HORNÍ LOUČKY
ZPRAVODAJ OBCE

PROSINEC 2020
ČÍSLO 20

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás na konci roku 2020 oslovila touto
OBSAH
cestou. Dlouho jsem přemýšlela, jak zhodnotit uplynulý rok. 2020 je magická číslovka a nakonec i celý rok
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU byl výjimečný, jen jinak, než bychom si všichni přáli. Byl
-2jiný, zvláštní, neočekávaný, nevypočitatelný, depresivSHRNUTÍ UDÁLOSTÍ ROKU 2020 ní, plný obav a plný nadějí. Ale i tak si myslím, že byl
i krásný, a že jsme díky okolnostem, které nás potka-3ly, poznali plno jiných věcí, než ty na které jsme byli
ROZPOČET NA ROK 2021
zvyklí a dělali je možná i s jistým stereotypem. Já osob-4ně nejvíce postrádám setkávání se s lidmi a kamarády
v rámci sportu, místních aktivit a kulturních akcí. Věřím,
VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB
že se vrátíme k dřívějším časům a budeme se zase moci
-6potkat bez omezení. Mám velkou radost, že nám v leDSO TIŠNOVSKO
tošním roce přibylo deset nových občánků, které touto
-7cestou vítám a rodičům k narození jejich dětí blahopřeji.
ROZHOVORY S NOVÝMI OBČANY Ráda bych se společně s vámi podílela na plnění myšlenky, že právě nyní je nejvhodnější doba věnovat se
- 14 především rodině a nezapomínat při tom ani sami na
OMEZOVÁNÍ ODPADU
sebe. Čas se pro některé z nás trochu zpomalil a je tak
- 15 prostor sáhnout po dlouho odkládané knize nebo se
naučit něčemu úplně novému. Co třeba věnovat čas obODPAD V DOBĚ PANDEMIE
líbenému koníčku vašich rodičů nebo naopak vlastních
- 16 dětí?
KULTURA 2020
Příští rok, jak už se dá tušit, bude skromný na investice.
- 17 Pevně věřím, že se nám podaří dokončit alespoň někteODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2021 ré projekty (chodníky a veřejné osvětlení). Rozhodně
budeme pracovat na přípravě projektů nových, aby- 19 chom byli připraveni, až přijde možnost je financovat.
PAMĚTI Z HORNÍCH LOUČEK
V následujícím roce nás čekají také změny v odpadovém
- 22 hospodářství, o kterých se dočtete na dalších stranách
STRÁNKA PRO DĚTI
zpravodaje.
Děkuji všem spoluobčanům a spolupracovníkům,
- 23 kteří mi v uplynulém roce pomáhali. Velký dík patSPOLEČENSKÁ KRONIKA
ří panu místostarostovi a paní Maškové, kteří mě
- 24 v době mé nepřítomnosti skvěle zastoupili. Vážím si vaší
pomoci. Není nic důležitější než tým lidi, kteří si navzájem pomáhají a podpoří se, když přijde nemoc nebo jiné
Členové redakce:
životní zkoušky. Děkuji všem, kteří se jakkoli podílejí na
Martin Midrla, Jana Midrlová,
zvelebování naší obce a na pořádání kulturních akcí.
Barbora Dufková, Martin Mašek,
Přeji vám klidné vánoční svátky prožité se svými nejbližAnna Mašková
šími a do nového roku především zdraví a víru, že bude
lépe.
Příspěvky do zpravodaje můžete
						
						
Vaše starostka
posílat na e-mail: obec@horniBarbora Dufková
loucky.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí
17:00 - 19:00
Středa
08:00 - 11:00
Čtvrtek
17:00 - 19:00
Horní Loučky 30
Tel.: +420 549 440 156
WEB: www.horniloucky.cz
@horniloucky (fb)

Mgr. et Mgr. Bc. Barbora Dufková
starostka
Tel: +420 724 181 885
E-mail: obec@horniloucky.cz
Ing. Martin Mašek
místostarosta
Tel: +420 737 008 483
E-mail: obec@horniloucky.cz

