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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2017
UDÁLOSTI VE SVĚTĚ
20. ledna se Donald Trump stal 45. americkým prezidentem. Inauguraci ve Washingtonu
vidělo 900 000 lidí. Do Bílého domu nastoupil ve věku 70 let jako nejstarší a zároveň
nejbohatší zvolený prezident. Stal se také prvním mužem v úřadu bez předchozích
zkušeností s politickou či armádní funkcí.
Dne 4. července Severní Korea zahrozila. Oznámila, že poprvé úspěšně vyzkoušela
mezikontinentální balistickou střelu, která může zasáhnout dokonce až Aljašku.
Dne 2. září se konečně rozptýlil hurikán
Harvey, který pustošil Spojené státy. Nejhorší
živelná pohroma v dějinách země usmrtila
nejméně 91 lidí a způsobila škody za 200
miliard dolarů. O několik dní později předvedl
sílu přírody a zasáhl USA a Karibik hurikán
Irma.
Dne 24. září vyhrála německé parlamentní volby konzervativní unie CDU/CSU kancléřky
Angely Merkelové. Strana získala 33 procent hlasů. Sociální demokraté dostali 20,50
procenta. Protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo se 12,60 procenty se
stala třetí nejsilnější stranou.
Dne 22. března se v centru Londýna odehrál teroristický útok, zemřeli 4 lidé a přes 30 lidí
bylo zraněno. K útoku se přihlásil Islámský stát.
K dalšímu teroristickému útoku došlo na koncertu zpěvačky Ariany Grande v Manchestru
22. května, útok si vyžádal 22 mrtvých, 59 zraněných.
Také v Londýně při teroristických útocích 3. června zemřelo 8 lidí, 19. června zemřel 1
člověk poté, kdy útočník najel úmyslně dodávkou do davu lidí poblíž Severolondýnské
mešity.
Nejméně 50 lidí bylo zabito a dalších 200 zraněno při útoku střelce na country koncertě
v Las Vegas.

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii odsoudil bývalého velitele armády
Republiky srbské Ratka Mladiće k doživotnímu vězení za válečné zločiny.
Novým francouzským prezidentem se stal Emmanuel Macron.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Počet obyvatel Česka se zvýšil na 10,6 milionu, nárůst zajistila hlavně migrace, a to
především z Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Více lidí se také narodilo, než
zemřelo.
Dne 1. března začala druhá fáze EET. Po hotelích a restauracích začaly vydávat
elektronické účtenky maloobchody i velkoobchody. Ústavní soud zrušil část zákona o
elektronické evidenci tržeb. Třetí a čtvrtá vlna, do níž se mají napřesrok zapojit třeba
řemeslníci či právníci se zpozdí. Evidenci tržeb nebudou podléhat platby kartou u e-shopů.
Na účtenkách se také nebudou moci uvádět rodná čísla podnikatelů. Někteří menší
podnikatelé kvůli této novince s podnikáním skončili a své provozovny uzavřeli, jelikož by
se jim za těchto pro ně přísných a nákladných podmínek nevyplatilo je dále provozovat. To
se týkalo bohužel hlavně některých malých vesnických prodejen a hospůdek. 5 mld. Kč by
měl za letošní rok činit přírůstek státního rozpočtu díky EET (zvýšil se výběr DPH). Na
konci října to bylo zhruba 3,2 mld. Kč.
Dne 27. dubna v dole Rožná na Ždársku skončila těžba uranu, která byla v Česku poslední.
Prezident Miloš Zeman udělil milost Jiřímu Kajínkovi. Jiří Kajínek byl v roce 1998
odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy k doživotnímu trestu
odnětí svobody. Z vězení se mu podařilo několikrát uprchnout. Jeho případ se stal
všeobecně známým, byl podle něho natočen film KAJÍNEK. Také probíhala veřejná
diskuze, zda byl odsouzen právem.
Od konce května platí nový protikuřácký zákon. V českých restauracích a hospodách si už
cigaretu nezapálíte. Ale v průběhu roku se ukázalo, že i s protikuřáckým zákonem lze tato
zařízení provozovat. Lidé si na nekouření ve vnitřních prostorách zvykli a kouří venku.
Navíc tato zařízení začali navštěvovat i hosté, kteří do nich dříve nechodili právě kvůli
zakouřenému prostředí.

