ZÁPIS DO KRONIKY
OBCE LUKOVÁ
ROK 2014

Popisování jednotlivých událostí v kronikách pamatují dějiny již stovky let,
literární žánr kronika vznikl již ve středověku a dodnes patří mezi důležité
prameny poznání dřívějších dob.

Milý čtenáři,
poprvé v historii obce Luková se ti dostává do ruky kronika, která je vedena
elektronicky, a tudíž bude vypovídat nejen o současných událostech v obci,
ale bude i technicky odpovídat naší současnosti. Mnozí z nás budou
s nostalgií vzpomínat na ručně psanou kroniku a je možné, že se k ručnímu
psaní nějaký další kronikář zase někdy vrátí. Ale věřte, že i moderní doba
umožňuje zapsat události zajímavým způsobem a má pro čtenáře těchto
zápisů oproti ručnímu psaní i spoustu výhod. Například je možné přímo
v textu použít aktuální fotografie a další materiály, které by se do ručně
psané kroniky vlepovat správně neměly a měly by být uloženy zvlášť jako
přílohy k zápisům. U nově a elektronicky vedené kroniky je také možné
vytisknout libovolné množství jejích kopií a tak dále. Dnešní doba umožňuje
přílohy jako jsou fotografie, letáčky, pozvánky apod. skenovat přímo do
dokumentu. Kronika psaná prostřednictvím počítače, tj. pomocí výdobytku
dnešní doby má spoustu výhod i pro kronikáře, který může v průběhu psaní
text ještě libovolně upravovat, doplňovat a měnit, může si v počítači vést i
pomocný tzv. deník s běžnými poznámkami, které později použije v textu.
Po zapsání všeho potřebného v rámci daného roku se zápis uzavře, vytiskne,
podepíše jej starosta obce a pak se musí za každý rok zvlášť nechat svázat.
Pojďme se společně pokusit najít cestu k tomuto způsobu vedení kroniky a
určitě si na něj docela brzy zvykneme.

KRONIKÁŘKA OBCE
Do roku 2013 včetně, a to celých 18 let, svědomitě a pečlivě vedla kroniku
naší obce paní Eva Čtvrtečková.

Posledních několik let již ale avizovala, že
v dohledné době s psaním hodlá skončit kvůli
zdravotním problémům, které jí psaní značně
ztěžují. I přes to vydržela nakonec psát déle,
než původně zamýšlela a v r. 2013 již po naší
vzájemné dohodě předala obci koncept ročního zápisu v sešitě s tím, zda by
ruční přepis, který je pro ni velmi náročný, již učinil někdo jiný. Zápis
v kronice obce za rok 2013 tedy dle předlohy paní Čtvrtečkové provedla
Eliška Dreslerová z Lukové. Úvodem do další etapy psaní kroniky v Lukové
bych tímto chtěla paní Evě Čtvrtečkové ještě jednou poděkovat za vzorně
odvedenou mnohaletou práci v podobě svědomitě a ručně psaných
obecních kronik. Doufám, že jsme v obci práci bývalé kronikářky dostatečně
ocenili a už teď vím, že i po oficiálním ukončení její práce budeme občas
potřebovat čerpat z jejích letitých znalostí historie Lukové a že se na paní
Čtvrtečkovou i tak budou moci lidé i já, jako nováček kronikářka, v případě
potřeby obracet.

Funkci kronikáře jsem v obci mnohokrát veřejně
nabízela, žádný zájemce se však nenašel. Rozhodla
jsem se proto zkusit kroniku psát i když jsem
momentálně ve funkci starosty. Svůj záměr jsem
ohlásila jak veřejně, tak i na zasedání zastupitelstva
obce, kde byl schválen. Představuji se vám, čtenářům
těchto řádků, tedy jako novopečená kronikářka
Miroslava Fojtů. Kroniku v celém rozsahu povedu počínaje rokem 2014. Je
to práce, kterou mám ráda a těším se na ni, i když vím, že budu muset
hodně bojovat s nedostatkem času. Mám však zase výhodu, že většinu
informací o dění v obci díky své funkci nemusím nikde zjišťovat, nosím je
v hlavě už z titulu funkce starostky. Jen se budu při psaní snažit uvádět i
neformální a zajímavé události, nejen ty stroze úřední.
Do obce Luková jsme přišli s manželem v roce 1979 po absolvování Střední
zemědělské technické školy v Lanškrouně a hned jsme začali pracovat
v místním JZD Budoucnost Luková. Byla jsem zaměstnána jako technický
pracovník v rostlinné výrobě v Lukové, dále jako pracovník pro evidenci
půdy v Žichlínku, kam jsem se vrátila i po mateřské dovolené po třetím
dítěti. Před zvolením do funkce starostky obce jsem 7 let dojížděla do Ústí
nad Orlicí, kde jsem na Pozemkovém fondu ČR byla zaměstnána jako
odborný referent pro pronájem státních pozemků.
Od r. 1981 jsem vdaná, bydlím v Lukové a mám tři dnes již dospělé děti a
dvě vnoučata. Od jakživa jsem měla ráda literaturu, knihy, český jazyk a
inklinovala jsem k humanitním oborům. To mě asi vedlo k mému rozhodnutí
zkusit vykonávat nějaký čas i náročnou, ale zajímavou práci kronikáře.

