Zpravodaj obce Loučka

leden-únor 2019

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o událostech a seznámil s připravovanými projekty v naší obci.
Koncem minulého roku se dokončoval, dle mého názoru, povedený projekt
velkoobjemových kontejnerů. Hlavní sběrná místa mají mnohonásobně vyšší objem. I
jejich vzhled je mnohem estetičtější. Zároveň došlo k rozšíření sběrných míst. O třídění
odpadu je v naší obci velký zájem, avšak někteří k tomu nepřistupují zodpovědně. Chtěl
bych touto cestou požádat, aby občané neodkládali odpady mimo sběrné nádoby.
Konkrétně například velmi nebezpečné tabule skla, které mohou způsobit vážná
poranění. V případě, že jsou kontejnery již plné, využijte prosím jiné sběrné místo
v obci.
Další stavební akce, která se nám přehoupla do letošního roku, je vybudování nového
vrtu na Lázech. Voda je zde v posledních letech problémem č. 1. Vydatnost stávajících
zdrojů vody klesá, a tak nemálo stoupaly i náklady obce. Řešením nejčastěji býval závoz
vody cisternou. Proto jsme začali budovat za pomocí dotací vrt nový. Zbylé
dokončovací práce budou pokračovat v nejbližších dnech.
Pustil jsem se také do zpracování dokumentů potřebných k podání dotací. Snažil jsem
se neplýtvat obecními prostředky a materiály zpracovávat sám. Jedná se o dotace na
výstavbu parkoviště u Společenského a sportovního areálu, dále opravu budovy
obecního úřadu a nakonec opravu hrobky Mohnweiserů a hřbitovní zdi. V případě
přiznání dotace by obci ušetřilo Ministerstvo pro místní rozvoj 70 % vzniklých nákladů.
Podklady se zasílají koncem února a výsledky bychom měli znát do května letošního
roku.
Dále obec získala 100%‐ tní dotaci z Evropských fondů na veřejnou Wifi .
Aktuálně bude během roku probíhat již započatá rekonstrukce vodovodu. Práce by
měly být dokončeny během září 2019. Investor je firma VaK Vsetín a.s. a hodnota
plánované investice je předběžně 15.800.000 Kč. Během rekonstrukce dojde
k narušení chodníků, příjezdových cest a místy i komunikací. Chci jen informovat
občany, že dle smlouvy je investor povinen uvést všechny povrchy do původního stavu,
včetně případné náhrady výsadby.
V jarních měsících bude probíhat očista obce. O bližším termínu budete informováni
místním rozhlasem. Posypový materiál z úklidu mohou občané bezplatně využívat.
Uložen bude na točně v místní části Chaloupky. Dále je na stejném místě zdarma
k dispozici dřevní štěpka z převážně ovocných stromů, určená k úpravě záhonů a
zahrad.
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že se budeme snažit vytvářet projekty, které maximálně
zkvalitní život v naší obci. Nebude to ale hned… Aby se dalo využít dotací, musí být
projekty podloženy potřebnými dokumenty a to je časově náročné. Navíc nám vše
komplikují právě probíhající pozemkové úpravy. Více o plánovaných projektech se
Jaromír Kořístka
dozvíte v přiloženém programu obnovy venkova.
Starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 11. 2018
/ nejdůležitější body usnesení a závěry doplněné o další informace /
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Na jednání zastupitelstva byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2019. Návrh po
vyvěšení po dobu 15‐ti dnů bude opět projednán na jednání.
Informace o probíhajících Komplexních pozemkových úpravách v obci Loučka a
odkoupení cesty u Stodůlkového.
Příkaz starosta obce ‐ Plán inventur za rok 2018 a složení inventarizační komise:
Vít Kobliha st., Čestmír Smékal, Ladislav Sváček,
složení ústřední inventarizační komise: Jarmila Čajanová, Vít Kobliha ml.,
Ing. Libuše Paloušová.
Zastupitelstvo obce schválilo
Pravidelnou úpravu rozpočtu v příjmové a výdajové části Rozpočtovým opatřením
č.8/2018 a č.9/2018.
Úvěrovou smlouvu č. 0495004109 mezi obcí Loučka a Českou spořitelnou a.s,
na předfinancování akcí: Vybudování polo podzemních kontejnerů
na separovaný odpad / sklo, plasty, papír / a vybudování vrtu pitné vody
v místní části Lázy, kterým bude napájena studna „U Fojtíčkového“.
Do této studny se v loňském roce musela dovážet pitná voda. Celkové náklady
na dovoz pitné vody do místní části Lázy v loňském roce dosáhly
částky 123 211,‐ Kč.
Příspěvek na nové žáky ZŠ a MŠ Loučka ve výši 1 500,‐ Kč /žák. Celkem příspěvek činil
28 000,‐ Kč. Částka 1 500,‐ Kč byla vyplacena rodičům nově příchozích žáků naší školy.
Finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Loučka ve výši 30 000,‐ Kč na zhotovení
nových lavic do kostela Dobého Pastýře v Loučce.
Vyhlášení záměru na prodej parcely číslo 1043/4, ostatní plocha / ostatní
komunikace, o výměře 28 m2 , v k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí
za cenu 35,‐ Kč/m2 . Záměr bude po dobu 15‐ti dnů vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu.
Zastupitelstvo obce zvolilo
Členy školské rady, zástupce zastupitelstva obce: Mgr. Pavla Čučku a Radka Capila.
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Smlouvu o dílo na úklid sněhu v zimním období mezi obcí Loučka a panem
Markem Kunou.
Zastupitelstvo obce Loučka nepodpoří Kofinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko‐Kelečsko.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2018
/ nejdůležitější body usnesení a závěry doplněné o další informace /
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Střednědobý výhled rozpočtu obce Loučka na rok 2019 – 2022.
Návrh Programu pro obnovu venkova a místní rozvoj, doplněný o bod 11) Stavební
obvod „Paseky“ a stavební obvod „U bytovek“ .
Informace z jednání školské rady ze dne 12. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo
Úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatřením č. 10/2018.
Rozpočet obce na rok 2019, beze změn, v podobě jak byl vyvěšen. S rozpočtem se
můžete seznámit v tomto vydání zpravodaje.
Kupní smlouvu na pozemek parcela číslo 1043/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 28 m2, k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí.
Změnu Zřizovací listiny, Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021 a
Plán nákladů a výnosů na rok 2019 Základní školy a mateřské školy Loučka, okres
Vsetín, příspěvková organizace / všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu, případně jsou vyvěšeny na stránkách obce: www.obecloucka.cz .
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadní výši
‐ předsedové výborů 1 000,‐ Kč
‐ člen výboru
650,‐ Kč
Odměna bude poskytována měsíčně, od 01. 01. 2019. Při souběhu funkcí se odměna
poskytuje jen za funkci, za níž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna.
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 01. 2019
/ nejdůležitější body usnesení a závěry doplněné o další informace /
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce budovy obecního úřadu“ v rámci
programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT
117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova parkoviště u Společenského
a sportovního areálu Loučka“ v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210C – Podpora obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury.
Bezúplatný převod automobilu FORD TRANSIT 280M, SPZ 3Z8 0833 z obce Loučka na
Sbor dobrovolných hasičů Loučka.
Informace o probíhajících komplexních pozemkových úpravách v obci Loučka.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Rozpočtovým opatřením č.1/2019 došlo k úpravě v příjmové části rozpočtu –
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu z částky 396 300,‐ Kč na
částku 410 800,‐ Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro SDH
Loučka ve výši 60 000,‐ Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro TJ
Sokol Loučka ve výši 100 000,‐ Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2019 o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro
Sportovní klub HIP aerobik při OÚ Loučka ve výši 40 000,‐ Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019 o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro
Římskokatolickou farnost Loučka ve výši 40 000,‐ Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2019 o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro
CHARITU Valašské Meziříčí ve výši 50 000,‐ Kč.
Nájemní smlouvy č. 23N18/62 mezi obcí Loučka a Česká republika – Státní pozemkový
úřad. Jedná se o nájemní smlouvu na pozemky parcela číslo:
KN 134/17, 134/18, 739/24, 740/49, k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Loučka na rok 2019 – 2022.
Tříčlenný Osadní výbor Lázy ve složení: Stanislav Malý, Kateřina Pavlíčková, Marie
Šipošová / předseda osadního výboru /.
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Místní program obnovy venkova pro rok 2019 a Strategického dokumentu obce Loučka
na roky 2019 – 2020.
Podání žádosti o dotaci na projekt „ Rekonstrukce hrobky Mohrweiserů
a hřbitovní zdi v obci Loučka“ v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117d821OG ‐ Obnova drobných sakrálních staveb
a hřbitovů, náklady na realizaci stavby do výše 500 000,‐ Kč.
Dohodu o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU,
Dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/1‐2018/009814‐012868.
V souladu se zvláštními a všeobecnými podmínkami obec získala grant na akci s názvem:
“ Podpora připojení k internetu v místních komunitách v obci Loučka“. Dojde
k vybudování wi‐fi sítí umožňujících bezplatný přístup k internetu ve vnitřních
a venkovních veřejných prostorách.

