ZÁPIS DO
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ROK 2016

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2016
SVĚTOVÉ UDÁLOSTI
V amerických prezidentských volbách zvítězil republikán a miliardář
Donald Trump před Hillary Clintonovou.

Pokračuje

stále

nekončící

válka

s tzv.

Islámským státem i uprchlická krize.

Teroristický útok v Nice a v Německu
Dne

14.

července

ve

22.40

hod.

v jihofrancouzském městě Nice najel do
30tisícového davu lidí oslavujících státní
svátek těžký nákladní vůz. Atentát si vyžádal
87 mrtvých a více než 400 zraněných.
Pachatelem zločinu byl Francouz tuniského
původu, policie ho při přestřelce zastřelila. O
čtyři dny později napadl ve večerních
hodinách jiný přívrženec Islámského státu cestující sekerou a nožem. Zranil 5 lidí, z toho
4 těžce. Útočník přišel do Německa v rámci migrační krize v r. 2015 a žádal tam o azyl.
Také jeho policie zastřelila.

Dne 23. června Britové v referendu rozhodli, že jejich země má opustit
Evropskou unii. Pro tento odchod se ustálil slovní pojem BREXIT.

Smrt kubánského vládce Fidella Castra přinesla impuls k přemýšlení o
tom, zda se změní poměry na Kubě.

V Sýrii dochází ke stupňování občanské války.

V Riu de Janeiro se konají Letní olympijské hry – český sportovec Lukáš Krpálek získává
zlatou medaili v judu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ministru financí ČR Andreji Babišovi se podařilo prosadit zavedení registračních
pokladen – dne 1. prosince byla spuštěna 1. fáze elektronické evidence tržeb.

Česko odmítá kvóty na přerozdělování uprchlíků a čelí proto možným sankcím ze strany
EU.

Vláda projednává strategii, jak bojovat se suchem. Hrozbu nebere na lehkou váhu, chce
na to vynaložit ročně miliardy korun. Stát zvažuje stavbu nových přehrad nebo chce čistit
koryta tuzemských řek.

Na Letních olympijských hrách v Riu de Janeiru získal český
sportovec – judista Lukáš Krpálek zlatou medaili.
Gabriela Soukalová (provdaná Koukalová) ovládla Světový
pohár v biatlonu a získala velký křišťálový glóbus.

Praha byla podle Eurostatu (Evropský statistický úřad) sedmým nejbohatším regionem
Evropské unie, hned za Bratislavským krajem. Nejbohatším byl Londýn, nejchudším
regionem v r. 2016 bylo Severozápadní Bulharsko.

V Česku žilo ke konci roku 2016 téměř půl milionu cizinců – přesně 493 400, nejvíc
v historii. Nejpočetnější skupinou byli Ukrajinci, následovali Slováci a Vietnamci.

Nově v silničních pravidlech platí, že chodci mají povinnosti mít na sobě při chůzi po
silnici mimo obec reflexní prvky, za nedodržení lze uložit pokutu až 2000 Kč.

Česko má s Německem nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie a to 4,5 %.

V podzimních senátních volbách zvítězil za Pardubický kraj kandidát
Petr Šilar (KDU-ČSL) – rodák z blízké obce Horní Čermná. Petr Šilar je
také dlouholetým zastupitelem Pardubického kraje, kde má na starosti
venkov a dobrovolné hasiče. Z této jeho činnosti mnohokrát profitovala
i naše obec.

Martin Netolický, velmi schopný a pracovitý politik, rodák z České
Třebové, se po podzimních krajských volbách stal staronovým
hejtmanem Pardubického kraje.

Rok 2016 probíhal až do listopadu ve znamení rekordně nízkých úroků u hypotečních
úvěrů. Úroková sazba klesla pod 1,8 %.

Oslavy 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. – na Pražském
Hradě byly pro veřejnost
vystaveny

korunovační

klenoty. Takto jsme si
v Lukovském zpravodaji
připomněli jeho slova:

POČASÍ 2016
I tento uplynulý rok byl teplotně silně nadnormální a svým teplotním průměrem se zařadil
po bok roku 2002. Podobně jako rok 2015 byl i tento rok srážkově podnormální, ale jen
mírně. V létě přece jen spadlo dostatečné množství srážek na to, aby se dařilo silnému až
mimořádnému růstu hub v okolních lesích. Podobně i nyní byly všechny měsíce teplotně
nadnormální, nebo normální. Zima 2015/2016 byla velmi mírná, jen leden ukázal trochu
zimní tvář. Mimořádná vedra, jaká jsme prožili v roce 2015, se již neopakovala. Vlhkost
vzduchu byla všeobecně vyšší. I když srážkově příznivě se vyvíjející léto bylo zasaženo
suchým srpnem a zářím, přesto zásoba spodních vod byla dostatečná a vodní bilance byla
lepší než v roce 2015.
Leden – nejprve to vypadalo, se leden chová jako zimní měsíc. V poslední dekádě ledna
se ale začalo oteplovat, a to až na 6,7 °C dne 27. ledna, aby se pak hned další den teplota
vyhoupla na 12 °C přes den a jen okolo -1 °C v noci.
Únor – byl teplý a vlhký, sníh se udržel jen ve dvou dnech. Častý byl výskyt silných až
bouřlivých větrů. Pokud mrzlo, tak jen slabě, nejčastěji 0 až -2 °C, max. do -6 °C.
V průběhu měsíce se teploty pohybovaly v rozmezí od 4 až do 10 °C, dne 22.2. však
vyletěly až na 15° C. Poté se až do konce měsíce vrátily na své letošní únrové hodnoty,tj.
na 9 a střídavě na 4 i 1 °C přes den.
Březen – byl teplotně podobný únoru, sníh se udržel ve 4 dnech, srážkově však byl silně
podnormální. 31. 3. se teplota vyhoupla až na pěkných 17,3 °C. V závěru měsíce se
začala příroda rychle probouzet.
Duben – také mnoho vláhy nepřinesl, ale té byl zatím dostatek díky bohatým lednovým a
únorovým srážkám. Dne 5. 4. jsme zažili jakési malé léto s teplotou téměř 24 °C. V
posledním týdnu se citelně ochladilo až na 10-11 °C a také zasněžilo.
Květen – přinesl krásné jarní počasí, řadu slunečných dnů. Začalo se již projevovat sucho,
zvláště když stoupaly teploty stále výše až do letních 25 °C dne 22. 5. Pak přece jen přišla
bouřka s deštěm a 21,8 mm blahodárné vláhy poněkud zlepšilo vodní bilanci.
Červen – byl velmi teplý a zároveň vlhký, občas i vydatněji pršelo (např. 16. 6. 20,1 mm).
„Medard“ se opravdu vydařil, přičemž ale bylo převážně velmi teplo. Vše tak bylo
připraveno k silnému růstu hub v lesích již takto časně. Teploty kolísaly po ránu okolo 6-