ROK 2014
ZE SVĚTOVÝCH A DOMÁCÍCH UDÁLOSTÍ R. 2014
V Sýrii a Iráku postupovali teroristé – bojovníci tzv. Islámského státu.
Ve světě šokovala především brutální videa vražd západních novinářů a
humanitárních pracovníků, teroristé z IS však zmasakrovali či zotročili tisíce
civilistů, především z řad křesťanů, jezídů a dalších náboženských menšin.
V září se mezinárodní koalice v čele s USA odhodlala k leteckým úderům
proti IS v Sýrii a Iráku.
Tragicky skončil rok 2014 pro naše vojáky v Afghánistánu. Sebevražedný
útočník zabil při bombovém útoku poblíž vojenské základny Bagrám pět
našich vojáků.
Došlo k anexi ostrova Krym Ruskou federací. Anexe Krymu Ruskou federací
byla vyvrcholením politické krize na poloostrově Krymu na jaře 2014. Rusko
poloostrov vojensky obsadilo a začlenilo do svého státního území.
Představitelé Ukrajiny toto považují za nelegální a většina zemí světa
podpořila ukrajinskou územní celistvost. Rusko argumentovalo tím, že brání
etnicky ruské obyvatele Krymu a několik zemí ruské obsazení Krymu uznalo.
Velká část zemí však podporuje ukrajinskou celistvost, Rusku bylo
pozastaveno členství ve Sdružení nejvyspělejších států světa, v tzv. Skupině
G8.
Epidemie eboly v západní Africe byla co do počtu obětí nejtěžší
epidemií eboly v

historii

a

prvním

propuknutím

této

nemoci

v

oblasti západní Afriky za poslední dvě desetiletí. Smrtící epidemie se
rozsáhle šířila v Africe, mimo Afriku se vyskytla také ve Spojeném Království,
Španělsku, Itálii a USA.

Ve Vrběticích v okrese
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muničních skladů. První
výbuch nastal 16. října,
další

sklad

prosince 2014,

vybuchl 3.
dva

zaměstnanci firmy, která
v areálu působí, zemřeli. Museli být evakuováni lidé z areálu skladů i
z přilehlých obcí v počtu 430 obyvatel. O
zajištění bezpečnosti okolí skladů se starají
hasiči a armáda, vezeno bylo již přes 500
kamionů

další

nevybuchlé

munice.

Likvidační práce však značně komplikují
další nečekané detonace. Ve skladech byly
umístěny samopaly a dělostřelecká munice,
oba

zničené

sklady

má

v pronájmu

soukromá firma Imex Group zabývající se
obchodem se zbraněmi. Vyšlo též najevo trestuhodné zanedbání veškerých
bezpečnostních opatření a zásad při provozování skladů, což by mělo mít
soudní dohru.

PŘEHLED POČASÍ
Zima tohoto roku byla velmi mírná, sníh napadl až během ledna a nevydržel
déle než 2 týdny. Nesužovaly nás ani žádné velké mrazy, v důsledku čehož
se však velmi přemnožili slimáci. Jsou to plzáci španělští, kteří působili
pohromu na našich zahradách a znepříjemňovali nám život téměř až do
další zimy.
Začátkem ledna až +13°C, ve druhé polovině ledna již mrazy kolem -10°C.
Únor byl již teplý, ale mimořádně suchý, sněhová pokrývka se udržela jen
pár dní. Březen se ukázal jako pravý jarní měsíc. Počasí bylo nádherné
s malou oblačností a dlouhým bezesrážkovým obdobím. Dne 21.3. bylo
naměřeno až 20,5 °C. Duben byl pak již ve znamení pokročilého jara,
s výskytem

jen

menších

mrazíků

okolo

poloviny

měsíce,

avšak

s nedostatkem vláhy. Tu přinesl následující květen. Vše začalo překotně růst
a prudce vyrazila tráva. Červen byl teplotně normální, ale suchý. Tropické
dny proběhly již v první dekádě měsíce. Pršelo málo, i když několikrát i
zabouřilo. Červenec přinesl kýženou vláhu. Byl horký s dostatkem
slunečního svitu. Srpen celkově chladnější a s větší oblačností. I v září jsme si
ještě užili nejen letního počasí s teplotami nad 25 °C, ale i úspěšnou
houbařskou sezónu. Jako by léto nechtělo skončit, příjemné teploty
pokračovaly i v říjnu, a dokonce i v listopadu a bylo sucho. Také prosinec byl
nezvykle teplý až do Vánoc. Pak se citelně ochladilo až na -10 °C a vydatně
nasněžilo.
Průměrná roční teplota pro ČR 9,4 °C s odchylkou 1,9 °C nad dlouhodobým
průměrem zařazuje rok jako nejteplejší od roku 1961. Roční úhrn srážek
téměř odpovídá dlouhodobému průměru. Tento rok byl také o 0,3 °C

teplejší než zatím nejteplejší roky 2000 a 2007, srážkově normální, nejvíce
srážek napadlo v květnu, nejméně v únoru.

KOMUNÁLNÍ VOLBY KONANÉ VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA R. 2014
Ohlédnutí starostky za obě uplynulá volební období
Za obě uplynulá volební období se nám podařilo celkem získat pro obec na
různých dotacích cca 6 mil. korun, které byly vynaloženy zejména na opravy
místních komunikací, dále na opravu kanceláří obecního úřadu, na generální
opravy obecních bytů a budovy základní školy, opravy drobných sakrálních
staveb, úpravy veřejných prostranství, opravy kaple v Květné, opravu budovy
bývalého kadeřnictví, kabin na hřišti atd. To všechno a mnoho a mnoho
dalšího muselo být vždy projednáno na zasedání obecního zastupitelstva.
Proto bych chtěla tímto poděkovat všem stávajícím členům zastupitelstva i
bývalým zastupitelům z minulého volebního období za docházku na
jednání zastupitelstva a za spolurozhodování o obecních záležitostech.
Přehled nově zvolených členů zastupitelstva obce Luková
Volební strana č.

