ZÁPIS DO
KRONIKY
OBCE LUKOVÁ
ROK 2018

Rok 2018 římskými číslicemi je MMXVIII a podle gregoriánského kalendáře začínal
pondělím. Rok 2018 není přestupný rok. Rok 2018 patří do 3. tisíciletí a je to 18. rok 21.
století a 8. rok desetiletí.
UDÁLOSTI 2018
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Prezidentské volby
8. března 2018 - prezident ČR Miloš Zeman byl inaugurován pro
druhé prezidentské období. Miloš Zeman zvítězil v lednových
prezidentských volbách poté, co porazil svého protikandidáta Jiřího
Drahoše. Do volebních místností přišlo svůj hlas odevzdat přes 66 %
oprávněných voličů. Nově zvolený prezident složil 8. března ve
Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib.

Výročí


V r. 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. Mohutná tvrz, kterou
nechal Karel IV.vybudovat na skále nad řekou Berounkou, měla být schránkou
korunovačních klenotů



100let od založení samostatného státu Čechů a Slováků
Rok 2018 přinesl zejména velkolepé oslavy stého výročí založení Československa,
které vyvrcholily poslední říjnový týden. Evropskou třídou v rámci oslav prošla
největší vojenská přehlídka v historii samostatné České republiky. Účastnilo se jí
přes 3500 příslušníků armády, policistů a hasičů.Oslavy završil velkolepý
ohňostroj a videomapping na budově Národního muzea, které se po několikaleté
rekonstrukci znovu otevřelo veřejnosti. Pražský Hrad mimořádně otevřel
veřejnosti návštěvní místnosti s vystavenými vzácnými státními dokumenty a
vyznamenáními.Při příležitosti stého výročí navštívila Česko i řada významných
zahraničních politiků, do Prahy zavítali slovenský prezident Andrej Kiska,
německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel
Macron.

V naší obci jsme si toto výročí připomněli v Lukovském zpravodaji a u kostela sv.
Markéty v Lukové jsme na počest výročí slavnostně zasadili památnou lípu
s pamětní cedulí (více v samostatném článku o sázení lípy).


25 let od rozdělení Československa na dva samostatné státy – Českou republiku a
Slovensko



50 let od invaze vojsk Vašavské smlouvy do Československa v r. 1968.

Úspěšně skončily pro české sportovce Zimní Olympijské hry v jihokorejském
Pchjongčchangu, kde vybojovali sedm medailí. O dva zlaté kovy se postarala Ester
Ledecká. Zvítězila v alpském lyžování i snowboardingu. Jako první sportovec v
olympijské historii tak vyhrála na jedné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením.
Nevyhnuly se nám ale ani tragédie. Třináct horníků zemřelo při důlním neštěstí v
karvinském dole ČSM, kde 880 metrů pod povrchem vybuchl metan.
Smutná zpráva přišla z Afghánistánu. Při útoku sebevražedného atentátníka v okolí
základny Bagrám zemřeli tři čeští vojáci - rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a
Patrik Štěpánek. Čtvrtou českou obětí se stal rotný Tomáš Procházka, který přišel o život
při útoku na základně Šindánd.

Rozloučit jsme se museli i s řadou velkých uměleckých jmen. Ve
věku 86 let zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Do hereckého
nebe zamířili Marián Labuda, Jana Štěpánková a Gabriela Vránová.

Sucho a rekordní teplo
Problémy se suchem jsou stále horší. V některých obcích je tak málo podzemní vody, že
ji musí dovážet v cisternách. A to nejen v letní sezóně, ale i na podzim a v zimě.
Problémy letos způsobily hlavně dubnové teploty, teplá zima beze sněhu a suché léto.

Rekordní byly i letošní teploty. V pražském Klementinu zaznamenali průměrnou teplotu
22,7 °C. To je nejvíce za celých 244 let, kdy se v Klementinu teplota měří. Rekordní byl i
srpen, kdy oproti stejnému měsíci v letech 1981 až 2010 bylo o 3,4 °C v průměru tepleji.
Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/382928-co-prinesl-rok-2018-tyto-udalostinejvic-ovlivnily-zivot-v-cesku?campaignsrc=tn_clipboard
UDÁLOSTI VE SVĚTĚ
Výročí


100 let od konce 1. světové války, po celém světě se oslavovalo, do Paříže na
vzpomínkovou ceremonii přijeli Donald Trump, Angela Merkelová, Vladimír
Putin a cca 70 dalších světových politiků.