10 °C, přes den jsme si užívali příjemných 23-27 °C, leč v poslední dekádě přelezly
teploty občas o jeden stupínek i tropickou třicítku.
Červenec – byl horký a vlhký zároveň; 33 °C naměřených 11. 7. bylo nejvíce v měsíci.
Vlhké periody se dosti pravidelně střídaly se suššími a bouřková činnost se silně
rozvinula (8 dní s bouřkou). Houby rostly stále ve větším množství. Teploty v průběhu
měsíce se pohybovaly od 21 do 27 °C v první dekádě, uprostřed července se vyskytlo pár
chladnějších dnů s teplotami 14-18 °C a po zbytek tohoto měsíce jsme naměřili teploty
převážně 27-29 °C.
Srpen – také přinesl horké dny, ale zároveň i sucho. Teplotně léto vyvrcholilo až 28. 8. s
teplotou 29°C. Panovalo krásné a stálé počasí.
Září – bylo ještě sušší a mimořádně teplé, takže léto pokračovalo plně dál. Zářivé, jasné
dny nás provázely téměř celý měsíc. Ještě 11. a 12. 9. jsme naměřili tropických 30 °C. Po
celý měsíc se nevyskytl žádný mrazík, ani přízemní. Vydatnější srážky se objevily 5.9.
(celkem 11,6 mm). Růst hub, pozastavený srpnovým suchem, se začal opět obnovovat.
Říjen – přišly častější srážky, slunce svítilo jen málo a letních teplot jsme se už nedočkali.
Dne 1.10. jsme naměřili nejvyšší měsíční teplotu, totiž 23 °C. První mrazík -1 °C se
objevil 7. října.
Listopad – byl celkem slunečný, avšak vyskytovaly se časté mrazíky (v 16 dnech).
Poslední záblesk léta nastal 1.11. s teplotou 13 °C (tzv. „léto Všech svatých“). V průběhu
měsíce napadlo několikrát 1 cm sněhu, 30.11. to byly 3 cm a -8 °C.
Prosinec – proběhl jako silně proměnlivý měsíc. Hned 5. 12. mrzlo nejvíce, a to -10 °C.
Pár dnů před Vánocemi jsme se radovali z malé sněhové pokrývky (max. 3 cm), ta ale
brzy roztála a do konce roku už nenasněžilo. Silné až bouřlivé větry byly častým
projevem prosincového počasí.
A je tu závěr – bilancování počasí v uplynulém roce. Zažili jsme rok teplotně
nadnormální, s příjemným teplým létem, které se protáhlo až do září. Často se lidé snaží
podle různých pranostik či znaků v přírodě předpovídat, jaké bude z hlediska počasí
nadcházející roční období. Bohužel se na tyto prognózy spoléhat nedá a dokonce i
profesionální meteorologové tvrdí, že kvůli probíhajícím klimatickým změnám se počasí
dá předpovídat čím dál obtížněji.

OPRAVA KULTURNÍHO DOMU
Začala dlouho očekávaná, a hlavně již neodkladná oprava kulturního domu. Provoz
pohostinství jsme dočasně přestěhovali na
přísálí

kulturního

původních
stavební

domu,

prostorách
práce.

kulturního

domu

neboť

již

v

započaly

Oprava

této

souvisí

s

části

opravou

podlahy bývalé tělocvičny. Podlaha by
nevyhovovala
sportovnímu

budoucímu
využití,

proto

převážně
se

nyní

vybourává a vybuduje se nová – dostatečně pevná. V pohostinství bylo provedeno
podřezání zdiva, oprava podlah, rozšíření prostor na úkor skladu a byly nově zhotoveny
veškeré rozvody. V dalších etapách byla vyměněna okna a dveře a dům dostal také novou
omítku a střechu. Některé z těchto prací byly uhrazeny z dotačních peněz, jiné z úvěru od
České spořitelny a z rozpočtu obce. Po dobu oprav bylo pronajímání prostor kulturního
domu omezeno nebo dočasně pozastaveno podle momentální situace na stavbě.

Dočasné a provizorní řešení provozu pohostinství jsme zařídili na přísálí kulturního domu

KLUBOVNA – POSILOVNA
V letošním roce už posilovna
v přízemí

obecního

úřadu

funguje naplno. Málokdo by asi
hádal, že o cvičení a posilování
bude takový zájem. Vybavení se
skládalo zprvu o nářadí a cvičící
stroje,

které

sem

věnovali

nadšení návštěvníci posilovny.
Obec hodlá postupně vybavení
vylepšovat podle přání cvičenců
s ohledem

na

finance,

které

budou ročně pro tyto účely
vymezeny v rozpočtu obce.
Provoz posilovny a ukládání věcí v šatně a používání vybavení menší kuchyňky probíhá
bez větších problémů a z velké části na základě důvěry a rozumných vztahů mezi jejími
návštěvníky. Paní Iva Prokopová je jedním z pravidelných cvičenců a zároveň zastává
velmi svědomitě funkci správce těchto prostor a zajišťuje jejich úklid.

