KRONIKA OBCE LUKOVÁ
Opis díl 1.

PŘEHLED DĚJIN OBCE
Podle různých záznamů, ponejvíce v německých kronikách obecních, farních a školních je
zřejmé, že Němci, kteří do našeho kraje přišli při kolonizaci za Přemyslovců nebo po 30tileté
válce, rádi přijali záznamy českého kronikáře Václava Hajka z Libočan, který se nerozmýšlel,
a neměl-li historické prameny, staré dějiny prostě vymýšlel. Jeho povídka o našem kraji zní:
V pátém století před Kristem usadil se při hranicích Čech a Moravy a Slezska germánský
národ Suevů či Hermudurů. Vládl jim král Panillus. V kotlině mezi Suchým vrchem
a Sněžníkem založili si hlavní město, které podle krále dostalo jméno Krůtik, z toho vzniklo
české jméno Králíky a německé Grulich. Svou korunu uložil král v opevněném městě, jež
nazval Landeskrone, nynější Lanškroun. Na hranicích své země postavil hrad, jenž nazval
Landesberg, to je Lanšperk. O tom není žádných dokladů, ale Němci se rádi této domněnky
chytili, aby dokázali dřívější přítomnost germánských kmenů.
Pravda je, že kraj ponejvíce porostlý pralesem patřil českému knížeti. Po vystřídání mnoha
knížecích rodů přišla panství do rukou královských. V letech 1285 – 1288 vládl lanšperským
panstvím Záviš z Falkenštejna. Po popravě Záviše se rozhodl Václav II., že panství, které
zabíralo celý nynější okres ústecký a lanškrounský, dá klášteru zbraslavskému. To se
uskutečnilo roku 1304. V listině, kterou daroval toto panství, jsou téměř všechny obce
vyjmenovány. Naše obec je tam jmenovaná jako Lucon (latinsky).
Německá kolonizace byla u nás provedena týmž způsobem jako všude jinde. V Německu byl
již tehdy nedostatek půdy. U nás v té době se teprve zalidňovaly kraje a majitelé pohraničních
krajů, zvláště za Přemysla II., hledali kolonisty. V době převzetí lanšperského panství roku
1304 byla již provedena částečná kolonizace Němců zvláště v pruhu kolem Lanškrouna.
V naší obci byli však podle jiných dokladů Češi (české nápisy ve starém dřevěném kostelíku
aj.), čemuž svědčí i název obce Lukové podle množství luk. Němci však, a hlavně německá
vrchnost, způsobili, že Češi časem byli o půdu připraveni. Některé obce na Lanškrounsku si
však zachovaly svůj český ráz. Panství trpělo v pozdějších letech nájezdy loupeživých rytířů,
čemuž učinil přítrž teprve král Karel IV. V r. 1356 přitáhl a dobyl hrad Žampach u Kyšperka
a loupeživého rytíře Pancíře dal oběsit.
Roku 1358 prodal zbraslavský klášter lanšperské panství Janovi II., biskupu litomyšlskému.
(V té době byla zde již fara podle záznamu archivu v Litomyšli). Jeho panství však netrvalo

dlouho. V Lanškrouně byl klášter Augustiánů, založený v r. 1371, který byl asi za 50 let
husity zbořen a vypálen. Spálený klášter byl později opraven a přestavěn na panské sídlo.
Je to nynější starý zámek ve městě. Také lanšperský hrad byl roku 1425 a 1429 husity dobyt
a zbořen.
Významným datem pro náš kraj je 7. červenec 1622, kdy přešlo panství do vlastnictví Karla
z Lichtenštejna. Jmenovaný byl místodržitelem českého království za pobělohorských poprav
českých pánů a konfiskací, byl též předsedou hrdelního soudu r. 1621. Tím dnem přišly
hrůzy, popravy, mučení, vypovídání ze země a konfiskace majetku. Zvláště nekatolíci byli
krutě pronásledováni. Všechna dřívější práva občanů byla prohlášena za neplatná.
Za třicetileté války trpěl lanškrounský kraj velice, neboť tady prošla vojska císařská i švédská.
Mnoho vesnic bylo úplně zničeno. Lanškroun však přece měl na 229 usedlostech
1 137 obyvatel, většinou Čechů.
Druhá kolonizace byla prováděna po třicetileté válce po roce 1683. Mnoho obcí bylo zničeno
téměř úplně, obyvatelstvo vymřelo buď válečnými útrapami, nebo morem. Touto druhou
kolonizací byl posílen německý živel, který od první kolonizace ještě nevymřel. Po válce
nastalo trochu klidu, ale těžký život při tehdejším způsobu hospodaření, častá bída a hlad však
trvaly dále zvláště v horských krajích. Brambory se tehdy teprve zaváděly, žita bylo málo,
proto se jedl i ovesný chléb. Nejhůře bylo za války sedmileté (1756 – 1763), kdy ještě také
umírali lidé hladem.

Škola
Za doby Marie Terezie r. 1744 vyšla nařízení, že při každém chrámu farním musí být triviální
škola. (Trivium = čtení, psaní, počítání.) Do této školy měly chodit děti od 6 do 12 let.
Skutečně také byla u nás škola již v roce 1776. (Byla umístěna v budově za školou č. p. 151.)
Avšak podle Libri Relationum je zřejmé, že zde byla škola již v letech 1676 – 78. Do r. 1870
byla zdejší škola jako pobočka školy v Damníkově. Do r. 1851 chodily do zdejší školy též
děti z Kozínohy. Dosavadní budova školy stojí od r. 1816. (Byla postavena nákladem
1 440 zlat.) V roce 1874 byla rozšířena dosavadní jednotřídní škola na dvoutřídní přistavěním
jižního křídla budovy (4 200 zlat.). V r. 1903 byla škola přístavbou sever. křídla rozšířena
na trojtřídní. Tehdy byla dosavadní školní budova komisí prohlášena za nevyhovující a mělo
dojít ke stavbě nové školy. Obec však neměla dosti pochopení pro tento objekt, a proto došlo
zase jen k přístavbě.

Dvůr
Při zřízení lukovského dvora dal kníže Lichtenštejn třem sedlákům náhradou půdu za tři
dvory v Ústí nad Orlicí (Dreihöt). Rybník byl napuštěn v r. 1700 a měřil přes 300 měřic
(60 ha). Pro službu v případě nebezpečí velké vody a protržení hrází byl ve dvoře stále držen
jezdecký kůň, na kterém by posel dojel do sousedních obcí s výstrahou.

Pověsti
Ve sbírce pověstí lanškrounského kraje můžeme se dočíst o zdejší obci toto: Na cestě
z Lanškrouna do Lukové jsou Boží muka, na kterých je letopočet 1749. V dávných dobách až
sem sahal prales, jehož mohutných kmenů bylo použito na stavbu prvního dřevěného kostela
v Lukové. Za zvláště posvátnou věc v kostele byl považován obraz sv. Gottharda, k němuž
měli obyvatelé velkou důvěru. O jeho původu se vypravuje: Když ještě byl velký rybník
lukovský, bývala obec často stíhána velkým krupobitím, které přicházelo přes rybník a vše
zničilo. To trvalo léta, a proto lidé umírali na velkou bídu. Jednou opět nastala velká vichřice
a lidé plni zoufalství hleděli na zkázonosné mraky, které hrozily zničit úrodu těsně přede
žněmi. Rychtářka se v úzkosti obrátila s prosbami na sv. Gottharda. Přinesla z komory
poslední kousek chleba, který měla, a držela jej proti blížícím se mrakům. Skutečně tenkrát
byla Luková před pohromou uchráněna a měla pěkné žně. Na památku toho dala rychtářka
namalovat obraz, který je dosud na pravém postranním oltáři, kam byl přenesen z dřevěného
kostela. Památka se slavila vždy 4. května průvodem k patronu obce, sv. Gotthardovi.

Kostel
Ve starém dřevěném kostele, který byl vystavěn v r. 1304, byly zachovány obrazy ještě z dob,
kdy zde byli Češi. Tyto obrazy představovaly výjevy ze selského života a svědčily nejlépe
o českém původu obce. U tohoto kostela musela být zbořena věkem sešlá zvonice a v r. 1682
byla postavena na jižní straně zděná zvonice 24 m vysoká, která byla zbořena r. 1882. Starý
kostel musel být pro sešlost v r. 1860 uzavřen a byl po nejnutnějších úpravách otevřen opět
22. 10. 1871. Tehdy se obec rozhodla pro stavbu nového kostela. V r. 1876 byla postavena
farní budova. Dne 6. dubna 1882 byl přivezen základní kámen k novému kostelu z lomu
v Albrechticích. Tento neobyčejně velký kámen byl přivezen na voze 6 koňmi a je uložen
na jižním rohu věže. Vysvěcení základního kamene bylo provedeno 11. dubna 1882
za přítomnosti p. okresního hejtmana Voženílka z Lanškrouna. Stavba lodi kostela byla

dokončena v prosinci téhož roku. V roce 1883 byla postavena věž kostela, která je až
ke (stříšce) kříži na stříšce 40,60 m vysoká. V roce 1884 musela být zesílena podpěrná stavba
u chrámové lodi, jelikož dostala několik trhlin. Na této dodatečně odpovědné práci ztratil
stavitel Seifrt z Lanškrouna mnoho peněz. Teprve 11. října byl kostel slavnostně vysvěcen
královéhradeckým biskupem Janem Haisem. Rozpočet na stavbu činil 19.345 zlatých.
Varhany stály 2.100 zl. Zvony byly přeneseny z dřívější zvonice a zavěšeny r. 1886. Hodiny
byly vestavěny r. 1893. Na místě starého českého kostela stojí na hřbitově pomník, který toto
místo označuje.

Dráha a silnice
V roce 1844 až 1845 byla dostavěna katastrem obce jednokolejná trať z Olomouce do Prahy.
V r. 1885 byla dokončena stavba okresní silnice z Lanškrouna do Lukové.

Požár ve dvoře
Dne 24. října 1896 zachvátil požár zdejší dvůr, jehož polovina padla za oběť ohni i s úrodou.
Před tím ve dvou letech bylo v obci 14 požárů hospodářských usedlostí, zapálených většinou
bleskem.
Podle záznamů ve farní kronice a matrice byla v obci stále česká menšina. Většinou to byli
dělníci na panském dvoře. Jejich děti navštěvovaly německou školu.

SVĚTOVÁ VÁLKA 1914 – 1918
Světová válka v letech 1914 – 1918 se projevila v obci stejně jako po celém mocnářství
rakousko-uherském. Po odchodu mužů do války byly odebrány v roce 1916 dva velké a jeden
menší zvon z věže kostela. Také měděné píšťaly z varhan ve váze 80 kg byly odevzdány.
O smýšlení Němců po skončení první světové války svědčí nejlépe zápis ve zdejší farní
kronice, který praví doslova toto: „Mírovým diktátem Versailleským z roku 1919 (28. IV.)
bylo 3 ½ milionů Němců proti jejich vůli přinuceno žít v ČSR. Češi začali prý ihned Němce,
Maďary a Rumuny utiskovat. Němcům (ale i Čechům) byla půda větších dvorů následkem
pozemkové reformy zcela jednoduše odňata a za malý peníz prodána Čechům. Lanškrounský
hejtman měl mezi 35 úředníky jen 2 Němce. Němci nedostali práci, úředníci byli
pensionováni a školy zavírány.“
Je pozoruhodné, že tyto lži se odvážil napsat do kroniky německý farář ihned v prvních letech
republiky. Jak se potom dalo počítat s jejich spoluprací při výstavbě republiky, kde měli
ústavou zaručená stejná práva? Dále potom píše: „Dvacet let trval tento útisk, až míra byla
naplněna a přišla spravedlnost. Na Reichstágu v Norimberku prohlásil Adolf Hitler: „Jestliže
Češi nedají Němcům v republice svobodu, dám jim ji sám.“ “ Němci se na tuto svobodu těšili,
svědčily o tom četné zápisy.
O průběhu české kolonizace po první světové válce a o dalších událostech až do r. 1945 bylo
sepsáno za spolupráce starousedlíků toto:
„Po první světové válce přispělo utvoření samostatného státu k upevnění a rozšíření české
menšiny ve zdejší obci. Národní jednota severočeská v Lanškrouně dala podnět ke kolonizaci.
Podle návrhu pozemkového úřadu v Praze (po zákoně o pozemkové reformě) mělo dojít
k utvoření 2 zbytkových statků (jeden v Lukové a druhý v Žichlínku). Na nátlak Severočeské
jednoty a zemědělských korporací a stran byl tento návrh zrušen a došlo k rozdělení bývalého
lichtenštejnského dvora českým osídlencům. Před tím v roce 1925 byly obce vyzvány, aby se
přihlásili zájemci o půdu z bývalých knížecích dvorů. Na základě podaných žádostí přišlo
do zdejší obce roku 1926 dvanáct kolonistů. Zdejší dvůr měl být původně obydlen
18 kolonisty po 12 ha. Na nátlak německé rolnické strany (Bund der Landvirte), která v té
době vstoupila též do vlády, došlo ke snížení počtu kolonistů na 12 rodin.

Na podzim v r. 1926 převzalo holou neobdělávanou půdu těchto 12 kolonistů. Ve stávajících
budovách bývalého dvora, které byly rozděleny na šest dílů, byly přiděleny části k úpravě
a užívání těmto osídlencům:
Jaroslav Šula z Horních Heřmanic dostal příděl 15 ha a č. p. 168.
Alois Šaršon z Kochova č. p. 20, okr. Boskovice, dostal 15 ha půdy a č. p. 169.
Jan a Františka Hejlovi z Nepomuku č. p. 5, okr. Lanškroun, dostali 15,5 ha a č. p. 171.
Jan a Emilie Šilarovi z Horní Čermné č. p. 522, který jako mistr kovářský dostal 6 ha
půdy a číslo popisné 170.
František a Marie Vaníčkovi z Bystrce č. p. 57 dostali 16 ha půdy a čís. pop. 172.
Antonín Chroust zastával v bývalém dvoře službu hospodářského adjunkta. Dvůr měla
v nájmu Severomoravská cukrovarnická společnost v Mohelnici. Chroust dostal proto větší
příděl jako u zbytkového statku, a to 26 ha a č. p. 13.
Dalších šest kolonistů si mělo postavit nové usedlosti na pozemcích kolem dvora. Byli to:
František a Žofie Štrohnerovi, příděl 15 ha a č. p. 162.
Alois a Anna Beranovi z Horních Heřmanic, příděl 16 ha a č. p. 163.
Jaroslav a Anna Duškovi z Verměřovic, příděl 15 ha a č. p. 164.
Tomáš Šaršon z Kochova, okr. Boskovice, příděl 15 ha a č. p. 165.
František a Marie Paukovi z Mistrovic, příděl 15 ha a č. p. 166.
Čeněk a Františka Sontákovi z Horní Čermné, příděl 15 ha půdy a č. p. 167.
K provedení úprav starého dvora ke stavbě a obývání zmíněných šesti usedlostí došlo v letech
1927 – 1929. V té době došlo podobně ke kolonizaci dvorů v Žichlínku (6 kolonistů)
a v Lanškrouně (12 kolonistů). Poněvadž oba dvory sousedí, měl Pozemkový úřad v úmyslu
utvořit z obou dvorů českou vesnici s vlastní samosprávou. Na nátlak Němců z obou vesnic
byl tento návrh zrušen. Před prováděním úprav dvora a novostaveb bylo žádáno Ředitelství
státních drah v Olomouci o zřízení zastávky a výhybky na přejezdu silnice do Žichlínka.
Ředitelství bylo ochotno tuto zastávku na tehdejší jednokolejné trati zřídit za finančního

přispění kolonistů na částce 60.000 Kčs. Návrh jednání byl postoupen obci Luková, a tu
Němci v obavě o další vzrůst českého živlu provedení zamítli. Z celkové výměry bývalého
dvora byla mimo příděl českých kolonistů přidělena Němcům v Lukové ¼ všech pozemků
tohoto dvora. Tyto pozemky obec přidělila obyvatelům a 4 ha půdy pod silnicí (kde jsou nyní
nové domky č. p. 173 až 182) rezervovala stavební místo. Celkové uskutečnění kolonizace
dalo mnoho práce a jednání po úřadech vzhledem k odporu zdejších Němců, kteří za pomoci
svých vládních činitelů se tomu všemožně bránili. Zásluhu o uskutečnění této kolonizace měli
též Josef Jandík, předseda Národní jednotky severočeské a ředitel české měšťanské školy
v Lanškrouně, a pan Antonín Beran, rolník z Výprachtic, tehdy okresní důvěrník
republikánské strany. Jmenovaný A. Beran byl později za okupace Němci zatčen, uvězněn
a jako politický vězeň byl usmrcen.

Historie menšinové školy
Po provedení kolonizace bylo ihned pomýšleno na otevření české školy v místě. Poněvadž se
ihned nemohlo pomýšlet na stavbu školní budovy, byla upravena místnost pro třídu
v č. p. 171 u p. Jana Hejla, kde se počalo vyučovat r. 1927. Poněvadž toto umístění zcela
nevyhovovalo, pomýšlelo se stále na stavbu vlastní budovy. V r. 1934 se kolonisté rozhodli
ke stavbě „Národního domu“, ve kterém by byla umístěna i škola. Po postavení budovy byla
tato pronajata ministerstvu školství na 20 let a zůstala majetkem kolonistů. Stavbu vedl jako
polír p. Čeněk Sonták z č. p. 167. Celkový stavební náklad činil asi 120.000 Kčs a byl
rozdělen mezi kolonisty, přičemž tito obsadili přívoz materiálu a jiné práce. Vyučování v této
nové budově začalo ve školním roce 1935 – 36. Průměrně docházelo do této školy 18 – 20
dětí. Prvním a posledním učitelem ve staré i nové škole byl Matouš Žváček z Vráčného
na Moravě.

Život v obci – hospodaření
Po zavedení kolonizace byla ze strany Němců projevena nedůvěra ke zdatnosti Čechů
v hospodaření a Němci škodolibě prohlašovali, že Češi budou stejně muset místa opustit.
Po několika letech hospodaření se však ukázalo, že Češi dovedou lépe využít strojů a způsobu
práce. Němci se potom často přizpůsobili v hospodaření příkladu Čechů.

1938
V době tvoření Sudetoněmecké strany vedené K. Henleinem přihlásilo se nejdříve 18 členů.
Postupně se však strana zvětšovala. Veřejně se projevilo smýšlení Němců na 1. května 1938
v Lanškrouně na táboře lidu, kde promluvil sám K. Henlein. Poněvadž bylo zakázáno nosit
odznaky, sešli se skoro všichni v bílých punčochách. Aby se docílila co největší účast, dostali
všichni účastníci zdarma oběd. Události měly potom rychlý spád, až došlo k částečné
mobilizaci dne 20. května 1938. Vyvrcholení napětí bylo za doby podzimní mobilizace, kdy
mnoho Němců odepřelo nastoupit na vojenskou službu v armádě a zdržovalo se doma nebo
i v přestrojení na polích. Po rozhodnutí mnichovské konference projevili zdejší Němci plně
své smýšlení.
Při obsazování sudetských krajů, odstoupených Německu, vítali zdejší Němci říšské vojsko
velmi nadšeně a okázale s připravenými prapory a nápisy. Ve všech domech připravovali
hostiny. Domy českých občanů byly hlídány německými „Ordnery“. Německý starosta ihned
odebral klíče od české školy. Národní dům byl zabrán a nápis ihned otlučen. Při tom
slavnostním zabírání s pochodněmi a zpěvem prohlásil řečník, že tento dům zůstane navždy
německý a bude hájen krví a železem. Češi byli zastaveni všech funkcí v obci i okrese a byly
vymáhány nezaplacené daně. I zde došlo k tvoření nacistických formací, a to mimo „Ordnerů“
též hlavně SA (Sturmabteilung) a SS (Schutzstaffel). Okresním velitelem SA byl zdejší občan
V. Schrom. Do SS vstoupil též značný počet zdejších Němců. Zabráním zdejšího okresu byla
přetnuta hlavní trať Česká Třebová – Olomouc, a proto vlaky nejezdily až do doby, kdy úřady
rozhodly o průjezdu. Propustky na přechod nových hranic mezi Sudety a ČSR do vnitra Čech
vydávali Němci jen v nejnutnějších případech. Naše koruny byly vyměněny za říšské marky
v poměru 8,33 za 1 ŘM. Němečtí vojáci využili poměru ŘM ke Kčs k výhodným nákupům
všeho druhu. Zdejší Němci nadšeně oslavovali všechny významné dny, zvláště 20. dubna
narozeniny Adolfa Hitlera.

1939
Proklamace samostatného státu (Slovenského štátu) a 15. březen, kdy byl utvořen
„Protektorát Čechy a Morava“, způsobila Čechům v obci stísněnou náladu, neboť tím se
situace velice ztížila a ze strany Němců museli Češi často trpět výsměch.

Krupobití
Dne 26. června ve 3 hod. odpoledne postihlo větší část obce velmi silné krupobití, které
zničilo úrodu na 100 %. Také polní zvěř i srnky byly velkými kusy ledu zabity.
Podle výpovědi zdejších starých občanů nebylo pamětníka podobné katastrofy. Náhrada
za zničenou úrodu byla Čechům vyplacena jen z malé části, kdežto Němci si vymohli plnou
náhradu. Němci projevovali nadšení při vypuknutí války s Polskem. Tím dnem bylo zavedeno
řízené hospodářství a zavedeny potravinové lístky (1. 9.).

1940
Dne 10. 5. při vypuknutí války proti Holandsku, Belgii a Francii těšili se Němci na získání
dalšího území, neboť o výsledku neměli pochybnosti. Proto také po dobytí Paříže bylo
slavnostně zvoněno všemi zvony celý týden. Toho roku byly všem Čechům rozdány pracovní
knížky. Z toho se usuzovalo, že bude majetek Čechů brzy zabrán.

1941
Hned počátkem roku hledali Němci záminku k zabrání českého majetku. Na základě
provedených kontrol na hospodářstvích chtěli najít přestupky proti zásobovacím předpisům.
Bylo oznámeno, že se hospodaří špatně a že se provádějí sabotáže. Dne 24. května byl zabrán
majetek českých kolonistů v Lanškrouně (předtím také v Žichlínku) a dne 25. 5. došlo také
na Lukovou. Průběh celého řízení byl dosti rušný a němečtí úřednici byli chráněni policií,
protože se Češi zabrání bránili. Všude byl sepsán inventář, který byl velice nízko oceněn,
a celý majetek převzala německá osídlovací společnost v Šumperku do nucené správy. Bývalí
majitelé byli zařazeni v poměru deputátníků na celém spojeném hospodářství, které se potom
spravovalo jako jeden dvůr. Aby bylo usnadněno společné hospodaření, byly dobytek, zásoby
a stroje svezeny na určitá místa. Také ploty na dvoře byly odstraněny a budovy upraveny
ke společnému hospodaření. Šafářem se stal ve službách Němců A. Chroust. Mzda byla
stanovena podle úředních směrnic. Bylo to 37,10 RM za měsíc. Pracovní doba byla 11 hodin
denně. Ženy měly hodinový plat 17 – 23 Feniků. Deputát činil 1 l mléka denně na rodinu,
měsíčně 1 kg másla a 1 q obilí. Do svého rodiště se odstěhovali: p. Jan Šilar, František
Vaníček, František Pauk.
Při práci na cizím majetku se projevovala nechuť k práci a odpor k různým nařízením. Práci
vedl dosazený německý správce. Vystřídalo se jich několik. Mezi nimi byl i příslušník SS
Lamatsch, který byl dosazen proto, že prý Češi prováděli sabotáže. Jmenovaný chodil
na kontroly s revolverem a poháněl lidi do práce. Válka se Sovětským svazem, který Němci
přepadli 20. června 1941, přivedla světovou válku do posledního stádia. Všechny události
a celý vývoj války byly sledovány ze zahraničního rozhlasu.

1941 v kronice (1942)
Zima toho roku byla velice tuhá a dlouhá. Na německých statcích pracovali v tu dobu již
francouzští a polští zajatci. Poláci byli označeni písmenem P na prsou a byli velmi špatně
oblečeni. V tomto roce přišli sem na práci i ruští zajatci a civilisté přivezení z obsazených
krajů. Rusové byli označeni na prsou písmeny „Ost“. Byli ubytováni ve chlévě a celé stavení
bylo obehnáno ostnatým drátem. Za německého dozoru chodili na práci, přičemž byli často
biti. Ke stravě dostávali ráno odstředěné mléko a brambory, v poledne bramborovou polévku
a brambory a večer opět odstředěné mléko a brambory nebo jen 20 dkg chleba. Pro německou
frontu na východě sbírali Němci teplé prádlo a oděvy, protože i tam byla velmi tuhá zima.
V lednu byly ze všech vesnic odebrány zvony. (Na některých starých zvonech byly ještě
české nápisy). Zastřelení říšského protektora v Čechách R. Heydricha nemělo v Sudetech
takový ohlas jako v Protektorátě. Zdejší Němci se při té příležitosti vyjádřili, že je třeba
všechny Čechy pověsit.
V tomto roce zakoupila správa dvora traktor. Na úhradu doplatili koně a dobytek.
Traktoristou byl Jindřich Sonták.

1943
Po zabrání „Národního domu“ byl tento určen pro SA-Heim (domov organizace SA). Potom
sloužil H-J (Ha–Job) – Hitlerova mládež. Později přešel do nájmu obce, ta jej propůjčila
„Landistu“ (zemědělská služba), ve které musela všechna děvčata z Říše prodělat rok povinné
práce v zemědělství. Jak odcházeli hospodáři Němci na frontu, zastávali polní práce ponejvíce
zajatci a nasazení Češi i polští zemědělci, bývalí majitelé hospodářství, která byla zabrána
Němci. Podle hesla „Für Juden und Polen, sind Keine Kuchen“ („Pro Židy a Poláky nejsou
koláče“) nedostali Poláci a Rusové nikdy žádné pečivo. Kde Poláci pracovali, měli stavení
označené víškem slámy. Poláci nesměli spát s Němci pod jednou střechou, proto měli
společný „lágr“. Němci chtěli rozdělit Poláky tím, že Polákům z Ukrajiny poskytli různé
výhody a lepší ubytování. Pro poměr s Němkami byli dva Poláci veřejně pro výstrahu
oběšeni. Popravy se musili všichni Poláci z okolních vesnic zúčastnit. Německý zběh, který se
ukrýval ve dvoře, byl dopaden, ale Němci by byli raději dopadli nějakého Čecha, aby se
mohli mstít.
Toho roku se začalo se stavbou továrny na zpracování živočišných odpadů, tzv. „kafilerie“.
Němci tuto továrnu chystali ke spalování mrtvol z koncentračních táborů.
Na pomník padlých z 1. světové války přidělali tabule, kam připisovali padlé z této války.

1944
Na jaře byla opravena a uválcována zadní cesta od železničního mostu kolem č. p. 118.
Do vsi přišly části formace organizace „Todt“, které byly na útěku z SSSR a měly si zde
odpočinout. Byli mezi nimi Češi a Ukrajinci. Zdrželi se zde asi měsíc. Namísto nich přišla
eskadra SS s koňmi a ubytovala se ve dvoře. Tito koně utekli v noci vraty na trať, kde jich
deset vlak zabil. Tato skupina vzala s sebou hospodářské stroje a potraviny. Za č. p. 166 bylo
zakopáno 6 vagonů leteckého benzinu. Pro další oddíl SS s koňmi byly postaveny 2 polní
stáje, kde bylo 300 koní. Tento oddíl i s inventářem byl z Francie.
V této době začali již místní Němci nedůvěřovat ve vítězství „Reichu“. Při ústupu z SSSR
procházely obcí různé formace s dobytkem a jednou dokonce i s husami. Ve vsi byli též vždy
ubytováni. Na podzim se zde začal organizovat „Volkssturm“. Velitelem byl řídící učitel
H. Kleiner. Kopaly se zákopy a stavěly se též silniční překážky z trámů a kamene.

1945
Zatímco hrstka Čechů, zbytek starousedlíků a lidé nasazení v zemědělství se těšili na brzké
vítězství Spojenců, většina místního německého obyvatelstva se ještě těšila na vítězství
slibovanými tajemnými zbraněmi, až nebylo rodiny, která by nebyla touto válkou
poznamenána. Utrpení lidu v blížícím se konci se stupňovalo a „vítězný“ ústup Němců
z východu se projevoval transporty zajatců ze zajateckých táborů a německých běženců.
Koncem ledna projížděl po trati z Olomouce do České Třebové vlak s vězni z táborů z okolí
Osvětimi při 24 stupňovém mrazu v ostrém větru v otevřených vagónech (uhláky). Na úseku
ze Zábřehu na Moravě až do Brandýsa nad Orlicí bylo z tohoto vlaku smrti vyhozeno téměř
156 nahých vězňů. Dvě mrtvoly těchto nešťastníků jsou pohřbeny u přejezdu silnice
do Žichlínka.
V únoru procházely obcí transporty zajatců „Rusů“ ve velmi ubohém stavu. Byli ubytováni
ve stodolách zdejšího dvora, čtyři muži na 1 m2, tj. 1.500 mužů v jedné stodole. Zdrželi se zde
asi týden. Německé hlídky s nimi velmi krutě zacházely. K bití používali klacků a pažeb
pušek, proto většina zajatců měla otlučené hlavy i jiná zranění. I krmná řepa musela být
uzamčena, aby ji zajatci nesnědli. Pro 570 zajatců vařili takzvanou kaši ve 30 l hrnci, kterou
potom vlili do koryta pro prasata, které stálo na dvoře. Mnohý den nedostali zajatci vůbec nic.
Současně procházel transport anglických zajatců, kteří byli ubytováni ve vsi. Asi za týden
po prvním transportu přišel do vsi druhý transport ruských zajatců v počtu 1.600 ve skupinách
po 400 mužů. Z velkého hladu se probourali do komína, tím se dostali na sýpku, kde z hladu
snědli asi 30 g syrového tuku. Když to bylo zjištěno, 4 zajatci byli nemilosrdně stlučeni a
za trest museli stát se zdviženýma rukama. Večer je dovezli ke kostelu, kde byli zastřeleni.
Byli pochováni za hřbitovní zdí. Celkem bylo na tom místě pochováno 8 Rusů, další 4 byli
z vesnice. V tomto transportu používali k trýznění zajatců i psů. Po tomto transportu přišli
ještě angličtí zajatci, kteří odcházeli 3 dny před převratem. S nimi zacházeli Němci daleko
lépe. Sami dbali na čistotu, dostávali potraviny a každý si vařil na malém ohníčku jídlo. Byli
již tak zoufalí, že se posmívali německým běžencům z obsazených území. Tajně poslouchali
i rozhlas.
Ale ani Hitlerova smrt neubrala Němcům chuť k vedení války. Za dvorem chtěli ještě
před koncem války zřídit letiště. Velitelství bylo ve dvoře. Začali pracovat na polích

k Žichlínku. Ale práce zdržely deště. Když v Hoštejně vyhazovali skladiště munice, utekli
někteří Němci s připravenými vždy před rudoarmějci. (?)

Osvobození
První vojáci Rudé armády přijeli do obce 9. května, na autech za nimi přijelo vozatajstvo.
Obec byla střežena ozbrojenou stráží, jíž velel partyzán Karel Bílý z partyzánského oddílu
„Brodský“. Strážnice byla v Národním domě. Členy stráže byli: Josef Hejl, Květoslav Hejl,
Ladislav Kraus, Josef Marek, Adolf Netek, Josef Schwarz, Jindřich, Jiří a Miloslav Sontákovi,
Ladislav Šebrle, Ivan Švejkovský (Rus), Alois Vániš. Zbraně dostali v Lanškrouně.
Česká správa okresu vyzvala německé starosty, že ručí za pořádek v obci a musí svou funkci
až na další vykonávat za dozoru Čechů. Poláci, kteří byli na nucené práci v obci, odjeli
s vozy, koňmi a traktory do Polska. Němci, kteří byli funkcionáři v různých hitlerovských
organizacích, byli zajištěni a souzeni před lidovým soudem v Lanškrouně. Tam byl 18. května
zastřelen zdejší Němec Herbert Lug, který byl okresním vedoucím sedláků. Současně v této
době kořistní oddíly SA odváděly a odvážely ze vsi dobytek a zařízení jako válečnou kořist.
Na hrobě své matky na zdejším hřbitově se zastřelil velitel SA V. Schrom. Němci věřili, že
zde zůstanou jako po první světové válce.
Mimo stráž, která měla střežit státní majetek v obci, též správní komisař byl jmenován
na schůzi Čechů ze zdejšího okresu v Nepomukách. Byl to pan Čeněk Sonták.

Přehled stavu obce počátkem války
Domů 178.
Obyvatel asi 878, z toho asi 423 muži.
Čechů 95, Němců 783.
Podle věku:

Podle náboženství:
římskokatolické

do 6 let

98

855

do 14 let

116

evangelické

18

do 18 let

74

bez vyznání

5

do 65 let

490

nad 65 let

100

Rozloha v ha: 1 278,31
Lesní půda

27,94

Louky travnaté

286,1

Zastavěná půda

15,22

Zahrady

36,46

Orná půda

767,58

Pastviny

11,49

Vodní plochy

10,48

Ostatní neplodná půda

144,66

Př. želez. trať

12,22

Silnice, pol. cesty

38,24

Dne 10. června 1945 na schůzi místních občanů byli jmenováni po předchozím návrhu
členové správní komise z usedlíků z r. 1926 za přítomnosti komisaře p. Čenka Sontáka. Byli
to:
Alois Beran, rolník, č. p. 163
Josef Špringl, rolník, č. p. 23
Jan Šilar, kovář, č. p. 170
Jaroslav Šula, rolník, č. p. 168
Tato správní komise řídila počátek osídlení obce Čechy.

Odsun Němců
13. června byli tehdejší Němci za pomoci partyzánského oddílu z Těchonína vystěhováni
do Steinbachu v Kladsku. Dobytek byl sveden do větších stájí, kde jej ošetřovaly Němky,
které zde byly ponechány. Hned po odchodu Němců začalo osídlování. Při tomto nuceném
odsunu spáchalo několik Němců sebevraždu oběšením.
Prvním národním správcem byl Bernard Vaníček a po něm Jaroslav Vaníček, č. p. 1.
Osídlování pokračovalo rychle, protože bylo třeba, aby bohatá úroda luk i polí byla sklizena
včas. Tehdy zůstalo nesklizené seno, a proto bylo prodáno zemědělcům z okolních českých
obcí, kteří jej sklidili. O žních probíhaly již práce normálně, protože zde bylo již větší
množství osídlenců.
23. června se konala schůze zemědělců, na které byla zvolena zemědělská komise, která
pomáhala při dalším osídlování. Správní komise 2. července dovolila návrat faráři Pomerovi.
Místní potok byl pronajat rybářskému spolku v Lanškrouně.

První práci na správní komisi konal řídící učitel Ladislav Fišer. Od 13. července byl
ustanoven Jaroslav Němeček.

První národní výbor
Z podnětu voj. velitele s. Rejenta a řídícího učitele se konala 16. srpna v hostinci u Marků
veřejná schůze všech občanů, kde bylo rozhodnuto, aby byl zvolen první národní výbor,
protože českých osídlenců je dostatečný počet. Z této schůze vyšel návrh na členy MNV
ze všech 4 politických stran, které se v obci organizovaly. Zastoupení bylo poměrné.

Byli zvoleni tito občané:
Předsedou Sonták Čeněk, č. p. 167, za stranu národně socialistickou.
I. místopředseda Faltýnek František, č. p. 48, za KSČ.
II. místopředseda Zachař Josef, č. p. 72, za stranu lidovou.
III. místopředseda Konárek Alois, č. p. 58, za stranu sociálně demokratickou.

Členové místního národního výboru
Mikulecký Stanislav, č. p. 98, za stranu sociálně demokratickou.
Špringl Josef, č. p. 23, za KSČ.
Machatý Josef, č. p. 54, za stranu národně socialistickou.
Jireček Jan, č. p. 90, za stranu lidovou.
Pišťáček Antonín, č. p. 142, za KSČ.
Vaníček Jaroslav, č. p. 1, za stranu národně socialistickou.
Novák Jan, č. p. 74, za svaz české mládeže.
Richtr Josef, č. p. 75, za stranu lidovou.
Náhradníci:
Bureš Václav, č. p. 106, za KSČ.
Hebký Karel, č. p. 24, za stranu národně socialistickou.
Tobiška František, č. p. 81, za stranu sociálně demokratickou.
Smola Jindřich, č. p. 50, za stranu lidovou.
Dodatečně na schůzi dne 7. 9. byla provedena změna v MNV. Za Františka Faltýnka, který se
vzdal funkce, byl zvolen prvním místopředsedou Josef Špringl za KSČ.

14. září složili členové MNV slib do rukou předsedy Čenka Sontáka a vyslovili poděkování
správní komisi za její práci, která tímto dnem zastavila svou činnost. Na této schůzi byl Svazu
československé mládeže přidělen pozemek na hřiště proti Pomníku padlých. Obecním
pokladníkem byl zvolen pan Jan Šilar. Obecnímu tajemníku byl odsouhlasen měsíční plat
1.000 Kčs.
12. října byla schůze, která jednala o zřízení konsumního družstva „Jednota“.
Svazu československé mládeže bylo přiděleno jeviště v hostinci u Marků. Též na zřízení
obecní knihovny bylo pamatováno příspěvkem 5 Kčs na hlavu.
28. srpna byly na společné schůzi všech výborů politických stran ustanoveny tyto komise:
zemědělská, finanční, školská, bytová, sociální, osvětová, stavební, policejní a mléčná.
První žně byly šťastně dokončeny a oslaveny na společných dožínkách v okresním městě
Lanškrouně. Naše obec se zúčastnila několika alegorickými vozy, chlapci jeli na ověnčených
koních, děvčata byla v krojích.

Školství v obci
V německé škole bylo vyučování zastaveno počátkem května, kdy školní budovu obsadily
vojenské jednotky Rudé armády. Podél trati až ke kafilerii bylo tehdy umístěno velké
množství koní.
Po odchodu Němců 13. června byla školní budova opuštěna a různé živly, které se v revoluci
všude vyskytovaly, značně poškodily vnitřek školy a zařízení. Prvním správcem školy byl
19. 6. zmocněncem ministerstva školství pro národní školy v Lanškrouně se sídlem v Ústí
nad Orlicí jmenován řídící učitel Ladislav Fišer z Dolní Dobrouče, toho času bytem
v Hnátnici u Ústí nad Orlicí. Službu nastoupil 20. června. Nejdříve musel vyklidit chodby
od odpadků a trosek (střepů, hadrů, papírů, kostí a rozbitého nábytku) a uzavřít dveře
zabarikádováním. Ale ještě téže noci ukradli neznámí pachatelé z kabinetu, u kterého
vyvrátily dveře, harmonium. Později bylo nalezeno a vráceno. Proto si správce musel opatřit
vojenskou pušku, aby státní majetek ochránil. V té době pomáhal na správní komisi vydávat
potravinové lístky apod. Během deseti dnů za pomoci manželky a přidělené Němky připravil
školu k vyučování, které bylo zahájeno 30. června s 35 českými dětmi, které se do školy
přihlásily. Vyučovalo se jen dopoledne v jedné třídě, zatímco se celá škola upravovala.

Dne 17. 7. byl proveden zápis do 1. postupného ročníku na rok 1945/46 a škola vykazovala
stav (k 1. září 1945)
Postupný ročník

17

-

22

Postupný ročník

6

-

6

Postupný ročník

8

-

16

Postupný ročník

7

-

12

Postupný ročník

12

-

19

50

-

75

=

42 chlapců a 33 dívek.

Do měšťanské školy v Lanškrouně chodilo 39 žáků, do střední (gymnázium) 3, do jiných
odborných škol 2 žáci.
Školní rok byl ukončen 20. 7. 1945 již se 75 žáky a na školu byla jmenována další učitelská
síla z Horní Čermné, učitelka Josefa Kotolová, která se později provdala za učitele B. Macka
do Žichlínka, a na její místo dne 19. listopadu nastoupila slečna Helena Ciprová z Hradce
Králové a vyučovala též ve druhé třídě.
O otevření mateřské školy bylo žádáno již 4. srpna v prostorách bývalé mateřské školy
německé na náměstí.
Příjem školní rady v r. 1945 byl

12.721,40 Kčs

Vydání školní rady v r. 1945 byl

11.020,- Kčs

Zůstatek

1.701,- Kčs (převeden na rok 1946)

Měnová reforma
1. listopadu vláda výnosem zakázala výplaty vkladních knížek a výplaty životních pojistek
k ozdravění měny. Od 16. listopadu do konce se tyto vázané vklady přihlašovaly a výplaty
byly prováděny jen podle platných směrnic.
Jedna osoba mohla vyměnit 500 Kčs a výplaty byly prováděny k 1. listopadu již v nových
penězích.

Nejvyšší cenový úřad vyhlásil nové ceny s platností od 1. prosince 1945
Chléb 1 kg

5 Kčs

cigareta 1 ks

1Kčs

Rohlík 1 ks

0,60,-

jízda vlakem 1 km

1,-

Mouka 00 1 kg

5,80,-

mouka pšeničná 1 kg

7,20,-

Hovězí maso 1 kg

43,40,-

mléko 1 l

5,50,-

Vepř. maso 1 kg

50,-

vejce 1 ks

3,40,-

Telecí maso 1 kg

36,40,-

sůl 1 kg

5,20,-

Uzené maso 1 kg

80,-

uhlí hnědé 1 q

61,40,-

Salám 1 kg

86,-

koks 1 q

102,60,-

Párky 1 kg

72,-

pivo 1 l

7,-

Vuřty 1 kg

54,-

střih vlasů

10,-

Sádlo vepř. 1 kg

55,-

noviny 1 ks

1,-

Máslo čaj. 1 kg

94,-

mouka hr. 1 kg

7,-

Margarin 1 kg

43,-

brambory 1 kg

1,58,-

Zápalky krab.

1,-

tvaroh 1 kg

25,-

Cukr krystal 1 kg

15,-

marmeláda 1 kg

33,-

3

200, 4,05,-

Uhlí černé 1 q

76,30,-

dříví m

Holení

5,-

el. proud 1 KW

V říjnu byla provedena v obci sbírka ve prospěch Slovenska, která vynesla 5.720 Kčs.

Ustavení organizací stran
Koncem června došlo na veřejné schůzi, řízené poručíkem Rejentem, k ustanovení
politických stran. Poručík Rejent vyzval, aby se každý podle přesvědčení odebral
do jednotlivých místností hostince, které byly určeny pro jednotlivé organizace politických
stran. Občané se rozdělili na čtyři skupiny a rozešli se do místností, kde došlo k ustavení
organizací do stran a volbě výborů. Tak došlo k utvoření organizace strany komunistické,
sociálně demokratické, národně socialistické a lidové.

Ustavení Sboru dobrovolných hasičů
Ustavující schůzce Sboru dobrovolných hasičů se konala 19. července v hostinci u Marků.
Podnět k založení dal Čeněk Sonták, toho času komisař v Lukové, a Jan Šilar, člen správní
komise. Jan Šilar začal nacvičovat ještě před založením spolku s mladými muži. Byli to

hlavně členové strážnického oddílu: Jindřich Sonták, Květoslav Hejl, Adolf Netek, Josef
Švarc, Ladislav Šebrle, Jan Šnejkovský.
Při volbách byli zvoleni tito občané: za předsedu sboru Jan Chleboun, kovář, za jednatele Jan
Šilar, kovář a rolník, za velitele Alois Konárek, krejčí, za náměstka velitele Josef Zachař,
rolník. Za mechaniky k motorovým stříkačkám byli zvoleni: Květoslav Hejl, Jindřich Sonták,
Josef Švarc, František Janko, Karel Hebký, Jan Šnejkovský.

Kulturní činnost
V říjnu pořádal Sbor dobrovolných hasičů taneční zábavu. Čistý zisk z této zábavy činil
6.796 Kčs.
Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů pořádal 25. listopadu v místním hostinci
na sále divadelní hru „Domov“ od J. H. Týneckého. Čistý zisk ze hry činil 2.456 Kčs.

Založení ČSM
K ustanovení místní skupiny Československého svazu mládeže došlo již během měsíce
června. Prvním předsedou byl Jan Novák, holič ze Sloupnice.
ČSM již od počátku vyvíjel aktivní činnost, při které hodně pomáhal i ředitel školy Ladislav
Fišer, který se staral zejména o pěvecký kroužek. Skupina organizovala nácvik divadelních
her, zajišťovala různé slavnosti, např. pořádala oslavu 28. října. Měla též taneční kroužek.
Skupina měla svou místnost, a to v sále bývalého hostince U Černých. Na aktivní činnosti se
podíleli zejména tito mládežníci: Jirka a Sláva Sontákovi, tři sestry Duškovy, František Pauk,
Václav Kalous, Miroslav Krsek, Václav Krátký a jeho sestra Růža, Anna Vaníčková, Eduard
Jíša, Jiřina Hrazdírová, Ladislav Vomočil, bratři Pišťáčkové, Květa Klubrtová, Zdeněk Klubrt
a řada dalších.

Dokončení osídlení obce
Ještě v roce 1945 bylo osídlení obce prakticky skončeno. Do obce se přistěhovali většinou
lidé poctiví, bývalí zemědělští dělníci a rovněž i dělníci tovární. Ti, kteří to nemysleli poctivě,
se záhy z obce odstěhovali.

Jednotlivé usedlosti osídlili tito občané:
Číslo popisné
1

Jaroslav a Anna Vaníčkovi z Bystrce, okres Lanškroun.

2

Jaroslav Vaníček ml. a Anna (výměnek k č. p. 1).

3

Hubálek Josef a Marie ze Sopotnice, okres Rychnov nad Kněžnou.

4

Němec Jan a Marie z Hněvkova, okres Zábřeh.

5

Kubový Václav a Marie z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

6

Národní škola.

7

Doleček František a Ludmila z Mistrovic, okres Žamberk.

8

Kalous Václav a Anna ze Sopotnice, okres Rychnov nad Kněžnou.

9

Dušánek František a Růžena z Mezimostí, okres Pardubice.

12

Klimeš Václav a Marie z Lišnice, okres Žamberk.

13

Přesto, že tato usedlost nebyla německým majetkem, ale majetkem Chrousta z dob
II. pozemkové reformy, byla konfiskována pro špatný poměr k českým i ruským
lidem. Tuto usedlost osídlili Ladislav a Marie Šilarovi z Jehnědí, okres Litomyšl.
Po dlouhých úředních tahanicích a urgencích na nejvyšších místech dostal Chroust
usedlost zase zpátky. Manželé Šilarovi odešli do Ostrova.

14

Krsek Josef a Marie z Panské Habrové, okres Rychnov nad Kněžnou.

16

Kraus Ladislav a Terezie z Jamného, okres Žamberk.

17

Hejl Květoslav a Marie z Lukové.

18

Sonták Jindřich a Božena z Lukové.

19

Neosídleno. Později garáž JZD.

20

Černý Miroslav a Marta ze Zlovic. V roce 1949 přesídlili na č. p. 41 a budova byla
přidělena mládeži. V roce 1957 byla zbourána. V této hospodě bylo prodáváno
až do roku 1948.

21

Vomočil Jan a Antonie z Luže, okres Vysoké Mýto.

22

Osídleno až v roce 1948. Nejdříve Josefem Markem, po něm Vlastimilem Zárubou.

23

Špringl Josef a Marie z Bystrce, okres Lanškroun.

24

Hebký Karel z Pardubic.

26

Klubrt František a Marie z Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou. V roce
1947 přešel na č. p. 66. Usedlost nebyla již dále osídlena a byla přidělena
K. Wendlígovi.

27

Wendlíg Konstantin a Anna ze Svobodných Dvorů, okres Hradec Králové.

28

Pešina Václav a Anna ze Skutče, okres Vysoké Mýto.

30

Kubík František a Augustina z Městce, okres Vysoké Mýto.

31

Píše Emil a Božena z Písečné, okres Žamberk. Usedlost prodána v roce 1955
Vlastimilu Popelářovi a manželce.

32

Popelář Jan a Marta z Malé Řetové, okres Ústí nad Orlicí.

33

Záhorský František, který v roce 1950 odešel do Lanškrouna. Usedlost převzal Píše
František a Rozálie (st.) z Písečné, okres Žamberk.

34

Pobořil František a Zuzana z Miškovic, okres Praha.

36

Rujbr Karel a Ludmila z Maloměřic, okres Brno.

37

Šebrle Ladislav a Jiřina z Lukové.

38

Hrazdíra Oldřich a Marie ze Spešova, okres Boskovice.