Jméno, příjmení

Bydliště

1 HASIČI
2 PRO POHODU A
POROZUMĚNÍ
OBČANŮ
3 PRO BUDOUCNOST
LUKOVÉ
4 KŘESŤANSKO –
DEMOKRATICKÁ
STRANA –
ČESKOSLOVENSKÁ
STRANA LIDOVÁ

Jaromír Klubrt
Stanislav Mikulecký
Josef Paulus
Miroslav Franc
Radomír Popelář
Eliška Sontáková
Miroslava Fojtů
Zdeněk Štefan
Mgr.Jaromíra Celá

Luková
Luková
Luková
Luková
Luková
Luková
Luková
Luková – Květná
Luková

Věk
47
59
67
47
44
37
55
48
35

Počet
hlasů
122
153
149
94
131
74
215
122
96

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Luková
Dne 6. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva naší obce. Po složení slibu všech členů zastupitelstva byla
starostkou obce veřejnou volbou zvolena opět paní Miroslava Fojtů.
Jelikož žádný z kandidátů na funkci místostarosty obce nezískal nadpoloviční
počet hlasů přítomných zastupitelů, nebyl na tomto zasedání místostarosta
obce zvolen. Volba místostarosty proběhla na dalším zasedání zastupitelstva
a to dne 11. prosince 2014. Místostarostou obce byl zvolen pan Josef Paulus.

STAVBY A OPRAVY V OBCI
Díky

velmi

mírné zimě
se mohlo již
v lednu

a

v únoru
započít
s plánovaný
mi opravami
všech
autobusový
ch čekáren
v Lukové. Většinou byly ponechány v původním zděném stylu a opraveny
tak, aby působily jednotným dojmem. Opravou prošly nejen zděné součásti,
ale i střechy a dlažba na zemi, lavičky. Celkové náklady na opravy činily 350
tisíc korun.

NOVÉ CESTY V LUKOVÉ

Přehledná mapka s cestami a ekologickými prvky v krajině

Velkou a téměř megalomanskou stavbou na naše poměry je výstavba
nových a oprava některých stávajících polních cest. Vše se odvíjelo od
dokončených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Luková, kdy byla navržena a schválena celá síť cest, jejichž účelem je hlavně
zpřístupnění pozemků všem vlastníkům půdy, dále omezení jízdy velkých
zemědělských mechanizmů po silnici a také zpřístupnění krajiny všem.
Investorem je Státní pozemkový úřad ČR, který také podal žádost o dotaci,
ta byla kladně vyřízena a mohlo tudíž v červnu 2014 dojít k vlastnímu
zahájení stavebních prací. Projektová dokumentace uváděla plánované

náklady cca 66 milionů Kč, ale po opakovaném výběrovém řízení byla tato
akce tzv. vysoutěžena, a tudíž by měla být i provedena za 33 milionů Kč.
Z výběrového řízení vyšla jako vítězná firma EUROVIA CS, a.s. Pardubice,
která v červnu započala s pracemi.
Stavba s sebou přinášela po celou dobu, tj. od června do listopadu tohoto
roku mnoho nepříjemného. Po silnici se v už tak rušném provozu všedního
dne pohybovala spousta velkých mechanizmů – bagrů, těžkých nákladních
aut naložených zeminou, kamením nebo štěrkem. S tím byla spojena velká
prašnost v době sucha anebo nepříjemné bláto za deštivého počasí.
Nepříjemnosti se zdály být nekonečné, lidé si hodně stěžovali, ale většina
prací přece jen byla před koncem roku hotova a na jaro roku 2015 zbývá u
většiny cest už jen dokončování – to je např. dosypávání krajnic, výsadba
zeleně a realizace průlehů v polích.

NOVÝ VEŘEJNÝ ROZHLAS
Nový veřejný bezdrátový rozhlas se rozhodly společně vybudovat obce
Luková, Žichlínek a Damníkov. Jedná se o „Varovný protipovodňový systém“,
který kromě bezdrátového rozhlasu zahrnuje i umístění srážkoměrů a
hladinoměrů v obcích. Cena za tuto akci celkem pro všechny tři obce činí 2
431 289 Kč.
Obce na ni obdržely dotaci ve výši 95 % ze Státního fondu životního
prostředí. Na základě výběrového řízení toto dílo provádí firma JD Rozhlasy z
Rožnova pod Radhoštěm. Po nainstalování bezdrátového rozhlasu však
trvalo dosti dlouho, než byly odstraněny různé nedostatky v ozvučení. Stejně
tak, jako v jiných obcích, i u nás jsou místa, kde nebylo možné nebo vhodné

umístit venkovní přijímače (reproduktory). Domácnosti v těchto místech
obdržely tzv. domácí přijímač, který nejenže oznámí, že nějaké hlášení
proběhlo, ale toto hlášení si mohou doma v klidu přehrát. Další možnost, jak
zjistit obsah hlášení, je zavolat na ústřednu rozhlasu na č. 774 416 489 ústředna hlášení zopakuje do telefonu. Bohužel jsme po čase zjistili, že
domácí přístroje jsou hodně poruchové a museli jsme je reklamovat.
Dodavatelská firma provedla jejich úpravu a vrátila nám je zpět.

CHODNÍK
Další

významnou

stavbou

byla

výstavba chodníku
podél hřiště. Začíná
u splavu a jeho
trasa

pokračuje

vedle náhonu pod
silnicí

až

k

dětskému hřišti s
vyústěním

u

napojení stávající asfaltové cesty ze hřiště na silnici. Aby bylo možno vyhovět
všem požadavkům na umístění trasy chodníku (stávající tel. a jiné kabely,
další předpisy), byla jeho výstavba bohužel spojena se značným kácením
stromů rostoucích v trase chodníku nebo v jeho těsné blízkosti. Kácení se
týkalo cca 20 stromů – převážně olší. Obec se však zavázala po dokončení
akce provést za pokácené stromy náhradní výsadbu, a to jak v okolí nového

chodníku, tak na jiných místech v obci. Zájemci o prodej dřeva z pokácených
stromů se mohli přihlásit a nechat se zapsat do pořadníku na dřevo na
obecním úřadu. Dřevo bylo zájemcům po uhrazení částky 450 Kč/m3 + 200
Kč za dovoz fůry (tj. cca 4 m3) rozvezeno až domů.