Usnesení v plném znění je k nahlédnutí na Obecním úřadě Loučka a zveřejněno na
internetových stránkách obce Loučka.
Ing. Libuše Paloušová, místostarostka

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Smažení švestkových povidel v naší obci
Pro velkou úrodu švestek v loňském roce byl i abnormální zájem o smažení
povidel v naší obci. Začalo se smažit koncem července a skončilo se koncem září.
Celkem bylo uspokojeno 42 zájemců, někteří smažili dokonce dvakrát. Oba kotly byly
v provozu celkem 495 hodin. Bývalí členové ČZS mají smažení v naší obci bezplatné.
Za hodinu provozu kotlů se vybírá částka 40,‐ Kč. Vybraná finanční částka se použije
na dovybavení, údržbu a nutné opravy, spojené se smažením povidel v naší obci. O
smažení je velký zájem i z řad občanů ze širokého okolí / Němetice, Kelč, Valašské
Meziříčí, Lázy, Komárno, Fryčovice, Rouské, Lešná…/.
Obec děkuje panu Břetislavu Stodůlkovi, který se vzorně o
smažení švestkových povidel v naší obci stará již několik let.
Ing. Libuše Paloušová, místostarostka
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MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA PRO ROK 2019
OBEC LOUČKA A MÍSTNÍ ČÁST LÁZY

1. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA KANALIZACE A ČOV OBCE LOUČKA
Do této chvíle se bohužel nepodařilo zajistit potřebné souhlasy vlastníků dotčených
pozemků. Komplikací při řešení těchto situací jsou navíc probíhající pozemkové úpravy.
Čeká nás vyřešení kritických tras kanalizace a následně po dokončení pozemkových
úprav v obci a následné obnovení aktualizovaných souhlasů stávajících nebo nových
majitelů pozemků.
V přípravě budeme ale nadále pokračovat.
2. REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Rekonstrukce sociálního zařízení školy, výměna dlažby, úprava vchodu a vstupu do
budovy, přestavba kinosálu na jazykovou učebnu, přístavba dvou učeben na terase.
Dotace byla prozatím neúspěšná. Rekonstrukce sociálních zařízení bychom chtěli
postupně provádět z rozpočtu obce. V případě možnosti čerpání vhodného dotačního
titulu se budeme snažit jej využít. Samotná rekonstrukce by měla proběhnout v letních
měsících roku 2019.
3. REVITALIZACE ZAHRADY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pro účel revitalizace zahrady u základní školy dokumentace je již zpracovaná a
současně schválená žádost o dotaci na SFŽP.
Dojde k obnově porostů, zařízení venkovních učeben a vytvoření zázemí v areálu školní
zahrady. Právě chystáme výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud vše půjde jak
má, tak by se s realizací mělo začít na jaře letošního roku.
4. REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
Rekonstrukce budovy předpokládá vytvoření dvou stání pro auta v přízemí, šatnu a
sociální zařízení pro výjezdovou jednotku.
Žádost o dotaci již byla jednou podána, ale výsledek byl negativní. Důvodem bylo
nepodpoření rekonstrukce hasičských zbrojnic Zlínským krajem. Žádost byla podána
znova, v loňském roce, kde je obec Loučka ve Zlínském kraji na 6. místě v pořadí
čerpání dotací na rekonstrukci. Aktuálně čekáme, zda bude dostatek finančních
prostředků a v rámci schvalovacího řízení se dostane i na budovu v obci Loučka. SDH
Loučka v loňském roce získal dotaci na zakoupení nového dopravního automobilu a
dále také dotaci na dovybavení výjezdové jednotky.
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5. REALIZACE CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS
V roce 2016 byla dokončena projektová dokumentace pro úsek Loučka – vlakové
nádraží. V tomto úseku bude zbudován chodník s cyklostezkou. Poté může být podána
žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Aktuálně se podařilo v rámci pozemkových úprav vyřešit majetkové vztahy
v plánované trase, což je nejdůležitější. Než se ale dostane k realizaci, tak musíme
počkat, až budou pozemkové úpravy v obci schváleny. Každopádně do té doby budeme
pracovat na projektu, spíše na zapracování případných změn dle nových požadavků a
předpisů. Poté může být podána žádost
o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Po
schválení
pozemkových úprav budou zbudovány
nové asfaltové komunikace na trase
dnešní cyklotrasy a dojde k propojení
s novou cyklotrasou v Policích
6. OPRAVY CHODNÍKŮ, MÍSTNÍCH A
ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ, PARKOVIŠŤ,…
V roce 2019 zajistíme projektovou přípravu chodníků v úseku kolem školy, kolem
obecního úřadu a ke hřbitovu a pro vybrané úseky zajistíme přípravu žádosti o dotaci.
Rádi bychom plánovali obnovu většího počtu tras, ale s výhledem obecní kanalizace by
v rámci udržitelnosti dotačních projektů mohlo dojít ke zbytečným komplikacím a také
by došlo pravděpodobně k opětovnému poškození.
7. SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ AREÁL LOUČKA
V roce 2019 budou dle finančních možností pokračovat práce na společenském a
sportovním areálu. Během roku 2019 bychom chtěli vypracovat projektovou
dokumentaci na víceúčelové hřiště, které bude možno využít mimo míčové hry, tak
zároveň jako kluziště v zimním období. Bude muset být vypracována studie s ohledem
na umístění páteřní trasy plánované kanalizace a stávající dispozici areálu. Plánovaná
je také výsadba kaskády u dětského hřiště a nově zbudovaného workoutového FIT
hřiště. Výsadba by měla oddělit parkoviště a komunikaci a vznikla by takto přírodní
bariéra jako oddělení klidové zóny a zvýšilo by se soukromí občanů při využití jak
společenského i sportovního areálu.
Nyní jsme ve fázi, kdy se nám podařilo vlastními silami zpracovat podklady k dotaci na
parkoviště. Pokud by dotace byla úspěšná (70% MMR), tak by realizace měla
proběhnout v letošním roce a spolu s parkovištěm bychom chtěli alespoň částečně
vybudovat účelovou cestu na areál.
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8. REKONSTRUKCE DOMU Č. 171 V LOUČCE
Je vypracován projekt na rekonstrukci a výstavbu dvou sociálních bytů se samostatným
vstupem, novým schodištěm, novými rozvody elektřiny, vodovodu a vytápění.
V současné době je podána žádost o dotaci (IROP 90 %) a čekáme na výsledek
schvalovacího řízení. V případě přidělení budeme v co nejbližší době chtít vybrat
zhotovitele, abychom mohli začít budovat.
9. REKONSTRUKCE RODINNÉ HROBKY MOHRWEISERŮ – HŘBITOV
Oprava hrobky rodiny Mohrweiserů na hřbitově v Loučce. Jedná se o opravu
oplechování střechy, oprava atiky a částí fasády a interiérů kaple. Tady se nám podařilo
vlastními silami nachystat podklady k podání dotace, které v případě přiznání dotace
hradí 70% nákladů.
Z dotace bychom chtěli opravit i místy poškozenou hřbitovní zeď.
10.REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Po rekonstrukci vnitřních prostor bychom chtěli pokračovat v rekonstrukci
obvodového pláště. V plánu je výměna již ne plně funkční střešní krytiny na budově
OÚ, tak nad dílnami a garáží. Dále oprava fasády a výměna plechových vrat za sekční.
V rámci připravovaných podkladů k dotacím se nám podařilo zpracovat i žádost na
rekonstrukci budovy OÚ. Jedná se o odvodnění budovy, výměnu střechy a opravu
fasády. Dotace v tomto případě by byla také 70% vynaložených nákladů dle rozpočtu
plánované akce.
11.Stavební obvody „PASEKY‘‘ a „U BYTOVEK‘‘
Nově vznikající obvod „PASEKY‘‘, na kterém se pracuje, bychom chtěli dotáhnout, aby
obecní parcely se daly nabídnout k prodeji a následné výstavbě. Největší komplikace
v této lokalitě z hlediska norem a předpisů vzhledem k terénu, je výstavba komunikace.
V plánovaném obvodu „U BYTOVEK‘‘ se
jedná zatím pouze o studii, kde reálnou
podobu pozemků uvidíme po dokončení
pozemkových úprav. Zatím to vypadá, že
by vznikl obvod pro 6‐8 rodinných domů,
dle rozlohy pozemků.