POPLATKY V ROCE 2021
POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
600,- Kč/osoba (dle OZV č. 1/2021)
POPLATEK ZA PSA
100,- Kč, druhý a další pes 150,- Kč
(dle OZV č. 2/2020)
VODNÉ A STOČNÉ
Vodné 26,- Kč + 10% DPH
Stočné 33,-Kč + 10% DPH

SHRNUTÍ UDÁLOSTÍ ROKU 2020

• Vzhledem k letošní nepříznivé situaci
veřejného osvětlení.
s pandemií Koronaviru jsme byli nuceni • Letošní rok byl ve znamení „papírové
odložit plánované akce, jimiž byla výstavválky“ - pracovali jsme na projektech
ba chodníků směr Skryje a rekonstrukce
a kolaudacích (vodovod a vodojem,
veřejného osvětlení. Tyto akce jsou vázáchodníky, střed obce).
ny na stavbu společnosti E.ON - přelož- • Podařilo se nám získat dotaci na žluté
ka elektrického vedení. Tato stavba byla
nádoby na plast a na kompostéry - bunejprve odložena a nyní je pozastavena
dou dodány cca v půlce roku 2021.
z důvodu chybné projektové dokumen- • Podali jsme žádost o dotaci na Ministertace, na což se přišlo během vytyčování
stvo pro místní rozvoj na rekonstrukci
plynového vedení. E.ON nyní jedná s plydětského hřiště u jezírka a na workautonárnami a pokud dojde k dohodě, stavba
vé hřiště, které by bylo umístěno u rybzačne v dubnu 2021. Obec následně bude
níka.
pokračovat stavbou chodníků a nového
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• Podali jsme také žádost o dotaci z Národního programu Životního prostředí
na rekonstrukci zdroje a stavbu úpravny
pitné vody pro zvýšení množství a kvality dodávané pitné vody.
• Pro plánovanou výstavbu v lokalitě G1
(Za Humny) byly stanoveny podmínky
a odkoupena část příjezdové komunikace.
• Vydali jsme vyhlášku, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Horní Loučky.
• V obecním lese proběhla výsadba stromků, nutné vyžínání a nátěr před okusem.
• Byla zpracována projektová dokumen-

•
•
•
•

tace na revitalizaci rybníka, nyní byla podána žádost o stavební povolení a pracuje se na podání žádosti o dotaci.
Uzavřeli jsme smlouvu se společností Asekol, která nám bezplatně odváží
elektroodpad.
Díky panu Petru Slezákovi byl nově vybaven kulturním dům stoly a židlemi
a obecní úřad novými skříněmi.
V lokalitě E2 byl prodloužen hlavní řad
vodovodu.
Pracovali jsme na zadání nového územního plánu.

CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE?

• Práce na projektu na rekonstrukci stře- • V PŘÍPADĚ, ŽE VÁS ZAJÍMÁ DĚNÍ V OBCI
chy hospody a kulturního domu.
PODROBNĚJI, RÁDI VÁM PODÁME IN• Stavba chodníků a veřejného osvětleFORMACE NA OBECNÍM ÚŘADĚ, KDE
ní směr Skryje, pokud dojde k přeložce
TAKÉ MŮŽETE NAHLÉDNOUT DO ZÁE.ON.
PISŮ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
• Dále budeme pracovat na projektu na reOBCE.
konstrukci místní komunikace Roudník. • V NÁSLEDUJÍCÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE
• Příprava projektové dokumentace dalSE DOČTETE, JAKÉ JSOU NÁKLADY NA
ších etap výstavby chodníků.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A PROVOZ
• Další stavby budou záviset na tom, jestČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD. V SOUČASli se nám podaří získat dotace (úprava
NÉ CHVÍLI NENÍ UZAVŘEN UČETNÍ ROK,
vrtu, dětské hřiště a workout).
A PROTO BYCHOM VÁM NYNÍ NEPODA• Od ledna začne pytlový svoz plastů od
LI KOMPLETNÍ INFORMACE.
domu. Podrobnosti se dočtete na dalších stránkách zpravodaje.
• Budeme pracovat na novém územním
plánu.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
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VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB

Nová rada Jihomoravského kraje:

hejtman: Jan Grolich (KDU-ČSL)

náměstci hejtmana: Lukáš Dubec (Piráti, první), Jiří Nantl (ODS), František Lukl (Starostové pro
jižní Moravu), Jan Zámečník (KDU-ČSL)
další radní: Jiří Hlavenka, Jana Leitnerová (oba Piráti), Jiří Crha, Jiří Kasala, Vladimír Šmerda
(všichni ODS), Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu)
neuvolnění členové rady: Jiří Nantl, František Lukl, Martin Maleček

PARKOVÁNÍ A POPELNICE NA CHODNÍCÍCH

Chtěli bychom vás všechny důrazně požádat, abyste odstranili z chodníků popelnice. Ty
se zde mohou nacházet pouze v den svozu, tedy každé liché úterý. Nádoby na odpad si
umístěte na svoje pozemky.
Stejně tak žádáme všechny, aby v zájmu bezpečnosti nás všech přestali parkovat na chodnících. Pokud nemáte parkovací prostory na svém pozemku nebo u vaší nemovitosti, lze
využívat místa tomu určená. Slovo chodník je odvozeno od slova chodit, ne parkovat ani
odkládat. Chůze po chodnících v naší obci připomíná spíše slalom. Chodníky zároveň nejsou stavěné na hmotnost aut, které můžou způsobit jejich poškození. Následné náklady
na opravu bychom poté mohli vymáhat po vlastníkovi vozu.
Ještě musíme upozornit řidiče, dodržujte předepsanou rychlost. Po obci se pohybuje hodně dětí a nikdo z nás určitě nechce nikoho ohrožovat, těch několik vteřin, které získáte
rychlou jízdou, nestojí za žádné neštěstí.
Děkujeme za pochopení a spolupráci a doufáme, že toto upozornění je dostačující a nebudeme muset následné situace řešit jinými způsoby.
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PORTÁL RegionTisnovsko.info
Na portálu RegionTisnovsko.info najdete Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví
program na víkend i práci v okolí.
také na facebookové stránce Region Tišnovsko, kterou v současnosti sleduje přes 800
Tišnovský portál se stal za 3 roky svého fun- uživatelů. Pokud chcete být o dění v regiogování největším informačním zdrojem v re- nu průběžně informováni, stačí se připojit.
gionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě re- Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak
gionálních zpráv a přehledu kulturních akcí sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím
najdete také denně aktualizované nabídky si portál poradí. Poptávku místních firem
zaměstnání a bydlení.
najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyChcete si prohlédnout fotky z charitativní hledávání nastavte, o jaký obor máte zájem
sbírky „Koláč pro hospic“ nebo si přečíst a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním
o právě probíhajících rekonstrukcích, ale ochotni dojíždět a můžete začít vybírat. Firrádi byste se přitom vyhnuli pročítání čer- my, kterým momentálně schází pracovní
né kroniky? Všechny regionální zprávy jsou síla, tady mají možnost oslovit potenciální
řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co zaměstnance prostřednictvím bezplatného
vás zajímá, ať už je to aktuální dění, policej- inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvní hlášení nebo kulturní a sportovní událos- nost portálu pro vlastní propagaci. Díky
ti. Pokud vám ale jen povědomí o okolním bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí
dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte o nabízených službách přímo v místě svého
událost, které byste se mohli zúčastnit, sle- působení. Získat nové zákazníky a připomedujte kalendář regionálních akcí. Najdete nout se těm stávajícím navíc můžete i zav něm festivaly, výstavy, promítání, besedy řazením své společnosti do katalogu firem
a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jed- a služeb.
notlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém Navštivte portál www.regiontisnovsko.info
regionu, tak v konkrétních obcích. V přípa- a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.
dě, že akci sami pořádáte a chcete, aby se
o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost 			
RegionyBrněnska.cz
na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Vážení občané i letos si dovolíme oslovit
všechny občany s žádostí o pomoc s bojem
o schůdnost našich chodníků v zimní době.
Obecní zaměstnanci budou dělat vše pro

to, aby udrželi obecní komunikace v přijatelném stavu, ale vaše spolupráce je v této
době nenahraditelná. Za Vaši pomoc děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme paní Tereze Musilové, Květě Maloňové, Jarce Pololáníkové a Evě Kučerové, které pro nás ušily roušky v první vlně pandemie.
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ROZHOVORY S NOVÝMI OBČANY

