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ZPRAVODAJSTVÍ
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Začíná nám v přírodě barevně nejkouzelnější období roku – podzim. Bohužel kromě této nádhery v krajině na nás
dopadla i druhá vlna pandemie a případy se začaly vyskytovat i v naší obci. Nebudu vám zde připomínat doporučené
zásady v boji s touto nemocí, slyšíte je neustále ve sdělovacích prostředcích spolu s omezujícími nařízeními. Jen bych
vás chtěl požádat, abyste tato pro vás omezující opatření dodržovali.
Nastalá situace nás donutila zrušit plánované podzimní kulturně-společenské akce. Nejbližší akcí, se kterou, pokud
to okolnosti dovolí, počítáme, by bylo rozsvícení vánočního stromku. Jsem rád, že se během léta podařilo uspořádat
některé tradiční akce – nohejbalový turnaj, košt gulášů nebo třeba dětské odpoledne na myslivecké chatě. Věřím,
že se vám tyto akce líbily a zachováte jim přízeň. Děkuji všem, co se zasloužili o přípravu a průběh těchto akcí.
Chtěl bych vám jménem svým i zastupitelstva obce popřát do těchto nelehkých dní hlavně hodně zdraví a optimismu.
Ing. Radim Buzík, starosta

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

schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Obce Louka pro ZO ČSOP Buchlovice - provozovatel Záchranné
stanice volně žijících živočichů Buchlovice v celkové výši 1000,- Kč.
schvaluje zakoupit 100 ks protipovodňových pytlů pro případ ohrožení povodní.
schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Louka a městem Kyjov na částku 3.033,21 Kč využitých jako finanční dar na
pokrytí nákladů na právní analýzy ve věci těžby štěrkopísků v blízkosti vodního zdroje Bzenec komplex.
schvaluje žádost o umístnění reklamního panelu na sloup veřejného osvětlení před RD č. 80 na základě Smlouvy
o pronájmu reklamní plochy.
schvaluje finanční dar na „Nohejbalový turnaj“, který se uskuteční dne 15. srpna 2020 v areálu „Pod hájem“
v celkové výši 5.000,- Kč.
schvaluje žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro novostavbu „NOVOSTAVBA rd, PARC.Č.3098, 3099,
3104/1“ a souhlasí s napojením na místní komunikaci.
schvaluje pacht pozemků ve vlastnictví Obce Louka parc. č. 2572 část o výměře 5800 m 2 a parc.č. 2573 o výměře
6598 m2 v k.ú. Louka u Ostrohu ZO ČSOP Bílé Karpaty, Bartolomějské 47, 69801 Veselí nad Moravou za účelem
dlouhodobého zajištění ochrany přírody na dobu pěti let (1. 1. 2021 až 31. 12. 2025)
schvaluje převedení částky 120 143,46 Kč z fondu zlepšeného výsledku hospodaření do fondu reprodukce
na zastřešení pískoviště v mateřské škole.
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CO SE U NÁS DĚJE
LETNÍ ZÁBAVY POD HÁJEM

LETNÍ KINO POD HÁJEM

První a poslední prázdninový pátek jsme v Areálu pod
hájem uspořádali dvě ročníkové zábavy - Energy party
a Mexico party. Počasí nám přálo, a proto doufáme, že se
všichni dobře bavili. Srdečně děkujeme za hojnou účast,
a také děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomáhali
a podporovali nás. Doufáme, že se tyto tradice budou
dodržovat i nadále.

Po úspěšném letním kině pro děti, které Pod Hájem
proběhlo na konci školního roku uspořádala kulturně
školská komise v pátek 31. července promítání i pro
dospělé. Předem mohla veřejnost na facebookové
stránce obce hlasovat pro film, který by ráda zhlédla.
Vítěz hlasování – film Okresní přebor – se poté promítal.
Bohužel zájem občanů byl nízký a tak jsme přivítali
pouhých 24 diváků. I tak jsme si večer příjemně užili.
Kdo chtěl, dal si v bufetu grilovanou klobásu nebo
hermelín, osvěžil se pivem z místního pivovaru nebo
domácími limonádami. Letní kino u nás Pod Hájem
nebylo letos poprvé. Naši dříve narození spoluobčané
si jistě vzpomenou, jak pod Háj chodívali na „Vinnetoua“
nebo „Angeliku“. Příští rok budeme s promítáním určitě
pokračovat.

