravský Písek, což
umocnilo pozitivní náladu našich oslav, tým fanoušků skandoval „děkujeme“. Až do 15
hod. pokračoval „Den otevřených dveří“ na všech obecních budovách, který se těšil
nemalému zájmu občanů.
Nyní nezbývá než popřát naší obci a její budoucí generaci mnoho pěkných událostí, ať
se jí vyhnou všechny negativní jevy a problémy. Popřát pracovité a obětavé občany,
kteří najdou v Louce svůj domov. Popřát obyvatele, kteří jí budou rozvíjet a zvelebovat.
Lúcký zpravodaj 2016/03
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Český svaz zahrádkářů
V sobotu 20. srpna uspořádali zahrádkáři
již po několikáté zájezd na Agrokomplex
do Nitry. Plně obsazený autobus účastníků
zájezdu měl možnost ve výstavním areálu
shlédnout všechny novinky pěstitelské,
chovatelské, moderní zemědělskou techniku, aranžmá různých druhů květin, výrobků, jednoduše všechno. Bylo možno ochutnání slovenských dobových a krajových
specialit, výrobků nápojů a piva. A ten,
kdo už neměl sílu prohlížet rozsáhlé areály,
mohl se kochat vystoupením folklorních souborů při dobré kávě. Spokojenost ze zdařilého dne byla vidět na tvářích zúčastněných.

Z dění šipkového sportu
Prvním říjnovým víkendem začíná ligová soutěž družstev Slovácké šipkové ligy. Do ní
se letos přihlásila hned dvě družstva z Louky. Kromě původního týmu DC Lavazza
Louka vzniklo družstvo ŠK Louka. Oba týmy reprezentují hráči a hráčky z Louky, případně blízkého okolí. V této sezóně jsme začali nastupovat v nové soutěži, kde jsme
výrazně omezili finanční náklady na účast a již nejezdíme na zápasy do Zlína, ale zdržujeme se výhradně v oblasti Slovácka. Celkově je v lize 12 týmů. Naši soupeři jsou ze
Bzence, Kyjova, Hodonína, Polešovic, Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Kromě
ligy družstev se účastníme také turnajů jednotlivců a dvojic. Na prvním turnaji se dařilo hráčce ŠK Louka Lence Pruklové, která se stala nejlepší ženou. V turnaji dvojic se
na třetím místě umístila Adéla Šmahajová (ŠK Louka) s Martinem Kučerou
(DC Lavazza).
Letos reprezentujeme v těchto sestavách: DC Lavazza Louka Martin Kučera,
Václav Kolacia, Marek Hudeček, Jan Holba, Kryštof Kolacia,
Ondřej Horňák
a Jakub Durďák. ŠK Louka - Adéla Šmahajová, Lenka Pruklová,
Simona Sobková, Denisa Sabotová, Dušan Vašícek, Tomáš Hudeček
a Lukáš Škopík.
Srdečně zveme všechny příznivce šipek do Hospůdky u Bivoje, kde se
pravidelně scházíme k tréninkům.
Během vánočních svátků plánujeme také uspořádání velkého turnaje.
14
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Sluha dvou pánů, fárání a jedním krokem
ve třech státech
Tak znělo motto divadelního zájezdu 10.–11. září.
Jako jiné roky, tak i letos naší ochotníci ukončili
divadelní sezónu výletem za kulturními památkami a přírodními krásami naší vlasti. Letos to byly
Těšínské Beskydy. První naše zastávka byla v Ostravě, kde jsme navštívili expozici hornického
muzea Landek park. Každý si mohl sáhnout na to,
jak fárali naší horníci, jak namáhavá a těžká byla
práce v dole. Dále naše putování pokračovalo do
penzionu Mostař na břehu Žermanické přehrady.
Po osvěžení v přehradě a vynikající večeři jsme
měli možnost v Českém Těšíně shlédnout divadelní představení „Sluha dvou pánů“ od italského autora Carla Goldoniho. V neděli naše putování pokračovalo do jedinečného skvostu celorepublikového i regionálního významu –
Hrčavského Trojrozmezí. Z malebné vesnice Hrčava, která leží na nejvýchodnějším bodě naší republiky, kde u nás slunko vychází jako první, jsme se vydali na 7 km túru rozmezí Česka, Slovenska a Polska. Na slovenskou stranu jsme se kvůli opravě mostu
nedostali, zato polskou vesničku Jatelinka jsme si důkladně prošli i s návštěvou místního kostelíka. Odtud byl výhled do tří republik jako na dlani. V Hrčavě jsme měli možnost si prohlédnout cyrilometodějský dřevěný kostel, ve kterém se každoročně pořádají poutě, a taky studánku s léčivou vodou. Pivní gurmáni ochutnali pivo Hrčavský Grunt
čepovaný v hospůdce Na Vyhlídce. Naše putování bylo zakončeno obědem v restauraci
Grůň v Mostech u Jablůnkova. Za velmi zdařilý a dobře zorganizovaný výlet děkujeme
paní Jarmilce Hrbáčkové.

