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Kontakty
Horní Loučky 30

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí

17:00 - 19:00

Úterý

-

www.horniloucky.cz

Středa

8:00 - 11:00

Čtvrtek

-

@horniloucky (fb)

Pátek

17:00 - 19:00

+420 549 440 156

Mgr. et Mgr. Bc. Barbora Dufková
starostka
Tel.: +420 724 181 885
E-mail: obec@horniloucky.cz

Ing. Martin Mašek
místostarosta
Tel.: +420 603 587 695
E-mail: obec@horniloucky.cz

Příspěvky do zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky či připomínky
odevzdávejte v kanceláři OÚ, nebo zasílejte na e-mailovou adresu viz
výše. Uzávěrka příštího čísla je 15. 7. 2019.
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Úvodník
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych ráda shrnula důležitá témata, na kterých v současné době
pracujeme. Mimo jiné se snažíme zintenzivnit informovanost vás občanů, proto bude zpravodaj vycházet jako čtvrtletník.
V minulém vydání jsme Vás informovali o zřízení SMS portálu. Mnozí
jsou již přihlášení a SMS dostávají, vy ostatní se můžete dále přihlašovat,
služba je časově neomezená. Chtěla bych také zdůraznit, že na webových
stránkách obce je nová záložka „AKTUÁLNĚ“. Pod ní najdete novinky
z dění v obci. Dalším informačním zdrojem je stránka na Facebooku
(@horniloucky), kterou také pravidelně aktualizujeme.
Mnozí z Vás jistě pociťují, že obchod, který zde před několika lety ukončil
svoji činnost, nám zde chybí. Obchod plnil nejen zásobovací funkci, ale
byl i místem setkávání občanů a sdílení informací a novinek z obecního
dění. Již delší dobu přemýšlím, jak tuto službu alespoň částečně nahradit.
V současné době se mi podařilo zajistit pojízdnou pekárnu, která bude
dojíždět do naší obce třikrát týdně. Služba bude zahájena v průběhu dubna, o přesných časech a nabídce prodejny Vás budeme včas informovat.
První dubnovou sobotu se uskuteční další ročník akce „Ukliďme Česko“. Při té příležitosti bychom chtěli posbírat odpadky okolo obslužných
komunikací a vyčistit místo pod bývalou skládkou odpadu směrem na
Skryje, kde je stále mnoho nepořádku. Vše bude záviset na tom, kolik
ochotných rukou se sejde.
V tomto roce je před námi ještě nemalé množství úkolů. Mnohé z nich
budou viditelné, a tak doufám, že přispějí k lepšímu žití v naší obci. Musíme však zvládnout také úkoly, které tak zjevné nejsou. Jde především
o řešení úředních a administrativních záležitostí, kterých neubývá, ale na
nichž neustále pracujeme.
Přeji Vám krásné jarní dny a spoustu energie v následujícím období.
							Vaše starostka
							Barbora Dufková
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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané, v předchozích zpravodajích jsme všichni byli
informováni o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu pouze formou přepsaného usnesení zastupitelstva, a to většinou se značným
zpožděním, dávno neaktuálním.
Nyní nebudeme zveřejňovat pře-

pisy usnesení, ale budeme se snažit
Vám každého čtvrt roku pochopitelně přiblížit, co jsme zrealizovali,
na čem pracujeme a co plánujeme.
Budeme se snažit informovat srozumitelnou formou, abyste měli
povědomí o zamýšlených akcích či
investicích v naší obci.

Zpráva o činnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele chodníků
Výběrové řízení vyhrála firma TVM Stavby s.r.o. z Předklášteří
Došlo k navýšení provozního tlaku ve vodovodní síti
Do obce byly dodány nové kontejnery
Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikaci do
Hájku na Ministerstvo pro místní rozvoj
Byly podány žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště u hasičky na Ministersto pro místní rozvoj a na ČEZ
Informovanost občanů - byl spuštěn SMS portál - stále se můžete přihlašovat, přihláška je přílohou zpravodaje (více na str. 15)
Byl vytvořen pasport místních komunikací a dopravního značení
Organizovali jsme zájezd do divadla v Brně
Máme nového lesního hospodáře
Probíhají práce v obecním lese - samovýroba dřeva v návaznosti na
kůrovcovou kalamitu, čištění lesa po loňském požáru a výsadba nových stromů
U obecního úřadu je poštovní schránka, kterou můžete využívat
k vhazování žádostí, stížností, anketních lístků, přihlášek do SMS
portálu, ...