/Ročník 2002/

DEN OTEVŘENÝCH VRAT
V pátek 17. a v sobotu 18. července jsme v Čechově
dvoře uspořádali ve spolupráci s Pivovarem Louka Den
otevřených vrat. Po oba dny bylo připraveno pro
návštěvníky celkem 5 druhů lúckého piva, jak
čepovaného, tak i v lahvích.
Páteční program se nesl výhradně ve folklorním duchu,
a to za doprovodu Horňácké cimbálové muziky Jožky
Staši. Sobotní nabídka byla pro návštěvníky mnohem
rozmanitější. O chuťové pohárky se od poledne starala
partička Matyho chálka z Brna. Tito specialisté
na catering si připravili velmi povedené dobroty, které se
setkaly s velmi příjemným hodnocením. V rámci
kulturního programu vystoupila kapela Rózinky
z Kozojídek, Kuželovské zpěvulky v doprovodu Horňácké
cimbálové muziky Marka Potěšila a závěr večera vyplnila
česko-slovenská kapela WBand.
Kromě vystoupení našich hudebních hostů mohli naši
návštěvníci také nahlédnout do naší garáže s veterány
a muzea historických nástrojů.
Velmi příjemný víkend nám sice trochu znepříjemnilo
deštivé počasí, avšak i napříč tomu se lúcké pivo ukázalo
světu velmi dobře.
/Bc. Martin Kučera/

/Mgr. Martina Šradějová/

STARÉ PECKY
Napříč počáteční nejistotě počasí a vládních opatření
proběhla v pátek 7.8.2020 Pod Hájem netradiční zábava
s názvem Staré pecky. Hráli zde především české
a slovenské písničky v podání DJ Matějka a DJ Kalendise.
Repertoár byl velmi pestrý, večer začínal nejstaršími hity
a k ránu se pokračovalo až k těm nejmodernějším.
Počasí nám přálo a celou dobu panovala teplá noc bez
deště. O půlnoci vypadla elektřina v celém areálu, ale
i přesto všichni zachovali skvělou atmosféru a bavili
se dál.
Zábava nebyla v režii ročníku, ale na pořádání se podílela
parta lúckých a lipovských kamarádů napříč ročníky
1997-2004. Záměrem bylo uspořádat akci, kterou si užijí
mladí (40+) i mladší(40-). Byli jsme proto moc rádi,
že se zde objevila i silná sestava rodičů a lidí podobného
věku z okolí, kterým, a také všem zúčastněným, moc
děkujeme, že se odvážili a přišli.
V neposlední řadě děkujeme vám, všem spoluobčanům
za toleranci při rušení vašeho spánku.
#nejlepšílidimámevLúce
#nejlepšíbabičkyadědečkytaky
#DĚKUJEME
/Denisa Chrenčíková/
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CO SE U NÁS DĚJE
DĚTSKÝ DEN

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

V sobotu 8. srpna odpoledne proběhl již tradiční
dětský den na myslivecké chatě Diana. Letos se sešlo
na 50 dětí různého věku, dokonce i z okolních vesnic.
Jako vždy šly předškolní děti na chatu kratší cestou
spolu s rodiči a plnily různé úkoly. Starší, rozdělení
do skupin, putovali na chatu delší cestou a potýkali
se s úkoly s pohádkovými náměty. Na chatě nechyběly
opečené špekáčky, limonáda, buchta, pro dospělé
káva. Pro děti byla ještě připravena krátká „olympiáda“
složená z Lego disciplín. Po závěrečné hře
„Na mravence“ (která se mimochodem k myslivecké
chatě velice hodila – letos bylo v areálu chaty opravdu
velké množství lesních mravenců) byly děti odměněny
medailí, sladkostmi, ledňáčkem a drobnou hračkou.
Členové mysliveckého sdružení jako vždy perfektně
připravili chatu a zorganizovali pro děti střelbu
ze vzduchovky. O program pro děti se zase skvěle
postarala skupina mládeže v čele s Terkou Sečkařovou
a Lenkou Karáskovou. Všem velmi děkujeme
za příjemnou spolupráci a těšíme se na příští rok!