SZPO Louka
Svaz zdravotně postižených občanů za poslední čtvrtletí uspořádal nejen pro své členy, ale
i pro ostatní spoluobčany 10. srpna zájezd na Svatý Hostýn. Tentokrát ale počasí nepřálo,
po celý den pršelo a bylo poměrně chladno, rozhodli jsme se i pro dřívější návrat domů.
Ale to všechno vynahradil zájezd na koupání do Čalova, který se uskutečnil 13. září. Bylo
krásně, příjemné prostředí, každý si vybral svoji oblíbenou aktivitu. O oba zájezdy byl velký
zájem. „Těšili jsme se plně obsazenému autobusu“, uvádí s potěšením předseda pan František Řehák.
Lúcký zpravodaj 2016/03
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Mužský pěvecký sbor
V roce 2016 se vedení Mužského pěveckého sboru v Louce ujímá pan Jan Štefánek.
Umělecký vedoucí, skladatel, upravovatel písní všeho žánru: Jan Mikeska.
Dne 3. září Mužský sbor vystoupil v Moravanech
při 7. ročníku Zarážání hory. Po krátkém seznámení jsme si všichni zazpívali u sochy Bumbároše, kde nás přivítal starosta. Posléze na Paniháj
place u sklepů si všechny sbory zazpívaly za doprovodu CM Jury Petrů. Zúčastnili jsme se soutěže střílení špačků a koštýřské soutěže. Za nás
Lůčany střílel J. Kozumplík a vyhrál první místo.
V dovednosti tahání vody do koštýřů nás reprezentoval J. Mikeska. Věřím, že takových vystoupení bude ještě hodně nejen na domácí půdě,
ale i v okolních obcích.
Jan Štefánek

Ahoj prázdniny!
Poslední červnový víkend odjíždí rodiče s dětmi
na každoroční stanování. Letošní rok jsme vybrali nedaleké Vápenky.
Zdejší areál nás po příjezdu velmi mile překvapil svou útulností a čistotou. Stany stavíme
velmi rychle a hurá k táboráku. Dětem se velmi líbí nejen na lodičce, která pluje na bývalém koupališti, ale také na travnatém hřišti, na
které dohlíží ze svých ohrad místní domácí
zvířata.
Sobotním cílem se stala Velká Javořina. Cesta ubíhá poměrně rychle a pohodově. A tak
se poslední úsek všichni vydali kolem pramene Veličky do pěkně strmého kopce. Po
závěrečném výšlapu se nám nabízí krásný výhled do okolí. Všichni si zaslouží občerstvení na Holubího chatě. Ještě společné foto a hurá dolů.
Po horkém dnu, začíná velmi příjemný večer. Dětem se nechce spát, a tak se ze stanů
ozývá smích a občas problikávají baterky. Ráno balíme a někomu zvoní telefon. „Tak
co, zmokli jste?“ V Louce strašně pršelo. Jsme rádi, že nás noční bouřka minula. Odjíždíme domů a těšíme se na příští stanování.
16
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IV. Rockový kemp
Konec prázdnin se nezadržitelně blíží. Naše děti ještě čeká po místní Tečce za prázdninami také IV. Rockový kemp na Hotařské bůdě. A tak kdo chce, balí stan, spacáky a vyráží směrem ke strážnickým vinohradům.
Procházka po okolí, bramborový guláš a degustace vína už nikoho nepřekvapí. Ale co
nového si připravili organizátoři?! Nejde přehlédnout, že letošní kemp bude ve znamení KISS. Po chvilce se i naše děti mění, v barvách vede černá a bílá. Letošní škola Rocku
nabízí zajímavosti, související se skupinou KISS a také možnost vyzkoušet si hraní na
elektrickou kytaru. Probíhá soutěž o nejlepší masky, za které jsou všichni odměněni.
V Hotařské bůdě děti malují zážitky z dnešního dne. Po skončení jsou všechny obrázky
vyhodnoceny a odměněny. Mezi tím vším probíhají soutěže pro děti. Po šesté hodině
začíná hrát skupina FO3 v maskách skupiny KISS. Jen co se pořádně setmělo, rozzářil
všechny dětské oči velkolepí ohňostroj. Po náročném dnu i večeru děti usínají unavené,
ale velmi spokojené.
Na druhý den dopolední procházka na chatovou osadu Mlýnky všem prospěla a přišlo
vhod i pozvání kapelníka skupiny FO3 na výbornou uzenou polévku. A tak skončil IV.
Rockový kemp a už se všichni těší, co zase organizátoři vymyslí příští rok.