Jaromír Kořístka, starosta obce
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Statistiky odpadů 2018

Název druhu odpadu

Množství / tuny /

V korunách

Komunální odpad
Plasty
Kompozitní obaly
Biologicky rozložitelný
odpad
Sklo
Papír a lepenka
Hřbitovní odpad
Nebezpečný odpad
Velkoobjemový odpad
Sběr oděvů v roce 2018

191,917
8,8
0,58

376 597,‐ Kč
54 375,‐ Kč
11 896,‐ Kč

9,35
12,3
3,13
3,80
3,43
68,46
1 940 kg

16 146,‐ Kč
24 131,‐ Kč
18 097,‐ Kč
7 633,‐ Kč
26 675,‐ Kč
168 218,‐ Kč
odvoz je zdarma

Papír je 2x ročně sbírán i v naší škole.
SDH Loučka pravidelně 2x ročně sbírá železný šrot a elektrospotřebiče.
Celkem bylo z naší obce odvezeno
Poplatek za likvidaci odpadu
Na poplatcích bylo od občanů vybráno
Výnosy z prodeje druhotných surovin
Za sběr separovaného odpadu se obci vrátilo
od společnosti EKOKOM

303,707 tun odpadu
703 768,‐ Kč
309 500,‐ Kč
10 084,‐ Kč
111 125,‐ Kč

Ing. Libuše Paloušová, místostarostka
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Z kroniky obce ‐ ohlédnutí za rokem 2018
K 01. 01. 2019 má naše obec celkem 796 obyvatel.
V obřadní síni obecního úřadu jsme v roce 2018 přivítali devět nově narozených
občánků naší obce, šest občanů naší obce zemřelo.
Čtyři snoubenci v naší obci uzavřeli manželství. Na obecním úřadu nebo v zámeckém
parku pana T. Bati si tři snoubenci řekli „ANO“.
Církevní sňatek, v kostele Dobrého Pastýře, byl uzavřen pouze jeden.
Zprávy z obecního úřadu
POPLATKY:
Poplatek za odvoz komunálního odpadu / splatnost do 31. 07. 2019 / zůstává beze
změny 400,‐ Kč / osoba trvale bydlící v obci. Pokud objekt není trvale obydlen, musí
majitel zaplatit poplatek 400,‐ Kč/objekt.
Poplatek ze psů / splatnost do 28. 02. 2019 / je 100,‐ Kč/pes .
Za každého dalšího zaplatíte 200,‐ Kč.
MATRIKA
Vidimace a legalizace
Ověření podpisů
Ověření listin

30,‐ Kč/ 1 podpis
30,‐ Kč/ 1 strana

Občané v poslední době velmi často využívají možnost nahlédnutí do matričních knih
při sestavování rodokmenů. Žádáme občany o dodržování úředních dnů
/ pondělí a středa / a objednání se na určitý den a hodinu. Hledání v matričních
knihách je náročné a paní matrikářka si musí na Vás udělat čas. Děkujeme.
V důsledku novelizace zákona o pohřebnictví, připravuje obec nové nájemní smlouvy
na hrobová místa. Všichni budete osloveni novými nájemními smlouvami.
Ing. Libuše Paloušová, místostarostka
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Pásmo Živého betlému v Loučce již po jedenácté v krásném
zámeckém parku Lesů a statků Tomáše Bati
Po jedenácté se v Loučce na Štědrý den před polednem sešlo několik stovek lidí,
kteří měli možnost shlédnout pásmo Živého betlému.
Stalo se tradicí, že v Loučce na Štědrý den se sejdou lidé, kteří chtějí prožít Štědrý
den tak trochu jinak, než nám nabízí dnešní konzumní společnost. Necelá stovka
účinkujících si vždy připraví pod vedením ing. Josefa Kundráta pásmo, které ztvární
příběh o narození Spasitele Ježíše Krista. Připomene událost, která se odehrála před
dvěma tisíci lety v Betlémě.
Betlémský příběh mívá svého Ježíška a svatou rodinu, kterou ztvární vždy rodina
z loučské farnosti. V letošním roce to byla rodina pana režiséra Kundráta. Lidé zde
mohou spatřit různá řemesla: kováře, mlynáře, myslivce, švadlenku, bylinkářku,
pastýře, hostinského, muzikanty, ponocného a další postavy představující chudý lid,
který se přišel poklonit Ježíškovi, Josefovi a Marii. Také i tři mudrcové Kašpar, Melichar
a Baltazar. Co by to byl za živý betlém bez zvířátek, již tradičně nesmí chybět velbloud,
kůň, ovce, kozy, králíci, holoubci. V letošním roce novým účinkujícím byl i oslík.
Na betlémský děj se přijeli podívat lidé z blízka i dáli např. Kunovic, Polic, Kelče,
Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Nového Jičína, Opavy…
Pro účinkující je to velká odměna, že i v tento čas si mnozí udělají chvíli a přijdou se na
toto pásmo podívat. Můžeme říci, že je to tradiční a největší ztvárněný děj Živého
betlému na Štědrý den v širokém okolí.
Text,foto I. Skýpalová
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Tradiční výšlap na Bílovou.
Druhého února již tradičně, jsme si šli protáhnout tělo a provětrat hlavu
při výšlapu na Bílovou.
V letošním roce se tohoto výšlapu zúčastnilo opět velké množství účastníků.
Rozmoklým sněhem, za silného větru, jsme šťastně došli až k památníku na Bílové.
Občerstvení měl pro nás, jako každý rok, připravené pan Kostka, který tentokrát na
Bílové nebyl, ale s lahvinkou dobré slivovičky na nás nezapomněl.
Moc děkujeme. Posilněni prvními opečenými špekáčky jsme se vydali na zpáteční
cestu. Ani promáčené boty nás neodradily zastavit se na ochutnávku vína a slivovice u
pana dirigenta Romana Válka. Tak jako výšlap na Bílovou i ochutnávka se již stane
tradicí. Po ohřátí se v hospůdce u Evy na Lázech jsme se někteří vydali na cestu zpátky
domů.
Děkujeme za hojnou účast.
Ing. Libuše Paloušová, místostarostka /text,foto/
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Pyžamový ples
Plesová sezóna je v plném proudu, a proto jsme nezůstali pozadu ani my.
V pohostinství U pacienta jsme 9. 2. 2019 uspořádali netradiční Pyžamový ples. Noční
košile, pyžama, župany a papuče nahradily saka, róby a lodičky. Tančilo se v rytmu,
který udávala kapela H.L.T. Již první tóny, které zazněly, navodily skvělou atmosféru.
Do víru tance se zapojil každý. Kromě toho je až neuvěřitelné, jak změna oblečení a
doplňky, dokáží pobavit a rozesmát. Vrcholem večera bylo vyhlášení nejoriginálnějšího
pyžama. Vítězem se stal Josef Kundrát, který tak získal sud piva. Na všechny čekala
také bohatá tombola s půlnočním slosováním o hlavní ceny. Všem sponzorům za dary
do tomboly velmi děkujeme. Věřím, že si každý odnesl nejen plnou náruč výher, ale
hlavně pocit ze skvěle stráveného večera.
Touto cestou děkuji členům
kulturního výboru za pomoc při
přípravě plesu.
Jaromír Kořístka, starosta obce
/ text,foto/
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SDH Loučka informuje
Výroční valná hromada za rok 2018
Výroční valná hromada s hodnocením roku 2018 proběhla 4. ledna 2019
Na Štaci. Naši členskou základnu aktuálně tvoří 82 členů, z nichž se zúčastnilo
50 našich bratrů a sester. Do sboru jsme slavnostně přijali 2 nové členy.
Pozvání na valnou hromadu přijalo 17 hostů.
Kromě zhodnocení činnosti za uplynulý rok jsme také nastínili, co se bude dít
v roce letošním. A že toho opět nebude málo, je jasné už teď.
Zúčastnili jsme se
výročních valných
hromad v okolních
sborech v Podolí,
Brankách, Policích a
Kunovicích.
Také
jsme přijali pozvání
na VVH do družební
obce
Lietavská
Lúčka a prohloubili
zde naše přátelské
vztahy.