V sobotu 15.8.2020 proběhl již 22.ročník tradičního
nohejbalového turnaje. O putovní pohár obce Louka letos
soupeřilo 12 týmů s celkovým počtem 95 hráčů. Tradiční
turnaj byl letos o pár týdnů posunut až do půle srpna kvůli
celosvětové pandemii, naštěstí naši akci Covid-19
nenavštívil a nepřerušil.

/Mgr. Martina Šradějová/

KOŠT GULÁŠŮ
V letošním roce se trochu netradičně konal košt
gulášů dne 22. srpna. Účastníci se nezalekli současné
situace a přišli akci podpořit v počtu osmi týmů. Krom
stabilních týmů se zapojili i nováčci.
V hodnocení poroty se na prvním místě umístil tým
Stavoši, následoval tým SKI team a krásné třetí místo
Myslivci z Louky. Diváci však rozhodli jinak a nejvíce
hlasů putovalo týmu: Mladé, krásné kuchařinky. Kromě
změny termínu bylo i velké překvapení v tom, že letošní
akci přišli podpořit zástupci z dětského oddělení
Nemocnice Kyjov, kterým bude v následujících dnech
předán šek v částce 35 000 Kč. Děkujeme návštěvníkům
a také všem, kteří se podíleli na příspěvku pro dětské
oddělení, právě díky Vám můžeme pomáhat.

Přestože se tento zákeřný vir podepsal na menší účasti
hráčů a fanoušků, chuť piva a grilovaného selete několik
zdejších příznivců přilákala. V odpoledních hodinách se
podávalo 32 kilové sele, o jehož přípravu se opět postaral
Tomáš Hudeček. K desetistupňovému pivu si pak
návštěvníci mohli dát také kuřecí či vepřové maso, poctivé
klobásky či špekáčky. Obsluhu bufetu zajišťovala
pohledná děvčata a šikovní hoši z týmů Limets a Grepíci.
Turnaj se po skupinových zápasech přenesl do druhé
poloviny, a to do vyřazovací části, v níž proběhly zápasy
postupujících týmů. První místo letošního ročníku
podruhé v historii turnaje vybojovali hráči z týmu Zkrati
(Miroslav Smetka, Roman Chotaš, Viktor Michalička,
Oldřich Modl), kteří ve finále po třech setech porazili tým
Stavoši – B (Matěj Grabec, Rostislav Moravec ml. a st.,
Filip Sečkař). O třetí místo se utkaly pořadatelské týmy,
z nichž lépe vyšel tým Limets (Petr Čajka, Zdeněk Lejčko,
Michal Mikeska, Kamil Pavlica) a čtvrté místo tedy obsadil
tým Grepíci (Radim Fanta, Lukáš Kostelanský, Michal
Kostelanský, Broněk Sup).
Po skončení finále proběhlo slavnostní předání cen
a ukončení turnaje za potlesku diváků. Hudba a tancování
na parketu však pokračovalo i po vyhlášení až do pozdních
večerních hodin.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem hráčům
a fanouškům, kteří se turnaje zúčastnili. Stejnou mírou
děkujeme taktéž sponzorům akce a obci Louka za
propůjčené prostory a podporu. Touto cestou bychom
Vás rádi vyzvali k návštěvě i příštího nohejbalového
ročníku v roce 2021.
/Michal Mikeska – pořadatelský tým Limets/

/SDH Louka/
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CO SE U NÁS DĚJE
SOUTĚŽ TFA

PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA

Dne 23.8.2020 proběhla ve Velké nad Veličko soutěž
TFA (Toughest Firefighter Alive) -Nejtvrdší hasič přežije.
Naše hasiče reprezentovala ne–hasička Lenka Lejčková.
Úspěšně zvládla celou trať složenou z 9 disciplín, mezi
které mimo manipulace s hadicemi patří, např. přesun
figuríny, překonání dvou metrové bariéry, přesun
pneumatiky. Smekám před jejím výkonem a odvahou.