Plánované aktivity
•
•
•

Rekonstrukce herních prvků ve středu obce v návaznosti na revizní
zprávu
Do obce začne v průběhu dubna jezdit pojízdná pekárna
Práce na zajištění firmy na projekt rekonstrukce rybníka
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Stavba chodníků 1. a 2. etapa
Od 15. 5. do 15. 7. 2019 bude probíhat výstavba chodníků. První
etapa se týká části od domu č.p. 77
po vývěsku. Druhá etapa od č.p. 16
po odbočku k Újezdu. Stavbu bude
realizovat firma TVM Stavby s.r.o..
V průběhu stavby dojde k částečné-

mu omezení provozu, prosíme vás
tímto, dbejte zvýšené opatrnosti při
procházení a projíždění kolem staveniště. Věříme, že stavba proběhne bez větších problémů a následně
se můžeme těšit na nový a bezpečný chodník.

Vodovod
Krátké shrnutí činností, které pro- nyní pohybuje do max. 6 bar(g) a v
bíhají na vodovodu. Co se v nedáv- nejvyšších oblastech je tlak sítě na
né době událo:
hodnotě kolem 2 bar(g).
1. Byla zprovozněna druhá nádrž Na čem se pracuje nebo je v plánu
nového vodojemu – nyní je k dis- dokončit:
pozici plný akumulační objem 100 1. Zbývající systémové/technické
m3 v novém vodojemu a 40 m3 úpravy pro plynulejší chod a menší
ve starém vodojemu.
náročnost údržby.
2. Odstraněna většina systémových 2. Úpravy terénů, plotů a rekonporuch a upraveno nastavení pro- strukce ostatních objektů vodovovozu dle aktuálních potřeb vodo- du tak, aby byla zaručena dlouhovodní sítě.
dobá bezporuchovost.
3. Nainstalováno 15 ks redukčních 3. Studie a projekt nového vrtu.
ventilů majitelům domů, kde by V případě dotazů se prosím obratlak vodovodního řadu po zvýše- cejte na obecní úřad, kde vám zodní přesahoval 6 bar(g) – zákonem poví vaše otázky.
daná hranice.
Pro hlášení úniků vody nebo obec4. Navýšení tlaku vody v celé síti ně problémům s dodávanou vodou,
o 2 bary na plně provozní tlak daný kontaktujte údržbu vodovodu – Jan
výškou nového vodojemu. Pro do- Mašek (mob.: 731 804 435) nebo
mácnosti to znamená, že v nejniž- obecní úřad Horní Loučky.
ších oblastech, které nejsou osazeny redukčním ventilem, se tlak
Obec Horní Loučky
Pokud máte další dotazy k činnosti nebo potřebujete něco vyřešit, na obci
nás najdete v úředních hodinách (pondělí a pátek). Také vás zveme na
zasedání zastupitelstva, které se bude konat 12. 4. v 19:00.
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Domácí třídění odpadu
Třídění odpadu je dnes běžnou součástí každodenního života většiny
z nás. Kromě ohleduplného chování k přírodě a životnímu prostředí
může být třídění odpadu nenáročnou a příjemnou záležitostí pro celou
rodinu! Za recyklovatelný odpad získáváme peníze do obecního rozpočtu. Čím více budeme společně třídit, tím více peněz obdržíme. Recyklovatelný odpad, jako je plast, sklo, papír je možné umisťovat do kontejnerů
na tříděný odpad a mnoho z vás tak činí již dnes.
Cenově dostupné nádoby na tříděný odpad
O finanční náročnosti zajištění nádob pro domácí třídění odpadu nemůže být řeč.
Určitě doma najdeme nějaký koutek, kde menší či větší nádoby na
třídění odpadu nebudou překážet, a je jen na nás, jaké vybereme.
Možností je spousta. Úplně zdarma
lze použít vlastně jakoukoliv nádobu nebo tašku, kterou máme doma.
Nabízejí se třeba nepotřebné papírové krabice či tašky (vhodné
na papírový odpad) nebo plastové

tašky a sáčky (na plastový odpad).
Ty se jednoduše promění z odpadu
v praktické pomocníky na třídění.
Jejich výhoda je, že je při třídění
můžete vyhodit i s obsahem.
Existují i speciální tašky na třídění
(viz obrázek dole), které jsou určeny pro shromažďování odpadu.
Jsou barevné stejně jako kontejnery
na odpad, lze je spojit a vytvořit si
tak kompaktní a úhledné „domácí
třídicí hnízdečko“.
V případě, že byste měli zájem
o tyto tašky, můžete si je objednat
na obecním úřadě.