Už se těším do školy
Slavnostního zahájení prvního dne ve škole se spolu s našimi prváky zúčastnili i rodiče.
Žáci pátého ročníku je přivítali kytičkou. V letošním roce poprvé zasedá do školních
lavic sedm děvčátek a tři chlapci: Cudráková Veronika, Doložílková Michaela, Kostelanská Nikol, Machálková Eliška, Sabotová Ria, Sečkařová Kateřina, Tálská Isabella. Chlapci: Kalný Jakub, Malúš Maxmilián, Sedláček Mikuláš. Třídní učitelka Eliška Bílková. Druhý ročník navštěvuje 11 žáků, třetí 9 žáků – třídní paní ředitelka Jana Janošková. Ve
čtvrtém ročníku je 11 žáků a pátý ročník má 8 žáků – třídní Věra Bucifalová. První třída
- 1. ročník samostatně. Druhá třída 2. a 3. ročník spojený.
Třetí třída 4. a 5. ročník spojený. Školnice Pavla Jančárová.
Zdejší mateřskou školu letos navštěvuje 39 dětí, které jsou
rozděleny do dvou tříd: 1. třída „Včeličky“, děti od 2 do 4 let,
celkem 23 dětí, které vyučuje Pavla Vašicová a Mgr. Alžběta
Čajková. 2. třída „Žabičky“, děti od 5 do 7 let, celkem 16 dětí,
vyučuje Iveta Jagošová. V tomto školním roce máme 11 předškoláků, z toho 10 chlapců a 1 dívku.
Školnice Věra Maňáková.
Taky začínáme vařit v nově zrekonstruované školní jídelně.
Vedoucí kuchyně Naděžda Hořáková, kuchařky: Marie Horňáková, Květoslava Hozáková, Marie Křápková.
Lúcký zpravodaj 2016/03
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25 let Charity Veselí nad Moravou
Ve dnech od 4. do 9. července bylo možné
v přísálí kulturního domu v Louce shlédnout
putovní výstavu k 25. výročí působení Charity
v naší oblasti. Charita ve Veselí nad Moravou je
složkou Arcidiecézní charity Olomouc, které
právní subjektivitu udělil diecézní biskup dne
16. 5. 1991. Činnost řídí ředitel, v současné době Mgr. Ing. Petr Kolařík PhD. K jeho závažným
rozhodnutím je nutné vyjádření rady Charity ve
Veselí nad Moravou, kterou jmenuje prezident
Arcidiecézní charity Olomouc.
V případě potřeby je možné se obrátit na
vedoucí pečovatelské služby Marii Štípskou
(739 524 367), nebo na kontaktní středisko
Veselí nad Moravou na Ivanu Třináctou
(608 155 143), na kontaktní středisko DPS Lipov
- Renata Hodonská (734 863 009), na středisko
Velká nad Veličkou - Věra Habartová
(739 389 217).
Charitní pečovatelská služba je terénní služba
poskytovaná v domácnostech osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a taky rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem činnosti je zajištění dopomoci cílové skupině uživatelů při činnostech, které nemohou vykonávat sami, a to podle sjednaného individuálního plánu v oblastech Charitativní pečovatelská služba, Osobní asistence, Občanská
poradna, Denní stacionář Toník, Domácí zdravotnická péče, Domácí hospicová a paliativní péče, Regionální půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, Lékárna
u sv. Lukáše, Výdejna léků sv. Alžběty, Humanitární pomoc a práce s dobrovolníky.
Charita úzce spolupracuje s církví, se Základní školou Hutník a Církevní základní školou
ve Veselí nad Moravou. Má taky aktivní program v Domě s pečovatelskou službou
v Lipově. Činnost podporují individuální dárci, jednotlivé obce v regionu a taky spousta
lékařů z naší oblasti.
Ze závěrečného slova ředitele charity při hodnocení činnosti za rok 2015 Vám předávám výzvu: „Dnes je potřeba konat dobro a nečekat na zítřek. K tomu patří přijetí skutečnosti, že konat dobro znamená dát kousek sebe, že to bolí a odměna nemusí přijít
hned. Buďme si naprosto jisti, že přijde. Dovolte mi proto, abych na samém konci zprávy zopakoval pozvání k pomoci, k odvaze vyjít ze sebe a dát kousek sebe samého bez
ohledu na případný vděk či nevděk.“ Mgr. Ing. Petr Kolařík PhD.
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Občané ocenění za kulturní přínos obci
Anežka Kašpárková
Paní Kašpárková se narodila v roce 1927
v Louce. S manželem Antonínem vychovali
dceru Janu a syna Jaroslava. Pracovala
v místní mateřské škole jako školnice. Volný čas po celý život věnovala práci na záhumence a pěstování kytek se táhlo jejím životem jako nit. Každou svou volnou chvíli
vycházela do polí a na louky. Sbírala, sušila,
znala každou místní rostlinu. V zimě pak
tvořila a ještě stále aranžuje obrázky, dekorace či ozdoby, figurky nebo betlémky. Její
slámové ozdoby nás těší na vánočním stromečku v místním kostele. Na Velikonoce
byla její doména malování perníčků ve tvaru koníků a panenek. O její výrobky ze slámy a kukuřičného šustí se zajímala lidová
umělecká družstva.
Svoje květiny pak přenášela štětcem do
pamětních knih a kronik barevně, ale na kapličku vždy jen modrým ultramarínem. Kapličku malovala vždy na jaře při příležitosti prvního svatého příjímání místních dětí. Její
ornamenty nebyly nikdy stejné. Vytvořila vždy nový originální návrh z hlavy bez jakékoliv předlohy. Malby na kapličce byly vidět, všímali si jich kolemjedoucí a naposledy to
byla ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová, která jí osobně navštívila a poděkovala jí za její dlouholetou práci.