39

Píše Stanislav a Jitka. Trvale osídleno od roku 1953.

40

Josef Hlavinka ze Selešic, okres Kroměříž.

41

Netek Adolf, který odešel v roce 1949. Usedlost osídlil Miroslav Černý. V roce 1954
tato usedlost vyhořela.

42

Faltýnek František a Františka z Horního Štěpánova, okres Boskovice.

44

Šenkýř Jaroslav a Kristina z Miřetína okres Vysoké Mýto. V roce přesídlili
na č. p. 155.

45

Roušarová Marta z Netušic, okres Praha.

46

Šponiar Josef a Marie z Herníku, okres Říčany. V roce 1946 přesídlil na č. p. 72.
Tato usedlost již nebyla osídlena a byla přidělena k č. p. 38.

48

Do roku 1955 jako obecní majetek. Pak prodána Jaroslavu a Zdeně Vítkovým.

49

Němeček Jan a Jaroslava z Horní Sloupnice, okres Litomyšl.

50

Smola Jindřich a Božena z Horní Sloupnice.

52

Pečínka František a Štěpánka z Trávníku, okres Kroměříž.

53

Pišťáček Ladislav a Marie z Trávníku, okres Kroměříž.

54

Machatý Josef, krejčovská živnost. V roce 1954 vystěhován na modlitebnu
Českobratrské církve evangelické.

55

Carbolová Justina z Bašky, okres Frýdek.

56

Pišťáček Antonín a Anna z Trávníku, okres Kroměříž.

57

Minář Fabián a Marie z Cotkytle, okres Zábřeh na Moravě.

58

Konárek Alois a Marie z Kostelecké Lhoty, okres Rychnov nad Kněžnou. Na tomto
čísle byla krejčovská živnost.

59

Až do roku 1952 majetkem národního výboru, kdy byla prodána Tomáši a Antonii
Soudkovým.

60

Vyoral Teodor a Augustina. V roce x odešli do Lanškrouna a usedlost byla prodána
Františku a Marii Junkovým.

61

Kladiva Ladislav a Rozálie z Pardubic.

62

Pfeifer Bohumil a Barbora z Lanškrouna. V roce 1954 se odstěhoval a usedlost koupil
Němeček František a Květoslava.

63

Bývalá hospoda. Byla osídlena Krejcarem (Halířem), který byl pro přečin v roce 1945
vyloučen z obce. Po jeho odchodu usedlost převzal Pálkovič Ferdinand a Josefa.
V roce 1949 odešel do Lanškrouna a usedlost převzal Krátký Jan z Bystrce, který
vlastnil usedlost sousední.

66

V roce 1945 obsadil Šula, který ještě téhož roku odešel do Rudoltic. Pak byl celý
statek převzat do majetku národního výboru. Nějaký čas dělal správce Josef Soudek.
Úhrada se sklízela společně brigádnicky. Mládež pomáhala. Na výmlat byla
vyhlašována pracovní povinnost; v roce 1947 se přestěhoval na usedlost František
Klubrt z čísla 26.

67

Motyčka Bohuslav a Kirschová Růžena z Poříčí, okres Litomyšl.

69

Urban Ladislav a Marie z Bystrce, okres Lanškroun.

70

Hora Karel a Marie. Odešli v roce 1959 a usedlost převzala Zdena Šponiarová.

71

Bednář Ladislav a Marta z Dolního Újezda, okres Litomyšl.

72

Josef Zachař a Anna z Horní Sloupnice, okres Litomyšl. V roce 1946 odešel
na usedlost č. p. 86. Po něm osídlil usedlost Josef Šponiar z č. p. 46.

74

Novák Jan a Jarmila. Po odstěhování zůstal domek matce.

75

Richtr Josef a Anna z České Třebové, okres Ústí nad Orlicí.

76

Kyral Augustin a Ludmila z Bystrce, okres Lanškroun.

77

Toto číslo popisné mělo za 15 let mnoho majitelů. Po osvobození osídlil Jurza, který
pro pletichy ještě v roce 1945 odešel. Po něm osídlil Hlava Karel, který odešel v roce.
Pak se ujal usedlosti Trnečka Josef a Marie z obce Godijako v Jugoslávii. Protože se
jim hospodářství nevedlo pro vysoké stáří, převzalo hospodářství JZD. Nějaký čas
tam bydlel Vojtěch Zachař. Od roku 1959 je usedlost prázdná.

78

Paluřík Jan a Žofie z Obřan, okres Brno.

80

Bohuňková Marie z Horní Sloupnice, okres Litomyšl.

81

Tobiška Josef, který odešel a usedlost znovu osídlil Balák Vladimír a Marie z Hlinska,
okres Zdolbounov, Volyň.

82

Šilar Jan a Růžena z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

83

Kubový Václav a Marie z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl. V roce 1946 přesídlil
na č. p. 5, které se uvolnilo po Hemanovi. V usedlosti byla zřízena v roce 1949
prádelna. Když došlo v roce k její likvidaci, bydlel zde Vojtěch Zachař. Po jeho
odchodu na č. p. 77 na jeho místo přišel Trnečka Josef.

84

Kachlík Bedřich a Růžena. V roce 1949 odešel do Lanškrouna. Usedlost byla
zbourána a materiálu použito pro výstavbu JZD.

85

Vaníček Bernard a Marie z Lanškrouna.

86

Zachař Josef a Anna z Horní Sloupnice, okres Litomyšl.

87

Zvolánek Bedřich a Ema z Klucemburku, okres Vysoké Mýto.

88

Chleboun Jan a Žofie z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl. Živnost kovářská.

90

Fišer Ladislav a Emilie z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl. Živnost truhlářská.

91

Jireček Jan a Filomena z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl. V roce 1953 se vzdal
a usedlost osídlil Josef Doleček.

92

Junek František a Anna z Pazuchy, okres Litomyšl.

93

Dušek Bohuslav a Jiřina z Horní Čermné, okres Lanškroun. Obchod a pekařství.
Obchod byl zrušen v roce (?). Chléb se pekl v Lukové až do roku (?). Od té doby se
pečivo a chléb vozí z Lanškrouna.

94

Dlouhý Václav a Marie z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

95

Beran Vilém a Anna z Výprachtic, okres Ústí nad Orlicí.

96

Zachař Josef a Adéla z České Třebové, okres Ústí nad Orlicí. Zde byl mlýn, který byl
v provozu až do roku 1958.

97

Marek Josef a Jiřina. Hostinec a řeznictví.

98

Mikulecký Stanislav a Marie z Dolní Sloupnice. Živnost kolářská.

100

Franc Bohumil a Anna z Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

103

Petr Vávra z Bystrce, okres Lanškroun. V roce odešel a na jeho místo se nastěhoval
Josef Zachař, mlynář, a Adéla.

104

Vávra Vincenc a Božena z Bystrce, okres Lanškroun.

105

Motyčka Josef a Marja z Kyšperka, okres Žamberk.

106

Osídleno Slavíčkem a Martínkem, kteří odešli. Pak neosídleno.

108

Krátký Jan a Anna z Dolní Čermné, okres Lanškroun.

109

Jíša Václav a Kateřina z Rišňovce, okres Hlohovec.

110

Hudeček Václav a Žofie z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

113

Provazník František a Františka z Kostelce nad Orlicí. Později předáno Karlu a Marii
Doležalovým.

114

Hejl Josef a Veronika z Bystrce, okres Lanškroun.

115

Šiller, později zbouráno.

116

Janko František a Marta z Jablonného nad Orlicí, okres Žamberk.

118

Vaníček Josef a Eliška, byl za přečin proti státnímu zřízení v roce 1956 odsouzen a
majetek konfiskován a předán Jednotnému zemědělskému družstvu. Usedlost osídlil
družstevník Junek Bohuslav, který za krátkou dobu odešel. Usedlost pak spravoval
Franc Bohumil. V roce (?) se tam nastěhoval František Zábelka.

119

Hejl Ladislav a Emilie z Nepomuk, okres Lanškroun.

120

Kárský Jan a Žofie z Poříčí, okres Litomyšl.

121

Vítek Jan a Růžena z Roztok, okres Chrudim.

122

Pirkl František a Božena z Horní Sloupnice, okres Litomyšl. Na této usedlosti byl
obchod „Jednota“ až do r. (?) kdy se přemístil do místního bývalého mlýna. Pirkl
odešel v roce 1958 a usedlost koupil Vojtěch Hrubčík s manželkou Jaroslavou.

123

Doleček František a Marta z Horní Čermné, okres Lanškroun.

125

Pěch Josef a Marta. V r. (?) přesídlil na č. p. 142. V usedlosti byla zřízena trafika,
která nebyla v provozu dlouho. Začátkem rok 1959 byla zřízena v jedné místnosti
sběrna mléka.

127

Šilar František a Hedvika z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

128

Rujbr František a Vlasta z Maloměric, okres Brno.

130

Sejkora František a Františka Ždárec, okres Vysoké Mýto.

132

Kusá Anna. V roce 1948 se odstěhovala a usedlost osídlil Jan Němeček st. a Anna
z Horní Sloupnice, okres Litomyšl.

134

Maťáková Františka z Velkých Bílovic, okres Hodonín.

135

Killer František a Marie z Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou. V roce
1956 se odstěhoval a usedlost osídlil Hlavinka Augustin s manželkou.

137

Flídr Alois a Anna. Pak osídlil Sedláček.

138

Junek Adolf a Anna z Horní Sloupnice, okres Litomyšl.

141

Matějka Václav a Anna z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

142

Antonín Pišťáček, který odešel v r. (?) a na jeho místo se přestěhoval Josef Pěch
s manželkou Martou.

143

Junek Jaroslav a Vlasta z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

144

Launer František a Růžena z Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

147

Janyš Vladimír a Vlasta z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

150

Na této usedlosti byla stolařská dílna, která nebyla uvedena do provozu. Toto číslo
měnilo stále svoje obyvatele. Bydlel tam Hlava, který musel opustit č. p. 77, Chroust,
Píše František a po něm Chroust Antonín ml. V domě byla zřízena požární stanice a
později též stanice první pomoci.

151

Tkadlečková Anna z Trávníku, okres Kroměříž.

152

Schwarc Josef a Marie z Chvojence, okres Pardubice.

155

Fučík Josef. Odstěhoval se a na jeho místo přesídlil Šenkýř Jaroslav a Kristina
z Miřetína, okres Vysoké Mýto.

156

Šléz Miroslav a Žofie z Českých Heřmanic, okres Litomyšl.

157

Krátký Jan a Marie z Bystrce, okres Lanškroun. Až do osvobození zde byla pošta.

159

Janyš Miloslav a Zdena z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

173

Paichlová Anna z Jamného, okres Žamberk. (Jos. Doleček).

174

Chaloupka Jaromír a Božena z Dolní Sloupnice, okres Litomyšl.

175

Haas Emil a Anna z Damníkova, okres Lanškroun.

176

Vomočil Ladislav a Věra z Luže, okres Vysoké Mýto.

177

Marek Josef a Růžena z Horní Čermné, okres Lanškroun.

178

Kárský Karel a Anna z Benátek, okres Litomyšl.

179

Josef Doleček a Miroslava z Kunvaldu, okres Žamberk. V roce ? přesídlil na č. p. 91.
Na jeho místo se přestěhovala Chaloupková Žofie ze Sloupnice.
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Svoboda Josef a Žofie.

1946
Události od roku 1946 do roku 1958 byly zaznamenány kronikářem Janem Němečkem
za spolupráce stálé kulturní a školské komise Místní národní výbor (MNV).
Pomáhali soudruzi:
Vomočil Ladislav, předseda komise, za požárníky Junek Oldřich, Konárek Alois, dále
František Sejkora, účetní jednotného zemědělského družstva, Karel Kárský, tajemník MNV
Karel Koudelka a Oldřich Hrazdíra, předseda místního národního výboru.

Založení místní lidové knihovny
K založení místní lidové knihovny došlo na schůzi MNV dne 2. ledna 1946. Knihovníkem byl
jmenován Jan Novák, holič, pocházející ze Sloupnice. Dohodnuto, že každá organizace
politické strany navrhne jednoho člena do knihovní rady. Nákup knih pro knihovnu byl
financován ze sbírek, které byly prováděny místními občany při různých příležitostech,
na příklad při výplatě za mléko nebo při výdeji potravinových lístků.

Nové složení MNV
Hned počátkem roku 1946 došlo k novému složení místního národního výboru. Na společné
schůzi zástupců organizací politických stran byly utvořeny výbory, které měly podat návrh
na nového předsedu místního národního výboru. Výbory, které se sešly ve vedlejší místnosti
hostince, navrhly do funkce předsedy Jana Jirečka a Ladislava Fišera, řídicího učitele.
Zpočátku nedošlo k dohodě, neboť organizace Komunistické strany Československa a strana
lidová navrhly a trvaly na kandidatuře Jana Jirečka, sociálně demokratická organizace spolu
s organizací strany národně socialistické prosazovaly Ladislava Fišera. Po delší rušné debatě
došlo ke zvolení pana Jana Jirečka předsedou místního národního výboru.

Místopředsedy byli zvoleni:
Hlava Karel za KSČ.
Konárek Alois za sociální demokraty.
Vaníček Jaroslav st. za národní socialisty.

Dalšími členy MNV byli zvoleni:
Mikulecký Stanislav za sociální demokraty.
Novák Jan za sociální demokraty.
Richtr Josef za stranu lidovou.
Zachař Josef za stranu lidovou.
Hrazdíra Oldřich za KSČ.
Fučík František za KSČ.
Šilar Jan, kovář za národní socialisty.
Sonták Čeněk za národní socialisty.

Náhradníky byli zvoleni:
Smola Jindřich za stranu lidovou.
Hebký Karel za národní socialisty.
Pečínka František za KSČ.
Tobiška František za sociální demokraty.
Funkci obecního tajemníka zastával až do května 1946 Jaroslav Němeček a po jeho resignaci
byl na toto místo ustanoven Josef Motyčka, pocházející z Kyšperka.

Činnost MNV
Národní výbor se v roce 1946 převážně zabýval žádostmi občanů o přidělení různého zařízení
a majetku.

Cihelna
Z iniciativy MNV bylo rozhodnuto, že v místní cihelně bude provedeno vypálení cihel
zbylých po Němcích, což bylo provedeno lanškrounskými cihláři. Tím byl provoz v cihelně
jednou provždy ukončen. Později došlo i k rozbourání objektu cihelny. Cihly byly rozebrány
pro potřeby občanů a na výstavbu kafilérie.

Mateřská školka
Národní výbor rozhodl na podnět ONV o adaptaci budovy mateřské školky a současně
vyhlásil pracovní povinnost občanů na tyto práce.

Státní volby
Volby v roce 1946 byly historickou událostí ve vývoji naší republiky i obce. Volby ukázaly,
že převážná část československého lidu stojí za politikou KSČ. Dokazují to výsledky voleb.
KSČ dostala v Čechách 41 % hlasů a v celé republice 38 % hlasů. KSČ šla do voleb
s programem budování republiky a za upevnění moci dělníků a rolníků. V zahraniční politice
prosazovala úzkou spolupráci a spojenectví s SSSR.
Po volbách byl s. Gottwald pověřen sestavením nové vlády a sám se stal jejím předsedou.
Ke změnám došlo i v Národním shromáždění.

Průběh a výsledky voleb v obci
Volby v obci byly pečlivě připravovány všemi organizacemi politických stran. Hlasování
hlasovacími lístky bylo prováděno v budově MNV. Výsledek byl překvapující - KSČ
obdržela v obci téměř 52 % všech hlasů.

Změna MNV
V červenci došlo na schůzi všech národních správců ke změnám ve složení MNV. Byla
utvořena volební komise ve složení:
Sejkora František za KSČ.
Fišer Ladislav, řídící učitel, za národní socialisty.
Richtr Josef za stranu lidovou.
Sonták Jiří za sociální demokraty.

Do MNV byli zvoleni tito občané:
Předseda

Špringl Josef st. za KSČ.

1. místopředseda

Zachař Josef za stranu lidovou.

2. místopředseda

Dušek Jaroslav za KSČ.

3. místopředseda

Karel Hebký za národní socialisty.

4. místopředseda

Junek František za sociální demokraty.

Dalšími členy do MNV byli zvoleni:
Svobodová Žofie za KSČ.

Fišer Ladislav za národní socialisty.
Sejkora František za KSČ.
Černý Miroslav za KSČ.
Pišťáček Ladislav za KSČ.
Sonták Jiří za sociální demokraty.
Vaníček Jaroslav za národní socialisty.
Hudeček Václav za stranu lidovou.
Richtr Josef za stranu lidovou.

Současně byly ustanoveny jednotlivé komise MNV:
Předsedou finanční komise zvolen Jan Jireček.
-ʺ- školní rady Josef Richtr.
-ʺ- zemědělské komise František Pečínka.
-ʺ- policejní komise Miroslav Černý.
-ʺ- zásobovací komise Jan Novák.
-ʺ- mléčné komise Jan Šilar, č. p. 82.
-ʺ- bytové a stavební Jan Šilar, č. p. 82.

Odsun Němců
Odsun Němců byl uskutečňován v několika etapách. Někteří zdejší osídlenci neměli velký
zájem na odsunu, neboť předpokládali, že Němci zůstanou na usedlosti jako pracovní síly.
O organizování odsunu bylo mnohokráte jednáno na schůzích Národního výboru. Jako
poslední byli odsunuti němečtí antifašisté.

Hasičský ples
V lednu pořádal Sbor dobrovolných hasičů 1. hasičský ples, který byl velmi hojně navštíven.
Čistý zisk z tohoto plesu činil 4.060 Kčs.

Přípřež
Na valné hromadě bylo mimo jiné jednáno o přípřeži ke stříkačkám. V případě ohně dají koně
tito bratři: Marek Josef, Rujbr Karel, Hebký Karel, Hrazdíra Oldřich.

Sbírka na stejnokroje
Na schůzi 14. května jednal Sbor dobrovolných hasičů o koupi nových stejnokrojů. Protože
po německých obyvatelích nic nezbylo, doba byla zlá a peněz v pokladně nedostatek, bylo
rozhodnuto, aby byla provedena sbírka mezi občanstvem. Tato sbírka vynesla 6.850 Kčs.

JSČZ
Jednotný svaz českých zemědělců byl založen v červenci 1945. Posláním této organizace bylo
hájit zájmy rolníků.
Prvním předsedou byl zvolen Šula Jaroslav. Tato organizace pracovala bez pevných stanov,
protože se ani příspěvky neplatily.
Vedení JSČZ bylo z počátku v Ústí nad Orlicí. Později zemědělský referent S. Cink prosadil,
že vedení bylo utvořeno v Lanškrouně, pravděpodobně po utvoření okresu Lanškroun.
Oblastní vedení JSČZ bylo v Litomyšli.
Do schůzí se zvali všichni zemědělci. Organizace měla asi 100 členů. Členy byli pouze muži.
Schůze byly informační, zaměřené na aktuální věci. Mimo toho JSČZ obstarával poukazy,
pracovní oděvy pro zemědělce, šátky pro ženy a podobně.

1947
Rok 1947 byl pro zemědělce rokem velmi kritickým, nejen v naší obci, ale v celém státě
a v celé Evropě. V naší obci se projevilo sucho hlavně v nízké úrodě okopanin a zelené píce.
Výnosy obilí byly na vlhčích půdách normální, jen na katastru směrem k Trpíku a Kozínoze,
kde je půda lehčí, byly nízké.
Většina zemědělců se svými dodávkovými úkoly vyrovnala. Nejlépe splnil dodávku obilí
zemědělec Josef Šponiar, který, přestože měl velký počet dětí, dodávku nejen splnil, ale ještě
překročil. Byl za to odměněn. Jako dar si vybral šicí stroj.
Škoda, kterou zemědělci utrpěli, byla státem hrazena příplatky za dodané obilí. Byly dodány
poukazy na obuv za nadpoloviční dodávku brambor.
Došlo k desetiletému snížení stavu skotu. Nebylo snad jediného zemědělce, který by nemusel
prodat jeden nebo dva kusy mimo normální dodávku.

Vydávání dekretů a přídělu půdy
V pohraničí byly rozšiřovány pověsti o tom, že osídlenci se nestanou majiteli usedlostí a polí.
Těmto zvěstem byla učiněna přítrž vydáním dekretů o přídělu půdy na velké slavnosti
v Žichlínku v létě 1947. Správné datum je 14. května (Opraveno dle Jiskry Orlicka č. 8,
ročník XXIV ze dne 22. 2. 1983). Na úhradu nákladů a pohoštění osídlenců byla provedena
sbírka mezi obyvatelstvem okresu. Slavnosti se zúčastnili osídlenci ze všech osídlených obcí
okresu Lanškroun.

Ustanovení strojního družstva
V srpnu r. 1946 došlo již k ustavení strojního družstva, ale o jeho činnosti v té době není
žádných dokladů.
29. února se sešla valná hromada strojního družstva, která zvolila nové představenstvo.
Předsedou zvolen Václav Kalous.
Za členy zvoleni: Jindřich Smola, Adolf Junek, František Sejkora, František Pobořil.

Tato valná hromada učinila opatření k využití samovazů tak, že bylo určeno, kteří zemědělci
budou používat jednotlivých strojů. Tímto opatřením byla veškerá činnost družstva
vyčerpána.

Požár v obci
Roku 1947 v srpnu v neděli večer vypukl v usedlosti Jaroslava Šenkýře č. p. 155 požár, který
za krátkou chvíli zachvátil celou stodolu a ohrožoval obytné stavení. Protože místní sbor byl
na sjezdu hasičstva na Slovensku, nebyl proveden včas zásah. Asi za půl hodiny se dostavil
k požáru sbor z Lanškrouna, který se omezil již jen na ochranu obytného stavení a okolí.
Škoda byla značná. Shořela úroda obilí, sláma seno a hospodářské stroje.

1948
Začátkem roku 1948 buržoasie a její zástupci v parlamentě a na vládě pracovali tak, že vláda
nebyla schopna se usnášet, čímž vyvolali krizi ve vládě. Zástupci buržoasie počítali s tím, že
president Beneš nepřijme demisi ministrů, a i kdyby ji přijal, že pověří reakčního politika
Zenkla ustavením vlády.
Přepočítali se však, neboť si vybrali nevhodnou dobu. V tomto období se totiž konal
celostátní sjezd závodních rad a rolnických komisí.
Oba tyto sjezdy schválily KSČ a žádaly, aby president přijal demisi reakčních ministrů.
President republiky demisi přijal a pověřil s. Gottwalda sestavením nové vlády ze složek
Národní fronty. Tato vláda byla schválena parlamentem. Tím byla reakce v naší republice
na hlavu poražena a reakční politikové uprchli před hněvem lidu za hranice.

Význam Února
Historický význam 25. února je v tom, že bylo rozdrceno kontrarevoluční spiknutí buržoazní
reakce, která se ve spojení se západními imperialisty chtěla pokusit o zvrat poměrů u nás
a odtrhnout ČSR od spojenectví se Sovětským svazem.
Po únoru byly v republice provedeny revoluční zásahy. Bylo dokončeno znárodnění
průmyslu, provedena socialistická opatření u živností a malovýroby. Byl položen základ
k socialistické organizaci obchodu, proveden další zábor půdy agrárních kapitalistů
a vytvořeny předpoklady k socializaci zemědělství.

Volby
30. května byly v celém státě provedeny volby. Jednotná kandidátka Národní fronty
pod vedením KSČ získala 89 % hlasů.
V naší obci proběhly volby velmi dobře. Pro kandidátku Národní fronty hlasovala naprostá
většina občanů.
9. května schválilo národní shromáždění Ústavu 9. Května.

Nový president
V tomto roce dr. E. Beneš abdikoval a presidentem se stal s. Klement Gottwald.

Akční výbor Lidové milice
Tak jako v celé republice, i v naší obci byl ustaven na výzvu s. Gottwalda Akční výbor
Národní fronty. Tyto orgány měly za úkol odstranit z veřejného života reakční živly a upevnit
jednotu složek Národní fronty. Později došlo i v naší obci k ustavení lidové milice.

Čestné občanství
Na veřejné schůzi všech občanů a všech složek Národní fronty byl jmenován president
republiky čestným občanem obce Lukové 19. listopadu 1948.

Instalace rozhlasu
Na základě rozhodnutí MNV byl v naší obci instalován rozhlas nákladem 125.000 Kčs. Bylo
to z prostředků národního pozemkového fondu. Tyto peníze však musely být později vráceny
a rozhlas zaplacen z obecních prostředků. Až do zřízení rozhlasu byly zprávy a vyhlášky
MNV zveřejňovány obecním poslem, který měl k dispozici obecní buben. Ten byl tímto
uložen k věčnému odpočinku. Posledním a jediným bubeníkem byl občan jménem Lhota
z č. p. 67.

Změna MNV
Dosavadní předseda MNV s. Špringl Josef se ze zdravotních důvodů vzdal funkce. Proto bylo
přikročeno k volbě nového předsedy, a to na schůzi MNV 31. srpna, kde byl zvolen Jaroslav
Dušek starší.
Později došlo ke změně ve funkci obecního tajemníka, kdy Josef Motyčka přišel na jinou
funkci na ONV a tajemníkem MNV byl zvolen Jan Novák, holič.

Činnost strojního družstva
Na schůzi konané dne 20. května bylo usneseno zakoupit mlátící garnituru, která byla do obce
skutečně dodána. Bylo na ni vypůjčeno 40.000 Kčs.

Na další schůzi konané 27. října bylo jednáno o traktoru s vlekem. K uskutečnění této koupě
došlo později. Větší činnost strojní družstvo nevyvíjelo.

Družstevní prádelna
Již počátkem roku se zvažovalo o zařízení družstevní prádelny v obci. K uskutečnění došlo,
když byla dodána pračka (28. 12. 1948). Na založení prádelny měla největší zásluhu s. Žofie
Svobodová, členka MNV a rady žen.

Přenesení ostatků ruských zajatců
5. listopadu byla provedena exhumace 9 ruských zajatců, kteří byli zastřeleni Němci v roce
1944 a pohřbeni za hřbitovní zdí. Za přítomnosti okresního lékaře dr. Antesa a zástupců obce
byly ostatky přeneseny do společné hrobky na místním hřbitově. Podle zbytků šatů byl mezi
nimi jeden ruský důstojník a u jednoho byl nalezen průkaz na jméno Alexandr Taranzov.

1949
Devátý sjezd KSČ vytýčil generální linii budování socialismu v naší vlasti. Pro zemědělský
úsek to znamenalo postupně převádět zemědělskou malovýrobu v družstevní velkovýrobu.
Stranická organizace v naší obci zahájila přesvědčovací akci mezi lukovskými zemědělci.
Protože nebyly zkušenosti a byla nedůvěra k novému, které se rodilo, nevedla práce stranické
organizace z počátku ke kladným výsledkům.
V březnu schválilo Národní shromáždění naší republiky zákon o jednotných zemědělských
družstvech. Tento zákon řešil problém přechodu ke společnému hospodaření zemědělců.
V textu zákona bylo řečeno, že dosavadní členové zejména strojních družstev se stávají
bez zvláštních přihlášek členy jednotného zemědělského družstva.
Zákon o jednotných zemědělských družstvech se stal předmětem diskusí mezi zemědělci
a závažnou otázkou na schůzích národního výboru, stranické organizace a ostatních složek.
Problémy vyplývající z nového zákona o jednotných zemědělských družstvech se též
zabývala členská schůze strojního družstva, konaná dne 26. dubna v místním hostinci.
Po velmi rušné debatě bylo přikročeno v závěru schůze ke hlasování a ustavení JZD.
Vzhledem k tomu, že nebyla schůze řádně připravena, byla řada nejasností a pochybností, tak
se členové strojního družstva v počtu 40 při hlasování vyslovili proti ustavení JZD. Tím
prakticky došlo k rozpadu strojního družstva.
Tím však neochablo úsilí stranické organizace, MNV a všech pokrokových občanů o založení
JZD.

Ustavení přípravného výboru
Krátce po schůzi strojního družstva došlo na popud stranické organizace ke svolání veřejné
schůze dne 28. května v místním hostinci. Na této schůzi bylo jednáno o významu a poslání
JZD. Občané, kteří měli o družstvo zájem, odešli do vedlejší místnosti, kde byl zvolen
přípravný výbor v tomto složení:
Předseda:

Švarc Josef, č. p. 152.

Místopředseda:

Špringl Josef, č. p. 23.

Členové:

Černý Miroslav č. p. 20, Šenkýř Jaroslav č. p. 155, Franc Bohumil
č. p. 100, Vaníček Bernard č. p. 85, Motyčka Bohumil č. p. 67, Hrazdíra
Oldřich č. p. 38, Svobodová Žofie č. p. 172.

Výbor fungoval a jeho činnost splývala s činností strojního družstva.

Geologický průzkum půdy
Na podzim tohoto roku byl v obci proveden za účasti cizích odborníků průzkum půdy
z hlediska jejího složení a potřeb hnojení za účelem dosahování vyšších výnosů. Průzkumem
byly zjištěny veliké rozdíly v obdělávání půdy a zjištěn nedostatek vápna. V březnu 1949 byla
provedena změna ve vedení zemědělské komise. S. Pečínka byl odvolán a vedením komise
byl pověřen člen KSČ Oldřich Hrazdíra.

Nový tajemník MNV
Na schůzi MNV konané dne 29. září došlo k odvolání Jana Nováka z funkce tajemníka MNV.
Na jeho místo byl zvolen František Sejkora, zemědělec z Lukové č. p. 130.

Pomník padlých
Tohoto roku byla provedena úprava na Pomníku padlých z doby první světové války. Deska
pomníku byla upravena a na návrh ředitele školy vyryt nápis: „Kupředu, zpátky ni krok“
a dále menším písmem: „Věčná sláva Rudé armádě všem těm, kteří vybojovali svobodu
a české pohraničí v roce 1945.“
Odhalení pomníku bylo provedeno 6. listopadu při příležitosti oslav Velké říjnové revoluce
za účasti všech složek Národní fronty. Proslov u pomníku přečetl ředitel národní školy,
soudruh Ladislav Fišer.

Otevření družstevní prádelny
Odbor žen při JSČZ otevřel 14. března družstevní prádelnu. Otevření se zúčastnila zástupkyně
ONV pí Kynová a předsedkyně JSČZ pí Jirásková. Otevření prádelny se mimo občanů
zúčastnilo i žactvo 2. třídy národní školy. Děti zazpívaly píseň „Budujeme“ a „Píseň práce“.
Panu ministru zemědělství bylo zasláno poděkování za poskytnutou podporu ke zřízení
prádelny.

Divadlo
Sbor dobrovolných hasičů z Horního Třešňovce sehrál na velikonoční svátky hru „Červený
mlýn“. Čistý výtěžek z divadelního představení byl 2.714,70 Kčs. Dále zde pořádal zdejší
sbor dobrovolných hasičů staročeské kácení máje spojené s taneční zábavou. Výtěžek
ze zábavy činil 1.632,20 Kčs.
23. října byl pořádán hasičský den v hostinci u Josefa Šustra. Na slavnostní schůzi byl předán
diplom za zásluhy veliteli Aloisu Konárkovi.
4. listopadu bylo koupeno pro hasičský sbor auto 3 ½ tuny s veškerými součástkami
za 37.000 Kčs.

1950
Vzhledem k tomu, že v řadě sousedních obcí byly mateřské školy v provozu, jednal MNV
několikrát o možnostech zřízení této školy v Lukové. K tomu bylo zapotřebí dostatek
místností, které by odpovídaly požadavkům správné péče o děti.
Přesto, že mateřská škola je velkou sociální vymožeností a pomocí pro zaměstnané ženy
i z hlediska předškolní výchovy, byla mezi lukovskými občany určitá nedůvěra k tomuto
sociálnímu zařízení.
MNV jednal o možnostech zřízení mateřské školy od roku 1945 každoročně. K uskutečnění
adaptací došlo až v roce 1950 proto, že místní občané, a hlavně řemeslníci, nejevili zájem
o dokončení prací. Proto se MNV obrátil na zedníka Černého, který práci slíbil provést.
Velkou část prací dokončil František Píša starší z Lukové.
Pomoc občanů byla stále velmi malá, proto národní výbor vyhlásil usnesení, podle kterého
každý občan od 18 let byl povinen odpracovat na adaptaci školky jeden den, nebo zaplatit
100 Kč.

Mládež vede republiku
V květnu probíhala celostátní akce „Mládež vede republiku“. V rámci této akce bylo řízení
národních výborů předáno na měsíc mládeži.
V naší obci bylo řízení mládeži svěřeno na zasedání MNV 27. dubna. Mládežnickým
předsedou byl jmenován Miroslav Jíša. Mládež celkem dobře řešila řadu otázek jako
na příklad výstavbu mateřské školy. Velmi dobře zajistili mládežníci oslavy pátého výročí
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Na oslavu zajistili hodnotný kulturní program,
který byl doplněn souborem z Prahy.

Podpisová akce
V květnu byla celostátně i v naší obci uskutečněna podpisová akce pro zachování míru
a zákaz atomových zbraní. Listiny byly podepsány všemi občany.

Budovatelský plán
V budovatelském plánu obce na rok 1950 byly zařazeny tyto akce:


Dokončení adaptace mateřské školy.



Úprava cest.



Rozmístění reproduktorů místního rozhlasu.



Úprava poradny pro matky a kojence.

Většina plánovaných úkolů byla splněna. Údaje o pomoci občanů se nepodařilo zjistit.

Založení Jednotného zemědělského družstva
Přípravný výbor jednotného zemědělského družstva organizoval přede žněmi společnou
sklizeň obilí. V obci bylo utvořeno deset skupin, které si měly navzájem pomáhat stroji
i pracovními silami. Úspěch této akce však nebyl takový, jaký se očekával. Některé skupiny
nepracovaly vůbec a skupiny, ve kterých se společná práce pěkně rozjela, brzy pro různé
nesrovnalosti rovněž upustily od společné sklizně.
Během žní výbor stranické organizace za podpory MNV a pracovníků ONV znovu prováděl
agitaci a přesvědčování rolníků o vstupu do JZD. Z ONV se přesvědčovací akce zúčastnil
újezdní tajemník František Klíč z Damníkova a výkupní pracovník Alois Kříž ze Třebovic.
Získávání nemělo z počátku úspěch, protože zde šlo o docela novou metodu hospodaření.
Proto žádný nechtěl podepsat první a každý se ohlížel na souseda, zdali podepsal. Mnohému
též byly slibovány všelijaké úlevy, které nemohl žádný splnit. Přesvědčovací akce přece jen
vedla k úspěchu a přihlášku podepsali všichni zemědělci z Lukové, mimo rolníků Františka
Janka č. p. 116, Jana Němce č. p. 4 a Václava Jíši č. p. 109.

Ustavující schůze JZD
Na ustavující schůzi konané v září byli do čela JZD zvoleni:
Jan Hejl ml., č. p. 172, jako předseda,
Jindřich Smola, č. p. 50, jako pokladník,
Ladislav Urban, č. p. 69, jako agronom,
Jan Kárský, č. p. 120, jako skladník,
Ladislav Hejl, č. p. 119, jako předseda revizní komise,

Karel Hora, č. p. 70, jako skupinář rostlinné výroby,
František Doleček, č. p. 7, jako skupinář rostlinné výroby,
Oldřich Hrazdíra, č. p. 38, jako skupinář rostlinné výroby,
Jaromír Jíša, č. p. 109, jako zootechnik.

Výměra JZD
Při založení mělo JZD celkem výměru 1.129 ha, z toho 826 ha orné půdy. Výměra
záhumenek činila 163,5 ha. Na jednu záhumenku připadlo 1,5 ha. V družstvu bylo celkem
172 členů, z toho 82 žen. Na ustavující schůzi bylo rozhodnuto, že místní JZD bude třetího
typu.

Rozorání mezí
11. září bylo provedeno slavnostní rozorání mezí. Vyzdobené traktory z STS v Lanškrouně
vyjely na pole poblíž Vaníčkových směrem ke dráze. Na rozorání mezí, které byly často
důvodem sousedských vztahů, přicházelo asi sto občanů a mnoho školních dětí. Vyhrávala
hudba, která pak hrála družstevníkům k tanci.
Hned z počátku jevilo JZD značnou chuť do práce. Bylo přikročeno ke společnému osevu,
který byl proveden včas. Ustanovena stavební četa, která zahájila práce na výstavbě společné
stáje na č. p. 66 u s. Františka Klubrta.

1951
Zřízení střediska STS
Strojní traktorová stanice byla zřízena již v roce 1948 v Albrechticích. Místním rolníkům
pomáhala svými stroji účinně, i když měli zpočátku zemědělci ke strojům nedůvěru.
V letošním roce požadavky JZD na práci STS stouply natolik, že bylo nutno uvažovat
o zřízení STS v naší obci, neboť doprava nářadí z Albrechtic nebyla hospodárná. Bylo
uvažováno o několika usedlostech, ve kterých by bylo možno po úpravách zřídit středisko
STS. V souvislosti s řešením hospodaření zemědělce Karla Hebkého, který rok od roku
neplnil dodávkové úkoly a nestačil zajišťovat výrobu, se funkcionáři v obci shodli na tom, že
středisko STS bude zřízeno v jeho usedlosti. Po projednání s Hebkým byla jeho půda dána
do užívání JZD a budovy Karel Hebký pronajal traktorové stanici. Ke zřízení střediska došlo
na jaře. Bylo zpočátku vybaveno čtyřmi traktory se závěsným nářadím.
Prvním vedoucím brigadýrem byl Ladislav Kárský. Když odešel na vojnu, zastával funkci
Josef Buřval. Po něm převzal vedení střediska Karel Kárský.
V roce 1951 byla neobyčejně mírná zima, která umožnila družstevníkům i v zimě budovat
společná zařízení pro chov dobytka. Stavební četa provedla adaptace stájí na č. p. 66
u Františka Klubrta a na č. p. 85 u Bernarda Vaníčka a další drobné úpravy. K pevnému
společnému ustájení došlo 27. srpna v dokončené adaptované stáji na č. p. 85 v usedlosti
Bernarda Vaníčka. V listopadu došlo k dalšímu ustájení, a to na č. p. 66 u Františka Klubrta
a Jindřicha Sontáka na č. p. 18. Ostatní dobytek byl společně ustájen v usedlostech větších
zemědělců. Celkově byl dobytek ustájen na 32 místech.

Průběh polních prací
Protože byla mírná zima, jarní práce se pro nepříznivé počasí zdržely. Nejen počasí, ale
nepochopení mnohých členů a často i chybná organizace způsobily, že například sázení
brambor bylo prováděno 20. května. Aby toto bylo urychleno, byl od STS vypůjčen sovětský
sázecí stroj na brambory.

Kazatelská stanice církve českobratrské-evangelické
Po druhé světové válce v roce 1945, když se osídlovalo pohraničí českým obyvatelstvem,
přestěhovalo se také do naší obce 21 rodin českobratrského-evangelického vyznání. Byli
většinou ze sboru hornočermenského a dolnosloupenského. Pět rodin, většinou z Čermné,
bylo zde již dříve usazeno, a to jako česká menšina od roku 1927, kdy byla prováděna
parcelace lichtenštejnského velkostatku. Těchto 26 rodin čítalo asi 130 duší. Aby se mohli
scházet k vykonávání bohoslužeb, potřebovali (asi) vhodnou místnost. Místnost nabídli bratří,
jenž dříve zde byli usazeni. Byla v jejich bývalé menšinové škole, kterou si se svými sedmi
sousedy svépomocně postavili. V září 1945 konaly se v této zapůjčené místnosti první
bohoslužby.
Když pak od 1. ledna byla v Lukové zřízena kazatelská stanice, snažili se bratří a sestry
o získání vlastní budovy. Roku 1948 si kazatelská stanice zakoupila stavební parcelu vedle
budovy MNV s úmyslem postavení modlitebny. Avšak v roce 1949 na podzim naskytla se
příležitost získat uvolněný domek č. p. 54 ležící za mostem u potoka při silnici v Květné
(dříve Kozínohy). Byla podána žádost výborem kazatelské stanice o tento domek Národnímu
pozemkovému fondu a žádosti bylo vyhověno.
Aby byl domek způsobilý k účelům církve, musela být provedena jeho adaptace. Byl zřízen
malý sálek, kde již 18. prosince 1949 bylo konáno první shromáždění. Hned počátkem roku
1950 se začalo na budování většího sálu, který byl zřízen z bývalé stodoly domku. Tato
úprava si vyžádala hodně práce a peněžních nákladů. Většina bratří pracovala obětavě
a nezištně bez ohledu na to, kolik se kdo zavázal odpracovat. Tyto práce vykonával každý
zdarma. Bylo upsáno 730 hodin, ale odpracováno více než 1.000 hodin. Členové přinášeli
i peněžní dary, aby bylo na zaplacení řemeslnických prací i jiných vydání s tím spojených.
Členové poskytovali i bezúročné půjčky. Svou pomocí přispěli i členové mateřského sboru
v Lanškrouně. Největší pomoc poskytla svépomocná církevní organizace Jeronýmova jednota
a ústředí církve Synodní rada v Praze. Celkový náklad činil asi 250.000 Kčs staré měny.
Za vedení br. faráře Soběslavského byla tato stavba na jaře dokončena a 14. května byla
modlitebna otevřena a předána svému účelu.
Modlitebna nese název: „Modlitebna J. A. Komenského“.

1952
Výroční členská schůze JZD
5. března se konala první výroční členská schůze JZD, která hodnotila nedostatečné výsledky
hospodaření za minulý rok a projednala plány na rok 1952.
V této výroční schůzi byl podán návrh na nové představenstvo.

Do nového vedení byli zvoleni:
Jako předseda František Sejkora.
Místopředseda Jan Hejl.
Hospodář Jindřich Sonták.
Účetní Jan Jireček.
Pokladník Jindřich Smola.

Členové představenstva:
Šponiar Josef, Šebrle Ladislav, Hejlová Marie, Rujbrová Vlasta.

Revizní komise:
Hejl Ladislav, Doleček Josef, Vaníček Bernard, Němeček Jan.
Agronom – Urban Ladislav.
Zootechnik – Jíša Jaromír, po jeho odchodu na vojnu Hejl Květoslav.
Skladník – Kárský Jan.
Skupináři – Richtr Josef, Smola Jindřich, Vávra Vincenc, Junek Adolf.

Změna tajemníka MNV
Vzhledem k tomu, že s tajemníkem Františkem Sejkorou se počítalo jako s předsedou JZD,
nastoupil 1. ledna 1952 do funkce tajemníka MNV Josef Koudelka z Damníkova, bývalý
újezdní tajemník. František Sejkora vypomáhal na MNV ještě v únoru a v březnu se ujal
funkce předsedy JZD.

Počasí
Zima byla až do poloviny ledna mírná. Silné mrazy s vánicemi přišly teprve v únoru. Napadlo
značné množství sněhu. Silnice musely být protahovány a odklízení sněhu bylo velmi obtížné.
Noční mrazy se držely až do konce března. 26. března napadl znovu sníh, který se udržel celý
měsíc. Teprve koncem dubna mohly začít jarní práce.
Květen byl rovněž nepříznivý. Stále pršelo a kolem 12. května se značně ochladilo až na plus
3 – 2 stupně. Padal sníh s deštěm. Chladno trvalo až do 20. května, kdy teplota klesla pod bod
mrazu. Tyto mrazíky nadělaly velké škody na ovocném stromoví, zelenině, bramborách a
na všem rostlinstvu, které nesnáší nízké teploty. 22. května opět silně sněžilo.
K nepřízni se přidružil výskyt velkého množství chroustů. Listí a výhonky na stromech, které
nezničil mráz, obrali do posledního lístečku chrousti. Smutný pohled byl na jarní přírodu roku
1952.

Polní práce
Nepříznivé počasí narušilo nejen práce na jaře, ale opožďovaly se všechny práce po celý rok.
Toto mělo vliv na hektarové výnosy a tyto se zas promítly v živočišné výrobě.
Žně proběhly celkem uspokojivě, zato podzimní práce byly narušeny brzkým příchodem
mrazu a sněhu. Sklizeň brambor a cukrovky byla ohrožena. Na zásah ONV byly do našeho
JZD vyslány brigády. Brigádníci vybírali brambory za mrazu a sněhu jen za malé účasti
družstevníků. Přes veškeré úsilí zůstaly nesklizeny 4 hektary brambor.

Výsledky hospodaření
Ke všem těmto nesnázím se přidružila obrna v chovu prasat. Tyto nezdary ovlivnily konečné
výsledky hospodaření družstva. Družstvo zdaleka nesplnilo povinné dodávky. Plánovaná
hodnota pracovní jednotky byla 34 Kčs. Vyplácelo se 17 Kčs zálohově, a to byla veškerá
odměna. I když při konečném vyúčtování to dopadlo tak, že se mohly na každou jednotku
připlatit 2 Kčs, rozhodli členové na členské schůzi, že tyto peníze převedou na fond krmiv.
Pro zajímavost zde uvádím průměrnou dojivost na jednu krávu, která činila 35 l.

Vystupování členů JZD
Neúspěšné hospodaření družstva a činnost některých jednotlivců mezi družstevníky vedla
některé družstevníky k rozhodnutí, že podali žádost o vydělení z družstva. Odhlášky podali:
Šilar Jan č. p. 82, Dlouhý Václav č. p. 94, Junek František č. p. 92, Pirkl František č. p. 122,
Vaníček Josef č. p. 118, Vaníček Jaroslav č. p. 1, Vaníček Jaroslav č. p. 2, Hudeček Václav
č. p. 110, Kubový Václav č. p. 5, Hubálek Josef č. p. 3, Vítek Jan č. p. 121. Jejich žádosti
schůze vyhověla a vydělení bylo provedeno.

Adaptace vepřína
V tomto roce provedlo družstvo adaptaci vepřína na č. p. 44. Byla to stodola p. Františka
Faltýnka a k tomu přilehlé 2 místnosti. Stavba pojala asi 120 prasat. Byla pořízena nákladem
31.260 Kčs.

1953
Situace v JZD
Špatné výsledky hospodaření JZD v roce 1952, činnost některých živlů v obci i v okrese, dále
pak nesprávně pochopený projev presidenta republiky – to vše vedlo k tomu, že další členové
podávali během roku odhlášky z družstva. Přispívala k tomu i neutěšená mezinárodní situace.
Situací ve družstvu se neustále zabýval i místní národní výbor. Na chůzi konané 20. ledna
byla shledána neutěšená situace v krmivech a byly vážné obavy o dobré přezimování
hospodářského zvířectva. Tuto situaci částečně vyřešil ONV, který přidělil 9 vagónů krmiv.
Neutěšený stav byl stálým předmětem jednání schůzí členských i představenstva. Schůze
měly mnohdy velmi rušný průběh a protáhly se někdy hodně přes půlnoc.
Na schůzi představenstva v lednu a později na členské schůzi došlo k dalšímu vydělení osmi
zemědělců. Byli vyděleni: Chroust Antonín č. p. 13, Šaršon Alois č. p. 169, Šaršon Tomáš
č. p. 165, Vacková Františka č. p. 172, Šula Jaroslav č. p. 168, Hora Karel č. p. 70, Zachař
Josef č. p. 86, a Rujbr Karel č. p. 36. Na jaře, po dlouhých jednáních o změně pozemků,
znovu začali hospodařit soukromě.
Dne 29. března se konala výroční členská schůze. Při této schůzi vznikla taková situace, že
žádný za současných poměrů se nechtěl ujmout funkce předsedy. Nakonec toto odpovědné
místo vzal na sebe Josef Šponiar, který byl zvolen. Účetním byl zvolen František Sejkora
č. p. 130, agronomem Josef Špringl č. p. 23. Jinak zůstalo představenstvo nezměněno.
Situace v hospodaření družstva byla v tomto roce stále neutěšená. Vázlo provádění polních
prací, které byly rozdělovány a vyhlašovány rozhlasem. I když skupinář přidělil
družstevníkům práci, tito rozhlas neslyšeli nebo častokrát nechtěli slyšet a práce zůstala
neudělána. To se promítlo zase ve výnosech a v živočišné výrobě. Na podzim zůstaly
nesklizeny tři hektary kukuřice za dráhou. Také průměrná denní dojnost klesla z 3,5 l
v minulém roce na 2,26 l!
Příčiny těchto nedostatků byly různé. Nesprávný postup při získávání rolníků do družstva
v roce 1950 přinesl své výsledky. Nesprávný poměr k socialistickému vlastnictví by se dal
vyjádřit asi takto: „To je družstevní, to není moje“. I tento poměr se nedá změnit za rok nebo

za dva. Dále to byla neznalost a nezkušenost v řízení zemědělství. I když situace byla kritická,
část družstevníků neztratila důvěru ve správnou věc a příkladnou prací dokázala, že se vše
zanedlouho obrátilo k lepšímu.
V nejhorších chvílích družstva opustili další družstevníci kolektivní hospodářství. Žádost
o „zbavení“ členství podalo během roku dalších 19 družstevníků, kteří byli na členské schůzi
15. prosince na vlastní žádost vyděleni. Byli to tito členové: Dušánek František č. p. 9, Vávra
Vincenc č. p. 104, Šenkýř Jaroslav č. p. 155, Matějka Václav č. p. 142, Krátký Jan č. p. 108,
Trnečka Josef č. p. 77, Carbolová Justina č. p. 55, Kubík František č. p. 31, Doleček František
č. p. 7, Jireček Jan č. p. 91, Hejl Ladislav č. p. 119, Černý Miroslav č. p. 41, Popelář Jan č. p.
32. Současně byla vydělena usedlost Emila Píši, který ji prodal Vlastimilu Popelářovi.
Že tento rok byl nejkritičtější, je nejlépe vidět na dosažených příjmech. Celkový příjem činil
1.291.000 Kčs, z toho ze živočišné výroby pouhých 571.000 Kčs, z rostlinné 533.000 Kčs.
To znamená, že živočišná výroba byla skutečně pozadu. Přitom byly vysoké náklady
na výrobu – za celý rok činily 633.000 Kčs. Neutěšená situace byla vyřešena přímou pomocí
od státu, která činila 50.000 Kčs. Skutečná hodnota pracovní jednotky po pomoci od státu
činila v roce 1953 - 10,20 a 2,40 Kčs za naturálie. Členové poprvé dobírali za odpracované
jednotky.
K 31. prosinci mělo JZD 812,90 hektarů půdy celkem, z toho 582 hektarů orné půdy a 41
hektarů záhumenek.