SPOLEČNÉ NÁKUPY ENERGIÍ
Obce a města Orlicka a Lanškrounska včetně naší obce se spojily a
opakovanými společnými nákupy na burze snížily cenu silové elektřiny proti
roku 2012 o třetinu.

Více než tři desítky obcí a měst Sdružení obcí Orlicka letos snížily náklady na
elektřinu

nákupem

na

Českomoravské

komoditní

burze

Kladno.

K samosprávám, které se ke společnému nákupu sdružily už loni a předloni,
letos přibylo město Králíky a obec Žichlínek. „Letošní nákup elektřiny na
příští rok přinesl meziroční úsporu 700 tisíc korun. Pokud bychom ale
porovnali průměrnou cenu silové elektřiny v roce 2012 s cenou pro rok 2015,
ušetřily už tyto nákupy účastníkům třetinu nákladů,“ uvedl předseda
Sdružení obcí Orlicka Petr Fiala.
Před prvním nákupem, realizovaným v roce 2012 tehdy 21 samosprávami,
se cena odebírané silové elektřiny pohybovala kolem 1.400 korun za
megawatthodinu. Tehdejší centrální nákup pak dodávky zlevnil na 1.192 Kč
za MWh. K dalšímu poklesu na úroveň 988 Kč za MWh došlo loni, kdy už
svoji spotřebu centralizovalo 29 obcí a měst, mimo jiné Lanškroun,
Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Kunvald či Dolní Čermná. V
letošním nákupu se objem poptávky dále zvýšil o téměř 1.100 MWh a cena
silové elektřiny klesla pod hranici 940 Kč/MWh.
„Porovnáme-li cenu před centralizací s cenou pro rok 2015, klesly při roční
spotřebě 11 tisíc MWh náklady na silovou elektřinu z 15 milionů na 10
milionů korun ročně,“ upřesnil Petr Fiala.
Vedle samospráv pořizují cca 500 MWh elektřiny na burze i Technické služby
Lanškroun, s.r.o.. I tato společnost burzovními nákupy výrazně šetří, pro
příští rok např. dosáhla ceny 960 Kč/MWh, což je proti úrovni před prvním
nákupem o čtvrtinu méně.

PLÁNOVANÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA

Obec na základě nového územního plánu v současné době žádá Státní
pozemkový úřad o bezúplatný převod některých státních pozemků v
katastrálním území Luková do vlastnictví obce za účelem bytové výstavby.
Jedná se o lokalitu pod bývalým kravínem u dvora a lokalitu ve svahu nad
bývalou stanicí rostlinné výroby směrem k myslivecké chatě. Jiné pozemky
vhodné pro bytovou výstavbu v majetku státu, a tudíž s možností je
bezúplatně získat, se bohužel v naší obci nenacházejí. Převod trval, jak se
předpokládalo několik měsíců. To však nebránilo tomu, aby obec oslovila
projektantku paní Vaníčkovou, která zpracovávala územní plán Lukové, aby
již zahájila práce na územní studii. Studie bude řešit rozvržení území jednak
na parcely pro vlastní výstavbu, ale i pro komunikace a veřejnou zeleň.
Mapka s vyznačením těchto pozemků je veřejnosti také k nahlédnutí ve
vývěsce před obecním úřadem a na webových stránkách obce.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KVĚTNÉ
Komplexní pozemkové úpravy v Květné skončily. Na rozdíl od pozemkových
úprav v Lukové, byly do nich v katastrálním území Květná u Lukové zahrnuty
i veškeré nemovitosti v zastavěné části obce. Předpokládá se, že i v tomto
katastrálním území dojde na základě těchto úprav časem k vybudování
protierozních opatření a polních cest.

ČÁPI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
V Lukové máme opravdovou zajímavost týkající se živočišné říše. Už více než
deset let sídlí uprostřed školní zahrady párek čápů bílých. Nejdříve si
postavili hnízdo na komíně na střeše budovy základní školy. Tam však být
nemohlo, proto obec čapí obydlí přestěhovala na sloup ve školní zahradě,
což naštěstí čápům nevadilo a bez problémů tuto změnu přijali. Od té doby
nezůstalo hnízdo nikdy prázdné a čapím rodičům se v něm každoročně
vylíhnou 3 až 4 mláďata. Jejich růst a vývoj a posléze i osamostatnění tak
sledují děti a paní učitelky, ale i spousta nás dospělých. Mladí čápi rádi
„trénují“ své první samostatné lety v okolí školy a rádi posedávají na střeše
a zvonici kostela, odkud je slyšet klapot jejich zobáků široko daleko.
Pozorovatelem čápů v Lukové je zejména pan Stanislav Vimr. Na jaře již
s předstihem vyhlíží jejich přílet a jakmile se čápi objeví, už toto datum a
později i počet mláďat oznamuje obecnímu úřadu. Jelikož čápi každý rok na
hnízdo nanosí spoustu dalšího materiálu, hlavně drobnějších větví, dohodli
jsme se s ornitologem p. Alešem Hamplem z Dolní Čermné, že bude vhodné
v nejbližší době nějaký materiál opatrně z hnízda odebrat, aby jeho
nadměrnou

tíhou

netrpěla konstrukce,
která jej na sloupě
drží. Doufejme, že se
podaří tento zásah
do

čapího

provést

obydlí
natolik

citlivě, aby to jeho
obyvatelům nevadilo.