Mladí hasiči
Tréninky mladých hasičů jsou každé
liché pondělí, ten následující bude 11.
března a 25. března v tělocvičně ZŠ od
17:00 do 18:30 hod. Od dubna se
budeme scházet už každý týden u
zbrojnice. V tuto dobu se zde připravují
děti na jarní kolo hry Plamen, které
bude 4. května na Dolní Bečvě.
Text,foto Radek Capil

Za OSH Vsetín pan J. Stieber vítá nového člena
do SDH Loučka
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Spolek pro obnovu a zachování tradic v Loučce
Spolek pro obnovu a zachování tradic v Loučce si letos připomíná desáté výročí svého
vzniku.
Zakládajícími členy spolku byli bývalí „zahrádkáři“. Za všechny budu jmenovat alespoň
pana Bambuška Tondu, Blablu Mirka, Čajana Josefa a Stříteského Jendu.
Jádro současného spolku tvoří členové TJ Sokol a i členové Sboru dobrovolných hasičů.
Aktivně se zapojujeme do společenských, sportovních a kulturních podniků v naší obci.
Zúčastňujeme se turistických pochodů a výšlapů do okolí. Pomáháme především při
akcích pro děti. V loňském roce jsme také sponzorsky přispěli finanční částkou na
úhradu atrakce pro děti zvanou AQUAZORBING.
Každoročně již několik roků po sobě pořádáme ve spolupráci či pod záštitou obecního
úřadu na jaře KOŠT PÁLENEK a koncem léta MINIGULÁŠFEST.
Tolik ve stručnosti o činnosti našeho spolku.
Srdečně zveme všechny na letošní již 10. ročník KOŠTU PÁLENEK v LOUČCE, který je
naplánován na 23. března od 14.00 v prostorách restaurace
„U PACIENTA“.
Stejně jako v minulých letech budou také nejen pro degustátory, ale i pro všechny
hosty k dispozici zabijačkové speciality. Přijděte ochutnat nabízené dobroty a pomoci
vybrat nejlepší pálenku
– NEJLEPŠÍ DOBRÝ PRAMEN Z LOUČKY“.
Text, foto Přípravný výbor spolku
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Zájezd do maďarského města Györ se vydařil.
Rád bych se s vámi podělil o příjemné zážitky z výletu do termálních lázní, který vpřed
adventním čase uspořádal Výbor pro obnovu a zachování tradic.
Sraz účastníků byl v sobotu 24. listopadu v 6.15 hodin na autobusové zastávce „Na
rozcestí“. Plně obsazený autobus pak zamířil směr Valašské Meziříčí,
Vsetín, Horní Lideč, Valašské Klobouky a Brumov‐Bylnice k hraničnímu přechodu. Z
oken autobusu jsme mohli obdivovat valašské kopce a krásnou okolní přírodu. Cesta
dále pokračovala hornatou krajinou severního a středního Slovenska kolem města
Dubnice nad Váhom a Trenčína, kde se v dáli tyčil známý
Trenčínský hrad a hrad Beckov. Kopcovitý terén vystřídala rovina středního Slovenska
a trasa dále pokračovala již jen nížinou jižního Slovenska.
Postupně jsme projeli kolem Nového města n/V., lázeňského města Piešťany a před
Hlohovcem jsme v dáli spatřili známou elektrárnu Jaslovské Bohunice.
Minuli jsme Trnavu, Galantu, Dunajskou Stredu a Velký Meder a projeli družební
vesnicí Topolniky. Posledně tři jmenovaná místa jsou známá termálními
prameny. Velký Meder, dříve známý více pod názvem Čalovo, byl v minulosti hojně
navštěvován našimi vrstevníky.
Cesta autobusem velmi rychle ubíhala. O dobrou náladu a o občerstvení se starali
Milan Stříteský a Víťa Kobliha. Téměř v pravidelných intervalech zavoněla
v autobuse ta naše pravá trnečková. Vzduch byl však provoněn především smaženými
řízky, pečeným masem a různými dalšími dobrotami.
Po asi 4 a půl hodině jízdy jsme dorazili do cíle, kde autobus zaparkoval ve středu města
Györ, nedaleko termálních lázní.
Někteří vodomilové a nedočkavci využili okamžitě možnost vstupu do lázní, aby tak co
nejvíce nechali působit blahodárné účinky termální vody.
Většina z nás však využila poměrně pěkného počasí k procházce a prohlídce města.
Střed města již částečně jevil známky předvánoční atmosféry.
Zastavili jsme se u stánků a zahřáli se vánočním punčem nebo svařákem. Někteří
nakupovali především výbornou uzeninu a mletou papriku.
Nedaleko náměstí bylo stanoviště pouťové atrakce tzv. VÍDEŇSKÉ KOLO. Jeden
z nejstarších účastníků našeho zájezdu, pan Tonda Bambušek, si jízdu vyzkoušel a za
svoji odvahu byl odměněn výhledem z ptačí perspektivy asi 50 metrů na město jako na
dlani. Podstatnou část odpoledne a podvečera jsme všichni trávili v termálních lázních.
Poměrně moderní lázně s několika bazény poskytovaly široké využití.
Vyzkoušeli jsme si různou teplotu v jednotlivých bazénech, která se pohybovala od 30
do 37 stupňů. K dispozici byly různé trysky, vířivky, vodopády, nechyběl ani tobogán.
Nepohrdli jsme ani typickou maďarskou kuchyní a k dostání bylo i české pivo.
20
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Pohodu, přátelskou atmosféru, blahodárný účinek termální vody a nezbytnou relaxaci,
dobré jídlo a občerstvení i degustaci různých dobrot, to vše si užili účastníci zájezdu.
Na závěr je třeba poděkovat Janě Minářové a Milanu Stříteskému, kteří byli hlavními
organizátory zájezdu.
Ladislav Sváček