Dne 21. října se jasným vítězem sněmovních voleb stalo hnutí ANO
Andreje Babiše. Získalo přes třicet procent hlasů. Druhá byla s
odstupem ODS, třetí byli Piráti Ivana Bartoše, čtvrtá SPD Tomia
Okamury. Do Sněmovny se dostaly ještě KSČM, ČSSD, KDU-ČSL,
TOP 09 a STAN. Vláda Bohuslava Sobotky po čtyřech letech skončila.
Prezident Miloš Zeman přijal její demisi, den poté jmenoval novým
premiérem Andreje Babiše (viz obr.) a o týden později i jeho vládu.

Dne 11. prosince 2017 byla do Sýrie vojenským speciálem doručena další část humanitární
materiální pomoci ve formě kojeneckého mléka v rámci vládního programu Poskytnutí
humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016–2019. Vedle
materiální pomoci podporuje ČR také poskytování zdravotní péče, náhradních obydlí,
potravin i vzdělávání konfliktem postiženému obyvatelstvu v Sýrii i syrským uprchlíkům
v sousedních zemích. V tomto roce ČR vynaloží na podporu Sýrie a regionu 224 mil. Kč.
Český průmysl patří k nejdynamičtějším v Evropě. Česká ekonomika zažívá chvíle slávy a
blahobytu. Tedy alespoň ve statistikách, kde záříme hlavně v míře nezaměstnanosti. Práci
má u nás nejvíce lidí v historii a v tomto ukazateli dominujeme i unijním státům. Nebývale
se daří i ekonomice jako celku. Od roku 2010 se výkon českého průmyslu zvýšil o 34,7
procenta, vyplývá z dat evropského statistického úřadu Eurostat. Vyšší výkonnost firem se
promítla také do mezd zaměstnanců průmyslových podniků. Jejich úroveň od roku 2010
vzrostla o 37,2 procenta. Na konci roku 2017 činila podle Českého statistického úřadu

průměrná mzda v českém průmyslu 31 439 korun. Ve zpracovatelském průmyslu brali
zaměstnanci v průměru 30 879 korun měsíčně. Nejvíce peněz si vydělali pracovníci
v energetice, kde se průměrná mzda vyšplhala na 46 371 korun.
V České Třebové se zřítila střecha nově postavené sportovní haly postavené za 58 milionů
Kč z rozpočtu Pardubického kraje. Střecha spadla při florbalovém zápase několik dní po
kolaudaci. V hale se nacházelo 80 lidí, všichni ale stihli utéct.
19. května – Česká republika se ujala předsednictví v Radě Evropy.
Ve sportu biatlonistka Gabriela Koukalová získala na mistrovství světa v Hochflizenu první
zlato v individuálním závodě. Vyhrála sprint na 7,5 km. V dalších dnech získala i stříbro a
bronz. 12. února rychlobruslařka Martina Sáblíková získala titul
mistryně světa na 5000 metrů v korejském Kangungu. Na této trati
byla šampiónkou podeváté.
Snowboardistka Ester Ledecká zažila ve španělské Sierra Nevadě
úspěšný světový šampionát: stříbro v paralelním slalomu a zlato v
obřím paralelním slalomu.
Ze známých osobností zemřeli: Helmut Kohl, Kardinál Miloslav Vlk, Jan Tříska – herec,
Jana Novotná – tenistka, vítězka Wimbledonu, Josef Augusta – hokejista, Vladimír
Kočandrle – kardiovaskulární chirurg, Vladimír Renčín – karikaturista, Helena Štáchová –
divadlo Spejbla a Hurvínka, Michal Pavlata – herec, Vladimír Brabec – herec, Karel Štědrý
– zpěvák, Wabi Daněk – písničkař a Věra Špinarová – zpěvačka.

POČASÍ
I uplynulý rok 2017 byl teplotně silně nadnormální a svým teplotním průměrem se zařadil
po bok roků 2002 a 2016. Na rozdíl od předchozích let se jedná o rok srážkově mírně
nadnormální. Nebýt opravdu studeného ledna, jednalo by se o rok teplotně mimořádně
nadnormální, možná nejteplejší vůbec. Vždyť kromě ledna bylo teplotně podnormální jen
září. Velkou zvláštností bylo zcela teplotně vyrovnané léto, když průměrné teploty všech
tří letních měsíců byly téměř shodné. Houbařská sezona nastoupila již v červenci, aby pak
vyvrcholila až v říjnu, kdy rostlo v lesích nevídané množství hub.