Šatna a odpočinková místnost s malou kuchyňkou

BOŽÍ MUKA, KAMENNÉ KŘÍŽE, KAPLIČKY, ZVONIČKY A SOCHY
SVATÝCH
...spoluvytvářejí už po staletí typický obraz a tvář české a moravské krajiny. Stojí kolem
nás tiše a tak samozřejmě, že si jejich přítomnost často ani neuvědomujeme.
Každá tato drobná sakrální stavbička má svůj
příběh a často je spjata s událostí tohoto místa,
kde došlo k tragické události, přírodním
pohromám či válkám, výskytu nemocí apod.
Naši předkové vztyčili takový kříž třeba z
vděčnosti za narození dítěte nebo například
jako památku na zesnulého příbuzného. Tyto
stavby mají i různé vlastníky. Nejčastěji patří
obcím nebo majitelům pozemků, na kterých
stojí. Často bývají obklopeny památnými stromy a pro turisty představují záchytné
orientační body.
Někdy jde jen o jednoduše opracovaný kámen, jindy prozrazují šikovnost a řemeslnou
dovednost svého tvůrce. Většina sakrálních stavbiček a plastik pochází z doby barokní.
Kamenné sochy patronů a svatých jsou lidovou architekturou, která v harmonickém
sepjetí s krajinou tvoří součást našeho kulturního dědictví. Stávají se pobídkou k
chvilkovému zastavení, k zamyšlení. Autory této skromné architektury byli většinou
venkovští zedníci, samouci a prostí lidé. Proto pečujeme o tyto vzácné krajinné prvky, ať
jejich příběhy z našeho děje nikdy nevymizí.
Na výše uvedené fotografii vidíte v letošním roce opravené sousoší Nejsvětější trojice
nacházející se při silnici u Krsků v Lukové. Před opravou bylo již velmi zašlé a s
hlubokou a nebezpečnou prasklinou na zadní straně. Na opravu jsme od Ministerstva
zemědělství ČR obdrželi dotaci ve výši 70 % nákladů. Práce provedl zkušený sochař a
restaurátor Hynek Bláha z Vysokého Újezdu. Sousoší a jeho okolí je vzorně upraveno a
díky paní Věře Krskové nechybí ani kytička, která dodává tomuto místu takový ráz, jaký
má mít.

Restaurátor musí dílo před opravou nejdříve rozebrat na jednotlivé díly

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA

Na základě podnětu od občanů obec vybudovala tuto drobnou lehkou stavbičku.
Využívají ji hlavně lidé, kteří cestují vlakem, mají to na zastávku daleko, a tak k ní často
jezdí na kole, a to i ze sousední obce Damníkov. Klíč si lze zakoupit na obecním úřadu
za zálohu 100 Kč a kolo do přístřešku kdykoliv odložit a zamknout třeba i na několik dní.

VÝSTAVBA ČÍSTÍRNY ODPADNÍCH VOD V KVĚTNÉ
V Květné u bytového domu čp. 39 (původní stará škola) patřícího obci byly už delší
dobu problémy s odvodem odpadních vod. Odtok ze septiku v otevřeném příkopu
nefungoval tak jak by měl, odpadní voda v něm stála a značně zapáchala. Obec proto
přistoupila k vybudování čističky odpadních vod. Ne zrovna jednoduché zemní práce
prováděl pan Libor Paulus podle předem zpracované projektové dokumentace od
projektanta Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí. Samotné zařízení čistírny dodala
firma Sekerka Zdeněk, Biskupice u Jevíčka za 114 693 Kč.

V souvislosti s tím se obec též rozhodla svěřit sledování kvality odpadních vod a
pravidelnou údržbu všech 3 obecních čistíren zkušenému odborníkovi panu Miroslavu
Šiborovi ze Sušice u Moravské Třebové.

OPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ŠESTIBYTOVKY NA NÁMĚSTÍ
Takhle neutěšeně vypadalo veřejné prostranství u bytovky na náměstí ještě v roce 2015.
Čím dál více rozježděný přístup k poštovním schránkám, ke garážím za bytovkou a
k lávce přes potok, za deštivého počasí všude samé kaluže, kterým se často ani nedalo
vyhnout. Zavezení děr a kaluží štěrkem nadlouho nepomohlo, a tak se obec rozhodla
pokusit se o vyřešení složitých majetkoprávních vztahů se státem vážících se k těmto
pozemkům.

Byla to trochu, jak se říká, fuška, ale nakonec přece jen došlo k potřebnému převodu
vlastnictví ze státu na obec a bylo možné uvažovat o pořádné opravě. Firma DS Delta
z Lubné u Poličky provedla opravu úplně od základu. Vyhloubila dostatečně celou plochu
pro tzv. kufr a udělala pořádný základ pro budoucí asfaltový povrch, celé prostranství
ohraničila obrubníky, vytahala všechny všelijak nakřivo umístěné poštovní schránky a
znovu je řádně zabetonovala. Na připravený základ z kameniva nakonec položila
asfaltový povrch. Prostranství značně prokouklo, a hlavně teď už bylo možné užívat je
komfortně i za deštivého počasí. Na financování prací obec získala dotaci od
Pardubického kraje.

RŮZNÉ ZAJÍMAVOSTI
KOSTEL
Do naší obce přijíždějí návštěvníci z celé republiky i ze
zahraničí a mylně se domnívají, že se nacházejí v té Lukové,
kde mají v kostele sochy duchů bývalých věřících. Po
dohodě s lanškrounským děkanstvím jsme umístili ke dveřím
kostela cedulku s textem, a to i v angličtině, která vysvětluje,

že onen kostel s duchy najdou v Lukové, ale v Plzeňském kraji. Informaci jsme
umístili též na naše webové stránky. (Tabulka s nápisy ve větší a lépe čitelné velikosti
je součástí příloh ke kronice na konci celého textu).

OCHRANA ZVĚŘE
Kvůli záchraně mláďat zajíců i srnčí zvěře výborně spolupracují naši zemědělci,
myslivci a „pejskaři“. Přibližně 1-2 dny před započetím sklizně pícnin procházejí v
rojnici myslivci, další dobrovolníci a členové kynologické organizace se svými psy na
dlouhých stopovacích vodítkách porosty jetelovin a vyhledávají mláďata zvěře. Ta
nedokážou včas utéct a přišla by jinak o život v mechanizaci, která se ke sklizni
používá.