Máme tu další rozhovor s novými spoluobčany, tentokrát jsme oslovili paní Martinu
Zárubovou a pana Davida Suchana, kteří
v obci žijí společně s jejich třemi dětmi.

covala ve zdravotnictví.
Jsme sportovně založená rodina, lyžujeme,
jezdíme na kole a rádi cestujeme. Žena se
učí zahradničit, já doma ve volných chvílích
modelařím. Takové přání do budoucna je,
Vzpomenete si kdy jste byli poprvé v Hor- koupit si veterána :) tak uvidíme (nabídnětě
ních Loučkách a jak to tady na Vás působilo? :))
Poprvé jsme byli v Horních Loučkách při prohlídce domu, v březnu 2018.
Je Vaše stavba hotová nebo máte v plánu
něco přistavovat?
Proč jste si vybrali Horní Loučky a můžete Po koupi domu jsme ho trošku zmodernizopřiblížit, kde bydlíte?
vali uvnitř, dle našich představ. Nic velkého,
Dům je skoro na konci obce, líbil se nám. a další změny nebo úpravy neplánujeme.
Zhlédli jsme velké množství domů, než jsme
se rozhodli pro tento. Místo nás oslovilo, Jak se Vám v Horních Loučkách bydlí?
pěkné okolí, blízko škola, hledali jsme vel- Bydlí se nám tu ty dva roky dobře, využíváký dům s pozemkem mimo Brno v dobrém me hřiště - starší dcera hraje basketbal. Uvístavu. Čekali jsme totiž dvojčata a začal nás tali bychom na hřišti basketbalové koše. Líbí
tlačit čas. Nastěhovali jsme se koncem čer- se nám i možnost koupání na návsi a vyjížďvence 2018, obydleli jsme přízemí a patro ky na kole a vycházky do okolí.
jsme upravovali pak skoro rok. Hned v srpnu
po nastěhování se dvojčata narodila. Ještě Je tu něco, co by bylo dobré změnit nebo
máme starší dceru, která zde chodí do školy něco, co byste mohli přenést do reálných
a již si našla kamarádky.
obrazů vy?
Co se nám trochu nelíbí je, že kolem domu
Budeme rádi, když se nám trochu předsta- jezdí některá auta dost rychle. A také že
víte, čím se živíte a jaké jsou Vaše koníčky. projet po chodníku s kočárkem pro dvojčata
Pocházíme oba z Brna.
je docela rallye s objížděním zaparkovaných
Já dojíždím do zaměstnání do Brna, kde pra- aut.
cuji jako konstruktér v zahraniční firmě.
			
David Suchan
Žena Martina je na mateřské dovolené, pra-

KAM MŮŽETE VYHODIT STARÉ PNEUMATIKY?

Přezuli jste auto a nevíte, co se sjetými pneumatikami, které už příští zimní sezónu nazouvat nebudete? Už dlouho funguje bezplatný zpětný odběr pneumatik, a to bez ohledu
na značku nebo na to, jestli jste na místě odběru zakoupili pneumatiky nové. V naší obci
můžete pneumatiky odevzdávat v pneuservisu Dufek na adrese Horní Loučky 103.
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OMEZOVÁNÍ ODPADU aneb ZERO WASTE V PRAXI