Leden – byl po delší době pravým zimním měsícem. Sníh o výšce až 23 cm ležel od 3. 1.
do konce měsíce. Teplota naměřená dne 7. 1. o hodnotě -25 °C byla nejnižší nejen v zimě
2016/2017, ale i v celém roce 2017. Ve 25 dnech teplota nevystoupila nad bod mrazu (tzv.
ledové dny). V první polovině měsíce často sněžilo a vyskytly se časté silné až bouřlivé
větry.
Únor – byl teplejší. Ačkoliv Tři králové v lednu se ještě brodili ve sněhu, masopustní
průvod se už uskutečnil tzv. „na blátě“, silnější mrazy jsme zaznamenali ve dnech 13. až
16. února. Na samém začátku měsíce se vyskytla i silná ledovka. Pak se oteplilo, teplota
stoupala až na 11 °C a sníh rychle tál.
Březen – mimořádně teplotně nadnormální, byl plně jarním měsícem. Sněžilo jen málo a
vlivem stoupajících teplot se příroda začala probouzet. Vždyť 31. 3. bylo mimořádných
23°C. Také noční a ranní teploty často nesahaly ani stupínek pod nulu.
Duben – byl již teplotně normální a došlo ke zpomalení vývoje v přírodě. Srážky spadly v
dostatečném množství a vše se zazelenalo. Došlo občas k návratům zimy ve formě
občasného sněžení a v několika dnech začátkem druhé dekády se vyskytly přízemní
mrazíky do -5 °C, občas i zasněžilo.
Květen – se projevil jako velmi teplý, i když byl sušší než obvykle. Dvakrát v měsíci
výrazněji zapršelo, ale vlivem vysokých teplot, které koncem měsíce přesáhly i hranici 30
°C, bylo sucho.
Červen – panovalo horké počasí s intenzivním a dlouhým slunečním svitem. Ve druhé
dekádě teploty 2x překročily i 31°C. Potřebná vláha však srážkami dostatečně uspokojena
nebyla, ale vláhu, která v průběhu měsíce přece jen spadla, využila půda dobře postupným
průsakem, což bylo opravdu velmi důležité a rozhodující pro úrodu v dalším průběhu léta.
Červenec – byl horký a srážkově podnormální. Oblačnosti bylo více než v červnu, a proto
byl i celkový sluneční svit nižší. Zažili jsme 4 tropické dny a nejtepleji bylo 31.7. s teplotou
33°C. Postupně se i vlivem teplých nocí rozvinul intenzivní růst hub v okolních lesích.
Bylo to tedy dříve, než je zde obvyklé.
Srpen – hned první dny měsíce přinesly teplotní vyvrcholení léta s mimořádnou teplotou
34 °C, a ještě dalších několik dnů bylo také tropických. Jen několikrát významněji zapršelo

s úhrnem srážek 6-10 mm, většinou však bylo počasí stálé a proběhla řada nádherných
letních dní plných slunce a pohody. Houbařská sezona zdárně pokračovala.
Září – již letní teploty nepřineslo a neproběhlo ani typické tzv. babí léto a mariánské léto.
Ve druhé polovině se začalo projevovat již sucho a růst hub se téměř zastavil. Dne 9. 9.
bylo ještě 22 °C, ale to byl poslední teplejší den v tomto měsíci, přízemní mrazíky jsme
zatím nezaznamenali.
Říjen – byl teplotně i srážkově celkem normální a přinesl ještě i krásné teplé dny babího
léta. Srážková bilance se zlepšila natolik, že se obnovil intenzivní růst hub a houbařská
sezona vyvrcholila až nyní. Většinou se vyskytovaly ještě dosti teplé noci, přičemž se
neškodné přízemní mrazíky vyskytly jen ve 3 dnech. Podstatněji se ochladilo až v
posledních dnech.
Listopad – byl teplotně normální, srážkově mírně nadnormální. V první dekádě ještě byly
3 teplejší dny s teplotou od 10 do 13 °C, pak už se teploty přes den pohybovaly jen okolo
7 a nakonec 4 °C. Zaznamenali jsme několik i prvních přízemních mrazíků, a to jen okolo
-1°C.
Prosinec – byl silně proměnlivým měsícem, občas sice nasněžilo, ale sníh zase roztál a rok
2017 se s námi rozloučil Vánocemi „na blátě“, na což jsme ostatně již zvyklí.

INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
KULTURNÍ DŮM
V uplynulém roce 2017 byla nejvýznamnější a nejsledovanější akcí u nás rozsáhlá a po
všech stránkách velmi náročná oprava největšího obecního objektu a tím je kulturní dům.
Jak už to u oprav starých domů bývá, museli jsme i zde řešit spoustu nečekaných změn a
problémů (podlaha v sále, přívod el. proudu, vyústění kanalizace, septik a další), kvůli
kterým se stavební práce časově značně protáhly. Velké vnitřní úpravy proběhnou v
následujícím půlroce. Dokončují se práce v pohostinství, kde jsou již nové veškeré
rozvody, omítky, stropy, obklady a dlažby. Prostory pro návštěvníky jsou na úkor
některých původních skladů rozšířeny.