21

Zpravodaj obce Loučka

leden-únor 2019

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V roce 2018 jsme adventní čas zahájili stejně
jako vloni Rozsvěcováním vánočního stromečku a
nadílkou pro děti. Pro naše občany jsme připravili i
Vánoční výstavu, která se konala v klubovně „Na
Štaci“. Tímto děkuji všem, kteří vystavovali své
krásné výrobky a také těm, kteří výstavu navštívili a
nějakou tu drobnost si zakoupili.
Na Sportovním a společenském areálu bylo 1. 12. doslova PEKLO. Členové kulturního
výboru a další dobrovolníci z řad našich občanů nacvičili pro naše nejmenší scénku
plnou čertovské zábavy. Tu správnou atmosféru vytvořila skupina Manawa art se svou
ohnivou show. Po skončení „pekelného“ představení jsme se všichni spolu‐ s čerty
Petronelem, Uriášem a s Dorotou Máchalovou přesunuli, svíčkami osvětleným parkem,
k vánočnímu stromu. Pan starosta spolu s občany odpočítali rozsvícení stromu, který
byl jako každý rok ten nejhezčí v širokém okolí. Poté jsme všichni společně zavolali
Mikuláše a jeho andělskou družinu. Jeden anděl přiletěl dokonce opravdu z nebe…V
nebi Mikuláš a andílci rozdali nejmenším dětem balíčky. Celou akci zakončil krásný
ohňostroj.
Velké poděkování patří členům kulturního výboru, panu starostovi a všem, kteří se
nějakým způsobem podíleli na zajištění těchto kulturních akcí. Přípravy byly dlouhé a
opravdu časově náročné.
Děkuji také Vám všem, kteří jste se akcí zúčastnili.
Za výbor pro kulturu, sport a sociální záležitosti
Štěpánka Sováková,text+foto
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Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Loučce
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční Tříkrálové sbírky.
Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc
potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně
znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 394
skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně
1 576 osob. V Loučce se koledovalo v sobotu 5. ledna 2019.
Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí
překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj. o
34 454 Kč více než loni). Z toho v Loučce 22 985 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční
pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou použity na
rekonstrukci vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které
sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a
Centrum sociálně materiální pomoci. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních
nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na
základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých
případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním
projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je zakoupení
dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Přístroj
bezpečně nakládá se zdravotnickým odpadem, konkrétně s použitými inkontinenčními
pomůckami (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.).
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky
jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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ŠKOLNÍ
NOVINY

Příležitostná tiskovina Základní
školy a mateřské školy Loučka,
Loučka 188, 756 44 Loučka

Vánoce na dědině
Projektový den ve 2. ročníku
Dne 12. 12. 2018 se žáci 4. ročníku zúčastnili
výukového programu s názvem „Vánoce na
dědině“ ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. V
krásné, sněhem pokryté Valašské dědině se
dověděli o tradicích a zvycích na Valašsku v
adventní a předvánoční době. Shlédli předení na
kolovrátku, pečení perníků a vánoček. Vyzkoušeli si
lití olova. Ve staré škole si zazpívali koledy a
odměnou jim bylo občerstvení v podobě perníku a
čaje z devíti bylin. Při návratu některé zaskočila i
příjemně překvapila čertovská družina s
Mikulášem. Tento výukový program se žákům
velmi líbil.

Mikuláš
Dne 5. 12. nás ve škole navštívil Mikuláš. Této akce se zúčastnily všechny třídy, a dokonce také školka. Celá akce probíhala
v hale školy. Každá třída ukázala Mikulášovi své vystoupení. Mikuláš vždy ohodnotil tato
vystoupení a andělé žákům dali nějaké dárečky.

Diskotéka
Hned po akci s Mikulášem se konala diskotéka. Diskotéku pořádal 9. ročník a parlament
školy. Na diskotéce probíhaly nejrůznější soutěže, ať už o bonbóny nebo o pití. Na
diskotéce hrály nejrůznější písničky. Kdo chtěl, tak si na diskotéce mohl zatančit nebo
prostě zablbnout. O to více nás mrzelo, když na diskotéce někdo nechtěl tančit nebo si
prostě jen tak zablbnout.

… Mikuláš,
diskotéka,
předvánoční
čas

Martin Pánik, 9. ročník

Ohlasy na výlet
ne 18. 12. jsme byli v Horní Lidči, kde jsme
viděli krásný mechanický betlém. Ten byl vyřezávaný ze dřeva. Moc se mi
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líbil, protože mi připomínal dřívější
dobu. Na památku jsem si koupil
dřevěnou píšťalu. Ondřej Korečko
V úterý 18. 12. jsme se vydali s
naší paní učitelkou a s paní
vychovatelkou
na
návštěvu
Betléma v Horní Lidči. Prvním
zážitkem byla jízda vlakem. Dalším
samozřejmě dřevěný Betlém, který
znázorňoval
příběh narození
Ježíška. Některé postavičky byly
dokonce pohyblivé a celkem jich
tam bylo kolem 230. Také jsem si
dovezl krásnou vyřezávanou
píšťalku. Návštěva Betléma se mi
moc líbila a všem bych ji doporučil
navštívit v předvánočním čase.
Matěj Solanský
V úterý jsem se jela podívat na
Betlém v Horní Lidči. Byl velký.
Nevnímala jsem, co říkají, ale líbila
se mi světýlka a jak se to hýbalo.
Nejhezčí byl medvěd na řetězu.
Ivana Porubová

Výlet školní družiny na Betlém do Horní Lidče
V úterý 18. 12. 2018 byla Petruška s družinou na výletě v Horní Lidči podívat
se na mechanický betlém. Vyprávěla nám doma, že jak přišli do budovy, kde
byl betlém, tak se jich ujala hodná paní, který jim pustila pohádku o Ježíškovi.
Jak pohádka skončila, tak plátno vytáhli a za tím byl vystavěný betlém. Svatá
rodina Marie, Josef a Ježíšek a tři králové, co se přišli Ježíškovi poklonit a
donesli dárky. Viděli Nazaret. Paní dětem vyprávěla, že mechanický betlém
stavělo celý rok patnáct mužů. Betlém je vypracovaný do nejmenších detailů,
dřevěné figurky jsou pohyblivé, je tam i větrný mlýn, zvířátka. Petrušce se
výlet moc líbil.

Petra Huňková, ŠD

Sněhová královna
Ve středu 14. listopadu jsme jeli do divadla ve Zlíně na
divadelní představení Sněhová královna.
Líbilo se nám úplně všechno, nejvíc ta královna a kos, ten
byl strašně srandovní. Hezké to bylo taky na konci, když se
všichni klaněli. A ta budova byla hrozně velká a krásná. A
skvělá byla i cesta domů, už byla vidět vánoční výzdoba a
západ slunce.