Rok 2018 byl rokem klíčových jednání o brexitu, kdy mají být dojednány definitivní
podmínky rozchodu Velké Británie s Evropskou Unií.
9. února začaly Zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu.
18. března 2018 - Vladimír Putin byl zvolen ruským prezidentem na dalších šest let.
Sousedním Slovenskem otřásla vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho
partnerky Martiny Kušnírové. Slovenská prokuratura v polovině září potvrdila, že
motivem vraždy byla Kuciakova novinářská práce. Incident vyvolal největší demonstrace
ve Slovenské moderní historii a vedl k odstoupení premiéra Fica.

Protivládní

protestyv Íránu,

které

začaly

jako

ekonomické

(vysoká

inflace,

nezaměstnanost mladých 29% atd.), se brzy zpolitizovaly a obrátily se proti korupci a
náboženskému režimu. Bylo poškozeno množství budov a lidé také umírali.

Uprchlická krize trvá i v tomto roce a tisíce lidí v zimě mrznou v nevyhovujících stanech
a provizorních uprchlických táborech v převážně otřesných hygienických podmínkách.

Poprvé v historii se setkal prezident USA s vůdcem Korejské lidově demokratické
republiky Kim Čong-unem. Výsledkem společného jednání, které sledoval celý svět, bylo
společné komuniké se závazkem, že se KLDR zcela zbaví jaderných zbraní.

Po více jak 10 letech ve světě nedošlo tohoto roku k žádnému vojenskému politickému
převratu.

Stále častěji se politické elity z celého světa scházejí a jednají o klimatických změnách na
naší planetě a rok 2018 byl také mezinárodním rokem čisté a zdravé planety.

POČASÍ 2018
Průměrná teplota během této zimy byla 3,1 stupně, což je téměř tři stupně nad
dlouhodobým průměrem. Prožili jsme jednu z nejteplejších zim od konce 18. století.
Teplý leden, kdy 29. ledna na několika místech v Česku vystoupala rtuť až nad plus 14
°C, teplotně vyrovnával měsíc únor.
Zima
Do nového roku jsme vkročili co se počasí týče s nadprůměrnými teplotami až okolo 8 °C
nad nulou, vysoko nad dlouhodobým průměrem a beze sněhu. V nočních hodinách sice
přimrzlo, ale mráz se pohyboval okolo nuly nebo slabě pod ní. Pouze 2x klesla teplota na
-5 až -8 stupňů. Leden byl měcícem docela větrným a beze sněhu. V únoru bylo o něco

chladněji a v druhé polovině měsíce několikrát mrzlo až okolo 15 a 16 stupňů pod nulou,
občas i sněžilo, ale sněhová pokrývka byla jen pár cm a také dlouhodobě výrazně
podprůměrná.
Jaro
Začalo velmi chladným březnem, avšak díky extrémně teplým měsícům duben a květen,
které byly o 4-6 °C teplejší, než je průměr, tak bylo jaro celkově teplejší o 2,8 °C. Už v
dubnu dosahovaly teploty 30°C. Srážkově bylo jaro na 74 % průměru, přičemž množství
srážek se lišilo dle území a spadly v menším počtu deštivých dnů. Místy docházelo k
prudkým přívalovým dešťům.
Léto
Také červnové teploty byly vysoce nadnormální, až závěr měsíce byl chladnější, červenec
bylsrážkověpodprůměrny, teplý a srpen byl teplý extrémě a extrémě suchý. Stejně jako již
několikrátv posledních letech, se i letošní počasí popřelo pranostiku, že „Svatá Anna,
chladna zrána“, kdy potomto datu bývaly v minulosti bývaly velmi chladné noci.

Podzim
Také měsíce září a říjen byly velmi teplé, v září se objevil i tropický den. Srážkově byl
říjen normální,ale většina srážek spadla ke konci měsíce jen během několika málo dnů.
Listopad vykázal teplotně odchylku +1,5 °C od dlouhodobého normálu pro ČR za období
1981-2010 a déšť zde přinesl srážkyodpovídající33% z obvyklého průměru.

