Soutěž vesnice roku 2007

Obec Loučka – okres Vsetín

1. Obec a její koncepční dokument
Úvod
Obec Loučka leží ve Zlínském kraji v okrese Vsetín, asi 10 km jihozápadně od Valašského
Meziříčí u hlavního silničního tahu silnice II.třídy č.150 do Bystřice pod Hostýnem.
Součástí obce Loučka je i bývalá obec Lázy , nyní místní část. Obec se rozkládá na celkem 689 ha
a tvoří ji dvě samostatná katastrální území. Katastr Loučky leží v nadmořské výšce 410 m na
rozloze 531ha. Katastrální území Lázy se nachází v nadmořském výšce 540 m a má 158 ha.
Obcí prochází železniční trať Ostrava – Kojetín, vlaková zastávka je vzdálena asi 1,5 km od
středu obce. Autobusové zastávky jsou v obci tři. Nejvíce je využívána linka do Valašského
Meziříčí. Většina obyvatel dojíždí za prací do Valašské Meziříčí, méně pak do Bystřice p/H. a
Kelče, k dopravě využívají převážně osobní automobily. Někteří obyvatelé našli práci také u
menších firem a drobných provozoven v naší obci.
Obec Loučka leží na rozhraní zalesněných vrchovin Hostýnských vrchů a zemědělských pahorkatin.
Již v minulosti byla zemědělskou obcí, a to se také uplatňuje v jejím krajinném rázu. Zemědělsky je
obdělávána zejména severovýchodní a severozápadní část území.
V obci žije celkem 740 obyvatel s převahou ženské populace. Město Valašské Meziříčí je
pro naši oblast pověřenou obcí.
Loučka se poprvé výslovně připomíná v predikátu mana olomouckého biskupství Jana
z Loučky v roce 1307. Naše obec letos oslaví 700 let od svého vzniku.
Ve vsi kolem roku 1628 byl postaven barokní zámek, ke kterému byl z původní zámecké kaple roku
1771 přistaven kostel. V jeho těsné blízkosti se na ploše asi 1,7 ha rozkládá původně barokně
upravený a dnes již přírodně krajinářský park.
Zámek, kostel, park a vstupní brána jsou chráněny jako kulturní památky.
V roce 1826 byla v obci Loučka postavena hřbitovní kaple s hrobkou. Roku 1913 byl pak zbudován
misijní kříž a v roce 1919 vysvěcen pomník k uctění památky padlých v I. světové válce. Základní
škola byla postavena v r.1928. Slavnostní vysvěcení praporu a znaku obce se datuje k 23.6.2002.
K dominantám obce patří již zmiňovaný farní kostel zasvěcený Dobrému Pastýři a nový
zámek s parkem umístěnými ve středu obce, kde se také nachází pošta, obchod a hasičská
zbrojnice. V centru obce najdete nejstarší zástavbu, kterou tvoří většinou opravené bývalé selské
usedlosti se zachovalým původním vzhledem. V dalších částech obce převládá nová zástavba
rodinnými domy.
Místní část Lázy je bývalou malou horskou obcí, kde se roztroušená zástavba táhne podél
silnice v malebném prostředí luk, pastvin a lesů. Lázy vznikly z rozptýlených pasekářských
usedlostí a tomu odpovídá i typ zástavby obce. Dnes převládají opravené domy k rekreačním
účelům. V této místní části se nachází typická valašská roubená zvonice, která je chráněnou
kulturní památkou a k zajímavostem patří památný strom – dvě stě let stará lípa.
V naší obci byl zpracován Územní plán sídelního útvaru Loučka (Lázy) v roce 1995
(schválen roku 1997). Během platnosti územního plánu bylo projednáváno několik změn.
V současné době je zastupitelstvem schválena žádost o vypracování nového územního plánu.
V následujícím období 2007 – 2009 by měla v katastru obce Loučka proběhnout také komplexní
pozemková úprava.
Obec má zpracován dokument - Místní program obnovy vesnice (pro období 1996 – 2000),
který řeší dílčí části rozvoje venkovského prostoru. Každoročně je zastupitelstvem schvalován
místní program obnovy venkova, který navrhuje řešení aktuálních problémů a nedostatků. Pro rok
2006-2007 to bylo zejména dokončení rekonstrukce základní školy, oprava vodovodu na Lázech,
rekonstrukce rozvodů elektřiny, momentálně probíhá realizace cyklostezek,…
Rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2007 je vyrovnaný.