V poslední době se velmi často a intenzivně propaguje omezování produkce odpadu, a to nejen
toho plastového, ale odpadu obecně. Ve světě je
známá iniciativa Zero waste (v překladu nulový
odpad). Odpady obecně jsou celosvětový problém. Aniž bychom si to uvědomovali, velmi jsme
zpohodlněli a výhodami moderní společnosti začali plýtvat. Z obchodů vozíme balíky minerálních
vod, každý kousek ovoce vkládáme do plastového pytlíku, smrkáme do papírových kapesníků,
děti balíme do jednorázových (plastových) plen,
na druhý konec vsi jedeme autem, místo toho,
abychom ušli několik kroků pěšky. Prvním krokem k uvědomění je bezpochyby třídění odpadu.
Zásadní změna v celém chápání kontextu problematiky odpadu by však měla být směrem minimalizace vlastní produkce odpadu, čili v ideálním
případě zbytečný odpad nevytvářet. V současné
době technologie pokročila natolik, že se prakticky veškeré jednorázové produkty dají nahradit produkty udržitelnými, často recyklovanými,
či vyrobenými z obnovitelných zdrojů.
Obecně největším problémem odpadního hospodářství jsou plasty. Plastový odpad je v přírodě
prakticky nerozložitelný, i přes současné snahy
vytvářet kompostovatelný materiál, vychází najevo obrovský problém v podobě mikroplastů,
kterých jsou plné vodní toky. Nahradit jednorázové plastové produkty je přitom poměrně jednoduché. Internet je plný různých tipů. My bychom
rádi zmínili několik zásadních, které by mohli být
odrazovým můstkem pro každého z nás.
1. Jednorázové plastové pytlíky
Jen málo lidí je ochotno vzdát se svého pohodlí a nahradit volně dostupné plastové pytlíky
v obchodech ekologičtější variantou. Přitom první krok je jednoduchý, stačí tyto plastové sáčky
používat stále dokola, dokud se nepotrhají natolik, že jsou nepoužitelné. Někteří lidé si šijí vlastní
látkové, jiní nakupují dokonce do vlastních nádob. V poslední době vzniká množství bezobalových obchodů, kde si pohodlně nakoupíte do
vlastních nádob. Jeden takový obchod vznikl
i v Tišnově. Další možností je nakupovat přes
uskupení místních farmářů, v Tišnově např. skupina Scuk. V Horních Loučkách máme to štěstí,
že k nám zajíždí pojízdné prodejny, díky čemuž
můžeme podpořit lokální producenty potravin.

V tomto případě se použití vlastních nádob či látkových pytlíků přímo nabízí, v podstatě stačí jakákoliv látková taška.
Dokonce v Dolních Loučkách v obchodě u Večeřů
není problém nakoupit maso či uzeniny do vlastních nádob, stejně tak pečivo do látkových pytlíků.
2. Jednorázové plastové nádobí
Rychlé občerstvení a různé formy pouličního
stravování jsou typickým příkladem producentů
zbytečného odpadu. Naučili jsme se cucat limonády brčky, kávu pít za pochodu z kelímku, jídlo
jíst plastovými příbory z plastových talířů. V tomto případě jde skutečně o odpad naprosto zbytečný. Přitom stačí velmi málo, jen malá změna
myšlení a posun je obrovský. Místo plastových
příborů si doma do ubrousku prostě sbalte příbor
klasický, mějte jej v kabelce, tašce, v autě, v práci.
Brčka se dají nahradit jednoduše – pít ze sklenice. Pokud se však brček nechcete vzdát, existují
kovová, bambusová, případně z tvrdého plastu,
který vydrží věky.
3. Pet lahve
V posledním čtvrtstoletí jsme si velmi zvykli na
konzumaci balených minerálních vod a přitom zapomněli na vodu, kterou máme k dispozici doma
– vodu kohoutkovou. Minerální vody jsou marketingový tah, platíme za značku a šikovně zpracovanou reklamu. Kohoutková voda je stejně
kvalitní jako voda balená. Mnoho lidí tvrdí, že jim
kohoutková voda nechutná. Byl uskutečněn průzkum, kdy bylo respondentům předloženo přes
20 vzorků různých vod a kohoutková byla vyhodnocena jako 3. nejchutnější. Fakticky člověk není
schopen chuťově rozpoznat balenou nesycenou
vodu od vody kohoutkové. Zkuste si udělat test a
se zakrytýma očima ochutnejte různé druhy vod,
rozdíl nepoznáte. Možná na vás zapůsobí fakt,
že balená voda je zhruba 500x dražší než voda
kohoutková, přitom kvalitativně srovnatelná. Pití
obyčejné vody si samozřejmě můžete zpříjemnit
různými sirupy nebo ovocem. To, že se sirupy často prodávají ve skle, je příjemný bonus.
V příštím zpravodaji se můžete těšit na další tipy,
jak omezit produkci odpadu v oblasti péče o domácnost, hygieny a oblečení.
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KULTURA 2020