ŽÁCI 1. ROČNÍKU
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čekaly v zámecké věži. Tam to
bylo nejlepší. Líbilo se mi také v

Soutěž
Jaloveček

mateřídoušce, kde jsme slyšeli
věži poznávali vycpaná zvířata,

kategorie mladší žáci ‐ podzimní
kolo – téma „Les“ se konala 22.
11. 2018 na zámku ve Vsetíně.
Jako první přišel pořadatel Honza
slovně

nás provedl

pěknou prezentací o lese a jeho
životě. Potom nám organizátoři
rozdali pracovní listy s různými
přírodovědnými úkoly o lese a
soutěž

mohla

začít.

očima mladších
přírodovědců

zvuky různých zvířat z lesa. Ve

Přírodovědná soutěž Jaloveček –

Husák a

brzy ráno směr Vsetín. Soutěž

Po

tak třeba: medvěda hnědého,
rysa ostrovida, ryby, kachny, ovce
a ptáky...

Skončili

jsme

na

probíhala na místním zámku.

sedmém místě, byla jsem dojatá,

Vše bylo s tématikou „Život v

že jsme skončili

lese“. Úkoly byly lehké, jen zvuky

tak

dobře.

Soutěž se mi líbila.

zvířat nám dělali trochu problém.

Aneta Juríčková, 4. ročník

Nebyli jsme sice na medailových

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 jsme se

místech, ale i tak jsme dopadli

s

kroužkem

dobře. Nejvíce se mi líbil méďa,

Jaloveček –

který se nacházel ve věži zámku.

přírodovědným

zúčastnili

soutěže

mladší kategorie. Vydali jsme se

Byl to bezva výlet.
Anna Adámková, 4. ročník

vyplňování listů jsme soutěžili v
dalších úkolech, které na nás

Rozhovor

Julinka: My jsme byli MEDVĚDI a druhá naše skupinka

Mamka: Juli, tak jaké to dneska bylo? Co se ti nejvíc

OSTŘÍŽI.

líbilo?

Mamka: A jaký úkol byl pro tebe nejtěžší?

Julinka: Že jsme mohli běhat po zámku.

Julinka: Test a zvuky zvířat.

Mamka: A co jste na zámku viděli?

Mamka: A co bylo z celého dne nejzajímavější?

Julinka: Velké a malé vycpané zvířata, výstavu o T. G.

Julinka: Vycpaný medvěd (Míša z Brodské).

Masarykovi a výstavu o vojácích.

Mamka: A pojedeš příště zase?

Mamka: A co soutěž? Jaké byly otázky?

Julinka: Jasan.

Julinka: Nejdřív byl test. Tam jsme měli obrázky stop a

Mamka: A co ty Vašku? Bylo to těžší než na jaře?

měli jsme doplnit, komu patří. Pak tam byly nějaké

Vašek: Jo.

křížovky, hádanky a otázky o stromech, rostlinách a

Mamka: Jak to?

zvířatech. Pak byla přestávka a po ní poznávací část.

Vašek: Byly těžší otázky.

Třeba jsme poznávali zvířata podle zvuku, vycpaná

Mamka: A co bylo ze soutěže nejtěžší?

zvířátka nebo jejich stopy. Ty byly rozmístěny po

Vašek: Zvuky zvířat. To mi připadlo fakt těžké. Po zvuku

chodbách zámku i ve věži.

jsme poznali sovu, ale správná odpověď byla výr velký.

Mamka: A bylo to těžké?

Mamka: A co bavilo tebe nejvíc?

Julinka: No ‐ tak trochu. Něco jo a něco bylo na pohodu.

Vašek: Asi ta vojenská výstava, kterou jsme si po soutěži

Mamka: A jak se jmenovala vaše skupina?

prohlédli.

Lorenzovi

ne 30. 11. se skupina žáků 2. stupně jménem Palouček zúčastnila přírodopisné soutěže
na Vsetíně. Soutěž se skládala ze dvou částí. V 1. byla teoretická, ve které jsme vyplnili
písemný test a v 2. praktické poznávali rostliny, stopy zvířat i samotné zvířata. Na soutěži
jsme se umístili na 2. místě s 149 body.

Štěpán Kajnar, 9. ročník
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Dne 30. listopadu 2018 jsme byli na soutěži Jaloveček ‐ kategorie starší žáci vyzkoušet si naše znalosti s přírodovědným
kroužkem ZŠ, který vede Mgr. Radka Macháňová. Soutěž byla zaměřena na téma Les a byla rozdělena na písemnou
a praktickou část. Na konci bylo vyhlašování. My jsme byli na 2. místě. Dostali jsme ptačí krmítko a spoustu dalších
hezkých věcí. Pak jsme náš úspěch šli za odměnu oslavit do cukrárny a jeli jsme vlakem zpátky domů.
Barbora Dragonová, 6. ročník

BESEDY

Školní družina

V pátek 14. 12. 2018 jsme se my, žáci 8. ročníku, zúčastnili
besedy o životě mladých lidí v Rusku a na Ukrajině. Besedu
připravil Klub Most z Valašského Meziříčí. Beseda trvala dvě
hodiny. V první hodině jsme si povídali o Rusku, v druhé pak o
Ukrajině. Dozvěděli jsme se např., že 15% lidí v Rusku nezná
internet. Také jsme se dozvěděli, že v Kyjevě žijí 2 miliony lidí
na ulici. Beseda se nám líbila a byla zajímavá.
David a Filip – 8. ročník
Dne 14. 1. 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili besedy na téma
Holocaust. Dozvěděli jsme se hodně informací o tom, jak to

V pátek 7. 12. 2018 se prvňáci a druháci ve
školní družině vydali společně s Ing. Pavlou
Lorenzovou na zajímavou exkurzi k
soukromému biozemědělci p. Navrátilovi v
Loučce, který nám ukázal jeho zvířata na
statku. Děti si mohly pohladit malé 5 –
denní telátko Borka, jeho maminku Jasmínu
a také se mohly seznámit s dalšími zvířátky,
která na jeho statek neodmyslitelně patří –
prase, holubi, králíci, slepice, krávy a býk…
Děkujeme p. Navrátilovi za ochotu a určitě
se k němu opět rádi vydáme.

měli lidé v této době těžké. Beseda byla velmi zajímavá a
poučná.

Anna Blablová, Valérie Klvaňová, 9. ročník

Úspěchy v literárních soutěžích – blahopřejeme!
10. 1. 2019 se uskutečnilo vyhodnocení autorské literární soutěže O poklad strýca Juráša (okrskové kolo) s tématem Můj
literární hrdina. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků z 2. až 9. ročníku. Z nich se na předních místech umístili 4 žáci. Výsledky:
1. místo – Petra Huňková (2.ročník) – próza
2. místo – Sára Foltýnová (2. ročník) – komiks
2. místo – Ivana Porubová (2. ročník) – poezie
2. místo – Jiří Kundrát (8. ročník) – próza
Okresní kolo je 14.3.2019 v městské knihovně Valašské Meziříčí.
Literární soutěž Spěchej pomalu
SOŠ Luhačovice vyhlásila pro žáky 8. a 9. tříd v říjnu 2018 už 6. ročník této literární soutěže. Hlavními porotci byli Jan
Cimický a Jiří Žáček, kteří hodnotili 116 prací (i komiksů) z 27 škol. Vyhlášení bylo 13. 11. 2018 (ve Střední odborné škole)
v Luhačovicích. Bylo nás tam kolem 30 výherců, udělovaly se Čestná uznání, Zvláštní ocenění a 3 nejlepší umístění. Já
jsem svou prací získala Čestné uznání a jsem spokojená. Po vyhlašování byl ještě raut, kde pro nás žáci té střední školy
připravili třeba chlebíčky. Zhodnotila bych to jako super zkušenost.