Opakovaně použitelné tašky určené pro domácí třídění odpadu jsou
skvělými pomocníky do každé domácnosti.
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Svoz nebezpečného odpadu
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
pondělí 8. 4. 2019 střed obce
10:00 - 11:00 hod.
V případě, že nemůžete v pondělí, můžete přivézt odpad v sobotu 6. 4. od 8:00 do 9:00 za hasičku.
V jiném termínu odpady za hasičskou budovu neukládejte!!!
Co považujeme za nebezpečný odpad
•
•
•
•
•
•
•

zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel,
repelenty
zbytky čisticích prostředků z
domácnosti
zbytky barev, laků, ředidel,
odmašťovadel, olejů, lepidel,
nemrznoucích směsí,
akumulátory
staré a nepoužité léky, odpady
z nemocnic
zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery
obrazovky monitorů, televize,
chladničky (ve své podstatě
veškerá elektronika, mobily)

•
•
•
•
•
•
•

térový papír
PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé dětské hračky,
lékařské nástroje, apod.)
veškerá další chemie z dílny
mladých chemiků a pyrotechniků
odpady z průmyslové a chemické výroby (těch je v celkovém součtu NO nejvíce)
kaly chemické výroby a z čistíren odpadních vod
železniční pražce
výrobky z azbestu

VŠECHNY TEKUTÉ ODPADY ODEVZDÁVEJTE V UZAVŘENÝCH
NÁDOBÁCH!!!
TÍM, ŽE BUDETE ODPADY DOVÁŽET NA MÍSTO JINDY NEBO NEZABEZPEČENÉ, OHROŽUJETE VŠECHNY OKOLO SEBE.
MYSLETE NA TO! DĚKUJEME.
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Spolek Kultura Horní Loučky
Ostatky 2. 3. 2019
Masopust

každá maska byla originální. Mohli
jste vidět např. řezníka, vlka s červenou karkulkou, mimozemšťana
„Alzáka“ nebo Titanic. Naši diplomovaní lékaři vyléčili všechny neduhy a v případě potřeby poskytli
i první pomoc.

(lidově ostatky, fašank, voračky,
končiny či obecně karneval)

Masopust začíná 6. ledna svátkem
Tří králů a vrcholí o masopustním
pondělí a úterý, končí popeleční
středou, kdy začíná čtyřiceti denní
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
půst před svátky velikonočními.
a neméně těm, kteří akci podpořiV sobotu 2. března se konal tradiční li. Výtěžek z akce bude věnován na
průvod masek naší obcí. Za dopro- dětské odpoledne.
vodu harmonikáře vyšel o půl desáBudeme rádi, když se k nám příští
té od obecního úřadu ke křížku. I
rok přidáte.
letos jsme se sešli v hojném počtu,
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Spolek Kultura Horní Loučky
Horní Loučky uklízí Horní Loučky

Ukliďme svět, ukliďme Česko je tech mimo ni). Jejím cílem je uklidobrovolnická úklidová akce, která dit nelegálně vzniklé černé skládky
probíhá na území celé České repub- a nepořádek.
liky (a dokonce na několika mís-

Horní Loučky uklízí Horní Loučky

6. 4. 2019

sraz v 9:00 hod. u kulturního domu

S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv.
Pojďme společně uklidit Horní loučky!
Kdo uklízí? Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových
akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z

dětských domovů, vysokoškoláci,
důchodci, programátoři, lékaři,
prodavači, ekologové, turisti, pejskaři,… Prostě všichni, na koho si
vzpomenete. Uklízíme společně!
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Spolek Kultura Horní Loučky
Pozvánky na kulturní akce
Velikonoční kvíz 20. 4. 2019 od 19 hod.
První hospodský kvíz v Horních
Loučkách! Hrát mohou týmy o 4 až
6 členech, kvíz trvá 2,5 - 3 hodiny
a je možné se na něj přihlásit na baru

v místní hospodě. Startovné bude
50,- Kč na osobu.
Pijte s rozumem a soutěžte se svým
týmem :)

Hospodský kvíz je týmová vědomostní soutěž probíhající v desítkách podniků po celé republice.
Soutěžícím je během večera promítnuto 56 otázek (10 tematických
okruhů po 5 otázkách, 5 tipovacích
otázek + jedna bonusová), na které

odpovídají týmově na papír. Otázky prostupují napříč celým lidským
věděním a otestují, co si pamatujete
ze školních lavic, či jaký máte aktuální přehled. Na kvíz není nutné
si nic nosit, vše potřebné dostanete
od moderátora.