Anna Holbová
Paní Anna Holbová se narodila v roce 1941
manželům Kašpárkovým jako čtvrté dítě.
Po základní škole odjela za svým nejstarším
bratrem Františkem do Plzně. Během tří let
se zde vyučila a pak se vrátila zpět do Louky. Provdala se za Aloise Holbu z Louky, se
kterým vychovala 5 dětí – 4 dcery a jednoho syna. Začala pracovat ve zdejší mateřské školce, pak na pile v Javorníku, u Českých drah jako pokladní a před odchodem do důchodu v JZD Lipov na farmě v Louce.
Lúcký zpravodaj 2016/03
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V mládí pracovala aktivně ve sboru hasiček a byla zakládající členkou místní organizace
Červeného kříže. Celoživotně má velkou zálibu v ručních pracích, šije, plete a vyšívá.
Nejdříve začala vyšívat místní kroje pro sebe, své děti a celou blízkou rodinu. Vytvořila
i mnoho čepení pro zdejší dívky. Ve vyšívání má velkou zálibu a šije kroje a krojové panenky pro občany z vesnice a blízkého okolí.
Zapojuje se i do přípravy vánoční výzdoby kostela v Louce. Několikrát v roce se u ní
schází místní ženy a spolu vyrábějí krepové růžičky na výzdobu pomníku padlých, hřbitova a místní kapličky, o kterou se paní Holbová celoročně stará.
Paní Anna Holbová je vždy milá, usměvavá a pokud je v jejich silách ráda vyhoví
a poradí.