Změna tajemníka MNV
Od 1. dubna odešel na ONV v Lanškrouně pracovat dosavadní tajemník MNV Josef
Koudelka, který svou funkci v Lukové zastával dobře a zodpovědně. Na jeho místo nastoupil
nový tajemník Karel Koudelka z Damníkova, tajemník MNV v Damníkově a Dolní Dobrouči.

Budovatelský plán obce
Rada MNV na své schůzi za účasti zástupců složek Národní fronty schválila budovatelský
plán obce na rok 1953. Plán obsahoval tyto úkoly na zvelebení obce:


dostavění kabiny na hřišti,



dostavění splavu,



vybudování družstevní kuchyně,



správa obecních cest,



úprava budovy MNV,



údržba rozhlasu,



úprava u mateřské školy,



sběr odpadových surovin,



oprava střechy na národní škole.

Rada MNV se rozhodla, že k těmto pracím bude získána pomoc občanů formou
brigádnických hodin, což bylo provedeno. K dokončení výstavby kabiny však v tomto roce
však nedošlo, protože tělovýchovná jednota Sokol nevěnovala tomuto dílu patřičnou
pozornost. Materiál se ztrácel, nepomohla ani výzva MNV o pomoc všem složkám v obci.

Vybudování splavu
Vybudování splavu bylo provedeno dodavatelským způsobem stavební organizací „Správa
vodních toků a meliorací“. Vybudování splavu mělo mimořádný význam pro požární
bezpečnost a pro dostatek vody na dolní hranici obce.
Pomoc občanů se projevila hlavně tím, že se zúčastnili vybírání bahna ze starého náhonu, kam
je od splavu vedena voda. Výstavba byla financována JZD ze státních prostředků. Celkový
náklad na vybudování splavu činil 100.168 Kčs.

Nové objekty družstva
Jednotné zemědělské družstvo provedlo tohoto roku tyto adaptace a novostavby:
 Dokončena adaptace kravína na č. p. 18 u Jindřicha Sontáka v hodnotě 93.789 Kčs.
 Dokončena adaptace porodny vepřů na č. p. 75 u Josefa Richtra v hodnotě 20.000 Kčs.
 Dále vybudovány dvě novostavby drůbežáren na kopci u Junkových v hodnotě
64.760 Kčs.
Ostatní úkoly budovatelského plánu byly splněny až na vybudování družstevní kuchyně.

Nové stroje na polích
V letošním roce se objevil v našich polích další pomocník zemědělců. Byla to řiditelná plečka
na řepu, traktorová, a traktorový vyorávač brambor. Plečka pracovala dobře, byla

namontována na traktoru a zdvihána hydraulikou i s pomocníkem, který na ni sedí a řídí ji.
Vyorávač brambor byl dosti složitý a měl velkou poruchovost. Vyorával dva řádky a prosáté
brambory zůstaly na řádcích.
V roce 1953 bylo v obci 54 důchodců pobírajících měsíčně 16.328 Kčs důchodu.

1954
Volby do národních výborů
Rok 1954 je zvlášť významný, protože se v tomto období konaly volby do národních výborů
16. května a na podzim 28. listopadu do Národního shromáždění. Celá volební kampaň
znamenala pro obec i v celém státě podnět pro zvýšení činnosti složek Národní fronty
a Národních výborů. V naší obci bylo do předvolební kampaně zapojeno víc jak 70 občanů.
Výsledky voleb v naší obci i v celém státě svědčí o tom, že náš lid stojí za politikou strany
a vlády a že podporuje program výstavby socialismu v naší zemi.
V Lukové bylo vytvořeno devět volebních obvodů do MNV. Ve všech volebních obvodech
byla před volbami uskutečněna shromáždění pracujících, kde byli občané seznámeni s návrhy
kandidátů a kde se později kandidáti do národního výboru představovali a přednesli
budovatelský plán obce.
Voleb se zúčastnilo 100 % voličů vyjma jednoho občana. Pro kandidáty Národní fronty
hlasovalo 283 voličů z celkového počtu 344.

MNV – Do místního národního výboru byli zvoleni:


Oldřich Hrazdíra č. p. 38, dlouholetý funkcionář MNV a stranické organizace, člen
JZD,



Bernard Vaníček č. p. 85, rovněž dlouholetý pracovník MNV i strany, člen JZD, jeden
z nejlepších pracovníků,



František Junek č. p. 92, zemědělec, funkcionář místní hasičské jednoty,



Zuzana Vagová č. p. 97, členka VŽ,



Ladislav Fišer č. p. 91, člen družstva, funkcionář hasičské jednoty,



Václav Jíša č. p. 109, zemědělec,



Jiří Sonták č. p. 18, zaměstnanec výkupního podniku, funkcionář Sokola,



Jaromír Chaloupka č. p. 174, dělník,



Karel Koudelka z Damníkova č. p. 96, dlouholetý funkcionář a pracovník MNV.

ONV
Pro volby do ONV byl navržen jako člen dosavadní tajemník s. Ladislav Vomočil č. p. 176,
dlouholetý pracovník národního výboru a funkcionář KSČ. Rovněž i on dostal nadpoloviční
většinu hlasů lukovských občanů. Na prvním zasedání ONV byl znovu zvolen tajemníkem
okresního národního výboru.

KNV
Do krajského národního výboru byl za volební obvod zahrnující naši obec a celou jižní část
lanškrounského okresu zvolen s. Jan Fišer z Rudoltic, člen JZD a funkcionář.

Ustavující schůze MNV
Na den 25. května bylo svoláno ustavující zasedání MNV do zasedací síně v budově
národního výboru. Celý průběh schůze byl vysílán místním rozhlasem. První zasedání si
zvolilo členy rady MNV, stálých komisí a schválilo akční programový plán obce.
Předsedou MNV byl zvolen Miroslav (Jaromír) Chaloupka č. p. 174.
Tajemníkem byl zvolen Karel Koudelka z Damníkova č. p. 96.
Třetím členem rady zvolen Oldřich Hrazdíra č. p. 38.
Předseda zemědělské komise

Václav Jíša

-ʺ-

finanční

-ʺ-

Jiří Sonták

-ʺ-

zásobovací

-ʺ-

Zuzana Vagová

-ʺ-

zdrav. a soc. -ʺ-

Alois Konárek

-ʺ-

škol. a kult.

Josef Pěch

-ʺ-

komise pro výstavbu

Čeněk Sonták

-ʺ-

komise sběrové

Stanislav Píše

-ʺ-

komise bytové

Karel Kárský

-ʺ-

Akční plán obce
Akční plán obce obsahoval několik úseků činnosti. V první řadě byl zaměřen k rozvoji JZD,
dále ke zlepšení kulturního života v obci. Tato část plánu sledovala otázku zřízení jeslí. To se
nepodařilo uskutečnit pro nedostatek vhodných prostorů a pro malý počet dětí. Dále plán

počítal s otevřením další, tj. třetí třídy v národní škole, což bylo uskutečněno a mělo velký
význam pro zlepšení výuky a prospěchu dětí.
Kulturní část plánu počítala se stavbou nového kulturního domu. Toto nemohlo být
uskutečněno pro nedostatek finančních prostředků a pro jiné akce, které byly naléhavější.
Rovněž zlepšení osvětové besedy nebylo uskutečněno v plném rozsahu.
Plán na úseku bezpečnosti počítal se zřízením dvou požárních nádrží. Toto nebylo splněno.
Rovněž bylo v plánu zlepšení činnosti požárníků. Tento bod byl splněn.
V plánu na úseku výstavby obce se počítalo s těmito akcemi:


Úprava náměstí.



Zřízení prodejny „Jednota“.



Dokončení kabiny na hřišti.



Vyčištění náhonu.

Náměstí
S úpravou a výstavbou náměstí bylo prakticky započteno v roce 1954 tím, že byla zbourána
stará hasičská zbrojnice a započalo s výstavbou nové na č. p. 150, která byla dokončena
v roce 1955. Na výstavbě zbrojnice se podíleli hlavně členové požární jednoty i ostatní
občané. Největší zásluhu na tomto díle měl Ladislav Fišer, Ladislav Pišťáček, František
Launer, Vilém Beran.
Na nově vzniklé náměstí byl navážen stavební kámen.

„Jednota“
S adaptací prodejny „Jednota“ bylo započato až v roce 1955, dokončení vybudování nové
prodejny převzal tajemník MNV s. Karel Koudelka. Vydatně pomáhaly členky výboru žen
a ostatní ženy. Rovněž zřízení prodejny masa bylo po dlouhých jednáních se spotřebním
družstvem „Jednota“ uskutečněno.

Kabina
Kabina na hřišti dokončena až v roce 1956, dlouhou dobu byla ostudou celé obce.

Vodní náhon
Vyčištění náhonu bylo podle plánu uskutečněno. Akční programový plán zvelebení obce byl
za pomoci občanů z převážné části splněn. Místní národní výbor vykonal v tomto směru kus
záslužné práce.

Doplňovací volby MNV
Z důvodu odstěhování rodiny Vagových byla v doplňovacích volbách do MNV na podzim
zvolena Jaroslava Němečková z Lukové č. p. 49. Zvolená členka MNV převzala funkci
předsedy zásobovací komise.

Volby do NS
Na podzim roku 1954 byly uskutečněny volby do Národního shromáždění Československé
republiky. Za volební obvod zahrnující okres Lanškroun a část okresu Ústí nad Orlicí byla
zvolena lukovská občanka s. Marie Hejlová č. p. 17, členka JZD, poslankyní NS. Na ukončení
voleb byla v místním hostinci uspořádána veselice.

Požár usedlosti
Na velikonoční svátky odpoledne vypukl v usedlosti zemědělce Miroslava Černého č. p. 41
požár. Shořelo všechno mimo kamení. Černý vystoupil na jaře z družstva. Dobytek byl
zachráněn a odvezen do družstevních stájí. Požár usedlosti umožnil Černému jeho plány
na odchod z Lukové, čímž byly MNV i družstvu způsobeny značné potíže. Obtíže byly
i s jeho ubytováním. Bydlel na č. p. 37 u L. Šebrleho. Občané dlouho kritizovali to, že Černý
beztrestně zpustošil dvě pěkné budovy a zmizel z obce.

Hospodaření JZD
Rok 1954 znamenal nástup a první krok k lepšímu hospodaření. V JZD zůstali ponejvíce ti
členové, kteří uznávali správnost politiky strany a vlády v budování socialistických výrobních
vztahů na vesnici. Neopustili družstvo v nejtěžších chvílích.
Výroční schůze JZD konaná 17. února 1954 zvolila nové vedení – představenstvo.
Předsedou a současně agronomem zvolen

Jaroslav Dušek č. p. 164.

Místopředsedou

Jindřich Sonták č. p. 18.

Pokladníkem

Jindřich Smola č. p. 50.

Zootechnikem

Květoslav Hejl č. p. 17.

Účetním

František Sejkora č. p. 130.

Skladníkem

Václav Klimeš č. p. 12.

Členové představenstva: Františka Faltýnková, Ludmila Krsková, Anna Richterová, Josef
Beran, Lad. Šebrle.
Členové revizní komise: Jan Němeček č. p. 49, Ladislav Fišer č. p. 91, Oldřich Hrazdíra
č. p. 38, Karel Kárský č. p. 178.
V tomto roce došlo k dalšímu vydělení čtyř zemědělců na jejich vlastní žádost. Byli to: Killer
František č. p. 135, Paluřík Jan č. p. 78, Faltýnek František č. p. 42, Černý Miroslav č. p. 41.
K 31. prosinci mělo družstvo 512,08 hektarů zemědělské půdy, z toho 399 hektarů orné.
Stálých pracovníků 105 – 54 mužů a 51 žen.

Výstavba ve družstvu
V tomto roce byl vybudován sklad umělých hnojiv naproti č. p. 87 (Zvolánek) v hodnotě
10.553 Kčs a kancelář družstva ve mlýně v hodnotě 8 600 Kčs.

Hospodaření
Vzestup zaznamenala zejména živočišná výroba. Za živočišné produkty bylo utrženo celkem
720.000 Kčs, tj. o 150.000 Kčs více než v roce minulém přesto, že členská základna se téměř
o polovinu snížila. Rovněž hodnota pracovní jednotky zaznamenala citelný vzestup k radosti
a spokojenosti družstevníků, neboť činila 14,95 Kčs, včetně naturálií 17,26 Kčs.
V roce 1954 dostalo traktorové středisko znamenitého pomocníka na obdělávání půdy, a to
nový sovětský pásový traktor „DT 54“, který znamenal další zkvalitnění obdělávání půdy.
V letošním roce bylo poprvé na našich polích sklizeno obilí sovětským kombajnem. Potíží
byly nezkušenosti s organizací kombajnové sklizně, byly ztráty na zrnu i na slámě, která
zůstala dlouho na polích, která se nemohla včas připravit pro další úrodu.
Na podzimní sklizeň brambor přišel vydatný pomocník. Značně zjednodušený, ale zato
výkonnější vyorávač brambor „Tek“. Vyorává dva řádky, hlína propadává sítem a brambory
zůstávají na jednom řádku. Je možné je vyorat i do zásoby.

1955
Rok 1955 zaznamenal další zvýšení výroby v družstvu a další zlepšení hospodářských
výsledků.
Na výroční schůzi konané 26. ledna schválili družstevníci další úkoly v rozvoji výroby JZD.
Představenstvo zůstalo nezměněno, jen agronomem byl zvolen František Strohner č. p. 162.
V tomto roce došlo ještě k vydělení družstevníka Jaroslava Zachaře č. p. 103, na vlastní
žádost.
Lepší hospodářská situace přiměla však řadu zemědělců k tomu, aby se postupně znovu stali
členy družstva. Během roku přistoupili zemědělci: Sonták Čeněk č. p. 167, Šenkýř Jaroslav
č. p. 155, Rujbr Karel č. p. 36, Kubík František č. p. 30, Kokeš Rudolf č. p. 79. Kromě nich
byli při náboru získáni bezzemci a manželky dělníků.
Organizace a řízení práce se v tomto roce podstatně zlepšila, což mělo za následek dosažení
dobrých hospodářských výsledků. Uvádím některé příklady: Průměr – dojivost jedné dojnice
činila 47,7 l na den. Od každé nosnice bylo dosaženo snůšky 108 vajec. Zvýšení rostlinné
a živočišné výroby mělo pak vliv na odměnu za odpracované pracovní jednotky.
Po

zpracování

bilance

hospodaření

činila

hodnota

pracovní

jednotky

částku

18,47 Kčs a včetně naturálií 24,55 Kčs.
Za 47 000 pracovních jednotek bylo členům vyplaceno 850.000 Kčs.
Následkem rozsudku a likvidace majetku zemědělce Josefa Vaníčka č. p. 118 byla tato
usedlost i s pozemky výnosem ONV přidělena do trvalého užívání JZD.

Investiční výstavba
Družstvo provádělo letošního roku výstavbu společných zařízení.
Vybudovalo přístavbu k míchárně krmiv na č. p. 85 v hodnotě 26.450 Kčs.
Byla postavena kovářská dílna u Strohnerů č. p. 162 za 16.450 Kčs.
Dále dva sklepy, a to u Krsků č. p. 14 a na č. p. 44 v celkové hodnotě 15.900 Kčs.

Výstavba náměstí
V tomto roce se rozjela naplno. V dubnu bylo započato s čištěním potoka, který vedl přes
náměstí, od bahna. Byli získáni dva zedníci z Lanškrouna a započalo se zděním koryta
a pokládáním překladů na zakrytí potoka. Místními občany bylo odpracováno mnoho
brigádnických hodin zdarma. V práci na výstavbě náměstí se podílela mládež a daleko víc
občanů než v minulých letech. Nebylo snad občana, který by nepřiložil ruku na úpravě
náměstí. Z nejobětavějších pracovníků musíme jmenovat alespoň tyto: tajemníka MNV Karla
Koudelku, Ladislava Fišera, Oldřicha Hrazdíru, Jaromíra Chaloupku, Ladislava Vomočila.

Kultura
Do naší obce začalo dojíždět putovní kino. Jelikož vozilo skutečně hodnotné filmy, byla účast
na představeních velmi pěkná.
Letošního roku došlo také k úpravě sálu v místním hostinci, to je vymalování a položení
parket. Na sále byla vybourána příčná zeď v jedné místnosti, a tím se sál zvětšil. Mnoho práce
bylo zase provedeno brigádníky a některé složky, jako výbor žen, poskytly i finanční pomoc.
Výbor žen zakoupí na okna záclony. Největší podíl na úpravě v brigádnických hodinách měly
ženy. JZD uhradilo veškeré náklady na adaptaci sálu.

Oslavy 10. výročí osvobození
V den oslav desátého výročí osvobození Sovětskou armádou byl v obci uspořádán průvod
občanů k pomníku padlých a hrobu rudoarmějců. V proslovu byla připomenuta zásluha
sovětské armády o osvobození naší republiky. K pomníku a na hrob rudoarmějců byly
položeny věnce. Večer bylo slavnostní zasedání MNV a v místním hostinci taneční veselice.

Oslava Dne dětí
Oslava dětí byla uspořádána v neděli 12. června. Na přípravě se podílel výbor žen, Svazarm,
MNV, školy a požární jednota. Po průvodu dětí a dospělých na hřiště se rozvinul bohatý
program, ve kterém vystoupily děti národní i mateřské školy se svými písněmi a básněmi,
byly prováděny různé hry, střelba ze vzduchovky. Děti obdržely od výboru žen zdarma
zákusky a občerstvení. Oslavy se zúčastnila většina občanů, přišli se podívat i ze sousedních
obcí.

Spořitelna
Aby se umožnil občanům lepší styk s peněžním ústavem, postaral se místní národní výbor
o zřízení jednatelství spořitelny v budově národního výboru.

Krupobití
Do žní chybělo pár dnů, když naše obec byla postižena krupobitím. Pohroma postihla část
obce směrem k Rudolticím a Žichlínku. Na obilí byly způsobeny škody ve výši 20 % celkové
sklizně.

Celostátní spartakiáda
Na oslavu desátého výročí osvobození naši republiky sovětskou armádou byla uspořádána
v Praze velká tělovýchovná a sportovní slavnost za účasti cvičících z celé republiky. Také
u nás se pilně připravovalo několik žen.
Na první celostátní spartakiádu, konanou v Praze 23. 6. – 5. 7., odjely tyto ženy:


Květa Dolečková, ředitelka mateřské školy,



Marie Pecháčková, učitelka,



Zdena Šponiarová



Marie Kárská



Marie Wendligová



Věra Vomočilová.

1956
JZD
Začínáme rok 1956 a začínáme jej zprávami o hospodaření JZD, které jsou tentokrát radostné,
neboť tento rok byl od založení družstva nejbohatší. Byl to rok příznivý pro vzrůst a výnosy
plodin. Tak například u pšenice bylo dosaženo výnosu 28,60 q z hektaru, ze žita 27,14 q,
u ječmene 26,10 q, u ovsa 17,31 q, u brambor 199 q z jednoho hektaru.
Denní dojivost na dojnici dosáhla výše 45,8 l. Jako nejlepší stáj byla vyhodnocena stáj č. p. 85
a jako nejlepší pracovník Bernard Vaníček. Snůška vajec na jednu nosnici činila 113 kusů.
V letošním roce byl vysoko překročen dodávkový úkol na obilí. Dodáno bylo v rámci obce
celkem 52 vagónů obilí. Družstvo splnilo svůj úkol na 147 %.
To se projevilo v příjmech družstva, které dosáhlo celkového příjmu 2.849.000 Kčs, z toho
za živočišné výrobky 1.217.000 Kčs a za rostlinné 644.000 Kčs.
Hodnota pracovní jednotky se zvýšila z plánovaných 17 na 21 Kčs v penězích a 26,82 Kčs
včetně naturálií.
Práce družstevníků se zlepšila natolik, že veškeré práce byly včas zvládnuty a o práci byl
velký zájem.

Nejlepší v kraji
Velký podíl na dosažených výsledcích mělo středisko strojně traktorové stanice v Lukové
pod vedením brigadýra Karla Kárského. Kolektiv traktoristů střediska Luková byl v tomto
roce odměněn ministrem zemědělství v Praze a středisko vyhodnoceno jako nejlepší v kraji.
Dne 10. února došlo k převzetí usedlosti č. p. 13 do užívání JZD výměrem ONV. Antonín
Chroust mladší se této usedlosti po rodičích vzdal ve prospěch státu, protože nestačil
zajišťovat výrobu. V této stáji byl umístěn dobytek na žír.
Poměry ve družstvu se lepšily a do družstva vstoupili další členové: Paluřík Jiří, Horálek
Oldřich, který se přistěhoval na bývalou Chroustovu usedlost, Dušánek František, Hlavinka

Augustin (převzal usedlost po Františku Killerovi č. p. 135, který odešel z Lukové), Pišťáček
Karel, Pečínková Štěpánka, Carbol Ladislav, Hubálek Josef.
V roce 1956 byla v investiční výstavbě vybudována drůbežárna u Kubíkových č. p. 30
za 44.812 Kčs.
Vysoké doplatky, které družstevníci dobírali za svou práci, umožnili zvyšování životní úrovně
družstevníků. Družstevníci si pořizovali bytová zařízení, motocykly, opravovali obytné
budovy aj.

Náměstí
V tomto roce byla zhruba dokončena výstavba náměstí a již v červenci bylo náměstí urovnáno
a uválcováno.

Mateřská škola
Na jaře před otevřením po oddělení mateřské školy provedlo JZD úpravu v místnostech
mateřské školy. Zřízení po oddělení mateřské školy přes četné potíže bylo prakticky
vynuceno pracujícími ženami, aby se mohly zapojit do práce. Ještě před několika lety mnohé
ženy odsuzovaly péči o děti v mateřských školách a jeslích. Myšlení a názory žen se natolik
změnily, že samy žádaly o zřízení těchto sociálních zařízení.

Změna MNV
Dosavadní předseda MNV s. Jaromír Chaloupka byl pověřen okresními složkami funkcí
v JZD Trpík. Proto nemohl řádně zastávat funkci předsedy a požádal o uvolnění.
Na zasedání MNV 15. června byl zvolen předsedou Oldřich Hrazdíra č. p. 38.
Rada MNV byla doplněna dalšími členy: Jaroslavou Němečkovou, Jiřím Sontákem
a Ladislavem Fišerem.

1957
Příprava voleb
Protože na rok 1957 byly připravovány volby jak do místních, tak i do okresních i krajských
národních výborů, taktéž i do Národního shromáždění, byly na schůzi MNV dne 21. února
ustaveny volební komise.
Naše obec byla rozdělena do třinácti volebních obvodů:
Za obvod 1 navržen za kandidáta Karel Koudelka, tajemník.
Za obvod 2 navržen za kandidáta Vaníček Bernard, člen JZD.
Za obvod 3 navržen za kandidáta Fišer Ladislav, člen JZD.
Za obvod 4 navržen za kandidáta Hejl Ladislav, soukromý zemědělec.
Za obvod 5 navržen za kandidáta Sonták Jiří, úředník výkupního podniku.
Za obvod 6 navržen za kandidáta Klimeš Václav, člen JZD.
Za obvod 7 navržen za kandidáta Říhová Emilie, úřednice.
Za obvod 8 navržen za kandidáta Jányš Miloslav, soukromý zemědělec.
Za obvod 9 navržen za kandidáta Chaloupka Jaromír, kovář.
Za obvod 10 navržen za kandidáta Junek Oldřich, dělník.
Za obvod 11 navržen za kandidáta Němečková Jaroslava, členka JZD.
Za obvod 12 navržen za kandidáta Carbol Ladislav, člen JZD.
Za obvod 13 navržen za kandidáta Hrazdíra Oldřich, člen JZD

Předvolební kampaň
V období před volbami byly svolány schůzky voličů s kandidáty v jednotlivých obvodech,
na kterých seznamovali kandidáti své voliče s programem práce národního výboru.

Volby 19. května 1957
Volby v našem státě i v naší obci proběhly slavnostním způsobem. Již od rána se scházeli
občané do slavnostně vyzdobené budovy MNV, aby splnili svou vlasteneckou povinnost.
Většina občanů odvolila během dopoledne. Výsledky voleb ukázaly, že naši občané se plně
staví za program strany a vlády naší republiky. 98,10 % občanů odevzdalo svoje hlasy
manifestačně.

Ustavující schůze MNV
30. května se konala ustavující schůze nového národního výboru na sále místního hostince.
Schůzi zahájil předseda MNV s. Hrazdíra, který všechny občany přivítal a blahopřál nově
zvoleným členům. Po jeho projevu byla zvolena mandátová komise, která měla za úkol
překontrolovat výsledky voleb. Poté předseda Oldřich Hrazdíra seznamuje občany s úkoly,
které byly v minulém roce a ve volebním období splněny.
Dále navrhla mandátová komise, aby byla schválena platnost volby jednotlivých členů
národního výboru.
Tajemník ONV Ladislav Vomočil přečetl slib a všichni členové národního výboru jej
potvrdili při zvuku státní hymny. Následovala volba tajemníka. Návrh na dosavadního
tajemníka Karla Koudelku byl přijat všemi hlasy. Dalšími členy rady byli zvoleni: Sonták Jiří,
Chaloupka Jaromír a Hejl Ladislav.
Předsedou zemědělské komise zvolen - Jányš Miloslav.
Předsedou komise pro výkup - Klimeš Václav.
Předsedou finanční komise - Sonták Jiří.
Předsedou komise pro výstavbu - Chaloupka Jaromír.
Předsedkyní kulturní a školské komise - Říhová Emilie.
Ustavující schůzi zakončil tajemník ONV Ladislav Vomočil.

Mikulášská nadílka
15. prosince uspořádal výbor žen pro děti mateřské a národní školy mikulášskou nadílku
na sále místního hostince.

Hospodaření JZD
Hospodářské výsledky společného hospodaření se rok od roku lepší. Několik čísel, která
ukazují vzestupnou tendenci společného hospodaření našeho JZD.
JZD obhospodařuje 738,20 hektarů půdy, z toho 532,22 hektarů orné.
Celkem družstvo sdružuje 61 hospodářství se 149 členy.

V roce 1957 nastoupili do družstva čtyři zemědělci. Členská základna se rozšířila o deset
členů. Výměra půdy se zvětšila o 78,63 hektarů.
V tomto roce bylo vyplaceno na jednu pracovní jednotku 15,30 Kčs a k tomu byly vydány
naturálie v hodnotě 4,50 Kčs. Během roku bylo odpracováno v celém družstvu 64.432
pracovních jednotek.
Nyní je třeba ukázat, jaký příjem družstvo dosahuje za jednotlivé výrobky.
Celkový příjem družstva podle plánu měl činit 1.805.537 Kčs.
Tento příjem splněn nebyl, neboť bylo dosaženo jen 1.764.435 Kčs.
Příjem za rostlinné výrobky plánován na 506.204 Kčs – dosaženo 476.721,21 Kčs.
Příjem za živočišné výrobky plánován na 1.269.333 Kčs – dosaženo 1.186.893,52 Kčs.

Stav dobytka se ke konci roku 1957 jevil dle soupisu následovně: družstvo mělo
ve společných stájích 527 kusů hovězího dobytka, z toho 216 krav, prasat bylo ustájeno 298
kusů, z toho 47 prasnic, drůbeže 2.030 kusů, z toho 990 slepic starších jednoho roku.

Jaké užitečnosti se dosahovalo v živočišné výrobě, ukazují další čísla:
Za rok bylo nadojeno 374.252 litrů mléka, což je o 22.328 litrů mléka méně než určoval plán.
Roční dojivost na jednu krávu činila 1.909 litrů. Na sto krav bylo dochováno 89,79 telat.
Vajec bylo sneseno za celý rok 92.134 kusů, plán však počítal se 120.850 kusy. Dluh činil
2.716 kusů. Průměrně snesla každá slepice 105,90 kusů vajec.
V roce 1957 mělo být vyrobeno 420,83 q masa hovězího, skutečně bylo vyrobeno 459,30 q.
Vepřového masa bylo vyrobeno 300,54 q, což jest o 17,16 q méně, než se počítalo v plánu.
Na trh bylo dodáno 500 kg drůbeže.
Selat bylo odchováno 12,6 kusů na ustájenou prasnici.

Jak byly plněny úkoly v rostlinné výrobě, ukazuje hrst čísel:
U pšenice byl předpokládán výnos 28 q po hektaru – dosaženo 26,58 q.
U žita plán ukládal 22,50 q – dosaženo 21,06 q.
U ovsa počítáno s výnosem 23,55 q, dosaženo 21,92 q.
Výnos ječmene měl podle plánu být 24 q – skutečnost 22,81 q.
Na plánovaný výnos cukrovky 280 q, dosaženo 276 q.
U brambor bylo počítáno s výnosem 170 q – skutečnost 172,98 q.

Nové stavby JZD
Letošního roku byla provedena adaptace vepřína na č. p. 14 u Krsků v celkové hodnotě
54.420 Kčs. Dále byla postavena drůbežárna v celkové hodnotě 44.812 Kčs.

1958
Oslava 1. máje
Jako každoročně, tak i letos slavili pracující svůj svátek.
Oslavy se konaly v okresním městě. Byly zahájeny průvodem a ukončeny proslovem
na náměstí. I v těchto oslavách je velký rozdíl. V prvních letech po osvobození chodívali
občané z vesnic pěšky nebo jezdívali na ověnčených žebřiňácích. Dnes odveze občany
do okresního města autobus mimo těch, kteří jedou vlastními vozidly. A v průvodu vystřídaly
žebřiňáky tažené koňmi auta a traktory s vlečnými vozy. Stroje a mechanizace si razí cestu
na naši vesnici.

Kladení věnců – 4. května 1958
V předvečer povstání našeho lidu se jako každoročně i letos konala pietní slavnost a položení
věnců k Pomníku padlých (bývalého), nyní Památníku osvobození, a na hrob ruských
soudruhů. Slavnosti se zúčastnily děti, dále přišli funkcionáři obce a občané.

Mezinárodní den dětí – Svátek dětí na celém světě
Na tento den připravili členové místního Svazarmu v předvečer svátku táborák, při kterém
předvedli útok na nepřítele, přičemž použili i střelbu z raketových pistolí. To se našim dětem
velmi líbilo. V neděli odpoledne pokračovala oslava na zahradě u mateřské školy, kde děti
předvedly různé hry a závody. Výbor žen připravil dětem malé pohoštění.

1978
Usnesením Místního národního výboru v Lukové ze dne 7. června byl jsem já, Jan Němeček,
člen JZD, pověřen opět psaním obecní kroniky.
Ve psaní zápisů pokračuji po dvacetileté přestávce, kdy jsem pro pracovní zaneprázdnění
nemohl, a jiný občan se v obci nenašel.
Narodil jsem se 11. února v Horní Sloupnici jako syn dělníka. Pět tříd obecné a tři třídy
měšťanské školy jsem vychodil v rodné obci. Po skončení povinné docházky jsem
navštěvoval dvouroční pokračovací zemědělskou školu. Po ukončení jsem pracoval jako kočí
u sedláků. V červnu roku 1945 jsem též na výzvu vlády na osídlení pohraničí odešel do zdejší
obce, kde jsem osídlil usedlost č. p. 49.
Původní pamětní kniha, kterou začal psát roku 1945 řídicí učitel Ladislav Fišer a do které
bylo psáno až do poloviny roku 1958, byla poškozena, a proto byla přepsána učitelkou
Vlastou Junkovou z č. p. 92. Byl však vynechán životopis prvého kronikáře. Proto se toto
doplňuje.
Usnesením místního národního výboru v Lukové ze dne 4. 10. 1945 byl jsem já, Ladislav
Fišer, řídicí učitel zdejší obecné školy, ustanoven obecním kronikářem. Zápisy jsem započal
dne 1. října 1945.
Narodil jsem se dne 23. 2. 1919 v Dolní Dobrouči, okres Ústí nad Orlicí. Obecnou
a měšťanskou školu jsem navštěvoval v Dolní Dobrouči a v Kyšperku. Zkoušku dospělosti,
maturitu, jsem složil na státním učitelském ústavě v Hradci Králové v roce 1938. Působil jsem
jako učitel na lanškrounském okrese. Za okupace jsem vyučoval v horských obcích
žambereckého okresu, odkud jsem byl nasazen jako pomocný dělník na stavební a silničářské
práce v různých místech. Po válce jsem se přihlásil ke službě v pohraničí. Byl jsem ustaven
řídicím učitelem na obecné škole v Lukové, kde jsem nastoupil službu 20. června 1945.

Budova č. p. 102, ve které jsou umístěny úřední místnosti, je majetkem národního výboru.
Občané si mohli svoje záležitosti vyřizovat od sedmé do dvanácté hodiny a odpoledne
od třinácté do šestnácté hodiny, v úterý do sedmnácté a v pátek do patnácti hodin třiceti

minut. Veškerou agendu vedl předseda místního národního výboru s. Květoslav Hejl
s tajemnicí s. Marií Zárubovou, jejíž pracovní doba je od sedmé hodiny třiceti minut do půl
druhé odpolední. Příchod i odchod se zaznamenával do knihy.

Schůzová činnost MNV
K povinnostem poslance národního výboru patří pravidelně se účastnit schůzí, které jsou
na celý rok naplánovány.
Členové rady se sešli na své schůzi čtrnáctkrát.
Plenární zasedání bylo svoláno osmkrát.
Jednotlivé komise se scházely jednou za měsíc. Komise, která se mohla pochlubit takřka
stoprocentní účastí, byla komise sociální.
Na plenárním zasedání 25. října bylo uděleno přítomným místopředsedou ONV s. Mykyskou
s. Marii Hejlové čestné uznání za dlouholetou veřejnou činnost.
V roce 1978 byly svolány dvě veřejné schůze. Účast občanů na schůzích se nedá hodnotit
kladně.

Místní lidová knihovna
Místní lidová knihovna, která je umístěna v budově národního výboru, měla ke konci roku
ve svém fondu 3.313 knižních titulů. Knihovnu navštěvovalo během roku 87 stálých čtenářů,
z nichž 38 bylo mladší čtrnácti let, a vypůjčili si 1.102 knih. Knihy se půjčovaly vždy
ve středu od 16. hodiny za poplatek 20 haléřů za knihu. Do knihovny bylo přikoupeno
53 nových knih z prostředků místního národního výboru. Částka věnovaná z rozpočtu
knihovně činila pro rok 1978 – 1.500 Kčs.

Výstavka
V březnu, k měsíci knihy, uspořádala knihovnice s. Simonidesová, která se starala o knihovnu
řadu let, výstavku. Rovněž k výročí Velké říjnové socialistické revoluce byly vystaveny
knihy, pojednávající o tomto údobí, v zasedací síni národního výboru.

Vyřazení knih
Ke konci roku bylo provedeno odbornými pracovnicemi vyřazení 679 knih. Jednalo se
o literaturu odbornou, na dnešní dobu zastaralou, a knihy poškozené.
Aby se zvětšila obměna nových knih, byla zřízena ve střediskovém systému meziknihovní
výpůjční služba. Luková patří do střediska v České Třebové.
Příčin, proč v dnešní době má knihovna málo čtenářů, je několik. Mnoho rodin má svoje
pěkné knihovny, děti si vypůjčují ve škole a velkým konkurentem se stala televizní
obrazovka.

Jesle
Dalším zařízením, které je umístěno v budově národního výboru v přízemí, jsou jesle.
Prostory jsou složeny z přijímací místnosti, herny a dvou ložnic. V jeslích je prádelna. Celé
zařízení je vybaveno ústředním topením. Vnitřní zařízení jeslí bylo doplněno a starší
vyměněno. Na zařízení bylo pamatováno v rozpočtu z fondu pohraničí plánovanou částkou
40.000 Kčs. Vyčerpáno bylo 43.928,30 Kčs. Naši nejmenší tam mají pěkné prostředí a cítí se
tam dobře.
O celý chod tohoto zařízení se starala ředitelka s. Mechlová z Lanškrouna a s. Strohnerová.
O kuchyň se starala s. Prokopová, úklid měla na starosti s. Adéla Zachařová č. p. 103.
Tento kolektiv pečoval po celý rok o třináct dětí, tj. o dvě děti měně, než je kapacita jeslí.
Devět dětí je rodičů pracujících v zemědělství a rodiče čtyř dětí pracují v jiných odvětvích.
Za celé zaopatření platí rodiče 8 Kčs za jeden den.
Velkým nedostatkem, který se nedá odstranit, je ten malý kousek zeleně, na které si ti
nejmenší hrají. Je v těsné blízkosti silnice, kde je velký provoz zvláště zemědělské
mechanizace. Pečovatelský kolektiv, ve snaze zlepšit tuto situaci, vysázel kolem plotu
sazenice thují v počtu padesáti kusů. Dále jsou na této ploše rozsazeny dnes už vzrostlé břízky
a lipky.

Mateřská škola
Mateřská škola má svoji budovu na dnešním náměstí v Lukové č. p. 131. Od 1. května 1946,
kdy byla otevřena, byl vnitřek budovy několikrát upravován. Dnes má škola dvě dvojtřídky,
kde si děti hrají i spí. Dále je zde sociální zařízení, kuchyň, kabinet pro pomůcky a ředitelna.
Učitelský sbor byl složen z ředitelky s. Libuše Peichlové z Lanškrouna, Květy Přívratné
z České Třebové. O kuchyň se starala s. Marie Michajlovičová z Květné, vytápění měl
po celou zimu na starosti důchodce s. Peichl.
Školku navštěvovalo během roku 36 dětí ve věku od tří do šesti let. Strava pro děti byla
podávána třikrát denně v hodnotě 5,65 Kčs. Výše příspěvku rodičů na stravu se řídí výší
výdělku. Nejvyšší příspěvek činí 5,40 Kčs, nejnižší 2,40 Kčs za jeden stravný den. Rozdíl je
hrazen z rozpočtu národního výboru. Pro mateřskou školku bylo počítáno v rozpočtu částkou
16.000 Kčs. Skutečně se vyčerpalo 15.504,65 Kčs.

Dětský den
Jako každoročně, také letos slavily děti svůj svátek. Bylo to 11. června na hřišti.
Mimo výstavu dětských prací, uspořádanou k tomuto dnu, závodily děti na hřišti
o čokoládové medaile. Také ostatní složky připravily různé hry, jako závody v pytlích, nebo
závod o nejpomalejší jízdu na kole. Mimo tyto a ještě jiné atrakce upoutalo pozornost
návštěvníků vystoupení kynologického kroužku Svazarmu, kteří se svými čtyřnohými
svěřenci předvedli velmi pěkné ukázky výcviku psů. Za zmínku ještě stojí velmi pečlivě
připravená vystoupení dětí mateřské školy na mezinárodním dnu žen a na výroční schůzi
jednotného zemědělského družstva, konané 3. března v kulturním domě, kde sklidily obdiv
a zasloužený potlesk. Všechny události týkající se mateřské školy jsou zapisovány do kroniky
školy, která je vedena od začátku jejího otevření.

Základní devítiletá škola
Školní rok 1978 – 79 započal 4. září v pondělí. Do první třídy usedlo 9 žáků, a to 7 chlapců
a 2 dívky.
Do druhé třídy nastoupilo 14 dětí a tolik jich přišlo do třídy třetí. 9 dětí šlo do čtvrté třídy
do Damníkova. 13 dětí zasedlo v páté třídě.

V prostorách školy jsou tři třídy, ředitelna a kabinet. Sociální zařízení je nové v přistavené
družině. Ve třídách jsou parkety, tekoucí voda. Ústřední topení bylo též přistavěno.

Družina
Při národní škole je družina, ve které tráví svůj mimoškolní čas 32 dětí rodičů, kteří jsou
v zaměstnání, pod vedením kvalifikované vychovatelky s. Marcely Hejlové č. p. 17.
Nastoupila na toto místo v březnu za s. Hanu Končickou, která odešla na mateřskou
dovolenou.
V prostorách nově postavené družiny je kuchyně, ve které se vaří obědy pro žáky a personál
školy. Veškerou agendu jídelny vede ředitel školy s. Oldřich Pácl. Kuchařkou byla Marie
Fabiánová z Květné a jako pomocná síla zde pracovala do konce roku Emilie Fišerová,
důchodkyně č. p. 91.
Na obědy chodilo po celý rok 62 dětí. Hodnota stravy činila 4 Kčs. Cena oběda pro žáky byla
3,85 Kčs, pro dospělého 4,50 Kčs. Rozdíl skutečné ceny se hradil z rozpočtu národního
výboru, kde bylo pro školní jídelnu, jesle a mateřskou školu počítáno s částkou 130.000 Kčs.
Vyčerpáno bylo 110.706,65 Kčs. Částka nebyla vyčerpána z důvodu méně uvařených obědů.

Změny v učitel. sboru
Koncem minulého školního roku odešla ze zdejší školy s. Zdena Sládková, gymnasistka
z Vysokého Mýta, která zde začínala prvým rokem.
Dále odešla s. Jiřina Kosová z Rudoltic, gymnasistka, která zde učila dva roky.
Do nového školního roku nastoupila do školy Jaroslava Elnerová z Lukové č. p. 65. Dále
Miroslav Zedník z Lanškrouna, který studuje od 1. září na pedagogické fakultě v Hradci
Králové čtvrtým rokem. Situace v učitelském sboru je taková, že ze třech pedagogů na zdejší
škole jsou dvě nekvalifikované síly.
Zdejší základní devítiletá škola má též svoji školní kroniku, do které jsou všechny události
ve škole podrobně zapisovány.

Práce z rozpočtu MNV
Správa cesty
Na jaře byl přivezen štěrk a šotolina na cestu u lávky k Pobořilovým č. p. 34. Na tuto úpravu
bylo počítáno částkou 3.700 Kčs. Vyčerpáno bylo 1.956,50 Kčs.

Veřejné osvětlení
Na veřejné osvětlení počítal rozpočet s částkou 17.500 Kčs. Z této položky bylo vyčerpáno
7.913,30 Kčs. Úspora vznikla tím, že nebyly nakoupeny žárovky, a vydáním nařízení šetření
elektrickou energií.

Vyčištění kanálu
Další akcí bylo vyčištění kanálu, procházejícího pod náměstím. Práci provedl podnik Okresní
vodovody a kanalizace z Jablonného nad Orlicí. Na tuto práci bylo počítáno v rozpočtu
částkou 4.900 Kčs, skutečně bylo zaplaceno 4.160 Kčs.

Oprava márnice
Oprava márnice u kostela byla další akcí prováděnou z rozpočtu. Stavební skupina společné
rostlinné výroby udělala novou omítku jak ve vnitřku, tak z venku. Byla vyměněna okna
a dveře. Střecha byla nově pokryta eternitem. Přistaveno bylo sociální zařízení přístupné jen
příležitostně, např. o pohřbu. Do této akce byla zahrnuta oprava a nahrazení hřbitovní zdi
v Květné. Plánovaná částka 15.000 Kčs byla v tomto případě překročena. Skutečně se
vyčerpalo 20.130,50 Kčs.

Nová krytina na budově MNV
V srpnu prováděl Okresní stavební podnik, provozovna Lanškroun, výměnu krytiny
na budově národního výboru. Stará krytina šitr nebo jinak řečeno břidlice, ještě ručně štípaná,
byla vyměněna za eternit. Lešení postavili důchodce, tesařský mistr Jan Krátký č. p. 63
a Vlastimil Popelář č. p. 31, kteří také 27. října po dokončení prací na střeše toto sundali.
Na práci bylo plánováno z fondu pohraničí 45.000 Kčs, skutečně se vyčerpalo 36.151,60 Kčs.

Elektrické topení v kult. domě
4. listopadu bylo započato brigádnicky s výkopem kanálu kolem zdi kulturního domu
pro kabel na přívod elektrické energie. Plán počítal s vyčerpáním částky 120.000 korun
z fondu pohraničí. Částka byla překročena o 82 Kčs. Z těchto peněz byl nakoupen a uhrazen
kabel a jeho položení. Přívod elektrické energie je veden od trafostanice živočišného
střediska.

Sbor požární ochrany
Sbor požární ochrany v naší obci měl ke konci roku šedesát dva dobrovolných členů.
Plesovou sezonu již tradičně po mnoho let zahajují požárníci svým plesem. Letos byla
pouťová pořádána 15. července. Byla hojně navštívena. Na tuto zábavu bylo prodáno 350
vstupenek po 10 Kčs.
Při jarním úklidu sebrali členové 65 q železného šrotu.
Na údržbě požární techniky a vodních zdrojů odpracovali členové 346 brigádních hodin.

Likvidace požáru
15. září zasáhli naši požárníci velmi pohotově a účinně při likvidaci požáru v sousední vsi
Žichlínku. Za rychlý zásah obdrželi členové od okresní jednoty a od vedení společné rostlinné
výroby pochvalu.

Tělocvičná jednota Sokol
17. června se členové oddílu kopané a členové jednotného zemědělského družstva zúčastnili
v rámci společné výroby rostlinné (SRV) turnaje o pohár zemědělských novin s oddílem
Heřmanův Městec s výsledkem 3 – 1 příznivým pro naše mužstvo.
20 žáků a žákyň oddílu základní rekreační tělesné výchovy pravidelně navštěvovalo cvičení,
konaná na starém sále místního hostince.
Velmi pěkného výsledku dosáhli členové při sběru železného šrotu, kterého naložili a odvezli
92 q.

Během roku byl opravován sportovní areál, na kterém odpracovali 210 hodin a 35 hodin
při sběru kamení na polích společné rostlinné výroby.

ČsČK
Na okresním aktivu Československého červeného kříže, konaného na závěr roku, obdržely
členky naší pobočky pochvalu a upomínkové dárky za záslužnou práci.

Sestry
Odbočka má devět dobrovolných sester, z nichž některé zajíždí jednou za rok na týdenní
výpomoc do okresní nemocnice. Letošní rok tam vypomáhaly tři sestry.

Pečovatelská služba
Dále má ve svých službách čtyři evidované pečovatelky. Soudružky Marie Konárková,
důchodkyně č. p. 58, Adéla Zachařová, důchodkyně č. p. 103, Jiřina Dušková, důchodkyně č.
p. 93, Božena Páclová, důchodkyně č. p. 6, obětavě navštěvují staré občany, hovoří s nimi
a pomáhají jim řešit problémy, na které sami už nestačí a touto prací dokazují, že naše
socialistická společnost na staré občany nezapomíná.

Dárci krve
Na jaře byl proveden bezplatný odběr krve, kterému se podrobilo třicet šest občanů z všech
složek Národní fronty. Dva z dárců jsou nositeli bronzové Jánského plakety. Jsou to Karel
Kárský č. p. 178 a Vladislav Klubrt č. p. 70.