Pro vítězný tým bude přichystána cena.
Sestavte s kamarády tým a přijďte se pobavit.

Pálení čarodějnic 30. 4. 2019
Již tradičně budeme 30. dubna pálit čarodějnice na „Žlíbku“ na bývalém
fotbalovém hřišti. Slet čarodějnic začne v 18 hodin. Připravíme zázemí
k sezení a ohniště. Přijďte si s námi opéct špekáčky, posedět a pobavit se.

Dětské odpoledne 20. 7. 2019
V letošním roce nás čeká odpoledne pro děti, rodiče, prarodiče a příznivce aktivní zábavy na téma:

MIMOZEMŠŤANÉ A VESMÍR

Prožijete odpoledne plné her, soutěží, vyrábění a mnoho dalších zážitků.
Budeme se na Vás těšit 20. 7. 2019 od 14 hodin na výletišti v Horních
Loučkách.
Na všechny tyto akce Vás srdečně zvou členové Spolku Kultura Horní
Loučky.
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Tříkrálová sbírka
I přes nepříznivé počasí 5. ledna společně vykoledovali 50 531,- Kč.
u našich dveří zazvonili tři králo- Děkujeme vám všem, kteří jste přivé, v Dolních a Horních Loučkách spěli do jejich kasičky.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů vás zve
na:

TANEČNÍ ZÁBAVU
22. 6. 2019 od 20:00
VÝLETIŠTĚ HORNÍ LOUČKY
HRAJE KAPELA VOLT

Dřevo z obecního lesa
Obec Horní Loučky jako vlastník
lesa umožní zájemcům o dřevo na
topení provádět v lese samovýrobu
dřeva a odkup dřeva za stanovených podmínek. Samovýrobou se
rozumí, že zájemce si sám vyrobí

(vytěží), přiblíží a odveze dřevo,
které mu určí lesní hospodář za
stanovenou cenu. O samovýrobu
palivového dříví je nutno požádat
pouze a jen výhradně na obecním
úřadě.

Obecní brigáda
Dne 30. 3. se konala obecní brigá- V rámci akce Horní Loučky uklízí
da. Společně jsme opravovali herní Horní Loučky 6. 4. dokončíme práprvky pro děti. které byly již v ne- ce na hřišti. Budeme rádi, když se
vyhovujícím stavu. Všem dobro- k nám přidáte.
volníkům děkujeme za účast.
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Paměti z Horních Louček
V této sekci se budeme vracet do
minulosti Horních Louček, do
vzpomínek pamětníků a k různým
zajímavostem, které se k naší obci
vážou. Tímto bychom také rádi
vyzvali kohokoliv, kdo by se chtěl
o své zážitky a vzpomínky podělit,
případně vlastní-li někdo zajímavé

fotografie, budeme rádi, když nás
kontaktujete. Promiňte nám případné faktické nesrovnalosti, jde
skutečně o subjektivní vzpomínky
konkrétních lidí. Je jasné, že pohled na tutéž skutečnost se může
značně lišit.

Klouda

Mezi třicátými a
čtyřicátými léty
se v obci pohybovala osoba, jíž
se říkalo Klouda. Byla to stará
žebračka, která
údajně chodívala z Vrbky. Chodila shrbená, ve
volných odraných šatech, s
dlouhou neopracovanou holí, o kterou se zeširoka opírala. Ve kterém stavení ji
přijali, tam den či dva setrvala, dostala něco stravy, přespala a šla dál.
Hospodyně Kloudu zpravidla do
světnice nezvaly, jelikož byla velmi zanedbaná. Obvykle přespala v
chlévě nebo stodole.

bit dřevěný váleček, do jeho kraje
se tyčkou kleplo a kdo se přiblížil
nejblíže cíli, vyhrál.
Další hrou byl paléstr. Při paléstru
se hrálo pět proti pěti. Jeden z družstva nadhodil míč, rukou v letu ho
trefil a odhodil do dálky. Nadhazovač musel běžet na konec hřiště
a zpátky. Protivník musel chytit
míč a trefit běžce.
Cvrnkaly se taky kuličky (hliněné),
hrálo se na schovávanou a na honěnou. Děti si často hrávaly u rybníku na návsi.