Příjmy i výdaje činí 5 807 000,- Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2006 :
příjmy daňové
příjmy nedaňové
kapitálové příjmy
přijaté dotace

4 996 000,- Kč
300 000,- Kč
22 000,- Kč
11 326 000,- Kč

příjmy celkem

16 644 000,- Kč

běžné výdaje
kapitálové výdaje

6 500 000,- Kč
11 071 000,- Kč

výdaje celkem

17 571 000,- Kč

2. a 3. Společenský život a aktivity občanů
OÚ pověřil udržování a obnovu místních tradic, svátků a obyčejů Kulturní a sociální komisi,
které spolupracují se spolky působící v obci. V obci působí TJ Sokol Loučka, Sbor dobrovolných
hasičů, Myslivecké sdružení Podhůří a Český svaz zahrádkářů.
Obecní úřad vydává měsíčně „Obecní zpravodaj“ a základní škola vydává měsíční Informátor ZŠ
Loučka. Obecní úřad i základní škola provozují také webové stránky.
Mimo pohlednic, keramických hrníčků a stolního kalendáře bude v letošním roce v prodeji také
obrázková publikace o obci v ročních obdobích. Připravuje se také obsáhlejší publikace o historie
obce a její současnosti, která bude vydána k letošním oslavám.
Na začátku února jsme již po dvaatřicáté uctili památku tragické události z konce II. světové
války pochodem k památníku obětem na Bílové V plesovém období byly uspořádány tři plesy a
dětský karneval. Plesovou sezónu ukončil tradiční masopustní průvod – „vodění medvěda“.
Koncem května jsme v obci uvítali pana arcibiskupa, který nám vysvětil nový zvon. Zvon
zasvěcený Panně Marii ustavičné pomoci byl pořízen ze sbírek občanů naší i okolních obcí a
sponzorských darů.
Od nepaměti se v naší obci udržel zvyk – klapotání – které nahrazuje zvonění zvonů ve
velikonočním období. Klapotání v naší dědině nikdy nebylo nikým organizováno (žádným spolkem
či organizací). Traduje se z generace na generaci místních „ogarů“. Skupinky klapotářů vedou 2 – 4
„ kapitáni“, kteří byli dříve ministranty, či byli vybráni farářem, dnes jsou to nejstarší místní chlapci
základní školy. Ti mají mladší chlapce na starosti, sledují docházku a udělují trestné body při
porušení jistého řádu. Podle hodnocení kapitánu jsou jednotlivci na konci klapotáni odměňováni.
Klapotky jsou dřevěné a jejich zvuk je doplněn píšťalkami kapitánů, kteří udávají rytmus. Klapotání
probíhá od zeleného čtvrtku (po bohoslužbě) do sobotního poledne. Klapotají třikrát denně – ráno,
v poledne a klekání. V sobotu dopoledne pak chodí chlapci s „kukaní“ po koledě do chalupy
k chalupě a odříkáváním koledy si vyslouží odměnu – peníze, vajíčka, sladkosti. V poledne
naposledy klapotají (tzv. „děkovačka“ za koledu). Pak kapitáni rozdělují odměny. V minulých
letech byli naši klapotáři několikrát zváni také do Valašského muzea v Rožnově p. Radhoštěm, aby
předvedli tento u nás dosud živý zvyk. V roce 2006 byli chlapci po obci doprovázeni také
pracovníky muzea, kteří pořizovali archívní nahrávky.
Květnové výročí osvobození naší obce jsme oslavili lampiónovým průvodem k pomníku
padlých, který se stává nově obnovenou tradicí. Oživením byl loni závěrečný ohňostroj.
Poslední roky je slavnost kácení máje spojena i s oslavou dětského dne. Spolu s místní mládeží i
rodiči bývají pro děti připraveny různé soutěže, které jsou odměňovány sladkostmi. Odpoledne
zpestřily děti z mateřské školky, dále vystoupily členky kroužku aerobiku HIP HOP. Zlatým
hřebem programu bývá místní skupina ochotníků, která ve své scénce „Tož, co nového“ probírá vše
co se za poslední rok v obci stalo.
Základní škola pořádá také několik sportovních akcí – oblastní soutěže v aerobiku, soutěž o
nejlepšího atleta školy,… Kroužek aerobiku bojuje v různých soutěžích a pravidelně obsazují jedny
z prvních příček. V loňském roce děvčata reprezentovala Loučku až v našem hlavním městě.

