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SVĚTOVÉ A DOMÁCÍ UDÁLOSTI ROKU 2015
Rok 2015 je za námi. Obecně je hodnocen jako nejsložitější období od sametové
revoluce. Masová nelegální migrace, občanská válka na Ukrajině, řecká krize,
dlouholetá válka v Sýrii, teroristické útoky a hrozba jejich pokračování… To jsou
fakta, která nás v roce 2015 provázela a pravděpodobně budou v příštím roce
kulminovat.

Vyvrcholila evropská uprchlická krize způsobená obrovským počtem imigrantů
směřujících do Evropské unie. Cílem migrantů převážně ze severní Afriky a Středního
Blízkého východu jsou země západní Evropy, zejména Německo, Švédsko, Rakousko,
Francie a země Beneluxu. Za celý rok 2015 přijaly členské státy EU celkem 1 256 000
žádostí o azyl.
Došlo i k mnoha teroristickým útokům, jež se udály např. v Paříži, v Kodani,
v Kalifornii, Bejrútu atd. Útočníci jsou často i občany dotčené země. Jejich předkové
(často muslimského původu) našli v těchto zemích v minulosti útočiště. Jejich děti se
však tzv. radikalizovaly a za jejich teroristickými útoky většinou stál tzv. Islámský
stát. Atentáty (mnohdy sebevražedné) po sobě zanechávají spoustu nevinných obětí.
K tragické nehodě došlo 22. července 2015 v železniční stanici Studénka.
Projíždějící polský kamion vjel na závorami a světelnou signalizací plně zabezpečený
železniční přejezd, na němž uvízl, právě v době, kdy tudy projížděl rychlík SUPER
CITY 512 Pendolino. Ten do kamionu v rychlosti 142 km/hod. narazil. Tři cestující
zahynuli, dalších 25 bylo zraněno, z toho někteří velmi vážně. Materiální škody
dosáhly bezmála 160 milionů korun.
Ester Ledecká, dcera známého zpěváka a skladatele, se v lednu tohoto roku stala
světovou šampionkou. V rakouském Lachtalu kralovala paralelnímu slalomu na
snowboardu.
Dobré zprávy ze světa:




Zhruba 2,6 miliardy lidí získalo ve srovnání s rokem 1990 přístup k lepší pitné
vodě, 663 milionů lidí však snadný přístup k pitné vodě stále nemá
Počet dětí navštěvujících základní školy se zvýšil z 83 % v r. 2000 na 91 %
Počet lidí žijících s méně než 1,25 dolaru na den klesl z 1,9 miliardy v r. 1990
na 836 milionů a téměř na polovinu se podařilo snížit počet hladovějících

Dobré zprávy a události z domova:


Velký pátek byl ustanoven státním svátkem

PŘEHLED POČASÍ
I v naší nejdelší teplotní řadě z pražského Klementina (od r. 1775!) je rok 2015 rokem
vůbec nejteplejším! Tento rok byl tedy ještě více výjimečný z hlediska mimořádně
vysoké průměrné roční teploty vzduchu. Pouze 2 měsíce byly teplotně normální a 5
měsíců bylo dokonce mimořádně teplých, a to leden, červenec, srpen, listopad a
především prosinec. Zima 2014/2015 byla velmi mírná, ale rozhodující bylo velmi
horké léto, ač se to dle dlouhodobých předpovědí vůbec nepředpokládalo. Mimořádné
vlny veder v červenci a zvláště v srpnu byly zcela výjimečné, a také neměly nikdy
obdoby. Rekordní byl počet 35 tzv. tropických dní a počet dní s teplotou 35°C a více,
kterých bylo nevídaných 15 (4 v červenci, 10 v srpnu a 1 dokonce v září!). Tyto dny
lze nazvat supertropickými. Nejvyšší teplota 37,5°C naměřená 31. srpna, je jistě
velikou výjimečností. Srážkově se jedná o silně podnormální rok. Srážkový deficit byl
citelný již od jara a přes léto se ještě značně prohloubil. Velmi vydatné srážky v
listopadu už nemohly tuto nepříznivou vodní bilanci významněji zlepšit. Houby
nerostly prakticky vůbec. Další zvláštností velmi suchého léta je opravdu chudá tvorba
rosy, neboť už od rána byl vzduch poměrně suchý, a proto k větší tvorbě rosy
docházelo jen zřídka. Úmorná vedra v červenci a v srpnu působila i na zdraví
především seniorů a dětí. Naštěstí byly horké dny mnohdy střídány poměrně
chladnými rány. Tím bylo dosahováno vysokých rozdílů maximálních a minimálních
teplot (tzv. denní amplituda teploty) často převyšujících hranici 20°C! I přes velké
sucho vzešly ozimy a pomohla jim pak vláha v říjnu a v listopadu. Také vysušená tráva
se brzy vzpamatovala. Absolutně nejteplejším měsícem byl ovšem srpen, když jeho
průměr teploty o hodnotě 20,7 ºC je ze všech měsíců nejvyšší.
Leden – byl velmi teplý, sníh pomalu odtával a 9. 1. již souvislá sněhová pokrývka
zmizela. Vály silné až bouřlivé větry do 14. 1. a 10. 1. bylo jarních 12,6°C. Mrzlo jen
málo. V posledních dnech opět napadl sníh.
Únor – byl jediným trochu zimním měsícem. Začátkem února byly zaznamenány
poměrně silné mrazy až kolem -12 ° C. Spadlo velmi málo vodních srážek a dočkali
jsme se i krásných slunečných dnů, kterých nebylo málo. Ve druhé polovině měsíce se
teploty pohybovaly kolem 11 °C.
Březen – se choval jako jarní měsíc, mrazy zeslábly a v polovině měsíce bylo pěkných
15,5°C. Významnější srážky se vyskytly na začátku a konci měsíce. Sněhová pokrývka
se ukázala jen ve dvou dnech. Slunce hojně svítilo.