Hry v minulosti

Tak jako všude i v Horních Loučkách hrály děti různé hry. Klepaly
se třeba čičkrle. Bylo třeba vyro11

Paměti z Horních Louček
Vaření povidlí

Podzimní čas byl završením celoroční dřiny a možností poslední sklizně. V Horních Loučkách
mimo jiné začal čas vaření povidel. Na zahradě kovárny u Pospíšilů (dnes zde bydlí Mojžíšovi) se
uvolnil kotel a začala se tu střídat

la tak tvrdá, že se musela krájet,
a pro další zpracování rozvářet na
kamnech. Pro místní byla povidla poměrně důležitou surovinou.
Dříve se nezavařovaly marmelády,
ani ovoce. Kromě sušení a uskladnění jablek a hrušek, tak byla povidla jedinou možností, jak si přes

rodina po rodině. Vaření zabralo
celý den. Povidla se vařila v kotli o
objemu kolem 120 litrů a nesladila se tak jako dnes. Musela se neustále míchat, byla to namáhavá
práce. Povidla po zatuhnutí býva-

zimu zpestřit jednotvárnou stravu.
Používala se nejenom do buchet
a koláčů, šulánků, ale i k přípravě
omáček. Povidla se uskladňovala
ve sklepě v kamenných nádobách
přikrytých plátnem.
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Služby v obci
Pojízdná pekárna
Pekařství Koudelka

Nabídka pojízdné pekárny:
• rohlíky
• chléb
• vícezrnné pečivo
• sladké pečivo
• knedlíky
• listové těsto
• droždí a další sortiment

Pekárna bude jezdit do obce vždy
v pondělí, středu a pátek zastávka pekárny bude u obecního úřadu. Systém bude spuštěn v průběhu dubna, o podrobnostech
budete informováni, až bude vytvořen přesný harmonogram trasy.

Masna Bobrová
Agroinvest Bobrová družstvo

Dováží maso z českých chovů, vlastní výroba uzenin, masných výrobků
a maso na gril. Každý čtvrtek v 15:20 před obecním úřadem. Možnost
objednávky na telefonu 777 577 224.

Hospoda Horní Loučky
Hospoda v Horních Loučkách
vás zve k návštěvě a nabízí: správnou technologii točení piva, široký výběr lihovin, každý pátek
a sobotu speciality jako tatarský biftek, burgery, pečená kolena, žebra
a mnohem víc. Přijďte a ochutnejte!
Aktuální akce a menu můžete sledovat na Facebooku (@hospodahl).

Nabídka pořádání rodinných oslav,
srazů a dalších akcí.
Rezervace a objednávky na telefonu: 774 169 295, e-mail: info@hospodahl.cz. Těšíme se na Vás!

Otevírací doba do konce června
út - čt
16:00 - 23:00

Otevírací doba od července
út - čt
14:00 - 23:00

pá
so

16:00 - ???
14:00 - ???

pá
so

14:00 - ???
14:00 - ???

ne

14:00 - 22:00

ne

14:00 - 22:00
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Společenská kronika
Životní jubilea
Leden
Kadlecová Marie
Pochopová Marie

Únor
Březen
Šmídková Růžena
Pochopová Jiřina
Steiner Miloslav
Žáková Jiřina
Mužíková Josefa
Pochopová Bohumila
Mašková Zdenka
Hvizdová Anna
Šíma Stanislav
K Vašemu jubileu přejeme spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších
spokojených let.
VŠE NEJLEPŠÍ!

Narozené děti
Vítáme Adámka Duchoslava, prvního narozeného
občánka v roce 2019. Adámku, přejeme Ti do života jen to nejlepší. Mamince a tatínkovi gratulujeme!

Úklid zimního posypu
Žádost o pomoc při úklidu zimního posypu z krajnice vozovky. V sobotu
6. 4. v dopoledních hodinách prosíme občany, kterým to zdravotní stav
dovolí, o zametení posypu před domem na hromádku. My odpoledne
sesbíráme posyp z krajnice a odvezeme ho. Děkujeme za spolupráci.
14

SMS portál
Informativní SMS pro občany ny tyto neduhy eliminovat a to tak,
Jedná se o SMS portál, který obsluhuje kompetentní osoba v kanceláři obce a zasílá stejné informace,
jako hlásí obecní rozhlas. Nevýhodou obecního rozhlasu, od kterého
dnes většina obcí ustupuje, jsou
slabá hlasitost, ne příliš srozumitelné zvuky a stále dokonalejší okna
vašich domů, která odfiltrují všechny venkovní zvuky, včetně hlášení.
Další nevýhodou obecního rozhlasu je nemalá částka za servis a v neposlední řadě ne vždy stoprocentní
zastižení občanů doma.
Služba SMS portál – se snaží všech-

že na váš mobilní telefon vám přijde například SMS zpráva s textem:
„Horní Loučky hlásí - zítra nepůjde
v obci el. proud od 9:00 do 15:00.“

Taková služba není v české republice výjimkou, SMS zprávy o aktuálním dění v obci velice využívají
i ostatní obce jako Dolní Loučky,
Tišnov, Žďárec, a tisíce dalších.
Pokud se vám služba líbí, můžete
ji využít zcela zdarma, a to klidně i
pro všechny členy vaší domácnosti,
které zajímá dění v obci a zároveň
používají mobilní telefon.