Spolupráce mezi základní a mateřskou školou a jejím zřizovatelem – obcí je výborná. Obec
v rámci svých možností finančně zabezpečuje provoz a další jejich aktivity, které nehradí státní
rozpočet. Na základní škole působí velké množství zájmových kroužků: hra na kytaru, hra na flétnu,
keramický kroužek, florbalové a atletické kroužky, sportovní aerobic. Svou činnost pak prezentují
na soutěžích a vystoupeních. Žáci využívají každodenní možnost přístupu na internet, možnost
navštěvovat družinu a školní klub. Škola pořádá pro žáky tradičně sportovní akce : Svatováclavský
běh, soutěž HIP – HOP aerobik, florbalové a fotbalové zápasy okolních škol a žáci se zúčastňují
také odborných soutěží (výtvarných, zdravotních, dopravních). Mezi další aktivity patří tradiční
pořádání Vánočních jarmarků, dobročinného plesu a besed na zajímavá témata.
Prostory školy jsou využívány širokou veřejností – hodiny aerobiku, zápasy místních fotbalistů,
flórbalistů. Školní jídelna je po rekonstrukci znovu využívána pro pořádání oslav. Ve škole jsou
trvalé expozice žáků a občasné výstavy. Při příležitosti 700 let bude uspořádána výstava věnovaná
historii obce.
Již tradiční sportovní událostí roku je noční turnaj v malé kopané mužů (pořádá TJ Sokol
Loučka), který je stále více navštěvován také okolními sportovci. V loňském roce přestavěli
dobrovolníci z řad sportovců a místních občanů staré kabiny na novou klubovnu s výčepem. Konec
této akce byl korunován „valašskou opékačkou“, která přijela zahrát a občerstvit dobrovolníky.
Netradičními disciplínami ožila naše obec při akci „Lúčský demižón“, který pořádal obecní
úřad ve spolupráci se sportovci, hasiči a myslivci začátkem září. Netradiční disciplíny měly sloužit
zejména k pobavení diváků z Loučky a okolních obcí Soutěž družstev okolních obcí, jejímiž členy
byli i starostové a zastupitelé se setkala s velmi příznivým ohlasem. Některé družstva přijely
v zajímavých kostýmech a velmi dobrou náladou, který se nesla celým dnem. Disciplíny jako
valašský trojboj, žabáky, řezání polen na čas, přetahováni lanem, kopání míče na cíl a další. Mezi
nejzajímavější disciplínu patřil bezesporu hod syrovým vejcem (někteří soutěžící pak byli
vyzdobeni nevábnými fleky). Všechny družstva byly odměněny a vyhrávající obdrželi navíc
demižón pravé trnkové slivovice. Výherci se samozřejmě o výhru podělili a se svými
spolubojovníky slavili do pozdních hodin. Soutěž posloužila k oživení sousedských vztahů.
V závěru roku se konala tradiční mikulášká besídka s loutkovým divadlem a dalším
programem. Účast byla velká, kapacita sálu v pohostinství začíná být nedostatečná. Besídka byla
ukončena rozsvícením vánočního stromku a ohňostrojem.
Začátkem roku 2007 se konala akce pro seniory – Láska brány otevírá – která se setkala s velkým
ohlasem.
Celý letošní rok bude probíhat mnoho kulturních akcí, z nichž nejdůležitější jsou
několikadenní oslavy 700 let od založení obce.
Koncem dubna vypukne v naší obci rej čarodějnic, zakončený pouťovou diskotékou. Místní
hasiči v letošním roce v květnu oslaví svého patrona sv. Floriána posvěcením praporu.
Na červen se připravuje bohatý kulturní program, který je součástí hlavních oslav obce.
Součástí oslav je také sraz rodáků, jehož organizace stála místní občany a zastupitele obce mnoho
úsilí. K příležitosti tohoto výročí budou vydány dvě publikace o naší obci. Zajištěno bude také
mnoho upomínkových předmětů.
Po loňském úspěchu plánujeme také druhý ročník „Lúčského demižónu“.
Obec nezapomíná ani na starší občany. Členové kulturní a sociální komise navštěvují starší
občany při výročí. Občané důchodového věku dostávají příspěvek na obědy v místní jídelně. Ve
spolupráci s Charitou zajišťuje obec zájemcům pečovatelskou službu.
4. Podnikání
Po rozpadu JZD hospodaří na většině zemědělské půdy naší obce zemědělské družstvo
z Pravčic a soukromně hospodařící zemědělci. Menší plochy patří obyvatelům obce. V zámecké
budově se nachází Ředitelství lesů a statků Tomáše Bati.
Stále se rozvíjející firmou v naší obci je firma Renova zabývající se zpracováním PUR pěny
(prvovýrobků pro nábytkářský sektor a automobilový průmysl). Práci zde našlo několik obyvatel