OSTATKY 22. 2.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 8. 8.
Stejně jako v předchozích letech i letos
jsme slavili tradiční hornoloučskou pouť.
Mši svatou celebroval otec Pavel Křivý.
Po mši pozvala starostka všechny přítomné
k posezení na místním výletišti, kde k tanci
a poslechu hráli Galáni z Přibyslavic. Měli

jsme velkou radost z hojné účasti, zejména
děti si užívaly nafukovacího hradu. Bylo příjemné se potkat se sousedy a přáteli. Večer
pak Galány vystřídala kapela Volt, která přítomné bavila do pozdních hodin.
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HASIČI OPRAVILI TANEČNÍ PARKET

Hasiči se na začátku léta pustili do rekonstrukce podlahy tanečního parketu, která
byla v havarijním stavu. Vlastními prostředky
si materiál vytěžili z obecního lesa, nařezali
a část původní podlahy vyměnili za podlahu novou z dubových fošen. Celou akci financovali z vlastních prostředků získaných

z pořádání tanečních zábav. V následujících
letech plánují další významné opravy, aby
taneční parket a přilehlé zázemí bylo funkčním a krásným místem nejen pro taneční zábavy, ale zejména také pro ostatní významné události obce Horní Loučky.

NOHEJBALOVÉ TURNAJE 30. 5. a 19. 9.
Vlivem nepříznivého počasí v minulém roce byl odložen
říjnový termín nohejbalového turnaje. Díky uvolnění koronavirových opatření
během
léta se mohl novým termínem stát
30. květen letošního roku. Turnaje se zúčastnilo 10 týmu a nejlépe si se všemi soupeři poradil tým OHL, který porazil ve finále
tým A JE TO. Třetí místo si odvezli ČERTI,
kteří porazili tým JENOVO. Aby byla dodr-

žena pravidelnost, uskutečnil se i další turnaj 19.9. pro rok 2020, kterého se zúčastnilo
tentokrát jen 6 týmů. Ze všech týmů předvedl nejlepší kvalitu tým SVK, který porazil
ve finále tým MAŠEK STEEL. V boji o třetí
místo zvítězil tým KLOOSTER nad týmem
ČEBÍN.
I v následujícím roce je v plánu uskutečnit
pravidelný turnaj trojic, přihlásit se může
kdokoliv.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2021
Našim cílem v nadcházejících letech je minimalizovat množství směsného komunálního odpadu
a maximalizovat třídění.
PROČ?
Poplatek za uložení odpadu se bude v následujících
letech rapidně zvyšovat, a to až na čtyřnásobek
současné částky.
Evropská unie vyžaduje po členských státech
65% míru recyklace, a proto ČR požaduje vyšší míru
třídění po obcích a městech. Ta bude v následujících letech narůstat.
Úplný zákaz skládkování využitelných složek odpadu bude platit od roku 2030.

POPELNICE
V tom, jakou popelnici si pořídit, se uživatelé jednoznačně
neshodují. U pozinkované je obvykle důležité zpracování
a výztuž dna, které je nejvíc náchylné k otlučení či předčasné
degradaci. Plastová popelnice má dost často kolečka, a to
není k zahození.
Už jste si někdy popelnici kupovali? Asi si říkáte, že na velikosti záleží a my musíme souhlasit – rozhodně ano.
V tomto případě platí, že “čím je nádoba na směsný odpad
menší, tím je to lepší”. To koukáte, co?
Jenže zkuste se zamyslet – čím více odpadu a obalů vytřídíte,
tím menší bude vyprodukovaný objem domovního odpadu.
A méně komunálu znamená i menší popelnici, tedy i svoz,
který odveze méně nevytříděného odpadu.
No zkrátka další důkaz toho, že třídit se vyplatí a dobrý pocit
přijde vzápětí – třídění odpadu prostě má smysl.
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ŽLUTÉ PYTLE - SVOZ OD DOMU

Od ledna začne svoz plastů od domu. Prozatím bude svoz jedenkrát za měsíc, postupně
budeme četnost upravovat dle potřeby.
Jak to bude fungovat?
Budeme plasty spolu s nápojovými kartony třídit do speciálních 120 litrových žlutých pytlů,
které zdarma dostanete od obecního úřadu. Naplněné pytle bude 1x měsíčně sbírat dům
od domu svozová společnost.