ČIŠTĚNÍ ČAPÍHO HNÍZDA
Jednou za několik let provádějí
ornitologové čištění čapího hnízda
umístěného na sloupu uprostřed
školní

zahrady.

obydleno

Hnízdo

zpravidla

od

bývá
konce

března, a tak se ještě před tím
domluvili p. Aleš Hampl, Jan
Růžička

a

Michal

Nastoupil

z Dolní Čermné, že ho vyčistí.
Ornitologové

provádějí

též

kontrolu čapího hnízda, sledování
a kroužkování mladých čápů.

NOVÝ POHLED NA LUKOVOU se naskytl každému, kdo se nyní podíval z kopce nad
silnicí u fotbalového hřiště. Akciová společnost Lesy České republiky část vzrostlého
lesního porostu vykácela, čímž se otevřel pohled do krajiny, který byl naposledy takto
nebo podobně k vidění v době osídlení obce německým obyvatelstvem.

OBNOVA

KATASTRÁLNÍHO

OPERÁTU

V KATASTRÁLNÍM

ÚZEMÍ

LUKOVÁ
Katastrální úřad v Pardubicích vyhověl žádosti naší obce o digitalizaci katastrální mapy a
pro vlastníky nemovitostí před započetím prací vydal tyto informace:

POZEMKY PRO BYTOVOU VÝSTAVBU
Obec nechala zpracovat územní studii ohledně bytové výstavby na pozemcích, které
získala bezúplatně od státu. Jedná se o lokalitu poblíž firmy Stavebniny Stupka (naproti
přes silnici), s pozemkovými parcelami č. 2370/41 a 2370/42 v katastrálním území
Luková. Studie nejprve počítala s menším počtem budoucích rodinných domků, později
ale byla upravena ve prospěch většího množství domků a jednotlivé parcely pro výstavbu
byly zmenšeny – viz obrázek níže. V současné době studie počítá s výstavbou 21 domků,
s vybudováním společné čistírny odpadních vod pro všechny domky a s vybudováním
přístupových komunikací. Od bývalého kravína nacházejícího se v blízkosti lokality má

být bytová výstavba oddělena izolační zelení. Územní studie je však jen návrhem na
uspořádání staveb a infrastruktury a není nutné se jí vždy a striktně řídit.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE V OBCI

Veřejně prospěšné práce s příspěvkem od Úřadu práce ČR v obci prováděli v letošním
roce Miroslav a Karel Paluříkovi a paní Marie Špetíková. Úřad práce v rámci podpory
zaměstnanosti přispívá obcím i jiným subjektům v případech, kdy zaměstnají dlouhodobě
nezaměstnané a těžko zaměstnatelné osoby. Příspěvek je však časově omezen jen na
několik měsíců v roce. I přesto, že je čerpání příspěvku spojeno se značnou
administrativou, obcím se většinou zaměstnávání uvedených osob vyplatí, čímž ušetří
spoustu mzdových prostředků z obecních rozpočtů. Nejčastěji provádějí tito pracovníci
práce spojené s údržbou obecních prostranství (zametání apod.) a zeleně (sekání trávy) od
jara do podzimu. Zaměstnávání přes zimní období je složitější, a to pro nedostatek práce.

Pokud však vydatně a často sněží, mohou se uplatnit při uklízení sněhu z chodníků a
dalších veřejných prostranství. Krom jiného prováděli naši zaměstnanci i zimní ošetření
mladé výsadby stromků a keřů proti okusu zvěří v oplocenkách u nových polních cest,
jindy uklízeli a připravovali sál kulturního domu na společenskou a obcí pořádanou akci
či roznášeli obecní zpravodaj apod. Spolu s pracovníky veřejně prospěšných prací obec
zaměstnává nastálo a prostřednictvím řádné pracovní smlouvy také místního p. Václava
Kalouse.

VOLBY
V pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016 proběhly volby do zastupitelstev krajů a do jedné
třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Při volební účasti bezmála 34 % získaly
nejvíce hlasů Česká strana sociálně děmokratická – 21,71 %, hnutí ANO 2011 – 21,21 %
a Koalice pro Pardubický kraj – 13,13 %. Další a podrobné výsledky voleb je možné
zjistit na internetu na adrese www.volby.cz.
Nejvíce preferenčních hlasů získali za ČSSD stávající hejtman našeho kraje JUDr. Martin
Netolický Ph.D., za hnutí ANO 2011 Ing. Jan Řehounek a stávající senátor Ing. Petr Šilar
za Koalici pro Pardubický kraj, který zároveň obhájil na další volební období i křeslo
senátora za KDU-ČSL.

Práce volební komise (v zasedací místosti obecního úřadu ještě před rekonstrukcí, práci volební komise řídí zvolený
předseda p. Luboš Kaplan

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 V LUKOVÉ
Početný kolektiv čtyř tříkrálových
skupinek menších či větších dětí z
Květné a z Lukové se svými
dospělými doprovody dokázal v
sobotu 9. ledna 2016 díky solidaritě
lidí vykoledovat pro účely Charity
ČR obdobnou částku jako vloni. V
Květné se vybralo 4.100,- Kč, v
Lukové 16.474,- Kč. Celkem za
obec Luková tedy 20.574 Kč. Někteří vedoucí skupinek se s dětmi museli vydat i do
vzdálenějších částí obce a vypomohli si proto autem.
Všichni se po skončení koledování sešli v jídelně kulturního domu, kde na ně už čekal
pan Luboš Kaplan, který předtím v jídelně zatopil, připravil pro všechny teplé nápoje a
něco dobrého „na zub“. A koledníci se těšili s milými a štědrými dárci v dalším roce opět
na shledanou!

ZEMŘELÍ OBČANÉ
Božena Chaloupková, Marie Pišťáčková, František Sedláček
Dne 8. října 2016 zemřel pan Oldřich Hrazdíra, dřívější předseda
národního výboru v Lukové v 60. letech 1956. Hrazdírovi bydleli
v Lukové v usedlosti čp. 38.