Iveta Koláčková, 9. ročník

V úterý 29. ledna 2019 se žákyně 9. ročníku Iveta Koláčková umístila na 1. místě v okresním kole Olympiády v českém
jazyce, která proběhla ve Valašském Meziříčí a zúčastnilo se jí 30 soutěžících ze 30 škol.
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Zprávičky z naší školičky
musí vypořádat. Jedním z řešení je, postavit se

Strašidelný den

strašidlu čelem, vzít na sebe jeho podobu,

Pod pojmem strašidlo si můžeme představit

zesměšnit ho, ba se mu dokonce zasmát. A to se

ledacos. Už jste nějaké viděli? Jak vypadalo? Jak se
chovalo?

Na

tyto

otázky

dokážou

podařilo našim dětem při Strašidelném dni v

nejlépe

mateřské škole báječně. Nejen dětem, ale i jejich

odpovědět právě děti, které mají nesmírně bujnou

rodičům patří velká pochvala za krásné kostýmy,

fantazii a představivost. Dokáží vám o nich

které připravili. Strašit ve školce a ve škole není jen

vyprávět s takovým prožitkem, že jim skoro věříte.

tak. Vyzdobili jsme si proto také třídy, šatnu,

Každý má v životě určitého strašáka, se kterým se

vydlabali dýni a užili si spousty soutěží.
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Vítání občánků
18. listopadu přivítaly děti
z naší školky nové občánky
Loučky. Potěšili je pásmem
básniček a písniček. Novým
dětičkám přejeme hodně
zdravíčka a chuti do života.

Předškoláci v 1. třídě

V listopadu jsme se šli podívat,
jak to chodí v 1. třídě. Děti se
seznámily

s paní

učitelkou

i

s prostory třídy. Prvňáci nám

Sportovní
den
nejprve předvedli,

co se za tu
V krátkou
lednu proběh
v tělocvičně
ZŠ
dobu ve škole
naučili. Poté
Sportovní
den, který
dětike
se předškoláci
usadilisidopro
lavic,
připravili žáci základní školy pod
svým starším kamarádům a
vedením paní učitelky Mgr. Olgy
společně plnili různé úkoly. Viděli
Garzinové. Myslím, že si to všichni
tak,Domů
co všechno
je čeká
a zároveň
užili.
si každý
odnesl
nejen
se
přesvědčili
o
tom,
že
se
není
pěkné sportovní zážitky, ale také
čeho bát.
Už teď seo všichni
těší na
medaili
a kartičku
absolvování
všech
zápisdisciplín.
do školy.
18. 12. jsme přivítali rodiče a přátele

Vánoční besídka

školky na tradiční Vánoční besídce.
Děti

zaujaly

básničkami,

přítomné
písničkami

svými
a

také

tanečním vystoupením. Nechybělo ani
předávání

dárečků

a

přániček.

Navodili jsme si tak příjemnou vánoční
atmosféru, popřáli si veselé Vánoce a
těšili se z toho, co nám Ježíšek ve
školce nadělil.
Markéta Bulinská, vedoucí učitelka MŠ
text,foto
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Sportovní klub HIP Aerobik Loučka
Soutěže jednotlivců
Během celé zimy se aktivní děvčata účastnila soutěží jednotlivců.
2.12.2018 se v Ostravě konalo další ze základních kol soutěže Aerobictour, kterého se
zúčastnilo 9 děvčat. Karolína Vlčková zde ve své kategorii získala 2. místo.
Hned následující týden 9.12.2018 zkusilo 11 děvčat štěstí na soutěži v Hranicích.
Kateřina Voženílková v nejmladší kategorii a Tereza Čípová v kategorii nad 14 let získaly
krásné 2. místo. Dalším pěti děvčatům se podařilo probojovat do finále mezi 15
nejlepších.
12.1.2019 proběhlo moravské finále soutěže Aerobictour v Otrokovicích. Finále se
mohly zúčastnit dívky, které během podzimu absolvovaly alespoň 3 základní kola. Toto
se podařilo 8 našim dívkám. Na medaile to tentokrát nestačilo, ale děvčata může hřát
u srdce zúročená podzimní dřina, díky které byly na finále nasazeny na start mezi 25
nejlepšími cvičenkami z celé Moravy.
Krásná ocenění jsme přivezli 10.2.2019 z Holešova. Na soutěž vyrazilo 11 děvčat a
celkově jsme získali 6 medailí. V nejmladší kategorii získala Kateřina Voženílková zlato
a v nejobsazenější kategorii 11‐13 let dívky zabraly rovnou celou bednu pro vítěze:
Julie Kodadová 1. místo, Justina Hapková 2. místo a Magdaléna Kajnarová 3. místo.
V kategorii nad 14 let získala Karolína Vlčková 1. místo a Tereza Blinková 3. místo.
Text,foto Eva Hapková
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Dívka roku 2019
Na soutěži v Holešově dostala
děvčata ve věku 13‐15 let pozvání
k účasti v základním kole celostátní
soutěže Dívka roku, kde by mohly
v rámci volné disciplíny ukázat svou
odvahu a vystoupit se sólovou
sestavou v aerobiku. Soutěž se konala
v sobotu 16.2.2019 v holešovském
TyMy Centru.
Přestože pozvánka přišla na poslední
chvíli a děvčata měla na rozhodnutí
pouze den, dvě odvážné slečny ‐ Natálie Hrdinová a Justina Hapková ‐ se rozhodly
náročný týden plný příprav a mimořádných tréninků absolvovat a přihlášku do soutěže
odeslaly.
Za obrovské podpory a pomoci ostatních dívek z týmu se vrhly na nácvik své volné
disciplíny, aby ji pak mohly v konkurenci ostatních soutěžících předvést.
Naty a Tina měly možnost prožít sobotní soutěžní den, díky kterému získaly spoustu
nových zážitků a životních zkušeností. Od časného rána se pod vedením choreografů,
vizážistů a za neustálé přítomnosti fotografa a kamery připravovaly na večerní
vystoupení před veřejností, pozvanými hosty a jedenáctičlennou porotou. Všechny
soutěžící dívky se divákům i porotě předvedly v úvodní taneční choreografii,
absolvovaly rozhovor s moderátorkou, hromadně cvičily na trampolínkách, předvedly
své volné vystoupení a vše zakončily módní přehlídkou. O celkové vítězce rozhodoval
také neveřejný vědomostní test a zkouška zručnosti.
Natálie Hrdinová v tomto klání získala titul Dívka Úsměv a Justina Hapková byla zvolena
Dívkou Sympatie. Moc gratulujeme ke krásnému výsledku
Text,foto Eva Hapková
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Okénko z Lázů

Říká se, že čas utíká velmi rychle, ale nejrychleji s dobrými
přáteli. A my tady na Lázech máme jen samé dobré přátele.
Skoro jsme to ani nepostřehli a máme dva měsíce roku 2019 za
sebou. Náš Osadní výbor i letos už dopředu plánuje tradiční
společenské akce na tento rok pro děti i naše ostatní
spoluobčany. Je počátek března a zase se k nám pomalu a
nesměle vrací jaro. Tak si konečně děti plně vychutnají své
pololetní prázdniny. Přicházejí i turisté bez běžek, a tak ožívají turistické trasy
vedoucí v okolí Lázů i procházející přes naší osadu. Velmi depresívně působí
okolní kopce a vegetace poškozená kůrovcem. Snad se rychle podaří nové
zalesnění a Lázy se opět ponoří do krásné lesní zeleně.