Svaz žen – kurs šití
V zimním období probíhal kurs šití pod vedením s. Chládkové z Lanškrouna. Kurs
navštěvovalo dvacet žen. K tomuto účelu propůjčilo myslivecké sdružení chatu, kde se ženy
sešly čtrnáctkrát. Ženy si zde vzájemně popovídaly a připravily též malé pohoštění. Aby tam
bylo příjemně teplo, o to staral s. Miroslav Krsek starší, č. p. 14.
Na schůzi konané dne 24. února přítomná MUDr. Homoláčová seznámila ve své přednášce
ženy s některým nádorovým onemocněním a vyšetřením obyvatelstva.

Josefovská zábava
Na svátek sv. Josefa uspořádaly ženy taneční zábavu. Ze zisku připravily a hradily třiceti osmi
důchodcům jednodenní zájezd do Rožnova pod Radhoštěm, do známého skanzenu lidových
staveb, kde se jim velice líbilo.

Brigády
Ženy přispívaly svou prací všude, kde bylo třeba pracovitých rukou, Jako složka okopaly půl
hektaru řepy, sebraly 17 q papíru a ušily nové povlečení na postýlky do mateřské školky,
čímž ušetřily rozpočtu značný obnos.

Myslivecké sdružení
V červenci uspořádali členové mysliveckého sdružení táborák spojený s tancem na parketě
u myslivecké chaty, s hudbou z Horní Čermné.
Další taneční zábavou, kterou pořádali, byla posvícenská 21. října.
Členové odchovali ve své líhni 50 bažantů, což si vyžádalo 179 brigádnických hodin. Mimo
brigády na sušení sena, kterého 25 q prodali jednotnému zemědělskému družstvu, vysázeli
600 stromků v polích u Květné. Tuto akci měli na svém závazku na zlepšení životního
prostředí.

Hony
Celoroční práce mysliveckého sdružení vyvrcholila podzimními hony, kterých bylo
spořádáno pět. Bylo uloveno 78 zajíců, 38 bažantů a za loveckou sezonu 12 kusů srnčího.
Ulovený zajíc byl dodán z velké části veřejnému zásobování za výkupní cenu 6 Kčs za 1 kg.
Bažant a srnčí se neprodávalo. Celkový úlovek ve srovnání s loňským rokem slabší.

Kroužek ochránců přírody
Záslužným činem bylo založení kroužku mladých ochránců přírody, který sdružuje čtrnáct
mladých lidí. Ti se pravidelně scházeli každou středu pod vedením s. Petra Kotěry nebo Jana
Kellera na myslivecké chatě, kde byli seznamováni se vším děním v přírodě.

Soutěž
Členové kroužku se zúčastnili soutěže o zlatou srnčí trofej. Bylo pořádáno místní kolo, kde se
soutěžilo v poznávání rostlinstva, v myslivosti a ve střelbě ze vzduchovky. V okresním kole,
které probíhalo v Damníkově, získali mladí ochránci prvé místo v jednotlivcích a druhé
ve družstvech.
Dva členové kroužku, Franc Miroslav č. p. 41 a Kozáková Hana č. p. 99, se probojovali
do národního kola, které se konalo 29. července v lesnickém odborném učilišti oboře
Kněžičky v okrese Nymburk.
Učit naší mládež chránit přírodu a ochrana životního prostředí je činnost dnešní době velmi
potřebná a v celém světě dávána na přední místo. Velmi nepříznivě ovlivňuje stav polní zvěře
zemědělská velkovýroba, kdy vlivem těžké mechanizace přichází na zmar mnoho mláďat
polní zvěře. Též velké množství chemických prostředků působí velmi negativně a někdy
neuvážená likvidace stromů a keřů v poli odnímá zvěři přirozený úkryt a neslouží jako dobrý
příklad pro budoucí generaci.

Svazarm
V předvečer prvního máje uspořádala místní organizace Svazarmu mírový oheň na pozemku
bývalé cihelny.
Během roku se zúčastnili členové různých střeleckých soutěží a též závodu branné zdatnosti,
kde se umístili na předních místech.

Kynologický kroužek
Kynologický kroužek Svazarmu, který má dvacet členů, se věnuje ve svém volném čase
výcviku svých čtvernohých přátel. Že to dělají s láskou, dokazuje účast a umístění v různých
přeborech.
V roce 1978 absolvovali mladí i starší členové:


branný závod v Lanškrouně,



Ústecký pohár,



Závod Vítězného února v Hradci Králové,



Branný přebor v Častolovicích,



Národní branný závod v Heřmanově Městci, do kterého se probojovali dva členové.

Při oslavách sedmdesátiletého založení školy v Dolní Čermné předvedli rovněž ukázky
výcviku.
Členové kroužku mají na svém kontě 3.330 kg sebraného šrotu železného a 392 brigádních
hodin odpracovaných pro klub a 165 hodin na různých akcích. Pěkné výsledky kroužku si
vyžádaly od členů mnoho hodin na různých akcích. Pěkné výsledky kroužku si vyžádaly
od členů mnoho hodin jejich volného času. Velkou zásluhu na těchto výsledcích má
s. Vladimír Janyš č. p. 147.

Svaz socialistické mládeže
Šestnáct dívek a čtrnáct chlapců v naší obci je organizováno ve Svazu mládeže. Z těchto
mladých je dvacet jedna studentů.

Klubovna
Od ledna do března se prováděla vnitřní úprava klubovny. Pokračovala však velmi pomalu,
protože to prováděli pouze čtyři členové. Odpracovali tu 155 hodin.

Brigády
V dubnu při jarním úklidu na sběr železného šrotu přispěli také svazáčci. Sebrali ho 45 q.
Jednocení cukrové řepy bylo donedávna prací, kterou vykonávaly převážně ženy. Překvapení
připravili místní svazáčci, kteří okopali půl hektaru řepy. Brigády se zúčastnili jenom chlapci.
Jednocení provádělo šest chlapců a druhou okopávku dokonce deset. Též na podzim
při vyhlášení akce „Mládež pomáhá zemědělství“ pomohli chlapci svazácké organizaci
při sklizni řepy.
Každá složka Národní fronty má ve svém závazku péči o kousek veřejného prostranství.
Mládež si vzala na starost autobusové čekárny. Pět členek si vyhrnulo rukávy a daly
do pořádku prostor kolem pomníku osvobození a čekárnu.

Rozhlasový kroužek
V říjnu uskutečnil rozhlasový kroužek první rozhlasovou relaci. Čtyři členové každý pátek
od osmnácté hodiny informovali občany o všech událostech v obci.

Doba Karla IV.
Za zmínku stojí příhoda, kterou zažilo sedm členů svazácké organizace. Jednu říjnovou
sobotu se rozhodla tato skupina, že se zajede podívat do Prahy na výstavu „Doba Karla IV.“,
která na sebe upoutala nejen naši, ale i zahraniční kulturní veřejnost. Velké však bylo
zklamání sedmi mladých lidí, když uviděli před sebou zástup lidí čekajících na vstupenky
v počtu, který odhadovali na osm set. Neradi se vzali této vzácné podívané a šli se projít
a obdivovat památky staré Prahy. Nebyli však sami, kdo musel prožít to zklamání. Toto
potkalo mnoho návštěvníků naši krásné vlasti právě z těch nejvzdálenějších koutů.

Umělecká akademie
26. listopadu pořádal svaz mládeže v sále kulturního domu malou uměleckou akademii
spojenou se slibem jisker a pionýrů, spojenou s výstavkou dětských prací. Škoda, že tak
pečlivě připravená akce neměla více návštěvníků.

Hovory s mládeží
Poslední kulturní akcí roku byly hovory s mládeží pořádané místním národním výborem. Člen
oddílu Sparty Miroslav Krsek č. p. 14 odpověděl na otázky, týkající se naši tělovýchovy,
a přidal některé svoje zážitky.
Miroslav Krsek, opravář zemědělských strojů, se věnuje sportu, a to lehké atletice. Že to
vyžaduje hodně času a odříkání, dokazuje to, že denně při tréninku naběhá 35 km.
Jinak běhá tyto tratě: 3 km překážek.
Běh na 5 a 10 km.
Terénní kros.
Marathón, který je dlouhý 42 km 195 m.
8. května běžel v Praze marathón. Byla to kvalifikace na mistrovství Evropy. V tomto závodě
se umístil v mezinárodní konkurenci jako pátý a z našich závodníků jako prvý časem 2 hodiny
15 minut 56 vteřin.
3. září v Praze běžel opět tento těžký závod, který však pro nevolnost musel vzdát.
Posledního mezinárodního závodu, kterého se zúčastnil, byl běh „Trudu“ na 30 km v Moskvě.

Z ČSCHDZ
Mezi složky Národní fronty se též řadí základní organizace Československých chovatelů
drobného zvířectva. Dvacet čtyři dospělých a čtyři mladší členové se zabývali roku 1978
nejen chovem drobného zvířectva, ale zúčastňovali se různých akcí, na kterých odpracovali
376 brigádnických hodin. Usušil a odprodali 31 q sena.
V okresní soutěži, kde soutěžilo čtyřicet organizací, se naši členové umístili jako pátí.
Během roku dodali chovatelé pro veřejné zásobování mimo vlastní spotřebu: 2.000 kusů
vajec, 237 kg masa, 570 kusů kožek, 80 kg vlny. Celková produkce v penězích činila
17.235 Kčs.

SPOZ – vítání občánků
Mezi radostné povinnosti sboru pro občanské záležitosti patří vítání občánků. Každé narozené
dítě je do tří měsíců po narození přivítáno. Letošního roku bylo vítání uskutečněno v březnu,
červenci, září a v prosinci. Na této slavnosti vystoupily s malou kulturní vložkou děti
z mateřské školy. Každé narozené dítě dostalo upomínkový dárek a jejich maminky jako
pozornost kytičku karafiátů. Na slavnost jsou zváni zástupci závodů, kde jsou rodiče
zaměstnání. Je přítomen fotograf, většinou místní občan V. Kalous. Snímky jsou pak
vkládány do pěkně zdobené pamětní knihy, do které se podepíší rodiče a předseda národního
výboru.

Beseda s důchodci
14. dubna se konala v přísálí kulturního domu beseda s důchodci. Písemně i ústně byli
pozváni starší 70 let. Funkcionáři JZD svými auty staré občany přivezli a odvezli. Kulturní
program připravila základní a mateřská škola. Členky Sokola předvedly ukázky
jazzgymnastiky. JZD a Svaz žen připravily pohoštění. K tanci a poslechu vyhrávala skupina
s. Koudelky z Damníkova. Drobné dárky věnovaly starým občanům děti základní školy. Tyto
besedy se při menší účasti konají v pěkně upravené síni JZD.

Blahopřání
Mimo těchto akcí pečlivě připravených bylo zasláno padesát šest blahopřání k životnímu
jubileu. Šesti manželským párům, které oslavily stříbrnou svatbu, byly zaslány gratulace,

jedenácti sedmdesátiletým bylo blahopřáno v rozhlase, pěti osmdesátiletým a starším byli
členové sboru blahopřát osobně. Jubilantům byly odevzdány dárečky a kytička.

Zlatá svatba
V naší obci oslavili manželé Dušánkovi č. p. 11 zlatou svatbu. K tomuto jubileu jim
blahopřály členky sboru osobně, předaly dárek a květiny. Manželé se podepsali do pamětní
knihy.

Vydání obč. průkazů
V květnu byly vydány patnácti mladým lidem občanské průkazy. Kulturní vložku pro tento
slavnostní okamžik připravili svazáčci a pionýři. Slavnosti byl přítomen člen veřejné
bezpečnosti, který s předsedou národního výboru průkazy předal. Jako upomínku na tento den
dostal každý knihu veršů s věnováním. Podepsáním do pamětní knihy byl slavnostní akt
ukončen.

Vliv KSČ na život v obci
Činnost stranické organizace byla po celý rok velmi rozsáhlá. Všechny složky Národní fronty
nacházely u ní vždy plnou podporu pro svoji práci. Strana prostřednictvím svých členů
prosazovala na všech pracovištích vše nové a prospěšné. Velmi pohotově řešila složité situace
na zemědělském úseku. Dokázala stále jako v minulosti stát v čele všeho pokrokového úsilí.

Počasí
Po celý rok převládalo chladné a deštivé počasí a slunné pohody bylo velice málo. V květnu
před zmrzlými muži nastalo velké ochlazení s nočními mrazíky –5 stupňů. Po mrazech přišla
nadílka sněhu, která poskytla zvláštní ojedinělou podívanou na slavnostní obalené květy a
na nich studenou bílou pokrývku. Zajímavé ale bylo, že tento výkyv počasí neměl vliv
na úrodu, co se množství ovoce i jiných plodin týče.

Průtrž mračen
23. května kolem páté hodiny odpoledne se ze zcela malého mráčku spustil déšť, který se
proměnil doslova v průtrž mračen. Trval asi půlhodiny a natropil dosti škod. Vody bylo tolik,
že příval z polí od Rudoltic zaplavil byt Jaroslava Novotného č. p. 77, kde museli zasáhnout

i požárníci. Proč k tomu došlo u nás, kde nebezpečí povodně nebezpečí povodně nehrozí?
Na poli směrem k Rudolticím se voda z tak velké plochy slila v jeden dravý proud, a protože
už neměla překážek v podobě cest a mezí, odnášela cennou ornici a vymílala hluboká koryta.

Žně
Vlivem chladného počasí obilí pomalu dozrávalo, a tak žně začaly sklizni řepky až 8. srpna,
o 14 dní později než jiná léta. V tyto dny se přehnala přes naši obec vichřice s deštěm.
Vyvracela i stromy a na nepokoseném lánu řepky způsobila značnou škodu. I ve žních
panovalo nepříznivé počasí. Kombajnéři naši i ti, co přišli pomoci, sekali někdy jen dvě nebo
i hodinu denně. Mnoho času promarnili čekáním jenom proto, že nebylo obilí zralé, a tak se
žňové práce protáhly do podzimních prací. Proto se ihned po žních sklízely brambory,
kukuřice na siláž, která letos nedala očekávaný výnos vlivem chladného počasí. Sláma se
sklízela, když trochu oschla až dlouho do podzimu a brzdila postup orby a všech prací.
25. října bylo třeba na damníkovském katastru uklízet ještě 80 hektarů ovesné slámy. Tato
situace si vyžadovala velkého úsilí od všech pracovníků a kladla těžké úkoly všem
organizátorům zemědělské výroby.
Špatný rok se vyznamenal i v posledních dnech roku. Několik dnů před koncem roku silně
pršelo a počasí poslední den v roce připomínalo jaro, neboť teplota vystoupila na plus deset
stupňů a vál teplý jižní vítr.

JZD „Budoucnost“
Jednotné zemědělské družstvo „Budoucnost“ má svoji živočišnou výrobu sloučenu
od 1. ledna 1977 se sousedním Damníkovem, Trpíkem a Květnou.
Rostlinná výroba je od 1. ledna 1977 sloučena z deseti zemědělských obcí ve společnou
rostlinnou výrobu se sídlem v Žichlínku. Jsou to tyto obce: Trpík, Květná, Damníkov,
Luková, Lanškroun, Žichlínek, Sázava, Lubník, Tatenice, Krasíkov.

Estráda
7. dubna pořádalo Jednotné zemědělské družstvo estrádu, na které vystoupili umělci z Brna.
Mimo jiných zde vystoupil jeden z populární dvojice konferenciérů a zpěváků Libor
Pantůček. Jeho partner pro nemoc musel zůstat doma. Sál kulturního domu byl naplněn
do posledního místa místními i přespolními a všichni se dobře bavili.

Výstavba
Stavební akce prováděné v rámci společné výstavby:
Jednou z akcí, na kterou se netrpělivě čekalo, bylo dokončení teletníku na 170 kusů telat
v Trpíku na č. p. 7.
Byly vyasfaltovány cesty k živočišnému středisku v Damníkově nákladem 316.000 Kčs.
V Trpíku na č. p. 2 byl upraven byt pro člena.
Byla koupena usedlost č. p. 95 v Lukové od Viléma Berana a bylo započato s vnitřními
úpravami. Usedlost byla koupena za 58.000 Kčs.

Avia 30
Pro převážení a odvoz zvířat bylo koupeno nákladní auto Avia 30, které bylo pro tento účel
upraveno. Dosavadní způsob odvozu traktorem byl již pro tak rozsáhlou živočišnou výrobu
pomalý.

Výsledky živočišné výroby
Letošního roku bylo nadojeno od každé dojnice denně 9,3 l mléka, což dělá o půl litru mléka
více proti loňskému roku.
Ve výkrmně býků bylo dosaženo 76,2 dkg denního přírůstku, což je méně proti roku
minulému, kdy bylo dosaženo 86 dkg.
Ve výkrmu vepřů bylo dosaženo 57,8 dkg, což jest zvýšení ve srovnání s rokem 1977, kdy
přírůstek činil 54,8 dkg.
K snížení výroby došlo u narozených selat, kde bylo minulého roku odchováno 17,92 selete
na jednu prasnici, letos jenom 16,76 selete.
Velmi citelný pokles se projevil ve výrobě a dodávce mléka od záhumenkářů. V roce 1977
bylo dodáno o mlékárny 181.318 l mléka, letošního roku toto množství pokleslo na 135.788
litrů mléka.

Toto bylo zaviněno úbytkem záhumenkových krav. Pokles bude i nadále pokračovat. Staří
družstevníci, kteří odchází na odpočinek, již na tuto práci nestačí a mladí chtějí svůj čas
určený k odpočinku trávit jiným způsobem, nejen prací kolem záhumenkového zvířectva.
Jejich výdělky jsou takové, že už nepotřebují příjem za záhumenky, který byl tak potřebný
v začátcích socializace vesnice, kdy podmínky nebyly růžové.

Umístění v soutěži
I když se družstevníkům práce vždy nedařila a vyskytly se potíže při zajišťování výroby,
umístilo se Jednotné zemědělské družstvo v soutěži a ukazatelích zemědělské výroby
na předních místech v okrese.

Náchodská výzva
V soutěži o nejvyšší nárůst užitkovosti v minulém roku se podařilo zvýšit dojivost o 183 l
mléka na dojnici, a tímto výsledkem se umístit na druhém místě v okrese.
V přepočtu na jeden hektar se podařilo zvýšit prodej mléka o 107,3 l, a tím získat páté místo.
V soutěži o nejvyšší počet narozených telat na sto krav se počtem 116 kusů umístilo naše
družstvo na třetím místě v okresním měřítku.
Diplomy získané v této soutěži jsou vyvěšeny v síni tradic Jednotného zemědělského
družstva.
Družstvo se umístilo na předních místech v okrese ve statisticky zpracovaných ukazatelích
zemědělské výroby.
V živočišné výrobě pracovalo 134 činných pracovníků a z toho bylo 12 techniků, včetně
pracovníků v kanceláři, což činí 8,9 %. Jest to nejmenší počet funkcionářů na počet
pracovníků v okrese.
Produktivita práce v hrubé zemědělské produkci na jednoho pracovníka činila 133.761 Kčs
a tento výsledek znamenal prvé místo v okrese.
V produktivitě práce z výkonu na jednoho pracovníka bylo dosaženo částky 185.194 Kč, a to
znamenalo pro naše družstevníky druhé místo.

Páté místo v okrese získalo družstvo průměrnou roční odměnou na pracovníka, která dosáhla
výše 26.970 Kčs.
Zajímavým ukazatelem životní úrovně na naší dnešní vesnici je průměrná mzda, která činila
u ošetřovatelů dojnic 12,97 Kčs, u ošetřovatelů ostatního skotu 12,25 Kčs.
Traktorista společné rostlinné výroby si vydělal v průměru na hodinu 11,27 Kčs, řemeslné
12,53 Kčs.

Výnosy polních plodin
Výnosy polních plodin už nelze posuzovat jenom hlediska lukovského katastru, ale jako
výsledky společné výroby. Výnosy některých plodin ve srovnání s rokem 1977:
Pšenice,

dosažený výnos

41,7 q

min. roku

36,2 q

Ječmen

-ʺ-

41,7 q

-ʺ-

41,3 q

Řepka

-ʺ-

17,7 q

-ʺ-

22,5 q

Brambory

-ʺ-

299,-q

-ʺ-

217,0 q

Kukuřice

-ʺ-

244,-q

-ʺ-

323,0 q

Pícniny 1 let

-ʺ-

227,-q

-ʺ-

304,0 q

Pícniny víceleté

-ʺ-

343,-q

-ʺ-

443,0 q.

Menší výnosy u krmných pícnin a kukuřice na siláž byly zaviněny chladným nepříznivým
počasím.

Nové stroje na polích
Při sklizni pícnin na senáž pracovala na polích nová sklízecí samochodná řezačka SPS 40,
kterou se sklízela i veškerá kukuřice na siláž.
Aby se urychlil úklid slámy ve žních, a poté byla volná pro další obdělávání, byl nasazen
stohovač, zařízení, které jest namontováno na nejsilnějším traktoru „Kirovci“. Jest to
hydraulicky zvedané rameno, které volnou slámu přiváženou samosběracími vozy nabírá
a rovná do stohu.

Nový způsob setí
Další novou metodou uplatněnou na našich polích bylo zasetí ozimého ječmene bezorebným
způsobem, speciálně upraveným secím strojem. Padesát hektarů bylo zaseto do podmítnutého

strniště a práce se jevila jako nekvalitní. Po sklizené cukrovce bylo zaseto týmž způsobem
třicet dva hektarů ozimé pšenice.

Meliorace
Zemědělské stavební sdružení začalo s hloubením kanálu a odvodněním luk od Popelářových
ke Květné.

Výstavba domků
17. října bylo prováděno vyměřování na řadovou družstevní výstavbu rodinných domků
pod kopcem u Junkových. O nové domky projevilo zájem do konce roku šest zájemců z řad
družstevníků.

Narození
Letošního roku se v naší obci narodilo 10 dětí, z nichž je 6 ženského a 4 mužského pohlaví.

Úmrtí
V roce 1978 zemřeli čtyři občané.
Jindřich Smola č. p. 50 ve stáří 66 roků.
Josef Šponiar č. p. 72 ve stáří 64 roků.
Oldřich Junek č. p. 92 ve stáří 15 roků, který tragicky dobrovolně odešel ze života.
František Klubrt č. p. 66 ve věku 74 roků.

Počet obyvatel
Obec Luková měla koncem roku 1978 – 734 obyvatel, z toho 381 mužů a 353 žen.

Slovo na závěr roku - Dobrý nebo špatný rok?
Co se v roce 1978 chválit nedá, bylo počasí, které mařilo zemědělcům jejich úsilí o dosažení
lepších výsledků a připravilo mnoho nepříjemných překvapení.
Kladného hodnocení zaslouží, že to byl další rok života v míru, i když daleko od nás se zase
řinčí zbraněmi. S výsledky své práce můžou být spokojeni všechny složky Národní fronty,
které za podpory místní organizace KSČ udělaly velký kus dobré práce pro lepší život všech
občanů naší obce.
Schváleno a projednáno ve ŠKK MNV v Lukové dne 20. 3. 1979.
Podepsán K. Hejl a Ing. L. Urban.
Razítko Luková

1979
Počasí
Za rok 1979 se začíná počasím. Nový rok se ujal vlády způsobem od jiných roků zcela
odlišným, který nebyl zaznamenán v pražském Klementinu dvě stě let.
Poslední den starého roku až do půlnoci vládlo doslova jarní počasí a ráno, když lidé
po silvestrovské noci uléhali a druzí naopak vstávali do Nového roku, ukazoval teploměr
osmnáct stupňů pod nulou! Teplotní rozdíl od půlnoci činil třicet stupňů.

Omezení v energetice
Následkem prudkých mrazů, které klesaly pod dvacet stupňů, se vláda usnesla, ve snaze
ulehčit energetice, poskytnout školákům prozatímní týdenní prázdniny. Taktéž pracující
určených podniků dostali týdenní dovolenou.
Televize vysílala od sedmé hodiny večer jen na prvém programu. Různé společenské podniky
byly odloženy na pozdější dobu. Též veřejné osvětlení bylo vypnuto.
Zima se po týdnu umoudřila a průmyslové závody začaly opět pracovat. Prázdniny na školách
byly prodlouženy do 29. ledna.
Za účelem ulehčit energetice byl proveden též přesun pracovní doby v úřadech. Taktéž u nás
byly úřední hodiny na MNV od osmé hodiny místo dřívějších sedmi.

Letní čas
1. dubna o půl noci byly posunuty hodiny v celé naší republice o jednu hodinu dopředu
a zaveden letní čas.

Propůjčení medailí
Počátkem roku propůjčil president republiky medaili „Za obětavou práci pro socialismus“
soudruhům:
Předsedovi MNV v Lukové s. Květoslavu Hejlovi.

Řediteli základní devítileté školy s. Oldřichu Páclovi.

Brigáda na sečení trávy
9. června se sešlo sedmnáct sekáčů, většinou funkcionářů Národní fronty, aby posekali
příkopy kolem silnic, vedoucí do Lanškrouna. Bohužel akce nesplnila účel získat pěkné seno.
Jediný klad byl, že příkopy byly posečeny.

Řadová výstavba
V červnu bylo započato s řadovou výstavbou rodinných domků na pozemku za potokem
za č.p. 27. Výstavba těchto domků je ověřovací průzkumovou stavbou. Společná rostlinná
výroba obstarala stavebníkům povolení, vypracování plánů, dokumentace a provádí výstavbu
hrubé stavby. To znamená, že provede i zastřešení. Jinak rodinný dům bude soukromým
vlastnictvím, a proto si veškeré náklady na stavbu a zařízení hradí každý stavebník sám.
Přístupná cesta byla vybudována nákladem obce.

Závod míru
Mnoho občanů naší obce mělo letos vzácnou příležitost 11. května pozdravit účastníky
mezinárodního cyklistického Závodu míru Praha – Varšava – Berlín, kteří projížděli po státní
silnici od Třebovic přes Damníkov, Rudoltice, Lanškroun do Olomouce, kde byl cíl denní
druhé etapy.

Pouť
Lukovská pouť 14. července. Občané naší obce slaví každým rokem svoji pouť. V sobotu
pořádá vždy některá organizace taneční zábavu. V neděli pak na prostranství za kulturním
domem hostují různé pouťové atrakce jako střelnice, kolotoč, houpačky a jiné. Z toho mají
radost ti nejmenší. I dospělejší mají pořád možnost vyzkoušet si pevnou ruku ve střelnici.
Svaz chovatelů hospodářského zvířectva připravil pro návštěvníky jako pochoutku opékané
makrely. O poutích se v minulosti navštěvovali přátelé a známí. Tento zvyk se v naší obci
udržuje, i když ne v takové míře jako dříve.

Úprava cen
21. července byly vyhláškou vlády zvýšeny ceny benzinu, topné nafty, elektrické energie
a uhlí o 50 %. Taktéž poštovné, telefonní hovory, telefonní programy a jiné poštovní služby
byly upraveny směrem nahoru. Byly zvýšeny ceny dětské konfekce.
Byly zvýšeny dětské přídavky na první dítě z dosavadních 90 Kčs na 140 Kčs.
na dvě děti z dosavadních 430 Kčs na 530 Kčs.
na tři děti z dosavadních 880 Kčs na 1.030 Kčs.
Byly zvýšeny nízké důchody a všechny důchody zvýšeny o 30 Kčs měsíčně.
Tomu předcházela nákupní horečka jak benzinu, tak i ostatního, zvláště průmyslového zboží.

Nemoc předsedy MNV
23. července onemocněl předseda MNV s. Květoslav Hejl. Až do prvního prosince vedla
celou agendu s. tajemnice Marie Zárubová. Jelikož místopředseda s. Miroslav Novotný
nemohl být uvolněn ze zaměstnání, vypomáhal dvakrát v týdnu v úřadovně MNV.

Nakažlivá choroba králíků
V naši i v okolních obcích našeho okresu se vyskytla nakažlivá choroba domácích králíků
„myxomatóza“. Byla vyhlášena přísná ochranná opatření ke zdolání nákazy. Vyskytly se
u nás případy velké neodpovědnosti u některých chovatelů, kteří nemocné králíky prostě
vypustili do přírody nebo uhynulá zvířata jen tak vyhodili. Tak porušili hygienická pravidla
a opatření a projevili nepěkný vztah k ostatním spoluobčanům.

Úmrtí armádního generála L. Svobody
Dne 20. září v 10 hodin 45 minut zemřel armádní generál Ludvík Svoboda. Velký člověk naší
doby, s jehož jménem je nerozlučně spjat boj našeho lidu za svobodu naši vlasti.
8. října se začalo se skrývkou zeminy za kulturním domem za účelem rozšíření parkoviště.
Hlína se vozila do soklu na svazarmovskou klubovnu na hřišti. Akce nebyla dokončena.
Na toto dílo bylo vyčerpáno 69.056 Kčs.

Svazarm
Svazarm společně s SSM a spolkem chovatelů drobného hospodářského zvířectva pořádal
k výročí Únorových událostí přednášku účastníka pochodu přes Kavkaz, s. Varmuži
z Lanškrouna. Velmi poutavá přednáška byla doplněna promítáním diapozitivů. Poměrně
malou účast zavinila současně pořádaná oslava Mezinárodního dne žen.

Klubovna
12. října se začalo se stavbou svazarmovské klubovny – haly. Stavba rychle pokračovala,
do konce roku byla hrubá stavba hotová a zastřešená. Na tuto stavbu z akce Z bylo vyčerpáno
73.300 Kčs. Na stavbě bylo odpracováno 2.500 hodin. Velkou zásluhu na tom, že stavba,
na které se začalo pracovat v druhé polovině roku, tak rychle pokračovala, má s. Vladimír
Janyš č. p. 147.

Omezení veř. osvětlení
V důsledku vydání směrnic o šetření elektrickou energií bylo provedeno v naší obci vypnutí
každého druhého sloupu veřejného osvětlení. Též pracovníci JZD, kteří pracují v živočišné
výrobě, byli seznámeni s touto situací a požádáni o největší hospodárnost. Podle směrnic by
se mělo uspořit 40 % energie.

Výsadba na náměstí
12. listopadu byla svolána brigáda na úpravu náměstí, kde na zelené ploše bylo vysázeno
70 keřů thují, za něž bylo zaplaceno 3.717 Kčs.

Kulturní dům
Koncem roku se pracovalo na sále kulturního domu na zavedení přívodu proudu
pro elektrická kamna. Vysekávání ve zdi bylo provedeno brigádnicky za velmi pěkné účasti
zvláště těch mladších. Zahazování kabelu provedla stavební četa Společné rostlinné výroby.
Na akci bylo vyčerpáno z přídělu 200.000 Kčs – 110.000 Kčs a bylo na ni odpracováno
502 hodin, z toho 360 zdarma.

Akce, které byly plánovány a nebyly do konce roku splněny.

Byl to most pod střediskem rostlinné výroby u pomníku osvobození, dokončení parkoviště
za kulturním domem, navážka kamene na příjezdovou cestu k novým bytovkám. Na splnění
akcí měly největší podíl dodavatelské organizace, které měly tyto práce provádět.

Akce v Květné
V Květné byla dokončena oprava zdi u hřbitova a u autobusové čekárny zplanýrován břeh
zabraňující dobře přehlednosti v zatáčce.

Základní devítiletá škola
6. ledna bylo zapsáno na školní rok 1979 – 80 do prvé třídy 17 dětí.
Protože se na zdejší škole snížil počet žáků pod šedesát, je tato škola do 1. září 1979 podle
směrnic jen jako dvojtřídní. V novém školním roce začaly chodit do zdejší základní školy děti
jen z Lukové. Ze třídy, která zůstala prázdná, byla zřízena tělocvična.
1. dubna nastoupila po mateřské dovolené znovu jako družinářka s. Končická z České
Třebové.

Sbor pro občanské záležitosti
Sboru pro občanské záležitosti se letos dostalo vysokého hodnocení. Za svoji dobrou práci byl
vyhodnocen jako třetí nejlepší v okrese Ústí nad Orlicí. Toto vysoké ocenění potěšilo všechny
členy sboru a povzbudilo je do další práce. Získali též peněžitou odměnu.
Také letos měli členové sboru tu čest blahopřát k významnému životnímu jubileu, zlaté
svatbě, kterou oslavil dlouholetý předseda MNV na odpočinku s. Oldřich Hrazdíra se svoji
manželkou Marií č. p. 38.

Tělovýchovná jednota Sokol
Druhou službou, která se může pochlubit pěknými výsledky své činnosti, je tělovýchovná
jednota Sokol. Mimo sportovní činnost dosáhli pěkného úspěchu v brigádnické pomoci.
26 hodin na jednoho člena je potěšující výkon. Na úseku pomoci zemědělství získané čtvrté
místo v okresním měřítku, to je pěkná vizitka členů Sokola. Pomoc spočívala v okopávce
řepy, úklidu slámy a pletí máku.

Na úseku sportovní činnosti bylo třeba pochválit to, že šestnáct žen, byly to většinou členky
Svazu žen, pilně cvičilo na celostátní spartakiádu, která se bude konat v roce 1980.

Svaz žen
Složkou, která doslova hýbe životem v naší obci, jsou naše ženy. Není akce, která by proběhla
bez jejich účasti. Uspořádaly pro své členky zájezd do Brna na představení opery Rusalka,
dále připravily společně s Červeným křížem zájezd důchodců do parku v Průhonicích, kde si
prohlédli též plantáž tulipánů. Pro všechny účastníky zájezdu to byl pěkný zážitek a všichni
byli spokojeni.
Ženy uspořádaly přednášku dr. Holuba na zdravotnické téma, uspořádaly společně s SSM
dětský karneval při reprodukované hudbě, přednášku o používání pracích a kosmetických
prostředků, v listopadu přednášku Dítě a rodina. Připravily pro pátý ročník základní devítileté
školy kurs první pomoci. A samozřejmě pomohly jako každoročně na řepě. Pěkným
úspěchem je třetí místo v okresní soutěži přednesu a recitace, které získala členka Eva
Popelářová.

Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva
Složka, jejíž práce v dnešní době získává znovu v celém národním hospodářství svoje místo.
Produkty, které dodávají veřejnému zásobování, které se nedají sklízet jinou mechanizací než
ruční. A povinností dobrého hospodáře je i v dnešní době sklidit vše, co naroste z každého
kousku půdy.
Členové svazu odpracovali pro veřejnost 180 hodin a dodali veřejnému zásobování produkty
v celkové hodnotě 23.726 Kčs. Proti loňsku je to o 6.491 Kčs více. Pro členy pořádali
autobusový zájezd na výstavu drobného hospodářského zvířectva do Žírce, kterou spojili
s výletem do Orlických hor.

Myslivecké sdružení
Začátkem roku byl proveden odchyt živých zajíců do sítí pro interlov na vývoz. Lovu se
zúčastnilo padesát dětí a třicet dospělých. Protože byl vysoký sníh a sítě potrhané, bylo
uloveno 23 zajíců, což byla polovina množství, které určoval plán. Pro sdružení to byl značný
přínos do pokladny. Za párek živých zajíců dostali 525 Kčs, za samici 375 Kčs, za samce
150 Kčs.

Zákaz odstřelu
Velkým zklamáním pro všechny nimrody bylo na podzim, kdy se blížila doba honů, vydání
zákazu odstřelu zajíců. Stav těchto zvířat se v přírodě snížil natolik, že k zajištění potomstva
bylo nutno vydat toto nařízení. Jedinou náplastí na toto zklamání byl úlovek tří divočáků,
v lukovském katastru dosti vzácných.
Člen kroužku mladých ochránců přírody Miroslav Franc č. p. 41 se v soutěži o zlatou srnčí
trofej probojoval až do celostátní soutěže.

SČSP
Složka, která letos obnovila svoji činnost. Členové se aktivně podíleli na pořádání oslav
našeho osvobození, tak i průvodu k výročí Velké říjnové socialistické revoluce, který se konal
za nepříznivého počasí a navzdory tomu se ho zúčastnilo hojně děti i dospělých. Po průvodu
byla plánovaná přednáška s. Varmuži z Lanškrouna o přechodu Kavkazu. Tato se však
pro nepřítomnost přednášejícího nekonala. Pěkným zážitkem pro členy složky byl autobusový
zájezd na lední revui Ukrajinského baletu do Pardubic.
Okresní výbor svazu vyhlásil soutěž kombajnérů o nejnižší ztráty při sklizni obilovin.
Ve skupině osádek sovětských kombajnů Kolos se výkonem 214 hektarů a namlácením 971
tun zrna při ztrátách pouhých 1,3 % se umístil místní kombajnér Zdeněk Pobořil č. p. 34
na prvém místě v okrese.

Svaz socialistické mládeže
Národní fronta pořádala 16. března v kulturním domě hovory s mládeží. Návštěva nebyla
malá, přece jen by neškodilo i té ostatní naši mládeži, kdyby projevila větší zájem o to, co se
děje kolem nás. I letos se zúčastňovala naše mládež brigád na úpravu veřejného prostranství.
Natřela bílou viditelnou barvou zábradlí na všech lávkách přes potok.

JZD Budoucnost
Převážná většina obyvatel naši obce jsou zemědělci, a proto jejich práci ovlivňuje počasí.
Také letos tomu tak bylo.

Začalo to v máji, kdy podle pranostiky pastýři nemá oschnout hůl. Po ranních mrazících
a chladnech se vše obrátilo a celý máj ani nekáplo a panovala třicetistupňová vedra. Ani
ledoví muži tato vedra nedokázali ochladit. Velkého úsilí si vyžadovalo od všech pracovníků
jednocení cukrovky, kteří za tak úmorného vedra se snažili práci zvládnout co nejdříve.
Počala se projevovat nouze o zelené krmení. Příroda je však velký divotvorce. Přišel
očekávaný déšť a vše se obrátilo. Sena byla slabá. Druhé seče vše nahradily. Počasí svědčilo
kukuřici. Žně, přes méně příznivý začátek, probíhaly za pěkného počasí a byly včas skončeny.
Také sběr slámy, které bylo letos podstatně méně, obilí bylo krátké, protože v době, kdy roste
do výšky, panovalo sucho, byl ukončen 15. září, oproti minulým rokům kdy se protahoval
dlouho do podzimu.
Podzimní práce probíhaly za normálních podmínek. Cukrovka přihnojená letecky umělými
hnojivy narostla jako v té pohádce. Chrást dosahoval výše 1 m.
Přes veškeré úsilí pracovníků rostlinné výroby se ze všeho narostlého krmení nepodařilo
připravit kvalitní zásoby na zimu. Část senáže byla znehodnocena a putovala ze žlabu na hnůj.
Příčina? Vysoké procento dusíku v zelené hmotě, špatné dusání a několik deštivých dnů
v době sklizně, a výsledek byla senáž s nízkým obsahem sušiny a nežádoucím procentem
kyseliny máselné. Dále se nedaří zajišťovat výrobu sena, které je dnes žádoucí už z důvodu
dobrého zdravotního stavu zvířat. Určité množství sena získaná družstva od záhumenkářů,
kteří už nechovají krávu nebo býčka. Platí za seno uskladněné na půdě 80 Kčs za jeden
metrický cent.
Nepříjemným faktem živočišné výroby v našem družstvu je průměrné stáří dojnic. Je to jen
čtyři a půl roku!
Jednou z hlavních příčin nedostatku objemného krmiva, tak rozhodujícího ve výrobě mléka
a hovězího masa, je nesoulad ploch pícnin v osevním postupu. Na 58% plochy se pěstují
obiloviny, dále se k tomu řadí technické plodiny, u nás je to řepka olejka a mák. Pak
na pícniny nezbývá tolik, kolik by bylo třeba. Dále se prováděly na našem katastru rozsáhlé
meliorace luk, které dávaly jen skrovnou úrodu, a obnova postupovala jen velmi pomalu.
Přes všechny tyto potíže se snažili naši občané splnit úkoly, které jim byly uloženy.
Mléka bylo dodáno 3.054.247 l. Úkol byl překročen o 54.054 l.

Nejvyšší dojivost dosáhli pracovníci kravína II. u dvora. Dosáhli 10,31 l mléka na dojnici
denně.
V dodávce hovězího masa na úkol 5.070 q zůstalo družstvo 34 q dlužno.
U prasat ve výkrmu získal kolektiv pracovníků denním průměrným přírůstkem 646 q
v kategorii výkrmen nad 500 kusů prvé místo na okrese.
Odchovem 19,34 selete na prasnici, a tím čtvrté místo v okresním měřítku, dosáhla
ošetřovatelka v porodně na č. p. 55.

Několik zajímavých čísel z rostlinné výroby
Přes nízký vývin obilovin, způsobený májovým suchem, bylo docíleno průměrného výnosu
40,66 q po hektaru. Plán ukládal docílit 41 q.
Na jaře muselo být zaoráno sedmdesát hektarů vyhynulých jetelů a na tuto plochu se zasela
kukuřice. Průměrný výnos veškeré kukuřice na siláž byl 450 q zelené hmoty. Z této kukuřice
byla vyrobena siláž o sušině 25 %.
U cukrovky bylo dosaženo výnosu 450 q po jednom hektaru.
Jak velký podíl má mechanizace v zemědělské velkovýrobě vidíme z počtu pracovníků, kteří
chodí na ruční práci do rostlinné výroby. Je to pět mužů a osm žen, mimo několika důchodců
a důchodkyň.
V rostlinné výrobě bylo docíleno pěkných výsledků. To potvrzuje první místo na okrese jak
společné rostlinné výrobky, tak i živočišné v hrubé zemědělské produkci na jednoho
pracovníka.
Za záznam stojí množství masa vyrobeného na jednom hektaru. U nás to dělá 306 kg a tímto
výsledkem se umístilo družstvo na třetím místě v okrese Ústí nad Orlicí.
Družstvu se podařilo letošního roku vyměnit chátrající břidlicovou krytinu nad stájemi
na č. p. 66 za vlnitý červený eternit.
Dále zlepšila zásobování živočišného střediska vodou tím, že byl položen nový přívod
z potoka tekoucího loukami od Rudoltic.

Sběr kamení
Všechny polní cesty jsou už zorány. Zmizely pěšiny, zmizely stezníky, kterými si pěší
v dřívějších dobách značně zkracovali cestu mezi obcemi. Po cestách však zbylo mnoho
kamení, a to je příčinou velkých poruch strojů jak na sklizeň, tak i na obdělávání půdy.
Proto byl na jaře proveden sběr kamene. Zúčastnili se jej pracovníci z dílen a funkcionáři jak
rostlinné, tak živočišné výroby a ostatní pracovníci.

Meliorace
Za účelem odvodnění luk kolem trati a v místě bývalého rybníka se hloubilo nové rovné
a hlubší koryto Rudoltického potoka.
Byl rozbořen most nad potokem v hrázi bývalého rybníka u Klimešových č. p. 12. Most byl
z kamene, klenutý, a v jeho základech byl vyryt letopočet 1804. Most byl postaven, když byl
rybník vypuštěn a část hráze byla použita jako navážka na železniční trať. Poslední zbytky
této sypané hráze jsou určeny jako navážka na zamokřená luka. A tak zmizí poslední zbytky
šedesátihektarového rybníka v Lukové.
Tyto meliorační značně nákladné práce by měly ve zvýšených výnosech vrátit kapitál do nich
vložený.
Byly vytrhávány stromy a keře kolem potoka a mimo určitého množství silnějších kmenů,
které se odvezly na palivo, bylo vše na místě spáleno. Zase bylo kus krajiny obnaženo
a ochuzeno o plíce a dárce kyslíku, kterého je dnes v tom znečištěném ovzduší tolik potřeba.
I to pálení haluzí přímo na místě je v dnešní době, kdy otázka paliv a energie se v národním
hospodářství dostala na přední místo, víceméně hazard. Snad by se našli u nás lidé zvláště či
starší, kteří by toto dřevo rádi doma zpracovali a pak se při tom ohřáli. Na tuto stupňující se
likvidaci zeleně, která je varující, a na dobré hospodaření se vším, co nám naše země dává, je
nutno neustále upozorňovat. Věřím, že to není jen můj názor.

Estráda
Na úseku kultury pořádala JZD 7. dubna v kulturním domě estrádu, na níž účinkovali estrádní
umělci z Brna. Známá Strouhalova sedmička, lidový vypravěč Zdeněk Galuška a komik Vilda
Blažek. Sál byl do posledního místečka naplněn a všichni návštěvníci se dvě hodiny dobře
bavili.

Zájezd a rekreace
Družstvo uspořádalo dvoudenní autobusový zájezd na jižní Moravu. Jelo se na dva turnusy.
Tři členové družstva byli na zahraniční rekreaci v Bulharsku. Osmi družstevníkům byla
umožněna týdenní rekreace v Praze i v jiných místech.
Družstvo přispělo členům důchodcům částkou 68.000 Kčs ročně.

Jak se žení a vdávají
Sňatky se i nás na vesnici odbývají už jenom zřídka doma. Mladí manželé jsou oddáváni
v obřadních síních v okolních městech. Jednou takovou síní v historickém objektu je obřadní
síň na zámku v Lanškrouně. Už jen málo snoubenců má ještě oddavky v kostele. Taktéž
svatební hostiny se odbývají v restauračních zařízeních. Ulehčí to rodičům mnoho starostí
s obstaráváním nádobí a mnohdy i obytné prostory nejsou schopny pojmout všechny
svatebčany. V Lukové se konalo několik svatebních hostin na myslivecké chatě i kulturním
domě.
Ze zvyků, které kolem těchto rodinných událostí už dožívají, je střílení před svatbou u domu
ženicha a nevěsty. To bylo proto, dle starších, aby neměli mladí manželé hlučící potomky.
Střílí se z různých hmoždířů, karbidem a podobných, někdy i doma vyrobených prostředků
a nebývá to zadarmo.
Druhým zvykem je zatahování svatby při jízdě od oddavek. Bývá při tom čtena gratulace
a dávány rady do života mladým novomanželům. Někdy též okusí ženich, jak mu bude
v manželském chomoutě. Toto vše není pro ženicha zadarmo, a tak nezbývá ženichovi nic
jiného, než se vyplatit, aby mohl pokračovat dále v jízdě a nezmeškal svatební hostinu.
Dnes mladí lidé mohou vstupovat do manželství bez obav proto, že naše socialistické zřízení
jim poskytuje takovou podporu, o které se nám starším ani nesnilo. Nestará se jen o mladé,
stará se i o ty, kteří jsou již na odpočinku. Jak velká je to podpora, ukazuje následující fakt.
V naší obci včetně Květné bylo koncem roku 143 důchodců včetně invalidních. Pobírali
měsíčně 132.503 Kčs.

Svatby – V roce 1979 bylo uzavřeno 12 sňatků. Narodilo se 11 dětí, 3 chlapci a 8 děvčat.

Úmrtí
1. 1.

Albína Fastrová č. p. 143 ve stáří 69 let.

30. 1.

Rudolf Kokeš č. p. 79 ve stáří 68 let.

13. 2.

Ludmila Sontáková č. p. 167 ve stáří 80 let.

12. 3.

Emil Rössler č. p. 182 ve stáří 40 let.

16. 4.

Anna Junková č. p. 92 ve stáří 80 let.

20. 4.

František Simonides č. p. 71 ve stáří 51 let.

1. 8.

Antonín Chroust č. p. 150 ve stáří nedožitých 52 let.

16. 8.

Václav Kubový č. p. 5 ve stáří 82 let.

7. 10.

František Faltýnek č. p. 44 ve stáří 67 let.

22. 11.

Anna Zachařová č. p. 86 ve stáří 68 let.

Z těchto deseti občanů bylo osm pochováno na místním hřbitově a dva byli zpopelněni.
Odchodem s. Rudolfa Kokeše nám odešel jeden z posledních cestářů. To byli pracovníci
silničních zprávy, kteří se starali o vymezený úsek silnic.
Paní Rozálie Píšová č. p. 33 se dožila letošního roku požehnaného věku 86 let a je nejstarší
občankou naší obce.
Čas znovu ukrojil jeden rok z dějin. Rok 1979 bude zaznamenán jako Rok dítěte.
I v tomto roce museli představitelé všech pokrokových lidí vyvíjet dosti úsilí, aby mařili
plány západních mocností na zažehnutí nového válečného požáru. Ale síla socialistického
bloku je dnes tak velká, že dokáže tyto plány zmařit, a tak zajistit pro naše občany, a zvláště
pro naše nejmenší, šťastnou budoucnost.

1980
Stavební akce MNV
V polovině měsíce března bylo provedeno uválcování a asfaltování příjezdové cesty
k rozestavěným bytovkám. Za tuto akci bylo zaplaceno 158.642 Kčs.

Elektrické vytápění v kulturním domě
Druhou velkou akcí, na jejíž dokončení se čekalo, bylo dokončení instalace elektrických
kamen v kulturním domě. Veškeré práce s tím spojené byly dokončeny v prvé půli listopadu.
A tak čtrnáctého listopadu při estrádě elektrická kamna již hřála. Byly též vyměněny
sametové závěsy mezi přísálím a sálem za koženkové. I toto dokončení nebylo lacinou
záležitostí, neboť přišlo na 82.279,50 Kčs.