NAROZENÉ DĚTI

Oliver Bandy, Natálie Palkovičová, Josef Lněnička, Klaudie
Šikulová, Pavel Košťál, Adéla Konárková, Barbora Štumpfová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

LUKOVSKÁ KRONIKA V OBRAZECH
Lukovská kronika v obrazech by se dalo nazvat posezení, které jsme jako obec dne 12.
února 2016 zorganizovali s Ing. Stanislavem Vimrem v Lukové. Už v minulých letech
tomuto předcházelo oblíbené „čtení z kroniky obce Luková“. Nyní jsme volnou formou
navázali, pořídili projektor, promítací plátno a už jsme si prohlíželi zajímavé historické
fotografie, z nichž mnohé pocházejí ze sbírky historických pohlednic pana Karla Uhlíře
z Lanškrouna. Některé pocházely i z doby před 2. sv. válkou a dokumentovaly tedy ještě
život hlavně německých obyvatel naší obce, nad některými jsme se dohadovali, jakou
tehdejší část vesnice vlastně znázorňují. Dnes již totiž neexistuje spousta domů, které
jsme na snímcích mohli vidět, a naopak tehdy mladé nově vysazené a nyní již velmi
vzrostlé stromy značně změnily pohledy na některá místa či okolí Lukové a Květné.

Program připravil, fotografie či historické pohledy posháněl, promítal a poutavou formou
vše komentoval p. Vimr. Některé historické fotografie jsme si sic mohli prohlížet i dříve,
ale teprve jejich promítáním na velké plátno bylo možné všimnout si spousty detailů.
Setkání se zúčastnili nejen pamětníci, kteří si tak připomněli svá mladší léta, ale značný
zájem projevila i mladší generace a lidé středního věku. Nejednalo se o prosté promítání

s přednáškou, byla to vzájemná a zajímavá beseda probíhající v neformální a přátelské
atmosféře.
O příjemné prostředí se postarali členové kulturní komise p. Luboš Kaplan a Jiřina
Potužníková, když ve vyhřátém přísálí kulturního domu připravili sezení u prostřených
stolů s drobným občerstvením.

Za fotodokumentaci z této akce děkujeme Ing. Ladislavu Urbanovi.

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL obec pro děti zorganizovala letos v sobotu 5.
března v sále kulturního domu. Oblíbený DJ Standa Celý se výborně postaral o hudbu,
zábavu a soutěže pro děti. Jako doplňkový program posloužily dílničky pro děti
s možností vyrobit si svoji magnetku, plnění balónků heliem a prodej balónků, dárek pro
každé dítě a pro všechny pak bohaté občerstvení včetně popcornu a cukrové vaty.

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
V sobotu 20. února večer jsme v sále kulturního domu přivítali lanškrounské ochotníky
z Divadla Ve středu. Předvedli výborný výkon v úsměvné hře z manželského života
v antické době, plné humoru, zpěvu a hudby.
Jako vždy v případě ochotnických představení v provedení divadelních spolků
z Lanškrouna nebo blízkého okolí se nám v rolích antických hrdinů představily osoby,

které z běžného života známe v jejich profesích
jako úředníky, učitele, ale i řemeslníky, lékaře
či projektanty. O to více je publiku takové
představení

bližší

a

zajímavější.

Tomu

odpovídá i účast, kdy se nás v sále na podobná
ochotnická vystoupení schází běžně okolo
stovky.
A také ochotníkům se u nás líbí a různé
divadelní spolky se samy obracejí na obecní
úřad se zájmem vystoupit na našem jevišti.

VELIKONOČNÍ JARMARK – JARNÍ INSPIRACE
Dříve než naplno propuknou práce na opravě
kulturního domu, snažili jsme se stávající
prostory využít pro co nejvíce různých akcí
určených široké veřejnosti. Bylo tomu tak i u
velikonočního jarmarku, jehož organizaci měla
na starosti paní Lada Pouková spolu s Lubošem a
Jiřkou Kaplanovými. Jarmarku se zúčastnilo
hodně

prodejců

hlavně

rukodělného

zboží

převážně s velikonoční tématikou. Kdo ještě
neměl pomlázku nebo velikonoční výzdobu
svého interiéru nebo dveří, mohl si zde vybrat
z nepřeberného množství hezkých a vkusných
výrobků

–

keramika,

přáníčka,

drátování,

výrobky z proutí, šité dekorace a další. Podívat se přišlo mnoho návštěvníků různého
věku. Děti se zajímaly o tvořivé dílničky, které pro ně paní Pouková připravila. V nich si
mohly vlastnoručně vyrobit všelijaké velikonoční ozdoby a doplňky. K příjemné pohodě
jistě přispělo i občerstvení a posezení na přísálí kulturního domu v provizorní kavárničce
s vynikajícími sladkými i slanými dobrotami.

NOC KOSTELŮ 2016 V LUKOVÉ – převzatý článek
z Lukovského zpravodaje
Byl to asi z poslední doby zvýšený zájem o historii obce a kostela,
co mi vnuklo myšlenku přihlásit náš kostel sv. Markéty v Lukové
do mezinárodní akce Noc kostelů. Jakmile mi pan farář Czendlik
schválil tento záměr, nebylo kupodivu vůbec těžké naplánovat
celkem bohatý program. Některé zajímavé nápady, jak ho ještě
více obohatit jsme museli nechat napříště. A byla to také jak se
říká sázka do loterie, zda se nám podaří připravit všechno podle
našich představ a zda i zájem veřejnosti bude alespoň trochu
odpovídat námaze, kterou jsme tomu všemu věnovali.
Velmi mile mě překvapilo, kolik lidí bez říkání přišlo nejdříve pomoci uklidit a vyzdobit
kostel a potom i 10. června postavit zázemí pro posezení, prodávat drobné občerstvení a
postarat se o účinkující. Ještě větším překvapením nejen pro mě byla pak samotná účast
veřejnosti. Už od 17. hodiny se scházeli lidé k prohlídce kostelní věže, kterou pro tyto
účely zaměstnanci obce p.
Kalous, Paluřík a pí Uchytilová
již na jaře uklidili od letitého
nepořádku, vymalovali a natřeli
dřevěné schodiště. Díky tomu
jsme mohli pozvat zájemce,
aby

vystoupali

točitých

po

schodech

starých
nahoru.