Zima
Prosinec začínal jako celkem teplý a beze srážek,okolo poloviny měsíce se přece jen
ochladilo a dočkali jsme se sněhové nadílky. Závěr roku a konec prosince byl
nadprůměrně teplý.
Celkově je rok 2018 hodnocen jako srážkově silně podnormální, kdy nejnižší úhrny
srážek bylydosaženy na východě Čech, a to i v Pardubickém kraji – zde se jednalo o
vůbec nejnižší zaznamenanýroční srážkový úhrn od r. 1961.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí.
V naší obci vybírali voliči ze 4 kandidátek: Křesťanskodemokratická unie - Čs. strana
lidová KDU – ČSL), Hasiči, Pro budoucnost Lukové a Přátelé přírody - MS Luková. Z
těchto voleb vzešlo nové Zastupitelstvo obce Luková, které bude pracovat v tomto
složení: Miroslava Fojtů - starostka obce, Petr Celý - místostarosta, dále Ing. Jakub
Baborák, Mgr. Jaromíra Celá, Petr Duspiva, Jaromír Klubrt, Ing. Petr Kotěra, Radomír
Popelář, Eliška Sontáková. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Petr Kotěra,
dalšími členy Ing. Jakub Baborák a Hana Hajzlerová. Kontrolnímu výboru bude
předsedat Mgr. Jaromíra Celá, členy jsou Jaromír Klubrt a Petr Duspiva. Stejně jako ve
všech obcích a městech naší republiky složili i nově zvolení zastupitelé na ustavujícím
zasedání obce slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Luková a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Fotodokumentaci z ustavujícího zasedání zastupitelstva pro nás pořídil Ing. Stanislav
Vimr:

INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
KULTURNÍ DŮM

Náš kulturní dům je vlastně takovým multifunkčním domem, kde se nachází pohostinství,
tělocvična s příslušenstvím, velký sál a přísálí, jídelna, kuchyň a šatna s příslušenstvím a
také bytové prostory.V 1. patře přibydou ke stávajícímu ještě další tři menší byty. Právě i
z tohoto důvodu je oprava náročná po všech stránkách – té stavební, finanční a časové.
V létě bylo dokončeno rozsáhlé vybourávání, veškeré nejdůležitější práce jako nová
střecha, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, kanalizace, topení, osazena jsou nová okna,
otlučeny staré a nataženy nové vnitřní omítky – to vše v celém objektu, částečně i
venkovní fasáda. Vlastně zůstaly stát jen obvodové zdi a některé stropy, všechno ostatní
se provádělo znovu. Složitá byla i oprava septiku, k němuž neexistovala žádná
dokumentace a trvalo dlouho, než se podařilo zjistit, co všechno a odkud je tam svedeno a
jak to vše nově vyřešit. Problém byl i s dosažením potřebného spádu ohledně odtoku
vody. Již několik měsíců předtím jsme však dočerpali finanční prostředky určené na
dokončení prací.

Zastupitelé tedy schválili návrh starostky na vzetí dalšího úvěru ke zdárnému dokončení
akce, jehož vyřízení u České spořitelny trvalo také několik měsíců. Předpokládané
celkové náklady na opravu objektu se zatím pohybovaly okolo 20 mil. Kč.
Koncem roku 2018 už se řešily záležitosti, jako je osvětlení sálu, gastro zařízení do
kuchyně, interiérové vybavení, dveře, nábytek, osvětlení, jevištní technika atd. Souběžně
s dokončovacími pracemi v těchto prostorách jsme již s projektantkou paní Dvořákovou
plánovali výstavbu dalších 3 bytů v 1. patře kulturního domu, kdy ke stávajícímu
obecnímu bytu přibydou ještě další 3 menší byty tak, abychom využili co nejvíce půdního
prostoru.
Pozn.: Kompletní fotodokumentace z průběhu stavebních prací je velmi zajímavá, ale
také obsáhlá. Naleznete ji na webových stránkách naší obce ve fotogalerii.