Duben – zkraje se sice objevila sněhová pokrývka, brzy se však oteplilo a započaté
jaro pokračovalo. Od poloviny měsíce se několikrát teplota vyhoupla až přes hodnotu
20°C.
Květen – ani letos se „ledoví muži“ nekonali. Tento měsíc přinesl již letní teploty 25°C
a málo srážek. Koncem měsíce se již začalo projevovat sucho.
Červen – začalo velké teplo a dočkali jsme se až letních 31°C. Pak se výrazně
ochladilo a zdálo se, že snad léto skončilo. Bylo tomu však úplně jinak.
Červenec – byl velmi horký a suchý měsíc. Už začátkem července se teploty vyšplhaly
na supertropických 35 °C. Ve druhé dekádě měsíce dorazila další tropická vlna
tentokrát již s teplotami i 37°C a mnozí se domnívali, že se jedná už o poslední takto
horkou vlnu.
Srpen – i tento měsíc byl však mimořádně horký, teplejší a ještě sušší než červenec.
Teploty 34 – 37,2°C jsme zažili nejen na začátku a v polovině měsíce, ale i na konci –
30. a 31.8.
Září – bylo teplotně normální, ale dále se prohluboval deficit vláhy. 1. září byla ještě
teplota tropická, ale hned nato se prudce ochladilo a to až na 16 °C. Léto se však po
polovině září ještě jednou připomnělo teplotou 33 °C.
Říjen – teplotně normální a konečně nějaké srážky (okolo 20 mm). Teploty pak již
nepřekročily hranici 20 °C. Díky vláze se tráva i ozimy zazelenaly. 1.10. byl
zaznamenám přízemní mrazík.
Listopad – byl mimořádně teplý a mimořádně vlhký. Jedná se o druhý nejteplejší
listopad vůbec od r. 1912. Stal se zároveň i nejvlhčím měsícem celého roku 2015.
Zkraje měsíce teploty dosáhly i 19 °C, pak přišly i vydatnější srážky, které měly po
horkém a suchém létě cenu zlata.
Prosinec – byl až nepřirozeně teplý až do dne 29. 12. Jedná se o nejteplejší prosinec,
jak bylo již v úvodu konstatováno. Srážek spadlo ale méně než obvykle, i když 1. 12.
jich bylo naměřeno ještě 19,4 mm. Dne 28. 12. bylo naměřeno mimořádných 13,4°C,
aby se pak 30. 12. ochladilo, a 31. 12. byl dokonce celodenní mráz a také sněžilo.
Rok 2015 byl teplotně zcela výjimečný. Zažili jsme rok s opravdu horkým a suchým
létem. Jak to ale bude s nastávajícím rokem z hlediska počasí, nikdo z lidí opravdu
nedovede seriózně ani odhadnout.