„Provoz“ nahoru a dolů po
úzkém

schodišti

svědomitě

řídil pan Pachl tak, aby byl,
pokud možno plynulý. Dole
v kostele jsme otevřeli hlavní i
boční

dveře,

takže

dovnitř

mohlo spousta slunce, tepla a
čerstvého

vzduchu

a

návštěvníci měli možnost se

snadno přesouvat ven k občerstvení a zase zpět do kostela, kde po skončení prohlídky
věže již zahajoval zajímavou přednášku Ing. Stanislav Vimr o historii a výstavbě kostela
a doplnil ji i výstavou svých fotografií na toto téma. Děti z mateřské i základní školy
namalovaly obrázky, jež vybízely k zamyšlení a jimiž jsme vyzdobili volný prostor mezi
řadami lavic. Lidé se procházeli po kostele a prohlíželi si popisky označené sošky a
obrazy s biblickými výjevy, na oltářích i dalších vhodných místech voněly pivoňky
v květinových vazbách paní Jiřky Francové z Lukové a pí Hejlové z Damníkova a hned u
vchodu bylo možné si prohlédnout několik bonsají ze sbírky místního pěstitele p. Pachla.
A to už se začínalo chystat ozvučení pro první koncert, stuhami ozdobené kostelní lavice
se hodně zaplnily lidmi různého věku, také dětmi a Lanškrounský ženský pěvecký sbor
s hudebním doprovodem a pod vedením Mgr. Jarmily Uhlířové zahájil své vystoupení
písní skupiny Javory Hora Říp. V přibližně hodinovém koncertu zaznělo spousta
folkových skladeb od skupiny Javory, Čechomor a také krásné skotské balady od
Asonance.

Pan senátor Ing. Petr Šilar akci nejen zaštítil a finančně podpořil, ale také se koncertu
zúčastnil a po jeho skončení přednesl nadčasovou Modlitbu ve stáří, jejímž autorem je

středověký francouzský spisovatel, mystik a teolog František Saleský a kterou jste mohli
slyšet i v rozhlase z úst Alfréda Strejčka.

A to už se začínalo pomalu stmívat. Zapálené svíčky na všech lavicích spolu s prvními
tóny našich vzácných historických varhan, na něž hrál přední český varhaník Adam
Viktora, dodávaly atmosféře již vážnější ráz. Spolu se sopranistkou Gabrielou Eibenovou
vyplnili oba umělci další hodinu programu povznášející hudbou a zpěvem. Byla už tma,
když koncert skončil, ale závěr naší Noci kostelů to přece jen ještě nebyl. Ochotný
varhaník nás pozval na exkurzi nahoru na kůr k přednášce o zajímavostech spojených
s varhanami a hrou na ně. Teprve potom jsme se rozloučili a obohaceni o hezký zážitek se
rozcházeli do svých domovů.
Jsem ráda, že tolik lidí navštívilo kostel a že se jim program, soudě dle ohlasů, líbil. Je
vidět, že lidé v Lukové, ačkoliv většina z nich nejsou praktikující věřící, mají ke kostelu
vztah třeba jako k historické a architektonické dominantě obce, která je svědkem její
dávné historie. Jsem také ráda, že se nás na přípravě prvního ročníku Noci kostelů
v Lukové tolik z obce podílelo. A tak to má být.
Kromě už výše jmenovaných poděkování ještě patří Luboši Kaplanovi, Jiřce Potužníkové,
pí Kotěrové, Kocourkové, Elišce Sontákové, Boženě Klubrtové, R. Popelářovi, manželům

Krátkým, Věře Štefanové i asistentovi senátora Petra Šilara Petru Čadovi za množství
fotografií, které pořídil a dal nám k dispozici. Dále též sponzorům z Lukové, Lanškrouna
i Žichlínka.

TRADIČNÍ POUŤ V KVĚTNÉ

V srpnu okolo svátku sv. Vavřince se pravidelně koná
v Květné pouť. Paní Věra Štefanová zajistí vždy úklid
a výzdobu kapličky. A pak již přijíždí pan farář Miloš
Kolovratník z České Třebové, aby zde odsloužil další
z mnoha pouťových mší. Pouť zde je tak vyhlášená, že
se sjíždí lidé ze širokého okolí. Pro ty, kteří se
nevejdou do našeho malého svatostánku jsou pak připraveny židle a lavice před kaplí. Po
skončení mše čeká na všechny bohaté občerstvení podávané v místní hasičské zbrojnici,
která již léta slouží pouze k podobným účelům.
Také hudební program láká každoročně návštěvníky. Letos nám od lidovek přes pop
music, country a další žánry zahrála choceňská
skupina KAPKA. Kromě poctivé živé hudby si
kapela získala publikum i vyprávěním anekdot a
veselých historek. Samozřejmě se při hudbě opět
tančilo a zábava probíhala až do večera.

MYSLIVECKÝ TÁBORÁK
Prázdninovou akci Myslivecký táborák pořádá každoročně Myslivecký spolek Luková a
to v areálu myslivecké chaty „na kopci“
(tj. na Červeném pahorku) v Lukové.
Jelikož v tu dobu mívají lidé dovolenou
a

děti

prázdniny,

mohou

si

tuto

jedinečnou zábavu pod širým nebem
bezstarostně a naplno užít. Myslivci a
jejich manželky se činí v kuchyni, kde
připraví spoustu dobrot – zvěřinových
specialit, jako jsou kančí nebo srnčí
guláš, svíčková, pečeně se zelím a další.
Nechybí ani speciality z grilu a bohatá tombola. K tomu, aby byla zábava dokonalá, je
venku připraven táborák a také hudební program tradičně již v podání Standy Celého,
který se dokáže zvolením vhodného žánru operativně přizpůsobit situaci a vybrat písničky

pro všechny generace. Však se také na táboráku všechny generace milovníků hezké
zábavy, přírodního prostředí a vynikající kuchyně sejdou.