PŘEMNOŽENÍ SLIMÁCI
V tomto roce došlo k enormnímu
přemnožení

slimáků

–

plzáků

španělských, kdy plzáky na podzim
nakladená vajíčka snadno přečkala
mírnou zimu. V trávě na zahradách
jsme se přímo brodili ve slimácích, už ani nemělo smysl proti nim nějak
bojovat. Jakmile se je podařilo zlikvidovat v jednom místě, objevili se
vzápětí další, kteří připutovali z okolí. Různá zarostlá a neudržovaná místa se
stala přímo zásobárnou těchto nelibých tvorů. Plzák španělský je invazivním
druhem škodlivého plže, který vytlačuje původní druhy plzáků a páchá
obrovské škody v zemědělství. Pochází z Pyrenejského poloostrova, západní
Francie a jižní Anglie. Nyní je již rozšířen po celé Evropě, i ve Skandinávii.
Nemá téměř žádné nepřátele či parazity, kteří by mohli jeho výskyt alespoň
trochu regulovat. Jeden plzák naklade až 230 vajíček v průběhu roku. Plzáky
španělské aktivně vyhledávají kachny plemene indický běžec. Jejich
predátory by mohli být např. i ropucha velká, kos černý, slepýši, skokani,
ježci apod., ale těchto živočichů v dnešní kulturní krajině ubývá a ztrácejí své
přirozené biotopy a úkryty. Proti plzákům se tedy bojuje především
chemickou cestou (postřiky, otrávené návnady – granule), existuje i druh
hlístice, jejíž larvy slimáky likvidují. To je však velmi drahý, a proto ne příliš
rozšířený způsob likvidace.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÉ DĚTI V R. 2014
Tůma Jonáš, Uchytil Šimon, Konárek Lukáš, Bandy Brian, Čada Tomáš,
Klíčová Markéta, Klíč Jiří, Miko Milan, Nikol Borková, Miko Wiliam
ÚMRTÍ
Němeček Jan, Šilar Zdeněk

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 14. ŘÍJNA 2014

Jednou z nejmilejších povinností starostky je uvítat nově narozené občánky
v obci. Jedná se vždy o krásné setkání několika generací, neboť tuto malou
slavnost si často nenechají ujít ani prarodiče, tety, strýcové či další příbuzní
té které rodiny.

Děti z mateřské nebo základní školy přivítají své nové kamarády hezkým
vystoupením. Následuje oficiální seznámení se s rodiči a dětmi, básnička a
nedlouhý proslov starostky. Každé děťátko vloží rodiče do naší vyřezávané
kolébky, rodiče podepíší Pamětní list, obdrží malý dárek, květiny a gratulaci
od zástupců obce.
Po skončení obřadu si často lidé pak už v neformální atmosféře pořizují
společné rodinné snímky u kolébky s miminkem. Veškerou fotodokumentaci
z průběhu těchto slavnostních chvil většinou zajišťuje pan Stanislav Vimr
nebo Petr Celý a rodina ji obdrží od obce na CD nosiči na památku.

ČTENÍ Z KRONIKY
Zatímco venku
již

panovalo

nevlídné

a

sychravé
počasí, my jsme
se

vrátili

k oblíbenému a
velmi
zajímavému
„čtení z kroniky obce Luková“. Měly jsme s paní Čtvrtečkovou ve stejnou
dobu stejný nápad a to přiblížit zápisy v kronice veřejnosti. Jednalo se spíše
o setkání komorního typu, které sic u nás nemá zatím žádnou tradici, ale o
to větší pohoda při něm panuje. Schůzky se konají ve vyhřáté a útulné
zasedací místnosti obecního úřadu, kdy se sesedneme kolem stolu u
horkého
čaje a už
může paní
Čtvrtečková
nebo

paní

Marie
Urbanová
začít
předčítat. U
některých
důležitých událostí se čtení na chvilku pozastaví a přemění se ve vzájemné
povídání či doplňování třeba i z vlastních zážitků přítomných pamětníků.

Nejzajímavější se jeví nejstarší historie – např. o době před II. sv. válkou
nebo těsně po ní, o dramatických událostech z doby odsunu německého
obyvatelstva a také o počátcích budování nové společnosti, vzniku
Jednotného zemědělského družstva Luková (JZD) apod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Čtyři skupinky koledníků do zapečetěných kasiček vybraly celkem 18 280 Kč,
z toho
• v Lukové 14468 Kč
• v Květné 3 812 Kč
Celková částka je o 1 724 Kč vyšší než v loňském roce.
Organizační zajištění sbírky (kasičky, administrativní práce a oblečení pro
děti) si každoročně bere na starost paní Věra Štefanová z Květné a již před
Vánocemi se dohodne s dětmi a jejich rodiči tak, aby se po Novém roce
sešlo dostatek koledníků.
Ráno jsme se všichni sešli na obecním úřadu, dospělí obdrželi průkazky, děti
se rozdělily do skupinek, oblékly a kolem deváté hodiny se skupinky vydaly
různými směry po vesnici. Drtivá většina obyvatel naší obce je přivítala u
svých příbytků velmi vlídně, nechala si popřát štěstí, zdraví, dlouhá léta a
podle svých možností přispěla do zapečetěných kasiček. Když bylo
koledování u konce, mohly se děti na obecním úřadu zahřát teplým čajem,
dát si malou svačinku a sdělit si nejčerstvější dojmy a zážitky. Mezi13. a 14.
hodinou sbírka skončila. Dne 7. ledna byly kasičky úředně rozpečetěny,
jednotlivé obnosy sečteny.

Za zdárný průběh sbírky poděkujme všem dárcům a dětem i dospělým, kteří
koledovali. Naše finanční příspěvky do tříkrálové sbírky přispějí ke sbírce
celostátní, ze které nikdo nevíme, jestli nebudeme sami někdy potřebovat
pomoci.
Koledníci v r. 2014: Pavlínka Tůmová, Zituška Jurková, Dominik Duspiva,
Šimon Šebrle, Terezka a Liduška Dostálkovy, Daniel a Simonka Čalkovskych,
Klárka Štefanová, Vojta Štefan, Luboš Jurka, Viktorka Vašíčková, Kačka a
Filip Dvořákovi a Silva Gloserová (z Damníkova).
Dospělí: Věra Štefanová, Standa Celý, Dana Jílková a Jiřina Janková

Koledování u Pirklů

NĚKTERÁ VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
Kamenná svatba manželů Anny a Karla Kárských z Lukové