NOVÉ POLNÍ CESTY

Státní pozemkový úřad jako investor dokončil doprovodnou výsadbu a předal v červnu
letošního roku dokončené nové polní cesty do majetku obce Luková. Pojďme se krátce
ohlédnout za touto akcí, tj. za výstavbou tohoto díla.
V rámci komplexních pozemkových úprav v Lukové, dokončených v r. 2012, byla
navržena a zastupitelstvem obce a sborem zástupců vlastníků pozemků z celé obce i
schválena celá síť polních komunikací v extravilánu obce. Z nich byly navrženy
některé nejvýznamnější do žádosti o dotaci na jejich vybudování nebo opravu.
Pozemkový úřad projednal se zástupci zem. družstva požadavky na šířku a nosnost
komunikací tak, aby později vybudované cesty vyhovovaly velké a těžké zemědělské
mechanizaci, kterou ZOD Žichlínek k obdělávání půdy používá. SPÚ, obec i ZOD
Žichlínek se podílely finančně na úhradě nákladů na potřebné projektové
dokumentace.
Na základě zpracované projektové dokumentace byly nově vybudované nebo opravené
polní a záhumenní cesty v celkové délce 5 751 m a jedna z nich dokonce propojuje
Lukovou s obcí Žichlínek.
Součástí společných zařízení jsou nejen cesty, ale i biokoridory, protierozní průlehy a
zatravnění. Celková účetní hodnota činila ke dni předání 39 087 616 Kč a jsou v ní
započítány jak vlastní stavby, projektové dokumentace, autorský a technický dozor a
také archeologický průzkum, jehož hodnota činila 258 536 Kč. Po předání ještě bude
muset obec zajistit po dobu udržitelnosti projektu (5 let) péči o vysázenou zeleň
(sekání trávy mezi stromky v remízcích, případné dosazení zeleně). Původním účelem
takto zbudované cestní sítě je zajištění přístupnosti pozemků pro všechny vlastníky,
dále přesunutí těžké zemědělské mechanizace v maximální míře ze silnice na tyto
cesty, zpřístupnění krajiny všem a rovněž i doplnění remízků a zeleně do velkých
zemědělských půdních celků.
Dotace z Evropské unie činila 62 %, zbylé výdaje byly pokryty příspěvky z národních
zdrojů. Veškerá napojení cest na silnici, dále některé propustky a příkopy v zastavěné
části obce a u záhumenních cest nájezdy k nemovitostem, cesta pod farou až k
vysokému železničnímu podjezdu – to jsou části staveb, které nebyly tzv. uznatelnými
náklady pro poskytnutí dotace, a proto je obec hradila ze svého rozpočtu. Obec i ZOD
Žichlínek uhradily předem i výdaje na projektové dokumentace k některým těmto
cestám a spolu s projekty hrazenými Státním pozemkovým úřadem vznikl dostatečně
velký soubor opatření, který byl na základě žádosti o poskytnutí dotace, vyhodnocen
mezi několika nejlepšími v republice a stoprocentní dotace byla přidělena. Na základě
výběrového řízení prováděla stavební práce firma EUROVIA CS a.s. z Pardubic,
výsadbu pak stejně jako i v dalších obcích zajistila firma Jan Vavřín – ARS Litomyšl.
Realizací tohoto nákladného díla je mimo jiné nově zpřístupněna velká část krajiny a
přírody, kam se v předchozích letech běžný člověk, pokud nebyl myslivec nebo
traktorista, jen těžko dostal. Výstavba cest i výsadba doprovodné zeleně, to všechno

bylo pořízeno z veřejných prostředků, tudíž by všem lidem mělo být umožněno cesty
používat. Rovněž zemědělci se svou velkou a těžkou technikou by měli používat
komunikace tak, aby nebyly předčasně poškozeny, tj. nejezdit příliš rychle, výhýbat se
na místech k tomu určených (na tzv. výhybnách) apod. Už nyní vidíme, že se po
cestách hojně pohybují nejen traktory, ale i pěší turisté, rekreační sportovci jako např.
běžci, bruslaři a cykloturisté. Cesty slouží k příjemným procházkám také lidem
s pejsky nebo rodinám s dětmi. Samozřejmě jako všechno má své i stinné stránky, tak i
zde se najdou tací, kteří si tato místa pletou se závodní motorkářskou nebo
automobilovou dráhou nebo nebyli vychováni k tomu, aby v přírodě neodhazovali
odpadky. Doufejme však, že většina lidí je přece jen slušných a přírodu či komunikace
nebude ničit a poškozovat.