Táborák v Lukové je natolik oblíbený a vyhlášený, že kromě obyčejného letáčku s údaji o
přesném termínu apod., jej není třeba nijak zvlášť propagovat. Často volají lidé z celého
okresu a už třeba v květnu a na termín konání se dotazují, aby si podle toho přizpůsobili
svůj program a na táborák mohli přijet.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po náročné opravě budovy ZŠ a MŠ Luková jsme se rozhodli uspořádat tzv. den
otevřených dveří pro veřejnost, a to ve středu 19. října. Lidé mohli školu navštívit
v průběhu celého odpoledne od 14 do 17 hodin.
Účast byla nadmíru vysoká, přišlo i mnoho lidí staršího a středního věku, kteří sami tuto
školní budovu i před desítkami let navštěvovali.
Kromě krásné nové fasády i nově upravených vnitřních prostor mohli vidět i sérii
fotodokumentace z průběhu opravy, paní učitelky seznámily zájemce i s některými
technickými novinkami ve výuce – např. s fungováním a možnostmi využití

interaktivních tabulí, k dispozici byly též fotografie a videa z akcí pořádaných školou,
vystavena byla i stará kronika základní školy.
Velkému zájmu se těšila jako vždy výstava fotografií pana Vimra a vhod přišlo
návštěvníkům i dětmi přichystané drobné občerstvení. Všichni, kdo školu navštívili,
mohli nahlédnout i do školky, do kuchyně či jídelny a popovídat si dle svého zájmu o
škole buď s někým z personálu, se starostkou obce nebo i dětmi, které pomáhaly
obsluhovat při podávání občerstvení.

OPRAVA ŠKOLY

Dosavadní jednoduchá vnější stěna s jednoduchými
okny u dvorečka

Příprava na zastřešení dvorečka

Odstranění dřevěné stěny u dvorečka

Okna vyměněna, pokrývání vnějších zdí zateplovacími
deskami

Vnější plášť celé budovy zateplen, z druhé strany je
vchod do mateřské školky

Zateplení vnějšího pláště provedeno

Nová fasáda, hotová je i nová střecha

Opraveny jsou i vnitřní chodby

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LUKOVÉ

Prohlídka tříd, děti vystavují své výkresy, výrobky a pro každého si přichystaly i malé dárečky
(perníčky,ozdobné zápichy do květináčů apod.)

Paní učitelky s dětmi vysvětlují a názorně představují nové a zajímavé metody vyučování.

Školní výuková kuchyňka, kde bylo možné si po prohlídce školy odpočinout a posedět u teplého
čaje nebo kávy a s drobným občerstvením, které připravily děti s paní kuchařkou a paní
Dománkovou.

Školu přišla navštívit a moc pochválit také paní Miloslava Dvořáčková, která patří k nejstarším
obyvatelům Lukové.

Školní jídelna

Opravená a nově vybavená školní kuchyně

Kuchyň si prohlíží paní Fabiánová z Květné, která zde před mnoha lety vařila, na obr. též
současná paní kuchařka Zdena Beranová

Školní tělocvična se v tento den proměnila v malou galerii s výstavou výkresů či s představením
školního projektu o zvířatech v angličtině.

S velkým zájmem se opět setkala i výstava fotografií pana Vimra – na obrázku si je zrovna
prohlížejí pan Jiří Hejl, Ladislav Urban a Jaroslav Dušek.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUKOVÁ – ZAJÍMAVOSTI
·

V naší škole mohou děti navštěvovat tyto zájmové kroužky – kroužek vaření,
angličtiny, keramiky, kroužek taneční a kroužek dramatický.

·

V letošním roce má naše škola 25 žáků v 1. až 5. ročníku a 28 dětí v mateřské škole a
s výukou pomáhají ve škole i pedagogické asistentky. Ve školce je kromě dvou pí
učitelek i chůva. Na činnost asistentek i chůvy si škola sehnala dotaci z ministerstva
školství.

·

V rámci spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Luková se zapojily děti naší
základní a mateřské školy do 42. ročníku celostátní soutěže Požární ochrana očima
dětí.

Ve školním kole vybral starosta lukovských
dobrovolných hasičů pan Jaromír Klubrt
obrázky a literární práce, které byly zaslány do
okresního kola soutěže. V okresním kole
uspěly tři žákyně naší školy – v literární
soutěži

žákyně

čtvrtého

ročníku

Simona

Čalkovská získala třetí místo a Sára Staňková v
této kategorii dokonce zvítězila. Ve výtvarné

soutěži obsadila druhé místo Klára Popelářová. Klárčin obrázek se však líbil i v krajském
kole, v kterém získala dokonce místo první. Těšíme se z úspěchů našich žákyň a z další
spolupráce dětí s hasiči.

TRADIČNÍ PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
Léto uteklo a nás čekají poslední společné kulturní zážitky uspořádané v naší obci.
V pátek 21. října odpoledne jsme tedy my, senioři, v hojném počtu zamířili opět do
příjemně vytopeného sálu ke společnému setkání a zábavě.
V části programu vyhrazenému kultuře
se

na

jevišti

představilo

hudební

pěvecké sdružení Č.A.S. z Brandýsa nad
Orlicí. Svým pěveckým vystoupením
v doprovodu kláves nám připomněli
známé melodie z muzikálů, také operní
árie, lidové či trampské a populární
písně.
Poté nás hodně překvapil a rozveselil Standa Celý, když s p. Jardou Krskem úspěšně
předváděli Duo Jamaha známé z televize Šlágr. To jsme se opravdu nasmáli. Standa Celý
pak provázel vhodným hudebním programem celý zbytek odpoledne a hlavně po
slosování tomboly si vzal na starost hudbu k tanci a volné zábavě.
Dalším a doplňkovým programem se opět staly
tolik oblíbené fotografie ze života v obci pořízené
panem Vimrem a umístěné na několika výstavních
stojanech v zadní části sálu. Do přední části u
jeviště jsme umístili stoly s vystavenými obecními
kronikami a staršími fotoalby. I ty se těšily
velkému zájmu přítomných. Lákavě vyhlížely jako
vždy stoly těsně pod jevištěm, na nichž bývá
vystaveno vše, co se bude nakonec losovat
v tombole. Tombola je jedním z nejlákavějších

bodů programu. V průběhu losování bývá i legrace a ceny také stojí za to. Může to být
třeba pastička na myši, ale i láhev vína, pytel pšenice nebo psích granulí, rychlovarná
konvice, nářadí do dílny či na zahrádku, sada ručníků, hrníčky, knížky a spousta dalších
pestrých a praktických věcí. Losování tomboly však předchází též velmi očekávaná
společná brzká večeře uspořádaná ředitelem českotřebovského hotelu Bravo a lukovským
občanem Josefem Jandou, který pro nás velmi rád vždycky všechno připraví včetně
prostřených stolů a přípitku. Káva a domácí koláče od paní Kotěrové a Duškové a dobrá
nálada také byly, takže nám ke spokojenosti nechybělo vůbec nic.