MOTOSRAZ V LUKOVÉ
Sraz pořádaný místní motorkářskou organizací Motobigbang Luková se
stává tradiční venkovní akcí jak pro motorkáře z celé republiky, tak pro
širokou veřejnost, která si akci oblíbila pro bohatý a zajímavý program,
hudbu a občerstvení. Každoročně věnují motorkáři značnou část výtěžku na
dobročinné účely. Součástí akce je i spanilá jízda krásných strojů po okolních
vesnicích. Navzdory tomu, že se jedná o velkou a několikadenní akci, bylo
po jejím prvním konání v roce 2013 překvapením, že si nikdo z místních
nestěžoval na hluk ani na žádný nepořádek a podobně. Po skončení akce
pořadatelé zajistili okamžitě perfektní úklid veškerého prostranství.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
S ohledem na nedávné sloučení obou subjektů – mateřské a základní školy –
a s tím spojené i přestěhování školky do nově upravených prostor ve škole
investovala obec už v r. 2013 nemalé finanční prostředky také do generální
opravy školní kuchyně. Ta dříve sloužila pouze pro vydávání dovážených
obědů. Nyní zde paní kuchařka Zdena Beranová vaří pro všechny děti denně
čerstvé jídlo. A nejen to, kuchyně slouží i k provozování zájmového kroužku
vaření, o který je velký zájem. Děti se pod vedením paní kuchařky učí
připravovat různé pokrmy jako například jednohubky, koláče, či vánoční
cukroví a další. To, co se v kroužku uvaří nejdříve vyfotografují a potom i
sami zkonzumují nebo přinesou ochutnat domů rodičům. Na webových
stránkách školy tato fotodokumentace pak znovu připomíná společné
vyrobené dobroty.

Školní kroužek vaření s paní kuchařkou Z. Beranovou

DIVADLO LIMONÁDOVÝ JOE
Ochotníci z Dolní Čermné pro nás rádi a už téměř
pravidelně

vystupují

s různými

divadelními

představeními. Zpravidla vybírají takové kusy, které
jsou úsměvné a vhodné pro široké divácké spektrum.
Pobaví se dospělí a představení je srozumitelné i
větším dětem. Už u nás odehráli Strakonického
dudáka, Staré pověsti české či Limonádového Joe.

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
 Dětský maškarní karneval
 Masopustní průvod ZŠ a MŠ Luková
 Turnaj v malé kopané
 Lukovský mandel a dětský den
 Závody chladnokrevných koní v Květné
 Letní koncert v kostele sv. Markéty v Lukové
 Letní putovní divadlo Julie
 Pouťová zábava v kulturním domě
 Tradiční pouť v Květné
 Myslivecký táborák na myslivecké chatě v Lukové
 Motosraz na hřišti v Lukové
 Posezení s živou country hudbou na hřišti v Lukové
 Fotbalové zápasy s občerstvením
 Představen ochotnického divadla Dolní Čermná „Limonádový Joe“
v kulturním domě v Lukové
 Adventní koncert v kostele
 Česko zpívá koledy

PEL – MEL ZAJÍMAVOSTÍ
 hasiči provedli výměnu vrat u garáže hasičské zbrojnice a s tím
související nutnou opravu stropu
 byla provedena plánovaná výměna vchodových dveří u kulturního
domu

 zaměstnanci obecního úřadu obnovili postupně u obecních
nemovitostí nátěry, popř. byla provedena výměna dveří v kulturním
domě, opravy střech, výměny a nátěry okapů
 byly dokončeny práce při pořizování nového oplocení sběrného dvora
 také v pohostinství byla provedena nutná oprava stropu a stěn ve
skladu nařízená při kontrole hygienických poměrů
 byly umístěny nové dopravní značky a zrcadla – každý rok obec
vymění některé již dosluhující dopravní značky, popř. nechala umístit
nové. Letos je nově posunut značkou začátek obce ve směru od
Lanškrouna do míst již před podjezdem a v těchto místech je
dopravním značením kvůli větší bezpečnosti upravena přednost jízdy
pod podjezdem
 na hřišti mezi herními prvky pro děti přibyla ještě jedna lavička a
některé další doplňky
 byly opraveny dvě cesty – u Carbolů a u Richtrů
 u školy a školky obec rozšířila plochu pro parkování, kterou budou
většinou využívat rodiče dětí ze ZŠ a MŠ, ale i návštěvníci kostela,
hřbitova atd.
 v posledních letech roste v naší obci počet chovatelů ovcí. Mezi
celkem četnými koňskými výběhy na loukách a v prolukách mezi
zástavbou se čím dál častěji objevují i pasoucí se ovečky a to u p.
Dulkaje, u Fišarů, Kocourků, Dreslerů, Görnerů, Konárků a dalších.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUKOVÁ
Sbory dobrovolných hasičů jsou ve většině obcí tradičními spolky, které
znamenají pro obec pomoc při živelných pohromách, jako jsou povodně,
požáry, vichřice atd., často dělají i další záchranářské práce. Jsou také
důležitou složkou, která zajišťuje v obci i pořádání různých akcí.
Letošní rok je pro
Sbor
dobrovolných
hasičů

Luková

důležitý v tom, že
je jedním zatím
jen ze čtyř sborů,
s nímž a s obcí
Luková
společnost TATRA
TRUCKS a.s. uzavřela MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI. V memorandu
všechny tři strany vyjadřují vůli ke vzájemné spolupráci, která bude spočívat
např. v tom, že TATRA bude poskytovat SDH Luková poradenství a případnou
pomoc k udržení provozuschopnosti zásahového vozidla značky TATRA a naši
hasiči budou při vybraných příležitostech tuto automobilku na různých
akcích reprezentovat. Memorandum bylo slavnostně podepsáno v hasičské
zbrojnici v Lukové dne 30. dubna za účasti předních představitelů této firmy.
Naši dobrovolní hasiči a hasiči ze Žichlínka a Tatenic pomáhali o Velikonoční
neděli hasit požár galvanovny v Lanškrouně. Jejich obětavou pomoc ocenila

veřejně starostka města Lanškrouna, když pozvala je i zasahující dobrovolné
hasiče z dalších obcí na slavnostní odpoledne do lanškrounského zámku, aby
všem osobně poděkovala. Paní starostka Švarcová poděkovala i všem třem
obcím za to, že takovou jednotku zřídily a její činnost podporují.