TĚLOCVIČNA
Po dokončení stavebních úprav bylo potřeba
do těchto prostor pořídit ochranné sítě na
okna a další vybavení - např. stoly na stolní
tenis, žíněnky, lavičky, florbalové branky,
také šatnové věšáky s lavičkami, stojany a
další drobnosti. Na uvedení tělocvičny do
provozu se těšili stolní tenisté (tzv. stará
garda), kteří se vní sešli už na svátek sv.
Mikuláše 6.12.2018, aby trénovalia hned 15.
prosince uspořádali ve stolním tenise turnaj. Také fotbalisté se chystají tělocvičnu
navštěvovat, a to zejména pro trénink s dětmi. Správcem tělocvičny se stal Stanislav
Mikulecký, který si zároveň vzal na starost její pravidelný úklid. Poplatek za využití
tělocvičny byl stanoven na 100
Kč za

hodinu pro

místní

občany a 200 Kč pro přespolní
návštěvníky. V ceně poplatku
je

i

možnost

využití

příslušenství jako je WC a

sprcha s teplou vodou. Tělocvična je za výše uvedený poplatek k dispozici téžširoké
veřejnosti – rodinám s dětmi, skupinám přátel apod.

POHOSTINSTVÍ
Dne 2. března 2018 se poprvé otevírala nově opravená hospoda. Jejím věrným
návštěvníkům jistě vůbec nevadilo, že interiér nebyl ještě dokonale zařízen a doplněn
např. závěsy na oknech, poličkami apod., také lišty na olemování obložení se doplňovaly
až dodatečně. I tak byla nálada u prvního zde natočeného piva skvělá.

OPRAVA VODNÍ NÁDRŽE V KVĚTNÉ
Na základě stížností a poukazování na žalostný stav vodní nádrže v Květné (původně
požární nádrže) obec rozhodla o její rekonstrukci. Na drahou projektovou dokumentaci
(za 100 000 Kč) obec požádala Místní akční skupinu Lanškrounska o dotaci na
projektové práce a žádosti bylo vyhověno. Obec tak hradila pouze 30 % z ceny. Nádrž
byla prozatím vypuštěna a následovat by měla celková oprava vedoucí k obnovení vodní
plochy, pokud se obec nerozhodne pro jinou úpravu tohoto veřejného prostranství.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZEMŘELI:
Josef Doleček, Karel Pišťáček, Marie Urbanová, Vojtěch Hrubčík,
Josef Němeček, František Píše, Josef Hejl, Karel Prokop,
Květoslava Němečková, Eduard Jíša, Marie Hejlová, Věra
Matyášová, Radim Pácl, Libuše Kašparová

NARODILI SE:
Vojtěch Prouza, Adam Knápek, Jacob Bandy, Justýna Křížová,
Laura Böhmová, Michal Hrubčík, Tereza Marková, Karolina
Husáková, Tamara Šaršonová, Jakub Kovář, Natálie Kvapilová,
Gabriel Bandy, David Miko

Děti jsme slavnostně přivítali dne 12. října v zasedací místnosti obecního úřadu

.

KAMENNÁ SVATBA MANŽELŮ KONÁRKOVÝCH
Po diamantové svatbě, oslavené v r. 2013, došlo i na svatbu kamennou a manželé Jarmila
a Evžen Konárkovi slavili 12. září 2018 výročí 65 let společného života. Obec Luková se
připojila k četným blahopřáním rodinných příslušníků a přátel, kteří se oslavy účastnili.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Víte, že ...


žáci naší školy v 5.ročníku testují své znalosti prostřednictvím SCIO testů? V
porovnání s ostatními školami z celé ČR se pravidelně umisťuje naše škola mezi
20 %nejlepšími. Ve školním roce 2016/2017 se dokonce žáci 5. ročníku svými
výbornými znalostmi zařadili jako třída mezi 10 % nejlepších.



naše škola nabízí dětem zábavně-naučnou činnost prostřednictvím klubů
(čtenářský klub, badatelský klub, klub her a logiky), které jsou financovány z
dotací EU? V rámci klubů bylo do školy zakoupeno mnoho nových her, knih a
učebních pomůcek. V badatelském klubu si děti mohly díky pomoci tatínka dvou
žáků, pana Martina Pachla, sestrojit a vypustit vodní rakety.