obce či sousední vesnice. Tato firma hodlá svou firmu rozšířit o novou halu na území obce a snad i
nové pracovní místa. Drobná dřevařská výroba pana Bartoňe zpracovává tvrdé dřevo v objektech
bývalého JZD a zaměstnává asi 15 dělníků. Firma GALANT zaměstnává 5 žen a vyrábí pracovní
rukavice a koženou galantérii. V obci sídlí dále mnoho menších firem a živnostníků.
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
Dominantou obce je bezesporu barokní kostel, který má nedávno opravenou střechu i novou
fasádu. Centrum obce zvané Dědina tvoří opravené bývalé selské usedlosti. Tato část končí místním
hřbitovem s novým ozdobným plotem z roku 1994. Uprostřed hřbitova stojí opravená hřbitovní
kaple s hrobkou, která byla postavena roku 1824. Od roku 2001 je hřbitov osvětlen, byl zbudován
rozvod vody a chodník ze zámkové dlažby. Až na barokní zámek z konce 17. století jsou všechny
dominanty obce a památkově chráněné objekty ve velmi dobrém stavu a je o ně řádně pečováno.
Největší změny doznala část zvaná Chaloupky, kde místo starých rozpadlých dřevěnic stojí
nyní většinou jednopodlažní rodinné domky. Typickou ulicovou zástavbou se vyznačuje část zvaná
Pivovárka, kde naprostá většina domů byla postavena v druhé polovině minulého století ve stylu
vilek a dvougeneračních domů. Nejmladší částí obce je Podhospodí, kde se zástavba typu vilek,
jedno a dvougeneračních domků vine podél hlavní komunikace. V této části se nachází také
dvoupodlažní bytové domy a objekty školského areálu. Domy na Lázech jsou většinou
přestavovány na rekreační domky, protože nová výstavba chat je zde zakázána.
Nová zástavba v obci respektuje dosavadní ráz a styl zástavby rodinnými domy se sedlovou
střechou a valbami. Stejným typem střech byly zastřešeny v posledních letech při rekonstrukcích
i všechny objekty školského areálu. Zástavba v obci je celistvá, bez výrazných proluk.
Jsme přesvědčeni, že obec patří z urbanistického pohledu k nejlépe řešeným v celém okolí. Pěkného
vzhledu jsme docílili nejen zástavbou proluk a novou zástavbou, ale i rekonstrukcí a opravou
starších domků.
Je zpracována projektová dokumentace inženýrských sítí pro nový stavební obvod Paseky
včetně územního a stavebního povolení, kde je plánována výstavba minimálně 15–ti rodinných
domků. Rovněž máme zpracovanou studii využití klidové zóny ve středu obce.
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
Při obecním úřadě funguje matrika a stavební komise. Ve středu obce se nachází pošta,
hasičská zbrojnice, obchod se smíšeným zbožím a kostel s farou. Kromě barokního kostela slouží k
náboženským obřadům i kazatelna na Lázech. V západní části obce najdeme hřbitov s kaplí, další
hřbitov je v místní části Lázy.
V obci je ordinace praktického lékaře pro dospělé i děti, praxi zde mají i dva zubní lékaři ve
své soukromé ordinaci. Dále se v obci nachází prodejna smíšeného zboží Jednota, cukrárna,
kadeřnictví a tři pohostinství z toho je jedno na Lázech. Zde je rovněž prodejna potravin.
Pro sportovní účely se nejvíce využívá hřiště TJ Sokol a sportoviště v areálu ZŠ, k dispozici je ještě
menší hřiště, kde se uskutečňují v podstatě všechny další sportovní a kulturně společenské akce.
V zimě je hojně využívána také tělocvična ZŠ.
Školský areál tvoří objekty základní školy, mateřské školy a objekt stravovacího provozu,
který umožňuje i stravování cizích strávníků- důchodců a zaměstnanců místních firem. Ve školním
areálu je umístěna i místní obecní knihovna. K dispozici je i internet. Základní škola prodělala v
posledních letech rozsáhlé opravy. V roce 1996 jsme přistavěli tělocvičnu a od roku 2004 do
letošního roku probíhá rekonstrukce, která spočívá v zateplení objektu školní jídelny a pavilonu 2.
stupně, ve vybudování spojovací chodby mezi školou a jídelnou, klimatizace školní jídelny, šatny a
sociální zařízení pro tělocvičnu a na ekologické vytápění – plynofikace všech objektů ZŠ a MŠ.
Rozsáhlejší úpravy proběhly v posledních dvou letech v obecním domě č. 82, kde v přízemí vznikl
obchod se smíšeným zbožím a v I. poschodí byly rekonstruovány dva nájemní byty.