Program bývá sic tradičně bohatý, ale ze všeho nejvíce se lidé těší ze vzájemného setkání
a popovídání si. I proto se už ozývají hlasy, že takové setkání jedenkrát v roce je málo. To
je jistě pravda. Jakmile opravíme kulturní dům, určitě bude možné setkat se častěji.

FOTOKNIHA

O

SETKÁNÍCH

LUKOVSKÝCH

SENIORŮ
Pro všechny, kdo by si rádi některá z našich setkání se
seniory připomněli, sestavil Ing. Ladislav Urban z Lukové
přehled fotografií se stručnou vzpomínkou na tuto
oblíbenou akci a to v přehledu za léta 2009 až 2016.
Velmi podařenou fotoknihu pak obec objednala ve větším
počtu pro zájemce, kteří si ji mohou koupit buď pro sebe
nebo pro své blízké jako milý dárek. Oblíbenou knihu obec
přidává na setkáních seniorů též do tomboly. Panu
Urbanovi, který rád v obci fotografuje, patří dík.

FOTOKNIHA LUKOVÁ
Zásluhou pana Stanislava Vimra z Lukové vznikla fotokniha Luková.
Obsahuje

také

starší

černobílé

fotografie

lukovských

domů

v proměnách času, kdy snímky pořizoval tehdejší kronikář Jan
Němeček.

Výmluvná

kronika

ve

fotografiích

zachycuje domy jako němé svědky naší
historie. Knížka je svědectvím proměny
domů, v nichž se odehrávaly životy a
osudy místních českých a předtím i
německých obyvatel Lukové. Černobílé
fotografie pořídil první český kronikář
obce pan Jan Němeček. Stejně jako ve
fotoknize Květná si i zde můžeme
prohlédnout jednotlivé domy tehdy a dnes, kdy je pan Vimr znovu všechny a barevně
nafotil, fotografie i s popisky sestavil a vydání knihy zařídil. Knížka obsahuje i vzácný
obrázek původního kostela v Lukové z r. 1845.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš letos dětem kromě balíčků s dobrotami a
dalšími drobnostmi nadělil na sále kulturního domu
krásnou pohádku „Jak Mikuláš berlu ztratil“ v podání
loutkového divadla Kozlík a to už 2. prosince
v podvečer.
Opět měly děti možnost prohlédnout si zblízka
marionety, pohladit kozlíka a další protagonisty
letošního pohádkového příběhu.
Po skončení představení přišel pod jeviště Mikuláš
s hodným Čertem a z obrovského proutěného koše za
krátkou básničku nebo písničku obdaroval všechny
děti v sále.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ
Konec roku máme v naší obci poslední dobou spojen se
společným
koled

u

zpíváním
vánočního

stromu, to jest pod
rozsvícenou borovicí u
hospody.
odpoledne.

Přípravy

vyvrcholily 14.

prosince

Na sále kulturního domu se konala vánoční besídka, kterou s dětmi připravily paní
učitelky ze školy a školky.

Úderem 18. hodiny se v celém Česku pod mnoha dalšími vánočními stromy a v mnoha
dalších obcích a městech rozezněly známé koledy.

Zpívali mladí, staří i děti. K tomu nás doprovázel Karel Prokop na kytaru a paní Petra
Chromcová na klávesy. Po odzpívání koled, které jsou pro všechny společné, jsme si
přidali ještě několik dalších, jako bychom ještě neměli dost předvánoční atmosféry.
Během tohoto podvečera jsme se průběžně zahřívali připraveným občerstvením. Domů
jsme se pak rozcházeli jen pozvolna, za družného sousedského povídání a předvánočně
naladěni třeba na pečení cukroví či nějaké jiné vánoční přípravy. Navzájem jsme si
popřáli krásné svátky a hodně zdraví do nového roku.
Vánoční Lukovský zpravodaj nám připomněl, že se pokaždé nepodaří zachytit tak
romantickou mikulášskou jízdu po vsi jako v letošním roce (foto od p. Vimra):

DĚTSKÝ SILVESTR
Dětský Silvestr bývá již opravdu poslední akcí v roce, kam se může podívat i široká
veřejnost. Toto malé rozloučení s uplynulým rokem pořádá ZŠ a MŠ Luková na sále
kulturního domu a přijít sem může každý. Začátek je v 10 hodin dopoledne, probíhají
různé soutěže a zábavy při hudbě a přesně v poledne dojde na společný přípitek. Volnou
zábavu pak je možné užít ještě nějakou tu hodinku i odpoledne.

PŘÍLOHY
ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ ČAPÍHO HNÍZDA

VELIKONOČNÍ JARMARK

Posezení na přísálí v kavárničce

Pohled z jeviště na sál

Kavárnička s bohatým občerstvením na přísálí

Z NOCI KOSTELŮ

Ve stanu s občerstvením (pí Kotěrová a senátor Petr Šilar)

Vkusné doplnění výzdoby interiéru kostela bonsajemi pana Pachla

Velká účast návštěvníků akce na koncertu, který byl součástí programu

Muzikanti doprovázející vystoupení pěveckého sboru – Eliška Dreslerová, Zdeněk Štěrba a
Hosťa Tomášek

Petr Kotěra a Josef Šléz prohlížejí tzv. Petrovici, kterou rozdával senátor Petr Šilar

Krásný anděl na kůru

Okno kostela

Z TRADIČNÍHO SETKÁNÍ SE SENIORY

Přední část sálu – pod jevištěm stůl s tombolou

Nad výhrami z tomboly před odchodem domů

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Z VÁNOČNÍ BESÍDKY 14.12.2016

Z FOTOKNIHY PANA VIMRA O LUKOVÉ

DĚTSKÝ SILVESTR