Demolice
26. února provedlo JZD za dva dny zbourání usedlosti čp. 135 na náměstí vedle šestibytovky.
Stavení po několik let nepůsobilo příliš pěkným dojmem na lukovském náměstí.

Jarní brigáda
29. března se sešlo 36 občanů, aby očistili jarní lukovské náměstí od zimního nánosu špíny
a škváry.

Kulturní výchovné akce
Místní národní výbor společně se složkami Národní fronty i letos pořádal řadu
politickovýchovných akcí. Bylo to školení civilní obrany 20. února, 24. března hovory
s mládeží, pořádané ještě 25. dubna a 12. prosince. Dále to byly oslavy 1. máje, 9. května a
7. listopadu k výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Čestné uznání
Na plenárním zasedání MNV 17. prosince bylo uděleno pracovnicí ONV s. Hobergovou
čestné uznání poslancům MNV: s. Květoslavu Hejlovi č. p. 17, s. Marii Zárubové č. p. 22,
s. Ludmile Krskové č. p. 14, s. Boženě Chaloupkové č. p. 174, s. Marii Strohnerové č. p. 162,

s. Miroslavu Šlézovi č. p. 156, s. Oldřichu Hrazdírovi č. p. 38, s. Josefu Nedělovi z Květné č.
p. 32, s. Tomášovi Soudkovi č. p. 59, s. Miroslavu Novotnému č. p. 129, s. Františku Vackovi
č. p. 64.

Hovory s mládeží
Na programu prosincových hovorů s mládeží byla mimo jiné přednáška účastníka
mládežnického zájezdu na Kubu, spojená s promítáním diapozitivů. Velmi zajímavou
přednášku a velké množství obrazového materiálu sledovalo bohužel jen pět účastníků dříve
narozených ročníků, kterým se nechtělo ani domů. Z mládežníků se dostavil také již ženatý,
jenom jediný.

Estráda
Velmi malá účast byla 14. listopadu na estrádě, kterou pořádalo JZD. Účinkovala estrádní
skupina z Hradce Králové. Pořad pod názvem „Vysílá studio humoru“ měl dobrou úroveň
a osmdesát návštěvníků se dobře bavilo. Jiné pocity měli asi účinkující, kteří předváděli svoje
umění před poloprázdným sálem.
Problém návštěvnosti na kulturních akcích je i u nás na vesnicích. Díky vymoženosti, jakou je
televizní přijímač, stává se divák velmi náročný. Za příčinu tak malé návštěvy lze pokládat
malou propagaci a pak by zde asi museli vystoupit někteří ze špičkových umělců, kteří by
dokázali přilákat daleko více návštěvníků. A to je zase neúnosné z finanční stránky
pro pořádající složku. Toto je názor kronikáře.

Ocenění knihovníků
Na podzim tohoto roku bylo na okresní konferenci knihovníků v Ústí nad Orlicí předáno
čestné uznání za dlouholetou práci v knihovnictví s. Štěpánce Simonidesové č. p. 71 a
s. Libuši Štefanové z Květné č. p. 29.

Oslavy 1. máje
Po několika předcházejících nevlídných prvomájových oslavách byl to letos den plný
slunečné pohody.

Jak slaví dnes občané lukovští Svátek práce?
Oslavy se konají v Lanškrouně. Občany svážely dvě zvláštní autobusové linky mimo
normálně jedoucí Česká Třebová – Lanškroun. Velká většina občanů se dopravuje vlastními
auty. Mnoho pracovníků traktoristů oslavilo však svátek práce opravdu prací, protože počasí
bylo příznivé a jarní práce opožděny.

7. květen
Všechny složky Národní fronty s místním Národním výborem pořádaly v předvečer 9. května
průvod a položení věnců u Pomníku osvobození a na hrob rudoarmějců na místním hřbitově.
U Pomníku osvobození složili svůj slib naši pionýři. Tohoto pietního aktu se zúčastnili i dva
příslušníci sovětské posádky z České Třebové.

Svazarm
Velký kus práce má za sebou organizace Svazarmu. Výsledkem je skoro dokončené
výcvikové středisko na hřišti. Jak aktivně se podíleli členové na společném díle, o tom svědčí
6.700 odpracovaných hodin v rámci Národní fronty. Že práce dobře pokračovala a byla dobře
organizována, je opět zásluha Vladimíra Janyše č. p. 147.

Kynologický kroužek
Z jiných pěkných výsledků lukovské organizace Svazarmu stojí za zmínku umístění v soutěži
kynologického oddílu. Alena Smolová získala v krajské soutěži jedno třetí, dvakrát druhé
a dvakrát prvé místo.

Svaz žen
Svůj svátek oslavily ženy 7. března společně se ženami z Damníkova v tamějším kulturním
domě. Po kulturní vložce žáků a žákyň základní devítileté školy a členek SSM následovala
taneční zábava. Každá žena obdržela malý dárek.
26. března na veřejné schůzi Národního výboru předala pracovnice ONV s. Boženě Páclové
č. p. 6, Ludmile Krskové č. p. 14 a Marii Hejlové č. p. 17 medaile Československého svazu
žen za zásluhu o rozvoj ženského hnutí. Medaile vydal ÚV ČSŽ.

Sbor pro občanské záležitosti
Mezi nejradostnější povinnosti sboru patřilo opět vítání malých občánků v síni tradic
Jednotného zemědělského družstva Budoucnost.

Beseda s důchodci - 27. března 1980
V přísálí kulturního dobu byla uspořádána přátelská beseda s důchodci.
Po vystoupení žáků a žákyň základní devítileté školy a přednesu básně recitované s. Evou
Popelářovou přítomná naše obvodní doktorka Vilma Vrbíková poradila, jak se vyrovnávat
s potížemi stáří. Po přečtení zápisu z kroniky z roku 1945 kronikářem následovalo pohoštění,
které zpestřili hudebníci s. J. Kyral a s. J. Koudelka z Damníkova.

Zlatá svatba
V síni tradic JZD oslavili manželé Josef a Růžena Markovi č. p. 177 svoji zlatou svatbu.
26. dubna před padesáti lety se rozhodli dva mladí lidé pro společnou pouť životem. I tato
vzácná rodinná událost byla členy sboru pečlivě připravená a měla důstojný ráz.

Zájezd důchodců
Společně se SŽ a ČsČK připravil Sbor pro občanské záležitosti pro důchodce zájezd
do zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Počasí nebylo právě příznivé, nálada všech
účastníků byla přes to výborná. Na zpáteční cestě navštívili dnes už světoznámý
Třebechovický betlém. Na zdařilém zájezdu měla zásluhu vedoucí s. Páclová. Škoda, že
autobus nebyl plně obsazen. Někteří důchodci dali přednost jednocení cukrovky
před odpočinkem a zábavou.

Vydání občanských průkazů
13. června převzalo 15 mladých lidí v síni tradic JZD z rukou předsedy MNV s. Květoslava
Hejla a příslušníka VB s. Skalického svůj občanský průkaz.

Nový předseda obč. výboru
Novou předsedkyní pro občanské záležitosti za s. Boženu Páclovou, která odchází
s manželem z obce do Ústí nad Orlicí, byla jmenována s. Marie Strohnerová č. p. 162,
pěstounka jeslí v Lukové.

Mateřská školka
Všechny děti v naší obci od tří do šesti let jsou zařazeny bez ohledu zaměstnanosti rodičů
do předškolní výchovy, a to i přes velmi populační ročníky dětí a omezenou kapacitu
mateřské školy.

Změna učitelů
Školní rok 1980 – 81 začínal 1. září v pondělí. Do prvé třídy zdejší školy nastoupilo devět
dětí, do druhé sedmnáct, do třetí deset a čtrnáct dětí usedlo do třídy čtvrté. Všichni žáci jsou
z naší obce.
Novým ředitelem po s. Oldřichu Páclovi, který učil jeden rok po přiznání důchodu a působil
na zdejší škole od roku 1960, který odchází z naší obce, byl jmenován s. Milan Pop z České
Třebové a do školy každý den dojíždí.
Další silou je s. Jiřina Kosová z Rudoltic, praktikantka, která dokončuje dálkové studium a
do Lukové taktéž dojíždí. Jako vychovatelka zde působí Ludmila Felcmanová z České Rybné.

Sčítání obyvatel
K 1. listopadu 1980 probíhalo v celé naší republice sčítání obyvatel domů a bytů. V naší obci
toto prováděli komisaři: Miroslava Boháčová č. p. 92 a Jaromír Chaloupka č. p. 17, který
prováděl sčítání též v Květné.

Požárníci
Pro svaz požární ochrany bylo zakoupeno vozidlo „Gáz“ po generální opravě za 7.650 Kčs.

Označení stromů
V naší obci byly ochranářem přírody označeny velmi staré stromy jak jednotlivé, tak skupiny
štítky „Strom chráněný státem“ nebo „Skupina stromů chráněná státem“. Toto bylo
hodnoceno jako velmi záslužný čin.

Počasí a JZD Budoucnost
Tento rok se opět vyznamenal co do nepřízně počasí, a tím připravil pracovníkům
v zemědělství mnoho potíží.
Vyjíždělo se do polí v druhé polovině dubna. Dělalo se jen čtyři dni. Pak se mohlo pokračovat
až prvého máje. Jak velké měla vegetace zpoždění, lze posoudit z tohoto. Šeřík, kterým jsme
vítali v roce 1945 devátého května naše osvoboditele, rozkvetl letošního roku až počátkem
června! Ovocné stromoví ve snaze dohnat toto zpoždění vlivem teplého počasí kvetlo velmi
bohatě.
A tak se jednoho rána po nočním dešti objevilo na zemi velké množství žlutého prachu. Byl
všude, jak jej voda spláchla. Ve městech i na vesnicích. Vyrojily se pověsti o explozi továrny
na síru v Polsku. To druhá zase tvrdila, že je to prach z dosud činné sopky. Tyto poplašné
zprávy vyvrátil Československý rozhlas, který potvrdil, že je to pyl z kvetoucích stromů,
hlavně jehličnatých.

Obaleč
Ledva stromy odkvetly, objevil se na mladých listech škůdce, známý obaleč. Na stromořadích
kolem silnice od Damníkova k Trpíku a dále ke Květné byly stromy ožrány do posledního
lístečku.

Kroupy
7. července o šesté hodině večerní přešly přes naši obec kroupy. Bylo mezi nimi mnoho, které
měly velikost menšího vlašského ořechu. Škody nebyly velké. Došlo k poškození cukrovky,
řepy, zeleniny.

Žně
Žně začínaly ve dnech 3. – 4. srpna sklizením ozimého ječmene. Práce byly často
přerušovány deštěm. Obilí vlivem chladného počasí špatně dozrávalo, a tak poslední oves
padl pod kosu až 24. září. Sláma z posečených ploch se sklízela dlouho do podzimu.
Práce byly značně opožděny, a tak se stalo, že se zima ohlásila již, hodně prudce, začátkem
listopadu. Během deseti dnů se počasí umoudřilo, ale pro dokončení polních prací to
znamenalo další zdržení. Nepříznivé klimatické podmínky měly za následek pokles výnosů
obilí. Došlo ke krácení naturálních dodávek obilí o dvacet procent. Hůř to dopadlo
u naturálních dodávek brambor, kde došlo ke krácení o více jak padesát procent. Brambory se
u nás pěstují jen pro potřeby družstevníků. Nepříznivý dopad mělo toto počasí v krmivové
základně. Senáž dělaná za deštivého počasí byla nekvalitní, měla málo sušiny a navíc jí bylo
málo. Nízké výnosy byly u kukuřice na siláž. Dnes velmi žádoucí snaha pro udržení
zdravotního stavu zvířat nezbytná - nasušit dostatek sena - nemohla být splněna.

Dodávka mléka
Přes tyto potíže se podařilo pracovníkům živočišné výroby překročit dodávku mléka.
Plán určoval dodávku 3.030.000 l. Dodáno bylo 3.053.475 l, to je o 23.475 l více.
Dojivost na jednu dojnici a den činila 9,74 l.
Též ve výkrmně býků bylo dosaženo dobrých výsledků. Pracovníci získali v okresní soutěži
třetí místo za dosažený přírůstek 71,8 dkg na kus a den.

Stavební akce družstva
Na č. p. 66 byla opět část střechy pokryta vlnitým eternitem. Na živočišném středisku byla
postavena železná konstrukce seníku. Na podzim se začalo s nákladnou rekonstrukcí vepřína.
V lukovském katastru prováděné meliorace a úprava Rudoltického potoka nebyly dokončeny.

Švestky
Zajímavost, která stojí za zmínku. Urodilo se velké množství švestek, které podobně jako
obilí nemohly dozrát. Nebyly vybarvené a zdaleka ne takové chuti jako jiná léta.

Letecké služby
Velmi významnou a dnes už běžnou pomocí zemědělcům je přihnojování plodin letecky.
Výhodou této služby je, že lze toto provésti v době, kdy mechanizace na pole nemůže
a rostliny dostanou včas, co potřebují. Mimo přihnojování se provádí i postřik proti škůdcům.
Za jednu letovou hodinu se platí 2.030 Kčs. Letadla typu Čmelák a ruské AN „Anduly“
startující z polního letiště v Žichlínku.

Poštovní služba
Poštovní úřad pro naši obec je v sousední obci Damníkově. V seznamu úřadů
pod směrovacím číslem 561 23.
Obvod poštovního doručovatele je velký, proto 23 popisných čísel z horního konce obce bylo
přiděleno k obvodu Damníkov. Poštovní doručovatelka má k dispozici motorové kolo. Pošta
je doručována každý den. Není toho málo, co musí většinou ženy každý den roznést. Noviny,
časopisy a mnoho jiných tiskovin. I balíčky a dosti knih, které si čtenáři objednávají
od různých klubů a nakladatelství, zvláště na vesnici, kde není prodejna knih. Pak je to výběr
inkasa, za elektrickou energii, televizní a rozhlasové poplatky, předplatné denního listu. Též
výplatu důchodů provádí poštovní doručovatelka. Oč snadnější to měli ještě v nedávné době
tehdejší pošťáci!
V obci je jediná poštovní schránka na budově kanceláří JZD.
Doručování pošty do Květné měl na starosti s. Josef Neděla, důchodce od tamtéž č. p. 32,
který měl přidělen ještě Trpík. Byl to obdivuhodný výkon tohoto poštovního doručovatele,
který z každého počasí na malém motocyklu včas rozvezl denní poštu.
Donášku novin o volných sobotách měli na starosti dospělejší školáci.

Narození
Tohoto roku se narodilo 16 nových občánků, 8 chlapců a 8 děvčat.

Úmrtí
6. 2. František Kašpar, Květná č. p. 29 ve věku 61 let.

10. 2. Ladislav Fišer č. p. 91 ve věku 68 let.
13. 6. František Rujbr č. p. 128 ve věku 71let.
21. 8. Štěpánka Pečínková č. p. 118 ve věku 74 let.
23. 11. Vladimír Balák č. p. 81 ve věku 78 let.
Tři občané byli pohřbeni do země a dva měli pohřeb žehem.
Občan Vladimír Balák, Volyňský Čech, měl církevní obřad v pravoslavné liturgii s velmi
ojedinělým proslovem, ve kterém řečník připomněl utrpení lidí za poslední války a vyzval je,
aby si vážili toho, že mohou se probouzet do mírového jitra.
K 1. lednu 1980 měla naše obec 731 obyvatel. K 31. prosinci 1980 se snížil počet obyvatel
na 709. Ubylo 22 občanů.

Závěr
Dík technické vymoženosti, jakou je televizní obrazovka, mohli obyvatelé naši obce sledovat
22. května významnou událost našeho státu, znovuzvolení s. Gustava Husáka presidentem
Československé socialistické republiky ve Vladislavském sále pražského hradu.
Další událostí se zájmem sledovaná byla celostátní spartakiáda 26. až 29. července v Praze,
které se zúčastnily též tři cvičenky z naší obce.
Sportovní fanoušci měli možnost sledovat špičkové výkony sportovců na olympiádě
v Moskvě, konané v červenci.
A tak opět po celý rok dík úsilí všech lidí toužících žít jenom v míru, mohli obyvatelé naší
obce přispívat svou každodenní prací k budování naši krásné vlasti.

DOPLŇUJICÍ ZÁPIS ROKŮ 1958 – 1977
Na přání rady MNV doplnit chybějící léta, vracíme se do druhé poloviny roku 1958.
Názor rady MNV se shodoval s názorem kronikáře, že za tato léta právě vesnice se velice
změnila. Ze soukromých hospodářství vznikla družstevní velkovýroba. Společný majetek
výrobních prostředků dosáhl milionových hodnot. Změnilo se myšlení lidí a životní úroveň
na vesnici se vyrovnává úrovni ve městě.
Bohužel zachytit věcně, co se v naší obci událo za tak dlouhou dobu, byl pro kronikáře úkol
nesplnitelný. Údaje byly čerpány ze zápisů schůzí členských a představenstva JZD. Taktéž
zápisy rady a pléna MNV byly zdrojem informací. Mnoho událostí je ze soukromých zápisů
kronikáře.
Na konečném zpracování se dále podíleli: bývalý předseda MNV Květoslav Hejl, č. p. 17,
nynější předseda MNV František Pauk č. p. 166, dlouholetý člen rady Miroslav Šléz č. p. 156,
Ladislav Kalous č. p. 16.

1958
Vracíme se do druhé poloviny roku 1958.

Náměstí
Koncem roku se prováděly závěrečné práce a úpravy lukovského náměstí. Navezený štěrk byl
porovnán a uválcován.

JZD
Družstvo koupilo pro dopravu nákladní auto V3S.

Stavby
Dodělávaly se dva kurníky (drůbežárny), na kopci u Junkových a kovářská dílna u Strohnerů
na č. p. 162. Byla provedena adaptace hospodářských budov na č. p. 35 pro výkrm prasat.

Požár
Ve středu 2. července, kolem deváté hodiny večerní, při bouřce uhodil blesk do stáje usedlosti
č. p. 13. Vzniknul požár, který se rozšířil na usedlost č. p. 169 pana Aloise Šaršona, která je
v souvislém bloku budov bývalého dvora. Ve družstevní stáji v tu dobu bylo ustájeno kolem
sta býků na výkrm. V kritické situaci, která nastala, bylo zajímavé rozhodnutí ponechat
dobytčata ve chlévě. Stáj je klenutá od samé země a nebylo nebezpečí propadnutí klenby.
Toto rizikové rozhodnutí dokázal prosadit předseda družstva s. Květoslav Hejl po poradě se
stavbyvedoucím družstva, panem Čeňkem Sontákem č. p. 167, přes opačné názory členů
bezpečnosti a požárníků. Jediný zásah, který bylo nutno udělat, že se vybourala okna, aby
vzniknul průvan. Jak odpovědný a rozumný byl nápad, dokazuje to, že všechna zvířata toto
přečkala a ani jedno dobytče neuhynulo. Jaké by byly ztráty na zvířatech, kdyby se vyhnala
do temné noci? Toto nelze domyslet. Klenba ve chlévě se hned druhý den zajistila podpěrami,
neb byla značně promáčena od hašení. Hned druhého dne se uklízelo. Na úklid spáleniska
navrhlo představenstvo družstva, aby každý člen odpracoval osm hodin zdarma.

Mletí obilí
Tohoto roku se naposled mlelo obilí ve mlýně na náměstí. Obilí se napříště vozilo do mlýna
v Lanškrouně.

Neúroda brambor
Počasí tohoto roku nepřálo zemědělcům. Velmi nízká byla úroda brambor. Při inventuře bylo
ve družstvu zjištěno na zásobách tři a půl vagónu brambor. Pro lepší porovnání uvádím stav
zjištěný loni, to je v roce 1957. Bylo to padesát tři vagónů!

Elektrický provoz na železnici
Koncem roku byla dokončena elektrika a železnice úseku Česká Třebová – Olomouc
probíhající těsně za naší obcí, a tím také zahájen plný provoz.
První slavnostně ozdobená elektrická lokomotiva se soupravou projela však již loni, to je
v roce 1957, při příležitosti oslav Velké říjnové revoluce, a tím byl oficiálně zahájen provoz.
Místo elektrických lokomotiv jezdily nějaký čas dízlelektrické sovětské výroby, tak zvané
„Sergěje“. Tyto byly velice hlučné a bylo je slyšet hodně daleko, zvláště v noci.

1959
První asfaltka
Na silnici probíhající naší obcí byl navožen štěrk a v prosinci rozhrnut, uválcován a zalit
asfaltem.

Dětský den
Na oslavu tohoto dne uspořádala organizace Svazarmu pro děti na hřišti malé motocyklové
závody zdejších členů. Kynologický kroužek předvedl vystoupení se psy. Počasí bylo pěkné,
a tak se mnoho spokojených diváků dobře bavilo.

Kino
Družstevní kino zaznamenalo tento rok stále menší návštěvu. Promítalo se na sále místního
hostince. Vstupné činilo 3 Kčs. Na každé představení se 60 – 70 Kčs doplácelo z kulturního
fondu. Silným konkurentem se stala televize, později přiléhavě nazvaná „bačkorovou
kulturou“.

Televize
Již ve dvaceti osmi domácnostech se každý večer rozzáří televizní obrazovka. První obraz
v Lukové mohli, mimo mnoho zvědavých, sledovat manželé Jindřich a Božena Sontákovi
č. p. 18. Tento televizní přijímač spojený s radiopřijímačem měl obrazovku velikosti 24 cm,
měřeno úhlopříčně. Přijímač si postupně zakoupilo osm rodin. Cena tohoto televizního
a radiového přijímače byla 2.800 Kčs.

JZD zastřešení stáje č. p. 13
Po uklizení půdního prostoru nad chlévem se tohoto roku vše připravovalo pro opětovné
zastřešení stáje. Za záznam stojí, že dřevo na tuto střechu si družstevníci jeli nadělat
až na Šumavu. Na této „rekreaci“ bylo šest družstevníků a jeden pár koní. Byli ubytováni
v obci Žofín a dřevo dopravovali do železniční stanice Nové Hrady. Odtud ho dopravila
železnice až k nám. Na čtrnáct dnů prožitých v šumavských lesích dlouho vzpomínali.

Samokrmítka
Tohoto roku bylo poprvé ustájeno na č. p. 55 ve stodole osmdesát prasat na hluboké
podestýlce. Krmení prasat se provádělo suchým šrotem nasypaným v samokrmítkách,
ke kterým měla prasátka volný přístup a žrala, kdykoliv se jim zachtělo. Tento způsob
výkrmu se v té době hodně propagoval. Krmné směsi se připravovaly a byly dováženy
z mísíren v Lanškrouně a Horní a Dolní Čermné.

Počasí
Za celý máj nespadla ani kapka vody, navzdory lidové pranostice, která říká, že v máji nemá
pastýři oschnout hůl. Teploty se stále pohybovaly ve dne mezi dvaceti čtyřmi a dvaceti šesti
stupni Celsia ve stínu.
Šestnáctého až devatenáctého května naopak poklesly teploty v noci až na mínus čtyři stupně
Celsia! Jinak však bylo sucho. Zaseté obilí ani za tři neděle neklíčilo. Po celý rok převládalo
suché počasí.

1960
Volby
12. června se konaly v našem státě volby do Národního shromáždění a Národních výborů
všech stupňů.
Občané naši obce odevzdali své hlasy navrženým kandidátům ve volební místnosti v budově
MNV. Všichni byli zvoleni téměř stoprocentní většinou hlasů.
25. června plenární zasedání MNV zvolilo příslušné orgány v tomto složení:

Rada MNV
Hrazdíra Oldřich, předseda MNV.
Uchytil Josef, náměstek předsedy.
Vomočil Ladislav, tajemník MNV.
Carbol Drahoslav, člen rady.
Wiesner František, člen rady.
Neděla Josef, člen rady.
Šléz Miroslav, člen rady.
Bohuněk Vladimír, člen rady.

Komise plánovací a finanční
Wiesner František, předseda komise.
Sonták Jiří, tajemník komise.
Soudek Josef,

člen.

Hejl Ladislav,

ʺ

Janyš Vladimír,

ʺ

Říhová Emilie,

ʺ

Grimlová Marie,

ʺ

Roušarová Jitka,

ʺ

Smola Jindřich st.,

ʺ

Komise zemědělská
Neděla Josef,

předseda komise.

Smola Jindřich ml.,

tajemník komise.

Kraus Ladislav,

člen.

Hejl Ladislav,

ʺ

Janyš Miloslav,

ʺ

Štefan Josef,

ʺ

Junek František,

ʺ

Němeček František, ʺ
Hejl Jan,

ʺ

Urban Ladislav,

ʺ

Beran Josef,

ʺ

Jíša Eduard,

ʺ

Sonták Jindřich,

ʺ

Rujbrová Vlasta,

ʺ

Junek Jaroslav, ml.

ʺ

Sejkorová Františka, ʺ
Šebrle Ladislav,

ʺ

Richtr Josef,

ʺ

Komise pro výstavbu
Šléz Miroslav,

předseda komise.

Krejčíř Miroslav,

tajemník komise.

Šebrlová Jiřina,

člen.

Fišer Ladislav,

ʺ

Sonták Čeněk,

ʺ

Špringl Josef,

ʺ

Zachař Josef,

ʺ

Franc Bohumil,

ʺ

Doležal Karel,

ʺ

Pišťáček Ladislav,

ʺ

Záruba Vlastimil,

ʺ

Rujbr František,

ʺ

Junek Oldřich,

ʺ

Dušek Bohuslav,

ʺ

Hrubčík Vojtěch,

ʺ

Krátký Jan,

ʺ

Komise školská a kulturní
Bohuněk Vladimír,

předseda komise.

Sejkora Jaroslav,

tajemník komise.

Junková Vlasta,

člen.

Carbol Drahoslav,

ʺ

Němeček Jan,

ʺ

Pauk František,

ʺ

Šenkýřová Eva,

ʺ

Junek Adolf,

ʺ

Novotný Miroslav,

ʺ

Píše Stanislav,

ʺ

Soudek Josef,

ʺ

Schwarz Josef,

ʺ

Severin František,

ʺ

Vomočilová Zdeňka, ʺ
Šilarová Marie,

ʺ

Sejkora František,

ʺ

Kuchyňková Helena, ʺ
Motyčka Josef,

ʺ

Komise pro ochranu veřejného pořádku
Carbol Drahoslav

předseda komise.

Píše František

tajemník komise.

Kirschová Růžena,

člen.

Chaloupka Jaromír,

ʺ

Haas Antonín ,

ʺ

Kocourek František ml.,ʺ
Junek Jaroslav ml.,

ʺ

Sonták Vladimír,

ʺ

Kárský Karel,

ʺ

Trestní komise
Hrazdíra Oldřich
Hejl Květoslav
Kirschová Růžena

Osadní výbor v Květné
Uchytil Josef,

předseda.

Wiesner František

tajemník.

Štefan Josef,

člen.

Neděla Josef,

ʺ

Kocourek František st.,ʺ
Halva Josef,

ʺ

Říhová Dagmar,

ʺ

Michajlovičová Marie,

ʺ

Kulturní dům
Hodně péče a času věnoval Národní výbor, a zvláště komise pro výstavbu, rozestavěnému
domu, tzv. „kulturáku“. Od počátku roku bylo v akci Z odpracováno 4.027 hodin, z toho
1.480 zdarma. Počet odpracovaných hodin zdarma nebyl právě ukazatel příznivý. Celkové
finanční náklady na kulturní dům dosáhly tohoto roku výše 80.180 Kčs. Možnost čerpání byla
jen 70.000 Kčs. Připočteme-li k tomu 42.428 Kčs vyčerpaných v roce 1959, činily vynaložené
finanční prostředky 112.428 Kčs. Hranice čerpání byla stanovena do výše 170.000 Kčs.
Zbývalo tedy už jenom 50.000 Kčs, což znamenalo, že plánovaná částka nebude stačit
na dokončení stavby.

Přístavba
Už tento rok byl podán návrh na přístavbu bytu v prvním patře kulturního domu. Bylo to
myšleno jako byt pro domovníka, který by měl na starosti celý kulturní dům.

Pro tento účel se zřekli družstevníci zájezdu a peníze byly věnovány na tento účel.

Náměstí
Koncem dubna při obvyklém jarním úklidu byly na náměstí upravené záhonky a osázeny
růžemi.

Jesle
Od prvního června byly v naší obci otevřeny jesle. Tak se splnilo po všelijakých nesnázích
přání našich maminek. Jesličky byly umístěny v budově Národního výboru. První pěstounkou
byla Zdena Vomočilová č. p. 21.

Základní devítiletá škola
Ukončením školního roku 1959 – 60 končil svoje působení na zdejší škole řídicí učitel
Jaroslav Pochman s manželkou Věrou a odešel do Lanškrouna.
Od prvního září na jeho místo nastoupil soudruh Oldřich Pácl, který do té doby vyučoval
v Trpíku. Druhou silou ve škole se stala Květa Marešová.

JZD výstavba
Pracovalo se na rozšíření dílny u Strohnerů č. p. 162 a na výstavbě sýpky na č. p. 163
u Beranů.

Návrhy
Připravovalo se sloučení Luková – Květná. To se mělo uskutečnit od roku 1961.
Druhý návrh, který vzešel z družstevní schůze, byl návrh na dovolenou. Kolem tohoto návrhu
se vedlo mnoho řečí a byli i takoví, kteří byli proti. Pochopitelně. Jednalo se totiž o dovolenou
neplacenou. Družstvo nemělo dostatek prostředků na její proplácení.
Třetím návrhem bylo uskutečnit setí kukuřice. Toto bylo rovněž předmětem živých debat.
Hledaly se pozemky, kam tuto „královnu plodin“ zasít. Po delším průzkumu se našlo pro tuto
plodinu padesát čtyři hektary.

Pomoc státu
Ke zmírnění následků sucha v roce 1959 poskytl stát našemu družstvu finanční pomoc ve výši
100.000 Kčs.

Situace v živočišné výrobě
Po loňském nepříznivém roce nebyla situace v družstvu růžová. Hodnota jednotky opět
poklesla o dvě koruny. Hodnota jednotky v penězích byla 16,50 Kčs. Tímto stavem se
zabývala každá členská schůze a každý týden představenstvo. Nepříznivá situace byla
na pořadu jednání národního výboru. Jak nepříznivě se projevil loňský nepříznivý rok
v živočišné výrobě, lze nejlépe posoudit na dojivosti krav. Nejvyšší dojivost činila 6,1 l.
Situace se na jaře vyhrotila natolik, že ve stájích na č. p. 66 a 69 byla ohrožena výživa dojnic.
Nejnižší dojivost poklesla až na 2,6 l. Ve stájích se stále ještě vyskytovalo vysoké procento
tuberkulózy skotu.

Převzetí strojů
19. ledna došlo na zdejším středisku traktorové stanice na čp. 24 za přítomnosti zástupců JZD
a STS k převzetí stojů do majetku družstva. Hodnota převzatých strojů činila 180.000 Kčs.
U strojů byla určena zůstatková hodnota, proplácela se však skutečná hodnota stroje, ta je
většinou nižší dle opotřebení.
Ihned, jak toto bylo provedeno, přestěhovaly se kanceláře družstva ze mlýna na náměstí
č. p. 24, kde došlo k malým úpravám místností, aby lépe vyhovovaly novému účelu.

Počasí
Na Nový rok panovalo počasí, které připomínalo jaro. Stačilo jenom drobet sluníčka
a stromoví by se probouzelo. O senoseči hodně pršelo a rovněž žně se vlivem špatného počasí
protáhly až do poloviny září. Sláma po sklizni zůstala na poli ještě déle.

Změna okresu
V důsledku územních změn okresů a krajů došlo ke zrušení okresu Lanškroun. Naším
okresním městem se od této doby stalo Ústí nad Orlicí. Přemístění všech institucí probíhalo
od 1. dubna do 1. května.

1961
Prvý člověk ve vesmíru. – středa 12. dubna 1961
První člověk ve vesmíru. Zpráva, která vzrušila celý svět a splnila dávný sen lidstva.
V 9:07 hodin moskevského času byla vypuštěna vesmírná loď „Východ“ s prvním člověkem
na palubě. Byl jím major letectva Jurij Gagarin. Vzdálenost lodi od zemského povrchu činila
175 až 302 km. Váha kosmické lodi 4.725 kg. Kosmická loď oběhla zemi za 89 minut
6 vteřin.

Otevření kulturního domu
Pěkným vánočním dárkem pro obyvatele naší obce bylo otevření kulturního domu
25. prosince na Hod boží vánoční. Stánek kultury byl předán do užívání náměstkem předsedy
ONV, s. Moravcem. Průběh estrády, která následovala, však dnes už nelze popsat.

Nádrž
V Květné byla dobudována požární nádrž u bývalé hospody. Je z kamene a betonu.

JZD
4. února na výroční členské schůzi byl zvolen nový předseda. Stal se jí s. František Pauk.

Mostní váhy
Byly postaveny mostní váhy. Na prostranství u sběrny mléka na č. p. 125 a v Květné u rychty
č. p. 1. Toto zařízení je pro provoz družstva nevyhnutelné, neb vše, co se vozí na pole
a opačně, se musí vážit.

Ustájení na „dvojce“
Byl uveden do provozu další kravín, tak zvaná „dvojka“, u dvora na 98 krav. Umístění
kravína takřka doprostřed úrodného pole bylo dlouho předmětem oprávněné kritiky občanů.
Připravoval se plán na výstavbu moderní výkrmny vepřů na živočišném středisku
za Jíšovými.

Bylo rozhodnuto zasít ozimý ječmen z důvodu, že sklizeň probíhá o něco dříve, než začnou
žně.

Výnosy
Za záznam ještě stojí výnosy obilí dosažené na družstevních lánech. Žito sypalo 25,45 q,
ječmen 28,23 q, u pšenice dosaženo na skupině A – 29 q, na skupině B – 40 q, na skupině
C 33 q po hektaru.

Sloučení družstev
Jednotné zemědělské družstvo v Květné se po oboustranné dohodě s Jednotným zemědělským
družstvem v Lukové sloučilo v jeden celek s jednotným názvem „Jednotné zemědělské
družstvo Budoucnost“.

1962
Divadlo
Ochotnický spolek nacvičil a sehrál na jevišti nového kulturního domu hru J. K. Tyla
„Fidlovačka“.

Vyvařování
V květnu se začalo s vyvařováním obědů v režii „Jednoty“. Obědy se připravovaly v místním
hostinci. Než se mohlo vyvařovat, bylo třeba menších úprav místností. Za oběd se platilo
2,50 Kčs a 2,50 Kčs připlácelo členům družstvo z kulturního fondu. V kuchyni pracovala
s. Emilie Říhová a s. Věra Kocourková.

Příplatky na děti
Od 1. dubna se dostalo i družstevníkům velké sociální vymoženosti, příplatků na děti.
Na první dítě se vyplácelo 15, na druhé 20 a na každé další 25 Kčs až do dovršení čtrnácti let.
Druhou sociální vymožeností byl u členů družstva též nárok na starobní důchod.

JZD
U kanceláří Jednotného zemědělského družstva na čp. 24 byla postavena stanice pohonných
hmot.
Na živočišném středisku se začalo se stavebními pracemi na nové výkrmně vepřů.

1963
Beseda s Jaroslavem Vojtou
22. června hostil náš kulturní dům oblíbeného divadelního a filmového herce Jaroslava Vojtu.
S velkým zájmem naslouchali jeho vzpomínkám z hereckého života návštěvníci v přeplněném
sále. Tuto pěknou kulturní akci připravilo Jednotné zemědělské družstvo Budoucnost.

Autobusové čekárny
Na náměstí a horním konci obce u Krátkých č. p. 63 byly koncem roku dokončovány práce
na autobusových čekárnách. Hodnota tohoto díla představovala částku 33.000 Kčs.

JZD
Přibývající mechanizace si vyžádala i mechanizaci a rozšíření dílny u Strohnerů na č. p. 162.
A tak utichlo zvonění kovadlinky v kovárničce Jana Chlebouna na č. p. 88. Potřebné zařízení
bylo přestěhováno do nové dílny. Zde u nové výhně pokračoval v práci do vysokého věku
77 let.

Sad v Květné
Ovocný sad v Květné převzalo do užívání Jednotné zemědělské družstvo Budoucnost.
Sad měl výměru něco málo přes sedm hektarů. Byl osázen jabloněmi, slívami, hrušněmi,
dle údajů žijících pamětníků, kolem roku 1950. Sad byl oplocen drátěným pletivem.
Po dokončení osídlení německých obcí noví obyvatelé znovu vysazovali u svých nových
domů ovocné stromy. Byla osázena silnice spojující Lukovou s Lanškrounem slívami
Vaghaimkami. Silnice ke Květné uznanými odrůdami jabloní. Že i u nás se vysázelo značně
stromků, bylo zásluhou občana Konstantina Wendlíga č. p. 27, bývalého zahradníka, který
stromky objednával, nabízel a doslova vnucoval. Jeho počínání bylo velmi kladným činem.
Na poznání, že se u nás ovocnému stromoví příliš nedaří, přišli noví osídlenci však o mnoho
později.

Nová výkrmna
28. srpna byl zahájen provoz na nové výkrmně prasat. Stájová kapacita byla šest set kusů.
V pozdějších letech dokonce sedm set. Původní plán výkrmny byl pozměněn, aby lépe
vyhovoval zdejším podmínkám. Místo dvou řad byly vytvořeny tři, v míchárně vyhloubeno
šest silážních jam pro pařené brambory a nad míchárnou skladovací prostora pro krmné
směsi. Míchání mokrého krmení bylo přizpůsobeno dle připomínek zdejších pracovníků.
Ve výkrmně byl výkonný nízkotlaký kotel na ohřev vody a na páru.
Všechny tyto změny přispěly velmi k lepšímu provozu ve výkrmně. Provoz byl zařízen
na mokrý výkrm. Práce byla značně mechanizována. Rozvoz krmení se prováděl krmnými
automaty. Byl zde bezstelivový provoz. Výkaly se shrnovaly lopatami taženými silonovými
lany. Pro upřesnění představy zde zavádím počet elektromotorů, které tam pracovaly včetně
třinácti ventilátorů. Bylo jich přesně třicet.
Všichni byli zvědavi na vysoké přírůstky. Když ale za měsíc po vážení byl přírůstek jen
34 dkg, bylo nutno udělat pro malá selata dřevěné podlahy, neboť podlaha z pálených cihel
byla pro selátka studená.
Bylo nutno navážet větší selata.
Ve žních, které byly opět velké, se sklízelo obilí mimo tradičního způsobu také třemi
kombajny. Brambory se sklízely jak kombajnem, tak i dvouřádkovým vyorávačem Tekem.
Ve družstvu se sázelo 88 hektarů brambor. Pro dobytek bylo nasázeno 14 hektarů kapusty.
Na jednu dojnici připadlo v krmné dávce 4 ½ kg sena.
Poslední údaj, který bude zajímat naše potomky, jsou přímé náklady na 1 l mléka = 1,33 Kčs,
na 1 vejce = 0,96 Kčs, na 1 kg masa hovězího = 12,14 Kčs, na 1 kg masa vepřového =
5,62 Kčs, na 1 sele = 184 Kčs.
V naší obci byl tohoto roku založen Sbor pro občanské záležitosti.

1964
V tomto roce skončilo opět volební období, byli občané opět seznámeni s navrženými občany
do funkcí poslanců MNV.
14. června přistupovali občané naši obce k volebním urnám, aby dali důvěru novým
poslancům Národního výboru. Slavnostně vyzdobenou volební místností byla opět zasedací
síň v budově MNV.

8. července plenární zasedání zvolilo orgány MNV v tomto složení:
Do funkce předsedy MNV zvolen Bohuněk Vladimír, č. p. 80.
Do funkce tajemníka MNV zvolen Mareš Antonín, Albrechtice 34.
Rada MNV
Bohuněk Vladimír, č. p. 80.
Mareš Antonín, Albrechtice č. p. 34.
Neděla Josef, Květná č. p. 32.
Zárubová Marie, č. p. 22.
Sonták Jiří, č. p. 18.
Hrazdíra Oldřich, č. p. 38.
Hejl Ladislav, č. p. 119.
Novotný Miroslav, č. p. 129.
Školská a kulturní komise
Krsková Ludmila, č. p. 14.
Sejkora Jaroslav, č. p. 130.
Zárubová Marie, č. p. 22.
Z řad občanů
Pácl Oldřich, č. p. 6.
Junková Vlasta, č. p. 92.
Vavřík Pavel, č. p. 97.

Komise zemědělská lesní a vodohospodářství
Neděla Josef, Květná č. p. 32.
Hejl Ladislav, č. p. 119.
Smola Jindřich ml., č. p. 97.
Kašpar František, Květná č. p. 29.
Z řad občanů
Beran Bohuslav, č. p. 163.
Kraus Ladislav, č. p. 16.
Urban Ladislav, č. p. 69.

Komise finanční
Sonták Jiří, č. p. 18.
Páclova Božena, č. p. 6.
Jíša Eduard, č. p. 109.
Z řad občanů
Soudek Josef, č. p. 134.
Jányš Vladimír, č. p. 147.
Wiesner František, Květná č. p. 39.

Komise pro výstavbu a dopravu
Hrazdíra Oldřich, č. p. 38.
Šléz Miroslav, č. p. 156.
Junek Bohuslav, č. p. 138.
Z řad občanů
Zachař Josef, č. p. 86.
Krátký Jan, č. p. 63.
Junek Oldřich, č. p. 92.

Sociální a zdravotní komise
Rujbrová Vlasta, č. p. 128.
Strohnerová Marie, č. p. 162.
Svobodová Žofie, č. p. 182.
Z řad občanů
Vicián Jan, Květná č. p. 21.
Halva Josef, Květná č. p. 35.

Komise veřejného pořádku
Novotný Miroslav, č. p. 129.
Mareš Antonín, Albrechtice č. p. 35.
Z řad občanů
Sonták Vladimír, č. p. 167.
Konárek Milan, č. p. 58.
Kocourek František ml., Květná č. p. 7.
Píše František, č. p. 150.

Čekárny
Ke dvěma autobusovým čekárnám přibyla tohoto roku třetí u Pomníku osvobození a v Květné
na rozcestí.

Zeď u hřbitova
Silnice mezi školou a hřbitovem se rozšířila. Tato úprava byla nutná v zájmu bezpečnosti
školních dětí. Silnice zde tvoří nepřehlednou zatáčku a východ ze školy neměl ani ochranné
zábradlí. Proto bylo nutno zrušit na jaře řadu hrobů u zdi, ostatky zemřelých přemístit a starou
zeď rozbořit. Na novou zeď byl poskytnut příspěvek 2.000 Kčs z OVO. Část prací byla
provedena brigádnicky zdarma.

Sbírky
V obci byla uspořádána sbírka na pomoc Chomutovsku postiženému víc jak jiné kraje
suchem. Od občanů bylo získáno 38 ½ q sena, 5 q slámy a 540 kg brambor.
Druhou sbírkou organizovanou ženami byla sbírka pro obyvatele Skopje v Jugoslávii
postižené zemětřesením. Výsledek už po tolika letech se nedal zjistit.

Obědy
Cena obědů z kuchyně „Jednoty“, stanovená na 5 Kčs, se upravila na 6 Kčs. Příplatek
2,50 Kčs, poskytovaný členům družstevní pokladny, byl zrušen. Po tomto zvýšení cen obědů
se za nedlouhý čas přestalo vyvařovat.

JZD
Jednotné zemědělské družstvo hodně staví. Pracovalo se na čtyřřadovém kravíně, skladováku
s prostorou 8.000 m3 a silážní jámě.

Střecha
Na novém vepříně po ročním provozu bylo zjištěno nevyhovující zastřešení objektu. Bylo
těžké a na běžné střeše vyvstalo při napadnutí sněhu nebezpečí prolomení. Odbouraná vrstva
byla nahrazena vlnitým eternitem. Náklady na rekonstrukci nebyly malé, nešly však na náklad
družstva.

Dovolená
Finanční situace v družstvu se natolik zlepšila, že bylo rozhodnuto poskytovat členům
placenou dovolenou. Pro začátek bylo stanoveno sedm dní a proplácelo se 15 Kčs na den.
Rovněž bylo usneseno srážet dva dny z dovolené za neomluvenou směnu.

Družstevní škola práce
Snahou vedoucích pracovníků družstva bylo získat co nejvíce posluchačů pro družstevní
školu práce. Za účast na školení bylo vypláceno 5 Kčs. Bohužel ani toto přilepšení nezvýšilo
příliš počet návštěvníků.

Mandelinka
Na porostech brambor se objevilo nebývalé množství mandelinky bramborové. Proto byl
tomuto dříve neznámému škůdci vyhlášen nelítostný boj. Byly organizovány hledačky jak
školních dětí, tak i ostatních občanů. Byl proveden poprach letadlem. Prostředek „Dynocid“,
kterým se prováděly první poprachy, byl v krátké době zakázán používat. Působil nepříznivě
nejen na chuť brambor, ale měl i nepříznivé účinky na lidský organismus.

Likvidace tuberkulózy
Velikým úspěchem v živočišné výrobě byla likvidace tuberkulózy. K 30. červenci zbývalo
ve stájích čtrnáct tuberkulózních krav určených na jatka. Tím byl celý chov hovězího dobytka
prost tuberkulózy, jejíž odstranění si vyžádalo hodně úsilí po dlouhou dobu od pracovníků
včetně veterinářů.

JZD – Dodávky mléka
Úkol dodávky mléka 870.000 l. Úkol pro záhumenky 140.000 l.

Žňové hlídky
K ochraně majetku a pro zvýšené nebezpečí požáru ve žních byly vytvořeny žňové hlídky.
Byly dopředu přesně rozepsány. Požárník měl hlídku po celou noc, jeden občan do jedné
hodiny s půlnocí a druhý do čtvrté ranní. Stanoviště hlídky bylo v požární zbrojnici.

Domácí porážky
Druhou domácí porážku povolovala rada NV. Odvádělo se pět kilogramů škvařeného sádla.
V sociálním případě jenom dva a půl kilogramu.

Prodejna potravin
Stále více se mluvilo a vystávala potřeba nové prodejny potravin. Ve stávající prodejně byl
malý a vlhký sklad a celkové prostory byly nevyhovující. Tyto nepříznivé podmínky
nedovolovaly mít větší sortiment zboží na skladě.

Počasí
Opět to byla matička příroda, která přidala vrásky na tvář pracujícím v zemědělství. Ve žních,
ale i dřív, často pršelo. Obilí se sklízelo jak samovazy, tak i pěti kombajny. Jeden přijel až
ze Slovenska. Obilí v panácích prorůstalo. Sklizeň cukrovky a brambor se za takového počasí
neobešla bez brigád. Pro neúrodu brambor byly vydány naturální dávky.

1965
Odhalení pomníku
V měsíci květnu uplynulo dvacet let od slavných dnů osvobození naší vlasti Rudou armádou.
Při příležitosti těchto památných dnů byl 8. května na místním hřbitově u hrobu rudoarmějců
odhalen Pomník vítězství s vyrytými slovy „Na věčnou paměť“. Jako každého roku v těchto
dnech byl položen věnec k Pomníku osvobození a vzpomenuto těchto nezapomenutelných
dnů.

Koupaliště
Vybudování koupaliště a vše, co s výstavbou tohoto díla souviselo, bylo předmětem živých
debat na zasedání NV. Ani v jedné schůzi nedošlo ke konečnému rozhodnutí a tato akce byla
odsunuta na příští rok. Velikost koupaliště, konkrétně rozměry bazénu, to byl oříšek,
na kterém se nemohli poslanci dohodnout, a byl pak příčinou, že v Lukové není koupaliště.

Resignace
1. prosince na schůzi NV resignoval na funkci předsedy s. Vladimír Bohuněk č. p. 80. Plénum
resignaci přijalo a schválilo do funkce předsedy NV s. Oldřicha Hrazdíru č p. 38.

Přípojka
Ke středisku živočišné výroby byla postavena přípojka vysokého napětí.

Rozpis vajec
Počítalo se, že tohoto roku dodají záhumenkám pro veřejné zásobování 100.000 kusů vajec.

JZD – pevná odměna
Jednotné zemědělské družstvo připravovalo změnu ve vyplácení peněžní odměny. Dosavadní
způsob výplaty zálohou a doplatky se nahradí pevnou peněžní odměnou. Navrhovalo se
dvacet korun za splněnou normu. O této změně se vedlo mnoho řečí jako vždy o všem novém.