Jak se přihlásit?
Přílohou tohoto zpravodaje je for- systém fungoval ještě efektivněji, je
mulář, který stačí čitelně vyplnit, třeba aby se do odběru sms přihlápodepsat a odnést na obecní úřad. sili všichni.
V současné chvíli se do systému Proto Vás prosíme o Váš souhlas
přihlásilo sedmdesát Hornolou- prostřednictvím papírové přihláščáků a dvanáct obyvatel Dolních ky, nebo využitím webového forLouček. To jsou dobrá čísla, ale aby muláře.
www.HORNILOUCKY.cz – sekce – Obecní úřad – SMS portál

Zápis do mateřské školy
Zápis do MŠ v Dolních Loučkách se koná 7. 5. 2019 od 8:00 do 11:00
a odpoledne od 13:00 do 15:00.
Na adrese www.zsdolniloucky.cz/ms/prorodice najdete důležité dokumenty k zápisu. S sebou si přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
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Anketa
Odpovědi na otázky
Nedostatečné sportovní vyžití
V současné době je v obci hřiště
u hasičky, které je volně přístupné.
Tudíž si zde můžete kdykoli zahrát
nohejbal , volejbal,... Na rekonstruci hřiště jsme v únoru podali dvě
žádosti o dotace. Nyní čekáme na
vyhodnocení žádostí. V případě, že
budou žádosti schváleny, bude na

hřišti vytvořen nový povrch a nainstalovány nové sportovní prvky.
Pro děti jsou herní prvky u jezírka.
Tyto prvky jsme společně opravili
na obecní brigádě, aby si zde děti
mohly opět bezpečně hrát.

Zápach z čistírny odpadních vod v Hájku
Zápach je celorepublikovým problémem téměř u všech veřejných
ČOV a ve většině případů obtížně
řešitelný. Zápach je pouze vjem lidí,
a tudíž těžko objektivně měřitelný.
Obecně lze říci, že zápach může být
způsoben složením odpadů, které
do ČOV vstupují a na druhé straně
může být dán funkcí zvolené technologie v kombinaci s aktuálním
počasím.
Složení odpadu mohou ovlivnit
sami občané tím, že kanalizaci nebudou využívat na likvidaci tuků,
biologických odpadů, hygienických
potřeb, chemikálií a léků. Zaručí se
tak správná funkce zařízení a pach
se zredukuje. Druhá příčína zápachu se řeší pro každou ČOV individuálně, a i když je ČOV správně
provozována s vhodně zvolenou
16

technologií, může zde přesto vznikat zápach. Některá řešení dokáží
méně či více tento zápach zredukovat. Je však na místě, aby problém
zápachu a jeho možné odstranění
řešili odborníci. Investice do určení příčiny a vhodného řešení je nákladná a nemusí vždy splnit daná
očekávání.
Obec o tomto všeobecném problému ví a bude ho řešit pro náš
případ. Existuje mnoho obcí
a měst, které mají stejný problém ale
v mnohem větším měřítku.
Prosíme však občany, kterých se
to týká, aby měli trpělivost a dali
nám dostatek času, abychom vybrali správné řešení a zápach byl co
nejvíce zredukován nebo dokonce
odstraněn.

Stránka pro děti
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Rizika požáru v přírodě
Za jakých podmínek můžete rozdělávat oheň v přírodě a kdo má povinnost nahlásit pálení rostlinného
odpadu? Na tyto otázky naleznete
odpovědi v tomto článku.
Za požárem v přírodě stojí většinou
jeden ze dvou viníků - člověk nebo

příroda. V prvním případě se jedná o úmyslné zapálení, nedbalost
při zacházení s ohněm, odhození
nedopalku cigarety nebo používání
techniky, např. kombajnu. Ve druhém případě o zásah bleskem nebo
samovznícení.

Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě
Chcete-li si ve zdraví užít příjemné Oheň nenechávejte ani chvíli bez
opékání špekáčků nebo stále popu- dozoru, neroznášejte jej po okolí
lárnější „pálení čarodějnic“, stačí a nikdy do něj nevhazujte výbušdodržet základní pravidla, aby se né předměty. Děti by neměly být
ze zábavy nestala tragédie.
u ohniště ponechány bez dozoru
V první řadě pamatujte, že v lese dospělé osoby.
lze rozdělávat oheň jen na vyhraze- Místo opusťte jen tehdy, až je ohniných místech a kouření je zcela za- ště řádně uhašeno. Nejlepší je ohnikázáno. Místo pro ohniště by mělo ště pořádně prolít vodou, popříbýt vzdáleno nejméně 50 m od padě zasypat zeminou. Při vašem
okraje lesa a v dostatečné vzdále- odchodu se z ohniště nesmí kouřit
nosti od budov a všech dalších hoř- a popel i půda pod ním musí být
lavých věcí. Při rozdělávání ohně chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě
v přírodě ohniště bezpečně oddělte vyhaslém ohništi se mohou skrývat
od okolního prostředí - např. ob- žhavé uhlíky a poryv větru je znoložením kameny, obsypáním pís- vu rozdmýchá a oheň roznese do
kem, vyhloubením zeminy apod. okolí.
V případě větších ohňů je vhodné K zapálení nebo udržování ohně
ohniště oddělit až metr širokým v žádném případě nepoužívejpruhem, který bude zbavený veš- te vysoce hořlavé látky jako např.
kerých hořlavin.
benzín, naftu či líh. Oheň se velmi
Připravte si předem dostatek vody snadno může vymknout kontrole
(popř. písek, hlínu), kdyby se oheň a může způsobit i vážné popálenivymykal kontrole. Nejlepší je ny.Za silného větru nebo v období
umístit ohniště v blízkosti vodního extrémního sucha v přírodě oheň
zdroje.
vůbec nerozdělávejte.
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Vypalování trávy
S příchodem jara někteří zahrádkáři místo pracnějšího, zato však
ekologičtějšího vyhrabání staré
trávy a jejího kompostování, volí
jednodušší vypalování. Nejenže je
toto počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťuje
ovzduší.
NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Vypalování trávy je zakázáno zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody
a krajiny a dále zákonem o ochraně
ovzduší. Za porušení zákona hrozí
viníkovi vysoká pokuta, která se
může ve správním řízení vyšplhat
až do výše 25 000 Kč. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc

zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí.
Většina lidí nebezpečí, které vypalování představuje, značně podceňuje. Věří, že mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic stát. Na
tento omyl již doplatila spousta lidí
(zvláště seniorů), kteří při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná
zranění. Hrozí zde velké nebezpečí,
že dojde k rychlému a nekontrolovatelnému rozšíření požáru i na
další porost nebo objekty. Oheň se
při dobrých podmínkách dokáže
šířit tak rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na danou situaci
adekvátně zareagovat.

Pálení rostlinného odpadu
Mnozí lidé často také pálí na svých
zahradách rostlinný odpad. Toto
pálení není zakázáno zákonem,
ale je třeba se informovat na obecním úřadě nebo úřadě příslušných
městských částí, kdy je pálení obecní vyhláškou povoleno. Při pálení
rostlinného odpadu vždy dodržujte zásady bezpečného rozdělávání
ohně.
NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Povinnost ohlášení pálení odpadů mají ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985
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Sb.) pouze podnikající fyzické
a právnické osoby. Občané tuto
povinnost nemají, ale pokud dochází k dlouhodobému pálení, je
dobré nahlásit tuto činnost HZS
příslušného kraje a mít na místě
pálení mobilní telefon a jednoduché hasební prostředky (lopatu,
kbelík s vodou apod.). Ve většině
krajů je možné nahlásit pálení klestí pomocí internetového formuláře
(např. v Jihomoravském kraji na
webové stránce www.firebrno.cz/
paleni-klesti).

Anketa: Co vás trápí v Horních Loučkách?
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.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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Velikonoce
Velikonoce jsou v České republice stejně
jako v jiných zemích
jedním z nejdůležitějších křesťanských
svátků a jejich oslava se nese především
v tomto duchu.
S Velikonocemi je spojeno velké množství
tradic a zvyků, z nichž
některé mají své kořeny až v dobách pohanských. Ve městech se v
dnešní době dodržují
už méně, avšak na vesnicích a v regionech
se silnými folklórními
tradicemi, například
na Moravě, jsou stále
velmi živé.
Samotným velikonočním svátkům předchází svatý nebo také
pašijový týden, který
připomíná vrchol Ježíšova života – jeho
smrt a vzkříšení. Jednotlivé dny ve svatém
týdnu mají své zvláštní
pojmenování – Škare-