VEŘEJNÝ ROZHLAS
Nově vybudovaný a z 90 % dotovaný varovný protipovodňový systém, který zavedly
v r. 2014 společně obce Luková, Žichlínek a Damníkov, nazývá většina obyvatel spíše
zjednodušeně jako bezdrátový veřejný rozhlas. Jeho součástí je digitální srážkoměr a
hladinoměr a také nový digitální povodňový plán obce. Ohledně rozhlasu však
zaznamenáváme velké nedostatky v kvalitě přenášeného zvuku – někde je špatně
slyšet, někde není slyšet vůbec. Pro tyto případy jsme od firmy JD Rozhlasy Vigantice
obdrželi i tzv. domácí přijímače, které jsme zdarma zapůjčili do domácností, v nichž
rozhlas neslyšeli. Ukázalo se však, že některé z nich správně nefungovaly, na
některých místech nebyl žádný signál, takže i kdyby fungovaly, tak nepomohou. Proto
obec využila další možnost, kterou digitální systém poskytuje, a to je rozesílání textu
hlášení pomocí SMS zpráv. Tento kombinovaný způsob informování občanů se zatím
osvědčil nejvíce. Síť amplionů veřejného rozhlasu by se měla v brzké době ještě
doplňovat a zahušťovat, aby více občanů hlášení slyšelo. Bezdrátový veřejný rozhlas
funguje již léta v jiných obcích (Tatenice, Rudoltice aj.), ale i tam byly počáteční
problémy podobné jako u nás a postupným seřizováním a vylaďováním bylo dosaženo
uspokojivého výsledku. V letošním roce byl zaveden tento varovný systém včetně
bezdrátového rozhlasu také v Lanškrouně, též s podobnými, a doufejme, že dočasnými
nedostatky.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUKOVÉ
Po loňském neúspěchu obec znovu podala žádost na Státní fond životního prostředí o
poskytnutí dotace na energetické úspory, neboli zateplení vnějšího pláště budovy ZŠ a
MŠ v Lukové. Tentokrát bylo naší žádosti vyhověno a stavební práce mohly začít.
V rámci nich byla nejdříve vyměněna okna a dveře, z prostřední části budovy zmizí
nevyhovující dvoreček s dřevěnými stěnami a jednoduchými okny.

Z průběhu oprav vnějšího pláště

Původní dvoreček

Zastřešením dvorečku vznikly prostory pro kabinety, popř. uložení tělocvičného
nářadí

Budova ZŠ a MŠ před opravou

Opravená budova ZŠ a MŠ Luková

Celá budova dostala novou zateplenou fasádu a také střechu – náklady na její opravu
však nebyly součástí dotace a obec je uhradila z úvěru od České spořitelny. Téměř
veškeré práce musely být hotovy do konce roku a prováděly se za běžného provozu
školy a školky. Během této doby nastaly náročné a mnohdy nepříjemné situace a
omezení pro všechny zaměstnance školy, děti i rodiče. O to lepší a komfortnější

prostředí pro děti i dospělé je teď možno dlouhodobě využívat a pracovat v něm. Měly
by to být na dlouhou dobu poslední větší stavební úpravy v této budově, dosud se obec
snažila každý rok ve škole něco vylepšit – nové sociální zařízení, oprava jídelny,
oprava vytápění, stropu a podlahy ve třídě a v r. 2012 velké úpravy nevyužitých
prostor za účelem zřízení více kapacitní třídy pro mateřskou školu. Na tyto dílčí
úpravy naší obci ve většině případů přispěl nevratnou dotací Pardubický kraj.

STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Po přestěhování mateřské školy z budovy obecního úřadu do budovy základní školy
zůstaly v přízemí obecního úřadu nevyužité prostory. Časem se domluvila skupina
našich obyvatel a obrátila se na obecní úřad se žádostí, zda by v těchto prostorách
mohli mít umístěny posilovací stroje a zda by sem mohli zatím chodit cvičit. Dosud
totiž cvičili ve velmi nevyhovujících podmínkách v bývalé klubovně z šedesátých let
nad hospodou. Zde nebylo žádné hygienické zázemí, chybělo vytápění atd.
V prozatímní „posilovně“ v budově obecního úřadu měli umístěny převážně své
vlastní posilovací stroje, a když se ukázalo, že o posilování je velký zájem, rozhodlo
zastupitelstvo obce o částečném doplnění strojů a náčiní z obecního rozpočtu. Poté
stále přibývalo dalších cvičenců, až nakonec chodilo za jednorázový poplatek 500
Kč/rok téměř pravidelně posilovat přibližně 20 osob z naší i sousední obce nebo
z Lanškrouna.
Při zvažování dalšího využití těchto prostor a vzhledem k tomu, že nebyl žádný jiný
zájem o využití, rozhodlo zastupitelstvo o s ohledem na zvyšující se počet cvičících
osob vybudovat zde klubovnu, která bude v současné době sloužit k posilování a
cvičení, ale která bude moci být v případě potřeby využívána i k jiným veřejně
prospěšným účelům (např. jako klub seniorů nebo jako dílny pro zájmovou činnost
apod.). Ke klubovně bude patřit i sociální zařízení zvlášť pro ženy a muže včetně
sprchy. V těchto dnech již probíhají nutné stavební úpravy. Po vybourání některých
příček, vlhkého zdiva, vybudování sociálního zařízení, výměně oken, dveří, zavedení
plynového vytápění a dalších nezbytných úprav, začala klubovna fungovat buď
koncem tohoto roku. Převážná část prostor klubovny se nachází v místech bývalé šatny
a sociálního zařízení školky, ve druhé části – v bývalé herně, kuchyni a dalších
prostorách vznikne pěkný obecní byt.