Zrušení sadu
Byl zrušen sad v Květné. Již pěkně vzrostlé stromy byly vytrhány i s kořeny a pozemek zorán
a připraven k normálnímu obdělávání. Počínání, které se stalo opět terčem kritiky občanů.
Po nedlouhé době se však ukázalo, že toto rozhodnutí bylo rozumné. Tak velký sad, měl-li
dávat výnos, potřeboval zahradníka, ovocnáře a odborné ošetření. Toto nebylo možné zajistit.
Dalším negativním faktorem pro ovocnaření byla zdejší půda a podnebí. Naše obec i Květná
leží v mrazivé kotlině, kde i dlouho na jaře klesají teploty pod bod mrazu. V půdě pod ornicí
je nepropustná jílovitá spodina a taková je pro kořeny ovocného stromoví nevhodná. Jinak
zde trpí stromy různými nemocemi a přežívají jen některé odolné druhy. Proto po několika
letech po vlastních zkušenostech dali všichni za pravdu dřívějším obyvatelům, kteří tvrdili, že
zde roste lépe prase v chlévu než ovocný strom.

Počasí a sklizeň
Počasí si letos zaslouží, aby se o něm napsalo. Prvý měsíc roku byl teplý se slabou sněhovou
pokrývkou. Únor si vše vynahradil. Napadla spousta sněhu, se kterým se potýkaly na silnicích
pásové traktory a pluhy. Polní práce se vlivem dešťů značně protahovaly. Brambory se
dosazovaly až kolem 20. června. Cukrovka, která v jiných letech zakrývala zem a okopávala
se po druhé, se teprve jednotila.
Ve žních převládalo studené a deštivé počasí. Jak se sklízelo? Také tak, že na samovaz místo
bot byly namontovány lyže skluznice a byl tažen pásovým traktorem. Teprve na podzim se
počasí umoudřilo. Zima však přikvačila ve druhé půli listopadu. Kde nepospíchali se sklizní
řepy, zůstalo jim něco na poli.
Tyto nepříznivé podmínky měly za následek menší výnosy jak obilovin, tak i zelené píce
a ostatních plodin. U brambor nebylo dosaženo ani 80 q z hektaru. Na vlhčích pozemcích se
nenakopalo, co se nasázelo. Výnos krmné řepy se odhadoval jen jako čtyřicetipěti procentní.
Proto byla řepa přidělena jen pro vepřový dobytek. Došlo k částečnému snížení stavu
dobytka.

Povodeň na Slovensku - 4. července 1965
Z rozhlasu a tisku se obyvatelé i naší obce dozvěděli o katastrofální záplavě, která postihla
obyvatele Žitného ostrova. Dlouhotrvající deště zvedly hladinu Dunaje natolik, že došlo

k protržení hrází. Padesát tisíc obyvatel ostrova muselo být evakuováno. V obci byla
uspořádána sbírka, která měla pomoct zmírnit kritickou situaci v krmení dobytka. Výsledek
této pomoci byl 62 q sena.

1966
Kulturní dům
Kulturní dům byl předán do majetku Jednotného zemědělského družstva.

Jesle
U jeslí umístěných v budově NV došlo k rozšíření travnaté plochy. Byla oplocena a osázena
několika břízkami a lipkami.

Plán hřbitova
Pan Alois Šaršon č. p. 169 vypracoval plánek úpravy hřbitova a předal jej NV. Obyvatelé
německé národnosti ukládali své zesnulé, jak jim to hodilo, a nevěnovali rozmístění hrobů
žádnou pozornost. Plán, dle něhož se mělo napříště pohřbívat, měl přispět k lepšímu
uspořádání místa posledního odpočinku. V plánu bylo počítáno s místem pro urnový háj.

Holič
Ku konci roku se upravovala místnost na č. p. 135 pro provozovnu národního výboru, holírnu.
Byla to jedna místnost s nejnutnějším zařízením. Holič dojížděl z Lanškrouna. Stříhalo se
v pátek odpoledne a v sobotu. Netrvalo dlouho a holírna byla zrušena. Dlouho se zde čekalo
a za tu dobu se každý vrátil z Lanškrouna.

Očkování
Vyšlo nařízení, dle něhož každý, kdo pracuje v zemědělství, musí se podrobit očkování proti
tetanu. U nás toto prováděl v budově NV MUDr. Vilém Minár, obvodní lékař pro Lukovou.

JZD
Ve družstvu zavedeno vyplácení pevné měření odměny.
Ustájení
V listopadu byl zahájen provoz v novém čtyřřadém kravíně pro 174 krav. Během stavby se
vyskytovalo hodně potíží. Nebyl vždy potřebný stavební materiál, a tím se uvedení objektu

do provozu značně oddálilo. Začalo se pracovat na dvě směny. Neobešlo se to bez živých
diskuzí, ale dopadlo to tak, že po překonání počátečních obtíží si pracovníci zvykli na nový
způsob práce a nehodlali se ke starému vracet. Postupně byl zaveden dvousměnný provoz
i v ostatních kravínech.

Hrubý důchod - Specializace
Hrubý důchod družstva dosáhl výše 6.594.000 Kčs. Negativním ekonomickým ukazatelem je
v družstevním podnikání neúměrně stoupající růst režie a nákladů na výrobu.
Připravovala se specializace výroby. Dle plánu se mělo upustit od chovu slepic a živočišná
výroba se měla zaměřit na chov jak mléčného, tak masného skotu. To se za krátkou dobu stalo
skutečností.
Stromy a keře lemující klikatě se vinoucí potůček od Trpíka byly vykáceny. Koryto potůčku
bude vyhloubeno. Louky a pozemky kolem jsou zamokřeny a sklizeň těžšími mechanizacemi
je proto velmi ztížena.

Zbytky
Na novém vepříně se začaly zkrmovat zbytky ze školních a závodních jídelen v Lanškrouně.
Dovážely se každý den. Taktéž se začal zkrmovat tvrdý neprodaný chléb z prodejen a ten
neodpovídající jakostní normě. Častokrát si kladli ošetřovatelé otázku, zda celá šiška sekané
nebo šrůtka uzeného nebo celá vánočka je v dnešní době už zbytek? Nebo plné auto teplého
chleba, na kterém se laikovi nepodařilo určit, proč byl vyřazen ke zkrmení vepřům. Zbytky,
které se zkrmí, jsou však přece jen lépe zhodnoceny než ty, co končí v popelnicích. Přesto ti
dříve narození, vyrůstající z dětských šatiček v první republice a ta hladová léta pokročili
v hladovějším „Protektorátě“, si na tuto skutečnost nedovedli odpovědět.

Došky
Tohoto roku byla zkoumána část hospodářské budovy na č. p. 49 ještě s doškovou krytinou.
Stáří této pozoruhodně trvanlivé krytiny se dala určit dle nalezeného papíru v jednom z došků.
Na kousku papíru byl podpis řemeslníka německé národnosti, který tuto střechu pokládal,
a rok 1866. Prvních sto let sloužila tato krytina.

Počasí
Příroda si letos napravovala svoji špatnou pověst. Zima byla mírná, na naše poměry takřka
žádná. Mrzlo jen čtrnáct dní, troška sněhu stála koncem února. Příprava půdy se prováděla
lehce, zem byla jako peří, a tak do svátku práce bylo na poli vše hotovo. Příznivé počasí přálo
zemědělcům po celý rok.

1967
Svazarm
Kratičký zápis o tomto roce začíná zprávou o místní organizaci Svazarmu. Členové požádali
NV o povolení zřídit na pozemku bývalé cihelny střelnici. Tuto si členové vybudovali
většinou brigádami zdarma.

Základní devítiletá škola
1. září usedlo do lavic 87 žáků a žákyň. Počet žáků poklesl, a proto byla zrušena třída na faře,
kde se vyučovalo jeden rok. Ředitelem byl s. Milan Popp.

Úprava hřbitova
Jakmile počasí dovolilo, opět se pokračovalo v úpravě hřbitova. Upravovaly se cestičky,
rovnaly se obrubníky. Z velké části se práce prováděly brigádnicky zdarma.

JZD
Prvním lednem se Jednotné zemědělské družstvo Budoucnost zařadilo mezi družstva s vyšší
úrovní hospodaření. Změna si vyžádala některá opatření. Přinášelo to pro družstevníky jisté
výhody. Na příklad: zajištění stálé odměny, za dobré výsledky třináctý plat ve výši odměny
za jeden měsíc, plné nemocenské, vliv na zvýšení důchodů členů. V neposlední řadě to bylo
však snaha vyrovnat stále ještě znatelný rozdíl mezi městem a venkovem.

Úprava potoka
Úprava luk kolem potůčku tekoucího od Trpíka byla skončena. Koryto bylo napřímeno
a prohloubeno, dno vyloženo betonovými díly. Několik desítek metrů před vyústěním
do Lukovského potoka zůstalo nedoděláno a bylo ponecháno v průvodním stavu. Dle mínění
občanů pro nedostatek finančních prostředků. Tím byl vytvořen na pozemcích předpoklad
vyšší a snadnější sklizeň píce. Celkový vzhled této části krajiny však tímto obnažením velmi
utrpěl.

1968
Volba presidenta
Významnou událostí celého našeho státu ve velmi rušném politickém dění, tak zvaném
obrodném procesu, byla volba nového presidenta.
Po abdikaci presidenta Antonína Novotného uvítali zvolení armádního generála Ludvíka
Svobody, hlavou našeho státu, všichni obyvatelé celé naší vlasti.
Volbu konanou ve starobylém Vladislavském sále Pražského hradu měli možnost sledovat
na televizních obrazovkách.

Změna na MNV
28. srpna na plenárním zasedání byl na vlastní žádost ze zdravotních důvodů zproštěn funkce
tajemník NV Antonín Mareš. Na funkci byla navržena a tuto převzala s. Marie Zárubová
č. p. 22.

Hřbitov
Pokračovalo se v úpravě hřbitova. Byla zavedena voda do studně a namontována pumpa.
Při těchto pracích bylo poukázáno na špatnou střešní krytinu kostela a věže a potřebu opravy.
Bylo nebezpečí padání šifru a zranění návštěvníků hřbitova.

Základní devítiletá škola
Celá budova školy dostala nový kabát v podobě nové omítky. Dále byly vyměněny dvoje
dveře a v jedné třídě položeny parkety. Uvažovalo se o možnosti zřízení družiny při škole.
Zde by se děti stravovaly a trávily část poškolního volna.

Čištění potoka
Bylo rozhodnuto vyčistit, prohloubit i rozšířit, kde toho bylo zapotřebí, potok protékající naší
obcí. Prováděla to pomocí mechanizace STS z Lanškrouna. Při práci byla voda v potoce silně
znečištěna. Nedalo se tomu zabránit. Odnesly to ryby. Nebylo jich málo a byly mezi nimi
pěkné kousky, například štik. O takovém bohatství ani většina obyvatel obce nevěděla.

Tak zarybnit potok se členům rybářského spolku přes velkou snahu už nepodařilo.
Znečišťování potoka bylo častější a bezohlednější.

Poškozené čekárny
Už i v Lukové došlo k činu ukazujícímu nepěkný poměr ke společnému majetku. U Pomníku
osvobození byla poškozena autobusová čekárna. Byla vytlučena okna a dveře. Později
i u čekárny na náměstí došlo k podobnému poškození. V obou případech to bylo dílo
mladých.

21. srpna 1968
Politickou situací v našem státě před tímto datem, která tohoto dne vyvrcholila vstupem vojsk
Varšavské smlouvy, se později zabývali představitelé strany a vlády, tak i historikové,
a uveřejnili v dokumentu „Poučení z krizového vývoje“.

Jak prožili tento den občané v Lukové?
Prvním úkonem všech pracujících, spěchajících do zaměstnání, bylo i tento den ráno otočit
knoflíkem rozhlasového přijímače. Obvyklé hlášení přesného času však neuslyšeli. Rozhlas
zarputile mlčel. Neobvyklé ticho v přijímači a v oblacích hřmot většího množství letadel
oživil nepříjemné vzpomínky těch starších na podobné situace za neblahých časů
Protektorátu. Všichni si kladli otázku, na niž zatím nikdo nedovedl odpovědět. Rozhlasový
projev presidenta částečně uklidnil nejistotu a osvětlil situaci. Oznámil, že u nás vznikla
složitá situace a že odlétá do Moskvy k jednání, a vyzval ke klidu a plnění všech normálních
denních povinností. Po tomto oznámení však přece jen nešla práce tak, jako obvykle. Lidé
postávali ve hloučcích a diskutovali a každý si znovu kladl otázku: „Co bude?“.
Obcí projelo kolem 250 tanků a obrněných transportérů Polské armády.
I u nás podepsala většina občanů rezoluci za neutralitu. Televize a rozhlas nevysílaly celý
týden. Poslouchaly se ilegální vysílače. Noviny nevyšly po celých čtrnáct dnů. Vycházelo
Rudé právo.
Po všechny tyto dny, ale i později, se lidé mnohem více zajímali o veškeré události u nás
i za hranicemi. K narušení normálního života u nás nedošlo.

Bylo toho dne pěkné počasí. K poledni musely ženy však zaujmout svá místa u sporáků
a připravit toho dne nějaký rychlý oběd a potom s muži pokračovat v přerušené práci. Úroda
na poli čekala na lidské ruce a bylo ji třeba dostat pod střechu.

Stromy republiky
28. října uplynulo padesát let od vzniku samostatné Československé republiky.
Jako v jiných obcích a městech, také u nás se na malé vzpomínkové slavnosti zasadily stromy
republiky. Lipky zasadil u Pomníku osvobození a v zahradě mateřské školky předseda NV
s. Oldřich Hrazdíra č. p. 38. V Květné byla lipka zasazena v parčíku u hřbitova.

JZD
Opět bylo třeba pomoci brigádníků při vybírání brambor. Z velké části to byla školní mládež.

Schůze
Členské schůze družstva jsou přes všechno přesvědčování málo navštěvovány. Pro zvýšení
účasti bylo rozhodnuto vyplácet půl pracovní jednotky za účast. Ani toto opatření nezvýšilo
účast na schůzích.

Nemoc ve vepříně
V nové výkrmně vepřů se vyskytlo průjmové onemocnění. Bylo příčinou úhynu malých
i velkých prasat. Příčinou nemoci se zabývali veterináři přivolaní i z krajského města. Původ
nemoci však nedokázal určit bezpečně žádný z kolektivu veterinářů. Počet uhynulých již
vzrostlých prasat přesáhl sto dvacet kusů. Po velkém úsilí krmičů nemoc odešla a bylo vše
zase v pořádku. Jedinou domněnkou příčiny nemoci zůstaly dovážené pokrutiny značené
červenými nálepkami a přidávané do směsí ke krmení.
Nálepky upozorňovaly na přítomnost cizopasníků v pokrutinách. Ztráty hradila pojišťovna.

Suška
Na katastru obce Damníkov, těsně za hranicemi naší obce, rostlo staveniště sušárny zelené
píce a obilních sil. Na podniku je jedním z podílníků též Jednotné zemědělské družstvo
Luková.

1969
Prodloužení voleb. období
Protože vnitrostátní situace nebyla zcela vyjasněná, byly volby, které se měly konat tento rok,
přesunuty na rok 1971 a poslancům zastupitelských orgánů prodloužena volební období.
Několik poslanců národního výboru vykazovalo slabou činnost. Po pohovorech s nimi sedm
poslanců podalo resignaci. Tím se jejich počet snížil na třináct. Zákon dovoluje však nejnižší
počet patnáct, proto byli do funkcí poslanců NV navrženi Josef Zachař č. p. 86, a František
Vacek č. p. 64.

Cesty
Velkou péčí a značnými finančními náklady, na něž přispívalo jako jejich největší uživatel
JZD, se upravovaly obecní cesty na vozovky s bezprašným povrchem.

Prodejní střediska
Postavení nové prodejny potravin bylo předmětem diskusí na zasedání národního výboru.
Jednání se zástupci Jednoty Letohrad nevedla ke konečnému řešení a byla odložena
do příštího roku. Překážkou dohody bylo financování stavby.

Plot u ZDŠ
U základní devítileté školy byl postaven dílový drátěný plot.

JZD
Na pozemku v těsné blízkosti č. p. 135 začala vyrůstat nová družstevní šestibytovka.
Družstevní opravářská dílna se opět rozšířila.
Na mechanizačním středisku se vzdal funkce brigadýra Karel Kárský. Byl jedním z prvních
traktoristů vytvořené strojní a traktorové stanice se sídlem v Albrechticích. V roce 1951 byla
založena pobočka v Lukové a mechanizačním vedoucím se stal jeho bratr Ladislav. Karel
Kárský jezdil převážně na lukovských polích. I konzervativní odpůrci obdělávání poté
uznávali dobrou práci tohoto traktoristy. Funkci brigadýra převzal s. Ladislav Carbol č. p. 55.

Rekreace
Životní úroveň na vesnici stoupá. Je to výsledkem značného zvýšení zemědělské výroby,
a tím i větších výdělků. Opravují se obytné budovy i vnitřní prostory, přibylo televizorů,
praček, ledniček, osobních aut. A jezdí se po světě. Za deset let trvání Jednotného
zemědělského družstva se už vystřídalo na týdenní domácí rekreaci sto členů. Tři členové
měli možnost se podívat za hranice naši vlasti. Týdenní odpočinek prožívali v nejlepších
místech naši vlasti a v nejlepších zařízeních.

Výnos obilí
Ve sklizni obilí bylo dosaženo výnosu v průměru 35 q po jednom hektaru.

Sušená píce
Na sušce v Damníkově byla usušena první píce. Mladá, krátce řezaná píce je sušena v rotační
peci plynem z plynového potrubí vedeného naším katastrem.

Počasí
Velká úroda třešní. Cukrová řepa byla napadena spoustou mšic. Počasí přálo žňovým pracím.
Obilí krásně stálo, a tak kombajny i ostatní sklizňová technika pracovaly téměř bez poruch
po celé dny dlouho do večera. První sníh napadl na den svaté Kateřiny na nezmrzlou půdu
a již zůstal ležet. O Vánocích nastala po několika blátivých Vánocích pravá česká vánoční
pohoda se sněhem a mrazy.

1970
Výstavba
Ve finančním rozpočtu obce bylo opět pamatováno na opravu obecních cest. Nebyla to laciná
investice. O tom svědčila vypracovaná dokumentace cesty přes kopec. Rozpočet na tento úsek
dosáhl částky šedesáti čtyř tisíc korun. Zemědělské družstvo se opět na této sumě podílelo.

Samoobsluha
24. června po předchozích dlouhých jednáních schválilo pléno místního národního výboru
dohodu s vedením Jednoty Letohrad o výstavbě nové samoobsluhy. Stavba se měla provádět
pod hlavičkou MNV, investorem pak bude JZD. V srpnu byla stavba na louce vedle mlýna
vyměřena.

Šestibytovka
Stavba družstevní šestibytovky dobře pokračovala. Ke konci roku mohla být položena vazba.

Fasáda, plot
Na budově MNV byla fasáda překryta modrým postřikem. U mateřské školy byl postaven
rámový drátěný plot.

Veřejné osvětlení
Na rok 1971 bylo počítáno s výstavbou veřejného osvětlení. Na tuto akci byl již nakoupen
materiál za 86.000 Kčs.

Věž
Věž místního kostela byla pobita plechem. Na opravu přispěl ze svého rozpočtu jak Národní
výbor, tak Jednotné zemědělské družstvo částkou 5.000 Kčs. Otázka opravit či neopravit
chátrající krytinu byla příčina živé debaty na schůzi MNV. V závěru se shodli všichni na tom,
že chátrající věž by nebyla žádnou chloubou obce. Nachází se v nedílné blízkosti místa
posledního odpočinku občanů naší obce bez rozdílu náboženství. Sbírka uspořádaná mezi
věřícími vynesla 13.000 Kčs. Rozpočet činil 27.000 Kčs. Byl překročen a dosáhl výše 37.000

Kčs. Práce komunálního podniku nebyla provedena kvalitně. Musela být opravena. Neobešlo
se to bez zbytečného dohadování a nepříjemností.

Základní devítiletá škola
1. září usedlo do lavic zdejší školy 69 dětí. Do mateřské školy docházelo 36 dětí, o čtyři
méně, než je její kapacita.

Jesle
Jesle navštěvovalo 9 dětí. Nevyužitá kapacita tohoto zařízení, po kterém toužilo tolik
maminek, hrozilo zavřením.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti byl odměněn Okresním národním výborem obrazem
s věnováním za svoji dobrou práci.

Soupis stromů
K 1. září byl prováděn soupis ovocného stromoví.

Sčítání obyvatel
Půlnoc z posledního listopadového dne na první prosincový den byla rozhodující
pro celostátní sčítání obyvatel, domů a bytů. Sčítacím komisařem pro Lukovou byl jmenován
Ladislav Urban č. p. 69, náhradníkem Stanislav Mikulecký č. p. 98. V Květné prováděl sčítání
s. Josef Neděla č. p. 32.

JZD
Družstvo zrušilo chov slepic. Důvod? Nízká rentabilita chovu, velké nároky na jadrná krmiva
a jako hlavní důvod specializace živočišné výrobky na mléko a hovězí maso.

Senáž
Senáž, tak se jmenuje novým způsobem konzervovaná píce. Na rozdíl od siláže, kdy se dusá
čerstvá syrová píce, vozí se a dusá zavadlá, napolo suchá hmota. Sklizeň sena klade velké

nároky na pracovní síly a je závislá na počasí a touto metodou lze sklízet i za méně
slunečného počasí.

Tragická nehoda
Obětí nešťastné nehody utopením v místním potoce se stal 3. dubna Ladislav Šebrle, č. p. 37.
Byl dobrým a obětavým pracovníkem družstva.

Počasí
Příroda dala opět zemědělcům najevo, že je to ona, která rozhodne, kolik toho budou mít
o Vánocích pod střechou.
Zima roku 1970 byla taková, jak ji dokázali vykreslit malíři české vesnice Josef Lada
a Mikuláš Aleš. Sněhu napadlo vysoko. Kmeny ovocných stromů byly značně ohryzány
od zajíců. Sněžilo na Bílou sobotu a na Boží hod velikonoční. Také Prvý máj byl studený se
sněhem. Pěkně začínal „nejkrásnější měsíc“. Na stromech ani lístečku. Šeřík rozkvetl až
v půli června. Toto počasí ovlivnilo polní práce. K 1. květnu nebyla zaseta řepa, nebyl jediný
brambor v zemi. Ve žních pršelo a takový byl i závěr roku. 12. listopadu naopak vystoupila
teplota ve dne na plus patnáct stupňů a do konce roku převládlo neobvykle teplé počasí
bez mrazů.

1971
Silnice do Květné
Silnice z Lukové směrem na Květnou a dále k Trpíku dostala asfaltový povrch. Rovněž úsek
přes Květnou až k poslednímu stavení, kde silnice končí, se dočkal. Prašná vozovka
s kalužemi a hromadami štěrku po stranách byla tohoto roku už velmi vzácnou výjimkou.

Cesty
V obci přibylo opět pěkných pár metrů obecních cest s bezprašným povrchem. Tohoto roku
byl dodělán úsek od sběrny mléka č. p. 125 až ke dráze. Jednotné zemědělské družstvo se
na investici podílelo částkou 500.000 Kčs.

Národní směna
24. dubna byla i u nás odpracována celonárodní směna s výsledkem:
Jednotné zemědělské družstvo odpracovalo v rostlinné i živočišné výrobě 612 hodin
v hodnotě 4.896 Kčs.
Členky Československého červeného kříže a Svazu žen odpracovaly na úpravě náměstí
76 hodin v hodnotě 760 Kčs.
Lukovští občané odpracovali na výkopech veřejné osvětlení 350 hodin v hodnotě 3.500 Kčs.
Celkem bylo odpracováno 1.083 hodin v hodnotě 8.856 Kčs.

Veřejné osvětlení
Jednou veřejnou prací, dík pochopení občanů, dobře v krátké době provedou, bylo veřejné
osvětlení. Zvláště výkop kanálu pro kabel byl zvládnut v rekordním čase. Trasa byla
vykolíkována, rozdělená na úseky 30 m dlouhé pro každou rodinu a označená číslem
popisným. Úseky ve tvrdém terénu byly o 5 m kratší. V měsíci dubnu bylo odpracováno
na výkopech 2.701 hodin v hodnotě 27.010 Kč. Na zasypávání kabelu pískem bylo zapotřebí
261 hodin s hodnotou 2.610 Kčs. Betonování jam pro stožáry si vyžádalo 340 hodin
v hodnotě 3.740 Kčs.

Na výstavbě samoobsluhy odpracovali občané 810 hodin v hodnotě 8.225 Kčs.
4.112 odpracovaných hodin představuje hodnotu 41.615 Kčs.
Jámy pro sloupy se kopaly traktorem s vrtným zařízením.

Prodejna
Na jaře se rozběhly práce na staveništi nové samoobsluhy. Práce šla dobře kupředu, a tak
ke konci roku byla část montované stavby již zasklena. Na základech a betonáži pracovali
zdejší řemeslníci. Montáž prováděli specialisté.

Další akce
Za kulturním domem bylo urovnáno prostranství pro plánované parkoviště.
Začalo se opravou mostu přes potůček tekoucí od Rudoltic u Zábelkových č.p. 118.
Železné lávky přes potok byly opatřeny zábradlím po obou stranách.

Problém jeslí
Poloviční stav dětí v jeslích si vyžádal konečného řešení. Byl předmětem rušných debat
na zasedání rady i pléna národního výboru. Byly pozvány maminky a s každou bylo
jednotlivě hovořeno o tom, co by to pro ně znamenalo, kdyby byly uzavřeny, nezvýší-li se
počet dětí na kapacitu jeslí, to je patnáct. Bylo proto v zájmu maminek, ale i národního
výboru, udržet provoz jeslí a nedopustit jejich uzavření. O tuto sociální vymoženost je všude
velký zájem a znovuotevření jeslí by nebylo snadnou záležitostí. Úsilí všech, kteří měli
na tomto zájem, bylo úspěšné a jesle byly udrženy v provozu.
30. června na schůzi pléna národního výboru byla navržena a zvolena ředitelkou jeslí s. Marie
Strohnerová č. p. 162.

Požár
Na Velký pátek vyhořela prázdná drůbežárna. Požár byl založen školními dětmi. Oheň
nezpůsobil žádné další škody.

Šestibytovka
V listopadu se nastěhovali první nájemníci do nové šestibytovky s č. p. 135.

JZD
Jednotné zemědělské družstvo obdrželo od ministerstva zemědělství čestný titul „Podnik
25. výročí osvobození Rudou armádou“. Toto ocenění je jedno z mnoha diplomů
a vyznamenání za výrazné úspěchy v zemědělské výrobě.

Úmrtí
V květnu zemřel v Čenkovicích Jan Hejl, první předseda Jednotného zemědělského družstva
v Lukové, utvořeného v roce 1950, ve věku 68 let. Funkci vykonával jeden rok.

Výnosy
Výnosy obilí dosažené na družstevních polích. Žito 27,60 q, pšenice ozimá 36 q, pšenice jarní
31.60 q, ječmen 40,10 q, oves 30,8 q, sourež 31,30 q z hektaru.

Shromáždění
V květnu se konalo v kulturním domě shromáždění funkcionářů z blízkých i vzdálenějších
družstev. Na pořadu jednání byla kooperace a sdružování družstev ve větší výrobní celky.
Účastníků byl velký počet a prostory kolem kulturního domu byly do posledního místa
zaplněny parkujícími auty.

Dožínky
Na závěr žní byly v naší obci uspořádány oblastní dožínky. Mimo hostí z okresních
a krajských orgánů byli přítomni zástupci ministerstva zemědělství. Po zahájení a projevu byl
zahájen průvod se sklízecí technikou, krojovanou družinou na koních i spřežením v málo
viděném kočáře.
O pohoštění a zábavu návštěvníků bylo dobře postaráno. Taneční parket na hřišti, kde se
opékala selata a beran na rožni, přivábil hojně návštěvníků. Závěr dožínek byl v kulturním
domě ukončen taneční veselicí. Počet účastníků dožínek se dle střízlivého odhadoval kolem
čtyř tisíc.

Volby
26. listopadu, od čtrnácté do dvacáté druhé hodiny, a 27. listopadu, od sedmé ranní
do čtrnácté hodiny odpolední, přistupovali občané po prodlouženém volebním období opět
k volebním urnám, aby dali svůj hlas navrženým poslancům do místního národního výboru.
Volební místností byla opět slavnostně vyzdobená zasedací síň v budově národního výboru.
Všichni navržení poslanci byli zvoleni.
Poslanci národního výboru
Hrazdíra Oldřich, č. p. 38.
Hejl Ladislav, č. p. 119.
Zárubová Marie, č. p. 22.
Páclová Božena, č. p. 6.
Sejkora František, č. p. 130.
Soudek Tomáš, č. p. 59.
Kocourek František, č. p. 155.
Šléz Miroslav, č. p. 156.
Bohuněk Vladimír, č. p. 80.
Neděla Josef, Květná č. p. 32.
Vacek František, č. p. 64.
Vaníček Jaroslav, č. p. 84.
Kárský Karel, č. p. 178.
Klubrt Vladislav, č. p. 70.
Simonides František, č. p. 71.
Zachař Josef, č p. 86.
Krsková Ludmila, č. p. 14.
Poslanci národního výboru (?)
Strohnerová Marie, č p. 162.
Vaníček Bernard, č. p. 60.
Chaloupková Božena, č. p. 174.

Do funkce předsedy národního výboru byl zvolen Hrazdíra Oldřich č. p. 38.
Do funkce místopředsedy NV byl zvolen Sejkora František č. p. 130.
Do funkce tajemnice NV byla zvolena Zárubová Marie č. p. 22.

Rada MNV
Krsková Ludmila, č. p. 14.
Páclová Božena, č. p. 6.
Zárubová Marie, č. p. 22.
Bohuněk Vladimír, č. p. 80.
Šléz Miroslav, č. p. 156.
Neděla Josef, Květná č. p. 32.
Hrazdíra Oldřich, č. p. 38.
Komise finanční
Předseda

Bohuněk Vladimír, č. p. 80.

Tajemník

Zárubová Marie, č. p. 22.

Člen

Kárský Karel, č. p. 178.

ʺ

Simonides František, č. p. 71.

ʺ

Jányš Vladimír, č. p. 147.

ʺ

Soudek Josef, č. p. 134.

Komise soc. a zdrav. – sbor pro obč. záležitosti
Předseda

Páclová Božena, č. p. 6.

Tajemník

Strohnerová Marie, č. p. 162.

Člen

Hejlová Marie, č p. 17.

ʺ

Klubrtová Božena, č. p. 23.

ʺ

Chaloupková Božena, č. p. 174.

ʺ

Dušková Jiřina, č. p. 93.

Komise pro zabezpečení veř. pořádku
Předseda

Kocourek František, č. p. 155.

Tajemník

Novotný Miroslav, č. p. 129.

Člen

Němeček Jan ml., č. p 49.

ʺ

Hubálek Josef, č. p. 3.

ʺ

Soudek Tomáš, č. p. 59.

ʺ

Soudek Josef, č. p. 134.

Komise školská a kulturní
Předseda

Sejkora František, č. p. 130.

Tajemník

Pácl Oldřich, č. p. 6

Člen

Junková Vlasta, č. p. 92.

ʺ

Paichlová Libuše, č. p. 97.

ʺ

Krsková Ludmila, č. p. 14.

ʺ

Simonidesová Štěpánka, č. p. 71.

ʺ

Vaníček Jaroslav, č. p. 77.

Komise pro výstavbu
Předseda

Zachař Josef, č. p. 86.

Tajemník

Šléz Miroslav, č. p. 156.

Člen

Zábelka František, č. p. 118.

ʺ

Záruba Vlastimil, č. p. 22.

ʺ

Vaníček Bernard, č. p. 60.

ʺ

Krátký Jan, č. p. 63.

ʺ

Junek Bohuslav, č. p. 138.

Komise zemědělská a sčítací komisaři
Předseda

Neděla Josef, Květná č. p. 32.

Tajemník

Vacek František, č. p. 64.

Člen

Klubrt Vladislav, č. p. 70.

ʺ

Beran Bohuslav, č. p. 163.

ʺ

Urban Ladislav, č. p. 69.

ʺ

Mikulecký Stanislav ml., č. p. 98.

ʺ

Junek Jaroslav ml., č. p. 143.

Znečišťování ovzduší
Naše vesnice měla ještě v nedaleké minulosti přece jen lepší ovzduší než město. Bohužel to
už v dnešní době nebude pravda. K nepříjemnému zápachu spálené nafty se obyvatelům horní
části obce přidružil nepříjemný nasládlý zápach sušené drůbeží podestýlky z damníkovské
sušky. A tak jsou nuceni bydlící v těsné blízkosti i za pěkného počasí spát při zavřených
oknech. Otázkou zhoršení životního prostředí se již zabývala také rada místního národního
výboru.

Počasí
Počasí si letos napravilo svoji loňskou pošramocenou pověst. Obilí se sklízelo za ideálních
podmínek. Po dobu pěti týdnů nespadla ani kapka vody, mimo dvou deštíčků, které byly
vítaným osvěžením. Sekalo se od rána do pozdního večera. Po třicetistupňovém vedru se ani
v noci znatelně neochladilo. V rámci kooperace přijelo na pomoc sedm kombajnů. Otava
posečená v tento čas uschla téměř za jediný den. Ke dvacátému srpnu byly žně skončeny!
Výnosy byly dobré. U dvora sypala pšenice 43 q z jednoho hektaru. Předpokladem tak
vysokého výnosu je nejen odrůda, dobře připravená půda, včasné zasetí a v neposlední řadě
hnojení. Dávky umělých hnojiv dosáhly výše 180 kg čistých živin na jeden hektar.
Sníh napadl 18. listopadu. Roztál a do konce roku převládalo počasí s teplotami až 12 stupňů
nad nulou. Na jívě se objevily kočičky a bylo možno najít i petrklíč.

1972
Akce MNV
Budování obecních asfaltových vozovek se chýlilo ke konci. Byl dokončen úsek od silnice
k č. p. 85 k Vaníčkovým, dále pak od silnice k č. p. 56, Pišťáčkovým, a jako jeden
z nejlepších úseků od č. p. 32, Popelářových, kolem humen k č. p. 66 ke Klubrtovým. Tento
úsek pojmenovali místní vtipálkové ne ve zlém, spíše v pochvalném úmyslu, přiléhavě
„Hrazdírštráse“.

Byl

to

opravdu

nejlépe

provedený

úsek.

Byl

dokončen

úsek

od mechanizačního střediska na č. p. 24 na kopec.

Most
Ke konci roku byla skončena oprava mostu u Zábelkových č. p. 118.

Kulturní dům
V kulturním domě zrušena kulisárna a prostor byl využit k rozšíření jídelny a kuchyňky.

Samoobsluha
Stavba nové samoobsluhy typu „Jeseník“ byla dokončena. Stavbu financovalo Jednotné
zemědělské družstvo a tímto byla majetkem družstva. Náklad na prodejnu byl vypočten
na 560.000 Kčs, přesáhl však jeden milión sto tisíc korun.
6. listopadu se lukovští občané dočkali otevření nového prodejního stánku. Otevření prodejny
bylo spojeno se vzpomínkovou slavností k výročí Velké říjnové socialistické revoluce, po níž
byla zástupcem Jednoty přestřižena páska, a občané si prohlédli vystavené zboží. Vedoucím
prodejny se stal s. Josef Šrol z Lanškrouna. Budova staré prodejny byla po uvolnění nově
omítnuta.

Základní devítiletá škola
Školní rok začínal 4. září. Do školy nastoupilo 36 žáků. Jejich počet každým rokem klesá.

Družina
U základní devítileté školy se pracovalo na přístavbě družiny. Stavba byla určena té nejmladší
generaci. Přes to, že na ni pracovali většinou důchodci, úspěšně pokračovala. Ke konci roku
byla položena vazba. Na stavbu bylo pro rok 1972 přiděleno 200.000 Kčs. Do konce roku se
vyčerpalo 183.942 Kčs a odpracovalo 755 brigádnických hodin zdarma

JZD
Na živočišném středisku vyrůstal nový objekt výkrmny býků. Pracovalo se na obezdívce
konstrukce.

Záhumenky
Po přesvědčovací akci se rozhodly tři čtvrtiny družstevníků pro společné záhumenky.

Veterinární opatření
Ve stájích byla zpřísněna veterinární a hygienická opatření. Objevilo se nebezpečí slintavky
a kulhavky.

Velké celky
Poslední zbytky mezí a vše, co se dalo zorat, to se tohoto roku zoralo. Poslední zbytky keřů
byly pásovým traktorem vytrhány nebo zahrnuty. Je pravdou, že pro obdělávání půdy těžkou
mechanizací jsou nezbytné velké celky. Ony keře a stromy poskytovaly úkryt ubývající polní
zvěři. Tito němí tvorové se však neumí bránit. Snahou dnešní generace musí být předat
budoucím přírodu v takovém stavu, v jakém ji převzala nebo ještě lepší, ne však opačně.

1973
Družina
Kratičký zápis o tomto roku se začíná výstavbou v obci. Po příchodu jara pokračovaly opět
práce na družině.

Kluziště
Na podzim se na hřišti vedle kabiny začalo budovat přírodní kluziště. Při pracích se naskytla
otázka, zda si naše mládež zabruslí, když jsou zimy teplé a blátivé.

JZD
Na výroční členské schůzi Jednotného zemědělského družstva byl zvolen předsedou František
Pauk č. p. 166.

Výkrmna a kanceláře
Pracovalo se na výkrmně býků. Byl vyhotoven plán na přestavbu mlýna a prostoru bývalé
prodejny

Jednoty

na

kanceláře

Jednotného

zemědělského

družstva.

Prostředí

na mechanizačním středisku bylo naprosto nevyhovující. Proto se ihned začalo s pracemi
na těchto úpravách.

Výsledky ve výrobě
Rok 1973 byl pro naše družstvo rokem velmi úspěšným. Lze to posoudit z dosažených
výsledků.
V živočišné výrobě na kravíně NK 1 docíleno dojivosti 3.058 litrů mléka na dojnici za rok.
Ve výkrmně býků na čp. 13 byl docílen přírůstek 1,05 kg na kus a den po celý rok.
U prasnic docíleno 18,1 selete na prasnici.
Na novém vepříně činil přírůstek 61,9 dkg na kus a den po celý rok.
V rostlinné výrobě: Pšenice ozimá dala 34,8 q po hektaru. Pšenice jarní 31 q – žito 28,6 q –
ječmen 56,6 q – oves a směs 39,6 q – brambory 223 q – krmná řepa 806 q po hektaru.

Počasí
Na matičku přírodu si nemohli zemědělci opět naříkat. Pěkné počasí mělo částečně vliv
na pomalejší obrůstání zelené píce. Koncem srpna dva mrazíky poškodily pěkné porosty
kukuřice. O Vánocích vystoupila teplota na plus 8 stupňů. České zasněžené Vánoce se opět
prožívaly jen ve vzpomínkách.

1974
Nová bytovka
Na pozemek pod č. p. 36, usedlost K. Rujbra, se navezl kámen na stavbu družstevní
čtyřbytovky.

Poutač
Na náměstí uprostřed parčíku byl umístěn poutač, na vrcholku s pěticípou hvězdou v noci
svítící a hesly: „Jednotné zemědělské družstvo Budoucnost Luková. Za další rozvoj
mechanizace a specializace“.

Pohostinství
Budova lukovské hospody, nyní pohostinství Jednoty, dostala nový kabát v podobě nové
stříkané omítky. A tím také zanikl do této doby zřetelný nápis nad okny budovy: „Gasthaus
Krone“. Tato původní firma ještě z dob první republiky stále připomínala, jaké národnosti
byli obyvatelé obce před rokem 1945.

Očkování
Opět byli pracující v zemědělství očkováni proti tetanu. Po třetím konečném bylo toto
poznamenáno do občanské legitimace.

Benzin
Od 1. dubna byla zvýšena cena benzinu o 10 %. Tomuto zvýšení předcházela opět nákupní
horečka spotřebního a potravinářského zboží a pověsti o měně, jako vždy však nepravdivé.

Tragická nehoda
Obětí tragické nehody se stal řidič nákladního auta Ladislav Konárek z č. p. 58. Při havárii
auta, které se vzňalo, uhořel. Nehoda se stala mimo naši obec.

JZD – drůbežárny
Po likvidaci chovu slepic byly dvě prázdné drůbežárny prodány na stavební materiál.

Nové stroje
V zemědělství přibývá každým rokem stále těžších strojů a silných traktorů. Strojní park
družstva byl doplněn traktorem – tahačem ŠT 180, sklízecí řezačkou SKPU 220 a Žuka
pro nákupčího v pořadí třetího.

Počasí
Příroda si opět vynutila naši pozornost.
Ve dnech 15. až 17. ledna se naskytla všem vzácná podívaná. Po nočním mrazíku začalo pršet
a počala se vytvářet ledová námraza, která vytvářela na všem, co bylo venku, onu
nenapodobitelnou krásu. Z této vzácné podívané měli pramalou radost dopraváci, energetici a
lesníci. Pro ně to znamenalo vysoké pracovní úsilí k odstranění škod.
Začátek roku byl suchý. Pršelo však v senoseči a každá náruč sena dala hodně práce.
1. srpna se přehnala okrajem katastru větrná smršť a na poli u Květné, na díle u borovice,
povalila sedm stožárů vysokého napětí. Tak zohýbanou železnou konstrukci vysokých
stožárů, ležících ve vzrostlé kukuřici a cukrovce, neviděl jistě žádný z těch, kteří se na to
přišli podívat z blízkého i vzdálenějšího okolí.
1. září byla v kulturním domě dožínková zábava přesto, že osm kombajnů mělo ještě pořádný
kus práce před sebou.
27. října 1974 – Pršelo a pršelo. Na nedalekém Lázku se zabělel první sníh. Na sklizeň čekaly
brambory, řepa a pole na osivo. Stroje se jen velice těžko s těmito podmínkami vyrovnávaly,
a tak část cukrové řepy, která dík přemíře vláhy narostla pěkná, bylo nutno opět sklízet
za pomoci brigád ručním způsobem. Družstevníkům pomáhalo 50 chlapců základní vojenské
služby a po několik dnů se jejich počet ještě o dvacet zvýšil. Ubytováni byli v kulturním
domě. Řepa z honů za dráhou se vyvozila na louku. Když se odvážela do cukrovaru, byla
dopravena na auta stojící na silnici třemi dlouhými transportéry. Jak to vypadalo na silnici, je
zbytečné popisovat. Musela se každý den mýt.
Na vánoční svátky bylo opět teplo. V Bratislavě bylo naměřeno plus patnáct stupňů. Tolik
jako u nás v červenci.

1975
Jarní úklid
Každým rokem se čistí veřejná prostranství od zimního nánosu špíny. Ne jinak tomu bylo
i tento rok. Navíc se u Pomníku osvobození upravil parčík a položil betonový odpadní žlab.
Byly vybíleny autobusové čekárny. U čekárny na náměstí byl položen chodník. Na úklidu se
podíleli členové všech organizací Národní fronty.
Bytovka – v březnu se začalo s pracemi na stavbě družstevní bytovky u č. p. 36.

Výkrmna býků
Po kolaudaci výkrmny byly koncem dubna ustájeny první býci. Provoz je bezstelivový
na roštech. Kapacita obou hal výkrmny je 588 kusů. Cesty kolem výkrmny i v celém areálu
živočišného střediska dostaly bezprašný povrch.

Kanceláře JZD
V první polovině roku byla dokončena adaptace části mlýna a prodejny potravin na kanceláře
Jednotného zemědělského družstva. Ve mlýně zůstala mlýnská stolice a šrotovník pro potřeby
družstva. Stavební úpravy si vyžádaly značnou finanční částku a byly velice pracné. V srpnu
byly kanceláře přestěhovány do nových prostor. Umístěním ve středu obce lépe vyhovovaly
provozu družstva.

Volba presidenta
27. květen byl významným dnem celé naší vlasti. Ve starobylých prostorách Pražského hradu
byl zvolen novým presidentem první tajemník UV KSČ Gustav Husák.

Změna funkce
12. prosince na členské schůzi družstva schválili členové uvolnění s. Františka Pauka z funkce
předsedy od 20. 12. 1975, pro funkci předsedy Jednotného zemědělského družstva
v Žichlínku a zároveň kooperačního sdružení Lanškrounska. Povinnosti předsedy převzal
místopředseda Květoslav Hejl č. p. 17. Změny ve funkcích a připravovaný způsob nového
hospodaření družstva vedlo družstevníky k rušným diskuzím. Rozdělení rostlinné a živočišné

výroby se jevilo zvláště těm starším novinkou těžko pochopitelnou. Rovněž podnik v rozloze
6.000 hektarů zemědělské půdy jako jeden celek nebudil obavy a nedůvěru.

Počasí
Žně probíhaly za velmi pěkného počasí. Po sklizení slámy se pole opět zazelenala ne malým
množstvím vydroleného obilí. Naplnit heslo „ani zrno na zmar“ se i za pěkného počasí stále
nedaří.

1976
SRV
Rok 1976 byl rokem velkých organizačních změn v oblasti zemědělské výroby a voleb
do zastupitelských orgánů. Celoroční zápis je proto věnován těmto proměnám.
Od 1. ledna začala jako jeden celek pracovat „Společná rostlinná výroba Žichlínek“. Tak zní
název tohoto velkého celku vytvořeného z katastrů obcí: Luková, Květná, Damníkov, Trpík,
Sázava, Tatenice, Krasíkov, Lubník, Lanškroun, Žichlínek. Výměra obhospodařované půdy
činila 6.300 hektarů. Než došlo k zahájení prací na tak velké rozloze, bylo nutno provést
mnoho organizačních změn.
Jako nejdůležitější bylo oddělení rostlinné výroby, dopravy, údržbářských dílen a stavební
skupiny živočišné výroby.
Předání provozních a základních prostředků sloužících rostlinné výrobě a dopravě
do společné rostlinné výroby.
Předávala se osiva a sadba včetně zasetých ozimů, statková a průmyslová hnojiva, náhradní
součástky, stavební materiál, část kancelářského zařízení. Dále silážní jámy, větší skladovací
prostory, dílny a samozřejmě traktory a ostatní stroje pro polní práce.
Společná rostlinná výroba nebyla právnickým útvarem, proto byli pracovníci i nadále členy
JZD Budoucnost. Do práce byli každoročně delegováni.

Volba předsedy JZD
22. února na výroční schůzi družstva byl zvolen předsedou Květoslav Hejl č. p. 17.

Síň tradic
9. května byla v přízemí budovy kanceláří družstva otevřena Síň tradic. Pěkná, upravená
místnost, obložená dřevem, sloužila ke schůzím a různým shromážděním. Později zde bylo
konáno vítání malých občánků. Na stěhování, medaile a ocenění získaná za dobré výsledky
v zemědělské výrobě.

Volby do MNV
22. a 23. října přistupovali opět občané v obcích a městech k volebním urnám, aby dali
důvěru svým hlasem navrženým poslancům, s kterými byli seznámeni na předvolebních
schůzích. Všichni navržení byli zvoleni.
15. listopadu ustavující plenární zasedání zvolilo orgány MNV.
Poslanci MNV
Klubrt Vladislav, člen JZD.
Zachař Jindřich, klempíř komunálního podniku.
Vaníček Jaroslav, člen JZD.
Dubišar Ladislav, ekonom JZD.
Hejl Josef ml., klempíř autoopravny Lanškroun.
Simonides František, pracovník NP Tesla Lanškroun.
Zárubová Marie, tajemnice MNV.
Poslanci MNV
Páclová Božena, důchodkyně.
Krsková Ludmila, členka JZD.
Chaloupková Božena, členka JZD.
Strohnerová Marie, pečovatelka v jeslích.
Hejl Květoslav, člen JZD.
Šléz Miroslav, skladník JZD.
Soudek Tomáš, strážný NP Tesla Lanškroun.
Kocourek Miroslav, traktorista.
Hrazdíra Oldřich, důchodce.
Kocourek František, vedoucí mechanizačního střediska.
Horáček Václav, traktorista.
Vacek František, místopředseda JZD.
Novotný Miroslav, pracovník STS Lanškroun.
Bohuněk Vladimír, pracovník VAU Žichlínek.
Hejl Jiří, technik rostlinné výroby.
Ing. Urban Ladislav

Neděla Josef, Květná, důchodce.
Štefanová Libuše, Květná, pracovnice komunálního podniku.
Rada MNV:
Hejl Květoslav, předseda MNV, člen JZD.
Zárubová Marie, tajemnice MNV.
Hrazdíra Oldřich, důchodce.
Krsková Ludmila, členka JZD.
Páclová Božena, důchodkyně.
Bohuněk Vladimír, pracovník VAU Žichlínek.
Novotný Miroslav, místopředseda MNV pracovník STS Lanškroun.
Neděla Josef, Květná, důchodce.
Šléz Miroslav, skladník JZD.
Vacek František, místopředseda JZD.
Kocourek František, vedoucí mechanizačního střediska.
Komise finanční
Předseda kom. Dubišar Ladislav, ekonom JZD.
Novotný Miroslav, pracovník STS Lanškroun.
Zárubová Marie, tajemnice MNV.
Janyš Vladimír, pracovník NP Tesla Lanškroun.
Kárský Karel, traktorista.
Vacek František, místopředseda JZD.
Mandaus Karel, opravář JZD.
Pořádková komise
Předseda Bohuněk Vladimír, pracovník VAU Žichlínek.
Soudek Tomáš, strážný NP Tesla Lanškroun.
Vaníček Jaroslav, člen JZD.
Kocourek Miroslav, traktorista.
Soudek Josef, člen JZD.
Junek Jaroslav, zootechnik JZD.
Klubrt Miroslav, soustružník SRV.