Marie Vašicová
Paní Marie Vašicová se narodila rodičům Marii
a Antonínu Škopíkovým jako první dítě roku
1941.
Od dětství těžce pracovala s rodiči na soukromém poli. Raději ale seděla u svého otce kožešníka s jehlou v ruce. Z odstřižků látek sešívala první oblečky pro panenky a ve svých 14
letech si ušila své první šaty.
Po ukončení základní školy začala studovat
Střední vinařskou školu ve Bzenci, kterou dokončila po přerušení již se dvěma dětmi.
V roce 1958 se provdala za Františka Vašicu
a vychovala s ním 5 dětí, Marii, Ludmilu, Františka, Jarmilu a Věru. K dnešnímu dni má už 12
vnoučat a 4 pravnoučata.
Od roku 1960 byla členkou Jednotného zemědělského družstva v Louce. V roce 1968 nastoupila do Kordárny ve Velké nad Veličkou.
Zde pracovala jako tkadlena až do odchodu do předčasného důchodu v roce 1991.
Celý život nejen šila a přešívala šaty pro děti, ale i vyšívala ubrusy, podnosy a obrazy,
pletla, háčkovala a síťovala záclony.
Teprve až děti odrostly a založily si vlastní rodiny, všem jejím členům ušila a vyšila kroje.
Její zručnosti a umění si všimli i ostatní spoluobčané a pak už kroje šila i na zakázku. Její
sbírka posloužila paní Kristýně Petříčkové k vydání knížky Lidový oděv v obci Louka. Její
práci bylo možno vidět i na výstavě v Louce. Svým podílem přispívá k úctě a lásce k lidové tradici, folkloru a našim předkům.
V letošním roce oslavila polokulaté životní jubileum.
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Božena Pokorníková
Paní Božena Pokorníková se narodila v roce
1949 Boženě a Antonínu Maňákovým jako
sedmé z osmi dětí. Školní léta prožívá na
základní škole v Louce a v Lipově. Po škole
nastupuje do učení ve Zlíně na textilní učiliště v oboru mechanička textilních strojů.
Získané znalosti plně využívá v pracovním
životě na Kordárně ve Velké nad Veličkou,
kde pracovala plných 41 let až do důchodu v roce 2008.
19. duben 1969 je její den svatební, v lipovském kostele si řekli své ano s Jiřím Pokorníkem. Vychovali spolu dva syny Jiřího a Lukáše. Jak se říká, na plný úvazek se věnovala
svým čtyřem vnučkám.
Celý svůj dospělý život se věnuje věcem veřejným, 30 let působí jako pokladní Českého
červeného kříže, půjčuje nádobí ke slavnostním příležitostem. Dlouhá léta se podílí
jako členka kulturně školské komise při obecním úřadu v Louce na přípravě mnoha kulturních, společenských i sportovních událostí, soutěží a besed pro důchodce. Svým dílem pomáhá ochotníkům při divadelních představeních.
Po vybudování kostela v Louce poskytuje spoluobčanům i služby duchovní, vede modlení a spolu s ostatními se stará o kostel.

Volby do zastupitelstev krajů
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 138/2016, s datem rozeslání dne 6. května
2016, volby do zastupitelstev krajů. Podle § 3 odst. 1 zákona je tak za den vyhlášení
voleb považován 6. květen 2016.
Na základě §27 odst. 1 zákona zveřejňujeme oznámení o době a místě konání voleb do
zastupitelstva Jihomoravského kraje

pátek
sobota

7.října 2016
8. října 2016

od 14,00 hod do 22,00 hod.
od 8,00 hod do 14,00 hod.

Volby budou probíhat v kanceláři starostky.
Anna Vašicová
starostka obce
Lúcký zpravodaj 2016/03
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Připravuje se
7. 10. 2016

Hody ročník 1998 ČMELÁCI

8. 10. 2016

Hody ročník 1998 dechová hudba ŠOHAJKA
z Dolních Bojanovic

9. 10. 2016

Hody ročník 1998 obchůzka po obci,
Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila

7. – 8. 10. 2016

Volby do zastupitelstev krajů Jihomoravského kraje

16. 10. 2016

Dračí polétání ve 14.00 hodin na louce u zastávky

27. 10. 2016

ČČK ‐ Světluškový průvod, sraz v 17.00 hodin

13. 11. 2016

Svatohubertská mše v kostele Panny Marie Růžencové
v Louce

19. 11. 2016

Humor, koření života

22. 11. 2016

Floristický seminář s Jaromírem Kokešem
v 16.00 hodin v KD

27. 11. 2016

Tajemství adventu, koncert spojený s mini trhy v KD Louka

prosinec

hry pro děti v KD a vypouštění balonků s přáním Ježíškovi,
termín bude upřesněn

9. 12. 2016

ZŠ a MŠ Louka předvánoční jarmark s koledováním dětí
MŠ Louka v doprovodu CM Marka Potěšila,
začátek v 16.00 hodin v KD

Hodová kačena
Pečená kachna na hokaidu
Kachnu naporcujeme, posolíme, pokmínujeme a necháme
den odležet v chladnu.
Pečeme pomalu 3 hod., v průběhu pečení potřeme medem, občas poléváme
výpekem (sádlem), půl hodiny před koncem pečení přidáme dýni hokaido
nakrájenou na proužky, lehce posolenou a posypanou grilovacím kořením.
Jako příloha je vhodný bramborový salát.
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