Odkrytá podlaha v tělocvičně a zároveň strop nad hospodou

Stav opravované budovy ve fázi, kterou dokumentují výše uvedené fotografie, na mě jako
na starostku při častých návštěvách stavby působil až skličujícím dojmem vyvolávajícím
obavy z konečného výsledku tohoto rozsáhlého díla. Na celém objektu je však již opravena
střecha, zabudována jsou nová okna i vnější dveře do sálu (únikové východy). V prvním
patře nad pohostinstvím je již téměř připraveno vše pro budoucí tělocvičnu. Bohužel bude
nutné odstranit dřevěné obložení stropu, protože odnětím krycí lišty se zjistilo, že je značně
zasaženo hnilobou. Návštěvníci tělocvičny budou moci využívat i nové sociální zařízení

(WC, sprchy), nářaďovnu, šatnu a místnost k odpočinku a posezení.
Stavební práce budou pokračovat
nutnou a složitou opravou jímky a
kanalizace, opravou fasády na části
budovy s pohostinstvím. Poté dojde
na

opravu

prostor
veškerých
(elektřina,

vlastních

kulturního
nových
topení,

vnitřních
domu

–

rozvodů
kanalizace),

provede se oprava nebo výměna
podlah, izolace zdiva proti vlhkosti, v sále bude opraven strop a zabudováno nové
osvětlení. Vytápění objektu bude zajištěno dvěma moderními plynovými kotli a radiátory
tak, jako je ve veřejných objektech dnes už běžné.

RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽE NA NÁMĚSTÍ

Pískovcový kříž na náměstí se stal v řadě již
několikátou drobnou sakrální stavbou, kterou
obec nechala zrestaurovat. Vlastně se dosud
jednalo jen o podstavec. Vlastní kříž byl před
desítkami let odstraněn a uložen neznámo
kam. Restaurátor, pan Bláha, vytvořil jeho
věrnou kopii podle zde přiložené dobové
fotografie.
Jeho zásluhou je teď tato památka na náměstí
opět kompletní. Náklady na veškeré práce
spojené s obnovou kříže pomohla uhradit 70%
dotace, kterou obec na opravu získala od
Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko.

Dobová fotografie a původní podoba

Restaurování pilíře s křížem s figurou ukřižovaného Krista
na návsi v obci Luková v roce 2017
-

podrobný položkový rozpočet

Částka
bez DPH
1.
2.

předzpevnění zkorodovaných partií kamene
citlivé očištění povrchu kamene od usazených nečistot, mechů, lišejníků a
sejmutí dožívajících tmelů

500,3.000,-

3.

sejmutí krust a depozitů

4.000,-

4.

odsolení podstavce pomocí zábalů z buničiny a destilované vody

3.500,-

5.
6.
7.

zhotovení nerez armatury pro vyztužení tmelů; výměna zkorodovaného
čepu fixujícího kopii kříže k hlavici podstavce za nové čepy z nerez oceli
konsolidace zkorodovaných partií kamene
doplnění chybějících partií a spár umělým kamenem, který se barevností,
strukturou a povrchovou úpravou přizpůsobí původnímu materiálu

2.000,3.000,14.000,-

8.

lokální lazurní barevná retuš doplňků z umělého kamene

5.000,-

9.

konzervace kamene biocidním prostředkem

2.500,-

10. konzervace kamene hydrofobním prostředkem
11.

sochařská rekonstrukce chybějící postavy ukřižovaného Krista v sochařské
hlíně podle analogických ikonografických vzorů

12. zaformování namodelované postavy Krista, sejmutí a vyčištění formy

2.500,21.000,5.000,-

13. zhotovení výdusku chybějící postavy Krista z umělého kamene, který se 4.000,barevností a strukturou přizpůsobí původnímu materiálu - pískovec z

lokality Maletín

14.

zhotovení kopie kříže z přírodního kamene podle obdobných památek,
který se barevností a strukturou přizpůsobí původnímu materiálu

10.000,-

osazení figury Krista na kopii kříže a následné osazení kříže na podstavec;
15. postava Krista ke kříži a kříž k hlavici podstavce bude fixován čepem z 3.000,nerez oceli
16. zvýraznění datace na podstavci hnědou popř. okrovou akrylátovou barvou 1.000,17.

vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace zachycující
průběhu prací

2.000,-

Cena celkem bez DPH

86.000,-

DPH 15 %

12.900,-

Cena celkem s DPH 15 %

98.900,-

Na Vysokém Újezdě 11. 1. 2017
Hynek Bláha, sochař – restaurátor,
držitel povolení MK ČR pro restaurování
uměleckořemeslných děl z kamene
517 71 Vysoký Újezd 1
tel. : 728478112
e-mail: hynekblaha@seznam.cz

ZPRÁVY PEL – MEL



ZOD

Žichlínek

pravidelně

děti

mateřských

zve
z
škol

okolních obcí na svůj
Družstevní den. Pro děti
připraví

zaměstnanci

družstva bohatý program
i s občerstvením, děti si
mohou vyzkoušet, jak se
sedí

za

volantem

moderních traktorů, podívají se i do stájí za telátky a dojnicemi a odnesou si každý rok
spoustu zajímavých zážitků.