Horáček Václav, traktorista.
Kocourek František, vedoucí mechanizačního střediska.
Kulturní a školská komise
Předseda Ing. Ladislav Urban.
Hejl Jiří, technik rostl. výroby.
Zachař Jindřich, klempíř komunálního podniku.
Hejl Josef ml., pracovník autoopravny.
Pácl Oldřich, řídící učitel.
Simonidesová Štěpánka, pracovnice NP Tesla.
Peichlová Libuše, ředitelka mateřské školy.
Sociální a zdravotní komise
Předseda Páclová Božena, důchodkyně.
Strohnerová Marie, pečovatelka v jeslích.
Krsková Ludmila, členka JZD.
Chaloupková Božena, členka JZD.
Hejlová Marie, pracovnice okresního odboru sociálních věcí.
Konárková Marie, důchodkyně.
Klubrtová Božena, členka JZD.
Dušková Jiřina, důchodkyně.
Komise pro výstavbu
Předseda Hrazdíra Oldřich, důchodce.
Šléz Miroslav, skladník JZD.
Kladiva Ladislav, pracovník NP Tesla Lanškroun.
Simonides František, pracovník NP Tesla Lanškroun.
Klubrt Vladislav, traktorista.
Zachař Josef, důchodce.
Krátký Jan, důchodce.
Záruba Vlastimil pracovník NP Tesla Lanškroun.
Vaníček Bernard ml., člen JZD.

Sbor pro občanské záležitosti:
Předseda Páclová Božena, důchodkyně.
Strohnerová Marie, vychovatelka v jeslích.
Krsková Ludmila, členka JZD.
Chaloupková Božena, členka JZD
Hejlová Marie, pracovnice okresního odboru sociálních věcí.
Konárková Marie, důchodkyně.
Klubrtová Božena, členka JZD.
Dušková Jiřina, důchodkyně.
Peichlová Libuše, ředitelka mateřské školy.
Občanský výbor v Květné
Předseda Neděla Josef, důchodce.
Štefanová Libuše, pracovník komunálního podniku.
Fabián Karel, řidič ČSAD.
Drobný Ladislav, vedoucí stavební jednoty.
Michajlovičová Marie, kuchařka mateřské školy.
Halva Ladislav, traktorista.
Šilar Josef, pracovník SDP.
Fialová Jitka, členka JZD.

Volba předsedy JZD
11. listopadu na členské schůzi družstva bylo nutno za s. Květoslava Hejla, který byl zvolen
předsedou MNV v Lukové, zvolit nového předsedu JZD. Členská schůze přijala za člena
a zvolila do funkce předsedy družstva navrženého Otakara Řeháka, politického pracovníka
KSČ, bytem v Žichlínku.

Sloučení
Ke konci roku se připravovalo sloučení živočišné výroby družstev Luková Damníkov.
Na společné schůzi obou družstev svolané na 16. prosince do kulturního domu v Lukové, měl
každý družstevník svým podpisem potvrdit souhlas se sloučením. Pro malou účast členů bylo
nutno se členy mluvit osobně. Při pohovorech, měli družstevníci pro toto sloučení mnohé

výhrady a nebyli připravovaným sloučením příliš nadšeni. Nakonec se podařilo získat
potřebný počet podpisů, potřebný (počet) pro toto sloučení. Společně se mělo začít
od 1. ledna 1977.

Počasí
Příroda byla tento rok zemědělcům příznivě nakloněna. Urodilo se ovoce zvláště švestky.
A tak část těchto modravých plodů zůstala na stromech, zvláště na alejích u silnic, nesklizena.
Nebylo ochotných rukou, které by pomohly. Švestky se už doma nesuší, povidla se doma také
už nevaří, zavařování do sklenic je pro mnohou hospodyňku pracné a obchod v době
nadbytku nejeví o ovoce zájem.

1977
JZD
4. března se konala v kulturním domě členská schůze sloučeného družstva Luková Damníkov,
která zvolila představenstvo složené ze zástupců obou družstev a schválila výrobní úkoly
a jiná opatření, vyplývající ze sloučeného celku. Došlo k některým změnám. Odešly dvě
administrativní síly do SRV a čtyři síly i s nutnou agendou přešly z Damníkova do Lukové.
V prvním roce společné práce sloučeného družstva došlo v damníkovské části JZD ke zvýšení
hrubé živočišné produkce o 27 % a odměn družstevníků a o 25 %, zatímco v lukovské části,
která byla na vyšší úrovni hospodaření, se živočišná produkce v roce 1977 zvýšila o 43 %
a mzdy družstevníků v Lukové vzrostly o 1,2 %.

Cvičení civilní obrany
Začátkem června po velké přípravě, proběhlo v naší obci krajské cvičení CO. Tomuto
předcházel generální úklid kolem mechanizačního střediska a objektů živočišné výroby
za Jíšovými. Veškerá mechanizace tam stojící i ta nepojízdná se odstěhovala, aby nebyla
na očích. Upravovaly se výjezdy na louky, které při cvičení sloužily jako parkoviště
u Pomníku osvobození a naproti domku Simonidesových č. p. 71. Asfaltový povrch dostaly
prostory kolem mechanizačního střediska na č. p. 24. Úklid strojů prováděli většinou technici
rostlinné výroby, protože bylo pěkné počasí a družstevníci byli plně zaměstnáni sklizní
pícnin.
3. července, za krásného slunečného počasí, probíhala generálka. Obec byla pro jinou
dopravu, mimo nutnou družstevní, viditelně označenou, uzavřena. Bylo zde velké množství
techniky jak civilní obrany, tak požární. Byl přítomen filmový štáb se svou aparaturou.
Při této hlavní zkoušce se přihodila nečekaná příhoda.
Od rána byla nacvičována obrana proti útoku ze vzduchu, při níž jezdila auta se zapnutými
sirénami. A tak nikdo nevěnoval pozornost houkání požární sirény ze sousedního Damníkova.
Až na volání krátkovlnné vysílačky příslušníka Bezpečnosti, hlídkujícího v Damníkově, že
tam hoří, bylo cvičení přerušeno a veškerá požární technika byla nasazena k likvidaci požáru
kravína. Největší užitek a uspokojení z této dramatické náhody pociťoval kameraman,

kterému se podařilo zachytit na filmový pásek nehranou skutečnost. Záběry z cvičení
a kratičký záběr požáru shlédli občané za krátkou dobu při školení CO v Damníkově. Film byl
promítán v širším měřítku při školení civilní obrany.

Úprava cen
V posledním červencovém týdnu došlo ke zdražení kávy, čokolády o 50 %. Rovněž ceny
elektrických spotřebičů, hutního materiálu, vlněných látek se posunuly směrem nahoru.

Kostel
17. září 1976 bylo odstraněno lešení, obepínající celou chrámovou loď kostela. Vnější stav,
nová omítka kostela, si vyžádal mnoho finančních prostředků od státu a mnoho práce našich
občanů. Dle informace děkana Kacálka z Lanškrouna, který měl na této opravě velkou
zásluhu, bylo na kostele odpracováno 4.000 placených brigádnických hodin a 6.000
brigádnických hodin odpracovaných zdarma. Celkový náklad na velkou obnovu fasády dosáhl
částky 220.000 Kčs.

Počasí
Bíla sobota o velikonočních svátcích byla opravdu bílá, rovněž i neděle. 1. června nastalo
citelné neobvyklé chladno. Teplota poklesla až na – 5 stupňů a způsobila škody na porostech
brambor. Chladna trvala pět dnů. Též na podzim kolem 10. září nastal pokles teplot až na – 6
stupňů. Mráz spálil pěkné porosty kukuřice.

Závěr
Co říci na závěr krátkých a neúplných zpráv za tak dlouhé údobí života v naší obci?
V pramenech, ze kterých byly události čerpány, se nedozvíme o politickém, kulturním
a společenském životě obyvatel naší obce. A nebyl tak chudý na události v této oblasti lidské
činnosti. Nelze proto některé z nich vzpomenout. Bohužel, zařadit je do časového údobí,
ve kterém byly uspořádány, už nelze.
Do nového kulturního domu dojíždělo Severomoravské oblastní divadlo v Šumperku se svým
hodnotným repertoárem divadelních her. V srpnu hojně navštěvovaná představení měla

zanedlouho menší a menší účast. Tento nepříznivý fakt, na němž měla nemalý podíl televize,
byl příčinou, že do Lukové přestali dojíždět.
Dále k nám zavítal pobavit svým vyprávěním známý sympatický televizní konferenciér
dr. Jan Pixa s filmovou herečkou Hanou Vítovou. Setkání s těmito umělci bylo pro všechny
návštěvníky opravdovým zážitkem.
Se zklamáním však odcházeli diváci z vystoupení komika Jaroslava Štercla. Není už dnes
pravda, že na vesnici stačí, aby na jeviště vyšel alkoholem posilněný populární herec, a diváci
budou spokojeni. To se přihodilo právě u nás. A tak za hodně peněz toho viděli zklamaní
diváci hodně málo. Proto Jednotné zemědělské družstvo, které tuto akci pořádalo, poslalo
do Prahy kritický dopis.
Z bezpočetných tanečních zábav, pořádaných v sále nového kulturního domu, se plesy
požárníků a zábavy po ukončení výročních schůzí družstevníků, tak zvané doplatkové,
hodnotily vždy jako nejzdařilejší. Obdiv si zasloužila většina pracovníků, kteří po namáhavé
práci, kdy mechanizace nebyla na takové úrovni, za mnohem menší odměnu, dokázali být
veselí a mít radost z vykonané práce.
Nelze nevzpomenout četných nefalšovaných srdečných vystoupení dětí z mateřské školy
na různých shromážděních jako výročních schůzích JZD, na setkání důchodců, později
i při vítání nových občánků. Jejich vystoupení na Mezinárodním dnu dětí, kde se k nim přidali
i žáci ze základní devítileté školy, dojímalo svou upřímností. Radost měly i učitelky, které
tato vystoupení připravovaly. Na organizaci dětského dne se podílely i ostatní složky Národní
fronty v obci. Rovněž při vzpomínkových slavnostech v květnových dnech a k výročí Velké
říjnové socialistické revoluce vystupovaly naše děti.
Stále lepší hospodářské výsledky družstva, a tím i vyšší odměny, umožnily našim občanům,
aby se podívali dál než za humna naší vesnice. Dík společným jedno i třídenním autobusovým
zájezdům poznalo mnoho družstevníků pěkný kousek naší vlasti. Byla to pro mnohé místa,
kam by se sami nikdy nepodívali. Velmi dobře organizované byly ty, které vedl veterinář
MVDr. Pidra z Lanškrouna. Uvádím některé: jižní Čechy, západní Čechy se svými lázněmi,
Krkonoše, jižní Morava, Vysoké a Nízké Tatry, Dukelský průmysl, první Spartakiáda,
Strážnické slavnosti. V době před rokem 1968 se hranice států otevřely více turistickému
ruchu. Toho využili i naši družstevníci a zajeli se podívat do Drážďan, do Berlína,
do Maďarska k Balatonu a do Budapešti, konečně i do Polska do Krakova, Katovic, solných

dolů ve Veličce. V Osvětimi měli možnost shlédnout onen hrozný výplod „nadlidí“,
koncentrační tábor. Mnohým občanům se už splnil životní sen podívat se za hranice naší
vlasti nejmodernějším dopravním prostředkem – letadlem. Svaz Československého přátelství
umožnil svým členům navštívit Moskvu a jiná místa Sovětského svazu vlaky družby. Též
požárníci si vyjeli. Členky svazu žen se zase jely podívat na pěkné divadelní představení
do Prahy, Brna, Olomouce, nebo na Vánoce nakoupit dárky. Svazarm pořádal střelecké
závody a soutěže branné zdatnosti, zvláště oblíbené bylo vždy vystoupení kynologického
kroužku se svými svěřenci. Dále fotbalová utkání oddílu Sokola nebo výstava, přednáška
Svazu chovatelů drobného zvířectva. Nemůžeme opomenout ani činnost mysliveckého
sdružení. Bylo ještě jiných akcí, které nelze již přesně jmenovat.
Ze zápisů se nedovídáme souhrnnou výši finančních prostředků, vynaložených na výstavbu
obce. Taktéž ceny potravin, výdělky, ceny služeb a mnohá jiná fakta se již v místě těžko
zjišťují. Jejich vyhledávání za tak dlouhou dobu by si vyžádalo mnohonásobně delšího času
a povinností kronikáře je zachytit současnost, ta stojí za zaznamenání.
Velké proměny v zemědělské velkovýrobě však přinesly i méně příznivé jevy. Je to
znečišťování ovzduší, vody a prostředí, v němž žijeme. Procento znečištění už dosahuje
kritické hranice a vyžaduje rozhodného řešení.
I mezi lidmi se ve větší míře objevili nepěkné vlastnosti lidského charakteru, jako je
nesmyslná touha po majetku, po penězích, mít za každou cenu to, co má ten druhý, nebo ještě
víc. Z toho pak plyne závist a další nepěkné vlastnosti. Také s nepěkným poměrem
ke společnému majetku se dnes často setkáváme. Toho dobrého pocitu z poctivé práce je už
také méně.
Žije se dnes u nás v naší vísce dobře. Ten velký kus práce by nebylo možno vykonat
bez starostlivosti Komunistické strany Československa, počínaje základní organizací,
Místního národního výboru a nadřízených orgánů a samozřejmě všech poctivých občanů,
majících zájem na tom, aby se nám ve stálém míru žilo stále lépe.

1981
Hned na začátku roku se pozornost lidí nejen socialistického tábora, ale i obyvatel té druhé
strany zeměkoule, jejichž přáním je život v míru, obrátila k hlavnímu městu Sovětského
svazu, Moskvě, kde byl zahájen 23. února dvacátý šestý sjezd Komunistické strany
Sovětského svazu.
Druhou událostí, tentokráte v životě naší socialistické vlasti, byl šestnáctý sjezd Komunistické
strany Československa, svolaný na 6. dubna. Rokování sjezdu probíhalo v dokončeném,
a tímto otevřeném Paláci kultury.
Třetí stěžejní událostí bylo vypsání voleb do zastupitelských orgánů, které se konaly
5. a 6. června.
29. dubna na plenárním zasedání NV bylo uděleno čestné uznání a věnován malý dárek
poslancům NV, kteří po dlouholeté veřejné práci již nekandidovali do nového volebního
období. Čestná uznání předala a poslancům poděkovala zástupkyně ONV, s. Hobergová.
13. května na veřejné předvolební schůzi byli občané seznámeni s plánem práce na sedmou
pětiletku v naší obci a představili se navržení poslanci do nového Národního výboru.
15. května se představili na schůzi v Květné.
Podobenky všech navržených poslanců byly vyvěšeny ve skříňce před budovou NV.

Volby
V pátek 5. června byla ve 14 hodin otevřena volební místnost v budově kanceláří Jednotného
zemědělského družstva. Síň potom starším lidem, kterým dělá chůze do schodů již potíže.
Prvý den se volební místnost uzavřela v 10 hodin večer. Druhý den v 7 hodin se opět otevřela
a ve 14 hodin byla definitivně uzavřena.
Občané, svátečně ustrojeni a většinou rodina společně, přicházeli k volební urně. Organizace
Národní fronty, Sokol, Požárníci, Svaz žen volaly jako složka manifestačně, společně.
První den odvolilo 85,5 %. V sobotu dopoledne splnilo svoji vlasteneckou povinnost 95 %
občanů.

Do volebních seznam bylo zapsáno 442 voličů. Pro poslance bylo odevzdáno 439 hlasů.
Navržení poslanci byli zvoleni 99,54 % hlasů.
Do ONV byla navržena a zvolena naše občanka, s. Božena Klubrtová č. p. 23.
24. června na ustavujícím plenárním zasedání MNV byly zvoleny příslušné orgány. Luková je
rozdělena na 23 volebních obvodů. V Květné jsou utvořeny dva obvody.
Na plenárním zasedání složili a podepsali poslanci slib.
Slib poslance:
Podle 88 článku Ústavy Československé socialistické republiky skládám tento slib poslance
národního výboru.
„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci
socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat
k tomu, aby byly uváděny v život“.

Složení Místního národního výboru
Rada MNV
Pauk František, č. p. 166,

předseda.

Ing. Urban Ladislav, č. p. 29,

místopředseda.

Marková Jana, č. p. 177,

tajemník.

Strohnerová Marie, č. p. 162,

člen.

Chloupková Božena, č. p. 174,

ʺ

Hejl Jiří, č. p. 119,

ʺ

Drobný Ladislav, Květná č. p. 6,

ʺ

Novotný Miroslav, č. p. 129,

ʺ

Šléz Miroslav, č. p. 156,

ʺ

Komise finanční:
Dubišar Ladislav, č. p. 30,

předseda.

Marková Jana, č. p. 177,

člen.

Vacek František, č. p. 64,

ʺ

Zárubová Marie, č. p. 22,

ʺ

Kárský Karel, č. p. 178,

ʺ

Komise pro výstavbu, dopravu a zemědělství:
Vaníček Jaroslav, č. p. 84,

předseda.

Klubrt Vladislav, č. p. 70,

člen.

Koudelka Otakar, č. p. 106,

ʺ

Zachař Jindřich, č. p. 68,

ʺ

Kladiva Ladislav, č. p. 61,

ʺ

Záruba Vlastimil, č. p. 22,

ʺ

Krátký Jan, č. p. 63,

ʺ

Šléz Miroslav, č. p. 156,

ʺ

Boháč Libor, č. p. 92,

ʺ

Komise veřejného pořádku:
Prokop Karel, č. p. 86,

předseda.

Kocourek Miroslav

člen.

Novotný Miroslav, č. p. 129,

ʺ

Junek Jaroslav, č. p. 143,

ʺ

Bohuněk Vladimír, č. p. 80,

ʺ

Hejl Květoslav, č. p. 17,

ʺ

Soudek Josef, č. p. 134,

ʺ

Komise sociální a zdravotní:
Chaloupková Božena, č. p. 174,

předseda.

Jandová Bohuslava, č. p. 93,

člen.

Gallyová Oldřiška, č. p. 43,

ʺ

Beranová Ludmila, č. p. 163,

ʺ

Klubrtová Božena, č. p. 23,

ʺ

Uchytilová Anna, č. p. 95,

ʺ

Junková Milada, č. p. 138,

ʺ

Komise školská a kulturní:
Ing. Urban Ladislav, č. p. 29,

předseda.

Hejl Jiří, č. p. 119,

člen.

Kozák Jan, č. p. 99,

ʺ

Simonidesová Štěpánka, č. p. 71,

ʺ

Chaloupková Marcela, č. p. 19,

ʺ

Peichlová Libuše, Lanškroun,

ʺ

Komise pro obchod a služby:
Ing. Chaloupka Jaromír, č. p. 19,

předseda.

Novotná Marie, č. p. 77,

člen.

Klimešová Zdena, č. p. 135,

ʺ

Mandausová Marcela, č. p. 128,

ʺ

Marek Jaroslav ml., č. p. 135,

ʺ

Sbor pro občanské záležitosti:
Strohnerová Marie, č. p. 162,

předseda.

Popelářová Eva, č. p. 145,

člen.

Hejlová Marie, č. p. 17,

ʺ

Dušková Jiřina, č. p. 93,

ʺ

Ing. Urbanová Marie, č. p. 14,

ʺ

Krsková Ludmila, č. p. 14,

ʺ

Peichlová Libuše, Lanškroun,

ʺ

Jíša Eduard, č. p. 109,

ʺ

Komise branná:
Pauk František, č. p. 166,

předseda.

Marková Jana, č. p. 177,

člen.

Pecháčková Ludmila, č. p. 135,

ʺ

Krsek Miroslav, st. č. p. 14,

ʺ

Junek Bohuslav, ml. č. p. 139,

ʺ

Aktivní branné propagandy:
Jíša Eduard, č. p. 109,

předseda.

Ing. Chaloupka Jaromír, č. p. 19,

člen.

Kozák Jan, č. p. 99,

ʺ

Protipovodňová komise
Šléz Josef, č. p. 156,

předseda.

Zachař Jindřich, č. p. 68,

člen.

Janyš Vladimír, č. p. 147,

ʺ

Aktiv. péče o rodinu
Chaloupková Božena, č. p. 174,

předseda.

Strohnerová Marie, č. p. 162,

člen.

Štefanová Libuše, Květná č. p. 29, člen.
Redakční rada
Ing. Urban Ladislav, č. p. 29.
Vacková Božena, č. p. 64.
Chaloupková Marcela, č. p. 19.
Kozák Jan, č. p. 99.

Na plenární schůzi národního výboru konané 28. srpna v Květné byl schválen občanský výbor
v tomto složení:
Drobný Ladislav, č. p. 6,

předseda.

Štefanová Libuše, č. p. 29,

člen.

Neděla Josef, č. p. 32,

ʺ

Halva Stanislav, č. p. 39,

ʺ

Šilar Josef, č. p. 27,

ʺ

Fabián Karel, č. p 30,

ʺ

Michajlovičová Marie, č. p. 31,

ʺ

Fialová Jitka, č. p. 7,

ʺ

Vicián Jaroslav, č. p. 21,

ʺ

28. října opět na schůzi pléna národního výboru byl schválen občanský výbor v Lukové
v tomto složení:
Šléz Josef, č. p. 156,

předseda.

Dománek Jan, č. p. 7,

člen.

Štefanová Libuše, č. p. 18,

ʺ

Klimeš Václav ml., č. p. 135,

ʺ

Janko Miloš, č. p. 4,

ʺ

Junek Jiří, č. p. 138,

ʺ

Richtr Bořivoj, č. p. 75,

ʺ

Klubrt Miroslav, č. p. 132,

ʺ

Franková Marie, č. p. 35,

ʺ

Uchytil Miroslav, č. p. 95,

ʺ

Zvolánek Osvald, č. p. 87,

ʺ

Poslanecké průkazy
Na této schůzi byly odevzdány poslancům národního výboru poslanecké průkazy, na kterých
byly vylepeny i jejich podobenky. Průkazy byly novinkou.

Změna tajemnice
Od 1. dubna nastoupila za tajemnici s. Marii Zárubovou, která odcházela do důchodu, s. Jana
Marková č. p. 177, která pracovala dosud jako prodavačka.

Akce MNV
Na rekonstrukci elektrického osvětlení v kulturním domě a na nákup materiálu bylo
vynaloženo 30.000 Kčs.
Na inženýrské sítě, kanalizaci, septik u řadové bytové výstavby bylo vyčerpáno 105.000 Kčs.
Oprava ve škole, obložení třídy a chodeb dřevem, prováděné stavebním podnikem, si
vyžádala 73.000 Kčs. Vymalování ve škole, provedené službami Národního výboru Bystřec,
si vyžádalo částky 7.000 Kčs.

Podlahová krytina v chodbách mateřské školy byla pořízena nákladem 3.200 Kčs. Plánovala
se nová krytina na mateřské škole. Postavilo se lešení a přivezl eternit. Stavební podnik však
odmítnul práci provést, a proto částka 50.000 Kčs byla převedena na základní školu. Lešení
na škole ovšem zůstalo.
Začalo se s úpravou tělocvičny na starém sále místního hostince.
Plán odpracovat všemi složkami Národní fronty 5.030 hodin byl překročen, skutečných hodin
bylo 5.992.

Vodovod
O vodovodu pro obec Lukovou se uvažovalo už mnoho let. V roce 1981 mělo dojít k započetí
díla. V plánu se počítalo s finanční částkou 300.000 Kčs na tento účel. V důsledku
nezabezpečení všech potřebných podkladů k povolení stavby a zajištění finančního krytí,
nebylo v tomto roce s pracemi započato.

Základní škola
1. září nastoupilo do čtyř tříd naší základní devítileté školy 47 žáků a žákyň. Ředitelem školy
se stal opět s. Milan Popp. Učitelkou s. Jiřina Kosová z Rudoltic.

Kultura
Skutečný přehled politickovýchovných a kulturních akcí pořádaných v obci.
První společenskou událostí tohoto roku jako vždy ples požárníků, pořádaný v kulturním
domě 24. ledna.
V únoru proběhlo pravidelné školení CO.
14. února opět mládežnický ples se slabší návštěvou.
1. března měli při reprodukované hudbě svůj maškarní dětský karneval naši nejmenší.
6. března se konala výroční členská schůze Jednotného zemědělského družstva spojená
s oslavou Mezinárodního dne žen. Jako dáreček dostala každá žena podnos na ovoce
a pohárky na zmrzlinu. Sněmování bylo zakončeno jako obvykle večer taneční veselicí.
K tanci i poslechu hrála hudba z Poličky.

10. dubna – setkání důchodců.
Naše občany na odpočinku přišly pobavit opět děti mateřské školy. Po přednesení básně,
recitované s. Vackovou, a krátké informaci obvodní lékařky dr. Vrbíkové a po trošce
humorných vzpomínek, jak se dříve na vesnici mluvívalo, přečtených kronikářem, bylo
podáno pohoštění a k dobré náladě zahrál soubor známý jako Ko-Ky-Be, což značí Koudelka,
Kyral, Bednář.
25. dubna Červený kříž a Svaz žen umožnily 45 účastníkům autobusového zájezdu shlédnout
v divadle Vítězného února v Hradci Králové známou hru bratří Mrštíků „Maryšu“.
16. května opět taneční veselice Svazu žen se slabší návštěvou 200 lidí.
29. května se konaly v zasedací síni Místního národního výboru hovory s mládeží.
24. a 25. července si vyjeli také požárníci trošku do světa. Jejich cílem byly jižní Čechy.
22. srpna opět taneční zábava tentokráte mládežnická.
V září uspořádala Společná rostlinná výroba s živočišnou společný autobusový zájezd
na výstavu „Země živitelka“ do Českých Budějovic.
Dalším společným zájezdem Svazu československo-sovětského přátelství odboček v Lukové
a Damníkově byl 5. září zájezd do Jeseníků. Tento zájezd do tak krásného koutu v naší vlasti
se všem líbil a byl dobře organizován. Tyto zájezdy jsou často nadřízenými orgány
kritizovány, že jsou často jedinou kulturní činností té či oné složky, ale pravdou zůstává, že
mnozí občané, zvláště ti starší a ti, co nevlastní svoje vlastní vozidlo, ale i někteří, kteří
vlastní dopravní prostředek, což jest zajímavé, by se do těchto míst nikdy nepodívali.
8. září pořádaly ženy autobusový zájezd do Brna na operetu France Lehára „Země úsměvů“.
4. listopadu vyšel po delší době opět Lukovský zpravodaj.
6. listopadu, po slavnosti k výročí Velké říjnové socialistické revoluce, požádal Svaz
československo-sovětského přátelství posezení u samovaru s opakovanou přednáškou
účastníka mládežnického zájezdu na Kubu. Přednáška byla doplněna promítáním diapozitivů.

V prosinci pořádalo Jednotné zemědělské družstvo a Společná rostlinná výroba dva
autobusové zájezdy do Prahy na prohlídku Paláce kultury. Obou zájezdů se zúčastnilo šedesát
účastníků.

Loutkové divadlo
6. prosince se odpoledne naplnil sál kulturního domu dětmi i jejich průvodci. Těšili se
na představení loutkového divadla, „Drak“, které mělo dojet z Hradce Králové.
Bohužel, po hodinovém marném čekání odcházeli malí návštěvníci velice zklamáni. Loutky
nepřijely. Děti se na představení velice těšily, protože loutkové divadlo ve skutečnosti je
pro naše náročné zhýčkané mladé pokolení už něčím neobvyklým. Jako omluva bylo
dodatečně oznámeno náhlé zhoršení zdravotního stavu jedné z účinkujících při jízdě
do Lukové natolik, že se celý soubor musel vrátit.
Na 4. prosince byla svolána veřejná schůze Místního národního výboru společně se Svazem
žen a spotřebním družstvem „Jednoty“. Na schůzi byla přítomna většina žen. Přišlo jen deset
mužů.
Svaz žen si zvolil novou předsedkyni. Stala se jí s. Božena Klubrtová č. p. 23.
Na schůzi byl zvolen nový dozorčí výbor Jednoty v tomto složení:
Junek Josef, č. p. 25,

předseda.

Dušková Růžena, č. p. 164,

člen.

Klimešová Zdena, č. p. 135,

ʺ

Krejsová Emilie, č. p. 114,

ʺ

Novotná Marie, č. p. 77,

ʺ

Popelářová Eva, č. p. 145,

ʺ

Michailovičová Marie, Květná č. p. 31,

ʺ

Sokol
Deset odehraných zápasů fotbalového oddílu Sokola, hrajícího čtvrtou třídu, ukazuje
na dobrou činnost této složky na sportovním úseku.

Výstava a nutrie
12. a 13. prosince pořádala místní organizace Svazarmu spolu s Revolučním odborným
hnutím v Lanškrouně na svazarmovské hale na hřišti výstavu prací dovedných rukou. Byly
zde vystaveny malované i vyšívané obrazy, vyřezávané předměty, fotografie a jiné drobnosti.
Prostory v této hale jsou jako předurčeny pro takové účely. Škoda, že výstava se musela
spokojit s omezeným prostorem. Ve velké místnosti byly až do půlnoci před otevřením
výstavy uloženy klece s chovnými nutriemi, určenými na vývoz do Rumunska. Zvířátka sem
byla svezena z celých Čech a Moravy. Zde čekala na trambus, který zřejmě do Lukové těžko
hledal cestu. Zvířata zde musela být nakrmena, a když pozdě v noci byla konečně naložena,
putovala pak už bez přestávky až k chovatelům do Rumunska. Nutrií bylo kolem čtyř set
a cena, za kterou byly prodány, se pohybovala kolem 650 Kčs.
Pěkný úspěch pro kynologický kroužek organizace Svazarmu v Lukové získala jeho členka
Alena Smolová. Byla oceněna jako nejlepší sportovkyně okresu v tomto sportovním úseku,
a to za titul krajské přebornice místo přeboru Československé socialistické republiky.

Myslivecká chata
Velmi dobře je využívána myslivecká chata, kterou si členové myslivecké jednoty upravili
z velké části brigádnicky z bývalé drůbežárny. Otevřena byla 30. července 1978. Konají se
zde svatební hostiny. První zde měli novomanželé Uchytilovi, do konce roku 1981 se zde
odbývalo už 23 svatebních hostin. Místo je v pěkném zákoutí, k chatě vede pěkná přístupová
cesta a svatební veselí může probíhat zcela nerušeně.

JZD – SRV
10. července na členské schůzi byl zvolen za s. Otakara Řeháka, který odešel do Žichlínka,
novým předsedou Jednotného zemědělského družstva Budoucnost v Lukové s. František
Vacek. Místopředsedou byl zvolen s. Ing. František Marek z Lanškrouna.

Dodávkové úkoly družstva
Úkol mléka na státní nákup byl stanoven na 3.060.000 l. Dodáno bylo 3.067.804 l.
Průměrná dojivost na krávu a den činila 9,83 l.

Nejvyšší denní dojivosti v Lukové bylo dosaženo na kravíně NK II, a to 11,8 l na dojnici.
Nejnižší dojivosti se vykázalo ve stáji v Květné. Na dojnici denně to bylo 8,25 l.
Nejlepší kvalitu dodaného mléka si udržuje už delší dobu stáj na č. p. 85 u Vaníčků a kravín
NK I.
Rozdíl v penězích mezi kvalitou I. a III. činí 15 haléřů na 1 l mléka.
Úkol masa hovězího pro celé družstvo 460 tun. Dodáno 451,6 tun. Přírůstek ve výkrmně býků
činil 545 g na kus a den.
Úkol masa vepřového byl stanoven na 320 tun. Dodáno bylo 332,7 tun. Přírůstek ve výkrmně
vepřů činil na kus a den 616 g.
U prasnic bylo dosaženo na prasnici v průměru 16,67 selete.
V Lukové na čp. 14 dosáhla ošetřovatelka s. Krsková na prasnici 21,63 selete.
Družstvo vlastnilo ke konci roku jeden pár koní, se kterými jezdí František Janko, člen již
v důchodu.
V Lukové a Květné bylo ke konci roku čtrnáct záhumenkových krav.
Dále se chová na záhumenkách 61 býků a 5 jalovic.

Stavby
Tohoto roku byla značným nátlakem dokončena vnitřní rekonstrukce výkrmny vepřů. Bourání
staré dlažby a celého vnitřku bylo velmi pracné a podíleli se na tom formou brigádnické
pomoci i funkcionářů družstva. Při kolaudačním řízení povolil okresní hygienik provoz
ve výkrmně s podmínkou, že sociální zařízení se předělá. Aby vyhovovalo, muselo se bourat
a předělat. Zbytečné nebo nutné? Na toto si ošetřovatelé i funkcionáři nedovedli odpovědět.
Plánovaný náklad na rekonstrukci činil 1.074.000 Kčs.
Jenom vypracování dokumentace si vyžádalo 65.212 Kčs!
1. června se hala rekonstruované výkrmny začala znovu plnit vepři na výkrm.

Stáří krav
Negativním a stále se zhoršujícím faktem živočišné výroby je stáří krav. Tohoto roku kleslo
průměrné stáří krav na čtyři roky!

Sociální příspěvky
Družstvo poskytuje určeným členům čtvrtletně příspěvky k důchodu. Pravidelné příspěvky
pobírá ve sloučeném družstvu 43 důchodců. Celoroční vyplacená částka činila v roce 1981 –
40.080 Kčs.
Trvalé příspěvky pobírá 7 důchodců a poskytovaná částka činila 13.200 Kčs.
Dále přispívá částkou 2 Kčs na jeden oběd družstevníka. Denně to bylo na 160 obědů. Člen
platil 5 Kčs.
Při dosažení padesáti let dostává člen náramkové hodinky.
Při odchodu člena do důchodu věnuje družstvo dárkový koš v ceně 500 Kčs. Ženám byla
navíc přidána vkusná kabelka.
Ke konci mělo družstvo 434 členů.

Mák
Na lukovském katastru bylo zaseto 100 hektarů máku. Porost byl řídký, makovice malé, ale
plné máku. Plán určoval sklidit 6,8 q z jednoho hektaru, skutečnost byla 5,5 q.
Po kombajnové sklizni zůstalo něco na zemi a ti, co nelenili, si napaběrkovali ještě dost
pro svoji potřebu. A nechodili sbírat jen z Lukové, ale i z Lanškrouna a odjinud.

Řepka
Pozoruhodný je výnos řepky na lukovských polích. Bylo sklizeno 26,26 q po jednom hektaru.
Velmi pěkný výsledek i přes značný výdrol při sklizni. Pozoruhodný proto, že se na opylení
oproti minulým rokům nepodílelo tisíce včelích pracovnic v důsledku jejich likvidace v naší
obci.

Žně
Žňové práce po deštivém a chladném začátku probíhaly rychle a proti minulému roku měly
skoro tři neděle náskok. Obilí bylo krátké. Na jaře nebyly příznivé podmínky pro vzrůst ani
odnožování obilovin. Nebylo dosaženo plánovaných výnosů. Také slámy se sklidilo podstatně
méně, což pocítila nepříjemně živočišná výroba.

Cukrovka
Sklizeň „bílého zlata“ se dokončovala opravdu v bílém hávu a dala zabrat všem, kteří se
na sklizni podíleli. 10. listopadu byla sklizena polovina výměry. Byla to opět příroda, která
nebyla nakloněna zemědělcům, ale tentokráte jim velmi pomohla tím, že několikastupňovými
mrazy upevnila rozmoklou půdu natolik, že opět unesla mechanizační prostředky a nemuselo
dojít k tomu, že by se musela ještě značná výměra sklízet ručně za pomoci brigád. A tak se
uvítal pokles teploty a sklízelo se potom celou noc. V noci byla v pohotovosti připravena
pojízdná dílna. Na pomoc přijela souprava samochodného ořezávače a vyorávače z Újezdu
u Litomyšle. Poslední řádky byly sklizeny za takovýchto podmínek a neobešly se
bez značných ztrát a vysoké spotřeby pohonných hmot. Také té nenahraditelné ornice se
do cukrovaru odvezlo daleko více. Silnice se musela každý den umýt. Na rozježděné pole
po sklizni nebyl právě pěkný pohled. Těžká mechanizace za takových podmínek působí velmi
nepříznivě.

Rampouchy
V zimním období teplé a slunečné počasí ve dne způsobilo tání sněhu a k večeru klesající
teplota byla příčinou, že se začala vytvářet ona ze střech visící ledová krápníková nádhera
dosahující značných délek. Tato ledová ozdoba střech nebyla k vidění už po mnoho let.

Varroáza včel
V důsledku přenesené nákazy včel, tak zvané varroázy, zjištěné ve Třebovicích. Její utlumení
je možné jen úplnou likvidací i zdravých včelstev, a to nejen v místech výskytu, ale i v tak
zvaném ochranném pásmu, do kterého spadá i naše obec s Květnou. Varroáza je parazitní
onemocnění včelího plodu a trvá velmi dlouho, většinou dva až tři roky, než se toto
onemocnění projeví, ale tehdy už celé včelstvo hyne. Likvidace včel se prováděla vysířením
a byla kontrolována. V létě došlo v Květné k náletu deseti rojů ze zdravého pásma. Nebylo

lehké pro dnes již ubývající včelaři se rozloučit se zdravými včelami tak krutým způsobem,
i když nevyhnutelným.
Včelaření není jen med, který je výsledkem práce včelaře a tisíců pilných včelích pracovnic,
ale také zábava a odpočinek. I k této práci je potřeba trochu té lásky. Ke konci roku obdrželi
chovatelé včel od finančního odboru Okresního národního výboru náhradu ve výši tři sta
korun na jedno včelstvo. V Lukové a v Květné bylo nutno utratit 61 včelstev.
Nezvyklé bylo ticho v korunách kvetoucích lip i jiných kvetoucích stromů, které marně
nabízely svůj sladký nektar. Ticho bylo i nad kvetoucím lánem řepky, kde jindy zněla tak
intenzivně píseň práce včelích pracovnic.

Václavky
Před svátkem svatého Václava, teplé a vlhké počasí připomínající skleníkové prostředí
vytvořilo podmínky pro výskyt nebývalého množství hub václavek. Na každém pařízku,
hnijícím dřevě, odumírajících stromech, zvláště bříz, i v několikametrové výšce bylo vidět
velké trsy těchto cizopasných hub. Většina hub zůstala však nesebrána. Velice rychle stárnou
a konzumovat se dají jen velmi mladé s velmi krátkou nohou. I na lukách za dráhou, kde bylo
hnojeno kejdou, rostly žampiony, které chodili sbírat nejen občané z Lukové, ale i odjinud.
V lesích byla velká úroda smrkových lišek.

Neúroda ovoce
Pravým opakem této hojnosti byla neúroda ovoce mimo hrušek, kterými byl každý strom
přímo obtížen. Bylo velmi vzácné uvidět strom s normální úrodou ovoce. Stromy byly úplně
bez ovoce nebo byly jen s několika plody. Méně ovoce se urodilo i v ovocnářských oblastech.
A tak dnes trochu opovrhované české jablíčko, kterým se krmil v dobách úrody dobytek, bylo
opět vzácné a před obchody se stálo na několik jablíček dlouho ve frontě.

Poštovní schránky
Od 1. října nastala změna v roznášce pošty v naší obci. Po vsi byly zabudovány plechové
schránky na místech, kudy občané nejvíce chodí. Zabudování si provedli občané sami. Jedna
schránka je rozdělena na pět dílů, každý pro jedno číslo popisné. Schránky jsou občanům
zapůjčeny s dvěma klíči, které se nehodí ke druhé. Poštovní doručovatelky mají k dispozici

auto a do domu doručují jen důchod nebo vybírají inkaso. V Lukové je zabudováno
23 schránek. Na horním konci obce od náměstí směrem k Damníkovu nebyly ještě
zabudovány. V Květné bylo zabudováno 6 schránek.
Není toho málo, co musí zaměstnanci pošt, většinou ženy, každý den doručil.
Do naší obce doručí každý den:
Rudého práva

48 výtisků.

Zemědělských novin

72 ʺ

Mladé fronty

14 ʺ

Pochodně

41 ʺ

Lidové demokracie

5ʺ

Svobodného slova

6ʺ

Práce

5ʺ

Sportu

3ʺ

Každý den doručí 192 deníků a každý týden 348 výtisků jiných novin a časopisů.
V Květné doručí každý den:
Rudého práva

6 výtisků.

Zemědělských novin

14 ʺ

Mladé fronty

1ʺ

Pochodně

6ʺ

Svobodného slova

1ʺ

Každý den to je 28 deníků a každý týden 58 výtisků jiných novin a časopisů. Dále doručuje
velké množství úřední pošty, balíčků a jiných tiskovin.

Zvýšení cen
Od 15. října byly opět zvýšeny ceny pohonných hmot. Viz příloha.

Oprava střechy
Na jaře porušil vítr střechu na kostele nad zákristií. Tuto opravil místní občan Jan Krátký
č. p. 63, důchodce a mistr tesařský.

Tragická havárie
Na prvním kopci silnice vedoucí do Lanškrouna havaroval s osobním automobilem 18. května
osmnáctiletý traktorista Rostislav Bohuněk z č. p. 80, havárii nepřežil. Jeho spolujezdec
vyvázl takřka bez zranění. Tragická událost je tím smutnější, že tento mladý člověk těsně
před nehodou získal řidičské oprávnění.

Opustili nás
2. února

Oldřich Hrazdíra č. p. 38 ve stáří 78 let. Dlouholetý funkcionář a předseda
Místního národního výboru. Držitel medailí:
K 30. výročí Slovenského národního povstání od presidenta republiky.
K 25. výročí Národních výborů od vlády republiky.
Medaile Okresního národního výboru za zásluhy o rozvoj okresu.
Medaile za obětavou práci pro socialismus od presidenta republiky.

5. března

Anna Beranová č. p. 163 ve stáří 78 roků.

27. dubna

Rosálie Píšová č. p. 33 ve stáří 88 roků. Nejstarší občanka.

19. května

Rostislav Bohuněk č. p. 80 ve stáří 18 roků. Tragická nehoda.

17. července Václav Jíša č. p. 109 ve stáří 83 roků.
10. srpna

Josef Zachař č. p. 86 ve stáří 45 roků.

Narodilo se 13 dětí – 8 děvčat a pět chlapců.
Nejstarší občankou ke konci roku byla paní Žofie Strohnerová č. p. 162, která se dožila 85 let.
K 31. prosinci 1981 měla Luková a Květná 720 obyvatel.

1982
Úctou ke stáří bude zaznamenán v dějinách tento rok.
Proto i tento zápis začíná statí o našich spoluobčanech užívajících zaslouženého odpočinku.
Právě jim byla věnována zvýšená péče a pozornost mladší generace.
Všichni dříve narození si nesmírně váží starostlivosti Komunistické strany Československa,
vlády a celé naší společnosti v době jejich zaslouženého odpočinku. Nejen osm občanů
starších osmdesáti let žijících mezi námi, ale i o něco mladší dobře pamatují smutný úděl
na vesnických výminkách, jak jej popsal spisovatel Hálek v povídce „Na vejminku“ a Jan
Neruda v básni „Dědova mísa“.

Setkání důchodců
Sbor pro občanské záležitosti mimo svých obvyklých blahopřání k životnímu jubileu občanů
a návštěv těch nejstarších pořádal 23. dubna v přísálí kulturního domu setkání důchodců.
Na tomto setkání se představil v krátké přednášce náš nový obvodní lékař dr. Stanislav
Kapoun.
Setkání občanů starších sedmdesáti let se uskutečnilo na závěr roku 17. prosince. Malou účast
ovlivnil nečekaný pohřeb paní Marie Dlouhé. Připravené setkání se už nedalo odložit.
28. května uspořádalo také Jednotné zemědělské družstvo pro své členy důchodce autobusový
zájezd s hodnotným programem. První zastávkou bylo muzeum koní ve středisku chovu
ve Slatiňanech u Chrudimi. Dále pokračovali přes Hradec Králové do Hrádku u Nechanic
a dále do Opočna. Výlet byl zakončen na Šerlichu v Orlických horách. Počasí výletníkům
přálo, a proto všichni strávili příjemný den.

Úprava potoka
Správa vodních toků začala na jaře s úpravou potoka na úseku do splavu až k mostu
pod kostelem. Úprava měla snížit na minimum zaplavování luk kolem svazarmovské
klubovny při zvýšeném stavu vody. Vymleté zátočiny byly vyrovnány, dno místy
prohloubeno. Těmto pracím předcházelo pokácení více jak poloviny stromů po obou stranách
potoka. Protože vše, co roste kolem vody, je majetkem vodní zprávy, toto dřevo si odvezli

pracovníci této akce. Malé množství získal Svazarm a něco zbylo i pro národní výbor.
Dokončená práce splnila svůj účel, jen zeleň chránící vodní tok až příliš prořídla.

Vodovod
19. března se na náměstí v Lukové zastavila auta ČSAD Hradec Králové s nákladem
vodovodních trubek o průměru 160 mm v množství na délku jednoho kilometru vodovodního
potrubí. Složeny byly na parkovišti za kulturním domem. Tak se začalo realizovat velké dílo,
pro naši obec tak potřebné.
Investorem je Místní národní výbor v Lukové. Stavba byla zahájena po nemalých potížích
s povolovacím řízením a s počátečním finančním limitem 200.000 Kčs.
14. května, na poli za dráhou v Trpíku, za přítomnosti předsedy Místního národního výboru
s. Františka Pauka, člena rady Josefa Šléze, důchodce Vladimíra Janyše a důchodce
Bohuslava Junka bylo provedeno první kopnutí do země, a tím zahájena stavba vodovodu.
Začínalo se výkopem kanálu pro přívod elektrické energie v délce 490 m k pramenům. Byl
přítomen Ladislav Kraus, který tento okamžik zachytil objektivem svého aparátu.
V průběhu roku bylo žádáno o další úvěr. V druhé polovině roku byly zvýšeny finanční
prostředky na 750.000 Kčs.
Práce dobře pokračovala. Zde je nutno ocenit práci opraváře, člena rady Josefa Šléze, který
dokázal opravit hloubicí mechanismus, kdykoliv to bylo zapotřebí, Bohuslava Junka, který
i přes nepříznivý zdravotní stav trpělivě překonával na „Varyňáku“ záludnosti terénu, a také
Vladimíra Janyše, neboť ani on jako vedoucí práce nehleděl ani na čas, ani na námahu a
snažil se, aby práce šla rychle kupředu. Překážek bylo dost. Při hloubení v Trpíku bylo nutno
vykopat i pažit pro velký průsak vody a sesuv zeminy. O něco dále zase tvrdá zemina kladla
při vybírání velký odpor. I další brigádníky z řad mladých lidí nastupujících na různé práce,
například vykládku materiálu a podobně, je nutno pochválit. K dobrému průběhu prací
přispělo i stálé počasí a také to, že národní výbor vlastní traktor Zetor 50 pro dopravu
materiálu a hloubicí nakladač. Ke konci roku byl výsledek práce všech na tomto díle se
podílejících víc jak radostný. Proinvestovaná částka dosáhla 1.045.000 Kč, a tím byl plán
splněn na 126 %.

Mateřská škola
Téměř celý rok bylo připraveno lešení pro výměnu střešní krytiny na budově mateřské školy.
Po devátém květnu se opravdu začalo s odstraňováním starého eternitu. Tento byl nahrazen
novým červeným. Při jeho kladení musel být každý díl pečlivě prohlížen. V celkovém
množství bylo značné procento dílů špatné kvality. Na celé budově byly vyměněny okapové
žlaby. Na úklidu se podíleli po dokončené opravě i členové občanského výboru. Na střeše se
objevila i televizní anténa. Přijímač získala škola z příspěvku Jednotného zemědělského
družstva Budoucnost. Provedená oprava si vyžádala částku 42.121 Kčs.