Požár galvanovny (firmy Kozák v Lanškrouně)

710. VÝROČÍ PRNÍ ZMÍNKY O OBCI LUKOVÁ
710. výročí první zmínky o obci Luková jsme si připomněli a oslavili kulturní
akcí v Květné. I když chladné počasí se určitě podepsalo na nižší účasti, kdo
do Květné dorazil, určitě nelitoval.
Akce byla zahájena mší sv. v
kapli sv. Vavřince, které se
účastnil i senátor Petr Šilar.
V promluvě p. farář Miloš
Kolovratník zmiňoval, jak je
rád, když se tato výročí na
vesnici slaví a stmelují její
obyvatele.

V

15

hodin

nastoupil na scénu Jožka
Šmukař s dechovkou, jeho vystoupení zpestřila Markéta Andělová ze Sázavy,
která s ním zazpívala jednu píseň. Písničky se líbily tak, že zvedly některé
návštěvníky ze židlí a došlo i na tanec. Jožka Šmukař dovezl víno z vlastního
sklípku, ale nečekal, že v tak malé obci ho prodá tolik - 70 lahví bylo ještě
málo.

V

odpoledních

hodinách se na akci ukázal
poslanec za KDU ČSL Mgr.
Jiří Junek z vysokého Mýta,
živě diskutoval s hasiči o
jejich vozovém parku. Večer
dechovku vystřídal Radek
Plhák s Yamaha Bandem,

který zaujal především mladší návštěvníky. O občerstvení se postarali
lukovští hasiči a maso zase obstaral pan Zachař s manželkou. Děkujeme
všem sponzorům za jejich dary a také návštěvníkům, kteří se přišli pobavit.

CHLADNOKREVNÍK KVĚTNÁ 2014
Zajímavou

akcí,

probíhala

zároveň

Lukovským

která
s

mandelem,

byl již 2. ročník soutěže
tažných koní v Květné.
Okolo 10. hodiny ráno se
sjeli na hřiště v Květné
soutěžící

s

vyfešákovanými koňmi a
vozíky. Ranní projížďky obcí Květná se mohl zúčastnit každý, velmi se líbila a
to zejména dětem, které se mohly svézt. Soutěžilo se ve třech disciplínách a
to v ovládání koně v kládě, formanské jízdě a dostihu tažných koní - těch
přijelo celkem 14 - z Damníkova, Mladějova, Loštic, Vítějevsi, Řetové atd.. Po
vyhodnocení výkonů soutěžících porota vyhlásila, že v ovládání v kládě
zvítězil J. Marvan za Květnou, ve formanské jízdě p. Šobera z Vítějevsi a
vítězství v dostizích patřilo opět p. Marvanovi.
Pořadatelem soutěže byl p. Jaroslav Marvan, vítěz letošního mistrovství ČR v
Pardubicích v dostihu chladnokrevných koní a 11. v témže závodu v
ovladatelnosti koně v kládě. Konala se pod záštitou a za finanční podpory

radního Pardubického kraje
Ing. Václava Kroutila, a také
za přispění mnoha dalších
sponzorů

z

okolí.

Cílem

soutěže bylo hlavně přiblížit
těžkou a bohužel v dnešní
době nedoceněnou práci a
dovednosti tažných koní a
jejich kočích veřejnosti.

Z LETNÍHO KONCERTU V KOSTELE
Letošním

hlavním

programem

letního

koncertu v kostele sv.
Markéty
bylo

v

Lukové

sice

vokální

okteto Generace z
Ústí

nad

pásmem

Orlicí

s

folkových

písní, ale své vystoupení si sem připravily i děti z naší školy a školky, takže
byly oktetu vlastně jakýmsi „předskokanem“, jak to na pořádných hudebních
produkcích bývá.

Děti byly na vystoupení řádně připravené a ačkoliv asi poprvé před
mikrofony, bez zjevné trémy. Klobouk dolů!

FOTBAL MLÁDEŽE TJ LUKOVÁ
Mladší fotbalová přípravka v Lukové ukončila v červnu jarní sezónu. Našim
dětem se v okresní soutěži na jaře herně i výsledkově dařilo, 7x turnaj
vyhrály a 1x skončily na 2. místě. Na jaře naši hráči prohráli pouze jeden
zápas, jinak všechna utkání se soupeři skončila pro náš tým vítězně.
Do nové sezóny vstoupí naši hráči na podzim. Kvůli věku hráčů je musíme
přihlásit do starších přípravek (ročník 2004 a mladší). Cílem klubu je rozvíjet
dál mládež, a proto bylo dohodnuto, že během srpna až září provedeme
nábor mladších dětí. Jedná se hlavně o předškoláky a děti prvních tříd

(ročník 2007, 2008 a 2009). Do budoucna si přejeme, aby lukovský fotbal
hrál několik mládežnických soutěží. Doufám, že s podporou rodičů dětí se
nám to podaří.

Na fotografiích: Malí fotbalisté TJ Luková s trenéry P. Šípkem, P. Duspivou a J. Chaloupkou

LETNÍ PUTOVNÍ DIVADLO JULIE
Naši obec si letos ke svému působení vyhlédl spolek
kočovného

loutkového

divadla

Julie.