ŽLUTÉ PYTLE si můžete vyzvednout první týden v lednu na obecním úřadě.

PŘIDALI JSME NĚKTERÉ KONTEJNERY

V hnízdě u odbočky ke kravínu nově najdete kontejner na sklo a kovy.
Co patří do kontejneru na kov?

Když se řekne „kov“, člověk si vybaví hlavně železo. Kovů je ale mnoho druhů, dělíme je např.
na lehké, těžké, drahé, vodivé, nevodivé atd.
V souvislosti s tříděním kovů do kontejnerů to tedy rozhodně nemá být tak, že když vás děda poprosí o vyklizení garáže, tak seberete všechny možné staré kovové kusy (motor, pixle od barev
a ředidel) a namíříte si to k tomuto kontejneru se vším, co už nepotřebujete.
Patří sem:
Plechovky od nápojů (nápojové plechovky);
kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka;
konzervy;
alobal;
hliníková víčka;
hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly spojené s dalším materiálem);
kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodorantů apod.).
Dalšími recyklovatelnými kovy jsou prázdné tuby od kosmetiky či kovové uzávěry od nápojů.

A co do kontejneru na kov naopak vůbec nepatří?
Nápojové kartony (do žlutých pytlů/nádob);
spreje a deodoranty se zbytky obsahu;
plechovky od barev, laků atd.;
elektroodpad (vyhlásíme individuální termíny sběru);
baterie (můžete odevzdávat na obecním úřadě).
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ANKETA
Nenechávejte si to sami pro sebe a dejte nám vědět, co vás trápí. Na co konkrétně
by se mělo zaměřit vedení obce, co by přispělo k lepšímu životu v obci? Napište
svůj názor a anketní lístek vhoďte do schránky u obecního úřadu. Dotazy a připomínky budou následně zodpovězeny v Hornoloučském zpravodaji, nebo řešeny
osobně s vámi.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

JE TO MOŽNÉ?

Opravdu se mezi námi ještě najdou lidé, kteří jsou schopní takto nepochopitelného chování, kdy obsah velkého mrazáku (kuřata, pařáty, klobásy, párky, různé druhy naporcovaného masa, toustový chléb, maliny, broskve , zamražené sušené houby atd.) vyhodí do křoví.
Pohotový chalupář odpad uklidil a požádal obecní úřad o likvidaci, děkujeme.
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PAMĚTI Z HORNÍCH LOUČEK

Hody v Horních Loučkách před rokem 1837
Brněnská etnografka a muzejnice Eva Večerková nalezla v pozůstalosti Františka
Bartoše v Moravském zemském archivu
sedmistránkový anonymní rukopis, který
publikovala v roce 2005 ve Vlastivědném
věstníku moravském. Článek pojednával
o hodových slavnostech, včetně těch v Horních Loučkách. Rukopis je cenným dokumentem zdejší podoby hodů a kroje před
více jak 182 lety. Obsahuje píseň, kterou
František Bartoš publikoval ve sbírce Národní písně moravské v nově nasbírané (1889).
Při porovnávání nalezeného rukopisu vyšlo najevo, že se shoduje s rukopisy Cyrila
Mašíčka (1868 – 1929), o němž bylo známo,
že pomáhal svému otci se sběrem lidových
písní. Mašíčkův otec František Mašíček
se v roce 1830 narodil v Horních Loučkách
v domě č. 27. Cyril tak měl možnost poznat
život obce na vlastní kůži nebo přinejmenším z vyprávění.
Tento fakt je pro naši obec velmi zajímavý,

jelikož se z obecní historie před rokem 1900
dochovalo minimum informací. Dostupné
dokumenty se budeme snažit prostudovat
a v dalším čísle zpravodaje přinést nové informace.
Doufejme, že letošní nucená přetržka hodové tradice zůstane jednorázovou a těm,
kteří se podílejí na jejím udržování, budou
tyto poznatky inspirací pro další rozvoj hornoloučských tradic.
Použité zdroje:
http://tyfoza.no-ip.com/pisne/bartos2/html/
pisne/0319.htm
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5371/?strana=40
https://dnnt.mzk.cz/
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STRÁNKA PRO DĚTI
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA v roce 2020 oslavili