Základní devítiletá škola
Snahou místního národního výboru je získat pro zdejší školu stálou učitelskou sílu.
Předpokladem pro toto splnění je upravit nevyhovující byt pro ředitele školy. Ke konci roku
bylo vidět i zde velký kus vykonané práce. Byla vyměněna okna, vybudováno sociální
zařízení a obloženy dvě třídy dřevem. Ke konci roku do provedeného výkopu položen odpad
ze sklepa.
Od nového školního roku 1982 – 83 usedlo do lavic 47 žáků a žákyň prvé až čtvrté třídy.
1. září nastoupila jako ředitelka s. Emilie Šemberová z Cotkytle.

Akce MNV
Během roku se pracovalo na inženýrské síti u výstavby osmibytovek.
Byla provedena rekonstrukce osvětlení v kulturním domě. Světelná tělesa staršího typu byla
vyměněna za zářivky. Vše provedeno nákladem 34.805 Kčs.
V prosinci byly položeny před budovou MNV do odpadního kanálu betonové roury, a tak
zlepšen prostor pro parkování.
Přiblížilo se dokončení prací na svazarmovské hale.
Na náměstí byla namalována nová hesla na poutači. Jsou to:
„Mír dětem celého světa.“
„Splnění programu Národní fronty, záležitostí nás všech.“

„Zvyšujeme soběstačnost ve výrobě základních potravin.“

Přespolní běh
Místní organizace Sokola byla pořadatelem okresního přeboru vesnických sportovců
v přespolním běhu.
Sportovního zápolení se zúčastnilo 25. září na tratích směrem ke Květné, kde se u nás říká
pod „Junkovem“, 73 závodníků ze šestnácti tělovýchovných jednot. Běžely se tratě 500,
1.000, 3.000 a 5.000 metrů. Nejvíce medailí, celkem sedm, získali naši sportovci. Počasí
sportovcům přálo, žel příznivců, kteří by svou účastí podpořili mladé sportovce, bylo trochu
málo.
Fotbalový oddíl kopané sehrál deset utkání za třetí třídu.
Ve svých volných chvílích obkládali členové Sokola tělocvičnu na starém sále dřevem,
upravili osvětlení apod. Vytvářeli si tak příjemné prostředí pro svoji sportovní a kulturní
činnost. Aktivní byli i v pomoci našemu zemědělství a ve sběru železného šrotu, za což
získali ocenění.

Burza
Odbočka Československého červeného kříže a Československého svazu žen uspořádaly
23. října poprvé v naší obci v přísálí kulturního domu burzu dětského oblečení. Členky obou
organizací přijaly do prodeje značné množství pěkného oblečení. Překvapením do jisté míry
bylo, že burza byla málo navštívena a její výsledek zanedbatelný. Příčinu nezájmu těžko určit.
Na burzy v Lanškrouně jezdí přece nakupovat i dosti občanů z Lukové. Na vesnici se lidé
velmi dobře navzájem znají, a tak z falešného poznání, že děti nosí obnošené šaty po tom či
onom, nevyužili příležitosti k výhodnému nákupu.

SČSP
26. listopadu, na společné slavnostní schůzi Svazu československo-sovětského přátelství
Damníkov – Luková, složili naši pionýři svůj slib. Šátky jim vázal příslušník Sovětské
armády z Ústí nad Orlicí. Po projevu zástupce okresního svazu s. Františka Píši se rozproudila
družná zábava.

Evidence půdy
Po osm měsíců zde upřesňoval v kanceláři Jednotného zemědělského družstva pracovník
geodezie z Ústí nad Orlicí evidenci půdy. Byly též geometrem přeměřovány větší zahrady
u usedlostí a nadměrná výměra byla převedena do fondu družstva. Z výměry kolem stavení
byla vyměřena každému majiteli opět daň z pozemku splatná každý rok.

Příkopy
Na sečení silničních příkopů byla vyhlašována každým rokem brigáda. Sečení ručními kosami
bylo pracné jako všechny ostatní práce s tím spojené. Sklizené seno bylo většinou vymoklé,
nekvalitní a mnohdy se nedalo ani zkrmovat. Proto Národní výbor na základě výzvy přidělil
úseky jednotlivým přihlášeným zájemcům. Uzavřel s nimi smlouvu na sklizeň určených
úseků na dobu pěti let. Délka příkopů dosahuje v naší obci šesti a půl kilometru. Tak byly
travnaté plochy kolem silnice včas posečeny a uklizeny a přestaly být nepěknou ozdobou
silnice na lukovském katastru. Jen pod lesem zůstal úsek kolem potoka zarostlý po celý rok
kopřivami a bodláčím.

Myslivecké sdružení
Sloučené myslivecké sdružení Luková-Damníkov uspořádalo ve dnech 18. – 20. června
v přísálí kulturního domu v Damníkově výstavu pod názvem „Červen, měsíc myslivosti
a ochrany přírody“. Velké množství loveckých trofejí, parůžků, preparovaných dravců,
vyčiněných kůží i černé zvěře, to vše bylo majetkem členů. Vystavena byla i literatura
a poštovní známky s námětem přírody a myslivosti. Žáci devítileté školy se pochlubili
kreslířským zobrazením dosud žijících obyvatel polí a lesů. Mezi množstvím diplomů byly
opět dva Miroslava France z Lukové č. p. 41, který znovu získal přední místa jak v okresní,
tak i ve státní soutěži o zlatou srnčí trofej. Na různých grafech byl znázorněn přínos práce
mysliveckého sdružení pro celou naši společnost.
V roce 1981 bylo uloveno na sloučeném katastru 12 kusů černé zvěře o celkové váze 468 kg,
89 zajíců a 33 bažantů.
Jednou zajímavostí zdejšího katastru je žijící výr obecný. Hnízdí ve zdejších lesích a vyvádí
mladé. Ještě v nedávné minulosti chovali nimrodi tohoto výra v zajetí a nosili v kleci s sebou
na čekanou, kde ho upoutaného na kůlu používali jako lákadla na dravé ptactvo. Malou radost

dělá našim nimrodům klesající stav polní a lesní zvěře následkem chemizace a mechanizace
polních prací.

JZD
19. února byli pozváni do síně tradic důchodci, členové JZD. Protože na programu byla
závažná otázka, byli ti, jejichž zdravotní stav už nebyl tak dobrý, dovezeni družstevními auty.
Síň se zaplnila do posledního místa. I ve zdejším družstvu již je značné procento členů
na odpočinku. Diskutovanou otázkou bylo opětné sloučení rostlinné výroby se živočišnou
a vytvoření jednoho velkého celku. Problém to byl závažný a klidná hladina života v naší obci
se zase rozvířila.
26. února se konala výroční členská schůze Jednotného zemědělského družstva „Budoucnost“
v kulturním domě v Lukové.
Stěžejním bodem jednání po obvyklých přednesených zprávách funkcionářů bylo sloučení
živočišné výroby s rostlinnou a utvoření jednoho velkého celku. Byly uvedeny důvody
a příčiny opětného sloučení.
Hlavním důvodem pro opětné sloučení a vytvoření universálního zemědělského podniku byla
osamocenost okresu a přístupy nadřízených orgánů k této organizaci a řízení zemědělské
výroby. Neuvažovalo se, že by se dále zemědělská tímto způsobem v republice řídila. Dále to
byly i důvody ekonomické, kdy došlo ke zvyšování nákladů v rostlinné výrobě (pohonné
hmoty, hnojiva apod.), kdežto ke zvýšení cen došlo ve výrobě živočišné. Dosavadní způsob
hospodaření byl v okrese Ústí nad Orlicí experimentem.
Po zvážení v kooperační radě bylo rozhodnuto vytvořit v rámci Společné rostlinné výroby
Žichlínek jeden zemědělský celek a sloučit tři stávající družstva v jedno.

Důvody, které k tomu kooperační radu vedly
Především rozvoj výrobních sil vytváří tlak na zvyšování průměrné velikosti zemědělského
podniku. Sloučením by se vytvořil celek, který by měl předpoklad dlouhodobější stabilizace.
V dohledné době by nemělo dojít k dalším organizačním změnám. V rostlinné výrobě byla již
vytvořena organizační struktura, která by se ve své podstatě neměla měnit.

Závažným důvodem byly společné pořízené základní prostředky, a to jak stroje, tak stavby.
Ty by se při sebeobjektivnějším přístupu nepodařilo spravedlivě rozdělit. U staveb by to bylo
ještě složitější, protože podstatně větší objem staveb za dobu hospodaření Společné rostlinné
výroby byl vybudován v Žichlínku. Administrativní budova, opravárenské středisko dílny,
garáže, kuchyně, posklizňová linka na mák. Provedena rekonstrukce silážní jámy. V Lukové
byl za tu dobu postaven jen seník.
Při rozdělení družstev by došlo na jedné straně k nevyužití základních prostředků a na druhé
straně k jejich velkému nedostatku. V obou případech by byl takový stav negativní. Pokud by
došlo k finančnímu vyrovnání, znamenalo by to zadlužení Žichlínka. V Lukové by sice byly
investiční prostředky, ale možnosti jejich využití omezené. V současné době jsou kráceny
limity na výstavbu a nákup strojů a nebyly by ani dostačující stavební kapacity.
Linka na posklizňovou úpravu obilí byla vybudována v Žichlínku. Část obilí by byla
upravována na sušce v Damníkově. V Lukové takové zařízení, které by odpovídalo
současným požadavkům sklizně, nebylo. Též truhlářská dílna u Strohnerů byla brzy po vstupu
do SRV zrušena a na jejím místě vybudována opravárenská dílna.
I v živočišné výrobě probíhalo sdružování výrobních prostředků a Luková se podílela částkou
1.300.000 Kčs na výstavbě výkrmny býků v Tatenicích.
I těmito důvody pro sloučení byli seznámeni technicko-hospodářské a administrativní
pracovníci. Na výrobních poradách všech pracovišť bylo toto hlavním bodem programu.
I přes toto velké množství faktů, hovořících pro sloučení, členové s tímto nesouhlasili a návrh
nebyl odhlasován. Na závěr schůze bylo pak přijato ještě usnesení, aby byla podána žádost
na Ministerstvo zemědělství a výživy ČSSR o souhlas ke sloučení. Tento byl nutný
k vytvoření tak velkého celku. Družstevníci se rozcházeli do svých domů tentokrát rozladěni.
Nebylo to lehké rozhodování, zvláště pro ty starší družstevníky, o kterých se po vsi říkalo „oni to odhlasují, protože jim na tom už nezáleží“. Nebylo to pro ně lehké, i když už nejsou
zapojeni do pracovního procesu, stále se zajímají o to, co se děje kolem. A právě
v zemědělství v našem okrese se uskutečnilo v krátké době mnoho organizačních proměn.
Před rokem 1976 byli přesvědčováni o správnosti oddělení rostlinné výroby od živočišné
a v krátkém údobí několika let jsou přesvědčováni o pravém opaku. Ze zkušeností starších
hospodářů i svých věděli, že půda v našich podmínkách se neobejde bez chléva a naopak

tento koloběh že nelze oddělit. Pracovník rostlinné výroby musí vidět do chléva
a ošetřovatelka dobytka zase na pole. Z chléva pak šel nadpoloviční příjem po celý rok.
Za nedlouho potom pracovníci krajské zemědělské správy a ministerstva zemědělství
a výživy provedli prověrku v kooperačním seskupení Žichlínka. Možnost vytvoření jednoho
celku potvrdili a doporučili.
Před členskou schůzí, svolanou na 29. července do kulturního domu, byla zorganizována
rozsáhlá přesvědčovací akce. Bylo hovořeno znovu o problematice sloučení na výrobních
poradách a s jednotlivci. Protože bylo třeba zajistit co největší účast, byly vytvořeny dvojice
z funkcionářů družstva, členů představenstva i některých dalších stranických organizací
a předsedů MNV, kteří oběžníkem pozvali všechny členy na schůzi, a jejich úkolem ještě bylo
přesvědčovat o nutnosti účasti na schůzi a vysvětlit případné nejasnosti ohledně sloučení.
Na této schůzi pak za přítomnosti nového ředitele Okresní zemědělské správy s. Ing. Poláška
s konečnou platností družstevníci nadpoloviční většinou hlasů tento velký zemědělský celek
schválili. Dále bylo usneseno, aby funkci přípravného výboru pro sloučení družstev zastávala
rada KS 14. Ta dostala za úkol navrhnout způsob organizace a řízení zemědělské výroby
v novém sloučeném družstvu. V návrhu se vycházelo ze zkušeností velkých zemědělských
podniků, na příklad JZD Obránců míru v Dolním Újezdě na okrese Svitavy, JZD Nový
Bydžov na okrese Hradec Králové, JZD Slovenského národního povstání v Zálší na okrese
Ústí nad Orlicí a Státních statků našeho okresu. Návrh byl konsultován a odsouhlasen
Vysokou školou zemědělskou, katedrou řízení v Praze.
Na slučovací schůzi, konané dne 20. prosince na Společenském domě ROH v Lanškrouně, byl
projednán návrh organizačního uspořádání a způsob řízení nového družstva. Byly zvoleny
příslušné komise a funkcionáři.
Předsedou byl zvolen dosavadní předseda JZD Žichlínek s. Otakar Řehák, bytem tamtéž,
místopředsedou s. František Vacek z Lukové, dosavadní předseda JZD „Budoucnost“.
551 přítomných členů schválilo ukončení kooperačního seskupení 14 ke dni 31. prosince
1982 a návrh na uspořádání nového ekonomického celku s doplněním stavu družstva.
V rámci celého družstva byla vytvořena dvě střediska zemědělské výroby, která mají co
nejsamostatněji zajišťovat živočišnou a rostlinnou výrobu. Družstvo Tatenice, Žichlínek jako
středisko I. a obvod bývalého družstva Luková jako středisko II. Celopodnikovou působnost

má středisko mechanizace opravárenství, středisko služeb, které zabezpečuje investiční
výstavbu a údržbu objektů, dále truhlárnu a přidruženou výrobu.
Nové družstvo registrované pod názvem „Jednotné zemědělské družstvo Budoucnost se
sídlem v Žichlínku“ má nyní celkovou výměru 5.718 hektarů. Členská základna čítá 1.074
členů, z toho aktivně pracujících je 700.
Jedna etapa uspořádání družstevní zemědělské výroby končí a druhá začíná. Ohlédneme-li se
zpět, zjistíme, že výroba se zvyšovala, i když ne všude a jak bychom si přáli. Např. u mléka
bylo dosaženo v roce 1976 – 8,4 l průměrné denní dojivosti a koncem tohoto roku to bylo
10,12 l na dojnici a den.
Nedařila se výroba hovězího masa. Proto se oproti roku 1977 vyrobilo o 210 q masa méně.
Průměrné přírůstky ve výkrmu býků z 89 dkg v roce 1976 poklesly na 86 dkg v roce 1977
a na 69 dkg v roce 1982. Nejnižšího přírůstku bylo dosaženo v roce 1982. Nejnižšího
přírůstku bylo dosaženo v roce 1981 – 54 dkg!
Sloučíme-li úbytek hovězího masa s nárůstem vepřového, výroba tohoto masa je proti roku
1976 vyšší o víc jak 500 q, tak družstvo dodalo o 506 q masa více v roce 1982 proti roku
1976.
V souladu s uvedenými výsledky se zvyšovala výroba mléka na 1 hektar. Zvyšovala se
výroba vepřového masa. Z hlediska sortimentu a celospolečenského požadavku je to u výroby
masa vývoj nežádoucí.
V rostlinné výrobě prakticky u všech plodin bylo dosaženo nejlepšího výsledku v tomto roce.

Dodávky mléka
Podrobné výsledky živočišné výroby jsou uloženy v příloze kroniky. Jeden úspěch však stojí
za zmínku. V prvním čtvrtletí dlužilo družstvo 36.018 litrů mléka. V pololetí přesáhl dluh
60.000 litrů. Ke konci roku bylo na úkol 3.262.000 litrů dodáno 3.319.300 litrů, a tím
dodávka překročena.

Rostlinná výroba
Ve sklizni obilí bylo dosaženo obdivuhodných výnosů
Pšenice

průměrný výnos

48,07 q

Ječmen

ʺʺ

42,97 q

Oves

ʺʺ

42,29 q

Obilí

ʺʺ

45,17 q

Řepka

ʺʺ

22,56 q

Mák

ʺʺ

5,78 q z 1 ha.

U cukrovky byli rostlináři spokojeni nejen s výnosem 460,43 q z jednoho hektaru, ale
i s plynule probíhající sklizní za ideálního počasí. Starosti jim dělala však cukrovka
na skládce. Cukrovar pro velký přísun řepu neodvážel a teplé počasí zvýšilo teplotu řepy
a podpořilo vznik nežádoucí plísně. Proto byla poprášena jemně mletým vápencem.
Počasí přálo zemědělcům po celý rok. Jaro bylo suché a studené. Na 1. máje proletoval sníh
a 8. května klesla ranní teplota na –3°C. Ve chlévech netrpělivě čekal dobytek na zelené
krmení. Sena se sklidilo o něco méně. Do konce roku byl už dostatek sluníčka. To si
pochvalovali nejen zemědělci. Podařilo se ušetřit po dlouhé době značné množství tak
potřebného sena (57 vagonů). Dostatek slunečného záření měl vliv u kukuřice na siláž, že
palice pěkně vyzrály. Ty chodily po sklizni sbírat brigády i jednotlivci. Protože bylo zjištěno
olamování palic na nesklizených porostech, bylo nutno porosty označit tabulkami
zakazujícími vstup na nesklizené pole pod pokutou. Po sklizni byl dovolen sběr jen členům
a brigádníkům. Chodili však sbírat i ostatní a cizí. Ještě před sklizní bylo zjištěno i olamování
stojícího máku. Na okraji honu byly umístěny rovněž výstražné tabulky. Po sklizni si každý
napaběrkoval pro svoji potřebu dost a dost.

Poplach
11. srpna po parném dni mezi 6. až 7. hodinou odpolední zazněla požární poplachová siréna.
Po dlouhé době to nebyl planý poplach nebo požární cvičení. Na pšeničném lánu za dráhou
vzniklo ohnisko požáru na řezačce SPS 420 sbírající slámu. Jiskra se dostala též na vůz
souběžně jedoucí s řezačkou. Stalo se to okraji honu u louky. Duchapřítomností traktoristy,
který stačil vůz se slámou vyprázdnit na louce, i ostatních tam pracujících, se podařilo

zabránit velké škodě. Vzalo za své jen několik čtverečních metrů stojící pšenice a silonové
plátno na velkoobjemovém voze. Požárníci už nemuseli zasahovat.

Úroda ovoce
Příroda rozdávala v zahrádkách i sadech plnýma rukama. Nadprůměrná byla úroda okurek.
Každá jabloň, švestka byla obtěžkána ovocem. Na podzim pak nastal problém, co s tak velkou
úrodou. Svaz zahrádkářů v Lanškrouně a Rudolticích iniciativně otevřel malé moštárny, kde
se lisoval a někde i sterilizoval ovocný mošt. Ovoce se vozilo i dále, např. do Letohradu nebo
do Sloupnice. Něco vykoupila i prodejna Jednoty v Damníkově.

Pýchavka
Traktoristé našli na poli, místo nálezu úzkostlivě tajili, houbu u nás vzácnou jak výskytem,
tak i svou velikostí, pýchavku obrovskou. Jedna s několika vážila 2,75 kg. Škoda, že mi
nebylo možno zachytit tuto skutečnost objektivem svého aparátu. Dozvěděl jsem se o tom, až
byly z této houby připraveny lahůdkové řízky.

Renesance koňských potahů?
Na přihlášce naturálií se mezi povoleným domácím zvířectvem objevil poprvé i kůň.
A několik, na vesnici už vzácných zvířat, se u nás na záhumenkovém hospodářství skutečně
už chová. V zemědělství se začíná opět mluvit o jeho uplatnění, například ve vnitropodnikové
dopravě hmot i jindy na záhumenkách apod. Závažný důvod pro je, že nejezdí na naftu. Jeho
práce si začínají zase vysoce cenit lesníci. A obrázek člověka zapřaženého v bráně nebo
v rádle by dík těmto čtyřnohým pomocníkům opět vymizel.

Problém nafta
Ožehavou otázku na celém světě, tedy i u nás, je spotřeba pohonných hmot a jejich
hospodárné využití. Byly vydány směrnice k jejich úspoře. Jak toto chápali na našem
mechanizačním středisku, ukazuje několik čísel:
Příděl pro rok 1982 na středisko činil 284.000 l. Skutečnost bylo 321.676 l.
V roce 1981 se vyčerpalo 352.400 l. Úspora roku 1982 se jeví k roku 1981 jako 10 %. Proti
roku 1980 to představuje úsporu 20 %.

Povinnost uspořit značné množství pohonných hmot znamenala prosadit i některá nepopulární
opatření. První, které mělo u občanů nepříjemnou odezvu, byl zákaz dopravy a služeb
pro cizí. Společná rostlinná výroba zajišťovala jako pro občany, tak pro organizaci tyto
služby. Dopadlo to tak, že odvoz fekálních jímek od nečlenů družstva provedly
na objednávku komunální služby města Lanškrouna. Živočišná výroba v rozvážce krmiva
do vzdálených objektů začala používat dvou spřažených vleků. Všemi funkcionáři byly
bedlivě sledovány jízdy traktorů a jejich snahou bylo zamezit například používat traktorů jako
dopravního prostředku do práce a kamkoliv vůbec. Zdaleka však se nevyčerpaly všechny
možnosti, jak ušetřit více pohonných hmot. To vše není jen věcí traktoristů. Velké rezervy
skýtá dobrá organizace práce.

Opraváři
Máme u nás pracovníky, kteří se dovedou poprat s ledajakým problémem. Mezi ně patří
i kolektiv opravárenské dílny u Strohnerů. Díky jejich umu leckterý stroj, který by měl být už
vyřazen, ještě běhá. Nedostatek náhradních dílů je vleklou chorobou, a tak záleží jen na jejich
šikovnosti, aby zajišťování výživy obyvatel nebylo ohroženo. Dokážou takřka na koleně
vytvořit i nové mechanizmy. Po velkoobjemových vozech zhotovili na traktor ŠT 180
hydraulickou čelní lžíci na chlévskou mrvu a jiné hmoty.

Zrušení porodnice
Na jaře byla zrušena porodnice v Lanškrouně, kam jezdily rodit i maminky z Lukové.
Za dobu její existence se v ní narodilo 12.000 dětí. V budově bylo nadále zřízeno rehabilitační
oddělení. V těchto případech se maminky uchylují na porodnické oddělení nemocnice
v Moravské Třebové.

Úprava cen
Od 29. ledna byly upraveny ceny masa, tabákových výrobků, vodky a rumu. Úprava cen byla
diktována situací na vnitřním a zahraničním trhu.
Ceny masa, drůbeže, zvěřiny, ryb a rybích výrobků se zvýšily v průměru o 27 %.
Výsekové maso v průměru o 41 %.
Uzeniny o 17 %.
Drůbež o 15 %.
Mořské ryby o 26 %.

Sladkovodní ryby a zvěřina v průměru o 14 %.
Některé ceny:
Roštěná za 33 Kčs na 55 Kčs za 1 kg
Kýta na řízky z 35 Kčs na 60 Kčs za 1 kg.
Dušená šunka ze 70 Kčs na 100 Kčs za 1 kg.
Uherský salám z 90 Kčs na 120 Kčs za 1 kg.
Rýže balíček z 5 Kčs na 10 Kč, tj. o 100 %.
Rum ½ l ze 42 Kčs na 50 Kčs za 1 kg.
Vodka ½ l ze 44 Kčs na 55 Kčs za 1 l.
Různé druhy cigaret ze 6 na 7, z 8 na 10 a z 12 na 15 Kčs.
Vína červená, dovezená i tuzemská, v průměru o 18 %.

Zvýšení důchodů
V souvislosti s tímto došlo ke zvýšení důchodů. Jedná se o nemalé částky.
Na příklad u normálních důchodů nad 1.200 Kčs činí zvýšení 30 Kčs.
Dětské příplatky se zvyšují o 40 Kčs na každé dítě.
Mateřský příspěvek se zvyšuje z 500 Kčs na 600 Kčs.
Příspěvek na nezaopatřené děti vojáků se zvyšuje z 200 na 300 Kčs.
Nejsou zde uvedeny všechny úpravy.

Zaměstnání obyvatel
Průzkum obyvatel starších 18 let, samostatně výdělečně činných, pracujících v místě i mimo
obec ke dni 31. 12. 1982. Sestaven za spolupráce tajemnice MNV s. Jany Markové. V této
malé statistice není vyloučena malá nepřesnost. V Lukové bylo 297 aktivních pracujících.
Ze 132 pracovníků JZD 9 družstevníků jezdí za prací do Žichlínka, 1 člen pracoval v místě
ve veřejné funkci.
Do

Lanškrouna

jezdilo

90

občanů.

ʺ

VAU Žichlínek

ʺ

11

ʺ

ʺ

České Třebové

ʺ

24

ʺ

ʺ

Prahy

ʺ

1

ʺ

ʺ

Vysokého Mýta

ʺ

1

ʺ

ʺ

Sázavy

ʺ

1

ʺ

ʺ

Ústí nad Orlicí

ʺ

5

ʺ

ʺ

Svitav

ʺ

1

ʺ

ʺ

Letohradu

ʺ

3

ʺ

ʺ

Vamberka

ʺ

2

ʺ

ʺ

Pardubic

ʺ

1

ʺ

ʺ

Brna

ʺ

2

ʺ

ʺ

Damníkova

ʺ

2

ʺ

ʺ

Rudoltic

ʺ

1

ʺ

V Lukové pracovalo 10 občanů. Domácí práci měly 3 občanky. Dále studovala 1 občanka.
Z těchto pracovníků 6 prodělávalo základní vojenskou službu.
V domácnosti bylo (nikde nepracovalo) 6 žen. Během roku pobývalo na mateřské dovolené
19 žen.
V naší obci je 102 důchodců, z nichž někteří ještě pracují. Dva mladí důchodci pobírají
podporu z titulu neschopnosti se samostatně živit.

Květná
Ze 60 občanů jich 9 pracuje v družstvu a jeden z nich dojíždí do Lukové. Do Lukové jezdily
ještě 2 občanky. Do Lanškrouna jezdilo 15 občanů, do České Třebové 5, do Chocně 1,
do Damníkova 2. V domácnosti, nikde nepracovala 1 žena.
Zajímavým faktem pro tuto osadu je, že ze 60 občanů 27 pobírá důchod. ¨

Rozloučili se s námi:
Žofie Strohnerová čp. 162 ve věku 86 let.
23.8. Marie Schwarcová čp. 152 ve věku nedožitých 60 let.
10. 12. Bohuslav Motyčka čp. 67 ve věku 74 let.
14. 12. Marie Dlouhá čp. 94 ve věku 67 let.

Narodilo se 16 dětí, 8 chlapců a 8 děvčat.
Odstěhovalo se 15 a přistěhovalo 11 občanů.
Nejstarší občankou byla ke konci roku 1982 paní Anna Vaníčková čp. 1, která se dožila 83
roků.
Obec Luková s osadou Květná měla k 31. prosinci 1982 – 725 obyvatel.
Opět jeden rok odvál čas do nenávratna. Rok mírového života a plodné práce občanů naší
obce.
Zaznamenávání života jen v naší dědině je stále složitější. Slučování veškeré lidské činnosti
znamená pro kronikáře zaznamenávat ji tímto způsobem.

1983
Celý rok 1983 znamenal pro absolutní většinu lidstva zvýšené úsilí o zachování míru ve světě.
21. až 26. června se sešli v Praze představitelé mírového hnutí na Světovém shromáždění
za mír a život a proti jaderné válce. Odtud se rozletěla mírová výzva do celého světa. Že
v tomto úsilí nelze ochabovat, bylo vidět z rozhodnutí států Varšavské smlouvy začít budovat
na našem území obranná opatření jako odpověď na počínání západních velmocí.

Vodovod
Byl akcí, které se věnovala velká pozornost. Práce dobře pokračovala, dík úsilí pracovníků
a v nemalé míře také počasí. Pro práci byl získán další důchodce, Drahoslav Carbol č. p. 55.
Pracovalo se takřka bez přestávky. Začínalo se v Damníkově u jeslí a končilo se 12. listopadu
u sběrny mléka č p. 125. Bylo položeno hlavní vedení v délce 3 km.
15. srpna byl překonán potůček tekoucí od Trpíka za č. p. 66. Dál se pokračovalo
už katastrem naší obce. Zemina různého složení, štěrk, modrý jíl, červenice, tvrdý písek,
kladla velký odpor. Bylo nutno třikrát překopat místní asfaltové cesty dvakrát silnici. To se
provádělo vždy v sobotu. Autobusová linka Lanškroun – Česká Třebová měla volný průjezd.
Doprava byla odkloněna po místních komunikacích. Při překopávce silnice ke Květné
u modlitebny byl zrušen mostek, o kterém se nevědělo. Překonání dvou potůčků a potoka bylo
složitější. Zvláště úsek za modlitebnou a budovou MNV byl tvrdým oříškem. Dále skála,
jinak zemina nasáklá vodou se sesouvala a pracovalo se ve vodě.
Jednoho dne nedovřené šoupě způsobilo, že voda z Trpíka tekla ne ještě z vodovodního
kohoutku, ale do výkopu pod č. p. 38, pod Hrazdírovými. Žádná škoda způsobena nebyla.
Z dalších prací na tomto díle bylo započato 22. srpna s výstavbou čerpací stanice v Trpíku.
Tento provedla stavební četa JZD. Dále byl pod tratí proveden průtlak v délce 17 m
o průměru 70 cm. Práci provedl závod Východočeské vodovody a kanalizace z Chrudimi
za tři dny a bylo za ni zaplaceno 54.800 Kčs.
Dále správa silnic z Litomyšle provedla výstavbu cesty k místu vodojemů v délce 700 m.
Za investici bylo zaplaceno 214.000 Kčs.

K dovozu materiálu bylo v prosinci loňského roku zakoupeno od Jednotného zemědělského
družstva nákladní auto Avia za 105.000 Kčs.

Další akce MNV – škola
Stavební podnik Lanškroun pracoval na přestavbě bytu pro ředitele školy. Stěny ve třídě byly
obloženy dřevem, okna, okapy a ploty znovu natřeny.
Jesle - V jeslích byl vyměněn kotel etážového topení.
Mateřská škola – Rovněž v mateřské školy byla provedena výměna kotle a rekonstrukce
vytápění.

MNV
Do úřadovny zakoupen nový nábytek za 16.475 Kčs. Místnost i zasedací síň byly znovu
vymalovány.
Konečnou úpravu dostala přístupová cesta k řadové výstavbě domů.
Umístění MNV v soutěži – Místní národní výbor získal za rok 1982 v okresní soutěži
národních výborů šesté místo.

Akce národní fronty
Svaz chovatelů
Svaz chovatelů drobného zvířectva pořádal 17. února v hale na hřišti přednášku „Chov králíků
a jejich nemoci.“ Přednášel posuzovatel Jan Dvořák.

Sokol
26. března byla znovu otevřena opravená tělocvična v budově místního pohostinství.
Symbolickou pásku přestřihl předseda MNV s. František Pauk. Dále byl přítomen
místopředseda MNV Ing. Ladislav Urban, místopředseda JZD František Vacek, Eduard Jíša,
Jan Kozák a starší i mladší členové Sokola. Tak dostala organizace pro svoji sportovní činnost
pěknou místnost.

Oddíl kopané
Pro oddíl kopané to nebyl rok právě příznivý. Z jedenácti sehraných zápasů se těšili jen
z jediného vítězství s Albrechticemi s výsledkem 6:1 pro naše mužstvo.

Svazarm
2. dubna se v naší obci konal první okresní přebor záchranářských psů. K soutěži nastoupilo
devět psovodů se svými svěřenci. Soutěž probíhala jak na hřišti a v obci, tak i odpoledne
v lesíku směrem na Květnou, kde byla provedena záchranná akce vyhledávání zasypaného.
Vítězkou přeboru se stala žena, vlastně její společníci z Vysokého Mýta. Patronát
nad přeborem převzal MNV a JZD, od nichž byly i poháry pro vítěze.
Ke konci roku byly na hřišti kolem silnice vysázeny břízky. Nevyřešeným problémem
svazarmovské haly zůstává velké zamokření porostu kolem.

MDŽ
Mezinárodní den žen slavily ženy společně se ženami v Damníkově v tamějším kulturním
domě. Mimo toho funkcionáři JZD navštíví každou členku družstva osobně, poblahopřejí
a předají dárek s kytičkou. Tento způsob lze jen chválit. Zúčastnit se oslavy již mnozí
nemohou a družstvo na ně nesmí zapomínat.

Dětský den
19. června se složky Národní fronty podílely na vydařeném dětském dnu.
Burza - 14. září pořádala organizace Svazu žen a Československého červeného kříže již
po druhé burzu dětského a sportovního oblečení v přísálí kulturního domu.

Oslavy
Každým rokem si pravidelně připomínáme osvobození naší vlasti Rudou armádou průvodem
a kladením věnců k pomníku Osvobození a na hrob rudoarmějců. Týmž způsobem si
připomínáme výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Potěšitelným jevem byla hojná
účast občanů na slavnostech.

Svaz přátel SSSR
I tato složka připravila dvě pěkné akce. První byl zájezd do střediska Rudé armády
v Milovicích. Druhou byla zajímavá přednáška spojená s promítáním diapozitivů, o zemi nám
velmi vzdálené, Japonsku. Zaměstnanec Tesly Ing. Sedláček a jeho kolega, i když tam byli
za obchodní záležitostí a neměli možnost více seznámit s životem této zajímavé země, přece
jen účastníkům besedy dokázali říci mnoho o této nejvyspělejší průmyslové velmoci a jejich
obyvatelích. Dokázali poukázat právě na rozdíly dvou společenských soustav. Účastníci si
prohlédli děrované kovové peníze a jedna žena si oblékla i typické japonské kimono. Nikomu
se domů ani nechtělo.

Zájezdy
Složky v naší obci umožnily svým členům návštěvu divadel, výstavu nebo poznat krásy naší
vlasti. Jeden velmi pěkný a zdařilý zájezd připravilo JZD pro své členy, důchodce. Byl to
skansen lidových staveb v Rožnově pod Radhoštěm. Pěkně bylo všem v prostředí drsné
valašské přírody, jen ten průvodce měl být příjemnější a hovornější, to byl názor každého
účastníka.

Počasí a zemědělská výroba na středisku Luková
Rok 1983 se vyznamenal hned několika nej: Není pamětníka, který by pamatoval tak suchý
rok mimo 1947.
Vysoké teploty, trvající dlouho do podzimu, s jen ojedinělými srážkami, dělaly starosti
pracovníkům rostlinné výroby i ostatním obyvatelům. Denně vyhlíželi k jasně modré obloze,
kdy se objeví mrak nesoucí tolik potřebnou vodu. Vysoké teploty sužovaly trpící dýchacími
nebo srdečními chorobami. 27. července o třetí hodině odpolední vystoupila teplota ve stínu
na severní straně na 35 °C. Občané bydlící za dráhou, na kopci u dvora i v horní části obce
pociťovali nedostatek vody ve studních. Nosili vodu z potoka i z hlubších studní. Voda se
dovážela i do školy. Jezdilo se pro ni až do Trpíka. Tato situace trvala téměř do konce roku.

Sklizeň
Dlouho trvající nedostatek vláhy ovlivnil výnosy všech pícnin a okopanin, též silážní
kukuřice. Přes toto ideální počasí se pracovníkům rostlinné výroby nepodařilo usušit kvalitní
seno. Příčinou je zatím nedokonalá velkovýrobní technologie. Seno se nedá do kup, kde dle

zkušeností starých hospodářů prodělá tak důležité vypařování, vozí se přímo do seníku
s nuceným provětráváním.

Řepka
Tyto povětrnostní podmínky vyhovovaly řepce, u níž bylo dosaženo dosud nejvyššího výnosu
32 q z jednoho hektaru. Nádherný porost řepky dobře přezimoval a ve svém růstu nebyl ničím
ohrožen. Odhadnout předem tak vysoký výnos si však nikdo netroufal.

Žně
Sklizeň obilí za ideálního počasí probíhala rychle a plynule. Vyžadovala vysoké pracovní
vypětí od pracovníků. Jen velmi malé množství obilí se muselo přesušit, 50,5 metrických
centů z každého hektaru je dosud nejvyšším dosaženým výnosem u nás.

Příprava půdy
Velmi obtížné byly přípravy vyschlé půdy k setí. Samotné setí probíhalo v oblacích prachu, že
nebylo secí stroje s traktory a pracovníky ani vidět. Pro prováděnou orbu bylo třeba většího
množství pluhového ostří. V roce 1982 naostřil kovář Němeček za sezonu 1.821 kusů, tento
rok to bylo 2.236 kusů pluhového ostří.
Nedostatek vláhy byl příčinou malých výnosů brambor. Bylo sklizeno jen 140 q z hektaru.
Kombajnovou sklizní byly dosti otlučené, a to bylo příčinou jejich špatné skladovatelnosti
a značné hniloby.
14. června kolem dvanácté hodiny polední se přehnala přes naši obec nepříliš prudká bouřka
s kroupami, které poškodily za tratí 60 hektarů jednoklíčkové cukrovky. O kousek dál,
za Rudoltickým potokem, byla cukrovka této pohromy ušetřena. Po důkladném zvážení byl
porost na této ploše hned letecky přihnojen a ponechán. Náhradní osev v tuto dobu byl
už nemožný. Sklizeň cukrovky probíhala rychle, a proto cukrovar přesvědčoval pěstitele, aby
prodloužili její dobu z důsledku velkého vysychání na skládkách. Cukrové řepy se sklidilo
309 q po jednom hektaru.
K zamezení ztrát u špatně uloženého chrástu byla u pískovny připravena panelová plocha
i s přístupovou cestou. Ukládání chrástu bylo prováděno pomocí velkoobjemových vidlí
na traktoru ŠT 180 traktoristou Václavem Krátkým.

Podrývání ornice
Těžká mechanizace působí nepříznivě na strukturu půdy. Proto se začalo s podrýváním ornice
do hloubky 30 – 40m cm traktorem K 700A Kirovcem se speciálním podrývačem o záběru
2,4 m, zatím na výměře 50 hektarů.

Výstavba
Ke konci roku byla plocha určená pro skládku cukrovky za č. p. 1 uválcována
a vyasfaltována. Plocha skládky měří 3.530 m2. Taktéž nový povrch dostaly vozovky
v prostorách živočišného střediska a od č. p. 125 až k č. p. 118. Třetí investicí bylo rozšíření
a rekonstrukce jídelny v kulturním domě a její lepší vybavení.

Přemnožení myší
Suché počasí bylo příznivé pro nadměrné rozmnožení myší v porostech jetelů a lukách. Bylo
provedeno trávení granulovaným STUTOXEM.

Putovní pohár
Za dobrou práci získalo středisko rostlinné výroby v podnikové soutěži putovní pohár.

Živočišná výroba střediska v Lukové
I na tomto úseku výroby bylo dosaženo několika rekordů.
Plánovaná dodávka mléka byla překročena o 133.000 l.
Dodávka hovězího masa byla splněna na 105 %.
Dodávka vepřového masa byla splněna na 113 %.
I rekord v průměrné dojivosti na krávu a den se zasloužil kolektiv kravína NK II u dvora.
Od každé dojnice získali 4,438 l mléka.
O něco méně nadojili v prvostelkové stáji na NK IX.
Ve stáji NK I. bylo nadojeno 4,005 l a na č. p. 85 u Vaníčků 3,920 l od každé dojnice.

Ze stájí NK I a od Vaníčků bylo veškeré mléko dodáno v první jakostní třídě. Nebylo tomu
tak na NK IV, odkud byla část mléka dodána ve III. jakostní třídě.
Ve všech stájích byla odchována telata bez jediného úhynu.
V odchovu telat si nejlépe vedla Vlasta Dolečková s manžely Matyášovými. I oni odchovali
telata bez úhynu, jen s minimálními nutnými porážkami.
Rozdíly v přírůstcích však byly v odchovu jalovic.
Ve výkrmně skotu bylo docíleno zvýšení přírůstku o 0,79 kg. Naopak tomu bylo ve výkrmně
prasat, kde došlo k poklesu.
Byla zrušena porodna prasnic na č. p. 55 u Carbolů.

Míchárna krmiv
Byla uvedena do provozu míchárna krmiv v jedné ocelokolně. Tím došlo k výrazné změně
rozvážení krmení do všech stájí. Snahou krmivářů bylo uskutečnit větší zkrmování krmné
řepy. V tomto trendu se bude v budoucnosti pokračovat.
Pracovních sil je v živočišné výrobě relativně dostatek. Potíže jsou však s obsazováním
jednotlivých stájí.

Opět včely
V Lukové se opět objevily včely. Po jejich úplné likvidaci v roce 1981 mělo devět úlů opět
svoje obyvatele. Byly k nám přemístěny až z pohraničního Tachovska.

Pýchavka obrovská
2. června nalezl traktorista Václav Klimeš již druhým rokem houbu obdivuhodných rozměrů pýchavku obrovskou. Vážila 4 kg 30 dkg! Bohužel se už nedala konzumovat.

Úroda ovoce
Opět velká úroda ovoce, zvláště jablek a hrušek. Ovocné stromy se lámaly pod jejich tíhou.

Výhra
Československá státní loterie, Mates a Sazka se Sportkou nachází i mezi našimi občany své
příznivce. Štěstěna přála jedné rodině, a tak chvilka, kterou věnovala vyplnění sázenky, jim
přinesla slušnou částku peněz. Štěstí přálo již několikráte našim občanům.

Prohloubení potoka
Na jaře bylo dokončeno prohloubení potoka až pod č. p. 13. Prohloubení bylo provedeno
jednoduchým způsobem bez zvláštních úprav toku a náklad byl uhrazen z rozpočtu vodních
toků. Částka sedm set padesát tisíc (750.000) korun, kterou si tato práce vyžádala, je vysoká.
Prohloubení potoka bylo velmi potřebnou investicí. Aktuálním problémem a snahou všech
obyvatel je udržet vodní tok čistý.

Císařská zastávka
Dle vyprávění zemřelého kronikáře města Lanškrouna Jindřicha Chládka.
Býval v lukách za Rudoltickým potokem na železniční trati Rudoltice – Lanškroun
nechráněný železniční přejezd. Trať zde tvoří oblouk a stoupá na obě strany. Dnes už se tam
nejezdí, louky jsou zorány a katastr byl pozměněn.
V roce 1894 se konaly v tomto kraji císařské manévry. Celé město Lanškroun i s okolím se
chystalo přivítat Jeho veličenstvo císaře Františka Josefa. Zvlášť vyzdobeno bylo nádraží,
kam měl přijet vlakem z Rudoltic císař pán.
Ale hlava Rakouskouherské říše přijela jiným způsobem. Při jízdě ze stanice Rudoltice
v oblouku v lukách vlak z neznámých příčin zůstal stát. Císař si nechal z vagónu vyvézti
svého koně a dojel do Lanškrouna s celým svým doprovodem koňmo. V nacvičeném
a připraveném ceremoniálu došlo pak ke změně a byl z toho prý pěkný zmatek. Později se
povídalo mezi lidem v okolí, že tuto příhodu zavinil strojvedoucí s topičem, kteří si
před jízdou značně přihýbali ze džbánku a zapomněli přiložit pod kotel. Kolovaly i jiné
domněnky, ale právě tato se zdála nejpravděpodobnější. Pak někteří dobří občané
pojmenovali tento příjezd přiléhavě „Císařskou zastávkou.“

Doplnění fotodokumentace
Předseda MNV s. František Pauk při návštěvě školy objevil zcela náhodně větší množství
fotografií z minulých let. Po jejich roztřídění se dvakráte sešli předseda MNV s. František
Pauk, Květoslav Hejl, Jindřich Sonták, Ladislav Urban, Ing. Ladislav Urban a kronikář Jan
Němeček, aby vybrali ty, které byly pak zařazeny do fotodokumentace. Přes velkou snahu
všech se už nepodařilo zařadit je všechny do správného časového údobí, poznat všechny
osoby a určit autora. Tímto se podařilo alespoň zčásti i v obrazové dokumentaci dvacetiletou
mezeru vyplnit.

Film JZD
Podobným způsobem byl nalezen i film natočený o práci našich družstevníků v šedesátých
letech. Protože jeho kvalita už nebyla nejlepší, bylo rozhodnuto zhotovit z něho fotografie.
Tohoto nesnadného úkolu se ujal Václav Kalous č. p. 8 a vytvořil 84 fotografií, ze kterých byl
kronikářem vytvořen ucelený soubor, který bude připomínat práci našich družstevníků
v letech 1962 – 1963.

Narodilo se 18 dětí, 6 chlapců a 12 děvčat.
Přistěhovalo se 16 a odešlo 18 občanů.

Rozloučili se s námi:
18.2. Růžena Šilarová č. p. 82 ve věku 77 let.
3.3.

František Šilar č. p. 127 ve věku 75 let.

23.3. Ladislav Jirásek, Květná č. p. 23, stár 79 let.
3.4.

Jaroslav Šula č. p. 168, stár 81 let.

3.6.

Stanislav Mikulecký č. p. 98, stár nedožitých 57 let.

3.6.

Antonín Pátek, Květná č. p. 37, stár 75 let.

5.6.

Růžena Motyčková č. p. 67 ve věku 67 let.

14.6. Stanislav Švancara č. p. 44, stár 49 let.
7.7.

Marie Hrazdírová č. p. 38 ve věku 80 let.

23.9. Anna Richtrová č. p. 75 ve věku 76.
28.11. Josef Černý č. p. 67 ve věku 46 let.
Nejvyššího věku od roku 1945 se v naší obci dožil Josef Chaloupka č. p. 174, který zemřel
3. 4. 1953 ve věku 94 let.
Nejstarší občankou byla koncem roku paní Anna Vaníčková č. p. 1, která dovršila 84. rok
svého života. K 31. prosinci 1983 měla obec Luková 731 obyvatel.

1984
Vracíme se opět do minulosti
Od osvobození našeho státu Rudou armádou uplynulo již třicet devět let. V roce 1945 se
v obcích s německým obyvatelstvem končilo jedno údobí dějin a druhé začínalo. Minulost
naší obce byla a dodnes je pro většinu nových obyvatel málo známá. Snahou předsedy
Místního národního výboru a kronikáře se podařilo získat několik údajů z minulosti naší obce.
Pramenů, ze kterých lze čerpat, je velice málo.

Z okresního archivu
V okresním archivu v Ústí n./O. se dovídáme z krajových tiskových materiálů: v roce 1789
bylo v naší obci 124 obývaných usedlostí.
V roce 1873 bylo zde napočítáno 155 usedlostí. Žilo zde 896 obyvatel německé národnosti.
O Květné, dříve Kozínoze, nazývané též Kozínou, se dovídáme, že v roce 1789 bylo v obci 36
usedlostí. V roce 1837 napočítáno 38 usedlostí. Kolem roku 1848 to bylo 39 usedlostí a žilo
zde 233 obyvatel německé národnosti. Obyvatelé obce byli přifařeni k Damníkovu.
Ze stejných pramenů se dovídáme, že Kozínoha měla na rychtářské pečeti znak holubice se
snítkou v zobáku.
Obec Luková měla v minulosti dvě rychtářské pečetě se znakem ruchadla (rádla).
Posledním údajem zde získaným je výměra dvora v majetku knížete Lichtenštejna, která
činila 318,82 hektarů.

Druhý pramen informací
Druhým pramenem informací byl „Průvodce po fondech a sbírkách okresního archivu“,
napsaný Jindřichem Chládkem, okresním archivářem, a vydanéýKrajským domem osvěty
v Pardubicích roku 1959.
Na stránce této publikace čteme: Charakterizujeme-li fondy našeho okresu (lanškrounského),
je (nutno) konstatováno, že velká část písemností byla nezodpovědně zničena a ztracena.
Stalo se to tak ve větší míře po druhé světové válce, kdy byl materiál buď německými

veřejnými činiteli před jejich odsunem zašantročen, nebo z nedostatku pochopení našich
porevolučních činitelů a nových osadníků při různých sběracích akcích odevzdán do sběru
v domnění, že se jedná o bezcenné německé písemnosti. Tím se také stalo, že materiálu bylo
z bývalých německých obcí okresnímu archivu předáno velmi málo.
Konec prvního dílu kroniky obce LUKOVÁ