Letos 9. září se v areálu kynologického klubu v Lukové uskutečnil již 20. ročník
mezinárodní „pejskařské“ soutěže Lukovský pohár s disciplínami: poslušnost, obrana
a stopa.



V budově čp. 100 nacházející se hned vedle obecního úřadu byla otevřena menší
chráněná šicí dílna, kterou provozuje firma Extraservis s.r.o.

Zabývá se šitím

zdravotnických a jiných potřeb a zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Majitel
dům za pomoci dotace pěkně opravil a postupně upravil i jeho bezprostřední okolí.
Firma také několikrát finančně přispěla obci na výdaje s některými kulturními akcemi.


Dobrovolný svazek obcí připravuje projekty na výstavbu cyklostezek v okolí
Lanškrouna. Na základě studie již z roku 2005, v němž se počítá s cyklostezkami
paprskovitě vedoucími z Lanškrouna do okolních obcí, již byla dokončena ta nejvíce
potřebná, a to do Rudoltic. Nyní bude na řadě cyklostezka do Žichlínka, Sázavy a poté
i do Lukové. Finanční zdroje: dotace převážně ze Státního fondu životního prostředí,
částečně dotčená obec a vždy Město Lanškroun.



K datu 31.12.2017 měla obec celkem splácet úvěry na investiční akce ve výši
17 127 934 Kč. Největší částku samozřejmě tvoří úvěr na opravu kulturního domu,
zbylé půjčky se vztahují k celkové opravě střechy na budově základní školy a k dalším
drobnějším stavbám.



Nestává se často, aby naší obcí procházela trasa cyklistických závodů. Na mezinárodní
etapový závod juniorů v cyklistice však pořadatelé trasu přes Lukovou naplánovali. O
této zajímavé akci
jsme

lukováky

informovali,

takže

zájemci o skvělou
podívanou stáli ve
dnech 4. až 6. srpna
v plánovaných
časech na správných
místech a závodníky
svou
pozdravili

účastí
a

povzbudili. Zároveň
se znak naší obce
objevil i na plakátech
mezi znaky ostatních
obcí a dalšími sponzory závodu.


V pondělí 30.1.2017 došlo na silnici mezi Lukovou a Žichlínkem na železničním
přejezdu ke srážce rychllíku s nákladním vozidlem. Nehoda se obešla bez zranění.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ROCE 2017 ZEMŘELI:
Bohuslav Beran, Václav Pudil, Jaroslav Junek, Otakar Koudelka,
Josef Dušánek, Miroslav Šilar, Květoslav Krsek, Miroslav Jílek,
Vlasta Chlebounová

NARODILI SE:
Lukáš Bandy, Laura Danielová, Vojtěch Dosoudil, Ema
Hynková, Alžběta Carvanová, Ema Bílá, Jakub Bandy, Jiří
Bednář, Kristina Bandy

ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ DOLEČKOVÝCH
Manželé Věra a Josef Dolečkovi oznámili, že oslaví letos 50 let společného života, tedy
zlatou svatbu. Za obec Luková jsme se připojili k mnoha dalším gratulantům a manželům
popřáli hlavně zdraví a další dlouhá společně prožitá léta. Jubileum Dolečkovi oslavili s
rodinou pod širým nebem u klubovny kynologické organizace v Lukové i v jejích vnitřních
prostorách.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Zásluhou malých koledníků a jejich
doprovodu se vybralo 17 896 Kč v Lukové
a 3 943 v Květné.
Celkem 21 839 Kč

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Škola a školka v Lukové se každoročně
významně podílí na dění v obci. Široká
veřejnost je častokrát přizvána, aby se podívala
anebo aktivně podílela na některých činnostech
dětí a paní učitelek. Některé aktivity pořádá
mateřská škola se školou základní společně –
například masopust nebo tzv. „švestkování“ či „jablíčkování“, kdy děti společně pečou
buchty, koláče a zkoušejí i další způsoby zpracování a využití ovoce nebo jiných
surovin.
Každá škola zvlášť má pak vedle běžných vzdělávacích programů i mnoho akcí,
zpestřujících dětem docházku. Ve škole to jsou například plavecký výcvik, bruslení,
lyžařský výcvik, různé výlety, návštěvy divadel a k upevnění dobrého kolektivu a
vzájemných vztahů také spaní ve škole, cyklovýlety a výpravy do přírody anebo si
připomenou narozeniny paní učitelky, pořádají rozlučky se žáky vycházejícími z 5.
třídy na druhý stupeň ZŠ a spousta dalších.