V minulém roce byla realizována oprava veřejného osvětlení středu obce. Touto opravou s
výměnou zářivek obec ušetří každoročně na provozních nákladech na veřejné osvětlení minimálně
30 tisíc Kč. Prioritou obce byla rekonstrukce vodovodu na Lázech. Vodojem byl zprovozněn a
posílí stávající zdroj pitné vody.
Zjistili jsme, že nejúčinnější ekologická osvěta je prostřednictvím dětí, které následně učí i
své rodiče a prarodiče. Škola realizovala celou řadu kroků, které vedou děti k lepšímu vztahu k
životnímu prostředí jako je například zapojení se do projektu Slunce do škol I. a II. Škola pořídila
sluneční kolektor pro ohřev vody a malou sluneční elektrárnu. Dlouhodobě se také zapojuje do
projektů Globe, které spočívají v měření kyselých dešťů a v pozorování negativních účinků ozónu.
V loňském roce byl diskutován a schválen záměr na výstavbu větrné elektrárny. Možnosti
výstavby na našem katastru se momentálně prověřují.
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
Plochy veřejné zeleně, veřejných prostranství a okolí památníků v obci jsou udržovány
zaměstnanci obce. Údržbu na soukromých pozemcích si zajišťují a provádějí občané převážně
sami. Obec vypomáhá starším občanům zejména sečením travnatých ploch. O okrasné dřeviny a
květiny pečují také dobrovolně naši občané.
Nejvýznamnější plochou zeleně v naší obci je park v okolí zámku patřící panu Tomáši
Baťovi, který má péči o park zajištěnu svými pracovníky. Park je pro občany obce volně přístupný.
Další významnou plochou zeleně obce je školní zahrada, ta je udržována zaměstnanci školy a dětmi.
Je oplocená, ale občanům je také volně přístupná. Kolem vybudovaných stezek a chodníků jsou
rozmístěny přírodovědné a vlastivědné informační tabule.
Na okraji obce se nachází rybník v soukromém vlastnictví a o jeho údržbu se stará majitel.
8. Péče o krajinu
Obec v posledních pěti letech získala odkoupením a darem pozemky, které nebyly
udržovány a byly značně znehodnoceny nálety dřevin.
Po zkušenosti z minulých let se v loňském roce připravily další plochy pro výsadbu sadů. Vysazeno
bylo přes 200 kusů nových ovocných dřevin.

Zpracovali:
Ing. Pavla Stříteská
Ladislav Sváček – starosta obce