žáci naší školy jezdí každý rok na týdenní pobyt do přírody? V roce 2017 děti
pobývaly v Bartošově Peci v Českém ráji a na jaře 2018 v Potštejně.



se žáci naší školy zapojili do projektu "Záložka do knihy"? V rámci toho projektu
si vyměnili záložky na téma pohádky a bajky s kamarády ze slovenské školy ve
vesničce Okružná v okrese Prešov.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dne 6. ledna se dětští koledníci
různého věku spolu vždy s jedním
dospělým doprovodem opět vydali
ke dveřím našich domácností se
zpívanou

koledou.

Lidé

byli

vstřícní a štědří. Do celostátní
sbírky naše obec tedy přispěla
částkou 20 424 Kč. Všem, kdo
podporují dílo Charity a na sbírce
se jakkoli podílejí, poděkovala
ředitelka Oblastní charity v Ústí
nad

Orlicí

Letošníročník

Ing.

Marie

sbírky

Malá.
podpoří

charitní služby na Orlickoústecku.
Jedná

se

např.

terapeutické
domácíhospicovou

o

sociálně
dílny,
péči,

pečovatelskou službu, rodinná centra, občanskou poradnu a další.

PEL – MEL


V zastavěné části obce – probíhá již druhým rokem, místní šetření provádí
pracovník Katastrálního úřadu Pardubice p. Sýkora za pomoci p. Jiřího Hejla nové
mapování - (digitalizace) katastrální mapy Luková



Sportovně střelecký klub Orlice Ústí nad Orlicí, který sídlí v Lukové, pořádal
letos již 12. ročník střelecké soutěže Lukovský Trap a finančně podpořil naši
základní školu při školním výletu do Vyškova a na Macochu



Nově obec umístila na několika sběrných místech sběrné nádoby na přepálené
oleje z domácností. Ty se pak budou svážet společností k tomu určenou
k ekologické likvidaci olejů.



Ve fotbalovém klubu tělovýchovné jednoty Luková jsou v současné době aktivní i
dětské oddíly Bambiny, Starší přípravka a Mladší žáci.



Na podzimní floristické dílny pozvala všechny zájemce opět paní Jiřka Francová,
a to do budovy čp. 181 v Lukové (ZOD Žichlínek). Sebou bylo potřeba si přinést
různé přírodniny, jako je mech, kůra, žaludy, kaštany, jeřabiny, sušené květy
apod., základ na věnec a další pomůcky, z nichž potom společně vytvářeli
podzimní vazby.



Kurzy šití a ručních prací připravila pro zájemce pí Martina Paulusová v budově
Zemědělsko-obchodního družstva Žichlínek také v budově čp. 181 v Lukové.



V letošním roce skončilo provádění pravidelných bohoslužeb v kostele v Lukové.
Na tyto bohoslužby docházelo čím dál méně věřících, i přes to, že je navštěvovali
lidé i ze sousedních vesnic. A tak jeden z největších vesnických kostelů v okolí je
uzavřen a slouží pouze 1x či 2x do roka alespoň jako koncertní síň s vynikající
akustikou při pořádání letního nebo adventního koncertu.



Firma Extraservis s.r.o., která sídlí v Lukové čp. 100 (dům vedle obecního úřadu),
nabízí nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.



Předvánoční turnaj ve stolním tenise bude každoroční akcí, na kterou se hráči těší
a které se u nás mohou zúčastnit i stolní tenisté z okolí. Stejně je tomu i v případě
přátelského hokejového utkání mezi obcemi Luková a Damníkov – to se obvykle
odehrává na konci roku mezi svátky.



6. ročník kombinované soutěže chladnokrevných koní proběhly za podpory
Policie ČR opět v Květné. Soutěžilo se v disciplínách ovladatelnost v kládě,
formanská jízda a těžký tah.



Lukovské pouťové slavnosti se letos odehrávaly v areálu fotbalového hřiště ve
dnech 13. – 15. července jako vždy s bohatým občerstvením a letos i včetně
večerní diskotéky se Standou Celým, a to pod širý nebem.