Do společné „rodiny“ ve škole jsme ve školním roce 2017/2018 přivítali 7 prvňáčků a
to Verunku, Andulku, Viktorku, Matěje, Ríšu, Vildu a Maxe.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LUKOVÁ
Fotbalový klub TJ Luková uspořádal jako obvykle každým rokem pro své fanoušky
sérii zápasů na domácím hřišti. Fotbalisté, zejména děti a mládež, se však zúčastnili
turnajů i v okolních vesnicích a městech a nechyběli ani na halových turnajích
v Moravanech či v Jablonném nad Orlicí.

V prosinci uspořádal výbor TJ Luková pro žáky, přípravky i bambíny 5. výroční
fotbalovou schůzi, na kterou jsou vždy zváni též rodiče, prarodiče, sourozenci a všichni
příznivci mládežnického fotbalu.

Mladší přípravka v letošním ročníku nestartovala.

Je třeba dodat, že mládežnický fotbal v Lukové podporuje krom obce Luková i řada
sponzorů jako jsou některé sousední obce, místní i přespolní firmy a také fyzické osoby.
Mužstvo A v roce 2017 „potvrdilo formu, porazilo lídra soutěže na jeho hřišti, v penaltách
nakonec přetáhlo výhru na svou stranu“, ale i „prohrálo v derby, dostalo výprask,
neodvezlo si žádný bod“ anebo „ztratilo slibný náskok“. To všechno, a ještě mnohem více,
se lze dozvědět na webových stránkách TJ Luková.

VELIKONOČNÍ JARMARK

Takto jsme zvali širokou veřejnost na zajímavou akci, jež probíhala ještě na sále kulturního
domu těsně před zahájením oprav této části budovy.
Místní lidé i návštěvníci z okolí si jarmark oblíbili, což je znát na jeho návštěvnosti. Je
opravdu na co se dívat, prodejci předvádějí a nabízejí nepřeberné množství ručně
vyráběných předmětů určených k jarní a velikonoční výzdobě domácností – košíky,
velikonoční květinové vazby, keramiku, bižuterii, přáníčka, háčkovaná či šitá zvířátka a
hračky, polštářky a mnoho dalšího zboží. Velkou oblibu si získaly díky paní Ladě Poukové
tvořivé dílničky, kde si především děti rády zkouší své dovednosti ohledně rukodělných
prací.
A

aby

všechny

pohoda
byla

dokonalá,

pro

opravdu
nechybí

občerstvení

v malé

improvizované
kavárničce

s obsluhou

paní Elišky Kocourkové a
Elišky Sontákové.

LUKOVSKÝ MANDEL

Kynologická organizace Luková a obec
Luková uspořádaly v květnu společně již
31.

ročník

turistického

dálkového

pochodu.
Trasy

pro

cyklisty

i

pěší

vedly

malebným okolím naší obce a některé z
nich byly připraveny pro děti nebo
maminky s kočárky. Dětem byly určeny
i soutěže a hry, které připravili členové
kynologického klubu, také soutěže, a to
na trase vedoucí okolo „Kozího rybníka“
(viz foto P. Celého).

V cíli čekaly na účastníky diplomy i
medaile jak trvanlivého rázu z lukovské
keramické dílny, které Čadovi na tuto
akci věnovali zdarma, tak ty perníkové,
na nichž bylo možné si hned pochutnat.
Ty pro nás upekla a nazdobila Hana
Párentová ze Sázavy. V poledne byla k
dispozici i opékaná kýta a další
občerstvení, jež si turisté vychutnávali
při posezení pod přístřeškem klubovny.
V klubovně pak bylo možné zakoupit
pohledy Lukové a prohlédnout si obrázky paní Mlatecové či výstavku kaktusů Jardy Fojtů.
Letošní pochod byl provázen nádherným počasím a zaregistrovalo se 166 účastníků (vloni
167).