Pro dospělé i dětské „tvořivce“ bylo v pátek 11. září
od 18 hod v přísálí KD připravena podzimní tvořivá
dílna. Z opravdu velkého množství nashromážděného
přírodního i umělého materiálu si mohli zájemci
vytvořit několik různých výrobků – dekorativní stromek
v květináči, proutěné srdce na dveře, gerberu z ruliček
od toaletního papíru, motýlky a kytky z pedigu, jablko
ze starých triček, drobná zvířátka ze šišek a bodláků
nebo obraz podzimního stromu vytvořený z voskovek
pomocí žehličky. Tvořit přišlo asi 20 lidí, atmosféra byla
opravdu pracovní a veselá a výrobky opravdu velmi
hezké.

/Ing. Josef Štědronský/

LÉTO NA ČECHOVĚ DVOŘE
Letošní rok byl pro nás všechny velmi specifický.
Po jarní přestávce, zapříčiněné vládními opatřeními, jsme
zahájili letní sezónu a zároveň spolupráci s Pivovarem
Louka. Po zdařilé akci Den otevřených vrat jsme
pokračovali s kulturním plánem, který jsme si pro tento
rok naplánovali. Letní kino Přes prsty v polovině srpna
se podařilo a snad jen obavy z nepříznivého počasí k nám
nepřilákaly více návštěvníků.
Divadelní představení Námluvy u Kalousků v podání
ochotníků z Lipova sklidilo také velký ohlas a připravilo
nás na zlatý hřeb celého kulturního programu pro tento
rok.
Na pátek 18.9. jsme se těšili od jara - do Čechova dvora
přijal pozvání Spolek Kašpar - Divadlo v Celetné se svou
inscenací Slovácko sa nesúdí. Toto představení bylo jen
několik hodin před plánovaným začátkem zrušeno ze
strany účinkujících. Pokud jste si na toto představení
zakoupili vstupenku v předprodeji, zůstává platná i pro
náhradní termín, který je naplánovaný na jaro 2021.
V případě, že Vám nebude náhradní termín vyhovovat,
bude možné vstupenky vrátit tam, kde byly zakoupeny.

/Mgr. Martina Šradějová/

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ
V neděli 20.září se v kostele Panny Marie Růžencové
uskutečnila slavnostní děkovná mše za úrodu. Jako vždy
bylo prostranství před oltářem vyzdobeno dary přírody.
Ačkoli momentální nákazová situace neumožňovala
zpěv celého chrámového sboru, jeho funkci při děkovné
písni skvěle zastali žalmisté, dokonce za doprovodu
trubky Anežky Hrbáčkové. Tradiční výstava ovoce
a zeleniny, jejíž víkendový termín se vždy snoubí
s děkovnou mší byla letos vzhledem ke zhoršující se
nákazové situaci zrušena. Součástí výstava byla také
plánovaná výstava fotografií Družičky 2021, pevně
věříme, že se nám tento projekt v Louce ještě podaří
představit.
/MVDr. Barbora Hrbáčková/

Děkujeme Vám za zachovanou přízeň v těchto časech
a přejeme všem především pevné zdraví.
/Bc. Martin Kučera/
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
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FOTOGALERIE

Místo Horňáckých slavností jste
tentokrát mohli zavítat do Louky
na „DEN OTEVŘENÝCH VRAT“…

Lenka Lejčková reprezentovala v soutěži
TFA ve Velké nad Veličkou…

Pod hájem bylo v létě na zábavách vždy veselo…😊
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FOTOGALERIE

Srpen jsme zahájili dětským dnem okolo Louky se
zakončením na myslivecké chatě Diana…

Nabídka na letošním koštu gulášů byla opět velmi pestrá…

Účastníci tradičního
nohejbalového turnaje…

Děkujeme všem autorům za poskytnuté fotografie.