KOMPOSTÉRY
V rámci Svazku obcí Lanškrounsko jsme se na základě ankety
ještě s dalšími 9 obcemi zapojili do projektu Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných odpadů. Svazek podal žádost o dotaci
z Operačního programu životní prostředí a na jaře letošního roku
byla žádost schválena. Využíváním kompostérů by mělo dojít v regionu Lanškrounsko ke
snížení množství komunálního odpadu v popelnicích, kde často končil právě i biologicky
rozložitelný odpad. Na základě celoplošné obecní ankety se zájemci o kompostéry
přihlásili na obecním úřadu a na základě smlouvy o výpůjčce kompostér spolu
s brožurkou ohledně jeho užívání obdrželi.

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
V roce

2018

probíhaly

po

celé zemi oslavy
a

připomínky

ohledně

100.

výročí
vznikuČeskoslo
venska.

V naší

obci jsme si jej
připomněli dne
2.října
odpoledne
vysazením
památné lípy u kostela sv. Markéty. U lípy jsme umístili i památnou destičku pro stálou
připomínku tohoto výročí. Výročí nám svým zajímavým povídáním o našem národním
stromu – lípě připomněli žáci lukovské základní školy. Ženský pěvecký sbor
z Lanškrouna k této slavnosti připravil hudební program, během kterého probíhalo vlastní
sázení. Každý z přítomných se mohl na sázení podílet přidáním zeminy k sazenici lípy.
Nakonec jsme si všichni společně zazpívali oblíbenou píseň pana prezidenta T. G.
Masaryka „Ach, synku, synku“. Po oslavě jsme ještě poseděli a vespolek pobesedovali u

drobného občerstvení.Všechnototo dění opět zdokumentoval fotografiemi p. Vimr a
přidal i zajímavosti z historie, které uvedl ve svém článku a zveřejnil v elektronickém
zpravodajilanskrounsko.cz.
Na akci se přijel podívat i asistent senátora Petra Šilara – na obrázku přidržuje sázenou lipku.

x

BRUSLENÍ NA KOZÍM RYBNÍKU
Nestává se v posledních letech často,
že by byly v zimě tak příhodné
podmínky pro bruslení na přírodních
vodních plochách. V letošním roce
tomu však bylo jinak. Informace o
tom, že se na rybníce scházejí děti i
dospělí a užívají si těchto zimních
radovánek se brzy rozkřikla a na ledě
se odehrávaly i provizorní hokejové
zápasy s jedinečnou atmosférou i díky různým improvizacím, kdy branky tvořily dvě
boty, občerstvení jsme si donesli z domu ve formě termosky s čajem, k tomu sušenky či

moučník pro všechny dohromady a dokonce p. RadekSonták vařil provizorně kávu
z otevřeného kufru svého auta pro každého zájemce.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LUKOVÁ
Hezký dopis přišel na obecní úřad od místních sportovců:
Poděkování za finanční podporu
Dobrý den, chci vám všem poděkovat za finanční příspěvky, které nám poskytujete.
Díky vaší podpoře se nám daří udržet v soutěži 3 mládežnické týmy (mladší žáky, starší
přípravku a bambini). Chci se tímto s vámi podělit i o úspěch mladších žáků, kdy minulý
rok skončili v soutěži na 3. místě. No a letošní rok se stali přeborníkem Okresní soutěže
mladších žáků. Z 22 odehraných zápasů 21 x slavili vítězství a 1 x prohráli s celkovým
skóre 147:24.
Pevně věřím a doufám, že se nám to ještě s některým mládežnickým týmem podaří.
Sportu zdar a fotbalu především.

Zdraví Pavel Šípek

Turnaj starších žáků ve Srubech

ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
Letošní vystoupení renomovaného a u nás již také známého varhaníka Adama Viktory
v rámci Českého varhanního festivalu bylo zpestřeno zpěvem Gabriely Eibenové a tóny
trumpety v podání Jaroslava Halíře a to dne 23.6.2018. Na výdaje spojené s uspořádáním
koncertu přispěl opět Pardubický kraj částkou 10 000 Kč.