Leden
Vodičková Drahomíra
Halousková Marie
Pulkrábek Ladislav
Mašková Anna
Pochopová Marie
Únor
Šmídková Růžena
Mužíková Josefa
Uhlíř Jaroslav
Březen
Pochopová Jiřina
Svobodová Jindra
Žmolová Jiřina
Duben
Plevač Josef ml.
Smejkalová Alena
Plevač Josef st.

Berková Anna
Anděl Jiří

Jáchimová Radka
Září
Dobeš Zdeněk
Karmasín Václav

Květen
Plevačová Ludmila
Pekárková Marie
Čejka Aleš
Halouska František
Pochopová Květoslava

Říjen
Matyska Jiří
Vejpustková Jaroslava
Dufek Zdeněk
Mužíková Marie

Červen
Kolocová Hana
Kovaříková Marta
Berková Marie
Pololáník Karel

Listopad
Matyska Jan
Urbánková Jaroslava
Burianová Anežka

Červenec
Burian František
Patloková Marie
Srpen
Plevač František

Prosinec
Vejpustek Zdeněk
Marková Květoslava

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A PŘEJME VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

UZAVŘENÉ SŇATKY 						

Pavla Maloňová, Horní Loučky
Radek Smejkal, Horní Loučky

Mariana Němčáková, Březová nad Svitavou
Bohuslav Žák, Horní Loučky
Jana Vodičková, Horní Loučky
Martin Beran, Horní Loučky

PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ NA SPLEČNÉ CESTĚ!

ROZLOUČILI JSME SE S...
paní Marií Kadlecovou
panem Antonínem Šebkem
panem Zdeňkem Kolocem
paní Marií Jurákovou
paní Martou Pospíšilovou

panem Miroslavem Vařílkem
panem Jaroslavem Pochopem
BUDEME VZPOMÍNAT!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÍTÁME DESET NOVÝCH OBČÁNKŮ!

TEREZIE A TOMÁŠ
HABROVCOVI

ROZÁLIE MUSILOVÁ

MICHAL CHRÁSTEK

MARIANA ŽÁKOVÁ
JINDŘIŠKA KUDLÁČOVÁ

BRUNO KRÁTKÝ

TEREZA MUSILOVÁ

MARIE LUKÁŠKOVÁ
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KLAUDIE KOŽINOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA v roce 2021 oslaví

Leden
Jaroslav Madron
Anna Pololáníková
Marie Pochopová
Únor
Dušan Doboš
Růžena Šmídková
Vlasta Glozová
Josefa Mužíková
Březen
Marie Dufková
Jiřina Pochopová

Duben
Věra Madronová
Jiří Flodr
Anna Duchoslavová

Josef Plevač

Květen
Roman Cenek
Marie Pekárková
Pavel Pololáník
Květoslava Pochopová

Září
Věra Steinerová
Lenka Plevačová
Dagmar Pochopová
Říjen
Jaroslava Vejpustková

Červen
Karel Pololáník
Jarmila Habrovcová
Alena Habrovcová

Listopad
Jan Matyska
Jaroslava Urbánková
Anežka Burianová

Červenec
Martina Dobošová

Prosinec
Taťána Pochopová
Zdeněk Vejpustek

Srpen
František Plevač
Alois Mojžíš

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU!
1. 1. - 24. 1. 2021
Připravujeme koledu s respektem k ochraně zdraví obyvatel.
Možná přijdou tři králové fyzicky a možná jenom online.
Sledujte nás pro aktuální informace!
Přispějte do Tříkrálové sbírky bezpečně.
https://tisnov.charita.cz/trikralova-sbirka/
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Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce přejí

zastupitelé a zaměstnanci
obce Horní Loučky

PF 2021