NOC KOSTELŮ 2017
Obec Luková se již podruhé přihlásila do tohoto mezinárodního projektu, a to s kostelem
sv. Markéty.
I tentokrát nebylo nijak obtížné navrhnout program na celý
večer, jen jeho organizace a příprava již byla o poznání
náročnější. Námaha ale stála za to. Znovu se zájemci mohli
už od 17. hodiny podívat po točitých schodech nahoru do
věže a to za dozoru p. Pachla přestrojeného za mnicha. A
pak již dění v kostele zahájila velmi očekávaná přehlídka
svatebních šatů.

Děvčata ve svatebních šatech byla převážně z Lukové s několika svými kamarádkami ze
sousedních obcí. Přišli se na ně podívat rodiče, příbuzní či známí a občas uronili i slzičku
nad tou krásou.

Po závěrečné promenádě se venku před kostelem konalo ještě společné focení všech děvčat,
chlapců i dětí předvádějících svatební a společenské šaty.
Po 20. hodině již zněla kostelem známá hudební díla v podání děvčat – absolventek
Základní umělecké školy v Lanškrouně.
Účinkující i diváci během krátké přestávky mohli posedět venku u příjemného občerstvení
s řízky od ZOD Žichlínek a domácími koláči paní Kotěrové a Duškové.

A jak už to u nás v obci bývá, byla součástí této akce opět výstava fotografií pana Vimra.
Ač byly fotografie vystavovány opakovaně, dočkaly se znovu velkého zájmu návštěvníků.

Dále jsme si prohlíželi dřevořezby zhotovené a na výstavu zapůjčené jejich autorem p.
Miroslavem Krskem a obrázky dětí z naší základní a mateřské školy. Jelikož programu
letos dominovala přehlídka svatebních a společenských šatů, odpovídala tomu také
květinová i svatební výzdoba lavic od paní Jiřky Francové s ručně paličkovanými doplňky
Martiny Paulusové.
Mezitím k nám přijel restaurátor sakrálních staveb p. Bláha a za technické spolupráce
s Petrem

Celým

zahájil

svou

zajímavou přednášku o drobných
sakrálních stavbách s promítáním, kde
na

svých

snímcích

ukazoval

a

vysvětloval například smysl a význam
biblických výjevů na těchto drobných
dílech lidové architektury a ještě
spoustu

dalších

souvisejících

zajímavostí.
Po 20. hodině pak zněla kostelem známá hudební díla v podání děvčat – absolventek hry

na housle ze Základní umělecké školy v Lanškrouně. Na úplný závěr jsme vyslechli
varhanní koncert s houslemi v podání paní Obrové a paní učitelky Pavly Bouškové ze
Základní umělecké školy v Lanškrouně. Z kostelního kůru se krásně nesly vznešené tóny
varhan a my jsme atmosféru při svíčkách ve tmě kostela vstřebávali do svých duší. Koncert
byl opravdu krásný a velmi se líbil.

Nyní ještě zbývá znovu poděkovat všem sponzorům a těm, kteří se o úžasnou atmosféru
v kostele zasloužili, kostel uklidili a připravili na tuto událost. Úklid a příprava kostela,
provázení ve věži, také vystavené fotografie, dřevořezby, výkresy i květinová a svatební
výzdoba či občerstvení, to vše bylo dílem obyvatel Lukové. A tak to má být.
Prostřednictvím Noci kostelů se nám podařilo uskutečnit příjemné setkání různých generací
lidí z naší obce i z okolí.
Text je převzat z Lukovského zpravodaje

CHLADNOKREVNÍK KVĚTNÁ 2017
Již pět let se pořádají
soutěže
chladnokrevných
koní v Květné u
Lukové

v okrese

Ústí nad Orlicí. První
ročník

byl

„testovací“, zda to
pořadatelé zvládnou,
ale v současné době
už jsou to soutěže
oficiální a kvalifikační a to pro „sólové“ disciplíny i soutěže kombinované. Letos se závody
konaly již podruhé ve sváteční den 5. češrvence 2017 za slunečného počasí. Startovalo 10
kočí s 15 koňmi včetně slovenského hosta. Soutěže rozhodoval sbor rozhodčích ve složení
Petra Šanturovová (hlavní rozhodčí) a Ing. Hana Stehlíková.
Pořadatel
velmi

nápadité

poměrně
tratě

připravil
a

náročné

s originálními
překážkami

s využitím členitého
terénu

místního

kolbiště.

Přes

počáteční

obavy

překonávali
závodníci
překážky většinou bez problémů za podpory početných diváků. Na ovladatelnost koní
velmi náročnou vozatajskou jízdu dvojspřeží vyhrál domácí účastník Jaroslav Marvan
s Gretou a Girou. Pozdní odpoledne patřilo soutěži v těžkém tahu, jehož vítězem se stal
německý chladnokrevník Osterman Pavola Kitaše ze Slovenska.