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ V KVĚTNÉ
Každoroční Svatovavřinecká pouť v Květné se těší veliké oblibě veřejnosti ze širokého
okolí naší obce. Je to mimo jiné proto, že zde lidé naleznou duchovní slovo na pravidelně
se konající mši svaté, mají radost ze vzájemného setkání a také se těší na po mši
následující skvělou zábavu při hudbě, kterou letos zajistila cimbálová muzika Jožky

Šmukaře. Na poutích bývají často přítomny významné osobnosti – například
lanškrousnký pan farář Zbigniew Czendlik, byl zde i královéhradecký biskup mons. Pavel
Vokál a v letošním roce přijal pozvání a také se dostavil europoslanec za KDU-ČSL
Tomáš Zdechovský. Lidé velmi ocenili, že s nimi pan Zdechovský pohovořil o tom, co je
trápí a s jakými problémy se potýkají nebo s čím se potýká naše obec. Pan Šmukař přivezl
z Moravy výborné víno, k dispozici byly grilované speciality, ale i něco sladkého ke
kafíčku. Zábava skončila až v pozdních večerních hodinách.

MYSLIVECKÝ TÁBORÁK
Jednou z dalších tradičních akcí je oblíbený a
vždy hojně navštívený myslivecký táborák, který
pořádá naše myslivecké sdružení u myslivecké
chaty v Lukové každoročně okolo poloviny srpna.
Nikdy zde nechybí výborná hudba a zábava se
Standou Celým, zvěřinová kuchyně, speciality z
grilu a tombola.

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
Ještě jednou a to 4. října 2018 jsme kvůli našemu opravovanému kulturnímu domu museli
oslavu svátku seniorů uspořádat na sále v sousedním Damníkově. Obec Damníkov nám
tedy znovu vyšla vstříc a my jsme si do jejich sálu pozvali kapelu Šmrnc z Prahy, která
nám zahrála spoustu staropražských písní podobných repertoáru známé hudební skupiny
Šlapeto. Hudebníci vhodně a nápaditě přizpůsobili svůj repertoár 100. výročí vzniku
Československa a program zakončili známou písní Karla Hašlera „Ta naše písnička

česká“, kterou si zazpívali i všichni přítomní a společně tak uctili tuto významnou

historickou událost.

Součástí bohatého programu pro seniory se opět stala tombola, společná teplá večeře,
lukovské koláče od psníKotěrové a Duškové a květinové vazby Jiřky Francové. A ačkoliv
panVimrvystavujev posledních letech na každém setkání seniorů i na spoustě dalších
obecních akcích, zájem o jeho fotografie dokumentující nejen život v historii i v
současnosti obce, je stále neutuchající.

S reprodukovanou hudbou rozproudil závěrem volnou zábavu opět Standa Celý, takže
legrace opravdu nechyběla.

ADVENTNÍ KONCERT 2.12.2018
Vystoupení

hudební

skupiny

Generace z Ústí nad Orlicí nám
zpříjemnilo začátek adventního
období

se

repertoárem

svým
písní.

pestrým
Závěrem

koncertu si účinkující připravili
dvě známé písně též pro společné
zpívání
publikem.

s velice

početným

Tak jako každým rokem i letos probíhají tradiční kulturní a společenské akce v prosinci
jedna za druhou, jen jejich časový sled se občas mění. Adventní období jsme letos zahájili
koncertem v kostele, následovala Mikulášská nadílka pro děti a besídka dětí z MŠ a ze ZŠ
a to dne 4. prosince pod vánočním stromem u kulturního domu a na stejném místě se nás
také již tradičně hodně sešlo na oblíbené akci Česko zpívá koledy 12. prosince v 18
hodin.Nejvíce lidí si zazpívalo koledy s Deníkem na Orlickoústecku – psalo se poté
v novinách Orlický deník, kdy se ke společnému zpívání sešlo na 21 místech
Orlickoústecka přes dva tisíce lidí.

ZÁVĚR
Dá se říci, že uplynulý rok byl pro obec vcelku klidný, bohatý na společenské události
v obci, a hlavně ve znamení dokončujících prací při opravě kulturního domu. Postupným
zprovozňováním jeho částí se tak začíná nová éra dění a historie této budovy. Snad bude
přínosem pro všechny a bude bohatá zejména na radostné události.