Ke
spokojenosti
místních
obyvatel i procházejících turistů
velkou
měrou
přispívá
„Hospůdka na Lázoch“, kde
v sobotu 23.2.2019 proběhl další
ročník „Koštu valašské Lázovice“.
V pořadí to byl již šestý ročník. Do
soutěže bylo přihlášeno více jak
třicet vzorků ušlechtilých pálenek
ze švestek, hrušek, jablek a
ostatních zahradních produktů.
Velmi
příjemná
atmosféra
odbarvovala „práci“ lajcké i odborné
poroty, která rozhodla o letošních
vítězích. A kdo, že to letos vyhrál?
Tak to je přehledně zaneseno
v tabulkách a je k nahlédnutí
v hospůdce. Ale shodli jsme se na
tom, že vyhráli všichni, kteří a zhostili
rolí diváků i soutěžících. Pro všechny
přítomné byl připraven bohatý
sortiment nápojů i teplých specialit. Na košt pravé Lázovice a na zabíjačkové
speciality Vás všechny s předstihem srdečně zvala Eva Lukášová a pořadatelé
koštu.
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Počátkem února se sešel osadní výbor, provedl vyhodnocení své činnosti za
uplynulý rok a dohodli jsme se na přípravě a realizaci všech akcí na tento rok.
Už 30. března se sejdeme na Tufárni a přivítáme příchod jara. O měsíc později
to bude 27. dubna na točně autobusu, proběhne stavění májky. Přivítáme
každého, kdo přijde a přiloží ruku k dílu pro zdar této akce. Osmý den v červnu
bude na točně autobusu probíhat dětské
odpoledne spojené s kácením máje.
Tradiční Svatojánské smažení vajec bude
probíhat 22. června stejně jako v loňském roce
na Tufárni. Koncem září se uskuteční tradiční
turistický výšlap do okolí Lázů spojený se
sběrem hub a zdatnější borci dojdou až na
Hostýn. Doufáme, že houby porostou stejně
hojně jako v roce minulém. Věřme, že k nám
počasí letos bude mnohem příznivější, než
v loňském roce.
Dětmi velmi oblíbenou drakiádu na Kuželku uspořádáme dne 12. října.

V prosinci přijde mezi nás se
svým čertovským a andělským
doprovodem Mikuláš, který zase
hodným dětem přinese sladké
dárky. Mikuláš tento rok přijede
na velkých saních v pátek večer
dne 6. prosince k nazdobenému
vánočnímu stromečku před
Hospůdku na Lázoch.

Tak se můžete všichni těšit na společné příjemně strávené chvíle.
Jak je vidět na výčtu akcí, které hodláme uspořádat Osadním výborem, bude pro
nás i tento letošní rok na akce bohatý. Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na zdárném průběhu všech akcí v loňském roce a předem i těm, kteří nám opět
pomohou i letos.
Text a foto J@nKo,
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Pozvánka pro občany

Tímto bychom chtěli pozvat všechny občany na největší zahradnickou výstavu
v České republice FLORIA JARO 2019

Svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře se blíží. Od 1. do 8. května bude
Výstaviště Kroměříž patřit všem milovníkům květin, skvělé hudby a také těm,
kteří přijdou potěšit své oko zhlédnutím nápadité květinové expozice. To vše a
ještě mnohem více zažijete na již 43. ročníku největší zahradnické prodejní
výstavy v České republice ‐ Floria JARO 2019.
Na výstavě nakoupíte vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z celé
České republiky i ze zahraničí. Okouzlí Vás tematicky vyzdobené pavilony tisíci
květinami. Vystupují zde přední hvězdy hudební scény a otevřeny jsou desítky
stánků a restaurací s širokou nabídkou občerstvení.
Nakoupíte zde přísady, květiny, okrasné a ovocné stromy a keře, zahradní nářadí,
nábytek a mnoho dalšího pro vaši zahradu nebo dům.

Obec bude zajišťovat odvoz autobusem. Prosíme občany,
kteří by měli zájem se zúčastnit , aby svou účast nahlásili na
obecním úřadě, buď osobně, a nebo telefonicky z důvodů
naplánování dopravy.
Termín návštěvy je plánován na sobotu 4. 5. 2019.
Srdečně Vás zve starosta obce
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Informace a upozornění občanům
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Loučka, okres Vsetín, příspěvková
organizace vyhlašuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 36, odst. 4,

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
ve středu 10. dubna 2019 od 13:30 hod v místnostech prvního stupně ZŠ Loučka.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. 8. 2013 a děti, které měly v loňském
roce odloženu povinnou školní docházku.
Zákonní zástupci si s sebou vezmou:
* občanský průkaz
* rodný list dítěte
* údaje o zdravotní pojišťovně
* příslušné posudky (viz § 37) k žádosti o odklad
*****************************************************************
Správní poplatky
Upozorňujeme občany, že správní poplatky na letošní rok 2019 zůstaly stejné,
jako byly v loňském roce, i když v jiných obcích a městech poplatky vzrostly i na
trojnásobek. Občané mohou poplatky uhradit v úřední dny na Obecním úřadě v
Loučce.
 poplatek za odpad 400,‐ Kč na osobu.
 poplatek za psy 100,‐ Kč za jednoho a každý další + 200,‐ Kč.
*****************************************************************

Tradiční vodění medvěda v Loučce bude v sobotu 9. března 2019.
*****************************************************
Sběr železného šrotu
V pátek 12. dubna 2019 od 15 hodin bude proveden podzimní sběr železného
šrotu a také elektrospotřebičů. Upozorňujeme, že elektrospotřebiče musí být
celé, bez chybějících vnitřních částí.
Odpad uložte viditelně před dům, přichystané hromady jako vždy místní hasiči
naloží a odvezou. V případě, že odpad necháte uložený na dvorku, v kůlně apod.,
hasiče předem nebo při průjezdu obcí upozorněte. S vynesením železa velmi rádi
pomohou.
Dobrovolníky ochotné pomoci při svozu odpadu hasiči rádi uvítají v pátek
odpoledne před zbrojnicí.
/RR/
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Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech 12. 04. ‐ 15. 04. 2019 bude v naší obci
probíhat svoz velkoobjemového odpadu, mezi který patří:
nábytek, koberce, linoleum, sádrokartonové desky, vany, umyvadla nebo
záchodové mísy, matrace, textilie a oděvy, boty, lyže, zrcadla, staré sportovní
náčiní, autosklo, atd.
Kontejnery budou přistaveny v pátek 12. dubna 2019 na těchto sběrných
místech:
‐ prostranství u bývalé „Lipty“
‐ prostranství u školní jídelny
‐ Chaloupky „U Kašparového“
‐ prostranství u hřbitova
‐ u hasičské zbrojnice v Loučce
‐ u bytovek
‐ Lázy – točna autobusů
Kontejnery budou z těchto sběrných míst odvezeny v pondělí 15. dubna 2019.
*****************************************************************
V sobotu dne 13. dubna 2019 bude v naší obci probíhat svoz nebezpečného
odpadu, mezi který patří např.:
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, oleje, tuky minerální nebo
syntetické, ropné produkty, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, zdravotní
materiál, tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, pesticidy, fotochemie,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, staré baterie, rozpouštědla, plechovky od
barev, kanystry od ředidel, staré barvy, prošlé chemikálie, vyřazené léky,
lepenka, pneumatiky, apod.
Sběrná místa jsou:
8.00 ‐ 8.45 prostranství u nákupního střediska
8.45 ‐ 9.30 u hřbitova
9.30 ‐ 10.30 točna v Chaloupkách
10.45 ‐ 11.30 prostranství u školní jídelny
11.45 ‐ 12.15 Lázy ‐ točna autobusů
Na účast se těší zaměstnanci společnosti SITA CZ a.s., Uhelná ul. 287, Valašské
Meziříčí.
/RR/
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