Celý článek od autorky
Ing. Hany Stehlíkové
najdete na stránkách
Svazu

chovatelů

chladnokrevných koní
www.schchk.cz.
Koně

na

výše

uvedených fotografiích
právě předvádějí své
dovednosti
v disciplínách:
ovladatelnost koně s kládou a průjezd dvojspřeží vodním příkopem.
Je dobře, že se poslední dobou dostává chladnokrevníkům více pozornosti a ocenění za
těžkou práci, kterou tito krásní a houževnatí koně dokážou se svými kočími odvést naprosto
v souladu s lesem a přírodou.

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ V KVĚTNÉ
Další z vydařených a akcí je
tradiční pouť v Květné se mší
svatou ve vyzdobené kapličce a
dalším programem.
Květenská

pouť

přitahuje

návštěvníky svým jedinečným
prostředím malé vesničky s
každoročně

zajímavým

hudebním vystoupením. Nikdy
nechybí výborné občerstvení a
příjemné posezení v parčíku či u
místní hasičárny. V letošním
roce a za pěkného počasí zahrály hojnému počtu návštěvníků Járinky – dámská kapela,
vystoupil též zpěvák známý z televize Šlágr Jiří Škvára a podvečerní pohodu zajistili naši

místní hudebníci Dana Korbičková a Karel Prokop coby skupina KOPR.

TRADIČNÍ TÁBORÁK
Táborák na myslivecké chatě se konal letos 19. srpna, a to opět s tradičním programem,
který je podrobně popsán v kronice za r. 2016.

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
Setkání se seniory se letos kvůli opravě našeho kulturního domu nemohlo uskutečnit v
Lukové, a tak nám s prostory pro konání akce přátelsky vypomohla obec Damníkov a my
jsme se tak dne 6. října 2017 mohli sejít v jejich nově velmi hezky opraveném sále jejich
kulturního domu.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – to už je v naší obci tradice, že se zapojujeme do krásné
celostátní a dokonce i mezinárodní akce. Pod naším rozsvíceným vánočním stromem,
kterým je letitá a rozložitá borovice u hospody, se nás sejde vždy opravdu hodně. Kromě
koled, které jsou organizátory tzv. předepsané, si vždycky s Karlem Prokopem a jeho
kytarou přidáme ještě nějaké další koledy a vánoční písně. V průběhu zpívání, před ním i
po něm se osvěžujeme grogem, čajem, punčem atd. a je nám i spoustě dětí moc a moc
dobře. Letos se o Lukové, jakož i o dalších obcích psalo i v Orlickém deníku.

ADVENTNÍ KONCERT
Adventní koncert uspořádaný dne 16. prosince 2017 v kostele sv. Markéty v Lukové
ukončil každoroční sérii kulturních akcí u nás v obci. Sváteční a předvánoční náladu na nás
přenesl svým vystoupením Lanškrounský smíšený sbor a dětský sbor Komo/K/rák ZUŠ J.
Pravečka Lanškroun, doplnil ji horký punč Luboše Kaplana jakož, i vystavený lukovský
betlém s krásnými vyřezávanými figurkami. Účast byla jako vždy o adventu opravdu hojná.

VÁNOČNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ LUKOVÁ – DAMNÍKOV

Přátelský zápas proběhl v hale Bóži Modrého v Lanškrouně. Týmy doprovodilo mnoho
nadšených místních fanoušků všech generací. Tentokrát zvítězila Luková nad
Damníkovem 8:5. Obě dvě obce se vždy společně podílejí na pokrytí nákladů tohoto turnaje
jako jsou doprava, odměny pro vítěze apod.

ZÁVĚR
V uplynulém roce jsme toho v naší vesničce společně hodně prožili a opět jsme obec o
kousek posunuli snad k lepšímu. Další starý rok tedy končí a musí ustoupit tomu novému.
Jeho události a příběhy se musí uzavřít a uložit do kroniky podobně jako se ukládá prádlo
do skříně.

MASOPUST 2017

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HŘIŠTI (pořádal p. Josef Zachař)

ŠKOLKA NA PROCHÁZCE (s paní učitelkou K. Vašíčkovou, E. Smolovou a K. Kovářovou)

PLAKÁTY NĚKTERÝCH AKCÍ, KONANÝCH V NAŠÍ OBCI V ROCE 2017

NOC KOSTELŮ

MOTOSRAZ 2017
Příznivci jedné stopy se opět sjeli do Lukové. Tradiční benefiční Motosraz letos na
dobročinné účely přinesl 80 000 Kč!