dá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota. Mezi tradiční
zvyky spojené se svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“ –
v tomto týdnu na Zelený čtvrtek se zvony rozezní naposledy
a umlknou až do velikonoční neděle.
Velikonoce se v České republice slaví dva
dny – v neděli (velikonoční Boží hod)
a pondělí. Velikonoční
neděle se nese ve znamení radosti a veselí
nad zmrtvýchvstáním
Ježíše Krista. V kostelech se konají slavnostní bohoslužby, světí se
velikonoční pokrmy
(beránek, mazanec,
vejce, chleba a víno)
a doma se hoduje. Nechybí maso, zejména
sekané v kombinaci
s vejci či různé masové
nádivky a směsi. Nejčastěji se konzumuje
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jehněčí.
Velikonoční pondělí je den, ke kterému
už se neváže žádná
speciální křesťanská
oslava a patří spíše
lidovým zvykům. Je
dnem veselí a zábavy,
kdy chlapci chodí šlehat dívky pomlázkou,
aby byly po celý rok
zdravé a veselé. Pomlázka, to jsou vlastně
spletené mladé vrbové proutky ozdobené
mašlemi. Za odměnu
dostávají chlapci od
děvčat malovaná vajíčka, nazývaná kraslice. Co kraj, to jiné
ornamenty. Dnes nebývají při pomlázce
výjimkou ani vajíčka
čokoládová. V České
republice jsou kraslice spolu s pomlázkou
a velikonočním beránkem hlavními symboly Velikonoc.

Velikonoce
Mezi hlavní symboly
Velikonoc samozřejmě patří beránek. Ten
má svou historii ještě v
předkřesťanské době.
V hebrejské tradici
přestavoval beránek
Izrael jako Boží stádo
a Bůh byl jeho Pastýřem. V křesťanství
symbolizuje obětování
se Ježíše Krista. Nejdůležitějším symbolem

je kříž. Má připomínat ukřižování Ježíše.
Trest ukřižování patřil
k trestům výjimečně
krutým a ponižujícím.
Na kříži končili ti, kteří si zasloužili pohrdání.
Mezi další symboly
patří také Velikonoční
oheň, který se zapaluje o Bílé sobotě a má
symbolizovat vítězství

Ježíše nad temnotou.
Málo známý symbol
pak je křen. Křen?
Ano, přesně tak! Křen
má připomínat hřebíky či hořkost utrpení
Krista. A v neposlední řadě rozhodně nesmíme zapomenout
zmínit velikonočního
zajíčka, který přináší
vajíčka, tedy symboly
nového života.

Maďarsko
V Maďarsku se ženy
a dívky polévají vodou, aby byly plodné.
Muži následně dívku
postříkají parfémem a
za odměnu dostanou
vajíčko, koláč nebo alkohol. Ani v Maďarsku
nechybí pečená masa
a sladké kynuté buchty.
Polsko
Velmi podobně jako
v Maďarsku slaví Velikonoce i v Polsku. Na
Velikonoční pondělí
chlapci mrskají děvčata vrbovou větvičkou,

polévají je vodou a voňavkou. Děvče, které
je polité, se dle pověry
do roka vdá. Polsko je
silně věřící země. Až
90 % obyvatel nechává
své sváteční pokrmy
na Bílou neděli posvětit. Kromě klobásy
a šunky se jí také chléb,
sůl a hlavně křen –
jako symbol zdraví,
ale také utrpení. Pečou
se bábovky z kynutého
těsta.
Německo
Děti vyrábějí slaměná
hnízda, která jejich
rodiče schovají doma
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nebo na zahradě. Velikonoční zajíček přinese
různobarevná
vajíčka. Ráno na Velikonoční pondělí je
děti hledají. Němci si
také tyto svátky neumí
představit bez kraslic,
které jsou pestře malované a vyfoukané
či uvařené natvrdo.
Na některých místech
jsou tyto dny spojené
se sportem v podobě přenášení, házení,
koulení či rozbíjení
vajec.

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,
za kamny v koutku,
Hody, hody přednáším,
na vrbovým proutku,
sukýnky vám vypráším.
proutek se ohýbá,
Na pomlázku mašlička,
vajíčko kolíbá,
do košíčku vajíčka.
proutek se zláme,
slepička z něj spadne.
Vajíčko se odkoulí do
strejčkovy stodoly,
vajíčko křáp, slepička kdák,
panímámo, máte mi ho dát!

Veselé Velikonoce a příjemné
prožívání jarních dnů.

Přejí zastupitelé a zaměstnanci OÚ