OBECNÍ ÚŘAD
V kanceláři obecního úřadu je zaměstnána jako účetní paní Dušková a to již od r.
1993, starostkou je Miroslava Fojtů. Obec zaměstnává ještě dva pracovníky na údržbu
zeleně a obecního majetku. Jsou to Václav Kalous a Karel Paluřík. V případě potřeby
je občas uzavřena dohoda o provedení práce, a to na činnosti, jako je například úklid
kulturního domu, výpomoc při údržbě zeleně (v Květné) apod. Obec má k dispozici

jeden starší traktor Zetor 5511 a starý automobil pick-up. K tomu ještě přívěsný vozík
za auto. Terénní zaměstnanci mají k dispozici kvalitní zázemí s vytápěnou šatnou a
sociálním zařízením v obecní budově čp. 125 v Lukové. Tam se také nachází kůlna
sloužící jako garáž na traktor, auto a další nářadí či potřebná drobnější mechanizace.

SPOLUPRÁCE SE ZEMĚDĚLSKÝM DRUŽSTVEM A DALŠÍMI SUBJEKTY
Obec celkem úzce spolupracuje se Zěmědělsko-obchodním družstvem Žichlínek, jež
obhospodařuje pole a louky v extravilánu naší obce i mnoha dalších okolních obcí. Po
silnici i polních cestách v obci se denně pohybuje spousta těžké zemědělské techniky z
družstva, s čímž je spojeno i značné znečišťování všech komunikací. Za to se
zemědělci snaží vynahradit obci tyto nepříjemnosti prostřednictvím zapůjčování
některé mechanizace – např. vleku za traktor a poskytováním služeb (vyvážení jímek
apod.). Družstvo také finančně podporuje kulturní či sportovní akce a pro děti z místní
školy a školky pořádá každoročně exkurze a soutěže ve svém areálu. Výborná je
rovněž spolupráce mysliveckého sdružení a zemědělského družstva. Zemědělci a
myslivci se například domlouvají, kdy sklízet které plodiny, aby byl co nejméně
narušen život divokých zvířat – zajíců, srnčí zvěře. Při vyhánění zvěře před sklizní
velkých lánů pícnin pomáhají i místní kynologové, kdy se psy na vodítkách procházejí
s předstihem před sekačkami tyto porosty, aby zvěř mohla včas utéct. Tím se zachrání
spousta mladých zajíčků a kolouchů, jejichž život by skončil smrtí v útrobách sekaček.
Častá je také spolupráce s dobrovolnými hasiči – i ti pomohou brigádně či poskytnou
v případě potřeby techniku třeba k pokácení stromu nebo odstranění spadlých stromů,
pomohou s umytím komunikace nebo zaléváním dřevin aj. Vlastně se dá říci, že v obci
a s obcí spolupracují zemědělci, dobrovolní hasiči, myslivci, sportovci i kynologové.
Každá z těchto složek pořádá každoročně nějakou akci pro veřejnost: myslivci v srpnu
pořádají tradiční a široko daleko vyhlášený myslivecký táborák s občerstvením ze
zvěřiny, hasiči zase též tradiční pouťovou zábavu v červenci, tělovýchovná jednota si
vzala na starost uspořádat každým rokem dětský den a kynologové ve spolupráci
s obcí pořádají poslední víkend v květnu Lukovský mandel, též tradiční a vyhlášený
turistický pochod. V areálu zemědělského družstva v Žichlínku připravují každoročně
již výše zmíněné zábavné soutěže a exkurze pro děti ze ZŠ a MŠ Luková. Když se nad
tím zamyslíme, je to vlastně moc hezké, když se tak všichni snaží udělat něco
prospěšného pro sebe navzájem. A dlužno říci, že i soukromé a menší subjekty nebo i
někteří jednotlivci přidávají ruku k dílu a pomáhají, kde se dá – péčí o obecní zeleň
nebo květiny, finanční podporou, pomocí při zajišťování kulturních nebo sportovních
akcí v obci či jako dobrovolníci při tříkrálové sbírce a podobně. Jako starostka obce
jsem z toho měla vždy dobrý pocit, že taková spolupráce činí život v naší vesnici
příjemnější a bohatší pro všechny.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2015 měla naše obec 726 obyvatel, 7 dětí se narodilo, 6 obyvatel zemřelo.
V roce 2015 zemřeli: Stanislav Popelář, Marie Novotná, Vlastimil Popelář, Anna
Kárská, Milada Popelářová a Josef Šilar z Květné.
Narozené děti: Martin Konárek, Anna Gabriela Šikulová, Adéla Bednářová,
Bartoloměj Baborák, Vilém Syrový.