8

…
ZAJÍMAVOSTI
Podzim s sebou přináší nejen rosu v trávě, barevné listí a ranní mlhy, ale především také čas
sklizně na polích a v sadech. Právě na toto téma pro Vás připravila článek do podzimního
čísla zpravodaje již tradičně Mgr. Anežka Hrbáčková. Ačkoli nepříznivá situace nepřeje
společenským událostem a setkáním, přesto přejeme všem příjemné, především však
ve zdraví prožité nadcházející dny, třeba právě v barevné podzimní přírodě…

DOŽÍNKY – OSLAVY KONCE SKLIZNÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Sklizeň obilí byla odpradávna vrcholem zemědělských prací. S tímto obdobím se pojily oslavy úrody, provázené
hodováním, tancem a všeobecným veselím. Na slavení konce polních prací můžeme dobře pozorovat, jak se v průběhu
věků proměňuje forma i obsah svátku. Dožínky se totiž slavily od nejstarších dob, z nichž máme pouze nemnohé
písemné doklady, slavily se v generacích našich prarodičů a slaví se leckde dodnes. Procházejí však neustálou
proměnou. Ty drobnější, ne tak výrazné změny, nastávaly takřka s každou novou generací lidí obdělávajících pole. Ale
dějiny přinesly také několik výrazných změn, jež „přepsaly“ hlubší významy oslav konce sklizně.
Slovanské kmeny na našem území v tyto dny oslavovaly hojnost, přinášely oběti božstvům a zajišťovaly si tak úrodu na
nadcházející rok. Doloženo je i věštění příští úrody pomocí soch bůžků. S příchodem křesťanství se oslavy postupně
začlenily ke dvěma velkým mariánským svátkům (Nanebevzetí Panny Marie 15.8. a Narození Panny Marie 8.9.) a
dostaly křesťanský ráz. Některé staré náboženské představy však přetrvaly až donedávna, jak je vidět například na
zvyklosti svěcení semen, přidávaných následně k setbě.
V dobách před zrušením roboty, kdy byli všichni rolníci poddaní té které vrchnosti, byly dožínky svátkem, který odrážel
vztah mezi poddanými a majiteli půdy. Podobný rys najdeme i po roce 1848, kdy oslavu pro najaté pracovníky strojil
hospodář – majitel statku. Její průběh se dochoval v základních rysech až dodnes, ačkoliv se oslavy mírně lišily podle
kraje či obce. Někde se v průvodu nesl věnec, uvitý z obilných klasů a polních květů, někde se kvítím zdobily obilní kosy
a srpy. Důležitou roli hrál mnohde poslední snop neboli baba. Po příjezdu na statek s posledním vozem následoval
aldamáš (na Horňácku odomáš), oslava zakončené práce jídlem, pitím, tancem a zpěvem. Ten probíhal často na statku,
ale také v hospodě či jinde a byl vždy na účet hospodáře.
Jak vypadaly dožínky v prvním poválečném desetiletí v obci Louka, jsem se ptala pana Jana Škopíka a paní Anežky
Hrbáčkové. Dožatou slavili lidé, kteří se nechali na žně zaměstnat na statku u Čecha, tam se slavívalo na jeho dvoře.
Ale dožínky oslavovala společně také celá obec poté, co každý dožal na svém. Starosta obce jel vozem s košinou Pod
Háj (most tenkrát nebyl, jezdilo se přes vodu), kam ho doprovázel průvod ženců, žneček a odběraček s kosáky a kosami,
nazdobenými červenými pentlemi. Všichni byli v krojích – ženy měly rukávce a šátky uvázané na zuzku, muži černé
kalhoty a krojové košele. Děti nesly malé dřevěné kosy a kosáky, také nazdobené. Vybraný mladý pár nesl věnec z obilí,
propletený květy, a za přednesu mnoha říkanek ho slavnostně předal starostovi. Ve svých vzpomínkách oba pamětníci
zmiňují, jak to „bývauo pěkné, veselé.“ Pod Hájem hrála muzika, tvořená nejčastěji pětičlenným štrajchem, tancovaly
se sedlácké a zpívalo se. Na organizaci se tehdy podílel jak starosta, tak spolky Orel a Sokol, sbor hasičů a zejména
stárci spolu s mládenci, kteří se ten rok chystali na vojnu.