Parta

nadšených ochotníků putuje většinou pěšky s tzv.
dětskými vozejčky. Kromě Lukové hráli většinou pod
širým nebem také v okolních obcích Lanškrounska.
Bohužel počasí u nás bylo v době jejich návštěvy nejisté, a tak se herci
usadili v kulturním domě, kde 4. srpna 2014 v 18 hodin sehráli netradiční
divadelní představení O Palečkovi. Večer ještě zpestřili zpíváním a dobrou
zábavou i všem přítomným v Lukovské hospodě.

SVÁTEK SENIORŮ V LUKOVÉ
Dlouhou a mnohaletou tradici má podzimní setkávání seniorů v Lukové,
které obec pro své občany pořádá. Kromě prostého setkání se jedná o
malou oslavu svátku seniorů a dobrou zábavu od časného odpoledne až do
večera. Pro seniory, pro které je obtížné se na oslavu dostavit, obec zajistila
dopravu z domu i zpět.
Kulturním programem nám pokaždé obohatí odpoledne pozvaní hosté.
Po hudebních či tanečních vystoupeních různých souborů z okolí
Lanškrouna nebo dětí z naší mateřské a základní školy jsme letos pozvali
hosta velmi oblíbeného a
populárního.

Byla

jím

paní Pavlína Filipovská,
která k nám vážila cestu z
Prahy.

K

vyprávění

hodince
o

vlastních

uměleckých začátcích, o
dalších

známých

osobnostech a hercích,
také o vlastním osobním
životě až do současnosti
přidala paní Filipovská
své

populární

všeobecně
písničky.

a

oblíbené

Paní Pavlína odjela zpět do Prahy a my jsme pokračovali v dalším programu.
Paní Eva Čtvrtečková již několik let předem avizovala ukončení své
kronikářské činnosti a letos svým vystoupením před seniory práci obecní
kronikářky tak trochu oficiálně ukončila. Ještě jednou přednesla některé
zajímavosti z kroniky, s úctou vzpomněla i předchozího kronikáře pana Jana
Němečka a promluvila o tom, jak může psaní kroniky člověka obohatit, co
obnáší a s čím vším se při něm také setká. Poděkovali jsme paní Evě
Čtvrtečkové za dlouholetou a skvěle odváděnou práci a popřáli zdraví a
mnoho dobrého v dalším životě.
Oblíbeným doplněním programu byly nejen obecní kroniky a alba
s historickými fotografiemi, ale také celá výstava fotografií, kterou
uspořádal a náležitě okomentoval Ing. Stanislav Vimr. Veškeré fotografie
jsou na této akci vždy velmi vítány a lidé jim věnují hodně pozornosti a
zájmu.

K dobré a veselé náladě vhodně a vtipně přispělo i vystoupení Standy
Celého alias Nadi Urbánkové. K tomu všemu výborné jídlo a pití, prostřené
stoly doplněné domácími lukovskými koláčky a originální květinová výzdoba
naší paní Jiřky Francové, možnost zakoupení drobných dárků, soutěž o ceny
a

oblíbená

hudba.

Tak

vypadalo

letošní

setkání

se

seniory

v Lukové. Poděkování patří všem sponzorům a generálnímu partnerovi akce
pojišťovně Generali a všem dalším, které jsem ještě nejmenovala a kteří se
na uspořádání a plynulém průběhu setkání podíleli. Jsou to pan Josef Janda,
Luboš Kaplan, Lada Pouková, Jiřka Potužníková, Karel Prokop a Radek Jobák.

ADVENTNÍ FLORISTICKÉ DÍLNY
Adventní floristické dílny pořádala již tradičně Jiřka Francová a to v přísálí
kulturního domu.

ZPÍVÁME KOLEDY
V tomto roce přihlásila paní Eliška Sontáková
naši obec do celonárodní akce „Česko zpívá
koledy“.
Ke zpívání jsme vyzvali širokou veřejnost.
Lidé i s dětmi se ve velmi hojném počtu sešli na náměstí pod rozsvícenou

borovicí u hospody a čekali, co se bude dít. Karel Prokop a Dana Korbičková
zajistili hudební doprovod a ve spolupráci s obcí také texty s notami. Výběr
koled je v celé naší zemi jednotný a předem zveřejněný na internetu.
Všichni, kdo chtěli zpívat si rozebrali notový materiál a přesně v 18 hodin,
tak jako na jiných místech v zemi, jsme spustili jako jeden velký pěvecký
sbor. Místní hospoda zajistila teplé nápoje čímž značně podpořila dobrou
náladu a předvánoční atmosféru. Zdá se, že mezi pravidelné akce nám v
Lukové přibyla další a vypadá to, že velmi povedená. Bohužel, nezachovala
se nám žádná kvalitní fotodokumentace z tohoto dne – snad příště.
KONEC ROKU patří u nás již tradičně adventnímu koncertu v kostele.

ZÁVĚREM
Skončil další rok. Na jeho počátku nikdo nemohl vědět, co nás čeká, zda
nám bude dopřáno prožít jej opět v míru, stejně jako tomu bylo roky i celá
desetiletí předtím. Stále častěji konstatujeme, že svět je čím dál více
globalizován, přetechnizován a přitom – jak velmi zranitelná je naše
civilizace. Ukazuje se, že stačí výpadek v dodávce elektrické energie a téměř
spousta lidské činnosti je paralyzována. Na elektřině jsou závislé počítače,
na nich zase práce na úřadech, ale i ve firmách, v nemocnicích, na
železnicích, elektřinu potřebují plynové i další kotle na vytápění a další a
další zařízení, bez kterých už nejsme schopni se obejít.
Musíme jen doufat, že nebude ve světě nikým zneužita tato situace a že nás
snad čekají i další dlouhá a mírová léta.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:

Dětský maškarní karneval

Kaple sv. Vavřince v Květné

Čerti u Jandů

Čerti u Jandů

Vybudování chodníku podél hřiště - od splavu k zastávce "Pomník padlých"

Napojení na místní komunikaci u autobusové zastávky

Úsek nového chodníku od splavu směrem ke hřišti

Napojení chodníku u splavu na místní komunikaci