Vítání občánků

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

MASOPUST
Základní škola a mateřská škola uspořádaly opět masopustní průvod, který se v pátek
13. února vydal směrem k lukovskému náměstí. Zde děti zazpívaly a předvedly své
masky a masopustní veselí pak již pokračovalo volnou formou – díky hezkému počasí
jsme na náměstí mohli i trochu spolu pobesedovat a vzájemně ochutnat něco sebou
donesených masopustních dobrot.

Masopustní průvod vyráží od budovy ZŠ a MŠ Luková

Masopustní průvod na návsi

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Kromě tradičního fotbalu dospělých s radostí zaznamenáváme, že je v poslední době
větší zájem o fotbal pro děti a mládež. Kromě lukovských dětí k nám míří za fotbalem
děti z přilehlých vesnic – z Anenské Studánky a z Damníkova. Díky dostatečnému
zájmu o dětský fotbal i z těchto přilehlých obcí mohou trénovat děti v různých
věkových kategoriích, jako jsou Bambiny – nejmenší děti, mladší a starší přípravka a
mladší a starší žáci. Výchově malých fotbalistů se věnují trenéři Ing. Jaromír
Chaloupka, Stanislav Mikulecký, Pavel Šípek. Předsedou TJ Luková je stále Petr
Duspiva, místopředsedou Josef Zachař. Hezký pohled na fotbalové hřiště se naskytne
kolemjdoucím, když vidí několikrát do týdne prohánět se za míčem spoustu dětí, což
v nedávných letech nebylo samozřejmostí.
Fungování dětského fotbalu finančně podporují obce Luková, Damníkov a Anenská
Studánka, místní i přespolní firmy a organizace a také jednotlivci.

PŘÍRODA KOLEM NÁS
Luková je obec s velkým množstvím zeleně, hlavně vzrostlých stromů nacházejících se
ponejvíce podél potoka či bývalých náhonů a také na našich zahradách, popř. v částech
obce s lesními porosty. Díky tomu můžeme všichni během roku pozorovat spoustu
druhů ptáků.

V letošním roce se u nás usadil i krásný a velmi
vzácný pták, patřící k ohroženým druhům
zapsaným v červeném seznamu ohrožených
živočichů. Je to dudek chocholatý. Je velký asi
jako hrdlička a hnízdí převážně v dutinách
stromů, živí se hmyzem. V předminulém století se
u nás vyskytoval poměrně hojně, od 20. století se
však jeho stavy rapidně snižují. Zahlédnout ho
můžete nejen při procházkách přírodou, ale
kupodivu také v zastavěné části obce.
Častěji a hlavně trvaleji se u nás vyskytují čápi,
kteří každým rokem na jaře obydlí hnízdo na
školní zahradě a vyvádějí většinou 3-4 mladé.
V zastavěné části obce – na louce pod lesem, na hřišti nebo dokonce i na našich
zahradách se objevují srnky, hlavně v časných ranních hodinách je můžeme vidět jak
se pasou.

KNIHA KVĚTNÁ

Ing. Stanislav Vimr sestavil zajímavou fotoknihu. Je to
soubor fotografií dokumentujících vzhled všech domů a
staveb v Květné v letech 1984 a 2015. Tuto vázanou knížku
je možné si půjčit v knihovně v Lukové nebo prohlédnout v
hasičské zbrojnici v Květné.
V roce 2016 se chystá pan Vimr vydat podobnou fotoknihu
sestavenou ze starších a současných fotografií domů v
Lukové.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ – SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Naše obec uzavřela smlouvu na sběr elektrospotřebičů se společností Elektrowin. Na
základě této smlouvy je z našeho sběrného dvora touto společností odvážen vytříděný
elektroodpad k recyklaci. Nejenže odvoz je prováděn zdarma, ale podle množství
sebraného odpadu obec ještě obdrží finanční bonus.
Do zpětného odběru spadají elektrozařízení určená pro použití v domácnosti, a může
je bezplatně odevzdat občan i podnikající osoba. V celé České republice se v roce