Konec spontánních oslav dožínek přišel s násilnou kolektivizací venkova. Po roce 1960 se dožínkové oslavy konaly už
jen v rámci místního jednotného zemědělského družstva, a to pouze pro jeho členy. JZD bylo také jediným
organizátorem (Československá Orelská jednota byla v r. 1948 komunistickým režimem na dlouhých 42 let zrušena).
Podle vyprávění pamětníků bývalo dříve, než byly za totalitního režimu rozorány meze, zceleny polní lány a než se
začalo s užíváním silných pesticidů a herbicidů, všude plno kvítí. Také mezi klasy prorůstaly polní květiny, ale zejména
podél krajů polí jich bylo nepřeberně. Při orbě dobytkem se nezasahovalo až do krajů cest, zachovávaly se meze. Byla
to „radost pohledět. A také lúky, jaké byly, to včíl nenajdeš.“
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ZÁVĚR
Oslava ukončení polních prací má ve své podobě některé rysy, které přetrvaly z dávných dob až do současnosti. Význam
těchto prvků, ale také obsah celé slavnosti, však prochází neustálou změnou. Těžko bychom nyní mohli pochopit
vnímání dožínek lidmi v předkřesťanských dobách. Ale podobně vzdálené našemu dnešnímu myšlení může být pojetí
oslav rolníky před zrušením roboty - naši předkové, do té doby poddaní, nabyli občanských práv, a až tehdy se stali
vlastníky půdy, kterou obdělávali. Jiné bylo pojetí soukromého zemědělce, jehož rod hospodařil na svých polnostech
po generace a zcela jiné smýšlení provázelo oslavy dožínek v socialistických JZD. A tak i dnes, kdy se na náš venkov
slavení dožínek vrací, vidíme zcela nové a svébytné významy. Bez zkušenosti celoživotní těžké práce, kdy byl člověk
zároveň bytostně závislý na každoroční úrodě, nemůže být prožívání oslav sklizně totožné, jako bylo před sto lety.
Přesto si dožínky našly své místo i v dnešních dobách. V mnoha obcích je pořádají folklorní soubory nebo jiné zájmové
spolky. Klade se důraz na významy jako je vesnická pospolitost, sousedská vzájemnost, estetika folklorních tradic a
zpestření života obce. Jiná, hlubší významová rovina, pak přináší i pro současného člověka tolik přínosný pocit
vděčnosti za Boží dary. A vědomí, že denní chléb není samozřejmostí.
Zdroje:
Niederle, L. [red].: Moravské Slovensko: Národopis lidu českoslovanského, díl 2., Město Kyjov, 2014
https://is.muni.cz/th/xjxa1/384003magisterka.pdf
http://www.orel.cz/?ukaz=zakaz_cinosti_orla
https://www.ustrcr.cz/
https://is.muni.cz/th/aid7c/Polackova_Teatralita_stredoveke_literatury_doby_lucemburske_final.pdf
https://is.muni.cz/th/jv4vx/Vliv_krestanstvi_na_zivot_cloveka_na_Velke_Morave.pdf
https://is.muni.cz/th/uvo43/Diplomova_prace_-_Koci_Kristyna.pdf
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KALENDÁŘ AKCÍ
29
NEDĚLE

ADVENT V LOUCE
Prostranství před KD Louka

Kalendář akcí je pouze orientační, pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínu, času či místa akce.
Akce se mohou měnit především na základě epidemiologické situace a ochranných opatření, pro Váš lepší přehled
doporučujeme sledovat webové stránky obce Louka, popř. facebook obce Louka.
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…
STRÁNKA PRO DĚTI

Podzimní vítr spletl
všechny draky na nebi
dohromady. Dokážeš
je rozmotat a poznat,
který papírový drak,
ke komu patří?

Poznáš tři druhy
stromů a jejich
podzimní plody?
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…
STRÁNKA PRO DĚTI
Draci se rozlétli do nebe,
ale každému z nich něco
chybí. Doplň chybějící
části a dráčky vybarvi…

Najdeš mezi obrázky
všech deset rozdílů?

..A na závěr ježčí
omalovánka..
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