2014 vysbíralo přes 58 000 tun vysloužilých spotřebičů, které byly předány
k recyklaci. Každý obyvatel ČR tak loni průměrně odevzdal k recyklaci 5,53 kg
elektrospotřebičů. Ty jsou pak ve speciálních zařízeních ručně demontovány, přičemž
tak najde práci i mnoho zdravotně handicapovaných lidí.
Společnost Elektrowin sledovala, jaký dopad na životní prostředí má činnost v oblasti
sběru a recyklace starého elektra. Z toho vyplynulo, že 38 tisíc tun spotřebičů
vysbíraných za první tři roky provozu tohoto systému sběru a recyklace ušetřilo emise
CO2 ve výši 437 560 tun. Suroviny, které se podařilo získat recyklací vybíraného
elektra, pak přinesly úsporu neuvěřitelných 229 420 898 kWh elektřiny. Toto číslo
představuje roční spotřebu energie pro 28 678 obyvatel ČR. Zpětný odběr vysloužilého
elektrozařízení šetří surovinové zdroje, jako jsou zlato, železo, měď, černé uhlí, ropa
atd. a také životní prostředí – náš společný zájem.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUKOVÁ - 70. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Lukové.
U příležitosti tohoto výročí uspořádali hasiči pro veřejnost v hasičské
zbrojnici v Lukové Den otevřených dveří. Každý, kdo přišel, si mohl
prohlédnout prostory zbrojnice, hasičskou výstroj naší jednotky,
hasičskou Tatru s cisternou a další zajímavosti. Všem, a obzvlášť
pamětníkům, se líbila kronika a zajímavé starší i současné fotografie,
pro děti z naší školy a školky zorganizovali členové sboru
samostatný program. Veškeré občerstvení měli návštěvníci zdarma a
to i díky finanční podpoře senátora Petra Šilara, obce Luková a firmy Požární
bezpečnost s.r.o. Jihlava.
V rámci oslav výročí proběhla na asfaltové ploše u trati ukázka vyprošťování osob
z havarovaného vozidla. Ukázku předvedli a komentovali pro přítomné z řad široké
veřejnosti a senátora za KDU-ČSL Petra Šilara hasiči z Lanškrouna, děti ze školy a
školky přidaly krátký kulturní program.
Zpráva o činnosti v r. 2015
Rok 2015 začal dvěma výjezdy: požár v Lukové čp. 144 (bývalé Launerovo) a zahoření
na bývalé rychtě v Květné čp.1.
Dne 8.5.2015 jsme se zúčastnili tradiční okrskové soutěže letos pořádané za velmi
pěkného počasí v Žichlínku. Přihlásili jsme jedno družstvo v kategorii muži II. Do
soutěže se nastoupilo s opravenou mašinou (čerpadlem), novým složením hadic a
novým složením členů družstva. Vše přineslo úspěch a naše družstvo obsadilo 1. místo
(po dlouhé době).

Letos jsme uspořádali tradičně pouťovou zábavu, na pozvání starosty obce pana
Paara jsme předváděli naši techniku v Anenské Studánce, pro kterou smluvně
zajišťujeme požární ochranu.
Jaromír Klubrt, starosta SDH Luková

LUKOVSKÝ MANDEL A DĚTSKÝ DEN
Poslední květnovou sobota – to je již po léta ustálený termín pro konání tradičního
turistického pochodu. Jeho program byl letos obzvlášť bohatý a to také proto, že
zároveň probíhal dětský den. Základní kynologická organizace jako spolupořadatel
tradičního Lukovského mandelu
obohatila letošní ročník pochodu
a jeho doprovodný program o
soutěž o nejlepší domácí chléb
„Lukovský pecen“.
Trasy pochodu vedou krásnou
krajinou a přírodou, jíž oplývá
okolí naší obce. Startuje se od
klubovny kynologického klubu
v Lukové a pěší i cykloturisté
mají vždy na výběr z několika
tras, z nichž jedna je vždy
vhodná také pro nejmenší
účastníky a maminky s kočárky.

Pochod je tak oblíbený, že jej uvádí i Český klub turistů ve svém kalendáři turistických
akcí každým rokem. Účastníci po absolvování pochodu obdrží diplom a keramickou
medaili vyrobenou manželi Čadovými z Lukové. Většinou ještě nějaký čas u klubovny
posedí a popovídají s přáteli u příjemného občerstvení a hudby. Tělovýchovná jednota
Luková zase na totéž květnové odpoledne připravila opravdu bohatý program a
pozvala všechny děti na Dětský den. K vidění byla hasičská technika, přehlídka

motocyklů, na kterých členové místní
organizace Motobigbang Luková děti
svezli a kromě spousty soutěží nechybělo
ani tolik oblíbené malování na obličej,
skákací hrad, kolotoč, občerstvení a
mnoho dalšího.

LETNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARKÉTY
Letní koncerty v lukovském kostele sv. Markéty již mají několikaletou tradici. Ani
letos v Lukové letní koncert nechyběl a pozvání na sobotní odpoledne 20. června
přijalo známé uskupení lanškrounských hudebníků pod názvem Š. O. K., ve složení
Hana Krejčová – zpěv, Tomáš Krejča – housle a průvodní slovo a Markéta
Kráčmarová – klavír.

Tentokrát si připravili neobvyklý projekt, ve kterém bylo jejich hudební vystoupení
doplněno promítáním scén ze známých filmů. Posluchači si tak připomněli snímky,
jako jsou například Šíleně smutná princezna, Sněhurka a sedm trpaslíků, Angelika,
Podraz, Noc na Karlštejně či Tenkrát na Západě. Atmosféra, kterou mladí hudebníci
společně s publikem vytvořili, zpříjemnila letošní třetí červnovou sobotu.

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
Tak jako obvykle obec pořádala podzimní setkání se
seniory. Uskutečnilo se 9.října 2015 odpoledne v kulturním
domě v Lukové.
Kromě dalšího doprovodného programu jsme pozvali
známé HARMONIKA DUO – manžele Pospíšilovy.

Krásné a známé melodie brilantně zahráli na akordeony a do svého vystoupení zapojili
také své děti. Jejich vystoupení mělo vysokou uměleckou úroveň a nebránili se ani
promluvit pár slov s našimi seniory, kteří jejich výkon velmi chválili.

Děti z mateřské a základní školy v Lukové také přítomným seniorům předvedly, co
s nimi paní učitelky nacvičily. I vystoupení dětí mívá na těchto setkáních úspěch.
Mnohé z nich totiž mají v řadách přítomných své babičky a dědečky, ale i pro ty
ostatní vždy rády předvedou, co umějí.

Po skončení programu následovala jako obvykle volná zábava při hudbě a to mnozí
nevydrželi bez toho, aby si zatančili.

Společně jsme opět prožili hezké odpoledne a těšili se na další podobné setkání
v příštím roce.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Především dětem, ale i jejich rodičům či prarodičům bylo určeno představení
putovního loutkového divadla Kozlík z Chrudimi s pohádkou o nezbedném čertíkovi
Luciáškovi.
Oblíbenou
akci
uspořádala v kulturním
domě obec a po
představení čekala na
všechny děti, které
přišly,
mikulášská
nadílka.
Šikovné loutkoherečky
paní Kudrnová se svou
kolegyní
odehrály
pohádku v malebných
kulisách s dřevěnými
marionetami až 100 cm vysokými vyřezanými amatérským řezbářem Josefem
Kudrnou. Loutky pak si pak mohly děti přijít až na jeviště prohlédnout zblízka.

ADVENTNÍ KONCERT
Neděle 29. listopadu 2015 byla první nedělí adventní. V tento
den jsme se sešli v hojném počtu v našem kostele, abychom
společně a v hojném počtu prožili příjemné chvíle s vánočně
laděnou hudbou a zpěvem. Postaral se o to smíšený pěvecký
sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí. Uvedl repertoár spíše
duchovního rázu a naše unikátní varhany doprovodily i část
Sanktus z České mše vánoční J. J. Ryby, kterou nám zpěváci
sboru zazpívali. O výborný punč podávaný u vchodu do kostela
se tradičně postaral Luboš Kaplan.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Navzdory téměř jarnímu počasí uspořádali Jandovi setkání s Mikulášem a čerty.
V pravém čertovském kotli se vařila voda na hříšníky a čerti
nabízeli dětem různé dobroty, dospělým pak i guláš a horké
nápoje. Na louce u prodejny, kde se vše odehrávalo, panovala
veselá nálada. Ta pravá mikulášská však nastala až se setměním,
kdy legendární Mikuláš a čert s andělem vstupovali do lidských
příbytků.

SLOVO NA ZÁVĚR
Shrnutím událostí roku 2015, a to především těch obecních, lze konstatovat, že
nejdůležitějším a také nejnákladnějším počinem obce se stala oprava školní budovy.
Nyní v nově upravených, čistých a vzdušných školních prostorách probíhá ruku v ruce
standardní školní výuka spolu s docházkou dětí předškolního věku do mateřské školy.
Vzpomeňme na nedávnou dobu, kdy mezi lidmi v Lukové probíhala vášnivá diskuze o
tom, zda tyto dvě instituce – mateřskou a základní školu sloučit a nastěhovat pod jednu
střechu, či nikoliv. Po několika letech od sloučení můžeme zhodnotit rozhodnutí o
sloučení jako správné. Obec se postarala o důstojné prostředí v budově školy jak pro
děti, tak pro její pedagogické a další pracovníky. Škola má nyní veškeré předpoklady
pro vytvoření takové atmosféry a úrovně, že dále bude záležet jen na jejím vedení a
zaměstnancích, aby rodiče své děti rádi do naší školy posílali. To všechno ukáže čas.

PŘÍLOHY
Zaměstnanci obce p. V. Kalous a K. Paluřík na jaře pěkně upravili a vyčistili bezprostřední okolí
pomníku padlých.

Dětský den 30.5.2015:

Z přátelského posezení se seniory:

