KRONIKA OBCE LUKOVÁ
Opis díl 3.

Společenské dění
Sousedské posezení se těšilo také v letošním roce 15. března velké účasti obyvatel.
Ke spokojenosti všech vyhrávala hudba PRIMÁTOR z České Třebové. Vstupné se platilo
dvaceti pěti korunami, 1 los byl za 5 korun. A prodalo se jich opravdu hodně. Stálí
návštěvníci totiž vědí, že tombola je tradičně bohatá.

Schůze sociálních demokratů
23. dubna tohoto roku je v naší obci založena místní organizace Sociálně demokratické
strany. Předsedou je pan Ladislav Kraus, jednatel pan Ing. Štěpán Sedláček. Zakládající
členové: Zlatko Zvolánek, Josef Zachař, Stanislav Popelář, paní Musilová, Jaromír Klubrt,
Vladimír Janyš a Jiří Čtvrtečka.

Diskotéka pro děti
8. června obecní úřad v rámci oslav svátku dětského dne uspořádal pro děti v Kulturním domě
od 15 hodin “Diskotéku pro děti” za účasti rodičů a v provedení pražské agentury. Kromě
hudby byly do programu zařazeny různé soutěže. Dá se říci, že vyvrcholením byla soutěž
o MISS a MISSÁKA diskotéky. MISS se stala Martina Konárková a malým MISSÁKEM
roztomilý Pavlík Korbička. Děti měly vstup zdarma, rodiče přispěli desetikorunou na úhradu
finančních nákladů.

Beseda pro důchodce
27. září se sešli občané důchodového věku na „Besedě s důchodci“ v Kulturním domě.
V programu vystoupili žáci mateřské i základní školy. Pěkné vystoupení předvedly Fojtovy
děti - Eliška, Přemysl a Miroslav. Všichni tři mají hudební nadání, které rozvíjejí v Lidové
škole umění v Lanškrouně. Zúčastňují se různých akcí jak v naší obci, tak v Lanškrouně,
a na vystoupení jim program připravuje jejich maminka.

Posvícenské posezení
18. října se přišli občané naší obce pobavit za 30 korun vstupného na „Posvícenské posezení“.
K tanci i poslechu zahrála hudba Primátor z České Třebové.

Rozloučení se starým rokem
31. prosince pořádalo Pohostinství u Konárků na sále kulturního domu od dvaceti hodin
„Místenkovou silvestrovskou party“. Každý, kdo se nechtěl loučit s právě odcházejícím
rokem 1996 v domácím prostředí, měl skvělou příležitost pro společnost.

Výročí Mateřské školy
V letošním roce to je již 50 let, co se poprvé otevřely dveře u mateřské školy pro děti
předškolního věku v naší obci.
V pátek 3. května pracovnice mateřské školy připravily program pro rodiče s dětmi.
Při procházce lesem k Myslivecké chatě museli všichni překonávat různé úkoly a setkávali se
s pohádkovými strašidly. Některá byla opravdu nepřekonatelná. Na chatě si potom všichni
opekli párky a o sdělování dojmů a hodnocení maskovaných strašidel nouze nebyla.
V sobotu 4. 5. se sešly bývalé i současné pracovnice školky, navštívily také bývalou budovu
v č. p. 131. Ke spokojené pohodě rozhodně přispěl krátký kulturní program Fojtových dětí.
Než se účastnice setkání rozešly do svých domovů, společně si zavzpomínaly. Je také třeba
připomenout, že provoz mateřské školy po roce 1945 začínal v budově základní školy.

Základní škola
Na zasloužený odpočinek odešla s ukončením školního roku ředitelka základní školy, paní
Libuše Bednářová. Poděkování za její práci při výchově a výuce dětí z naší obce vyjádřili
zástupci Obecního úřadu v našem Lukovském zpravodaji. Se souhlasem obecního
zastupitelstva byl Školským úřadem pověřen řízením Základní školy učitel pan Pavel Kosina.

Lukovský mandel
Již na 10. ročník turistického pochodu „Lukovský mandel“ se vydali příznivci turistiky.
Tentokrát je pěkným okolím naší obce čekaly trasy na 10 a 15 kilometrů. O zdárný průběh
pochodu se postarali pořadatelé Tělovýchovné jednoty Sokol a Kynologického klubu
v Lukové.

Mistr světa
Ano, máme v naší obci mistra světa v duatlonu. Stal se jím pro tento rok náš občan, pan
Miroslav Krsek, ve svých 47 letech. Startoval v kategorii „Veteráni B“, tj. ve věku od 45
do 50 let. Kategorie jsou děleny vždy po pěti letech. Samotný závod v duatlonu se skládá
z 10 kilometrů běhu, 40 kilometrů jízdy na kole a z 5 kilometrové tratě běhu. Mistrovství
světa se tento rok konalo v italské Ferraře.
Pan Krsek se v tomto roce v mužské kategorii v republikovém Českém poháru v duatlonu
celkově umístil na skvělém 14. místě. Ve svém věku předstihl mnoho o hodně mladších
závodníků. K tomuto umístění se započítává pět závodů dohromady. Zároveň získal pěkné
3. místo v umístění družstev. Družstvo se skládá ze tří mužů z jednoho oddílu. V roce 1996
startoval pan Krsek za FDH Litomyšl. Pan Miroslav Krsek byl za rok 1996 vyhodnocen jako
nejlepší sportovec okresu Ústí nad Orlicí.

Fotbalový oddíl
Fotbalový oddíl slaví v letošním roce již padesátý rok od svého založení. Během celé této éry
se střídaly menší úspěchy s neúspěchy. Až tento rok, snad ke kulatému výročí, se místním
fotbalistům daří. Bez jediné porážky vyhráli okresní soutěž a postoupili do okresního přeboru.
Svým soupeřům nastříleli 102 gólů a celkem získali 60 bodů.
13. července se uskutečnily oslavy k „Padesátinám lukovské kopané“. V programu nechyběla
tři zábavná utkání a po celý den bylo zajištěno občerstvení nejen pro samotné sportovce,
ale i pro širokou veřejnost.

Nová provozovna
Firma V+V působí v Lukové od 1. února 1996. Samotné sídlo má firma v Lanškrouně
v Rybniční ulici. V Lukové má v pronájmu budovu č. p. 21 od pana Otakara Koudelky.
Tady má umístěnu provozovnu. Majitelem je pan Ladislav Vondra.
Firma V+V se zabývá vývojem a výrobou mechanizačních prvků, které dodává jak
pro tuzemský trh, tak pro zahraničí. V současném výrobním programu se zabývá vibračními
zásobníky různých typů. Kromě majitele firmy je zde zaměstnáno ještě pět dalších

pracovníků. Budova si pro specializovanou výrobu vyžádala určité úpravy, a tak samotný
provoz začal 1. září 1996.

Konzum
14. května 1996 prodejnu Konzumu odkoupila od Spotřebního družstva Jednota
do soukromého vlastnictví paní Bohuslava Jandová. Současná prodejna pod názvem
J+J Konzum se neliší od původního sortimentu zboží. Vedoucí zůstává i nadále paní
Bohuslava Jandová. Paní Eva Jandová je zaměstnankyní prodejny. Také prodejní doba je
zachována.

Obchod Květná
V jarních měsících dochází ke změně v prodejně v Květné. Vedoucí a prodavačka paní
Růžena Šípková z Trpíka ze zdravotních důvodů tuto práci již nemůže vykonávat. Než se
našel další provozovatel, musela být prodejna na čas uzavřena. Od 28. června se znovu začíná
prodávat k radosti všech místních občanů. Nájemce prodejny je pan Dvořák z Rudoltic a
prodávat bude paní Jiřina Janková z Lukové. Tak, jak paní Šípková, má na starosti prodejnu
v Květné a v Trpíku. Snaží se vyhovět všem nakupujícím. Pronájem od června do konce roku
má pan Dvořák na 1.200,-, od roku 1997 za 2.000,- ročně.

Rušení modlitebny
V padesátých letech, za kruté vlády komunistů vůči věřícím, se evangelíkům v naší obci
podařilo na tehdejší dobu téměř nemožné. Dokázali odkoupit a přestavět domek
na modlitebnu, která až do letošního roku měla na svém průčelí nápis Modlitebna Jana Amose
Komenského. V teplých měsících roku se scházeli věřící ve velké, pěkně upravené,
nevytápěné kazatelně. V zimě potom v místnosti menší, vytápěné. V budově je jedna místnost
a skromné příslušenství, které obývala po řadu let svobodná žena, která zároveň plnila funkci
domovnice. Po jejím úmrtí pan farář Soběslavský tady poskytl bydlení paní Císařové. Nutno
říci, že tato žena, ač silně věřící, neměla smysl pro udržování pořádku. Snad také i vzhledem
k jejímu věku. Až už je to tak, či onak, jak pan farář Soběslavský, tak jeho nástupce vikář pan
Vanča tento stav trpěli.
Modlitebna patří k lanškrounskému farství. S léty nemovitost chátrala, žádné finanční
prostředky na její údržbu nebyly uvolněny i přesto, že lukovští věřící odevzdávali hodně

peněz. To, že peníze tehdy nebyly, dá se dnes jen těžko dokazovat. Pravdou je, že Husův dům
v Lanškrouně je domem výstavním, ba i chloubou lanškrounských evangelíků. Na lukovskou
modlitebnu nezbyly peníze ani na opravu elektroinstalace. A tak po úmrtí paní Císařové pan
vikář řeší problém s neudržovaným domem jednoznačně a tvrdě proti zbylým evangelickým
věřícím v obci - prodejem. Rozhodl po svém, trvá na prodeji místnímu hospodskému, jiný
zájemce není. Útěchou nám snad je, že pan hospodský nám chce upravit jednu místnost, kde
by se evangelíci mohli scházet po opravě domu. Tuto místnost by vzal na sebe jako věcné
břemeno. Další otázkou je, kdo za panem vikářem po takovémhle jednání ještě bude chtít
chodit. Nemá zájem ani o výchovu dětí evangelíků v obci. Ani neví, že byť jediné dítě, chodí
na náboženství s dětmi katolickými, protože evangelický farář o ně nestojí.
Bylo vysloveno ještě více názorů, došlo i ke slovním střetům, přesto se pracuje na prodeji
domu. Do konce roku prodán nebyl, zatím. V době, kdy církev žádá o navrácení majetků, náš
pan vikář může majetek prodávat a peníze z prodeje modlitebny odejdou do Lanškrouna a
do obce se více nenavrátí. Ze zkušenosti víme, že co se jednou zničí, těžko se obnovuje, natož
vrací, zvláště s takovýmto přístupem k věci.

Zemědělské družstvo
Rostlinná výroba
Pro zemědělce byl letošní rok vzhledem k chladnému a mokrému počasí velmi nepříznivý.
Zemědělci mohli jarní práce započít až v druhé polovině měsíce dubna.
Ke sklizni měli potom 1053 ha obilovin, 110 ha hrachu, řepky ozimé 286 ha, máku 40 h a
cukrovky 166 ha. O žních měli výpomoc kombajnů ze zemědělského družstva Uničovice
(u Olomouce). Tyto kombajny sklidily úrodu z 234 ha.
Přesto se nepodařila z bahnitých polí sklidit úroda všechna. Bylo zaoráno asi 50 ha řepky
ozimé a 15 ha ozimého ječmene.
Cukrovka byla sklizena z celé plochy sklízečem značky Holmer. Je to obrovský pomocník
zemědělců. Sklizeň započali 25. září a již 7. října ji ukončili.
Celkově byla rostlinná výroba zisková.

Živočišná výroba
V živočišné výrobě se zemědělci starají o 403 telat, 436 jalovic, 59 býků, 959 dojnic a 995
prasat na výkrm - v poměru počtu kusů na celý rok.
30. srpna ukončili odchov jalovic na roštech ve 2. hale výkrmny skotu.
Odchov jalovic pokračuje v Trpíku v kravíně na č. p. 13 a v Lukové na č. p. 66, hluboké
podestýlce se zbudováním výběhů na lukách.
V srpnu byl zahájen provoz rekonstruované první haly výkrmny skotu. Jsou tam ustájené
suchostojné dojnice před porodem. Je to stlavá suchá stáj.
Od prosince zavedli novou organizaci v chodu a ošetřování dojnic na kravínech IV, V a VI
v Lukové. Dojnice jsou řazeny na stáji podle reprodukce a užitkovosti, po řadách. Co řada, to
skupina. Ty jsou pak krmeny speciální dávkou míchacím krmným vozem. Je zavedena funkce
stájníků v nepřetržitém provozu a zároveň zrušena funkce hlídače.
Celkově vyšlo družstvo s mírným ziskem.

Počasí
S Novým rokem paní Zima vládla svojí celou mocí a silou. Ráno –6 °C, sněžení v noci a pak
celé odpoledne až do večera. Mrazy i chumelenice trvaly prakticky až do poloviny března.
Výjimkou byla obleva od 9. ledna, ale té předcházelo velké náledí v celé republice
7. a 8. ledna. Do 12. 1. u nás sníh zcela zmizel zásluhou deště a po dlouhé době se ukázalo
i sluníčko. Od 13. ledna znovu mrzne, fouká vítr, ale až do 26. 1. je bez sněhu a 27. ledna
nachumelilo 10 centimetrů sněhu. Vyjasnilo se a znovu nás otužují mrazy –19 °C, plus mínus
2 stupínky více nebo méně v dalších dnech. 7. února je ráno –26 °C a z televizních zpráv jsme
se dozvěděli o silných mrazech v USA, kde dosahují až –50 °C a více. Začíná mrznout
i na jihu na Floridě, kde zimu nepamatují, a je ohrožena úroda citrusů. Pokud jsou pomeranče
vystaveny po 4 hodiny teplotě –2 °C, hynou. Zatím měli v USA na Floridě teplotu mírně
pod nulou. Chumelí a mrzne i v Anglii a Spolkové republice Německo. Také v Nizozemí.
U nás jsme čekali na svátek svatého Matěje, zda ty ledy poboří, či ne. Opravdu je neobvyklá
zima za poslední roky. Od začátku listopadu se drží sníh s výjimkou dvou oblev. Ale ani

Matěj tentokrát nepřinesl žádnou změnu. Teploty se pohybují od –16 °C výše i po jeho
svátku. Silný vítr se sněžením navíc nadělal obrovské závěje.
2. 3. v rozhlasových zprávách ohlásili silnou sněhovou bouři v Beskydech, při které napadlo
30 centimetrů sněhu. U nás napadlo 10 centimetrů zmrzlého prašanu. A 5. března znovu
–18 °C a až do 15. 3. se střídá oblačno se sněžením a studenými severozápadními větry.
15. března je poprvé zase teplota nad nulou, přes den dokonce sluníčko. Od tohoto dne ranní
teploty neklesly pod –8 °C. Přes den bývá nad nulou a pomalu začíná tát sníh. Zem je stále
zmrzlá, na první jarní den, 21. března, je všude hodně mokro, ale sníh se ještě místy drží.
3. dubna prší, 5. je však Velký Pátek, začínají Velikonoce. Je velmi chladno, ale přes sobotu
se oteplilo na +13 °C a v neděli o Velikonocích je poprvé letos trochu teplo, je jasno,
+16 °C. Také v pondělí. Počasí letos velikonočním svátkům přálo. Zato o týden později se
ochladilo a chumelí. 14. dubna je ráno na silnicích 15 cm sněhu, večer –3 °C. Další den
následuje prudké oteplení na +12 °C, sníh taje. Letošní jarní počasí se vyznačuje velkými
výkyvy.
Od 16. dubna je krásné jarní počasí, teploty dosahují až +24 °C, v jiných oblastech České
republiky i +26 °C. Je teplo, jasno, ale i větrno. Příroda se konečně probouzí. Teprve kvetou
bledule a začíná se zelenat tráva. 19. 4. vyjeli se zpožděním poprvé do polí zemědělci
s traktory. Je opravdu co dohánět, ovšem pokud nám to příroda dovolí.
Žádné velké povodně na takové množství sněhu u nás v potoce nebyly. Sníh tál pozvolna.
Až teď, z toho zatím posledního sněžení, byla voda dost vysoká, ale během tří dnů hladina
klesla. 26. dubna u nás z dálky letos poprvé zahřmělo. 29. dubna pak už přišla první skutečná
bouřka.
Celý týden je deštivo, 4. května byla odpoledne bouřka a padaly velmi prudce kroupy. Během
dvou minut bylo bílo a ještě po dvou hodinách místy kroupy ležely. V potoce rychle stoupla
voda a ta stojí i na lukách. Chladno a deštivo je až do 28. května, kdy denní teploty byly
pouze do +6 °C. Zlom nastal 29. 5. Ráno byl jen 1 °C nad nulou, bylo však jasno a přes den se
tak prudce oteplovalo, že lidé začali sušit sena. Teploty dosahovaly +26 °C.
Po přechodu studené fronty 4. června se oteplilo až do +32 °C a tyto teploty přetrvaly
do neděle 9. června. Poté přišla bouřka a dalších 14 dnů už bylo chladněji. Teploty se
pohybovaly nepravidelně nad 20 °C a byly i časté přeháňky.

Toto střídání počasí se udrželo až do 8. července, kdy se přihnala bouřka a z tmavých mraků,
téměř černých, se spustil déšť. Pršelo i po celý další den. K tomu foukal silný severozápadní
vítr, a tak teploty neměly šanci potvrdit, že je červenec. Rtuť teploměru se pohybovala mezi
pouhými 9 až 13 °C. K večeru déšť přecházel v přeháňky. Teprve poslední týden v červenci
byl opět pěkný a slunný. Přitom 21., 22. a 23. července byly ranní teploty velmi nízké, pouhé
2 a 3 °C nad nulou. Přes den však bylo slunečno.
S prvními srpnovými dny se rozpršelo znovu. Počasí vůbec nepřeje žním. Je mokro,
kombajny nemohou vyjet do polí. Jen několik pěkných slunečných dnů nestačí vysoušet
promočené lány obilí. Víkend 10. a 11. srpna je letní slunečný a znovu prší a následuje
proměnlivé počasí se sluníčkem a přeháňkami až do 27. srpna, kdy byly i bouřky. Závěrečné
dny prázdnin, co se týká počasí, se vydařily. Avšak 1. září bylo opět deštivé. 2. září se
vyčasilo, je slunečno až do 5. září, kdy přišla se studenou vlnou bouřka a déšť. Prší a hřmí
také 6. září, o den později prší celý den a je silný severozápadní vítr. Prší i následující celý
den. Léto se chýlí k podzimu a letos je opravdu chladné a deštivé, až na pár výjimek. Ještě
jsou tady vlaštovičky, ale už se hodně houfují.
Zemědělci mají velké problémy se sklizní obilí. Pole jsou místy doslova samé bahno.
V okolních vesnicích (v Helvíkově a Anenské Studánce) je obilí na poli a prorůstá. Je mokro
a chladno, bude se muset zaorat. Také v naší obci museli zemědělci část úrody zaorat.
28. září je hezký a slunečný den, snad je to zázrak, také 29. září je pěkné, ale 30. už zase prší.
A tak se střídají deštivé dny s pěknějšími. V říjnu je těch pěknějších oproti měsíci září
poměrně více. Svatováclavské časy jsou letos „vybírány“ po dvou, třech dnech a zase prší.
První mrazík ranní přišel až 24. října, kdy jsou –3 °C. Vzduch se proteplil až po poledni.
Od neděle 27. října znovu prší a 30. října se přihnal silný studený vítr. V rozhlasových
zprávách uváděli, že v severních a horských oblastech republiky dosahoval rychlosti vichřice.
S posledním říjnovým dnem se vítr utišil a bylo polojasno. V prvních listopadových dnech se
střídá polojasno s přeháňkami, ale na toto roční období je poměrně teplo. Až do 13. listopadu
teploty vystupujíc +16 °C. 14. listopadu začalo pršet, otočil se vítr na severní a denní teploty
se pohybují od +4 do +6 °C. Toto počasí přetrvává do 22. listopadu. 23. listopadu je první
větší mrazík –7 °C. Další dny jsou teploty pod nulou, poprvé se nachumelilo.
Teploty se udržují mírně okolo nuly a místo deště padá sníh. Chumelí. 2. prosince televize
hlásí ve zprávách sněhové přívaly ve Švýcarských Alpách, největší za posledních 40 let. Také

v Alpách v Rakousku napadlo hodně sněhu. U nás hlásí nejvíc Krkonoše 40 cm. Rozumí se
za tento den, 2. prosinec. První větší mráz byl 14. prosince, bylo jasno a –10 °C.
Od 15. prosince však už je opět zamračeno a teploty se pohybují okolo 0 °C, občas sněží.
19. prosince jsou teploty nad nulou a prší, večer déšť přechází ve sněžení. Chumelí a
ochlazuje se po celý následující den. Zvětšuje se mráz, na silnicích a zvláště ve velkých
městech hlásí sněhovou kalamitu. Zvláště z Prahy a Ostravy. 21. prosince začíná pravá zima.
Je zimní slunovrat, ráno je jasno a –17 °C. Přes den za poledne vystoupila teplota k –7 °C.
Příroda je jako v pohádce, ale je zima, večer –20 °C. Přicházejí nejkrásnější dny v roce vánoční svátky. Letošní rok bohaté na sníh i velké mrazy. Ranní teploty se pohybují
až do 30. prosince mezi –20 až –29 °C. Přes den je vždy jasno a jen –12 až –13 °C. S večery
přicházejí mrazy silnější. Teprve poslední den v roce je ráno zamračené s teplotou –18 °C a
sněží. Loučí se s námi večer s teplotou –13 °C.
Na Štědrý den byl v letošním roce měsíční úplněk. V jedné rozhlasové relaci se
meteorologové vyjádřili, že pokud připadá měsíční úplněk na Štědrý večer, není tento rok ani
jedno roční období pořádné a vydařené. Ano, jaro, léto i podzim se prolínaly jak srážkami, tak
teplotami. Až zima nám pověděla pořádně své. Sněhu i mrazů máme dostatek už od listopadu.
28. prosince hlásili v televizi ve večerních zprávách, že nás navštívila nejhorší zima
za poslední desetiletí.
V Rumunsku jsou velké sněhové bouře, spojené se silnými mrazy. Také ve Francii jsou velké
mrazy. Ale nejen v Evropě, i celé severozápadní Spojené státy americké trpí zimními
rozmary. Na dnešek v noci 30. prosince tuto oblast zasáhla silná sněhová bouře a
meteorologové předpovídají příchod další. Rozhlas a televize v těchto končinách upozorňují
občany, aby zbytečně nevycházeli z domovů ani nevyjížděli s auty. Mimo provoz jsou dálnice
a dvě letiště. V Rumunsku je 200 vesnic bez elektřiny a na silnicích jsou metrové vrstvy
sněhu.
U nás hlásí nejnižší teplotu –29 °C z Černé v Pošumaví a z Husince v jižních Čechách. V naší
obci je mráz –29 °C také.

Úmrtí
12. 2. 1996

paní Emilie Vicianová, 70 let, Květná č. p. 21. Zemřela na zánět průdušek a
plic, diagnóza J18. Pohřbena do země v květné.

14. 2. 1996

paní Květuše Carbolová, 61 let, Luková č. p. 117. Diagnóza I42,
kardiomyopatie. Rozloučení v krematoriu v České Třebové.

2. 5. 1996

je pravděpodobné datum úmrtí paní Ludmily Císařové, bytem v Modlitebně
Jana Amose Komenského. Byla nalezena vikářem panem Vančou a věřícími,
kteří přišli na nedělní bohoslužbu 4. května 1996. Lékař určil diagnózu cévní
mozkovou příhodu. Rozloučení se zesnulou zařídil pan Vanča v Husově domě
v Lanškrouně a byla převezena ke kremaci do České Třebové.

6. 5. 1996

paní Apolonie Musilová, 86 let, Květná č. p. 15. Diagnóza I70.9, arteroskleróza
universalis. Rozloučení v České Třebové a kremace.

20. 8. 1996

pan Augustin Kyral, 73 let, Luková č. p. 76. Zemřel doma, diagnóza C20,
zhoubný novotvar konečníku Pohřeb do země v Lukové.

18. 11. 1996 paní Jarmila Zelerová, 57 let, Květná č. p. 22. Diagnóza C22, karcinom jater.
Rozloučení a kremace v České Třebové.
22. 12. 1996 paní Margita Paluříková, 59 let, Luková č. p. 78. Diagnóza MCP I63.5,
infekční cerebri. Rozloučení a kremace v České Třebové.

Narozené děti
14. 7. 1996

Klára Ondrušková, narozena v Ústí nad Orlicí

Je to smutné, ale za celý rok se v naší obci narodilo jen jediné dítě. Celostátně klesá
porodnost. Nedostatek bytů, velká drahota, špatné spojené do zaměstnání anebo samotná
nezaměstnanost, to jsou jevy, kam nás přivedlo sedm let demokracie, ale hlavně politiky,
která ani trochu nepřeje mladým manželstvím.

Počet obyvatel
V obci k 31. 12. 1996 žije 698 občanů, z toho v Květné 70. Nejstarší občankou je paní Marta
Dolečková, která letos oslavila 89 narozeniny.
Školku navštěvuje 24 dětí, základní školu 25 školáků.

Slovo na závěr
Rok 1996 je u konce. Lidé vystřelují světlice a dělbuchy. Je tak veliký rámus tou pravou
oslavou radosti, že jsme se dožili nového roku 1997? Co starých lidí, malých nemluvňat,
avšak i zvířat těmito nadmíru hlučnými radovánkami trpí! A zatím v naší obci nikdo neumí,
možná ani nechce zakročit. Bohužel, z radosti jedněch mají druzí děs a stres. Nutno
podotknout, že těch druhých je většina. Dokážeme se navzájem převychovat? Snad i to se
jednou na těchto stránkách dočteme.

1997
Slovo na úvod
Vstupujeme do prvního roku po volbách, kdy u moci v naší republice zůstává nadále koalice a
pod jejich vládou v předchozích letech vývoj demokracie naplňuje očekávání poctivých
občanů. Atmosféra i vztahy mezi lidmi jsou napjaté, usměrňované jakousi honbou za penězi a
dá se říci i závistí. Utvářejí se úplně jiné vztahy mezi lidmi i ve vesnici. Dopřejme si
trpělivost s vírou, že čas vše spraví k lepšímu. Ovšem, musí být dobrá vůle nás všech.

Veřejně prospěšné práce
Plynofikace obce
Již v loňském roce 1996 jsem psala v kronice o tom, že nebylo jednoduché prosadit
u Východočeské plynárenské společnosti povolení k plynofikaci naší obce.
Začátek letošního roku byl ve znamení zahájení stavebního řízení pro povolení stavby včetně
vydání územního rozhodnutí a uskutečnit výběrové řízení na firmu, která realizaci stavby
plynovodu provede. Bylo třeba také v neposlední řadě sdružit finanční prostředky na úhradu
stavebních prací. Muselo být opět pokračováno v dalekosáhlých jednáních s budoucím
provozovatelem plynovodu o vyhlášení výběrového řízení, které se uskutečnilo v lednu 1997
v sídle Východočeské plynárenské společnosti v Litomyšli. Výsledkem řízení bylo vybrání
firmy GM-GASMONT Staré Hradiště, která podala nabídku s nejnižší cenou, znamenající
pro obec shromáždit 6 milionů 300 tisíc korun českých. Rozpočtová cena přesahovala
12 milionů korun českých. Smlouvu o dílo byla obec přinucena uzavřít s tím, že
před dokončením stavby bude celá akce převedena na budoucího provozovatele.
Stavební povolení bylo vydáno 2. dubna 1997 Stavebním úřadem v Lanškrouně, zahájení
stavby bylo určeno podle uzavřené smlouvy na duben 1997, dokončení potom na září téhož
roku.
Předmětem smlouvy je výstavba středotlakého rozvodu zemního plynu v obci Luková v délce
přibližně 8,5 kilometru, včetně vybudování regulační stanice a vysokotlaké přípojky v délce
18 metrů.

Pro přehled uvádím jednotlivé finanční položky na úhradu stavby:
-

2,3 milionů korun českých od České spořitelny a.s. Ústí nad Orlicí (úrok činí 16,8 %, tj.
2,6 milionů korun českých),

-

1,5 milionu korun českých od ASANACE s.r.o. Žichlínek (úrok činí 5 %),

-

0,6 milionu korun příspěvek od občanů obce,

-

0,3 milionu korun úhrada Zemědělsko-obchodního družstva (tato suma vlastně pokryla
navýšení nákladů na materiál z důvodu velkoodběru ZOD Luková),

-

1,1 milionu korun hotově z obecního rozpočtu.
5,8 milionů korun českých celkem.

Splácení úvěrů se uskuteční u České spořitelny a.s. 6 let po 440.000,- + úrok.
U Asanace 5 let, v prvním roce 500.000,-, další 4 roky potom po 250.000,-.

Výstavbu plynovodních přípojek hradila Východočeská plynárenská akciová společnost
ve výši 4,5 milionů korun českých, což představuje 4,5 km plynového vedení. Dohoda byla
uzavřena v roce 1996 v Hradci Králové.
Dokončení stavby bylo posunuto z důvodu povodně v měsíci červenci na konec října.
Při stavbě došlo k určitým finančním úsporám. Podstatným snížením finančních nákladů
na stavbu bylo darování zásypového písku z pozemku manželů Františka a Marty Jankových.
Další finanční úspory představovala stavební činnost obce při zřízení základů pod regulační
stanici, oplocení, dlažby a příjezdové komunikace včetně propustku a elektrické přípojky
u regulační stanice RS-VTL-1500, umístěné na hranici mezi naší obcí a Damníkovem.
Samotná práce se rozjela prvním výkopem u Dvora. Plynofikace pokračuje rychlým tempem,
1. června jsou už u traktorové stanice, jedou k pomníku padlých. Z druhé strany obce jsou
u školy a za humny u Jankových. Hotovy jsou i domky za dráhou. Vedení plynu vede
pod tratí. Ze školní zahrady je vybudován protlak dlouhý 37 metrů - nejdelší při stavbě plynu
v obci.

Práce se velmi opozdily a na čas zastavily v období záplav, které postihly naši obec
v červenci tohoto roku.
10. září přijeli plynaři stavět regulační stanici RS-VTL-1500, umístěnou na hranici mezi naší
obcí a Damníkovem. Bude sloužit pro obě obce společně. 23. září byl uskutečněn poslední
výkop pro plyn, a to přechod (průtlakem) pod potokem u školy.
Postup prací následně celou naší obcí i stavbu stanice RS-VTL-1500 je zdokumentován
ve fotodokumentaci kroniky.
Rozhodnutí k uvedení plynovodu do zkušebního provozu bylo vydáno 16. října 1997.
Od tohoto dne již mohli občané zahájit odběr, a tím i vytápět domácnosti, což využilo
na 50 odběratelů. Většina z nich měla již plynofikaci domácnosti dokončenou a čekala
na kýžené povolení hlavních uzavíracích kohoutů, protože počasí bylo v tuto roční dobu již
velmi chladné a nepříznivé.
Kolaudace byla provedena 24. 11. 1997 a ihned bylo vydáno kolaudační rozhodnutí s tím, že
konečné povrchové úpravy budou dokončeny začátkem příštího roku.
Současně s průběhem stavby byli povinni budoucí odběratelé, to znamená obec, občané,
podnikatelé, postavit si přípojové skříně. Obec zřídila celkem 6 skříní s dvojím odběrem.
Základní škola č. p. 6, č. p. 125, Kulturní dům + byt, tělocvičnu + pohostinství, hasičská
zbrojnice + byt a budova Obecního úřadu + mateřská škola č. p. 102.
Ještě v prosinci roku 1997 se podařilo plynofikovat hasičskou zbrojnici včetně bytu a budovu
základní školy č. p. 6.
Na konci roku 1997 bylo vytápěno na 110 domácností zemním plynem z celkových 186
dokončených přípojek. V celé obci nebyly plynofikovány pouze 4 nemovitosti, tím jejich
majitelé nevyužili finanční příspěvek od Východočeské plynárenské akciové společnosti,
která přípojky hradila.
Tato náročná stavební akce přinesla naší obci velmi podstatné ekologické zlepšení. Ovzduší
není tolik zamořováno z komínů kouřem spalovaného uhlí. Občanům odpadlo shánění uhlí a
zvláště starší nebo nemocní lidé nemají problémy s těžkou a namáhavou prací při jeho úklidu.
Vytápění plynem odpovídá pohodlnému topení elektrickými přímotopy nebo dálkovému
vytápění v městských bytech. Občané obci si váží vymoženosti tohoto vytápění o to více,

protože v dnešní době se nepoštěstí každé obci tak finančně náročnou akci uskutečnit.
To především záleží na přístupu jak ke všem nadřízeným orgánům a organizacím, tak k obci
právě pana starosty. Nebudu psát lež, když napíši, že největší zásluhu na celé této stavbě má
náš starosta, pan Josef Paulus. Jen on ví, co času - často na úkor rodiny - umění vyjednávání
umění počítat, ale také ovládání nervů a jiné a jiné, co my, občané, obyčejní lidé, si neumíme
v dnešní komplikované době při provádění takového díla ani představit. Za to vše mu patří
opravdové poděkování.
Vodovod Květná
Na podzim po dokončení plynofikace bylo nutné rozšířit vodovodní řád v Květné od prodejny
k čekárně ČSAD v délce 350 metrů. Současně se na vodovodní řád připojilo osm popisných
čísel.
Zemní práce provedla firma Paulus Mladějov a firma Gasmont, montáž Vodovody a
kanalizace Lanškroun. Obec pomohla při protlaku pod zemí včetně osazení dvou hydrantů
na odkalení. Dokončení celé akce bude v roce 1998.
Svoz domovního odpadu
Svoz domovního odpadu a popela se provádí pravidelně po 14 dnech.
Územní plán sídelního útvaru
V roce 1997 byl rozpracován Územní plán sídelního útvaru včetně katastrálního území
Květná do fáze projednávání územních a hospodářských zásad. Ty potom předložila
k projednávání projekční kancelář TIPOS Ústí nad Orlicí - Ing. arch Petr Kulda, Ing. Libor
Fojtík a Oldřich Šafránek. Kreslili všechny projekty obce. Předpoklad předložení a schválení
konceptu územního plánu se předpokládá v polovině roku 1998.
Nezaměstnanost
Také v letošním roce tři občané z naší obce, kteří jsou nezaměstnaní a vedeni v evidenci
na Úřadu práce, pracovali na veřejně prospěšných pracích v obci. Vypomohli při zřízení
přívodních skříní pro obec, pracovali na stavebních pracích u regulační stanice, provedli
údržbu čekáren a kanalizace.

Podíleli se na rozšíření vodovodního řádu v Květné a na obnovovacích pracích po povodni.
Finanční odměnu dostávali propočítanou stejně jako v roce 1996.

Zemědělské družstvo
Rostlinná výroba
Letošní rok 1997 si zemědělci zapamatují jako rok výjimečný. Výjimečný jednak časným
nástupem jarních prací a červencovou povodní.
První výjezd na pole byl již ve dnech 11. až 15. března, kdy zemědělci prováděli smykování.
11. a 12. března zaseli 62 ha máku, 12. až 15. března potom 154 ha jarního ječmene.
Žně byly zahájeny 15. a 16. července sklizní ječmene ozimého v Květné. Deštivé počasí a
povodeň v červenci na čas žňové práce přerušily. Přesto však koncem srpna byly žňové práce
hotovy, a to především také zásluhou nového kombajnu německé firmy CLASS, který
družstvo zakoupilo zhruba za 7 milionů korun. Kombajn má dvojnásobný výkon než
kombajny stávající E 516 nebo E 517. Řidiči Jaroslav Vaníček mladší a Zdeněk Pobořil
s kombajnem Class sklidili z 226 ha všechnu řepku, ze 124 ha hrách. Celkově tento kombajn
sklidil 811 ha. Dále sklidili zemědělci 1134 ha obilí, 62 ha máku a 70 ha jetelového semínka.
S kombajnem Class byli pět dní vypomoci při sklizni na Moravě.
Výnos obilovin byl letošní rok poměrně slušný. Zaseto bylo 1134 ha obilí a průměrně se
sklidilo z 1 hektaru 50,6 metrických centů. Řepka vyšla na 33 q z 1 hektaru. Nízké výnosy
byly u máku (4,5 q z 1 hektaru) a u hrachu (17,5 q z 1 hektaru).
O žních vypomáhaly dva kombajny z družstva Uničovice. Jednalo se o americké typy Casse a
za šest dnů (od 19. do 24. srpna) sklidily úrodu ze 104 hektarů.
Srpen byl velmi suchým měsícem, což přispělo k včasnému ukončení žní. 27. srpna odvozem
poslední slámy z polí byly žně hotovy.
Pro podzimní setí si zemědělci pronajali z Agrochemu Lanškroun tříkolový nosič nářadí
Horsche. Na nosič použili secí mašinu Amazone s šestimetrovým záběrem. Tato kombinace
během 11 dnů od 14. do 24. srpna zasela 341 ha řepky ozimé pro sklizeň v roce 1998,

při obsluze pouze jedním člověkem. Dalších 784 ha zaseli 2 lidé se secí mašinou Amazone a
176 ha se secí mašinou Pneu sej. Jednalo se o ozimé obiloviny.
Sklizeň cukrovky provedli zemědělci šestiřádkovým vyorávačem Holmer během dvanácti
dnů. V nepřetržitém provozu, ve dvanáctihodinových směnách, se střídala čtyřčlenná obsluha.
Na odvozu z polí pracovali rovněž čtyři lidé. Cukrovka byla odvezena do cukrovaru
v Hrochově Týnci.
Rostlinná výroba byla v tomto roce zisková.

Živočišná výroba
Popíši stav a užitkovost chovaných zvířat.
Dojnic se chová průměrný stav 915 ks. Průměrná užitkovost je 13,925 litrů, což odpovídá
5083 litrů na jednu krávu a rok a také nárůstu užitkovosti.
Telat je průměrný stav 358 kusů, přírůstek 0,777 kg na jedno tele.
Jalovic chovných je průměrný stav 533 kusů. Přírůstek 0,550 kg na jednu jalovici.
U býků je ukončen výkrm, přírůstek byl 0,996 kg.
Počet prasat na výkrm je průměrný stav 1144 kusů. Průměrný přírůstek 0,659 kg.
Jednu halu pro výkrm býků zemědělci upravili pro výkrm prasat, kde je poloautomatické
krmení pro 630 kusů. Poprvé zde byla prasata naskladněna 16. dubna tohoto roku. V této nové
hale byl přírůstek lepší.
Do druhé haly výkrmny býků byly převáděny nedojící krávy a krmeny speciální krmnou
směsí (dávkou).
Při hodnocení koncem roku však byla vyjádřena nespokojenost, očekávaná užitkovost byla
špatná, proto dojde ke změně.
Celkově tento rok vyšlo družstvo s mírným ziskem.

Stávka železničářů
Od úterý 4. 2. nejezdily přes naši vesnici a vůbec v celé republice až do soboty 8. 2. vlaky.
Pracovníci Českých drah vyhlásili stávku. Železničáři tak dali najevo nesouhlas s vládní
politikou určovanou především stranou ODS. Nejen železničáři jsou s touto politikou
nespokojeni. K odborářům železnic se chtěly připojit i další odborové svazy. Nerozumným
přístupem předsedy vlády (a zároveň ODS) a ministra dopravy stávka z původních 48 hodin
přerostla až na 5 dní. Svůj státnický přístup politika projevil pan místopředseda vlády
(předseda KDU-ČSL - Křesťansko-demokratické unie České strany lidové) a ministr
zemědělství pan Josef Lux. Jeho zásluhou stávka netrvala ještě déle.

Společenské dění
Nový rok přivítali spoluobčané po svém. „Silvestrovská párty“ se konala v Pohostinství
u Konárků od 31. prosince 1996 do 1. ledna 1997 pro ty spoluobčany, kteří toužili
po společnosti.
9. února místní organizace KDU-ČSL pořádala Dětský karneval se soutěží „Co Čech, to
muzikant“. Dětí, které umějí hrát na nějaký hudební nástroj, mají možnost se zúčastnit a
zahrát písničku dle vlastního výběru. Masky mají vstup zdarma, dospělí zaplatí 10 korun,
ostatní 5 korun českých.
14. března pořádala obec Luková Sousedské posezení v Kulturním domě v Lukové.
Návštěvníkům k tanci a poslechu hrála hudba Kontakt z Moravské Třebové. Vstupné se
platilo 25,-, 1 los byl za 5,-. Jako vždy byla velmi bohatá tombola, takže kdo si zakoupil losy,
neprohloupil.
30. dubna kynologové z místní Kynologické organizace uspořádali pálení ohně se zábavou a
občerstvením v kynologické klubovně a na kynologickém cvičišti. Přesto, že bylo špatné
počasí, pálení ohně se vydařilo.
17. října se sešli téměř už tradičně na „své besedě“ důchodci. Účast byla hojná, žáci
z mateřské i základní školy předvedli pěkný program, připravená byla bohatá tombola.
Tentokráte však místo tance se promítala ta strašná povodeň, která naší vesnicí prohnala velké
spousty vody. Občané stále tou hrůzou žijí.

Lukovský mandel - po deseti ročnících pochodu Lukovský mandel, pořádaného vždy ke konci
května, ten letošní se organizátoři rozhodli odložit na konec srpna. Z důvodu obrovské práce a
starostí se stavbou plynovodu ve vesnici. Bohužel, pochod se nekonal ani v srpnu, protože
naši obec postihla v měsíci červenci povodeň s nedozírnými škodami a občané měli úplně jiné
starosti a mnoho práce. Na zábavu nebylo ani pomyšlení.

Nejstarší občanka obce
24. srpna letošního roku oslavila devadesáté narozeniny nejstarší občanka naší obce, paní
Marta Dolečková, bytem Luková č. p. 123. Paní Marta Dolečková se narodila 24. srpna 1907.
Se svým manželem vychovala 7 dětí, tři dcery a čtyři syny. Nejmladší Jaroslav zemřel
tragicky v 18 letech, syn František v 41 letech. Od roku 1966 je paní Marta vdovou. Dnešní
narozeniny oslavila v kruhu svých pěti dětí, dvaceti vnoučat a jednatřiceti pravnoučat.

Základní škola
S ukončením působení na místní škole pana učitele Kosiny ke dni 30. 6. 1997 nám pan učitel
v květnu 1997 věnoval 4 velké archy a 37 menších archů fotografií se slovním doprovodem
pro obecní kroniku. Škola má pečlivě vedenou kroniku s bohatou fotodokumentací právě
zásluhou jmenovaného učitele.
Rodiče velice litují odchodu pana učitele Kosiny, který je rodiči dětí hodnocen jedním
z nejlepších kantorů za poslední období v naší škole. Pan Pavel Kosina nastoupil jako učitel
na školu v naší obci 1. února 1990. Po odchodu ředitelky školy, paní Libuše Bednářové,
do důchodu, byl pan učitel Kosina od 1. července 1996 pověřen řízením školy. Svoji činnost
na škole ukončil 30. června 1997.
V příloze kroniky pro rok 1997 je založen výpis učitele Kosiny z doby jeho působní na škole.
Celkem čtyři listy, na kterých sepsal svoje vzpomínky na Základní školu v Lukové. Sepsal je,
jak sám uvádí, nežádost jeho kolegyně, paní Radomíry Koudelkové.
Paní Koudelková vypracovala diplomovou práci roku 1997 pro Pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci, kde studovala katedru učitelství pro první stupeň základní
školy. Jako téma diplomové práce si zvolila „Lukovská škola očima kronik a pamětníků“.

Ke své práci použila vzpomínek učitelů působících na škole v naší obci, pamětníků z řad
lukovských občanů, čerpala ze zápisů v Obecní kronice a Kronice školy. Paní Koudelková
odvedla pečlivou práci, a tím má naše obec zpracované dílo, které opravdu stojí za přečtení.
Je majetkem paní Radomíry Koudelkové.

Rušení prodejny u Koudelků
Z důvodů klesající tržby a zvýšených nákladů na udržování prodejny došlo k uzavření
obchodu. 30. června byl tedy ukončen prodej velkého výběru a širokého sortimentu zboží
v obchodě, kde vládla ochota a vlídnost při nákupu. Klesající životní úroveň obyvatel, nízké
platy nebo nezaměstnanost, zvyšování cen zboží však přivádělo čím dál tím méně
nakupujících. Budovu nyní Koudelkovi používají pro soukromé účely, a jak pan Koudelka
sám řekl, není vyloučeno, v případě zlepšení hospodářské situace, že se prodej obnoví.

Krádež v Konzumu
22. ledna vykradli Konzum paní Jandové. Škoda na zboží činí asi 50 tisíc korun. Jednalo se
o sortiment zboží ve složení alkohol, cigarety a cukrovinky. I když byl pachatel tentokrát
dopaden, vzniklou škodu neuhradil.

Dvojnásobný mistr světa v duatlonu
Pan Miroslav Krsek v letošním roce 1997 obhájil loňský titul mistra světa v duatlonu ve své
kategorii „veteráni B“, to znamená ve věku 45-50 let. Tentokrát se závod konal ve Španělsku
ve městě Guernica. Mistrovství světa v Guernice se zúčastnilo celkem 1500 závodníků.
V kategorii „veteráni B“ 50 závodníků. Navíc získal pan Krsek ve své kategorii pro rok 1997
také titul mistra Evropy a mistra republiky. V Českém poháru se umístil celkově
16. z přibližně 250 závodníků. Celkově absolvoval 10 závodů a vždy zvítězil. Letošní rok byl
pro pana Krska vůbec jedním z nejúspěšnějších v jeho dosavadní závodní kariéře. Také byl
za tento rok vyhlášen nejlepším sportovcem okresu Ústí nad Orlicí.
Na tomto úspěchu pana Krska má bezesporu podíl také jeho sponzor JEVI-SPORTKETTLER Česká Třebová. Získal kolo nejlepší kvality i finanční dotace. Blahopřejeme.

Čápi
Čápi přijali za své přemístěné hnízdo na zahradě u Základní školy a vychovali v něm tři
krásná čápata. Pro tento čapí pár se naše obec tak stala opravdovým domovem.

Prodej budovy Modlitebny Jana Amose Komenského
Od dubna letošního roku je tato budova i s pozemky již majetkem manželů Konárkových.
Jednání faráře Vanči vůči evangelickým věřícím v obci jsem popsala již v zápise pro loňský
rok.

Počasí
S novým rokem zima neubrala na své síle. Prakticky celý leden byl mrazivý i bohatý na sníh.
Přišlo dvakrát i náledí.
Totéž nastolil i měsíc únor, ale už koncem prvého týdne se objevily teploty nad nulou, takže
začal sníh pomalu tát. Střídaly se však mrazy s chumelením a po 20. únoru se oteplilo
až k plus osmi stupňům. Místo chumelení začalo pršet. Velký vítr, sluníčko a déšť nám
přinesly vysokou vodu v potoce. Z jiných míst v republice jsou 27. února hlášeny záplavy a
bouřky. U nás bouřka nebyla.
V březnu se teploty pohybují už více nad nulou než pod ní a až do 13. března byly krásné dny
předjaří s ranními teplotami do –6 °C a odpoledními +13 až +16 °C. Od tohoto dne se
ochladilo, otočil se vítr a následující dny střídavě prší i chumelí. 29. března na Bílou sobotu
o velikonočních svátcích je skutečně bílo, venku je plno sněhu. Velikonoce jsou chladné, ale
nakonec deštivé. Duben je chladný, opět se střídá sníh s deštěm. Teprve až poslední týden
stouply teploty k 20 °C, nepršelo, ale poslední dva dny lilo.
Chladno a deštivo bylo až do 4. května. Následovalo oteplení až k 20 °C. Až do 17. května se
střídaly chladnější dny s teplejšími. Noci byly studené, někdy byla teplota jen těsně
nad nulou. 17., 18., 19. května bylo 29 až 30 °C. Potom se přehnala bouřka a teploty se vrátily
zpátky ke dvaceti stupňům, později jen k deseti stupňům a dost pršelo. 27. května padaly
i kroupy.
Sluníčko po delší době vysvitlo až 1. června. Přesto stromy odkvetly dobře a kvetly bohatě.
Také řepka olejka hojně kvete, i jahody. Počasí začátkem června je pěkné, bez deště.

U nás nepršelo ani 8. června na svátek svatého Medarda. Senoseč je v plném proudu. Teplo a
sucho je až do slunovratu, prvního letního dne. Až do konce června se střídají slunečné dny se
zamračenými a deštivými. Zvláště 30. června od odpoledne je bouřka se silným lijákem a
potom i v noci.
První týden prázdnin se střídá jedna bouřka za druhou s prudkými dešti, ráno v neděli
6. července je doslova povodeň.

Povodeň
6. července je potok rozlitý po cestách i zahradách. Stále prší, nejen u nás, ale i na jiných
místech východních Čech a Moravy. Během dne voda mírně opadává. V rádiu hlásí, že silnice
z Lanškrouna na Moravskou Třebovou je v důsledku záplav neprůjezdná.
6. 7. odpoledne přišly znovu silné deště, voda stoupá, celou noc hustě prší, hladina vody je
ráno 7. července zatím nejvyšší. Jsou vyvrácené mohutné stromy na březích potoka, lávky
jsou pod vodou, zaplavené sklepy, cesty, zahrady. To jsme ještě netušili, že nás čeká
v pondělí večer 7. července největší povodňová voda za více než 100 let.
Po páté hodině navečer nastlala v naší obci katastrofa. Po silné bouřce a přívalovém dešti se
už do tak rozvodněného potoka přihnaly další spousty vody. Je zaplavena řada domů, silnice,
náměstí, strženy jsou dva mosty. Výška vody na zahradách dosahovala přes jeden metr.
Hladina vody v lukovském potoce stoupla nejméně o 2,5 metru. Nejhůře jsou postiženi
občané v okolí lávky u č. p. 147, kde nyní bydlí Volfovi, č. p. 148 - rodina Stanislava
Popeláře a dům č. p. 131 paní Zachařové. Půl metru vody v bytových prostorách,
v hospodářství ještě více. Musí se evakuovat lidé i zvířata.
Celkem je vytopených 25 domů. Z dvanácti byli jejich obyvatelé evakuováni do Kulturního
domu, po příbuzných a sousedech. Zatopeny jsou sklepy kromě domů stojících na kopečcích.
Jsou škody i na obecním majetku. Je zaplavena hasičárna, čistírna odpadních vod, stržena
lávka u č. p. 147, most u Modlitebny, další potom pod školou, rozbité cesty, silnice…
První pomoc byla zmatená, lidé jsou tak velkým a prudkým přívalem vody zděšeni.
Zachraňují zvířata a své životy. Na zatopených cestách a silnici je proud vody silný.
Mezi prvními pomáhají pracovníci firmy GASMONT (kteří prováděli v této době rozvod
plynového potrubí v obci) se zemním strojem zn. Fiat Cater-pilar, místní hasiči, ale také
starosta obce. Zemním strojem uvolňovali průtok vody na mostě za obecním úřadem, neboť

tento most má chybně postavený pilíř, který brání proplouvání různých větších těles, která
vysoká voda s sebou přináší. Při ucpání průtoku tímto mostem potom prudce stoupá voda
ve středu obce a dochází k vyšším záplavám. Obecní úřad byl zpřístupněn všem, kdo
potřebovali pomoc. Jednalo se také o případné zavolání lékaře a stále se sledoval stav vody.
8. července ráno svítání odkrylo spoušť, kterou za sebou povodeň zanechala. I když voda byla
stále hodně vysoká, klesla z obytných prostorů domů. Všude je bahno, zničené je bytové
zařízení, podmočené i promočené zdi domů. Jsou strženy ploty, vyvráceny sloupky a mnohdy
i odnešeny vodou. V zatopených domech mají bahno ve skříních, v nádobí, nasáklé oděvy a
promočené zabahněné prádlo. Zatopeny byly i lednice, pračky, ba i auta. Nejdůležitější však
je, že nedošlo ke ztrátám na životech. Nikdo z pamětníků v obci takovou vysokou vodu
nepamatuje.
Při nápravě škod způsobených povodní postiženým vypomohl finančně Odbor sociálních věcí
Městského úřadu v Lanškrouně, Fond humanity Český červený kříž Praha a v neposlední řadě
pojišťovny. Odbor sociálních věcí přispěl dvanácti nemovitostem v průměru osmi tisíci
korunami, celková suma tedy činí 96 tisíc korun českým. Třem nejvíce postiženým
nemovitostem potom třiceti tisíci korunami, celková suma činí 90 tisíc korun českých.
Tyto peníze Městský úřad v Lanškrouně získal ze státního rozpočtu.
Fond humanity Český červený kříž Praha přispěl našim postiženým občanům finanční
částkou 110 tisíc korun českých. Peníze byly určeny rodinám s nezletilými dětmi a občanům
v důchodovém věku.
Finanční úhrada od pojišťoven byla závislá na způsobu pojištění domů a domácností a
na různém přístupu jednotlivých pojišťoven.
Pro oblasti postiženými povodněmi v České republice byly rozhodnutím vlády České
republiky vyčleněny peníze. Z toho naše obec získala 15 tisíc korun dotací na opravu
komunikací včetně propustku u č. p. 31. Stejnou částku dostal Sbor dobrovolných hasičů
na pokrytí škod a 50 tisíc korun dostala obec dotace na škody na obecním majetku. Obec
neuplatňovala finanční požadavky na drobné opravy. Celkově byly škody kryty 60 % z dotací
a 40 % z rozpočtu obce. Oprava lávky u č. p. 148 a č. p. 137 vyšla na 52 tisíc korun českých.
Tato suma byla kryta z povodňových dotací.

Velký problém vyvolaly stržené mosty. Rozbitý most u hasičárny způsobil, že byla silnice
na Květnou neprůjezdná od 7. července až do prosince 1997. Oprava mostu pod základní
školou trvala déle. Do Lanškrouna jsme mohli jezdit buď silnicí za humny - okolo
zemědělského střediska, anebo na Žichlínek, dokud nezbudovala firma Strabag provizorní
ocelový most vedle místa mostu strženého. Silnice za humny je příliš úzká na tak velký
provoz, který přes vesnici probíhá. Oprava mostu pod školou trvala déle, v tomto roce nebyla
dokončena. A tak byl provizorní most jediným východiskem k řešení situace pro průjezdnost
hlavní silnice spojující nás s nejbližším městem. Oba mosty staví firma Strabag z Rychnova
nad Kněžnou. Stavbu financuje Ředitelství silnic a dálnic Pardubice spolu s okresní správou
silnic z Ústí nad Orlicí. Nový most u hasičárny přišel na 2,7 milionů korun českých, cena
mostu u školy bude vyčíslena po jeho dobudování v roce 1998.
Ve fotodokumentaci kroniky je tato nešťastná událost alespoň částečně zachycena. Nejvyšší
vodu století máme natočenou také na videokazetě.
K navýšení hladiny Lukovského potoka přispěly přívaly vody z potoka trpického.
Za normálních okolností je to vlastně strouha, která se dá překročit. Při této povodni
u soutoku obou potoků dosahovala hladina více než výše břehů a voda z něho se vylévala
i na louku.
Tato povodeň nezasáhla jen naši obec, ale podstatnou část východních Čech a ještě krutěji
postihla území Moravy. Všechny naše okolní obce jsou pod vodou. Žichlínek, Sázava,
Tatenice, Krasíkov, část Lanškrouna. Rozhlasové i televizní zprávy, jakož i denní tisk
přibližovaly občanům celé republiky, ba i v jiných zemích naší planety tu strašnou spoušť,
kterou za sebou voda nechávala. Na základě těchto zpráv uvádím pro kroniku naší obce
záznam o největší živelné katastrofě v novodobých dějinách z různých míst této země.
Již 6. 7. v televizních novinách večer ukazují blízký Opatov a Svitavy, jak jsou zaplaveny.
Hladina rybníků v Opatově se přelévá přes hráze, voda zaplavuje silnici, domy, zahrady. Také
říčka Třebůvka je silně rozvodněná a obec Třebovice neprůjezdná. V našem okresním městě
v Ústí nad Orlicí je hladina vody nad hlavní silnicí jeden metr a 80 centimetrů. Jezdí zde
na loďkách, domy, továrny, obchody jsou beznadějně zatopeny. (Denní tisk založen v příloze
kroniky).
Podle televizních zpráv jsou na tom ještě hůře obyvatele Jesenicka a Ostravska. Nakonec však
celá Morava. Rozvodněné řeky Odra, Opava, Bečva, Morava, prostě všechny, i jejich přítoky

zaplavily celé území. V určitých místech voda dosahovala do výše až osmi metrů. Domy byly
zaplaveny až po střechy, některé voda doslova odnesla. Zaplavená jsou města Ostrava, Opava,
Bohumín, Frýdek Místek, Krnov, Bruntál, Šumperk, Olomouc, ale i další a desítky vesnic
jsou odříznuty od světa. Lidé se zachraňují únikem na půdu, do vyšších pater, avšak
i na stromy. Jsou bez jídla, pití, veškerého spojení s okolním světem, bez elektřiny, okolo je
jen voda a chlad. Mnozí naši i smrt v bořících se domech. Utopilo se nepředstavitelné
množství zvířat, není pitná voda. Nad zatopeným územím krouží helikoptéry a zachraňují
zoufalé lidi. Pomáhají hasiči, vojáci České armády. Letecká služba zásobuje odříznuté oblasti.
Vodou projíždějí vojenské obojživelníky.
Snad nejhůře byly postiženy vesnice Troubky a Bochoř. Silný přívalový proud a hladina vody
o výšce osmi metrů pobořily domy, usmrtily lidi a zvířata. Hovoří se o dalších a dalších
vesnicích.

Postižení

nacházejí

nouzová

ubytování
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po příbuzných. Ve městech ukazují ve zprávách zatopená sídliště, nemocnice, školy, továrny.
Je to hrozné, je to šílené, je to šok. Nejhorší je v prvních chvílích hrozná bezmoc. Dokud
nepřišla pomoc druhých, ale ta nebyla hned, lidé čekali na různých místech i několik dní a
nocí za stálého deště.
Ředitel muzea v Přerově řekl, že podobná katastrofa se odehrála před 94 lety, také druhý
týden v červenci. Přívaly vody bouraly domy, braly břehy i porosty vzrostlých stromů, právě
tak, jak nyní.
Psychika lidí je zoufalá. Najdou se však i lidi, kteří přepadávají kamiony s potravinami a
jinou pomocí.
Město Opava zaznamenalo za posledních 200 let nyní největší povodeň.
14. 7. hlásí, že nejhůře je nyní na jižní Moravě, kam povodňová vlna postupuje. Na severní
Moravě řeka Odra se svými zhoubnými vodami postupuje dále Polskem. Obrazová
dokumentace v televizi je moc, moc bolavá. Řekou Moravou protéká dvacetinásobek
normálního průtoku a hladina měla stoletou úroveň vody. Zaplaven je Hodonín, Uherské
Hradiště, samozřejmě i s okolím. Evakuují se vesnice i město Strážnice a další, kde příval
vody čekají. U Moravského Písku naměřili masu vody 5 milionů m3, která postupuje rychlostí
2 km za hodinu. Vesnice Bochoř nepamatuje podobnou apokalypsu 850 let. Během dvaceti
minut voda z Bečvy bořila domy, voda brala všechno, silnice, železnice, mosty.

K 15. červenci muselo být kvůli povodni evakuováno na Moravě přes 60 tisíc obyvatel. Sjeli
se sem hasiči z celé republiky se dvěma tisíci hasičských vozidel, hasičů celkem 27 800.
Během této vodní zkázy hasili 9 600 požárů. Pomáhalo 1 500 policistů, 1 250 vojáků a
nesmírné množství dobrovolníků. Je zničena veškerá zemědělská úroda.
Ve 34 okresech bylo zasaženo 535 měst a obcí a k 5. 9. 1997 byla škoda vyčíslena
na 60 miliard korun českých. Šest okresů požádalo vládu o pomoc. Vláda 16. 7. rozhodla, že
uvolní 13 miliard korun. Ke dni 5. 9. 1997 dala 7,5 miliardy.
Těm, kdo přišli o celý dům všechen majetek, dá vláda 150 tisíc korun. Navíc si občané, kteří
se rozhodnou postavit dům nový, mají možnost vzít si půjčku od státu na dlouhodobou
splátku ve výši 850 tisíc korun. Zatím nikdo neuvedl, jak bude tato půjčka úročena.
Při dnešních cenách, kdy se za 1 milion korun dům nepostaví, je to zoufalá situace pro lidi
postižené povodní. Nemají nic, dům, nábytek ani oblečení či nádobí. Prostě nic a již dvanáctý
den se pohybují v bahně mezi sutinami a s lopatami a s rýči se snaží dělat neskutečné. Česká
televize vysílá zoufalé volání těchto licí o pomoc. Morava vypadá jak po zemětřesení.
Pamětníci, kteří prožili válku, říkají, že země nebyla takto zpustošena, jako je nyní.
Z východních Čech je na tom nejhůře okres Ústí nad Orlicí.
Občané, kteří měli dům zatopený a mají zničený majetek vodou, ale dům nespadl, dostanou
finanční výpomoc od Odboru sociálních věcí dle míry poškození až do výše 30 tisíc korun.
Rodiny s nezletilými dětmi, těhotné ženy a důchodci dostanou finanční výpomoc od Fondu
humanity Českého červeného kříže. Pojištění potom musejí uplatňovat finanční úhradu
u svých pojišťoven.
Ekonomická situace státu byla kritická již před zhoubnými záplavami, dá se říci povodňovou
katastrofou. Vláda již takhle valila nelehké břímě právě nejvíce na obyčejné lidi a nyní
nemůžeme říci, co nás čeká. Víme jen, že národ žije v obavách. Lidé přestávají věřit všemu.
Kdo má zdraví, má naději, ale staří nebo nemocní, ti nevidí žádnou šanci. Snad jen přeplněné
domovy důchodců. O tom však budeme psát, až budeme vědět, jak se vše vyřešilo.
V naší republice je hlášeno 46 lidských obětí z těchto povodní, ale rozhlasové a televizní
zpravodajství mluví o tom, že toto číslo není zřejmě konečné, neboť je ještě několik osob
pohřešovaných.

V Polské republice byl 18. červenec vyhlášen dnem národního smutku jako uctění památky
48 lidských obětí povodní.
29. 7. naše vláda uvolňuje 120 milionů korun pro 80 tisíc dětí v postižených oblastech
ve věku do 15 let na očkování proti infekční žloutence typu A.
Je vyhlášena výzva nepostiženým obcím a okresům, aby pomáhaly postiženým. Ze zpráv
televizních i rozhlasových zaznamenává: okres Pardubice rozdělí 3 miliony korun
mezi okresy Přerov a Ústí nad Orlicí. Městu Opava pomůže Vídeň a Ústí nad Labem.
V těchto těžkých chvílích je útěchou lidská solidarita projevená výpomocí. Žádné peníze však
nenahradí hrůzu a utrpení, kterou povodeň přinesla. Někdo mluví o stoleté vodě, někdo
o tisícileté vodě. Silně pršelo celých 48 hodin bez přestání. Beze stopy zmizeli lidé, zvířata,
země, domy. Jsou strženy mosty, přemístěna celá řečiště, zničeny silnice, železniční koleje,
nastávají sesuvy půdy. Česká televize vysílala 25. července pořad nazvaný „Moravská
apokalypsa“, kde uvádí vodu tisíciletou.
Naše země není jediná, kterou postihly obrovské ničivé záplavy. Na celé planetě ve všech
ročních obdobích jsou hlášeny nepřiměřené změny v počasí, které likvidují někdy celé
vesnice, ba i města se ztrátami na lidských životech a celé přírodě. Názory vědců se různí,
proč dochází k takovým extrémům. Nejprostším vysvětlením zůstává, že příroda začala,
zdůrazňuji slovo ZAČALA, vracet lidstvu to, čím ji po dlouhá léta ničí. Zřejmě nás čekají
ještě další překvapení, se kterými nás příroda musí uvést zpět do rovnováhy života na Zemi.
Na takovouto situaci různých katastrof již po léta upozorňují odborníci a jejich odhady se se
závěrem tisíciletí stále více naplňují.

Téměř do konce července je stále deštivé počasí s bouřkami a voda v potoce se znovu
několikrát zvedla natolik, že se opět vylila z břehů. Zem je plná spodní vody, lidí žijí
ve strachu a stresu. Koncem měsíce hlásí ve zprávách o povodních také v Podkrkonoší na
Labi, dále v Bavorsku, Německu, Polsku i v Rakousku.
První týden v srpnu se konečně ukazuje čím dále častěji na obloze sluníčko, je poměrně teplo
a jen přes víkend přeháňky a bouřky. Vlastně po celý měsíc srpen je pěkné a teplé počasí,
koncem měsíce jsou tropická vedra přes 30 °C.

V obci se dohání práce na plynovodu, kterou povodeň a lijáky opozdily nejméně o tři týdny.
Zemědělci pilně pracují na sklizni obilí. K dnešnímu dni 29. 8. mají vše sklizeno, dodělává se
jen odvoz slámy z polí.
Všude jsou spousty komárů, u nás v obci také. Katastrofální stav je však na Moravě.
V televizních zprávách uvádějí, že komáři doslova uštvali stádo daňků.
Až do 10. října se střídaly dny chladnější s deštěm a dny teplé. Svatováclavské počasí bylo
vybíráno střídavě po dnech. Poté už bylo chladněji a 24. října u nás poprvé chumelilo.
Chumelí i další dny, ale sníh taje. Je však chladno, ráno až –10 °C.
První polovina měsíce listopadu naopak přinesla oteplení, 5. listopadu bylo neuvěřitelných
18 stupňů nad nulou. Od 15. listopadu prakticky až do konce roku střídavě prší nebo mrholí a
teploty se pohybují okolo nuly. Výjimkou byly dny od 20. do 28. listopadu, kdy přimrzlo a
nachumelilo, ale vše hned 24. listopadu roztálo.
Stejně chladno bylo od 13. do 19. prosince, kdy byla hrozná námraza. 20. prosince opět taje,
letošní Vánoce i Silvestr jsou na blátě s teplotami od 1 do 6 stupňů nad nulou. Na blátě letos
o tom větším, protože nejsou upraveny rozkopané cesty po stavbě plynovodu. Vánoční počasí
připomínalo spíše jaro.

Úmrtí
13. 1. 1997

paní Marta Popelářová, 83 let, Luková č. p. 32. Zemřela v obci Sázava u dcery
na těžkou sklerózu mozkových tepen, diagnóza I67.2. Rozloučení
v Lanškrouně.

22. 2. 1997

pan Josef Soudek, 70 let, Luková č. p. 134. Zemřel doma na povšechné
kornatění tepen, diagnóza I70.9. Rozloučení v Lanškrouně.

1. 3. 1997

pan Ladislav Pišťáček, 77 let, zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí
na povšechnou arteriosklerózu, diagnóza I70. Rozloučení v Lanškrouně.

18. 4. 1997

Vladimíra Zelerová, 13 let, Květná č. p. 22. Zemřela doma na otravu léky,
diagnóza X61. Kremace v České Třebové.

10. 5. 1997

paní

Anna

Francová,

83

let.

Zemřela

v Albertinu

v Žamberku

na bronchopneumonii, diagnóza V18.9. Pohřeb do země v Lukové.
23. 6. 1997

pan

Ladislav

Urban,

75

let.

Zemřel

v Albertinu

v Žamberku

na generalizovanou rakovinu plic, diagnóza C34.9. Pohřeb do země v Lukové.
28. 7. 1997

pan Josef Krejsa, 52 let. Zemřel v České Třebové na sebevraždu oběšením,
diagnóza X70. Rozloučení v České Třebové.

19. 8. 1997 paní Božena Sontáková, 72 let, Luková č. p. 18. Zemřela doma na nádor
do prsu do skeletu s metastázami, diagnóza C50.9. Pohřbena do země
v Lukové.
25. 11. 1997 paní Františka Faltýnková, 83 let. Zemřela v sanitě při převozu do nemocnice
v Ústí nad Orlicí na mozkovou arterosklerózu, diagnostika I67.2. Rozloučení
v Lanškrouně.

Narozené děti
19. 5. 1997

Vendula Dolečková, Luková č. p. 90., narozena v Moravské Třebové.

9. 10. 1997

Miroslav Krsek, Luková č. p. 15, narozen ve Svitavách.

3. 11. 1997

Martin Fišar, Luková č. p. 15, narozen v Ústí nad Orlicí.

3. 12. 1997

Martin Volf, Luková č. p. 147, narozen v Hradci Králové.

Počet obyvatel
V naší obci k 31. 12. 1997 žije 691 obyvatel, z toho 625 v Lukové a 66 v Květné.
14 občanů je starších osmdesáti let. Nejstarší občankou je paní Marta Dolečková, která jako
jediná v obci je devadesátiletá.
Ve škole je 24 žáků (1. až 4. ročník). Mateřskou školku navštěvuje 29 dětí.

Slovo na závěr
Tento rok nebyl ekonomicky dobrým rokem. Přesvědčil nás o tom i pád dosavadní Klausovy
vlády v listopadu tohoto roku. Mnoho starostí navíc přidělala občanům hrozná povodeň.
Prostým lidem politické dohady a handrkování nikdy ku prospěchu nebyly. Čekají nás opět
nové volby s tím, že náprava špatného vládnutí bude na úkor lidu.

1998
Slovo na úvod
Prezident republiky ještě koncem roku 1997 sestavil prozatímní vládu České republiky, která
má náš stát vést do předčasných voleb. Jak ovlivní takováto politická situace ve státě i život
v jednotlivých obcích, budeme moci říci až 31. prosince.

Veřejně prospěšné práce
Vodovod Květná
Při práci na vodovodu v Květné, která byla započata již na podzim loňského roku, došlo
k dokončení hlavního vodovodního řádu od kapličky k číslu popisnému 5 společně
s přípojkou na hřbitov. Vybudovalo se také propojení studny s rezervoárem, jakož i dálkové
ovládání hladiny rezervoáru.
K celkovému vzhledu přispěla i oprava fasády na vodojemu a oplocení požární nádrže
v Květné. Finanční náklady na tyto akce činily 200 tisíc korun, z toho dotace 50 tisíc korun
českých. Všechny práce provedla společnost Drup.
Další dokončovací práce v obci
Stále pokračovaly ještě práce na odstraňování škod způsobených ničivou povodní, která naši
obec postihla v červenci loňského roku. Byl dobudován propustek u č. p. 31 (u Popelářových)
a opraven bazén v mateřské školce.
Byla dokončena stavba mostu pod kostelem. Celé toto dílo trvalo 11 měsíců a kolaudace se
uskutečnila v červnu tohoto toku. Celkové dokončení chodníků však z finančních důvodů
letos již nedopadlo. Je odloženo na rok 1999.
Provedly se konečné terénní úpravy po plynofikaci prováděné v loňském roce, a to asfaltování
překopů místních komunikací. Doplatek na tyto akce činil 150 tisíc korun českých.
V roce 1998 je napojeno na odběr plynu již 130 domácností, také kotelna Zemědělskoobchodního družstva.

Peníze pro požárníky
Na dozbrojení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci bylo investováno
150 tisíc korun za obuv a 6 tisíc korun za chladič PS 12.

Oprava ve škole
Firma pana Sodomky z Lanškrouna provedla zavedení plynu do kuchyně v mateřské školce a
zároveň připojila na zemní plyn zakoupený sporák.
Také havárii vodovodu v základní škole pan Sodomka perfektně odstranil. Zároveň opravil
prasklé staré vodovodní potrubí. Těchto pár psaných řádků skrývá spoustu práce, především
odborné, navíc za plného provozu školy, za pouhého jeden a půl dne.

Dotace
Na pokrytí 65 % úroků z úvěru na plynofikaci obce pro tento rok dostala obec z Programu
obnovy venkova. Zbývajících 35 % hradila obec. Celkový úrok činil 246 tisíc korun.
Přes Program obnovy venkova jsme získali 33 tisíc z celkových 50 tisíc korun na veřejné
osvětlení v Květné. Od Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí potom částku 15 tisíc korun
z celkových 24 tisíc na ošetření lip v Květné.

Telefon
V tomto roce došlo k modernizaci telefonního propojení v obci. Jsou zabudovány telefonní
kabely do země a přípojky vedou ke všem popisným číslům. 80 % domácností v naší obci
používá telefon.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr byl dobudován a provoz byl zahájen v podzimních měsících. Sbíralo se železo a
otevřen byl dle potřeby 1x za měsíc. Otevření vždy vyhlásil Obecní úřad rozhlasem.

Nezaměstnaní
Také v letošním roce tři občané z obce pracovali na veřejně prospěšných pracích v obci
od března do konce roku. Pomáhali při každé akci.

Zemědělské družstvo
Rostlinná výroba
Průběh prací v rostlinné výrobě se nelišil od normálního pracovního roku.
První seče luk a jetelů byly ovlivněny suchým počasím, výnosy byly znatelně nižší než jiná
léta. Také drobní chovatelé a zemědělci sklidili málo sena. Druhá seč už byla výnosem
průměrná. Sušší počasí bylo znát i na průběhu žňových prací, kdy 26. srpna byly sklizeny
všechny obiloviny včetně slámy, takže letos byl opravdu brzký termín dožínek.
Výnos obilovin činí 56,2 q/ha, což je třetí nejvyšší od roku 1974 a potvrzuje zkušenost
zemědělců, že sušší počasí je výhodnější.
Z navýšení plochy osevu řepky ozimé z 341 ha mají letos družstevníci velmi dobrý výsledek.
Výnos činí 36,5 q/ha.
Podzim jakoby chtěl vláhou vše vynahradit, byl velice mokrý a vyžádal si veliké úsilí jak
v nasazení techniky, tak i samotných pracovníků. I přes opravdu vysokou obětavost se
nepodařilo sesilážovat asi 30 hektarů kukuřice. Zemědělci se rozhodli, aby nedošlo k dalším
ztrátám, nechat kukuřici na tak promočených polích uzrát na zrno. Sklizení bylo provedeno a
po zámrzu v měsíci listopadu. Výnos dosáhl okolo 80 q z hektaru (před usušením byla
třicetiprocentní vlhkost zrna) a potvrdil správné rozhodnutí o slizni. Kukuřice se sušila
na sušce a zpracovala se jako krmivo do jaderných krmných směsí pro dobytek.
Cukrovku v tomto roce oseli zemědělci v celém žichlínském družstvu na 282 hektarů, což
představuje dosavadní nejvyšší výměru. V Lukové potom bylo oseto 128 hektarů. Také výnos
byl nejvyšší, za Lukovou představoval 58,1 q/ha. Vzhledem k nepříznivému podzimnímu
počasí se nepodařily 3 hektary sklidit, byly zaorány.
Dosavadní politika v republice má špatný dopad i na zemědělce. To se projevilo právě
při prodeji cukrovky do cukrovarů. Jelikož stát dováží velké množství cukru ze zahraničí,
nemá potom zájem vykupovat cukr z domácích zdrojů. A tak i naši zemědělci měli značné
problémy při prodeji cukrovky. Díky jejich úsilí vše dopadlo dobře. Přes předem uzavřené
smlouvy s cukrovary v Hrochově Týnci a v Uničově, ale také přes Školní statek v Lanškrouně
a družstvo Unčovice, se jim cukrovku podařilo prodat. Zaplaceno však nedostali ihned,

cukrovar Hrochův Týnec má zaplatit do poloviny roku 1999 a z Uničova družstevníci nevědí,
jestli jim vůbec zaplatí. Tam má být cukrovar uzavřen (opět důsledek špatné politiky).
Přesto rostlinná výroba, přes tyto problémy v závěru roku, skončila s mírným ziskem.
Živočišná výroba
Stav i přírůstky zvířat se pohybují okolo přibližně stejných čísel jako v loňském roce.
U dojivosti došlo ke zlepšení. Průměr na jednu krávu oproti loňskému průměru 13,925 litrů se
zvýšil na průměr 14,91 litrů, což představuje z 5 083 litrů na jednu krávu a rok zvýšení
na 5 441 litrů. To je pěkné!
Ne všechno mléko se prodá. Družstvo si nechává pro telata a také pro prasata.
4 miliony 831 tisíc litrů bylo prodáno do Průmyslu mléčné výživy Heinz Zábřeh. 93,3 %
z dodávky mléka bylo ve výběrové kvalitě. To je rovněž pěkné!
Ve stáji č. p. 13 došlo k úhynu sedmi kusů dojnic. Příčinou úhynu byl zásah elektrickým
proudem. K probíjení docházelo až z nástřešáku.
Ztráty u všech chovných zvířat jsou menší než vloni.
Družstvo provedlo vypanelování výběhu pro jalovice u stáje Trpík 3. Z důvodu velkého
rozbahnění výběhu zde bylo položeno 400 panelů o rozměru 3x1 metr.
Koupilo samosběrní vůz za 800 tisíc korun českých z STS Strakonice. Objem korby
(nástavby) je 58 m3, potom zakoupilo rotačku-sekačku (žací lista s kondicionérem) za 250
tisíc korun českých od německé firmy Khun.
Celkově družstvo tento rok vyšlo s mírným ziskem.

Snary
Firma Snary rozšířila svoje prostory v obci. V roce 1995, kdy zanikla firma Unitec, byla
budova i areál dva roky prázdné. V prosinci 1997 firma Snary celý komplex Unitecu
odkoupila a v současné době využívá areál k pronájmu jako sklady. V elektrodílně provádí

montáž rozvaděčů a elektrotechnických výrobků. Budova potom slouží Snary k servisu a
obchodu s kancelářskou technikou. Navíc provádí vlastní vývoj nové technologie součástek.
Kromě bývalé budovy Mateřské školky, kde je zavedeno výrobní středisko montáže výrobků
pro externí firmy, provádí firma rekonstrukci části hospodářského stavení č. p. 19 na další
provoz Snary.
Vše je ku prospěchu obce, velká výhoda zaměstnanosti obyvatel, zvláště žen, v místě bydliště.
Celkem má firma Snary 40 zaměstnanců, z toho 20 ve školce a 20 v bývalém Unitecu.
Za zmínku ještě stojí některé další údaje. Firma má 50 procent výrobků na export, průměrný
export na jednoho zaměstnance činí 150 tisíc devizových korun. Za rok jde za 6 milionů
devizových korun produkce do zahraničí.

Společenské dění
Sousedské posezení
Sousedské posezení 13. března pořádané obcí Luková v Kulturním domě v Lukové se
vydařilo. Všichni se dobře bavili, k tanci i poslechu hrála hudba Primátor z České Třebové.
Vstupné bylo za pouhých 25 korun českých a losy byly po pětikoruně. Tradičně byla bohatá
tombola.
Lukovský mandel
Na trasy 10 a 15 km již 11. ročníku pochodu Lukovský mandel se mohli vydat milovníci
přírody a pohybu 30. května. Pořadateli byly tradičně TJ Sokol a Kynologický klub Luková.
Start proběhl od klubovny kynologů a o občerstvení po návratu z pochodu se postarali
„sokolové“ na fotbalovém hřišti. Počasí tentokrát již od dopoledne provázely bouřky a škoda,
že účastníků se sešlo poměrně málo.
Pouťové sportovní odpoledne
O sportovní program pro širokou veřejnost se postaral fotbalový oddíl Sokolu Luková
18. července na fotbalovém hřišti.

Sportovní klání zahájil tým Staré gardy Luková proti fotbalistům z Damníkova. V druhém
zápase se utkala rodina Dolečkova s fotbalisty z Lubníku a závěr tvořilo utkání žen Lanškroun
(nový účastník ligy) versus fotbalisté z Lukové.
K dobré pohodě přispělo výborné občerstvení - grilovaná kuřata, sele, makrely, vše doplněno
patřičnými nápoji.
Posezení s důchodci
Dosud nejvyšší počet důchodců se bavil 16. října na již tradiční besedě nazývané Posezení
s důchodci. O program pro babičky a dědečky se postaraly děti z místní mateřské a základní
školy a místní amatérská hudební skupina KOPR, ve složení Karel Prokop mladší, Dana
Korbičková a Milan Konárek. Zlatým hřebem zábavy byla bohatá tombola.
Silvestr 1998
Na závěr roku 31. prosince pořádala hudební skupina KOPR rozloučení se starým rokem
v přísálí Kulturního domu. Atrakcí bylo vstupné zdarma.

Volby
Funkční období zastupitelstev v obcích je čtyřleté. V letošním roce končí a datum nových
voleb na další období bylo stanoveno na 19. a 20. června 1998. Voliči v naší obci měli téměř
79% účast ve volbách a zvolili si ze tří kandidátek devítičlenné zastupitelstvo ve složení Josef
Paulus, Karel Kárský, Jaroslav Marek, Miroslav Franc, Jaromír Chaloupka, Pavel Janko,
Zdeněk Štefan z Květné, Stanislav Mikulecký a Karel Prokop mladší.

Jmenování vlády
Po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kdy zvítězili sociální
demokraté, 26. července prezident republiky jmenoval novou vládu. Je to první levicová
vláda od roku 1989 (po revoluci, kdy u nás nastal návrat ke kapitalismu). Úkoly bude mít
nelehké. Všechny resorty jsou v takovém stavu, že není možné brzké nápravy, ať už vládne
kdokoliv. I když, věřme, že sociální demokraté mají úmysly hodně věcí napravit, opozice
nebude chtít nechat odhalit svoje chyby, ke kterým docházelo za její vlády. Zbývá nám jen
čekat.

Obchod v Květné
Obchod v Květné změnil v červnu tohoto roku provozovatele. Paní Jandová z Lukové
prodává pravidelně v pondělí, ve středu a v pátek, v létě potom i v sobotu.
Dosavadní prodavač pan Dvořák od podnikání v obchodě v Květné ustoupil poté, co předal
obchod v Trpíku novému podnikateli. Tím přišel o skladové prostory pro obchod v Květné a
další podnikání by zde pro něj bylo ztrátové.

Úhyn ryb
4. června došlo v našem potoce k dosud největšímu úhynu ryb. Českému rybářskému svazu
v Lanškrouně úhynem pěti až šesti tisíců pstruhů vznikla nenahraditelná škoda. Finanční
náhrada je jen „malá“ náplast pro všechny ty, kteří věnují mnoho hodin obětavé práce v chovu
ryb.
Příčinou úhynu bylo pravděpodobně, dle sdělení útvaru životního prostředí v Ústí nad Orlicí,
přehnojení pole u Třebovických stěn. Při prudkém dešti došlo ke splavení hnojení do potoka.
Do dnešního dne, tj. 15. dubna 1998, však rybáři nedostali ani tu patřičnou finanční náhradu.

Havárie na železničním přejezdu
7. dubna se střetl na železničním přejezdu u kafilerie v 7 hodin ráno osobní vlak s kafilerským
nákladním autem s přívěsem. Auto s řidičem přejezd opustilo, vlek však vlak utrhl a tlačil ho
po železniční trati 300 metrů. Naštěstí při velké hmotné škodě nedošlo ke zranění lidí ani
ke ztrátám na životech. Dle šetření selhaly světelné signály, byla velká mlha a řidič auta vlak
neviděl.

Výstava ridgebacků
19. září se v areálu kynologického klubu v Lukové konala speciální výstava Rhodeských
ridgebacků, kterou pořádal Klub chovatelů Rhodeských ridgebacků Brno a Lesní společnost
Lanškroun a. s. Tato Lesní společnost zároveň předvedla lesní a zahradní výrobky své firmy.
Rhodeský ridgeback je plemeno psa, které pochází z Afriky, kde lovci v dřívějších dobách
tyto psy používali k lovu lvů.

V současnosti se jejich chov rozšiřuje hojně i v naší republice. Jsou nejen dobrými společníky
svých pánů, ale také výbornými pomocníky v myslivosti.

Kynologický přebor
1. ročník kynologického přeboru nazvaný O lukovský pohár se uskutečnil 3. října.
Kynologové tak po delší době obnovili tradici dobré práce kynologů v Lukové.
Přes velmi sychravé počasí se závod vydařil, soutěžilo 21 závodníků se svými psy
v kategoriích ZM (základní minimum) - 6 účastníků, sedm v ZV1 (základní výcvik jedna) a
osm v ZV2 (základní výcvik dvě). Z toho byli 4 účastníci z Lukové. Dva pánové rozhodčí
hodnotili závod velmi dobře, všichni zúčastnění byli spokojeni.
Absolutním vítězem se stal pan Petr Šolc se svým psem - německým ovčákem ze základní
kynologické organizace v Lanškrouně.

Lukovský mistr světa
Potřetí získal pan Miroslav Krsek titul mistra světa v duatlonu ve věkové kategorii 45-50 let.
Tentokrát „bojoval“ s pětapadesáti účastníky v německém Wőndelu 23. srpna 1998.
Ve své kategorii „Veteráni B“ na mistrovství Evropy v polském Glogově obsadil náš občan
mezi 36 účastníky v tomto roce 3. místo.
V Telči potom obhájil titul mistra České republiky z roku 1997 v duatlonu ve své věkové
kategorii pro tento rok. Také v tomto roce byl sponzorem pana Krska Jevi-Sport-Kettler
Česká Třebová.

Z Lukové do Himalájí
Ve svých dvaceti letech v roce 1991 zahájil občan naší obce, pan Milan Krátký, cestování
po naší planetě Zemi. Jeho první kroky z naší vlasti směřovaly do států západní Evropy,
následující rok se vypravil do Turecka. V roce 1993 jeden celý měsíc dovolené projel stopem
napříč Evropou přes Německo, Francii až do jihošpanělského přístavu Algeciras (Alkadíra).
Odtud potom cestoval lodí do Maroka a 14 dní cestoval po Maroku, kde se setkal již se
skutečným Orientem - se světem islámu. Při vyprávění pan Krátký uvádí, že přesto, že je
Maroko velmi chudou zemí, je zde úplně jiný svět než v Evropě. Je zde mnoho extrémů,
spousta barev a vůní.

Po návratu do rodné obce začal přemýšlet o cestě do Indie a Nepálu s pobytem na tři měsíce.
Začal získávat informace z cestopisů, televize, různých časopisů. Rok, rok a půl
při intenzivním plánování cesty také z knih a Lonely planet, což je australské vydavatelství a
znamená „osamělá planeta“.
Příprava na takovou cestu je velmi náročná. Především to znamená opustit zaměstnání, mít
finanční náklady na cestu tam, pobyt po celou dobu mimo domov i cestu zpět, získání
tištěných průvodců, očkování a další výbava. Při takovýchto výdajích se rozhodl pro pobyt
jednoroční a poznat v těchto končinách více zemí.
Svoji touhu po poznávání jiného světa začal uskutečňovat 2. září 1997. První tři měsíce
cestoval s přítelkyní. Vyjeli z Prahy autobusem do Istanbulu v Turecku. Cesta trvala 36 hodin.
Druhý den pokračovali do Iránu do Teheránu, také autobusem - 51 hodin a asi 2,5 tisíce
kilometrů. Z Iránu cestovali do Pákistánu, rovněž autobusem, a z Pákistánu do Indie potom
už vlakem. Spolu projeli čtyři země, dále cestoval pan Krátký již sám, přítelkyně se vrátila
domů.
Celkově projel 14 zemí. Po Indii následoval Nepál, kde vystoupal sám, bez průvodce
až do výše 5 380 metrů na horu Gokyo v pohoří Himaláje v národním parku Samar-Kmantha.
Z Nepálu pokračoval do Bangladéše, pak Barmy (dnes již přejmenované na Myanmar),
Thajska, Kambodže, Vietnamu, Laosu, Malajsie, Singapuru, Indonésie - zde projel a prošel
sedm ostrovů - a do Nové Guineje. Zpět potom přes Indonésii do Thajska a odtud letecky
do Prahy. Domů se vrátil 22. října 1998.
Při své cestě zdolal kromě již zmíněné hory Gokyo (5 380 m) další dvě hory vysoké 4000
metrů, 2 sopky vysoké 3 kilometry, celkem 14 dnů strávil při cestách na lodích. Přespával
v levných hotelích, v horách a při pěší turistice potom ve stanu, který nosil s sebou.
Víza indické, íránské a pákistánské si vyřídil doma v České republice, další vždy žádal
v následujících zemích. Dorozumívacím i studijním jazykem po celý rok tohoto putování byla
pro něho angličtina.
Nemohu na těchto stránkách vypsat všechna poznání, všechny zážitky a dojmy z cest do tak
pro nás exotických zemí.

Pan Krátký vyfotil 110 filmů po 37 obrázcích a má mnohastránkové psané deníky. O své
cestě a zážitcích, ale také o zemích a jejich obyvatelích, vypráví velmi poutavě a odborně.
Svolil k uspořádání besedy s občany obce, aby jim mohl přiblížit svět, který poznal a který je
pro mnoho z nás nedostupný.
Za nejdůležitější vybavení na takové putování považuje především dobré boty, tablety
do vody, antibiotika a antimalarika, odpuzovač komárů a ponorný vařič - na převařování
vody. Cenné rady získal na Oddělení cestovní medicíny v Hradci Králové.
Boty měl jen jedny na celou tuto cestu, a že byly opravdu dobré, svědčí o tom, že ho přivedly
zase šťastně domů

Počasí
Příroda nás stále překvapuje. Od 1. ledna až do 20. ledna je neobvykle teplé počasí. 9. ledna
v pražském Klementinu naměřili teplotní rekord, tento den překonala teplota rekord starý více
jak 200 let - bylo 14 stupňů nad nulou. Počasí připomíná spíše jaro, dokonce ráno zpívají
ptáci. Střídavě prší a je jen pár dnů polojasných, zato však deštivých. Od 21. ledna se mírně
ochlazuje, k studenému větru se přidávají sněhové přeháňky a koncem měsíce klesají teploty
až pod mínus 10 stupňů. 31. ledna do rána nachumelilo a večer bylo mínus 17 stupňů.
První únorové ráno nás překvapilo prvním krutým mrazem v této zimě. Rtuť teploměru
ukazovala neuvěřitelných –25 °C. Až do 8. února byly jasné a polojasné, avšak mrazivé dny
i noci. Poté nachumelilo a foukal nám pravý severák. Oblačno a teploty do –8 °C trvají
do 11. 2. Nato se oteplilo na +10 °C, střídají se oblačné a deštivé, avšak teplé dny. 16. 2. je
naměřeno +16 °C ve stínu a večer v televizních zprávách uvádějí, že dny 15. a 16. únor
udělaly teplotní rekord - ano, za 270 let! V tento den létaly u nás včely i mouchy - je jak
na jaře. Do konce měsíce se sice objeví sem tam ranní mrazík, ale dny jsou teplé,
ba i na svátek svatého Matěje 24. února. 27. 2. je 18 stupňů nad nulou, o den později potom
odpoledne i večer chumelí a je jen jeden stupeň nad nulou.
Začátek března je chladný, jsou sněhové přeháňky a je nachumeleno. Další dny jsou oblačné
s přeháňkami i dešťovými a silným větrem. 5. 3. se přehnala přes naše území silná větrná
bouře s hustými černými mraky, odpoledne byla tma, že museli řidiči svítit. Ve večerních

televizních zprávách uvádějí, jaké škody vichřice napáchala na různých místech republiky.
V Praze jsou vyvráceny stromy a potrhané elektrické vedení. V Třebíči stržená střecha
z panelového domu. Na Vysočině vyvrácené stromy. Naší obci se tentokrát škody vyhnuly.
Téměř až do konce měsíce střídavě chumelí a taje a fouká stále studený vítr. I když 20. března
ve 20 hodin a 50 minut začalo astronomické jaro, je od rána chumelenice. Také 21. března
na první jarní den chumelí. Za celou letošní zimu tolik sněhu nespadlo. Další dny sníh taje,
i když je chladno. Až 27. března se dopoledne vyjasnilo a teplota se vyšplhala na +8 °C.
Dokonce dnes u potoka zpívali ptáci. 28. března se stoupající teplotou přecházíme na letní
čas. Poslední dny prvního jarního měsíce jsou proteplené na +17 °C, i když s ranními
mrazíky.
Měsíc duben byl skutečně aprílový. 4. dubna chybí rovných 1000 dní do letopočtu 2000.
Od začátku měsíce až do velikonoční neděle 12. 4. byly dny oblačné, střídavě s mrholením a
denními teplotami do +13 °C. Na Velikonoce v neděli prší a je silný vítr, také v pondělí.
Okolní kopce jsou pod sněhem, hory jsou zasněžené, Jeseníky a Šumpersko hlásí 30 cm
sněhu, Beskydy 40 cm, silnice byly nesjízdné. Navíc bylo v naší republice zaznamenáno
12. dubna zemětřesení. Epicentrum bylo na slovinsko-rakouských hranicích o síle 5,8 stupňů.
U nás v České republice všechny seizmické stanice hlásily otřesy. Kašperské hory mají jednu
z deseti nejlepších a nejpřesnějších stanic na světě. Brno, Hradec Králové, Pardubice hlásily
otřesy půdy také. Lidé byli vystrašení a na stanice telefonovali. Naposledy bylo v České
republice zaznamenáno zemětřesení v roce 1994. Tentokrát bylo 3 minuty před polednem,
podle letního času 3 minuty před 13. hodinou. Také na velikonoční pondělí 13. 4. byly
zaznamenány otřesy půdy.
Po Velikonocích se vyčasilo, i když se střídají studená rána a slunečné větrné dny. Může se
dělat i na polích a zahrádkách. Poslední dny v měsíci jsou teplé, větrné a polojasné,
s teplotami 14 až 18 stupňů. Ani na čarodějnice nepršelo, bylo pěkně.
Pěkné počasí na Prvního máje hned 2. května přerušila první letošní bouřka s deštěm, je však
teplo, 20 stupňů. Den nato přišel odpolední liják s kroupami, ochladilo se, ale už 8. května je
teplota přes 20 °C a 12. května byl první den s tropickou teplotou 29 °C ve stínu. Následovalo
ochlazení, ale stále bez deště. Denní teploty byly jen +7 °C a ráno dokonce mrazíky,
na horách chumelilo, chladno bylo až do 26. 5. Začalo se oteplovat a dna dny nato bylo 26 a
29 °C. Byl však velmi silný vítr, doslova rval i listy ze stromů. Zapršelo až 29. května, kdy

byly bouřky už od dopoledne a padaly i kroupy. Závěr měsíce byl slunečný s teplotami přes
20 °C.
První červnový týden byl opravdu letní, 6. 6. podle zpráv z televize byl překonán teplotní
rekord starý 164 let s teplotou 31 °C. Následující den byl ještě o jeden stupeň teplejší a večer
v devět hodin rtuť teploměru dosahovala k 25 stupňům. Přišla bouřka, ale až do 10. června
jsou vedra. Dalších deset dnů bylo chladných, někdy jen 8 °C přes den, oblačných
s přeháňkami. Od 20. června se oteplilo a střídaly se dny až do konce měsíce jasné a teplejší a
dny s bouřkami a teplotami potom nižšími.
1. červenec byl skutečně krásným teplým prázdninovým dnem. Pak se však ochladilo a
až do 16. července byly dny zamračené, chladné a deštivé. Následné oteplení přišlo rychlo,
18. 7. je již 29 °C a dva další dny překonávaly zase dosavadní teplotní rekordy. Rtuť se
tentokrát vyšplhala až na 33 a 36 °C. V noci se strhla silná a prudká bouřka, déšť a záplavy
postihly tentokrát okolí Prešova a Sabinova na Slovensku. Je hlášeno 36 mrtvých lidí,
40 nezvěstných, vesnice jsou odříznuty od ostatního světa. Nejvíce jsou postiženy cikánské
osady. Nadále je teplo a další prudká bouřka přichází i se silným deštěm hned 22. července
zrána. V obci je porucha na elektrickém vedení.
Z televizních a rozhlasových zpráv jsme se dozvěděli o vodním přívalu a bouřce
ve východních Čechách v okolí Dobrušky, Opočna a Rychnova nad Kněžnou. Záplavy
připomínaly loňskou povodeň. Příval přišel hrozně rychle, jsou strhány mosty, domy,
poškozeny komunikace, úroda. U Rychnova nad Kněžnou přišlo o život 6 lidí a mnoho zvířat.
Škody se odhadují na 1,5 miliardy korun. Nejvíce škod je snad na silnicích.
Teplo a polojasno střídané s oblačnem a bouřkami v posledním červencovém týdnu přešlo
i v následující první dny měsíce srpna. Vedra až 35 °C jsou do 13. srpna a je sucho.
14. až 17. srpna je deštivo, ale pak až do konce prázdnin je pěkné počasí. Zemědělci letos
nemají problémy s pracemi o žních. Urodilo se i ovoce, je dostatek angreštu, rybízu, jahod,
borůvek. S broskvemi a meruňkami, ba i okurkami, jezdí prodejci až do vesnic a nabízejí své
produkty.
Začátek září je proměnlivý až do 12. září a pak prší celý týden, teploty jsou nízké, pohybují se
od 8 °C do 12 °C, jsou hlášeny zvýšené hladiny toků. I náš potok je plný vody, z koryta se
však nevylil. Při každém větším zvýšení vody v potoce si lidé neustále připomínají tu loňskou

spoušť a žijí v obavách, aby se neopakovala. Svatováclavské počasí v podobě babího léta nás
provázelo od 20. do 26. září. Od 27. 9. se obloha zamračila, prší a ochladilo se.
Téměř celý říjen je deštivý a chladný, 13. 10. na horách padá první sníh. Je však velké mokro,
na lukách stojí voda, koncem měsíce je potok znovu plný vody. Zemědělci nemohou sklidit
zbytky cukrovky a kukuřice. Také mají ještě hodně polí orat.
Vítr rychlostí hurikánu až 130 kilometrů za hodinu doprovázel liják po celý první listopadový
den. Opět hlásí ve zprávách z různých míst republiky záplavy. Náš potok je stále úplně plný.
2. 11. přestalo pršet, sluníčko se však ukázalo až 7. listopadu. Následují znovu dny deštivé
až do 17. listopadu, kdy chumelí a přimrzá. Mrazy od –4 °C do –14 °C vydržely až do konce
měsíce.
Mrazivé dny i chmelení nás provázejí první polovinou prosince. 8. a 9. prosince jsou sněhové
přívaly v celé republice a také u nás jsou pěkné závěje. 10. 12. je mráz večer –18 °C a 13. 12.
při –5 °C prší a je velké náledí. Další den se otepluje na +4 °C, prší, sníh taje, voda v potoce
se zvedá. Dále je deštivo, sníh už je jen místy, střídají se další námrazy s chumelením i přes
vánoční svátky. Teploty se pohybují okolo nuly, o Vánocích přimrzlo na –5 °C, je studený
vítr a sněhové přeháňky. Závěr roku prožíváme na námraze, 27. prosince prší a je –5 °C, také
na Moravě mají stejné počasí. Oproti tomu ve zprávách hlásí v Praze +11 °C, v Pardubicích
+7 °C. Na Silvestra máme ráno –2 °C, trochu vítr a oblačno. Dopoledne však vysvitlo
sluníčko a na přelomu roku prosvětluje noc měsíc.
Rozepisuji se o počasí podrobně, protože dochází k opravdovým extrémům. Nevypisuji sem
obrovské záplavy, zemětřesení, soptící sopky z různých zemí světa všech světadílů, nebo
sněhové přívaly a neobvykle vysoké mrazy. Vědci upozorňují na pohromy ještě větší
s přelomem nového tisíciletí.

Vzpomínka na kronikáře pana Jana Němečka
15. dubna tohoto roku zemřel pan Jan Němeček, kronikář naší obce. Zápasil dlouho se svou
nemocí. Přes chatrné zdraví se dožil 75 let. Rozloučení s ním bylo v Lanškrouně v obřadní
síni na hřbitově 22. dubna spolu s rodinnými příslušníky za hojné účasti všech přátel a
známých pana Němečka.

Také 23. dubna na srazu kronikářů okresu Ústí nad Orlicí účastníci srazu věnovali chvilku
ticha k uctění jeho památky. Paní ředitelka Okresního archivu, paní doktorka Marie Macková,
svými slovy vyjádřila poděkování za práci našemu kronikáři, panu Janu Němečkovi.

Úmrtí
14. 1. 1998

paní Růžena Marková, 88 let, Luková č. p. 177. Zemřela v Albertinu
v Žamberku, diagnóza I70.9.

6. 4. 1998

pan Václav Klimeš, 85 let, Luková č. p. 12. Zemřel doma na mozkovou cévní
příhodu, diagnóza I64. Pohřben do země v Lukové.

15. 4. 1998

pan Jan Němeček, 75 let, Luková č. p. 49. Zemřel v nemocnici v Ústí
nad Orlicí na silný zánět průdušek s velkou dechovou nedostatečností,
diagnóza I63.9. Rozloučení v Lanškrouně. Dlouholetý kronikář obce Luková.

14. 9. 1998

paní Marta Dolečková, 91 let, Luková č. p. 123. Zemřela doma, diagnóza
I25.9. Nejstarší občanka v obci. Pohřbena v Lukové do země.

22. 10. 1998 paní Emílie Fišerová, 84 let, Luková č. p. 91. Zemřela v Lanškrouně u syna,
diagnóza I70.9. Rozloučení v Lanškrouně.
7. 11. 1998

paní Jaroslav Vítek, 69 let, Luková č. p. 48. Zemřel doma, diagnóza I25.9 ischemická choroba srdeční. Pohřben v Lukové do země.

25. 11. 1998 paní Štěpánka Komínková, 69 let, Luková č. p. 71. Zemřela doma
na ischemickou chorobu srdeční, diagnóza I25.9. Pohřbena do země v Lukové.

Narozené děti
18. 2. 1998

Anna Popelářová, Luková č. p. 142 (nebydlí zde), narozena ve Vysokém Mýtě.

24. 3. 1998

Martina Novotná, Květná č. p. 1, narozena ve Vysokém Mýtě.

5. 8. 1998

Kristýna Korbičková, Luková č. p. 156, narozena v Moravské Třebové.

25. 8. 1998

Tereza Hejlová, Luková č. p. 155, narozena v Moravské Třebové.

10. 10. 1998 Jiří Klubrt, Luková č. p. 136, narozen v Rychnově nad Kněžnou.

Počet obyvatel
K 31. 12. 1998 žije v obci 694 obyvatel, z toho v Květné 68. Osm občanů je starších 80 let.
Mateřskou školku navštěvuje 24 dětí, v základní škole se učí 26 žáků v 1. až 4. ročníku.

Slovo na závěr
Špatnou politiku v zemi doprovází násilí mezi lidmi. Jsou zaznamenány vraždy taxikářů,
podnikatelů, Romů. Na druhé straně při nové volbě prezidenta republiky rozhodl v jeho
prospěch pouze hlas jednoho poslance a 2. února, kdy pan prezident Václav Havel skládal slib
na druhé volební období, jedna třetina poslanců a senátorů nebyla přítomna. To také hovoří
za vše.
Nadále se válčí v bývalé Jugoslávii - v Kosovu. Obyvatele provází neklid.
Útěchou nám jsou zprávy příjemnější. V letošním roce nás potěšil tým hokejistů. 22. února
1998 se hokejisté České republiky stali poprvé za 90 let trvání olympijskými vítězi v hokeji.
Titul získali v japonském Naganu. Celý národ vítězství silně prožíval.
Velice příjemnou zprávou je také zjištění nově postavených penzionů na Moravě
pro obyvatele, kteří byli postiženi povodní v roce 1997.
Doufejme, že zpráv příjemných bude do budoucna víc než těch špatných.

1999
Slovo na úvod
Píše se poslední rok tisíciletí, který bude mít v dějinách lidstva na začátku jedničku. Uběhne
365 dní a letopočet se začne označovat dvojkou. Něco definitivně skončí, něco nového začne.
A pak tu bude mnohé, co přetrvá zlom tisíciletí. Myslím, že na prvním místě z toho, co
zůstane, je třeba jmenovat lidské tvoření. Prostupovalo dějinami lidstva a bude prostupovat
i v budoucnu v nejrůznějších podobách. Bude záležet jen na obyvatelích všech kontinentů,
jaký život si připraví na naší planetě pro tisíciletí další.

Veřejně prospěšné práce
Až v letošním roce byly dokončeny potřebné práce po červencové povodni v roce 1997
v místní hasičárně a jejím okolí. Byla provedena izolace zdí, oprava omítek Bauraxem včetně
bytu. Také je dokončena oprava druhé poloviny střechy včetně sušící věže na hadice.
Je dodělán chodník i venkovní omítka. Pro terénní úpravy byla ke konci roku navezena hlína
na terénní úpravy. Celkové náklady činí 220 tisíc korun.
Chodník od základní školy v tomto roce z důvodu nedostatku financí dokončen nebyl. Obci
byly přiděleny pouze dotace přes Program obnovy venkova na krytí úroků z úvěru
plynofikace, tj. 65 % v celkových nákladech 230 tisíc korun a 150 tisíc korun
na internet. Jinak obec nedostala přiděleny žádné dotace přes Program obnovy venkova,
přestože o ně řádně požádala. Odůvodnění je takové, že parlamentní komise tyto dotace
zamítla všem obcím, ve kterých žije víc jak 500 obyvatel.
V Květné se podařilo nahrubo opravit cestu - v hodnotě 50 tisíc korun (financoval Obecní
úřad). Práci provedla firma Kastabid Choceň. Jsou také umístěny elektropřípojky pro veřejné
osvětlení do hasičárny a do kapličky sv. Vavřince - v celkové hodnotě 8,5 tisíc korun.
Další prací je odvodnění propustku u Vaníčkových č. p. 84, kde jsou položeny přejezdové
žlaby a odvodnění náhonu u Chlebounových č. p. 88, včetně vybetonování čel propustků a
svedení vody do dešťové kanalizace.

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od dubna do konce listopadu. Vždy je přítomen jeden
pracovník veřejně prospěšných prací, který dohlíží na třídění odpadu. Vše je v začátcích a
po zkušenosti by se dle potřeby zbudoval popřípadě další.
Kromě zmíněných prací se tito pracovníci podíleli na drobnějších pracích a úpravách,
o kterých se v kronice nerozepisuji, a pro obec jsou nutné. Například vstupní lávky
k vodojemu v Květné, zazdění okna v autobusové čekárně, výkopové práce při výměně
špatného kabelu u osvětlení a jiné.

Internet v obci
Obec má instalován internet ve firmě Snary v celkové hodnotě 215 tisíc korun s tím, že
zůstává po dobu pěti let majetkem obce a 3 roky musí být zpřístupněn veřejnosti (což je
podmínkou dotace). V obci jsou tři místa internetu pro veřejnost - 1x obec a 2x Snary.

Zrušení kuchyně v základní škole
Na základě změn na ministerstvu školství byla obec nucena ukončit provoz v základní škole.
Celkové vaření pro obě školská zařízení (základní a mateřskou školu) obstarává kuchyně
v mateřské školce a od 1. 12. 1999 se převážejí jídla.
Za tímto účelem muselo dojít ke stavebním úpravám kuchyně v mateřské škole a také
k doplnění vybavení kuchyně jak v mateřské, tak v základní škole, kde se nyní jídla jen
vydávají. Celá tato záležitost byla pro obec finančně náročná - v celkové hodnotě 120 tisíc
korun. V mateřské školce se v kuchyni musel doplnit nábytek, varná stolička, škrabka
na brambory, termoporty včetně přepravních nerezových nádob, ve kterých za dvě hodiny
klesne teplota jídla pouze o 1 °C. Vyměnilo a doplnilo se nádobí, vše musí odpovídat přísným
hygienickým předpisům. V základní škole je osazen ohřívací výdejní pult, který udržuje jídlo
ve správné teplotě. Také bylo nutné vybudovat příjezdovou cestu přes zahradu základní školy
k jídelně.

Obecní akcie
Obec vlastnila určitý počet akcií VČE a. s. (Východočeská energetika a. s.), které se staly
obchodovatelnými a prodala je výhodně Švédské energetické společnosti za jeden milion 800

tisíc korun. Tyto peníze vlastní obec a o jejich využití bude rozhodnuto až při schvalování
rozpočtu v příštím roce 2000.

Kadeřnictví
K 1. 12. 1999 je v naší obci ukončena provozovna kadeřnictví v budově č. p. 125. Kadeřnice
paní Sotonová si zřídila provoz kadeřnictví ve vlastním domě v Lanškrouně. Nyní je v budově
č. p. 125 přechodně soukromá prodejna paní Strohnerové. Zbytek budovy by měl být použit
na přestavbu na nájemní bydlení.

Mistr světa a zlatá medaile z Ameriky
V sobotu 16. října 1999 proslavil pan Miroslav Krsek své jméno, naši obec i českou vlast
v americké Huntersville. Již počtvrté za sebou se stal veteránským mistrem světa v duatlonu.
Tentokrát závodil jako nejmladší ze třiatřiceti závodníků poprvé ve věkové kategorii 50-55
let. Předchozí tři vítězství (z Německa, Španělska a Itálie) získal v kategorii 45-50 let.
Medaile z Ameriky si váží o to víc, protože v jeho neprospěch hovořil časový posun i kvalitní
konkurence nejen domácích závodníků, potom velmi teplé počasí a téměř stoprocentní
vlhkost vzduchu. Šampionovi se nevyhnulo ani nachlazení. Také jídlo tentokrát neměl
z domova tak, jak na předchozích mistrovstvích.
Bezvadně se mu běžela první desítka kilometrů. Od 2. kilometru mu žádný ze soupeřů
nestačil. Cyklistická část závodu měřila 40 kilometrů a tvrdě na Mirka útočil Američan
Decursey, do depa přijel se ztrátou několika málo vteřin. Rozhodovalo se v závěrečném
pětikilometrovém běhu, Mirek ho vyhrál o pět vteřin. Jak říká sám, o to víc si cení vítězství,
zvláště když se mu podařilo porazit domácí favority.
V letošním roce však měl více úspěchů. V duatlonu skončil druhý na mistrovství Evropy a
vyhrál domácí šampionát. Při mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu, které hostily Janské
Lázně, vybojoval bronzovou medaili. Startoval také na domácím mistrovství veteránů
na dráze, kde vyhrál běhy na 1 500 a 5 000 metrů. Ve své kategorii se mu podařilo vyhrát
i populární Běchovice.

Společenské dění
Společenské dění se nelišilo od minulého roku žádnou akcí. Od oslav nového roku 1999 se
Silvestrem 1998 přes Sousedské posezení, Lukovský mandel, fotbalové Pouťové klání
i taneční zábavu, poté v říjnu Besedu s důchodci a kynology pořádaný závod „O lukovský
pohár“ až zase po oslavu zakončení roku 1999 na Silvestra v Pohostinství u Konárků.
O oblibě pořádaných akcí svědčí dobrá návštěvnost jak našich občanů, tak z okolních obcí i z Lanškrouna. Závodu „O lukovský pohár“ se zúčastnilo 18 závodníků, vítězem se stal pan
Houdek z Lanškrouna se svým německým ovčákem.

Zemědělské družstvo
Pracovní program družstva se v tomto roce nijak významně nelišil od předchozích let, takže
tentokráte nevypisuji podrobnosti. Družstvo nadále prosperuje a zaměstnává značný počet
občanů obcí Luková, Květná, Damníkov, Trpík, ba i Lanškrouna i přes to, že je velmi složité
období pro podnikání právě v oblasti zemědělství.

Personální změna v Mateřské škole
31. srpna tohoto roku odchodem do starobního důchodu ukončila po 38 letech poctivé práce
své působení v naší mateřské škole paní ředitelka Libuše Peichlová.
Když 1. září 1961 po roční praxi na mateřské škole ve Vysokém Mýtě, tehdy ještě slečna
Libuše Hrušová, překročila práh mateřské školy v Lukové, netušila, že zde prožije vlastně
celý svůj aktivní život.
Dva měsíce pracovala jako učitelka, když její paní ředitelka Irena Jiskrová odešla
na mateřskou dovolenou. Po dobu mateřské dovolené paní ředitelky byla Libuše Hrušová
pověřena řízením naší mateřské školky. Paní ředitelka se však už do Lukové nevrátila a slečna
Hrušová byla 1. 4. 1962 ustavena ředitelkou lukovské mateřské školy. Při svém mládí měla
odborné vzdělání, avšak nedlouhou praxi. Svoji funkci i práci vzala odpovědně a poctivě a
dokázala vychovat v naší obci dvě generace dětí. Za dobu jejího vedení prošlo školkou
přes 500 dětí, a to nejen místních, ale dojížděly k nám děti také z Lanškrouna, ze Žichlínka,
z Trpíku, Damníkova a Květné.

Dbala na pečlivou výuku i výchovu dětí, jakož i na vzorný pořádek. Své zkušenosti předala
dvaadvaceti praktikantkám a školu řídila s průběžně působícími osmadvaceti učitelkami
i pomocnými silami. Nejdéle spolupracovala s paní učitelkou Boženou Vackovou, celých
35 let, a 32 roků s paní Marií Michalovičovou, která ve školce vařila.
Mateřská škola byla původně dvoutřídní, později s menším počtem dětí jeden a půl třídní.
Od školního roku 1989/1990 s 24 dětmi pak už jenom jednotřídní.
Podrobnosti o mateřské škole jsou vypsány v pečlivě vedené kronice školky, kterou začal psát
již v roce 1946 ředitel místní školy, pan Ladislav Fišer. Psal ji do roku 1951. Roky 1952 až
1959 nikdo nepsal, ale doplnila je až do roku 1961 článkem paní ředitelka školky Irena
Jiskrová.
Od roku 1962 až do svého odchodu do důchodu - do roku 1999 - veškeré dění zachytila právě
paní ředitelka Libuše Peichlová. Při svém působení ve školce měla pouze dvakrát pětiměsíční
absenci o mateřské dovolené při narození svých dvou dětí.
Za všechna ta léta její poctivé práce těmito řádky vyjadřuji paní Peichlové poděkování za děti,
kterým dávala základ vzdělání pro jejich budoucí život, a za všechny rodiče, kterým se o děti
s láskou a péčí dokázala postarat.
Po jejím odchodu do důchodu je ředitelkou Mateřské školy v obci od 1. 9. 1999 paní Božena
Vacková.

Vykradení Obecního úřadu
27. května 1999 se v nočních hodinách doslova vloupal zloděj do budovy Obecního úřadu
v naší obci. V bočních dveřích budovy, které jsou vstupními do prostor mateřské školy,
rozlomil vložky FAB zámků. Ve školce v přízemí odcizil stavebnici značky Lego v hodnotě
1.790 korun. Propojovacími dveřmi mezi školkou a úřadem se dostal do kanceláří úřadu, kde
vypáčil příruční trezorek a trezor Adlerslügel Wien a odcizil finanční hotovost ve výši 26.200
korun, potom fotoaparát značky Fomei v hodnotě 916 korun a kalkulačku Casio v hodnotě
808 korun. Svým jednáním způsobil Obecnímu úřadu v Lukové podle znaleckého posudku
odcizením věcí škodu ve výši 29.174,- a poškozením zařízení škodu ve výši 10.468,-.
Jako pachatel byl dopaden a zadržen policií v srpnu 1999 občan Slovenské republiky Roman
Hrnčirík. Svoji trestnou činnost prováděl na území České republiky od března 1999 a jednalo

se převážně o vykrádání budov obecních úřadů. Za tuto dobu od března do srpna téhož roku
mu bylo prokázáno 72 případů vloupání do cizích objektů, téměř po celé republice. Bohužel,
vybral si i naši obec, přičemž v blízkém okolí již žádnou jinou. Odcizením movitých věcí
ve všech 72 případech způsobil škodu ve výši cca 1.276.700,- a poškozením zařízení
při vloupání škodu ve výši 423.900,-. Otázkou zůstává, zda vůbec tyto hodnoty kdy uhradí.

Pokus o vraždu
20. 7. 1999 byl zadržen a umístěn v policejní cele devětatřicetiletý muž z Lanškrouna, který
přechodně bydlí v Lukové na č. p. 105. Zde v sobotu kolem druhé hodiny ranní kuchyňským
nožem bodl do zad svou jedenatřicetiletou družku. Ta byla se zraněním převezena
do nemocnice.

Střelnice
Sportovně-střelecký klub policie Orlice Ústí nad Orlicí projevil zájem o prostory bývalé
střelnice u nás v obci. Dříve byl areál využíván střelci organizovanými ve Svazarmu. Střelci
přešli od Svazarmu k Českému střeleckému svazu a zdejší střelecký spolek byl zrušen v roce
1997.
Policejní klub Orlice navázal kontakt s místním obecním úřadem a sepsal smlouvu o tom, že
se vybuduje střelnice ke společnému užívání, avšak s podmínkou, že musí být uzavřena
smlouva o pronájmu pozemku klubu Orlice obecním úřadem.
V roce 1998 bylo započato s úklidovými pracemi a od 15. 8. 1999 byl oficiálně zahájen
provoz střelnice dnem otevřených dveří.
Náplň je sportovní a pro komerční využití to znamená kurzy pro zájemce o zbrojní průkazy,
výcvik a výuka ve střelbě pro veřejnost, a to pravidelně v pátek a v sobotu. V blízké
budoucnosti chtějí střelci začít pracovat s dětmi, hlavně prostřednictvím Základní školy
v Damníkově.
Je zde navoženo 300m2 zeminy a budují se střelecká stanoviště. Hodnota práce dnes již
představuje finanční výši 600 až 700 tisíc korun.

Úplné zatmění Slunce a Měsíc nejblíže k planetě Zemi
11. srpna tohoto roku došlo k úplnému zatmění Slunce, kdy Slunce, Měsíc a planeta Země
byly v jedné přímce. Měsíc se dostal před Slunce a vrhal do jeho prostoru stín. U nás bylo
zatmění vidět jako částečné - pouze malinký srpeček Slunce na okraji prosvítal. Celé zatmění
bylo vidět v Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, jižním Německu nebo v severní Francii a
jinde. Lidé se obávali i konce světa. Poslední úplné zatmění v Čechách bylo 12. května roku
1706 a příští bude 7. října 2135. Zatmění 11. srpna tohoto roku bylo v Čechách největší
v tomto století. Při tomto největším zatmění se přibližně ve 12:30 u nás v obci na několik
minut sešeřilo a prudce ochladilo. Bylo jako navečer, bylo prazvláštní ticho, ptáci přestali
zpívat, ale začal foukat vítr. Vše proběhlo za krásného letního počasí. Ze 30 °C se u nás
prudce ochladilo na 17 °C. Průběh zatmění a opětné vyjasnění trvalo asi jednu hodinu, načež
se znovu zase i oteplilo.
22. 12. byl při slunovratu úplněk Měsíce, večer jasno a teplota –17 °C. Po 130 letech je Měsíc
v tento den slunovratu nejblíže k planetě Zemi. Viditelnost je téměř jak ve dne. Po zatmění
Slunce je to další úkaz ke konci století a tisíciletí.

Počasí
Leden byl na počasí rozmarný. U nás se sice téměř celý měsíc pohybovaly teploty okolo nuly,
občas –3 až –6 °C a střídalo se sněžení s deštěm a mlhami. Sluníčka bylo velmi málo. Citelně
se ochladilo až 29. ledna, nachumelilo a 30. ledna klesla teplota na –10 °C, poslední lednový
den ráno až na –17 °C. Jinde v republice, hlavně jižní Čechy a Praha hlásily teplotní rekordy.
4. ledna bylo +12 °C v Praze a 7. ledna v Husinci +17 °C.
Ze zpráv ze světa se dovídáme 31. ledna, že Palermo na Sicílii je pod sněhem a ostrov
Malorka musel vyhlásit sněhový poplach. Sníh je v Tunisku a v Alžírsku. Velké mrazy
v Rusku, Polsku, Norsku, Finsku. V Rumunsku sněžilo tak hodně, že si sněhová kalamita
vyžádala 13 lidských životů. Vesnice jsou odříznuty od světa, je vyhlášen stav ohrožení. Jsou
zavaleny silnice, dálnice.

Zatímco v lednu bylo tak 3-5 cm sněhu, první únorový den při mrazu –11 °C začalo
i chumelit. 4. 2. se však oteplilo a celý den i noc pršelo a sníh roztál, potok je plný vody, další
den se přehnala vichřice, místy rychlost větru přesahovala přes 150 kilometrů v hodině.
Po poledni je 5. února bouřka! Po přechodu této studené fronty se ochladilo a až do konce
měsíce jsou mrazy okolo –10 °C a chumelí. 13. února je u nás 30 cm sněhu a velké závěje.
Sněhové mantinely okolo silnic jsou metr i více vysoké. Všude padají spousty sněhu, nejen
v naší republice, ale i v jiných státech - východní Slovensko, Maďarsko - tam jsou sněhové
přívaly ještě větší. Zásobování je možné pouze pomocí vrtulníků. Všude pomáhají vojáci.
Je už 20 lidí mrtvých.
V Jeseníkách je 13 obcí odříznutých od světa, místy jsou až 5 metrů vysoké mantinely a
2 metry sněhu. Takové jsou tam sněhové přívaly. Pomáhají vojáci, hasič. Přes noc zůstaly
na silnicích autobusy a auta.
Také na Šumavě padají spousty sněhu. Domorodý lesník říká, že naposledy měli tolik sněhu
před třiceti lety.
V Krkonoších zemřeli ve vánici tři lidé. Ale i v takovém počasí jezdí spousty lidí auty
na hory, zvláště o víkendech. Mnohdy končí v kolonách na neprůjezdných silnicích.
K nemocným mnohde musí povolat helikoptéru, lékaři mohli jezdit jen na sněžných skútrech.
Horalé potvrzují, že tolik sněhu nebylo nejméně 10 let.
U nás je nejvíce zasněženo okolí Suchého vrchu. Česká televize natočila 18. 2. v Lanškrouně
se silničáři krátký šot pro večerní zprávy a tam uváděli, že vesnice Cotkytle a Helvíkov jsou
pro spousty sněhu nepřístupné.
Ještě hůře je v Rakouských a Švýcarských Alpách, kde padají laviny. Je už přes 50 lidí
mrtvých, v horských střediscích je uvězněno na 30 tisíc turistů. Tuto zimu nazývají lavinovou
zimou století. Na zdejších vrcholech je prý místy až 5 metrů sněhu. Ekologové tuto
nepříznivou sněhovou situaci připisují skleníkovému efektu.
Až poslední únorový den a první březnový přinesly oteplení až na +8 °C a také vítr.
Následkem je plný potok vody, další dny prší a potok se již na mnoha místech 2. a 3. března
vylévá ze břehů. Lidé mají velký strach z další ničivé povodně. Stav ohrožení obyvatel
v okolí povodí Lukovského potoka trvá, voda je rozlitá po zahradách a u č. p. 148 už dosahuje

k druhému schodu u vchodových dveří. Chybí snad ani ne půl metru, aby byla situace
obdobná povodni roku 1997. Jsou zatopeny sklepy. K večeru se ochlazuje, voda přestává
stoupat. Další dny se přes noc vrací do koryta potoka a přes den opět rozlévá, ale více
nestoupá. Střídají se dny zamračené s deštěm nebo chumelením, ale teploty nedovolují, aby se
sníh udržel. Také první jarní den nebyl jiný a od 25. 3. se teploty pohybují okolo +15 °C, ale
je větrno. Poslední březnový den s teplotou +19 °C a sluníčkem po celý den předal vládu
měsíci dubnu.
Přes velikonoční svátky do 5. dubna bylo pěkně, s teplotami +16 °C až +19 °C. Už kolik let
nebylo takhle krásné počasí o Velikonocích. Ale apríl byl letos poctivý, po svátcích se střídaly
dny teplejší s větrnými a chladnějšími, s deštěm i se sněhem. Průměrně je letošní duben
teplejší. 22. a 24. 4. se přehnaly přes naši obec i jarní bouřky.
Letošní jako se otevřelo skutečně brzy. Stromy jsou silně napučené a tráva by se mohla místy
nasekat už i na krmení. A to jsou dnes 2 dny před svátkem svatého Jiří, o kterém pranostika
říká, že po svatém Jiří se nemá šlapat už tráva, jak bývá vzrostlá. Letošní datum pranostiku
potvrzuje.
První májový den byl letos překrásný, s teplotou +20 °C a prosluněný až do večera. Jinak byl
máj studený, ale suchý. 15. 5. padaly u nás poměrně velké kroupy, 19. 5. je přízemní mrazík,
bramborová nať je zmrzlá. Na další pěkné dny jsme si museli počkat až do 20. května.
Zapršelo až s bouřkou 31. května.
Červen byl až do 20. poměrně deštivý s bouřkami a teplotami okolo +20 °C. Začátek léta
21. 6. byl chladný i s dalšími dny a hodně prší. Na Pradědu napadlo dokonce 20 cm sněhu,
severní Morava má 3. stupeň povodňové aktivity. Také náš potok je plný vody. Od 25. června
se počasí vylepšovalo a konec školního roku byl teplý a prozářený sluníčkem.
S prvním prázdninovým dnem 1. července nastala vedra. Až do 5. 7. byly hlášeny teploty
z různých míst republiky rekordních výstupů až 34,8 °C. 5. července přišla velká bouřka
s prudkým deštěm, i kroupy padaly. Byl silný vítr. U nás v obci škody nejsou, ale z různých
míst v republice jsou hlášeny přívalové deště se záplavami. Na Táborsku v jižních Čechách
padaly kroupy o průměru 4-5 cm, velikosti slepičích vajec. V televizi ukazovali ve zprávách
rozbité celé střechy domů, zahradní nábytek i pomlácená auta. Kroupy zabíjely i drobné
zvířectvo, o zničené úrodě na zahradách i polích ani nemluvě. Vichr strhával na Plzeňsku
i střechy z panelových domů a byla vyvrácena a polámána spousta stromů.

Následuje ochlazení a déšť, lidé u nás i jinde si připomínají druhé výročí strašlivé povodně.
Chladno je a střídavě déšť až do 15. července. Od 16. do konce měsíce, kromě 20. 7., kdy se
přehnala studená fronta s bouřkou a deštěm, jsou přes den vedra 26 °C až 32 °C, ale noci jsou
studené, jen 5-6 stupňů.
Sucho a vedra, nejteplejší měsíc v roce, tak lze charakterizovat celý měsíc srpen s 11. dnem
v měsíci, kdy bylo úplně zatmění Slunce. Zapršelo pouze 7., 9., 27., 28. a 29. dne v měsíci,
což je k tak vysokým teplotám okolo 30 °C opravdu málo. 29. 8. se potom i ochladilo.
Začátek září je chladný a deštivý, ale už 3. září se vyjasnilo. Až do 18. jsou dny jasné a
polojasné s nízkými ranními teplotami, ale přes den 24 až 29 stupňů. Zase je velmi teplé a
suché počasí. Zapršelo při bouřce 19., 23. a 24. září. Jinak je dále polojasno a teplo. 23. září
začíná podzim, je rovnodennost a do roku 2000 zbývá rovných 100 dní.
Stejné počasí trvá až do 15. října. Poměrně teplo a sucho. 16. 10. se po dešti ochladilo, 18. je
první mrazík ráno –4 °C, 20. října potom –7 °C. Do konce měsíce se střídají dny oblačné
s přeháňkami se dny polojasnými, ale poměrně na toto období přes den vyššími teplotami až
plus 16 °C.
První a druhý listopadový den je teplo, +15 °C a slunečno. Jen 2 °C chybí k teplotnímu
rekordu z roku 1924 k tomuto dni. Od 3. 11. se ochlazuje a fouká studený vítr. Během dalších
dnů prší, pak i sněží, 15. 11. je na Pradědu v Jeseníkách 40 cm sněhu. Od tohoto dne klesají
ranní teploty k –9 °C, přes den však bývají nad nulou a fouká vítr, takže sníh pomalu taje.
Posledního listopade je u nás úplně bez sněhu.
Prosinec začíná náledím při teplotě –5 °C, ale hned 2. prosince vše roztálo, oteplilo se
na +3 °C, pršelo a byla bouřka s prudkým deštěm a kroupami. Ochladilo se, ale až
do 15. prosince bylo mlhavo a deštivo. 15. 12. se ochladilo a začalo chumelit. Teploty klesaly
i pod –10 °C, střídavě sněžilo. Vánoční svátky letos provázel mráz, silný vítr a sněžení. Pravé
zimní počasí bylo až do konce roku 31. prosince.

Úmrtí
8. 1. 1999

pan Miroslav Klubrt, 49 let, Luková č. p. 132. Zemřel doma, diagnóza I80.9.
Rozloučení v Lanškrouně.

24. 1. 1999 paní Vlasta Rujbrová, 78 let, Luková č. p. 128. Diagnóza I63.5. Zemřela
v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Odvezena bez rozloučení, bez smutečního
obřadu přímo ke zpopelnění rodinou své neteře Mandausové. První takový
případ v obci.
14. 3. 1999

pan Jaroslav Dušánek, 69 let, Luková č. p. 9. Zemřel v nemocnici, diagnóza
I72C. Rozloučení v Lanškrouně.

18. 3. 1999

paní Marie Kubíčková, 42 let, Luková č. p. 153. Zemřela v nemocnici v Ústí
nad Orlicí, diagnóza C71.2. Rozloučení v Lanškrouně.

30. 3. 1999 pan Václav Kalous, 69 let, Luková č. p. 8. Zemřel doma, diagnóza I21.9.
Pohřben do země v Lukové.
15. 7. 1999 paní Jana Uchytilová, 79 let, Květná č. p. 23. Zemřela doma, diagnóza I25.9.
Rozloučení v Lanškrouně.
9. 8. 1999

paní Marie Baláková, 91 let, Luková č. p. 81. Zemřela v nemocnici v Červené
Vodě, diagnóza I70.9. Pohřeb do země v Lukové.

7. 9. 1999

paní Marie Konárková, 91 let, Luková č. p. 58. Zemřela v nemocnici v Ústí
nad Orlicí, diagnóza I25.9. Rozloučení v Lanškrouně.

20. 12. 1999 pan Stanislav Dvořáček, 80 let, Luková č. p. 169. Zemřel doma, diagnóza C61.
Pohřben do země v Lukové.

Narozené děti
22. 1. 1999 Nikola Hegerová, Luková č. p. 146, narozena v Ústí nad Orlicí.
10. 2. 1999 Mariana Carbolová, Luková č. p. 185, narozena v Ústí nad Orlicí.

15. 2. 1999 Michal Korbička, Luková č. p. 135, narozen ve Svitavách.
17. 2. 1999 Radek Sonták, Luková č. p. 167, narozen v Pardubicích.
6. 5.

1999 Kristýna Klubrtová, Luková č. p. 126, narozena v Ústí nad Orlicí.

24. 5. 1999 Lubomír Karel, Luková č. p. 120, narozen v Moravské Třebové.
4. 8.

1999 Pavel Dubišar, Luková č. p. 35, narozen v Moravské Třebové.

27. 8. 1999 Jolana Fialová, Květná č. p. 7, narozena v Ústí nad Orlicí.
30. 8. 1999 Kateřina Ulrichová, Luková č. p. 47, narozena v Ústí nad Orlicí.
6. 9.

1999 Josefína Mannová, Luková č. p. 76, narozena v Litomyšli.

1. 12. 1999

Hana Dostálová, Luková č. p. 142, narozena ve Vysokém Mýtě. Nebydlí zde,
v obci má hlášený trvalý pobyt její matka Alena Popelářová.

Počet obyvatel
K 31. 12. 1999 v naší obci žije 700 obyvatel, z toho v Květné 68.
Jedna občanka se dožila devadesáti let, paní Marta Roušarová, zároveň je nejstarší v naší
obci. Deset obyvatel je starších osmdesáti let.
V 1. až 4. ročníku v základní škole se učí 24 dětí a ve školce 20 dětí.

Slovo na závěr
Před tisíci lety při změně letopočtu z čísla 999 na jeden tisíc vládl v Evropě chaos a
nepořádek, lidé čekali konec světa. Jen křesťanství přeneslo kulturu do dalších let nového
tisíciletí i století. Lidé hleděli na nebe s očekávání svého konce. Nyní, na konci roku 1999,
kdy na místo jedničky nastoupí magické číslo 2, hledíme na televizi místo na nebe a konec
světa by měl přijít, pokud si ho lidé sami přivodí. Každý jedinec by měl začít sám se sebou,
aby bylo na světě lépe, než je nyní.

2000
Slovo na úvod
První den posledního roku 20. století a druhého tisíciletí přinesl veselost i rozjaření na celé
naší planetě z oslav konce roku a posledního dne letopočtu 1999. Přejme si, aby po celý
nastávající rok s tak nezvyklým číslem 2000 bylo na celém světě co nejméně utrpení a víc
dobrých zpráv o porozumění a vzájemné pomoci mezi všemi národy. Tím by byl také zaručen
klidnější život v naší republice, ale i v naší obci.

Veřejně prospěšné práce
Hřbitov
Jakmile počasí dovolilo, započaly práce na fasádě venkovní hřbitovní zdi podél silnice.
Nad zadní zdí byl postaven nový plot. Nátěr vstupní brány a nová dlažba položená za vstupní
branou, jakož i k místu pro odkládání odpadků, přispěly k ještě důstojnějšímu prostředí místa
posledního odpočinku.
Ostatní práce v obci
Dále se instalovalo trubkové lešení potřebné k výměně oken kostela.
Stále jsou ještě nutné opravy po povodni z roku 1997. K nejpotřebnější opravě patřila výměna
lávky přes potom za č. p. 135 - za bytovkou na náměstí.
Následovala oprava příjezdové cesty k myslivecké chatě a také nátěry plotů u č. p. 102, tj.
Obecní úřad, přispívají k lepšímu vzhledu obce.
Oprava autobusové čekárny U Pomníku si vyžádala odstranění ztrouchnivělého okna a
obezdění stávajícího otvoru včetně vybílení celé čekárny.
Po celé roční období se provádí údržba kanalizací a veřejné zeleně včetně různých oprav,
které přicházejí nečekaně.
U požární zbrojnice v Lukové se dokončila oprava omítek, a to zadní části budovy.
V Květné potom se jednalo o opravu věže hasičské zbrojnice, o opravu vnitřních prostor
budovy a o úpravu okolí zbrojnice s instalací stoků a dřevěných laviček.

Letos bylo schválené zpracování projektu na plynofikaci v části Květná a také oprava věžních
hodin na místním kostele v Lukové. Předpokládaná cena na kompletní renovaci věžních hodin
je dle nabídky 86.500 korun. S opravou se začalo v podzimních měsících.
Ke zlepšení ekologie v obci patří bezesporu likvidace odpadků. Naše obec ročně zaplatí
za likvidaci odpadků 200 tisíc korun. Při počtu obyvatel 695 obce Luková včetně Květné to
činí 288,- na osobu. Poplatek byl obecním úřadem stanoven na 100,- za rok na osobu včetně
dětí. Zbytek hradí obec. Tímto poplatkem má občan uhrazeny svozy na běžný rok včetně
likvidace druhotných a nebezpečných odpadů.
Zastupitelstvo naší obce schválilo vstup naší obce do Regionu Lanškrounsko. Toto sdružení je
daleko viditelnější než samotné obce, soustředí se zde více zkušeností i možností, lépe a
snadněji se prosazují záměry. Do budoucna mají být mikroregiony preferovány.

Společenské dění
Společenské dění v obci navazuje i letošní rok na předcházející léta. Akce popisované
v minulých letech rozšířila 26. 8. 2000 speciální výstava Rhodeských ridgebacků, pořádaná
Klubem chovatelů Rhodeských ridgebacků v areálu místního kynologického klubu v Lukové.
Naši občané tak měli šanci seznámit se s těmito psy, kteří původně pocházejí z Afriky, kde se
dříve používali při lovu lvů.
V prosinci tohoto roku vyšlo nulté číslo časopisu Listy Lanškrounska. Jsou vydávány jako
čtrnáctideník TISKem TG Lanškroun s. r. o. za podpory Městského úřadu v Lanškrouně.
Listy Lanškrounska jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem
MKČRE 10993. Některá tato čísla Listů jsem založila do přílohy naší kroniky. Zmiňuji se
o Listech proto, že se v nich nepíše jen o Lanškrouně, ale o celém regionu obcí Lanškrounska,
tudíž i o Lukové.

Zemědělské družstvo - středisko Luková
Rostlinná výroba
Letos počasí zemědělcům nepřálo. Z jara bylo velmi deštivé, ba i chladné počasí až do půli
dubna. Žně začaly 1. července sklizní ozimého ječmene a sklízelo se jen do 4. července.
Vzhledem k opětovnému deštivému počasí pokračovaly sklizní řepky ozimé až 19. 7.

za výpomoci kombajnů ze zemědělských družstev Hrušová, Moravská Třebová, Školního
statku Třešňovec a Zámeckého vrchu Rudoltice. Sklizeň proběhla za takovéto výpomoci
doslova bleskově, 2. 8. byla skončena. Sklizeň obilí končila 25. srpna.
Výnos obilovin v Lukové byl 50,8 q/ha, celkově v ZOD Žichlínek potom 54,5 q/ha.
Sklizeň cukrovky proběhla bez problémů. Výnos za Lukovou činil 427 q/ha, za celé družstvo
451 q/ha.
Sklizeň kukuřice na siláž byla provedena zapůjčenou řezačkou od firmy Strom Praha.
V nepřetržitém provozu 24 hodin denně na ploše 310 hektarů. 50 hektarů kukuřice na zrno
bylo sklizeno po zámrzu v listopadu.
30. června 2000 proběhly v ZOD volby. Novým předsedou byl zvolen pan Ing. Josef Rotter a
členové představenstva z Lukové jsou pan František Vacek, pan Jiří Hejl, pan Josef Šléz, pan
Jaroslav Dušek mladší a pan Jaromír Klubrt.

Živočišná výroba
Chovají se stále dojnice, telata, jalovice, selata i prasata na výkrm. Koncem roku chyběla
selata na prodej. Obnovil se chov býků, zatím pokusně s dvaceti kusy.
Počet chovaných zvířat i jejich průměrné přírůstky i průměrná produkce se nijak rozdílně
neliší od předešlých let.
Od pololetí se připravuje projekt na dojírnu a rekonstrukci stájí dojnic L4, L5 a L6 na volné
ustájení. Projekt připravuje projekční kancelář FARMTEC a. s. Litomyšl.

Požár
23. dubna, neděle velikonoční, při velmi teplém a suchém počasí sváteční klid narušilo
ve 3 hodiny odpoledne houkání sirény z místní hasičárny. Hořela tráva u železniční trati mezi
Lukovou a Žichlínkem.
24. října v odpoledních hodinách se ozvala siréna podruhé a následky požáru byly daleko
horší. Doslova shořelo všechno - domek u Hlavinků i veškeré zařízení, kde bydlela v nájmu
rodina s dvěma malými dětmi a několik bezdomovců z Lanškrouna. V době požáru byla doma

matka s dětmi, stačily utéct, nikdo nebyl zraněn. Snímky z požáru jsou založeny
ve fotodokumentaci kroniky.
Smutné je, že hasiči měli málo vody k hašení ohně. Přitom domek byl v blízkosti potoka.
Nyní přijedou hasiči k ohni s cisternou s vodou a při spotřebě vody musejí jet k hydrantu
pro další. Dříve se natáhly hadice a pomocí stříkačky se hasilo vodou z potoka (té je
dostatek). Nevýhodou by byl ovšem požár vzdálený od potoka.

Mistr světa
Již pátý titul Mistra světa v duatlonu ve věkové kategorii 50-55 let získal pan Miroslav Krsek
ve Francii v městečku Calais 7. října tohoto roku. Závodů během každého roku absolvuje
mnoho, vyjmenuji alespoň ty „medailové“:
18. června na Mistrovství republiky v běhu na dráze 1,5 a 5 km obsadil 1. místo.
5. srpna ve slovenském Vršatci na Mistrovství světa v běhu do vrchu byl třetí a ve své věkové
kategorii (50-55 let) druhý.
26. srpna ve Velkých Albrechticích proběhlo Mistrovství republiky v běhu na silnici. Běh
na 10 kilometrů pan Krsek opět vyhrál a stanul jako vítěz na stupínku nejvyšším.
Gratulujeme, co víc dodat, snad jen to, že by bylo nejkrásnější, kdyby se našel následovník
pana Krska mezi našimi mladými spoluobčany.

Nadprůměrná úroda ovoce a jablek
Taková nadúroda jablek u nás v celé republice nebyla doposud zaznamenána. Stromy
odkvetly hodně brzy zjara při velmi teplém a suchém počasí. Byly obaleny plody, až větve
praskaly. Sice byla jablíčka drobnější, ale v obrovském množství. Nebylo v silách vše
spotřebovat. Také švestek se urodilo více než jiná léta.Hojná úroda nás potěšila při sklizni
brambor. Při velkém množství byly i veliké a zdravé.

Počasí
Letošní leden nám ukázal, jak vypadá opravdové zimní počasí, byla zima, jak má být.
Chumelení, mrazy, ale také vyjasnění a sluníčko. 19. a 20. 1. při mírné teplotě nad nulou celé
dny chumelí a fouká silný severozápadní vítr, takže jsou pořádné závěje. Chumelí a věje

i večer, v okresech Náchod, Ústí nad Orlicí, Bruntál je vyhlášen kalamitní stav. 21. 1. ráno
v osm hodin je sněhová bouře, nebylo vidět na pět metrů. Večer vyjasnění a –12 °C. Další dva
dny stále chumelí a hodně mrzne. V celé republice jsou spousty sněhu, i vojáci pomáhají
vyprošťovat zavátá auta a kamiony vojenským vyprošťovacím tankem. Nejhůře jsou
postiženy okresy Ústí nad Orlicí, Svitavy, Třebíč, Jihlava, Bruntál, ale i jinde jsou spousty
sněhu. Až do 28. ledna následují silné mrazy –17 °C. 28. ledna jsou teploty nad nulou, další
dny prší, až lije, sníh prudce taje, teploty jsou až +6 °C a potok nedokáže udržet vodu
v korytu, jsou zaplaveny zahrady, sklepy, snad půl metru chybí, aby se opakovala zhouba
roku 1997.
Až první únorový den voda v potoce klesla, voda je v korytě, neklesá ani nestoupá, je +9 °C.
Prakticky celý únor se drží teploty ráno mírně pod nulou a dny jsou více deštivé než se
sněžením. Pokud sněží, vzápětí sníh taje, protože teploty bývají až k +10 °C. Je velice mokro,
voda v potoce je často vysoká.
Březen je v letošním roce označován za nejmokřejší od roku 1876, překonal rekord
z uvedeného roku. Není dne, kdy by nezapršelo anebo nechumelilo a vzápětí tálo. Přišly i dvě
první bouřky 10. a 11. 3. s pořádnými lijáky, všude je plno vody. Potok je stále plný, voda je
i na lukách a polích.
V televizních novinách ukazují povodně v Pojizeří a v Polabí, kde voda vystupuje až do výše
oken domů. Hlásí dva lidské životy a hovoří o stoleté vodě, jsou zaplavena města i vesnice
s okolím.
15. března přišla sněhová bouře a je u nás 25 cm sněhu, dalších 10 centimetrů přichmelilo
ještě 17. března. Vzápětí však sníh opět taje, deštivo a mokro je až do konce měsíce.
Deštivo a chladno je až do 16. dubna. Pak nastává prudké oteplení, kdy teploty celý týden
až do Velikonoc dosahují letních hodnot +27 až +29 °C. 24. dubna je pondělí velikonoční, je
jasné a teplé počasí +26 °C. Tráva je veliká, začínají kvést už i jabloně, kvetou pampelišky,
v zahrádkách odkvétají hodně rychle při těchto letních teplotách všechny jarní kytičky.
Teploty jsou v průměru o 9-11 stupňů vyšší, než je teplotní průměr v tuto roční dobu. A je
teplo a už i sucho až do konce měsíce. Již kvetou u nás všechny ovocné stromy a to letos
opravdu hodně bohatě. Létá však málo včeliček. Více létají čmeláci. Také je velký výskyt
komárů, zvláště v podvečery létají úplné roje.

Teplo, ale jen přes den je až do 17. května. Ranní teploty se stále pohybují okolo nuly,
15. května byl dokonce –1 °C. Ve dne se rtuť teploměru šplhá k +24 až +28 °C a vůbec
neprší, je sucho. Lidé suší od 10. května sena. Trávy je málo. Co narostlo v dubnu do začátku
května, to je, teď se tráva tím suchem ztrácí. To nikdo nepamatuje, aby se v půli května sušilo
seno. Hospodáři říkají, že pokud teď zaprší, tuhle trávu už to nezachrání. Je celostátní sucho,
jsou místa, kde 3 týdny nepršelo a teploty jsou neobvykle vysoké. Při předpovědi počasí
meteorologové hlásí překonání teplotního rekordu 28,6 °C z roku 1806 pro toto roční období.
18. 5. u nás konečně mírně celou noc prší a také 19. 5. Zároveň se ochladilo o 14 stupňů!
Až do konce měsíce jsou dny, kromě 27. a 28. května, kdy je 24 °C, chladné, někdy jen
+12 °C a téměř každý den zaprší. Někdy i s bouřkou.
V první polovině června jsme se řádně ohřáli. Teploty až +33 °C přesáhly 65 let starý teplotní
rekord naměřený v pražském Klementinu. Při takových teplotách bylo při bouřkách i pořádné
hromobití. Ochladilo se pouze na jeden den na +17 °C po bouřce a od 17. 6. bylo znovu teplo
a sucho, teplotní rekordy zaznamenávaly tropické hodnoty až +36 °C. Prudká teplotní změna
přišla po bouřce 22. 6., následující týden byl deštivý a chladný, denní teploty se pohybovaly
jen mezi 8 a 12 stupni. Poslední dny v červnu se oteplovalo.
První týden prázdnin počasí dětem přálo, bylo teplo a slunečno, bouřky přicházely jen v noci.
Od 7. července prakticky až do konce měsíce je deštivo a chladno. Rostou hodně houby.
Počínaje prvním srpnovým dnem nastává období sucha po celý měsíc. Zase padají teplotní
rekordy při teplotách vysokých 35 až 36 °C. Během srpna přišly jen dvě bouřky se slabým
deštěm, ale druhá byla se silným větrem.
Zářijové první dny provázel déšť s ochlazením. Od 6. 9. se však opět oteplilo až na 22 °C, je
sucho, lidé suší potřetí trávu. Až v druhé polovině měsíce zapršelo, ochladilo se, 24. září je
první mrazík –2 °C, přes den však teplo až do konce měsíce 22 °C, rána jsou chladná, blížící
se k nule.
V říjnu je typicky podzimní počasí. Střídají se dny teplejší s deštivými a občasnými ranními
mrazíky. Od 10. do 17. října byl pěkný týden se svatováclavským počasím.
Listopad byl už chladnější i větrnější. I když zapršelo, vláha zůstala jen povrchní. Stále
zůstává zem nenasycena vodou. Nejvyšší teploty denní se pohybovaly do +12 °C, ráno byly
i mrazíky, jen –3 až –4 °C.

1. prosinec byl s +7 °C přes den nejteplejším dnem v měsíci. Až do 19. prosince byly dny
zamračené, teploty přes den do +4 °C, ráno občas teplota pod nulou. Vůbec se už tři týdny
neukázalo sluníčko. Občas zapršelo nebo padal déšť se sněhem. Až do 20. 12. bylo polojasno
a ráno –9 °C. Mrazy okolo –10 °C trvaly až do Vánoc. Vánoce byly letos bez sněhu
s teplotami –7 ° až –4 °C. Na Štěpána chumelilo s deštěm, další dny až do konce roku každý
den chumelilo. Poslední 31. den v měsíci, roku století i tisíciletí chumelilo s ranní teplotou
–2 °C. Večer se vyjasnilo a byly 3 stupně mrazu.

Úmrtí
18. 2. 2000 pan Ladislav Kraus, nedožitých 74 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí
nad Orlicí. Pohřben do země v Lukové.
14. 3. 2000 pan Ladislav Carbol, zemřel náhle doma ve věku nedožitých 74 let. Pohřeb
do země v Lukové.
19. 3. 2000 pan Tomáš Šaršon, Luková, zemřel ve věku 70 let v Žamberku v Albertinu.
Pohřeb do země v Lukové.
29. 11. 2000 pan Osvald Zvolánek, Luková, zemřel doma ve věku 63 let. Rozloučení
v Lanškrouně.
27. 12. 2000 pan Vladimír Janyš, Květná. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí
v nedožitých 80 letech. Celý život (od roku 1945) prožil v Lukové a byl
obětavým a dlouholetým pracovníkem při různých akcích prospěšných
pro obec. Zakladatel a úspěšný cvičitel kynologie v obci i v Lanškrouně.
Poslední roky dožil v Trpíku. Rozloučení, opravdu za velké účasti,
v Lanškrouně.

Od tohoto roku lékaři neuvádějí v úmrtním listě diagnózu, na kterou lidé umírají.

Narozené děti
3. 1.

2000 Eva Jandová, Luková č. p. 93, narozena v Ústí nad Orlicí.

18. 4. 2000 Jan Sadílek, Luková č. p. 132, narozen v Ústí nad Orlicí.

25. 7. 2000
6. 8.

Aneta Šaršonová, Luková č. p. 71, narozena v Ústí nad Orlicí.

2000 Michal Jansa, Luková č. p. 107, narozen v Ústí nad Orlicí.

Obyvatelé starší 80 let
pan Čalkovský Teodor

83 let, Květná

paní Haasová Anna

80 let, Luková

pan Hejl Josef

81 let, Luková

pan Hejl Květoslav

81 let, Luková

pan Janko František 88 let, Luková
paní Janková Marta 80 let, Luková
paní Kocourková Marie

84 let, Květná

paní Sejkorová Františka

80 let, Luková

paní Vacková Františka

87 let, Luková

paní Zachařová Adéla82 let, Luková
paní Zvolánková Emma

88 let, Luková

Osm obyvatel obce je starších 80 let. Nejstarší občankou obce je paní Emma Zvolánková.
91letá občanka, paní Marta Roušarová, se pro svůj věk odstěhovala do Domova důchodců
do Červené Vody. Nejstarší občankou by byla ona.

Počet obyvatel
V obci k 31. 12. žije 771 obyvatel, z toho v Lukové 701 a v Květné 70 obyvatel.

Slovo na závěr
Končí rok, desetiletí, 20. století i 2. tisíciletí. Co nám přinesl tento rok, jsem se snažila
alespoň trochu přiblížit. Desetiletí si můžete v kronice také vyhledat. O století a pak
i o tisíciletí už budete muset listovat v knihách o dějinách, technických vynálezech,
zdravotnictví, sportu, umění i kultuře. To se sem vypsat nedá.
Pravdou však je, že pro nás 20. století zůstane stoletím vzdělání, objevů a vynálezů lidstvu
prospěšných a radostných, ale také stoletím válek a utrpení. Stoletím objevu úplně pro nás

obyčejného zipu nebo filmu, televize, ale také letem člověka do vesmíru a na Měsíc. Vše se
vypsat nedá a ani vše nevím. Stoletím elektřiny, jaderných elektráren, stoletím sportu a
sportovců a úžasných a převratných objevů ve zdravotnictví.
Pokrok jde stále kupředu, pro nás dnes technika na nejvyšší úrovni, co bude znamenat za 100
let, o tisíciletí ani nemluvě. Na druhé straně však člověk ničí daleko víc než dokáže vymyslet
a realizovat. Mám na mysli přírodu, ta zůstane navždy jako celek nejsilnějším článkem života.
Tady se lidstvo podepsalo v negativním směru nejvíce a nejhůře. Svědčí o tom objevy v moři,
vály a ropné ohně, kácení tropických deštných pralesů, spalování toxických odpadů, zamoření
spodní vody a jiné a jiné. Odplatou nám jsou zhoubné záplavy, větrné bouře, sněhové přívaly
s mrazy, zemětřesení, závaly a sesuvy půdy na celé planetě Zemi. Jaké to tady bude za 100
nebo 1000 let? Především lidstvo musí zmoudřet, aby asi vůbec něco bylo. Samotní vědci
upozorňují na to, že lidstvo musí hledat lepší řešení s hospodařením s planetou, pokud nechce
být zničeno samo. Přejme jen to nejlepší!

2001
Slovo na úvod
Lidé svedou věci téměř zázračné a najdou se i tací, kteří umějí z pouště betonu vyčarovat oázu
přírody. Pokud má člověk rád přírodu, pokud chce své okolí udělat krásným, a tím si
zpříjemnit život, pokud má trochu dobré vůle a snahy, pak není zdaleka složité dosáhnout
takového výsledku. Pohoda domova je to nejmilejší. Kdo chce, ten může být prospěšný,
radujme se potom z toho, co dokážeme udělat nejen pro sebe, ale i pro druhé, i pro svoji obec.
Co jsme nestihli v uplynulém roce nebo století, nevadí, zkusíme to letos - ve století novém!
Dejme si šanci vykročit šťastně do 3. tisíciletí.

Veřejně prospěšné práce
Spolu s potřebnými úpravami stavebních oprav v budově základní školy byla položena nová
kanalizace a provedení odčlenění splaškových a dešťových vod z prostorů družiny.
Dodělány byly konečné opravy autobusových čekáren včetně Květné.
Také byly dokončeny stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice v Lukové.
V kapličce v Květné byla položena zámková dlažba u obvodových zdí kapličky svatého
Vavřince a umístěny odvodňovací hadice.
V Kulturním domě v Lukové bylo instalováno plynové topení.
Další připravované akce:
Obec požádá přes Program obnovy venkova o dotaci na statické zajištění kaple svatého
Vavřince v Květné, na opravy místních komunikací, výměnu těles veřejného osvětlení
v Lukové a na snížení úroků z úvěru na plynofikaci obce, který musíme ještě splácet.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo pouze přispěním na úroky z úvěru a z dalších akcí
jsme byli vyřazeni jako všechny obce nad 500 obyvatel.
V příštím roce bude rozšířena plynofikace v části Květná za přijatelných podmínek ze strany
Východočeské plynárenské a. s. Jednání s plynárenskou společností se v období tří let
vyplatilo z důvodu odsouhlasení nezanedbatelného finančního příspěvku.

Obecní zastupitelstvo ještě mimo jiné schválilo zpracování zadání projektu na pořízení bytů
u č. p. 125, 97 a 150. Pokud se podaří zajistit vše potřebné, budou v obci k dispozici nové
byty (budova kadeřnictví, hostince a hasičárny).
Obec se zapojila do systému třídění odpadu plastů a skla, a tím je možné získat finanční
prostředky od firmy EKO-KOM Praha. Jen za jedno čtvrtletí činil finanční příspěvek 1.500,-,
který snižuje celkové náklady na likvidaci odpadů v obci. V obci byly za tímto účelem
rozmístěny sběrné zvony k odkládání plastů a skla.

Společenské dění
Nové tisíciletí, století, nový rok, týden i den 1. 1. 2001 začíná v pondělí.
První společenskou událostí v tomto novém roce u nás v obci byla 17. března taneční zábava,
kterou v našem kulturním domě uspořádalo místní myslivecké sdružení.
25. března se nejvíce bavily děti na již tradičním Dětském karnevalu. Zábavu dětem připravili
členové místní organizace KDU-ČSL spolu s Obecním úřadem.
13. dubna se tančilo opět, a to při Sousedském posezení uspořádaném obcí Luková, také
v Kulturním domě.
V květnu se pro změnu pochodovalo a poprvé se jelo i na kolech, a to 25. 5. při 14. ročníku
Lukovského mandelu. Počasí účastníkům přálo. Pořadatelé TJ Sokol a Kynologický klub
Luková zvládli i větší počet účastníků, které přilákala nová trasa pro cyklisty.
Červencové pouťové sportovní odpoledne pobavilo širokou veřejnost. Sportovní program
zajistil fotbalový oddíl Luková na fotbalovém hřišti. Jako vždy bylo připraveno tradiční
výborné občerstvení.
15. září se sešli kynologové již na 4. ročníku závodu „Lukovský pohár“, letos poprvé
pořádaný jako 1. ročník „Memoriálu Vladimíra Janyše“. Pěkné počasí přivítalo 24 závodníků,
kteří se sjeli, aby svou účastí a svými výkony vzdali čest jeho památce. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, v poslušnosti a v obraně podle výkonnosti ZM, ZVV1 a ZVV2. Závod byl
po všech stránkách kladně hodnocen rozhodčím panem Janem Kmínkem z Litomyšle.
Celkovým vítězem a zároveň nejlepším obranářem 1. ročníku Memoriálu Vladimíra Janyše se
stal pan Karel Vadlejch s německým ovčákem Karlem z Ústí nad Orlicí.

Fotbalový oddíl nás ještě pozval 22. 9. do kulturního domu na Vinobraní. K tanci i poslechu
hrála hudba Primátor z České Třebové.
Stále vyšší počet důchodců se schází pravidelně v polovině měsíce října na akci pořádanou
Obecním úřadem - Posezení s důchodci. Připravený program pro babičky a dědečky
předvedly děti ze základní školy i z mateřské školky. Místní amatérská hudební skupina
KOPR hrála k poslechu i k tanci, bohatá tombola a dobré pohoštění přispěly k úplné
spokojenosti všech zúčastněných.
Na závěr roku 22. 12. 2001 se v kostele svaté Markéty uskutečnil koncert vánočních koled
v podání studentů brněnské a pardubické konzervatoře. Vstupné bylo dobrovolné a krásný
zážitek pro všechny.

Vykradení Obecního úřadu
Neznámý zloděj se vloupal do budovy obecního úřadu, vykradl kancelář obecního úřadu a
zároveň i mateřskou školku. Nemilé překvapení čekalo ráno 3. 9. na pracovníky jak úřadu, tak
i školky. Během dvou let je to již druhé vloupání do této budovy. Celková škoda
na odcizených věcech činí 32.779,- a na poškozených věcech 600,-. Pachatele se zatím
nepodařilo zjistit.

Zemědělské družstvo
Rostlinná výroba
V letošním roce družstvo zahájilo jarní práce 2. dubna přihnojováním obilovin dusíkem.
Další jarní práce - smykování, příprava půdy pro setí a setí jarních plodin - pokračovaly
až po Velikonocích 18. dubna.
K zefektivnění práce určitě přispěje rozšíření strojového parku o nové stroje. V dubnu
zemědělci koupili z Francie za 3,5 milionu korun a uvedli do provozu nový samochodný
postřikovač Tecnoma Laser 3000 se záběrem ramen 30 metrů. V červenci potom druhý obilní
kombajn Class Lexion 480 za 6,8 milionů korun a nový traktor John Deere 7810 o výkonu
motoru 129 kW za 3,1 milionu korun. V říjnu nakoupili ještě druhý traktor John Deere 8310
o výkonu motoru 173 kW za 3,5 milionu korun.

Žňové práce zahájili 15. července sklizní ozimého ječmene. 31. srpna sklizní ovsu
v Helvíkově žně ukončili.
Výnosy obilí i řepky ozimé se nijak extrémně nelišily od minulých let. Tabulka přehledu
výnosů obilovin, řepky i hrachu je založena v příloze kroniky.
Veškerá cukrovka ze 110 ha byla odvezena do cukrovaru Hrochův Týnec. Výnos činil
49 tun/ha. Sklizeň opět proběhla sklízečem Holer v nepřetržitém provozu a ve dvou etapách.
Sklizeň kukuřice na siláž byla provedena také v nepřetržitém provozu od 1. do 6. 10. a druhá
část od 15. do 17. 10. řezačkou John Deere. Veškerý odvoz zvládla tři nákladní auta Tatra.
V letošním roce bylo poprvé uskladněno vlhké kukuřičné zrno nadrcené a nakonzervované
proti plísni do vaků. Také cukrovarnice řízky byly zkušebně nacpány a uskladněny ve dvou
vacích. Tuto práci provedlo dodavatelsky Základní družstvo Jedlí ze Šumperka.

Živočišná výroba
V roce 2001 proběhla velká postupná rekonstrukce stájí L4, L5 a L6 ve středisku živočišné
výroby v Lukové na volné bezstelivové ustájení krav s kejdovým hospodářstvím a s kruhovou
dojírnou s 32 dojícími stáními. Dojírnu dodal výrobce Westfalia.
Začátek rekonstrukce stáje L4 byl 9. dubna 2001, konec byl 1. srpna 2001.
Začátek rekonstrukce stáje L5 byl 1. srpna 2001 a konec 16. října 2001.
Začátek rekonstrukce stáje L6 byl 16. října a konec 11. prosince 2001.
Kolaudace celkové stavby proběhla 13. prosince 2001.
Stavbu provedl Agrostav Ústí nad Orlicí, závod Lanškroun a Králíky. Projekt vypracoval
Farmtec a. s. Litomyšl. Hodnocení výsledků prospěšnosti přinesou další léta.
V roce 2001 byl také vybudován pastevní areál v Anenské Studánce, kde se páslo
od 18. května do 23. října až 120 kusů jalovic.
Tento rok také proběhla rekonstrukce stáje výkrmu prasat ve středisku živočišné výroby
v Lukové, od 20. března 2001, kdy začala demontáž původní technologie. Stáj bude
dokončena v roce 2002.

Ještě uvedu průměrné stavy dobytka v tomto roce, které poslouží i k přehledu chovu: telata
savá 195 ks, telata odstavná 374 ks, jalovice chovné 440 ks, skot na výkrm 2 ks, jalovice
vysokobřezí 164 ks, dojnice 898 ks, prasata na výkrm 311 ks.

Firma V+V (Vondra)
Od roku 1996, co je firma V+V v Lukové, rozšířila se tento rok o nově postavenou budovu.
Přípravné práce (projekce, řízení stavebního povolení atd.) proběhly v únoru 2001. Začátek
stavby, první výkop ze země byl 9. srpna 2001 a 24. 11. 2001 už byla stavby připravena
ke kolaudaci. Kolaudační řízení proběhlo 20. 12., ale kolaudační list bude předán až v novém
roce. Pro rok 2002 zbývá udělat vrchní omítku, nátěry a terénní úpravy včetně úpravy
přístupové komunikace.
Velikost nové výrobní haly je 400 m2. V současnosti je ve firmě zaměstnáno 10 pracovníků,
z toho 4 z Lukové. Výroba v nové hale započne v roce 2002.
Také ve staré stávající budově došlo k rekonstrukci. Ta proběhla již v roce 2000.
Majitele firmy Vondra a Vondra si občané v obci váží nejen proto, že zde našli práci i lidé
z obce, ale také proto, že firma prosperuje a majitel má také pochopení pro pořádané akce
v obci. Tímto děkuji za organizace, kterým firma V+V nezištně poskytla pomoc
sponzorskými dary, a tím pomohla akci uskutečnit. Ne každý podnikatel v obci, byť místní,
dokáže takto vypomoci.

Mistr světa
Ani v letošním roce nevynechal pan Miroslav Krsek účast na Mistrovství světa v duatlonu.
Závodí ve věkové kategorii 50-55 let a v letošním roce 14. září v Itálii v městečku Rimini byl
druhý, 31 vteřin za závodníkem z Dánska.
7. července na Mistrovství Evropy v portugalské Mafře získal titul mistra Evropy pro tento
rok 2001. Prvé místo a titul Mistra republiky ve své kategorii v duatlonu získal v Šumperku
6. května 2001. 9. června také v Šumperku na Mistrovství republiky v běhu na 5 km na dráze,
přidal další titul Mistra republiky a 30. září v Praze-Běchovicích v běhu na 10 km na silnici
byl také první. Zároveň to byl běh Mistrovství republiky veteránů pro tuto vzdálenost. Takže

panu Krskovi do jeho sbírky přibyl další titul Mistra republiky! Tomu se nedá jinak říci - než
úžasná reprezentace obce.

Počasí
Letošní zima u nás v obci a v okolí v prvních zimních měsících po Novém roce nepřinesla
žádné zvláštní nepříjemnosti. V lednu chumelilo, mrzlo, přišly však i dny, kdy došlo k oblevě,
to vše k zimnímu počasí patří.
V únoru byl týden s teplotami okolo +10 °C. Vypadalo to, že se probouzí jaro, ptáci v lese
i u potoka zpívali doslova „jako o závod“. Pak se však ochladilo a poslední únorový týden se
střídaly chumelenice s prudkými větry, které způsobily neprůjezdnost silnic v celé republice,
a ze zpráv v televizi jsme se dozvěděli, že i dálnic. Na dálnici z Brna do Prahy byla v noci
23. 2. řada automobilů dlouhá 40 km až do 8 hodin do rána úplně bez pohybu. Také 28. 2.
dosahoval vítr síly vichřice při své rychlosti 90 až 100 kilometrů za hodinu. U nás ke škodám
nedošlo.
Sníh a chladno bylo i v březnu. 20. 3. ve 13 hodin a 43 minut začínalo jaro a při –3 °C máme
všude bílo a k tomu silný severozápadní vítr. Další dny prší, ale chladno je i nadále, teploty
jsou ráno i večer pod nulou. Je však mokro, všude stojí voda. 28. 3. se při –7 °C po dlouhé
době ukázalo sluníčko. Dny jsou jasné, ale studené.
Až první dubnový den nás překvapil s teplotou +18 °C. Jsou velmi časté v posledních letech
takovéto prudké změny teplot. Celý týden teplý, až +21 °C, ale po dešti se ochladilo jen
na 9 °C. Časté dešťové přeháňky zvedly i hladinu vody v potoce. 14. 4. na Bílou sobotu je
nachumeleno a celé Velikonoce pak prší a je zima, jen +5 °C přes den. Až do svátku svatého
Jiří je deštivo, chladno, pak se střídají dny teplejší s deštivými a poslední den v měsíci je
+23 °C.
První teplé májové dny, kdy padly dva teplotní rekordy v Klementinu v Praze (+27 °C)
vystřídala 5. 5. silná bouřka, u nás s deštěm. Jinde v republice byla však místa, kde padaly
kroupy. Za zmínku stojí silné krupobití v okrese Tachov, kde spadané kroupy udělaly
půlmetrové závěje a byly zatopeny domy. Jedna 76letá žena zde přišla o život při prochlazení
v napadaných kroupách. Následoval týden chladný, potom pár dnů teplých. Konec máje byl
mokrý a studený.

Prší i v červnu, 4. 6. dokonce chumelí, 8. 6. na svátek svatého Medarda lije celý den. Dva, tři
teplejší dny, ale s deštěm, byly jen výjimkou chladných a deštivých dnů s bouřkou, které
trvaly až do 25. června. Po tomto dni se oteplilo a vyjasnilo až do konce měsíce. Velice špatně
se sušilo seno.
V červenci bylo poměrně teplo, ale deštivo. Téměř každý den zapršelo a byly i bouřky, pouze
poslední čtyři dny byl jasné s teplotami +28 a +29 °C.
Srpen byl měsícem s teplotami vysokými až okolo třiceti stupňů, dodělaly se žňové práce,
i sláma se sklidila. Usušily se dobře také otavy. S výjimkou tří poměrně silných bouřek a
zároveň dešťů - vždy o víkendech pátek a sobota - se dá říci, že to byl pěkný letní měsíc
i s posledním srpnovým dnem.
O září se tohle ovšem říci nedá. Je moc málo sluníčka, samý déšť a dny jsou střídavě teplejší a
chladnější. Až poslední den je celý polojasný. 10. září při dešti je silný vítr, který dosahoval
síly a rychlosti vichřice. Televizní zprávy uvádějí, že i zabíjel. V Brně u sportovního hřiště
házené spadl stoletý strom na dva důchodce. Na Lipně převrhl vichr loďku i s rybáři a jeden
utonul. Naše obec byla škod ušetřena.
Svatováclavské počasí, kdy teploty dosahovaly až přes 20 °C, trvalo až do 16. října. Pouze
4. 10. zapršelo, jinak bylo bez deště. Od 17. 10. do 29. 10. byly dny zamračené, deštivé a
chladné. 29. 10. se vyjasnilo a oteplilo, 31. 10. padl opět teplotní rekord z roku 1942, tehdy
bylo 17,8 °C, dnes v Českých Budějovicích +24 °C, u nás necelých 20 °C. Večer se strhl
prudký západní vítr a v noci přišel déšť. 27. 10. byl první mrazík –2 °C.
Po nočním dešti se prudce ochladilo z říjnových +24 °C na listopadových pouhých +6 °C
s přeháňkami a větrem. Teploty pak klesaly už více pod nulu, až na –9 °C. Dny jsou
zamračené, chladné a deštivé. 23. 11. poprvé nachumelilo 15 cm sněhu na hodně mokrou
zem. K ránu po šesté hodině začalo mrznout a v 7 hodin už byly –4 °C. Popisuji ty změny,
byla jsem jim svědkem a při té změně na ochlazení to bylo jedno z rán, které by měl popsat
básník. Mraky se snoubily téměř se zemí, chvílemi se zamodrala obloha, chvílemi se valila
mlha a opět se mraky trhaly, až se prodralo sluníčko. Ale jen na chvíli, až do poledne padla
mlha. Teplota jen 0 °C, odpoledne na sluníčku bylo líp, ale večer mrzlo.
Prosinec je mrazivý a s hodně sněhem, zvláště v období vánočních svátků. 22. 12. při –7 °C je
nachumeleno 20-30 cm sněhu, chumelí a mrzne i další den, 24. 12. potom je ráno jasno a

–27 °C, přes den –14 °C. Večer zamračený a –18 °C. 25. 12. nachumelilo dalších 15 cm
sněhu, 26. 12. je –6 °C. Sněhové přeháňky jsou do 30. 12., kdy silně chumelí celý den. Okres
Ústí nad Orlicí je vyhlášen jako kalamitní ještě s dalšími jinými okresy. Luková je
od Lanškrouna odříznuta (viz fotodokumentace kroniky). Po republice jsou až 4 metrové
závěje, tolik sněhu nepamatujeme. 31. 12. jsou sněhové přeháňky, vítr a –13 °C. Konec roku
je mrazivý, jinak ale znovu střílejí rakety vstříc roku novému.

Úmrtí
9. 2. 2001

pan Karel Vítek, 68 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Pohřeb
v Lukové do země.

17. 7. 2001

paní Vlasta Němečková, nedožitých 48 let, Luková. Zemřela v nemocnici
v Ústí nad Orlicí. Rozloučení v Lanškrouně v úzkém rodinném kruhu.

19. 7. 2001 pan Jindřich Sonták, nedožitých 80 let, Luková. Zemřel v nemocnici
v Litomyšli. Pohřeb v Lukové do země.
19. 9. 2001

paní Marie Klimešová, 76 let, Luková. Zemřela v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Pohřeb v Lukové do země.

29. 9. 2001

pan Jiří Čtvrtečka, 65 let, Luková č. p. 145. Zemřel v hospicu v Červeném
Kostelci. Hospic je v dnešní době budované zařízení pro nemocné lidi s domácí
péčí pod záštitou církve s finančním příspěvkem rodiny nemocného.
Rozloučení v Lanškrouně.

29. 11. 2001 paní Jiřina Šebrlová, 72 let, Luková č. p. 37. Zemřela doma. Rozloučení
v Lanškrouně v úzkém rodinném kruhu.

Narozené děti
13. 3. 2001

Ondřej Karel, Luková č. p. 120, narozen v Ústí nad Orlicí.

5. 6. 2001

Vojtěch Štefan, Květná č. p. 29, narozen v Ústí nad Orlicí.

6. 6. 2001

Apolena Jochmanová, Luková č. p. 7, narozena v Ústí nad Orlicí.

7. 8. 2001

Klára Bartošíková, Luková č. p. 35, narozena v Ústí nad Orlicí.

20. 8. 2001

Kateřina Kubatková, narozena v Ústí nad Orlicí.

3. 10. 2001

Jakub Novotný, Květná č. p. 1, narozen v Ústí nad Orlicí.

4. 11. 2001

Patrik Zvolánek, Luková č. p. 87, narozen v Hradci Králové.

Obyvatelé starší 80 let
pan Čalkovský Teodor

84 let, Květná 8

paní Haasová Anna

81 let, Luková 175

pan Hejl Josef

82 let, Luková 114

pan Hejl Květoslav

82 let, Luková 17

pan Janko František 89 let, Luková 116
paní Janková Marta 81 let, Luková 116
paní Kocourková Marie

85 let, Květná 85

paní Sejkorová Františka

81 let, Luková 130

paní Vacková Františka

88 let, Luková 172

paní Zachařová Adéla83 let, Luková 103
paní Zvolánková Emma

89 let, Luková 87

Jedenáct občanů obce je starších 80 let, nejstaršími občany obce jsou paní Emma Zvolánková
a pan František Janko, stáří 89 let.

Počet obyvatel
V naší obci k datu 31. 12. 2001 žije 693 obyvatel (včetně Květné).
V základní škole se tento rok učí 24 dětí a v mateřské školce 18 dětí.

Slovo na závěr
11. září roku 2001 promluvilo k lidem na celé planetě Zemi. Na americký Manhattan zaútočili
letecky teroristé a zabili najednou na 6000 lidí. Dvě letadla ovládli zabijáci, kteří nasměrovali
let na New York a vletěli v dopoledních hodinách do nejvyšších dvou budov zvaných
„dvojčata“. Třetí unesené letadlo havarovalo v lesích Pensylvánie poté, co došlo k bitce mezi
pasažéry a teroristy. To již k zalidněnému cíli nedoletělo. Na Manhattanu je město zahlceno

vlnou sutin a prachu z obou zřícených budov Světového obchodního centra. Amerika zažila
nejbrutálnější teroristický útok v historii. Lidé na celém světě, i my v Lukové jsme vše mohli
sledovat na televizních obrazovkách.
Na palubách letadel zahynulo 266 lidí. V troskách „dvojčat“, kde každý den pracovalo
na 50 tisíc lidí, jich přišlo o život pět nebo šest tisíc. Tak uvádějí zprávy z tisku.
Tento den nám připomíná, jak jsme křehcí a zranitelní. Co nás tedy očekává: Amerika je
připravena k odvetě a teroristé ukázali novou tvář i v dalších zemích - viz biologické zbraně.
A tak se o prvním roku nového tisíciletí století, o roku 2001, píše, že tento rok změnil svět.
Svět, v němž se rozhoduje o zahájení války proti terorismu. Její cíl je nejasný a konec
v nedohlednu.

2002
Slovo na úvod
Státy Evropy se mají sjednotit v Evropskou unii a naše česká země do této unie má vstoupit
také. Politice tento vstup propagují, občané však mají obavy. Obavy z dalšího zdražování,
obavy z nové společné evropské měny, obavy z dovozového zboží, které by mohlo
převažovat nad zbožím domácím, a také z cizích zemědělských produktů a prostředků,
potlačujících tím pádem naše zemědělství.
Ať tak či onak, ke změnám v naší republice v každém případě dojde. Pokud do unie
vstoupíme, budeme se muset přizpůsobit jejímu řádu, pokud ne, budeme jedni z mála, kteří se
budou muset o sebe snažit postarat sami určitě s daleko složitější spoluprací s unií. Pouze dvě
evropské země, a to země nejbohatší, se rozhodly do Unie nevstoupit. Jsou to Dánsko a
Švýcarsko.

Veřejně prospěšné práce
Práce ve prospěch obce jak v Lukové, tak i v Květné je stále hodně, více než potřebných
peněz. Ve stálém pracovním poměru od 1. 3. do 30. 11. jsou dva občané. Přes zimu jsou
potom na podpoře vedeni u Úřadu práce jako nezaměstnaní. Od 1. října je přijat pro práci
potřeby obce jeden občan vykonávající civilní službu místo služby vojenské na dobu 1,5 roku.
V letošním roce se kulturní dům dočkal vymalování a také údržby na vodovodní a odpadní
instalaci.
V hasičské zbrojnici stavební firma Drup provedla výměnu hlavních dveří. Zaměstnanci obce
potom pomáhali při dodělávání podlahy v sušící věži, při instalaci žebříků a výměně dvou
oken v garáži.
Položení nové dlažby v chodbě základní školy a zřízení odpadní kanalizace z bytu v základní
škole je dalším splněným bodem ve prospěch obce.
Od letošního roku 2002 jsou obnoveny hodiny na věži kostela sv. Markéty v obci. Instalaci
hodin provedl inženýr Moulis z Plzně. Jsou na třech stranách věže, osazeny počítačovým
systémem a řízeny radiovým signálem. Osvětlení hodin provedla firma Vavroušek

(horolezci), která provádí výškové práce. Zároveň také natřeli rafiky hodin. Této firmě obecní
úřad platil materiál, práci odvedla zdarma. Napojení kabelu je na veřejné osvětlení. A to už je
opět práce obce.
Při průjezdu Tatry - těžkého nákladního auta - po silnici okolo kostela svaté Markéty
v srpnovém dopoledni upadla vrchní část křížku stojícího před kostelem a jen pár metrů
od silnice. Na zmíněném kříži je letopočet 1894 jeho vzniku. Zub času a chvění vozovky by
nás tak připravily o historickou památku v naší obci. Šikovné české ruce a technika však vše
napravily. Pan Picek z lanškrounské firmy Kamenictví při opravě kříže použil nerezové čepy,
takže je nyní kříž daleko pevnější než dříve a je tak zachráněn. Oprava stála 8 tisíc korun.
Byty - obecní úřad má zpracovaný záměr výstavby bytů v hasičárně a kulturním domě.
Na uskutečnění akce však musíme ještě počkat.

Generální oprava železniční tratě
Oprava železniční tratě včetně mostů je součástí výstavby železničního koridoru v úseku
Česká Třebová - Krasíkov. Trať vybudovaná téměř před 160 lety a čím dát tím víc zatěžovaná
jak nákladní, tak osobní dopravou, se dočkala generální opravy včetně výstavby železničních
zastávek a železničních stanic. Stavba koridoru je rozložena do tří etap. Mimo té letošní
proběhne stavba od března do listopadu 2003 a od března do července 2004. Letos se podařilo
postavit nástupiště, čekárnu, osvětlení a přístupový chodník na zastávce u první traťové
koleje.

Plynofikace Květné
100% zájem občanů v Květné o zavedení plynu do obce odstartoval jednání a prosazování
vydání souhlasu s plynofikací a případným finančním podílem při realizaci stavby ze strany
plynáren.
9. 12. 2002, téměř po tříleté období, bylo v 9 hodin naplněno středotlaké vedení zemním
plynem, a tím dokončena plynofikace obce.
Stavbu prováděla firma Gasco spol. s r. o. z Pardubic za extrémních klimatických podmínek a
přesto byla dokončena v požadovaném termínu. Obec za provedení stavby zaplatila částku
758.621,-, plynárny přispěly částkou 30 tisíc korun a financovaly napojení na vysokotlak,
vysokotlakou přípojku v délce 85 metrů a regulační stanici v celkové částce 500.000,-.

Tato stavba je v České republice ojedinělá z důvodu 100% připojení občanů, samostatné VTL
přípojky a samostatné regulační stanice VTL. Zavedením plynu se v této části velmi zlepší
ovzduší.
V Lukové se také podařilo rozšířit plynovod o 286 metrů se zřízením tří přípojek k nové
zástavbě. Také na této akci se finančně podílely plynárny částkou 70 tisíc z celkové částky
171.000,-.

Zvýšení plateb za vodu
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí oznámila opětné zvýšení cen
pitné vody. Od 1. 1. 2003 se zvyšuje cena pitné vody o 2 koruny za 1 m 3, to je na 14 korun
40 haléřů za 1 m3 bez DPH a včetně daně z přidané hodnoty činí cena za 1 m3 pitné vody
15 korun 12 haléřů. Důvod zvýšení cen si vždy společnost dokáže odůvodnit. Zvýšení cen se
týká všech obyvatel České republiky, pokud odebírají vodu z podzemních zdrojů. Čili
i převážné části našich obyvatel.

Změna v základní škole
Po mnoha letech nebyla v letošním roce v naší základní škole otevřena 1. září první třída.
Důvod je prostý, avšak i smutný. Není ani jedno jediné dítě. Zaprvé dobíhají velmi slabé
ročníky narozených dětí, zadruhé rodiče dávají přednost umístění svých dětí ve školách buď
v Lanškrouně, nebo v Damníkově. I když máme školu starou, přesto pěknou a obecním
úřadem, musím říct, vzorně udržovanou i se stále fungující družinou a jídelnou. Z rozhovorů
s rodiči je patrno, že nechávají děti raději dojíždět za pedagogy s kvalitnější odborností.

Mateřská škola
Také v mateřské škole došlo k 31. srpnu 2002 ke změně, tentokrát personální. Současná
ředitelka mateřské školky paní Božena Vacková v naší školce vychovávala děti po celé své
pracovní období. Začínala jako učitelka s paní ředitelkou Libuší Peichlovou a po odchodu
paní Peichlové nastoupila na místo ředitelky ona. I když toto období nebylo pro paní Boženu
Vackovou dlouhé, přesto se ho zhostila se vší úctou velmi dobře. S odchodem do důchodu
na její místo nastoupila 1. 9.2002 paní Radka Carbolová. Místo přijala po mateřské dovolené
svého třetího dítěte. Dříve pracovala jako učitelka v mateřské škole v Damníkově.

Firmy
V současnosti v obci prosperuje 14 firem.
Firma Vondra+Vondra s. r. o. se zabývá vývojem a výrobou mechanizačních prvků. Firma,
která má dobré jméno nejen v obci a okolí, ale také v celé republice a v zahraničí. Firma, která
se vší laskavostí dokáže přispěním svých sponzorských darů obci, škole i sportovním
organizacím držet úroveň s daleko většími obcemi či městy.
Firma Snary je nejdéle působící firmou v obci. I když se viditelně rozrostla, dochází ke změně
majitelů v rodině a drobení na menší celky v obci. Zda je to z důvodů existenčních či jiných,
zůstává mezi majiteli.
Firma František Čada - Truhlářství svým názvem vypovídá o pracovní náplni. Jedná se
o výrobu i opravy všeho druhu, nábytkem počínaje.
Firma Oáza - zdravá výživa - paní Věra Krsková. Jedná se o prodejnu, jak již z názvu
vyplývá, prospěšnou lidskému zdraví.
Následuje Masérství - Miroslav Krsek. Jedná se o sportovní masáže.
Firma Penzion pro psy „Candy“ Lukovský dvůr paní Jitky Kotěrové. Zajišťuje možnost
ubytování psů i koček v kterémkoliv ročním období při celodenní péči. Kapacita pro psy je
10 míst, pro kočky se dobudovává. Klece jsou umístěny jak venku, tak také uvnitř budovy.
Firma také poskytuje možnost nákupu krmiv pro psy a kočky za výhodné ceny. V případě, že
by některá z ubytovaných fenek potřebovala porodit štěňátka, má penzion také vybudovanou
porodnu.
Od roku 1992, přesně od 9. prosince uvedeného roku, je v provozu Štefanovo pekařství.
Firma začínala se šesti zaměstnanci, v současné době zaměstnává až do 35 osob. Práci tady
přes prázdniny najdou také studenti. Při pekárně je obchod se širokým, nejen pekařským
sortimentem zboží, a nyní nově otevřená cukrárna mimo obec - v České Třebové.
Firma Soukromě hospodařící rolnice Mlatecová Ludmila poskytuje prodej zemědělských
produktů anebo vykonávání zemědělských prací stroji k tomu určenými.
J + J Konzum, obchod Bohuslavy a Evy Jandových s potravinářským a průmyslovým zbožím.
Pohostinství U Konárků je jediná hospoda v obci, vyhlídka na konkurenci v současnosti není.

Firma PetRoman - autodoprava a autoopravna. Její funkčnost vyplývá z názvu.
Firma Jirges-Drup Lanškroun odkoupila rodinný domek č. p. 152 od pana Josefa Schwarze a
adaptovala ho na provozovnu truhlářství.
Zemědělské družstvo - nejvíce pracovních příležitostí občanům nejen naší obce, ale i z okolí
však stále nabízí Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek. V obcích prosperuje jak
živočišná, tak rostlinná výroba. Po roce 1989, kdy převážná většina tehdy Jednotných
zemědělských družstev v celé republice krachovala, je místní družstvo jedním z mála, které
nejtěžší problémy přechodného období zvládlo a navíc se rozšířilo do širokého okolí Třebovice, Damníkov, Anenská Studánka, Trpík, Helvíkov, Lubník, Žichlínek, Jakubovice.
V letošním roce při mokrém letním i podzimním počasí byla pro zemědělce obtížná sklizeň
úrody z polí těžkou technikou. Zvláště podzimní práce, proto čekali se sklizní cukrovky
až na zámrz. Začátkem listopadu sklízeli dnem i nocí a vše zvládli.

Společenské dění
Kromě již tradičního Dětského karnevalu pořádaného v únoru, Sousedského posezení
v polovině března přes Lukovský mandel a Pouťovou zábavu se sportovním odpolednem až
po Memoriál Vladimíra Janyše v září a v říjnu Besedu s důchodci jsme ještě v listopadu volili
své zastupitele do Obecního zastupitelstva v obci.
Volební období je čtyřleté, předcházející volby proběhly tudíž v roce 1998. Letos jsme volili
1. a 2. listopadu. Za stranu č. 1 - Pro pohodu a porozumění občanů - byli do Obecního
zastupitelstva zvoleni tito občané: Josef Paulus, Karel Kárský ml., Stanislav Mikulecký,
Jaroslav Marek ml., Karel Prokop, Miroslav Franc a Jaromír Chaloupka. Za stranu č. 2 Křesťanskou demokratickou unii - Českou stranu lidovou - to jsou Zdeněk Štefan a Miroslava
Fojtů.
Z devíti členů zastupitelstva potom členové zvolili starostu a místostarostu obce.
Starostou byl zvolen pan Josef Paulus - současný starosta. Místostarostou pan Jaroslav Marek.
Z celkového počtu 537 osob zapsaných ve výpisech voličů přišlo volit 330 osob.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstev obce je založen v příloze kroniky.

Tříkrálová sbírka
Stává se tradicí, že chodí koledníci na Tři krále a vybírají pro charitu okresu Ústí nad Orlicí
finanční příspěvky, které jsou pak použity pro potřeby charitativního charakteru. Také u nás
v obci byli Tři králové, děti Štefanovy Věrka, Petr a Jirka se svou maminkou. Fotografie je
v příloze kroniky.

Mistr České republiky ve sportovní kategorii
Místní kynologická organizace má Mistra České republiky. Dne 10. - 12. 8. 2002 proběhlo
v Krásné Lípě ve Šluknovském výběžku Mistrovství Českého kynologického svazu mládeže
s mezinárodní účastí.
Za naši kynologickou organizaci se mistrovství zúčastnila Monika Řeháková s osmiletou
fenkou německého ovčáka Larysou Akrus CS. V disciplínách poslušnost, stopa a obrana
získaly nejvíce bodů a staly se tak Mistry České republiky mládeže Českého kynologického
svazu pro rok 2002. Navíc si přivezly i titul Vítěze kategorie ZVV2 a současně jsou i členy
vítězného družstva.
Na Mistrovství republiky mládeže v agility v Jičíně se kvalifikovala, a tím naši organizaci
reprezentovala, Jana Volfová s fenkou Borynou (nalezený kříženec). V soutěži družstev
obsadily sedmé místo ze sedmnácti zúčastněných družstev.
Město Lanškroun spolu s Městským muzeem Lanškroun vydalo v tomto roce krásnou knihu
Krajem Koruny země - Vlastivěda Lanškrouna. Na straně 445 se dočtete o kynologii a také
o jejím zakladateli u nás v obci i v Lanškrouně, panu Vladimíru Janyšovi, občanovi z Lukové.

Mistr světa
V letošním roce se panu Miroslavu Krskovi na Mistrovství světa v duatlonu nedařilo. Závod
se konal 18. 10. 2002 v Atlantě v Americe ve městě Alpharetta. Onemocněl virózou a přesto,
že měl i horečku, nevzdal se a závodu se zúčastnil. Skončil ve své věkové kategorii 50-55 let
na 15. místě ve světě. Každý druhý by pro onemocnění odstoupil, pan Krsek však soutěžil, a
to považuji za obrovský úspěch. I přesto, že se léčil ještě potom 14 dnů doma.
Na Mistrovství Evropy letos v Německu v Zeitzu skončil v duatlonu na 3. místě.
5. května se na Mistrovství České republiky v Šumperku ve své kategorii v duatlonu stal
Mistrem republiky pro letošní rok 2002.

Život se sportem
O tom může vyprávět pan Jaroslav Krsek (mladší bratr Miroslava Krska), narozen v roce
1951. Začínal s atletikou, konkrétně skákání přes překážky. Tomuto sportu se závodně
věnoval do svých 35 let. Jeho nejlepším výsledkem bylo 5. místo na Mistrovství Čech.
Postupně přešel k desetiboji a běhům na dlouhých tratích, také k triatlonu a duatlonu.
Za poslední léta z účasti na různých závodech pana Jaroslava Krska uvádím některá umístění.
V desetiboji získal 1. výkonnostní třídu v republice. V roce 1991 na Mistrovství republiky
v triatlonu obsadil 4. místo. Celkem 5x skončil na druhých místech na Mistrovstvích
republiky v duatlonu. 2x byl vítězen Poháru v duatlonu. V běhu na 3 km překážek (přeskakuje
se celkem 48 překážek) na Mistrovství republiky byl 2x vítězem! V roce 2001 a 2002 se stal
držitelem českého rekordu v překážkách ve své věkové kategorii. V letošním roce
na Mistrovství Evropy veteránů skončil ze 14 závodníků na krásném pátém místě. V duatlonu
na Mistrovstvích světa byl 2x desátý a 3x šestý na Mistrovstvích Evropy.
Bezesporu krásná bilance, ale především odvedená tvrdá práce.

Počasí
Nový rok nás ráno vítá mrazem –12 °C a jasnou oblohou. Leden jako celek nám předvedl
rozmarnost počasí, že se o něm rozepíši víc. Už od noci na 2. ledna a potom celé dopoledne
doprovází silné sněžení bouřlivý vítr při teplotě –3 °C. Jsou zaváty cesty i silnice, takovou
sněhovou kalamitu nepamatujeme. Lanškrounsko je v televizních novinách. U nás je silnice
z Lukové do Lanškrouna neprůjezdná, v poli stojí zavátý autobus, auta a dva pluhy jsou
uvězněny v závějích směrem na Lukovou. Odpoledne není už průjezdná silnice ani přes
Rudoltice.
Celé okolí až po Suchý vrch je zachumeleno. Fotografie z této události pořídil pan Radek
Popelář a jsou ve fotodokumentaci kroniky. Další den ráno je jasno a –11 °C, silný
severozápadní vítr, mohutné závěje, všude se odklízí sníh. Přes den se vítr trochu utišil, je
jasno a teplota večer prudce klesla na –23 °C. Následuje týden velmi mrazivý s jasnou
oblohou, ranními teplotami až –27 °C, přes den –9 °C a –14 °C a večery minimálně s –21 °C
mrazu.

Další týden je pak zamračený, mrazy se zmírnily až k –5 °C a občas chumelí. Až 20. 1. je
ráno polojasno a –2 °C, odpoledne se začalo mračit a přichází zlom, začalo pršet. Prší i celou
noc a další den při teplotě +7 °C. Prudce stoupala voda v potoce, až byl večer úplně plný a
místy se začal vylévat z koryta. Zvláště u Dvora a u Popelářových č. p. 148. Přes noc přestalo
pršet, ochladilo se, voda do rána mírně opadla. Teploty do 27. ledna jsou okolo nuly, voda se
drží stále dost vysoko, taje pomaleji. Ale zmíněný 27. leten přinesl opět déšť se silným větrem
a teplotou +9 °C a potok je znova úplně plný vody. Až do konce měsíce jsou teploty přes den
až přes +10 °C.
Česká televize hlásí 27. ledna v Krkonoších orkán s rychlostí 160 km za hodinu. Jinde
v republice popadaly stromy a vysoký stav vody v řekách i v potocích. A 29. 1. večer a v noci
se přes republiku přehnal nový prudký vítr, meteorologové ho ve zprávách označili jako
vichřici. Řádila nejvíce na horách a s deštěm. U nás nepršelo, ale z různých míst republiky
jsou hlášeny záplavy (i domy). Více z Čech než z Moravy. Ne však takové jako v roce 1997.
V Praze byly v tyto dny naměřeny dva teplotní rekordy. 28. 1. vystoupila teplota na +13,8 °C
a 29. 1. na +14,9 °C. V Českých Budějovicích tento den dokonce na +16 °C. Je překonán
rekord z roku 1983, kdy bylo +11 °C.
Jinde v Evropě vichřice i zabíjela. Jsou hlášeny i ztráty na životech. V Anglii převracel vichr
na dálnici i velká nákladní auta. Vichr a záplavy řádí v Polsku, Německu, Itálii, Švédsku
i Rusku.
Tak takhle skončil první měsíc roku 2002, nejdříve s mrazy a nepamatujícími spousty sněhu,
potom déšť a téměř jarní teploty i teplotní rekordy v hodnotách téměř +15 °C a s velkou
vodou v potom i na lukách. A jsme bez sněhu.
Prvních 14 dní v únoru jsou ranní i večerní teploty slabě pod nulou. Přes den je však stále
teplo, prší a padají další teplotní rekordy. Celkem 6 dnů za sebou. Naposledy byly teplotní
rekordy devět dnů za sebou v tuto roční dobu v roce 1947. Znovu se 13. 2. potok vylévá
z koryta, večer se však do něho vrací. Od 15. 2. se ochlazuje, do konce měsíce přetrvává
zimní počasí, avšak nejen se sněžením, ale i dešti, teploty se střídají v kladných i záporných
hodnotách. 26. 2. je potok opět plný vody. V noci z 23. na 24. 2. byla u nás bouřka. 28. 2.
hlásí ve zprávách v televizi také bouřky, ale u nás tento den nebyla.

Začátek března je teplý přes den, ráno i večer s teplotami mírně pod nulou, větrný a beze
srážek. Lidé uhrabují zahrady, kvetou bledulky. 7. 3. je v noci silný vítr až vichřice a kroupy.
Až do 21. 3., prvního jarního dne, jsou teploty až +14 °C, střídavě dny oblačné a zase pěkné.
20. a 21. propršely oba dva dny v celé republice. U nás bez následků, ale Šumava hlásí velké
záplavy na řece Vydře a Otavě, větší než v roce 1993, kdy tam byla padesátiletá voda.
Ochladilo se a další dny chumelí až do 27. března, kdy začínají Velikonoce. Na Velký pátek
je ještě velmi studený vítr, ale sobota je už s +16 °C a neděle velikonoční s +18 °C krásná a
teplá.
S prvním dubnem přišlo i aprílové počasí, ochladilo se, teploty jsou okolo +10 °C, ale 6. 4.
chumelí a 7. 4. je –8 °C a nachumeleno. Zima je do 12. 4. Následují dny zamračené
s přeháňkami anebo trvalým deštěm až do 22. dubna. 22. 4. byla bouřka. 25., 26. a 27. 4. jsou
krásné tři dny, polojasné s teplotami 18-20 °C. Konec dubna je větrný se silným deštěm a
teplotou +16 °C.
Prudká změna počasí s oteplením přišla s prvním májovým dnem. Do 4. 5. teploty od 22
do 26 °C. Na východě republiky až +29 °C, naopak na západě je to jen +10 °C a prší. 5. 5.
už v noci přišel májový déšť, teplota klesla přechodně na +14 °C. Další dny až do konce
měsíce jsou teplé od 22 °C do 27 °C s výjimkou dvou dnů, kdy zapršelo. Již v první dekádě
plně kvetou všechny ovocné stromy a je velká tráva. Kvetou všechny pampelišky, šťovíky a
jiné luční květy. Lidé nepamatují v tuto roční dobu vše takhle rozkvetlé a hodně vzrostlou
trávu. Svědčí to o vysokých jarních teplotách a silné vláze. Jiná léta takhle plně kvetly stromy
ještě v červnu a nyní je prakticky prvý týden v květnu. Kvetou už i jahody. Okolo 15. 5. se
suší dokonce už i seno.
Začátek června je deštivý s ochlazení na +12 °C. Deštivé počasí i s bouřkami, ale teplejší je
pak prakticky po celý měsíc. 21. 6. ve 14 hodin a 24 minut začíná léto. Je nejdelší den, a to 16
hodin a 26 minut při tropické teplotě +32 °C. Přišla však bouřka s vichrem a lijákem. Poslední
tři dny jsou s ranními teplotami jen od +2 do +5 °C, s přeháňkami, ale přes den s teplotami
+24 °C.
Teplé, ale deštivé počasí provází první prázdninový týden v červenci. Jasné a teplé dny
s teplotami od 26 °C do 32 °C nám přinesl týden druhý. Potom až do konce měsíce se střídá
polojasno s deštěm i s bouřkami s běžnými letními teplotami. Až poslední 31. den se

odpoledne přihnala bouřka s přívalovým deštěm, ale netrval dlouho a vše se obešlo
bez vážných škod.

Povodeň
V srpnu pokračují teplé dny s teplotami okolo +25 °C, ale denně s bouřkou a deštěm.
U nás jsou spíše přeháňky, ale v jižních a středních Čechách jsou trvalé a vydané deště, které
způsobují obrovské záplavy. V televizi ukazují z leteckých záběrů, jak se voda valí po širém
okolí i městy a vesnicemi. To je již 12. srpna a jsou zaplaveny České Budějovice, Český
Krumlov, Písek, Sušice, ale už i Praha. V Sušici je na náměstí ¾ metru vody.
13. srpna se protrhla hráz rybníka v obci Metly v jižních Čechách. Vlna smetla 20 domů,
1 člověk se pohřešuje. Stále prší, teď už i u nás. Situace v ohrožených oblastech je kritická.
Vodu nezadrží ani přehrady na řekách, valí se po jižních, západních, středních i severních
Čechách.
Praha je na tom také velice zle. Ta dnes čeká více než stoletou vodu, má dosahovat do výše
1. patra. Česká televize přináší další obrazové zprávy pořizované letecky a nemůžeme ani
všemu, co vidíme, věřit. Je zaplaveno sedm stanic metra až po stropy, domy, ulice,
nemocnice, divadla, kulturní i národní památky. Je zaplavena zoologická zahrada, topí se tady
35letý slon, musel být zastřelen, byl vysílen plaváním ve vysoké vodě. Utonul orangutan a
jedna hrošice, ty se nepodařilo už evakuovat. Tři lachtani byli strženi proudem vody. Jednu
samici odchytli u Mělníka, dva pluli až do Německa.
V Praze je evakuováno na 40 tisíc lidí! Agentura Reuters hlásí, že Praha takovouto vodu
nepamatuje 800 let. V Písku smetla voda historické sochy z nejstaršího mostu v Čechách.
Pod vodou je se širokým okolím také Plzeň, Kralupy, Neratovice i s chemičkou, Ústí
nad Labem, Mělník, Děčín, Hřensko, ale už i v Německu a Rakousku. Jsou to největší
záplavy v moderní historii, horší než v roce 1997, kdy byla postižena i naše obec. Vláda
přijala nabízenou pomoc ze zahraničí k odstraňování následků této zkázy. Je zaplaveno 505
obcí ve 171 okresech. Jeden milion 600 tisíc obyvatel žilo v zaplavených oblastech. Nejvíc
jsou poškozeny jižní Čechy, kde vodu neudržely mimo jiné také rybníky.
14. 8. začala klesat voda v jižních Čechách, naopak v Ústí nad Labem hladina vody dosahuje
výše 12 metrů. Nejhůře je na soutoku Labe a Vltavy u Mělníka. Domy jsou zatopeny po patra,
i paneláky a nemocnice. Spousty domů voda bere, lodě jsou strhávány proudem a plují

bez ovládání. Ty odstřelují z vrtulníků, protože je nebezpečí, že by strhávaly mosty. Povodně
jsou hlášeny i na Lužnici, Dyji, Moravě a také ze Slovenska, Maďarska, ale ne tak velké.
Náš potok je na prvém stupni povodňové aktivity. Tentokráte patříme mezi ty šťastnější
obyvatele.
Od 16. 8. do konce měsíce postupně voda opadává, zůstávají velké plochy stojaté vody, jsou
velké ztráty na zvířatech. Do 30. 8. je stále teplo, ale 31. 8. se v noci přihnala bouřka
s deštěm. V jižních Čechách přišel opět přívalový déšť a řeky a potoky zaplavovaly některá
již předešlá postižená místa. Na následky povodně naší republice přispívají finančně
i materiálně různé státy. Také Evropská unie, Finsko, USA a Belgie.
Září, co se týká počasí, nebylo moc přívětivé, časté přeháňky a ještě i bouřky, chladná rána a
málo teplých dnů. Až poslední dva dny naznačily příchod babího léta.
Babí léto s teplotami +16 °C nás provázelo pouhé tři dny měsíce října. Pak po celý měsíc
s výjimkou dvou, tří dnů, byly buď přeháňky, mrholení nebo déšť a zamračená obloha.
Teploty se pohybovaly od +5 do +10 °C. Za pozornost stojí noc z 27. na 28. 10., kdy se přes
naši republiku přehnal silný vítr o síle orkánu rychlostí 154 km za hodinu. Vichřice s orkánem
napáchaly škody za 1 miliardu korun. Jsou hlášeny dvě oběti na životech a obrovské ztráty
v lesním hospodářství. Řádění vichru o rychlosti 154 km za hodinu trvalo 12 hodin.
Východočeský kraj patří mezi nejvíce postižené a naše obec tentokráte ušetřena nebyla. Jsou
vyvrácené stromy na louce u Wendligů, spadlý letitý strom na střechu u firmy Jirges-Drup.
Střecha je velmi poškozená, při silnici k firmě Vondra+Vondra u Pomníku padlých visí
mohutný smrk na elektrickém vedení, na bytovce je srolovaný plech ze střechy a jiné
drobnější škody. Viz fotodokumentace kroniky.
Listopad nás se svými teplotními rozmary přivedl do posledního měsíce roku. Nejdříve hýřil
sněžením a teplotami do –4 °C v noci a přes den okolo +5 °C, pak oteplením a dešti. 17. a 18.
11. jsou u nás teploty +16 °C, Praha a Ostrava hlásí teplotní rekordy přes +20 °C. Koncem
měsíce jsou teploty okolo 10 °C nad nulou.
První prosincový den připomíná spíše předjaří, na zahrádkách kvetou stále podzimní květiny.
Listopadové –4 °C je nespálily. Je +10 °C a polojasno. Až 7. a 8. den v měsíci přinesl
ochlazení na –5 °C a večer na –11 °C. Další dny až –16 °C ranní teploty, ale je stále bez
sněhu. Mráz se drží i přes den. 16. a 17. nachumelilo, mrazy jsou stále a další dny ještě

přichmelilo. Vánoce jsou bílé a mrazivé, denní teploty –6 °C, ranní –14 °C. Mezi svátky se
oteplilo, 30. 12. prší, sníh taje a večer doslova lije. Poslední den se s námi loučí s rokem 2002
s potokem plným vody, na lukách stojí také všude voda, ale do rána je zachumelená. Večer se
vyjasnilo a ochladilo na –10 °C.

Úmrtí
1. 1. 2002

pan Jaromír Elner, 68 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Rozloučení v kostele sv. Markéty v Lukové a převezen ke zpopelnění.

11. 2. 2002 paní Marie Dušánková, 72 let, Luková. Zemřela v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Rozloučení v Lanškrouně.
2. 4.

2002 paní Alena Pochopová, nedožitých 82 let, Květná č. p. 9. Zemřela doma.
Rozloučení v kapličce v Květné, pohřbena v Květné do země.

17. 4. 2002 paní Marie Doležalová, 81 let, Luková č. p. 113. Zemřela doma. Rozloučení
v České Třebové v úzkém rodinném kruhu.
21. 5. 2002 pan Miloslav Vodrážka, 65 let, Květná. Zemřel na silnici v Květné.
24. 5. 2002 pan Václav Hudeček, nedožitých 72 let, Luková č. p. 110. Zemřel doma.
Rozloučení v kostele sv. Markéty a pohřben v Lukové do země.
15. 8. 2002 paní Marie Zárubová, 75 let, Luková č. p. 22. Rozloučení v kostele sv. Markéty
a převezena ke zpopelnění.
27. 8. 2002

paní Albína Pátková, nedožitých 85 let, Květná č. p. 37. Zemřela doma.
Rozloučení v kapličce v Květné a pohřbena do země v Květné.

31. 8. 2002

paní Marie Nedělová, nedožitých 90 let, Květná. Zemřela v nemocnici v Ústí
nad Orlicí. Rozloučení v kapličce v Květné a pohřbena do země v Květné.

Narozené děti
20. 2. 2002 Daniel Drahoš, Luková č. p. 188.
1. 3.

2002 Martin Hrubčík, Luková č. p. 122.

25. 3. 2002
8. 4.

Eliška Hamplová, Luková č. p. 144.

2002 Arnošt Ondruška, Luková č. p. 10.

21. 4. 2002 Petra Dolečková, Luková č. p. 90.
27. 4. 2002 Matěj Vebr, Luková č. p. 58.
18. 5. 2002 Klára Hluchá, Luková č. p. 153.

Všechny děti narozené v tomto roce se narodily v okresní nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Celkem se v letošním roce narodilo 7 dětí.

Obyvatelé starší 80 let
pan Čalkovský Teodor

85 let, Květná 8

paní Dolečková Miroslava

80 let, Luková 90

paní Haasová Anna

82 let, Luková 175

pan Hejl Josef

83 let, Luková 114

pan Hejl Květoslav

83 let, Luková 17

pan Janko František 90 let, Luková 116
paní Janková Marta 82 let, Luková 116
paní Kocourková Marie
paní Krátká Anna

86 let, Květná 11

80 let, Luková 108

paní Mandausová Alžběta

80 let, Luková 128

paní Pišťáčková Marie

80 let, Luková 53

paní Sejkorová Františka

82 let, Luková 130

pan Schwarz Josef

80 let, Luková 74

paní Vacková Františka

89 let, Luková 172

paní Zachařová Adéla84 let, Luková 103
paní Zvolánková Emma

90 let, Luková 87

Celkem 16 osob je starších 80 let, nejstaršími občany obce jsou paní Emma Zvolánková a pan
František Janko, stáří 90 let.

Počet obyvatel
Celkový počet obyvatel v obci v letošním roce je 749, z toho v Květné 64 a 685 v Lukové.
Do místní školy chodí v tomto roce 23 dětí a do školky také 23 dětí.

Slovo na závěr
Rok, který připravil naší zemi jednu z nejtěžších zkoušek, povodeň prý s tisíciletou vodou.
Ukázal, že když je opravdu zle, umí lidé držet pohromadě, jsou si jinak daleko více blízcí.
Pomáhají kolikrát i s nasazením vlastního života. Mohli jsme sledovat v televizi doslova
kaskadérské, ale i vysoce odborné zákroky při zvládání tohoto hrozného vodního živlu.
A přesto se našli i takoví, kteří dokázali ukázat lidskou povahu z té špatné stránky - třeba
krádežemi nebo rabováním postiženým.
Ze světa chodí zprávy o válce, která je na spadnutí. Největším darem pro celý svět by bylo,
kdyby se lidstvo dokázalo domluvit. Těžko můžeme čekat, že tady zasáhne nějaká vyšší moc.
Musíme ze sebe setřást především naše špatné vlastnosti a pak se teprve dokážeme
dohodnout.

2003
Slovo na úvod
S příchodem nového roku mnozí z nás chtějí plnit svá předsevzetí, která jsme si dali. Pomoci
však můžeme již v pořadí potřetí, kdy děti po celé republice prostřednictvím charity pořádají
finanční Tříkrálovou sbírku. Také u dveří domů v naší obci zazvoní, abychom my, co
můžeme darovat jakoukoliv částku, byť sebemenší nebo vyšší, tímto prostřednictvím pomohli
občanům, kteří takovouto pomoc potřebují.

Tříkrálová sbírka
Již v záznamu kroniky za uplynulý rok se zmiňuji o dětech Štefanových z Květné, které se
svojí maminkou obchází domy ve prospěch Tříkrálové finanční sbírky. Letos nenavštěvují jen
občany v Květné a v Lukové, ale také v Trpíku a v Albrechticích. Finanční prostředky, které
vyberou, se sdružují v Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí. Odtud podle potřeby a uvážení se
rozdělují.

Veřejně prospěšné práce
V letošním roce se začalo pracovat na veřejně prospěšných pracích nejdříve v Květné, a to
přístavbou vodovodu s osazením automatického čerpadla na tlakování pitné vody
ve vodovodních řádech.
Pokračovalo se přípravou podloží pod chodník od firmy Vondra+Vondra až k Pomníku
padlých. Na výstavbě samotné se podíleli sezónní zaměstnanci obecního úřadu a firma
Vondra+Vondra, která také zakoupila dlažbu. Výstavbu lávky podpořila i firma Dvořák, která
dodala za cenu šrotu materiál na výstavbu kovové lávky. Propustek a zabudování lávky je
prací firmy Drup.
Firma Drup s firmou Truhlářství Čada a sezónními pracovníky obecního úřadu zabudovala
na našem náměstí pergolu. Je zašroubovaná na hmoždinkách do tělesa chodníku. Pergola
slouží pro instalaci mapy Zemské koruny. Mapa obsahuje příhraniční oblast s Polskem
až po Svitavy, Zábřeh a Poličku. Se zvýrazněním zemského povrchu je na ní plasticky
zobrazeno celé okolí s horami a výpisem zajímavostí z celé oblasti. Věřím, že poučí nejen

místní občany, ale také řadu turistů, kteří se zastaví na občerstvení v místním pohostinství,
před nímž je pergola umístěna. Cena samotné mapy činí devět tisíc korun českých.
Hlavně v zimních měsících a ve dnech nepříznivého počasí došlo na výměnu desek u stolů
v kulturním domě. Bylo opraveno dvacet velkých a dvacet pět malých stolů. Desky dodala
firma Annex ze Žichlínka a při výměně pomohla firma Truhlářství Čada.
V hasičárně se dodělal strop v sušárně hadic a vyměnila se ještě dvě okna.
Celoročně byla prováděna pravidelná údržba veřejného osvětlení, údržba cest, dopravního
značení, sekání trávy, oprava a údržba zahradního náčiní z mateřské i základní školy, jakož
i běžné potřebné opravy.
Také sekání trávy na hřbitovech v Květné a v Lukové, zahrad mateřské a základní školy,
fotbalového hřiště a kynologického cvičiště. Nesmíme opomenout terénní úpravy jak u školy,
vlakové zastávky, tak na veřejných prostranstvích a skládkách.
Seznam obecních cest opravených v tomto roce - spojka k Pomníku okolo firmy
Vondra+Vondra, ulička u Truhlářství Čada, cesta u Šlézů, malé náměstí u Zachařů č. p. 138
(škoda, že zůstal kousek blátivé cesty k lávce přes potok, kolik - 30 metrů?). Co lidí a dětí
nejen z bytovek tam přejde a musí jet pak do města a do školy se zablácenými botami.
Celkem byly provedeny opravy cest za 1,6 milionu korun českých.

Společenské dění
Členské schůze
Členové společenských organizací se scházeli v lednu na výročních schůzích. Hasiči nás zvali
na výroční valnou hromadu 18. 1. 2003, kde kromě bilancování své práce předávali
vyznamenání a čestná uznání za práci jednotlivým členům.
Dětský karneval
V únoru, 23., Obecní úřad uspořádal pravidelný Dětský maškarní karneval, který se vždy těší
hojné účasti dětí i dospělých, což svědčí o oblibě této akce.

Sousedské posezení
Letos se 180 občanů pak bavilo také již na tradičním Sousedském posezení při hudbě a tanci,
pořádaném 14. března také Obecním úřadem.
Lukovský mandel a Dětský den
31. května se pochodovalo anebo jelo na kole po trasách pochodu Lukovský mandel, letos již
po sedmnácté. Zúčastnilo se 54 turistů. Týž den pořádala obec pro děti oslavu Dětského dne a
mandel byl součástí oslavy. Ve sportovním areálu fotbalového hřiště a kynologického cvičiště
byly pro děti připraveny různé hry i výhry, kynologové předvedli ukázku ve výcviku psů a
překvapením bylo přistání pana Ladislava Carbola s motorovým padákem uprostřed hřiště.
Nechal děti, aby si stroj, který je v obci jediný, prohlédly, a ochotně jim srozumitelně
vysvětlil i technické parametry stroje. Od rána létal nad obcí a trasami mandelu, takže
účastníci pochodu zažili příjemné zpestření. Odborně se létání na tomto padáku říká
paragliding.
Táborové agility
Pro děti, které mají zájem o výcvik pejska v agility, uspořádali kynologové „agiliťáci“
poslední tři dny v červnu a prvý den v červenci čtyřdenní prázdninové agility pod stany
na místním cvičišti s bohatým programem a výcvikem. Součástí programu bylo i zápolení
s dospělými kynology, táborový oheň a občerstvení i pro rodiče. Pobyt děti zakončily
závodem v agility. Rozdávaly se poháry a věcné ceny. Sponzorem byl Obecní úřad v Lukové,
pan Petr Kotěra s chotí a byl i při akcích v průběhu pobytu. Celé čtyři dny počasí dětem přálo,
pak začalo pršet. Výcviku i zábavy využilo deset dětí se svými psy.
Pouť
O pouti 13. července kromě taneční zábavy se občané ještě mohli v neděli 14. 7. bavit
při pouťovém sportovním odpoledni na fotbalovém hřišti a využít připraveného bohatého
občerstvení.
Memoriál Vladimíra Janyše
13. září na 6. ročníku „Memoriálu Vladimíra Janyše“ se sešlo v tomto roce 15 psovodů se
svými psy. Závodilo se v kategoriích ZM, ZVV1, ZVV2. Celkovým vítězem je Dana
Dulajová s německým ovčákem Xandy z Moravské Třebové. Z naší organizace závodilo pět
členů a v kategorii ZVV1 Tomáš Dostálek se psem Centorem obsadil 2. místo. V kategorii

ZVV2 Monika Řeháková s fenou Larysou získala 1. místo a 3. místo s fenou Majou.
Na druhém místě se umístil také náš člen Láďa Pospíšil se psem Lordem.
Beseda s důchodci
Na besedě s důchodci 31. října se sešlo o něco méně důchodců než předchozí léta. Nic však
nebránilo tomu, aby se všichni zúčastnění dobře bavili a spokojeně se večer vraceli domů.
2. místo v republice
V letošním roce na Mistrovství republiky mládeže se ve sportovní kynologii Monika
Řeháková s fenou německého ovčáka Larysou z naší místní kynologické organizace umístila
na 2. místě. Vloni získaly titul Mistr republiky.

Počasí
Leden jako celek byl teplotně podnormální, převážně teploty přes den okolo nuly a jen občas
okolo –10 °C. Několikrát za měsíc přišel déšť a námrazy. Co však nikdo nečekal, postihla
naši obec novoroční povodeň. Starý rok se s námi loučil s potokem plným vody a 2. ledna
vydatně prší celý den při –2 °C, je námraza, navečer je jen –1 °C a stoupá voda. 3. 1. je
hrozné probuzení. Všude je voda, na zahrádkách, cestách, lávky přes potok jsou pod vodou,
voda je ve sklepích, také už u Popelářových č. p. 148 prosakuje do obytných prostor.
Hospodářství pod vodou mají Volfovi č. p. 147 a také Zachařovi č. p. 138. V devět hodin ráno
začala voda trochu opadávat. Chybělo půl metru a stav vody by byl na úrovni povodně nejhorší, co naši obec potkala roku 1997. Pršelo v přeháňkách až do večera. Takhle rychle a
hodně za jedinou noc se potok ještě nikdy nerozlil. A to nebyl příval z Trpického rybníka!
To bylo štěstí pro nás všechny. Odpoledne voda opět stoupá, ale ne už výše, jak byla ráno.
Z večera pak opadávala, ale celou noc jsme potok hlídali. Během dalších dvou dnů drobně
prší, pak chumelí, ochladilo se až na –9 °C. Všude na lukách, zahradách zamrzávají plochy
stojaté vody vylité z potoka.
Povodeň tzv. novoroční postihla velkou část České republiky. Jsou zaplavena také místa,
která postihla loňská srpnová povodeň. V současnosti bylo nejhorší povodí Labe - Ústí
nad Labem, Hřensko a další místa. Voda klesá, ale zůstávají velké vodní plochy pokryté
ledem. Televize ukazuje zamrzlé popelnice, stromy i domy. Mráz, který přišel, může dokonat
zkázu, kterou voda započala. Záplavy jsou však pětinové v poměru k srpnovým v roce 2002.

I tak jsou ale škody obrovské. Lidé se bojí vody už moc. Mnohde jsou lidé bez tepla a teplé
vody v důsledku odpojení elektřiny. Povodeň v zimě je daleko horší než v letních měsících.
Povodně jsou v Německu, Francii, Belgii, Anglii.
Leden u nás po povodni přinesl mrazivé dny se sněžením, ale i deštěm a námrazami. Nejhůře
bylo 22. 1., kdy byla silná námraza nejen u nás, ale téměř v celé republice. Silnice i dálnice
byly nesjízdné a hlášeno spousty dopravních nehod.
Ve zprávách hlásí velké zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály v Mexiku, zatím
23 mrtvých. Otřesy původem z tichomořského pobřeží byly znát až v hlavním městě. Přestala
tam fungovat doprava a jsou bez elektřiny.
Naproti tomu jsou z Austrálie hlášeny nejhorší požáry za 100 let. Hoří domy i v hlavním
městě. Je evakuováno na jeden tisíc obyvatel. Jsou zde vysoké teploty vzduchu +38 °C a
fouká silný vítr. Požár se vymyká kontrole. Jsou hlášeny čtyři oběti na životech, nejhůře je
postiženo hlavní město Canberry. Shořelo už na 400 domů, včetně kostela, školy, nákupního
střediska.
Tak takhle nás příroda zkouší hned na začátku roku na různých místech naší planety Země.
Také prvý den měsíce února při slunečném a mrazivém počasí (–17 °C) nám přináší tragickou
zprávu ze světa. Došlo k havárii amerického raketoplánu při přistávání. 63 km nad zemí došlo
k roztržení a sedm členů posádky, z toho dvě ženy, zahynulo.
Celý únor je hodně mrazivý se sněžením a závějemi. Deset dnů za sebou se pohybovaly ranní
a večerní teploty od –18 °C do –24 °C! Na konci měsíce pak byly dny s teplotami okolo
–10 °C až –14 °C.
7. 2. hlásí zprávy obrovský příval sněhu, jaký se nepamatuje, z východního Slovenska. Příval
zasáhl také Maďarsko, kde je situace ještě horší. Před 60 vesnic je odříznuto od světa,
zásobování musí zajišťovat helikoptéry. 25. 2. také chumelí v Izraeli, v Jeruzalémě
nachumelilo přes půl metru sněhu, naproti tomu v Libyi jsou záplavy, nejhorší za 40 let
Po tak chladném únoru jsou v první březnové dekádě pro nás ranní a večerní mrazy od –9 °C
do –7 °C vcelku příjemné s odpoledními teplotami +4 °C. Sníh taje. 9. 3. při teplotě +10 °C se
voda z potoka opět vylila na zahrady, zaplavila lávky, ale navečer se ochladilo a voda rychle
opadla. Střídají se dny s deštěm i sněžením, teploty ráno a večer pod bodem mrazu, přes den

okolo +6 °C. Až do 21. 3., kdy následuje 10 dnů jasných a přes den teplých, od +11 °C
do +18 °C. Večer a ráno je mírně pod nulou.
Také první dubnový den hlásí zprávy ze zahraničí a nepříjemnou zprávu z Iráku, kde jsou
hrozné záplavy. Apríl se letos opravdu u nás vyřádil. Prvý dubnový týden s teplotami okolo
+14 °C vystřídaly dny dalšího týdne s prudkým větrem, chumelenicí a silným ochlazením až
na –8 °C. Dokonce je 7. 4. překonán teplotní rekord po 33 letech. V polovině měsíce se
otepluje až na +16 °C přes den a teploty jsou prakticky do konce měsíce až k +20 °C. Rána a
večery jsou však chladné a mrazivé (i –3 °C).
Prvá polovina měsíce května je deštivá s bouřkami a teplotami přes +20 °C. 7. 5. je překonán
teplotní rekord z roku 1867. V Praze bylo naměřeno letos tento den +28 °C. 15. května je
po bouřce prudké ochlazení, další den ráno je –1 °C, přes den jen +14 °C. Také další dny jsou
ranní přízemní mrazíky. Dny jsou až do 27. 5. deštivé s bouřkami, postupně se oteplilo. 26. 5.
se přehnala přes naši republiku bouřka s přívalovými dešti. V naší obci pršelo, ale přívalový
déšť nás tentokrát nepostihl.
Po deštivém a mokrém měsíci máji nás červen po celý měsíc s výjimkou tří „chladnějších“
dnů provázel extrémně vysokými teplotami jak ve dne, tak i v noci. Tropické teploty
přes 30 °C hned vysoušely vláhu, která se zemi dostala při několika krátkých bouřkách.
Zvláště poslední týden je velmi teplý a suchý. Sucho je v celé republice. Zemědělci jsou
nešťastní. Tráva neroste, obilí, řepa, kukuřice, vše je podeschlé. Při tak teplém a suchém
počasí se při větru prášilo, že z oken domů prach vypadal jako kouř. Nepamatujeme takové
sucho. Větrat se dalo jen v noci. Louky a zahrady jsou doslova vypálené od sluníčka, hlína je
rozpraskaná. Ve vlhkých mezerách roste prakticky jen kerhat a nebo mlíčáky.
Červenec vláhu přinesl. První polovina měsíce byla deštivá a chladnější. Teplotami vše
napravily dny v druhé polovině měsíce, pohybovaly se i okolo +30 °C a přitom přicházely
i bouřky s vláhou.
Téměř po celý srpen jsou vysoké letní teploty, v chládku přes 35 °C, padají teplotní rekordy,
až z roku 1861 naměřené v Praze v Klementinu. Pokud zaprší, tak spadne jen pár kapek
při bouřce a teploty jsou stále vysoké a je znovu velké sucho. Nejen v naší republice, ale
v celé Evropě. Portugalsko a Španělsko hlásí až +46 °C a také i úmrtí. V různých státech řádí
velké rozsáhlé požáry - Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie, Chorvatsko. Vlivem vysokých

teplot vysychají studny, řeky i rybníky. Vysychají také pastviny pro dobytek. I náš potok se
dá místy překročit. Takhle málo vody v něm snad ještě nebylo.
Září je chladnější, občas se slabými srážkami, na horách i sněhovými. Zvláště rána jsou
už i s mrazíky –2 °C, večery jsou také chladné. Pouze týden od 14. do 22. 9. byl bez deště a
denní teploty opět lámaly rekordy s teplotami až k +31 °C. Rána a večery ale zůstávaly
studené. Je sucho, až do hloubky tří metrů.
První týden v říjnu je poměrně teplý, až +15 °C, ale i s deštěm. Od 7. 10. se ochladilo,
na horách nachumelilo až 10 cm sněhu, u nás pršelo. Přišly i ranní mrazy –4 °C až –7 °C,
střídaly se dny polojasné s deštivými, ale už chladnými až do konce měsíce.
Listopad byl, kromě pár chladnějších dnů, poměrně teplým měsícem s minimálním
množstvím srážek. Počasí až na několik výjimek bylo mlhavé a pošmourné. Tak třeba
na svatou Kateřinu je +10 °C, ale zamračeno s nízkou oblačností. 26. a 27. 11. jsou nejteplejší
dny. V Ostravě naměřili skoro +17 °C, kvetou chudobky, kočičky, na zahrádkách vylézají
narcisky. Deště je stále málo, takhle nízký stav v našem potoce nepamatujeme. Horské obce
trpí nedostatkem pitné vody. Po abnormálně suchém létě je i podzim s minimálním
množstvím srážek a navíc teplý. Ještě, že máme v obci vodovod, který má dostatečný zdroj
pitné vody v Trpíku.
Až do 6. prosince přetrvává teplé listopadové počasí. Tento den se přehnala přes naši
republiku vichřice. U nás jsou popadané ploty a polámané popadané větve stromů. V Praze
však na Staroměstském náměstí vichřice ulomila „Vánoční strom“ 30 metrů vysoký, který byl
dovezen až z Moravy. Jen zázrakem byli zraněni „jen“ čtyři lidé. Jinde v republice padaly
stromy a střechy domů. V horských oblastech napadlo 10 až 15 centimetrů sněhu.
Následovaly klidné dny s mírnými mrazy i jasnou oblohou, do 14. a 15. prosince, kdy přišly
bouřky. Ta druhá, 15. 12., se přehnala i s vichřicí v noci, následovalo ochlazení a
chumelenice, že nebylo vidět. Přišly i námrazy, ale netrvaly dlouho. Vánoce byly mrazivé, až
-15 °C, střídavě zamračené a polojasné s čerstvým větrem i slabými sněhovými přeháňkami.
Rok 2003 se s námi loučí s ranním silvestrovským deštěm, ten pak přechází ve sněžení a
chumelí prakticky až do večera. Pak už ne. Večer jsou –2 °C.

Zemědělské družstvo
Rostlinná výroba
Již v loňském roce jsem se zmiňovala o prosperitě místního zemědělského družstva a vypsala
jsem několik obcí, kde rozšířilo svoji výrobu. Dnes mohu doplnit výměru pozemků užívaných
Zemědělsko-obchodním družstvem Žichlínek již k 1. 1. 2004. Vypisuji celkovou výměru orné
půdy 5 933,9151 hektarů (tj. 5 tisíc a 933 hektarů + 9 151 tisícin hektaru); 1,9398 hektaru
zahrad; trvalých travních porostů 1 189,0449 hektarů; ostatních ploch 98,8688 hektarů a
zastavěných ploch 15,3940 hektarů.
Celková výměra zemědělské půdy ZOD Žichlínek činí 7 239,1626 hektarů. Úctyhodné číslo.
Hospodaří ve 22 katastrálních územích, už i v jiných okresech, například Dětřichov v okrese
Svitavy. Podrobný rozpis všech obcí i výměrů půdy je založen v příloze kroniky pro rok
2003. Jakož i výpis s přesnými daty hospodaření v tomto roce 2003. Setí, sklizněmi, i rozlohy
půdy v hektarech jednotlivých druhů obilí, řepky, máku, lnu olejného, kukuřice a cukrovky.
Středisko Luková hospodařilo v tomto roce na třech tisících a 802 hektarech zemědělské
půdy, z toho na třech tisících a 240 hektarech půdy orné.
Při abnormálně suchém počasí v létě a na podzim lze vyzvednout vysokou cukernatost
19,23 % u cukrovky oproti standardu 15 procent.
Opravdu podrobný popis všech prací se jmény pracovníků, názvu použitých strojů při práci a
výčtem přesných dat všech započatých a ukončených prací ve středisku Luková odborně
zpracoval za rostlinnou výrobu pan Jiří Hejl. Za živočišnou výrobu přesný výpis údajů
o přírůstcích, dojivosti i počtu stavu zvířat zpracoval pan inženýr Josef Marek. Vše je
založeno v příloze kroniky pro tento rok.
K 28. 2. ukončil pracovní poměr jako dlouholetý provozní mechanizátor pan Petr Šembera
z Damníkova. Od 1. 2. 2003 postupně tuto funkci převzal pan Jaroslav Vaníček mladší
z Lukové.
Živočišná výroba
Průměrný počet kusů jednotlivých plemen zvířat za rok činí u telat savých 221 kusů, telat
odstavených 377 kusů, chovných jalovic 403 kusů, jalovic vysokobřezích 155 kusů, dojnic
930 kusů a prasat na výkrm 155 kusů.

Rekonstruovaná stáj na výkrm prasat byla po většinu roku prázdná pro nedostatek selat
ze střediska Sázava. Nákup selat od cizích dodavatelů by byl neefektivní pro nízkou výkupní
cenu vykrmených prasat.
Průměrná denní užitkovost dojnic 17,386 litrů představuje roční užitkovost každé dojnice
6,346 litrů mléka.
Od počátku roku pracovníci družstva začali převodní křížení červenostrakatého skotu
na černostrakaté nížinné plemeno Holštýn (H). Červenostrakaté plemenice - dojnice i jalovice
- se zapouští semenem uvedených býků Holštýn (H). Koncem roku se začala rodit
černostrakatá telata - F1 generace - 50 % červenostrakatých a 50 % Holštýn.
Na pastvě v Anenské Studánce se páslo od 9. května do 15. října v průměru 94 jalovic.
Pro veliké sucho však koncem období bylo už nedostatek pastvy.

Volba prezidenta
2. února odchází prezident republiky Václav Havel po skončení volebního období
z Pražského hradu. Ovšem nový prezident zatím není. Dvoje volby byly na nic, politici se
nedohodli a nedokázali nikoho zvolit. Během měsíce, 28. února, až po devíti kolech byl
zvolen prezidentem pan Václav Klaus. I tyto volby svědčí o rozporech na naší politické scéně.
Předchozí prezident pan Václav Havel byl ve funkci 13 let.

Mistr České republiky
Pan Miroslav Krsek v letošním roce sice neobhájil titul Mistra světa a Evropy v duatlonu, ale
titul Mistr České republiky v duatlonu (ve své věkové kategorii) mu neunikl. Ano, obsadil
1. místo na Mistrovství České republiky v Doksech, a to nejen v duatlonu, ale také
v Uherském Hradišti se stal Mistrem České republiky na dráze v běhu na 5 000 metrů. V běhu
na 1 500 metrů pak obsadil místo třetí na tomto mistrovství.
Na Mistrovství Evropy v duatlonu v Itálii se letos umístil pan Krsek na čtvrtém místě a rovněž
ve švýcarském Zurichu na Mistrovství světa byl také čtvrtý. I to je pěkné umístění.

Celkem letos absolvoval na 21 různých závodů s umístěním 8x na 1. místě, 7x na 2. místě, 3x
na 3. místě, 2x na 4. místě a 1x na místě desátém. To bylo Mistrovství Evropy v silničním
běhu na 10 km 23. května v Úpici.

Zatmění Měsíce a Slunce
U nás bylo zatmění Měsíce viditelné v letošním roce dvakrát a vždy při úplňku a jasné obloze.
Poprvé 16. května v 6 hodin ráno a podruhé 8. listopadu, které bylo v noci, tudíž lépe vidět.
Zatmění začínalo v jednu hodinu po půlnoci, úplné bylo ve dvě hodiny a 40 minut a poté až
do čtvrté hodiny ranní byl úbytek. Slunce, Země a Měsíc byly v tuto noc v jedné přímce,
takže Měsíci dělalo Slunce i Země stín.
K částečnému zatmění Slunce došlo 31. května. Tentokrát Měsíc překrýval Slunce. U nás byl
tento jev pozorovatelný nejlépe ráno o půl šesté, při jasné obloze.

Polární záře
Neobvyklý a ojedinělý úkaz na obloze jsme mohli pozorovat na upozornění ve zpravodajství
České televize 20. listopadu večer i u nás v Lukové. Nejsilnější polární záři za posledních
padesát let bylo vidět v celé České republice. Dle zpráv z televize jsou prý důvodem takovéto
vydatné záře silné erupce na Slunci. U nás byl večer jasný a +2 °C, obloha na severní straně
byla večer dole u obzoru zbarvena do červena a čím výše, barva přecházela až do zelena.
Ve velkých městech při nočním osvětlení byla polární záře viděna hůře.

Požár
8. července deset minut před 12. hodinou se rozhoukaly sirény. Vypukl požár hospodářské
usedlosti u Šponiarů. Dům byl v majetku paní Ljuby Šponiarové a obýval ho její svobodný
bratr. Ljuba už delší dobu pracuje a bydlí mimo obec, bratr nepracoval ani dům neudržoval,
tudíž se sestra rozhodla dům prodat. Bratr, než by se odstěhoval kvůli prodeji, tak se rozhodl
vše zničit a sám oheň založil. Byl odvezen na psychiatrické oddělení na léčení a tam spáchal
sebevraždu skokem z okna druhého poschodí budovy.
Vše shořelo, přesto, že se sjeli hasiči s pěti požárními vozy. Naši hasiči chyběli, auto
pro nepojízdnost měli v opravě. Tak často v naší obci hoří a přesto, že mají hasiči vybavení
prvotřídní, pomoci nemohli. Ze spáleniště zůstaly sutiny. Foto - viz fotodokumentace kroniky.

Úmrtí
14. 2. 2003 paní Vlasta Popelářová, 60 let, Luková. Zemřela v nemocnici v Litomyšli.
Rozloučení v Lanškrouně.
23. 6. 2003 pan Zdeněk Šponiar, 37 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
10. 10. 2003 pan Miroslav Šponiar, 43 let, Luková. Zemřel v Albertinu v Žamberku.
Sebevražda skokem z okna.

Narozené děti
5. 3.

2003 Tereza Jochmanová, Luková č. p. 7, rodiče Petr a Veronika Jochmanovi.

13. 3. 2003 Petra Štefanová, Květná č. p. 29, rodiče Rostislav a Lenka Štefanovi.
26. 4. 2003 Tereza Motyčková, Luková č. p. 142, rodiče Ondřej Motyčka a Alena
Popelářová.
6. 7.

2003 Štěpán Mann, Luková č. p. 76, rodiče Jiří a Tereza Mannovi.

5. 10. 2003

Filip Dvořák, Luková č. p. 46, rodiče Jiří a Petra Dvořákovi.

12. 12. 2003 Ema Němcová, Luková č. p. 43, rodiče Robert Němec a Ivona Gallyová.

Nejstaršími občankami obce jsou paní Ema Zvolánková, 91 let, narozena 20. 3. 1912, bytem
Luková č. p. 87, a paní Františka Vacková, 90 let, narozena 10. 12. 1913, bytem Luková
č. p. 172.
Nejstarším občanem obce je pan František Janko, 91 let, narozen 3. 10. 1912, bytem Luková
č. p. 116.
Základní školu v tomto roce navštěvuje 15 dětí, mateřskou školku 25 dětí.

Počet obyvatel
Oproti loňskému roku je nás méně. K 31. 12. 2003 činí celkový počet obyvatel 687, z toho
v Květné žije 64 obyvatel.

Slovo na závěr
Již na začátku tohoto roku celý svět vnímal mohutné přípravy na válku proti Iráku. Irák
údajně vlastní zbraně hromadného ničení a podporuje teroristické hnutí. A tak Amerika,
Anglie, také země Evropské unie, mezi nimi i 300 vojáků z naší republiky 20. března tohoto
roku byli při zahájení války, která měla trvat nejdéle 3 až 4 měsíce. Je konec roku, v Iráku se
zbraně hromadného ničení nenašly a bojuje se stále. Spousta nevinných lidí je mrtvých, také
vojáků, klima naší planety dusí mohutné požáry ropných zdrojů. Jestli jsem psala v roce 2001,
že konec války proti terorismu je v nedohlednu, dnes to platí dvojnásob. Za každý útok
následuje protiútok.
Lidé ale dokáží překonat mnohé. Letošní 29. květen byl jubilejní, uplynulo 50 let od prvního
výstupu na nejvyšší horu na Zemi, na Mount Everest. Válkám a ničení planety, co lidstvo
existuje, se ale ubránit nedokáží.
V listopadu byla v televizi zveřejněna zpráva o ničení ekosystému. Za poslední století bylo
vyhubeno 762 druhů zvířat. V naší současnosti mizí také několik desítek denně, mezi jinými
také kvůli likvidaci deštných pralesů anebo ekologickým haváriím na mořích a oceánech.
I když nás příroda varuje katastrofami, při kterých umírá i několik desítek tisíc lidí naráz o zvířatech se přitom nemluví - nápravy se nedějí.
A tak nás 26. prosince znovu příroda upozornila, že na ni nemáme. Iránské město Bám
postihlo zemětřesení, při kterém zahynulo na 40 tisíc lidí. Město je ze 70 % zničeno, je velké
množství raněných a zničeny jsou památky staré i dva tisíce let.
O co lépe by se psalo o radostnějších a šťastnějších zprávách.

2004
Slovo na úvod
Stále více a častěji se hovoří i píše o přírodních katastrofách, kterých neustále přibývá.
Odborníci zveřejnili množství přírodních pohrom, počet lidských obětí a vyčíslili i škody,
které příroda způsobila za loňský rok 2003. Následkem řádění přírodních živlů zahynulo
78 tisíc obětí (v roce 2002 „jen“ 13 tisíc).
Letošní rok však jediná přírodní katastrofa má na svědomí 225 tisíc lidských obětí a přišla
až koncem roku, přesně 26. prosince 2004. Zemětřesení pod mořskou hladinou o síle 9 stupňů
Richterovy stupnice v jihovýchodní Asii a následné vlny tsunami zabíjely a ničily vše,
že nebylo úniku. Zkáza je hrozná. Je to mezinárodní tragédie a největší přírodní katastrofa,
co Zemi postihla. Mezi mrtvými je jedna třetina dětí a mnoho turistů z celého světa. Voda
odnesla přímo celé vesnice, domy, auta, celé vlaky. Brala vše, co jí stálo v cestě.
Následovala nebývalá humanitární pomoc snad ze všech zemí naší planety.
Vyčíslení katastrof za celý rok 2004 přinese až rok 2005.

Veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce se v letošním roce nelišily od roku loňského. Při každoroční údržbě
obecních budov, komunikací, osvětlení, tak také letošní rok pomáhali pracovníci od Úřadu
práce.
Časově, pracovně i finančně náročné byly především přípravy pro oslavy sedmistého výročí
založení obce. Uklízela se veřejná prostranství, okolí obytných domů i ostatních budov.
Pečlivě se upravily budovy klubovny fotbalistů a kynologů, v jejichž prostranství hlavní
oslavy probíhaly.

Společenské dění
15. února se těšily děti na karnevalu v místním Kulturním domě, který pro ně tradičně pořádá
Obecní úřad. Tanec, hry i soutěže přilákají všechny děti, co jen mohou přijít.

12. 3. potom zajistil Obecní úřad dospělým občanům taneční zábavu při Sousedském
posezení. V Kulturním domě hrála skupina Primátor z České Třebové při vstupném 40 korun.
V dnešní době opravdu cena symbolická.
29. 5. se přes chladné ráno při 0 °C sešli na pravidelném startu při Lukovském mandelu turisté
pěšího pochodu, tak i cykloturisté. Trasy vedly tradičně lesnatými hřebečskými kopci, odkud
jsou úchvatné pohledy na okolí Lanškrounska i Moravskotřebovska. Zavedením
cykloturistických tras se podstatně zvýšil zájem o mandel.
17. a 18. července se konaly oslavy sedmistého výročí vzniku obce, jimž věnuji následující
kapitolu.
Přátelské posezení s důchodci 22. 10. proběhlo od 14 hodin v pěkné sousedské atmosféře.
Kulturní program babičkám a dědečkům předvedly děti z mateřské i základní školy, pan
starosta Paulus seznámil přítomné s obecními pracemi a událostmi. Následovalo pohoštění a
volná zábava i s tancem a jako vždy bohatou tombolou.
30. 10. v kostele svaté Markéty u příležitosti svěcení praporu obce byl uspořádán varhanní
koncert. Krásný kulturní zážitek za hojné účasti občanů.

Tříkrálová sbírka
Tak jako v předešlých letech, tak i letos začátkem ledna zazvonili u dveří našich domovů
koledníci se zvěstováním evangelia a prosbou o příspěvek do pokladničky Tříkrálové sbírky v pořadí již čtvrté. Sbírka proběhla na území celého vikariátu Ústí nad Orlicí. V naší obci sice
potřetí, ale úspěšně. Tři Štefanovy děti z Květné se svojí maminkou odevzdaly úctyhodnou
částku v hodnotě 20 tisíc 882 korun a 30 haléřů. Z toho vybraly v Květné a v Trpíku
dohromady 2 tisíce 750 korun a 50 haléřů, v Lukové 13 tisíc, 467 korun a 80 haléřů a
v Albrechticích 4 tisíce 676 korun. Vybrané peníze z celého okresu budou využity
na Rodinný dětský domov v Žichlínku, Občanskou poradnu, Přímou pomoc spoluobčanům,
Osobní asistenci, Výstavbu humanitárního skladu a na zřízení Nízkoprahového centra pro děti
a mládež v Letohradě.
Podobnější informace o využití sbírky každý zájemce najde na adrese Oblastní charita Ústí
nad Orlicí, 17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí.

700 let obce
Návrh nového znaku a praporu obce
K sedmistému výročí trvaní naší obce podal pan starosta Josef Paulus návrh na nový znak a
prapor obce.
Z dostupných pramenů Okresního archivu se dovídáme, že obec Luková měla v minulosti dvě
rychtářské pečetě, jednu se znakem rádla, druhou se stromem a pod ním byl uložen pluh,
obilný snop a hrábě s kosou. Kozinoha (Květná) měla na rychtářské pečeti znak holubice se
snítkou v zobáku. (Zapsáno v 1. dílu Kroniky obce Luková a v Opisu kroniky obce Luková
v 1. dílu na straně 397.)
Nový znak i prapor obce je jednotný pro Lukovou i Květnou. Vyjádření pana starosty Pauluse
ke zdůvodnění návrhu znaku a praporu obce Luková okres Ústí nad Orlicí - při tvorbě znaku
vycházel pan starosta z následujících skutečností - obec Luková sestává ze dvou historických
obcí Lukové a Květné. Název obce Luková je odvozen od slova „luka“ (louky), proto použil
zelenou barvu štítu. V obcích je římskokatolický kostel zasvěcený svaté Markétě a kaple
zasvěcená svatému Vavřinci (v Květné). Ve znaku jsou použity atributy těchto svatých - drak
(svatá Markéta) a rošt (svatý Vavřinec). Květy symbolizují obec Květnou patřící
pod Lukovou.
Popis znaku
V zeleném štítě zlatý rošt o šesti polích, v každém poli stříbrný pětilistý květ se zlatým
semínkem, skrz oko roštu protažen stříbrný drak se zlatými zuby.
Popis praporu
Na zeleném listu žlutý rošt o šesti polích, v každém poli bílý pětilistý květ se žlutým
semínkem, skrz oko roštu protažen bílý drak se žlutými zuby. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Žádost o přidělení nového znaku a praporu obce byla předložena Parlamentu České republiky
- Poslanecké sněmovně - a byla vyřízena pro naši obec kladně pod Rozhodnutím č. 36 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 27. května 2004 o udělení znaků a vlajek.
Naší obci byl podle platných paragrafů a zákonů udělen tento nový znak a prapor obce.
Podepsán Lubomír Zaorálek v. r., předseda Poslanecké sněmovny.

Svatá Markéta - mučednice 4. století
Odmítla stát se ženou městského prefekta, pro svou víru byla mučena a nakonec sťata.
Podle legendy se jí ve vězení zjevil obrovský drak, kterého zkrotila znamením kříže. Byla
zařazena mezi čtrnáct svatých pomocníků a mezi tzv. „Quator Virgines Capitales“ (Barbora,
Dorota, Kateřina), s nimiž je často společně zobrazována.
Jako ostatní panny-mučednice, mívá Markéta na výtvarných zobrazeních na hlavě korunu a
v ruce knihu a palmu. Její individuální atributy jsou drak, kříž nebo hůl s křížem, někdy
hřeben nebo pochodeň (poukaz na způsob jejího mučení). Někdy nese šňůru perel (na základě
svého jména Margareta - perla).
Svatý Vavřinec - mučedník 3. století
Církevní jmění rozdal chudým, aby je zachránil před hrabivostí císaře Valeriána, na jehož
rozkaz byl pak na rozžhaveném rožni umučen k smrti. Jeho hlavním individuálním atributem
je proto právě rožeň. K němu přistupují někdy kniha, palma, váček s penězi a chléb.

Listina 700 let Lukové 1304 - 2004
Uvádím opis vydané Listiny.
Luková leží na 349 metrech nad mořem a má 1248 hektarů.
Čechy a Morava byly v 10. a 11. století přibližně ze tří čtvrtin zalesněné a Schonheugstgau
byl téměř prales, malé vísky a malé osady a první osídlení byly podél říčního toku.
Uvolnění k osídlení Schonheugstgau bylo provedeno českým králem Václavem I., Otakarem
II. 1253 - 1278, později Václavem II. a Václavem III. až do roku 1306.
Pocta a moc pánů byla stupňována díky velkému počtu podřízených. Osídlování se konalo
1250 - 1267, tak zvaní lokatoranti rozdělovali venkovské území. Jejich synové měli později
plné dědičné právo.
Kolonisté pocházeli převážně ze Švýcarska, Rhőn z Thurgichesland. Jejich synové s ženami a
jejich přisluhovači neměli většinou právo dědit. Přinášeli koně, pšenici, ovoce - to zde do teď
nebylo známé.
Dvacátá léta dokázala být lukrativní.

Nejtěžší problém činilo z bažinatého pralesa vytvořit úrodná pole. Louky to tehdy ještě
neposkytovaly.
Podle kroniky obce Rudoltice měl první osadník čtyři syny jménem Rudolf, Michal, Tomáš a
Lukáš. Každému synovi věnoval kus pralesa, a tak vznikala naše vesnice.
V roce 1419 začala Husitská válka, měla pro Lukovou špatné následky. Potom se v Lukové
usadili církevní bratři, všichni byli protestanti.
V roce 1518 byla změněna pracovní povinnost v pevné peněžité dávky.
1568 - měla Luková 46 staveb, 3 zahradníky (chýší).
1618-1648 za třicetileté války došlo k mnoha utrpením, shořelo pět statků, mnoho lidí přišlo
o život.
1622 - V době třicetileté války koupil kníže z Lichtenštejna oblast celkem s 312 hektary
pro Lukovský Meisovský dvůr (sýkorčí). Tři rolníci byli přestěhováni do Docivského dvora a
10 dalších rolnických statků (dvorů) bylo vyplaceno. První domy byly stavěny na chůdách,
protože půda, na které stály, byla často vyplavována.
Ve stejném čase byl Fisch rybník (chovný rybník) celkem s šedesáti hektary. Když přišly
prudké bouře a těžké krupobití, rybník se roztáhl. Kromě toho také hrozilo po prasknutí hráze
nebezpečí sousedům, tak byl v 17. století vypuštěn. Proto byl stále připraven k sousedské
sortě osedlaný kůň v Meisovském dvoře.
4. května na den svatého Gottharda byl v Lukové svátek.
Již v roce 1304 měla Luková malý dřevěný kostel, v roce 1677 následovala novostavba. Dříve
tam byla lesní oblast, stromy byly použity na stavbu dřevěného kostela. Stál směrem
na Lanškroun, tam, kde stojí lidská socha. A v roce 1682 byla zřízena masivní zvonice.
Velkou zvláštností v Lukové byla 26. září 1778 svatba Sybilli z Alt-Radau (starého rámusu)
s dvorním mechanikem Johannem Kristsoferem na Meisovském dvoře. Zúčastnil se celý dvůr
a byli se tu podívat sousedé. Dokonce zde byl kníže z Lichtenštejna a delegace od Marie
Terezie z Vídně.
Dějiny v knize stojí rokem 2004. 1845-1848 byla postavena železniční trať Praha - Olomouc.
Pro vysoký železniční násep byla na konci podkopána půda. Vznikla tůň, která tam je dodnes.

1855, 11. října byl vysvěcen kostel svaté Margarety biskupem Dr. Josefem-Johannem Haisem
z Královské koruny.
1882 následovalo založení požárního závodu.
1926 byla provedena půdní deformace Meiského dvora a byla rozdělena na 22 českých
staveb.
1. 12. 1930 proběhlo sčítání lidu, v Lukové žilo 878 osob.
1932 zřízení pomníku války pro 21 obětí první světové války, dohromady 540 obětí.
1937 se rozhodlo zavést skrz obec elektrifikaci.

Vzpomínka:
Do roku 1806 jsme patřili k říši německého národa.
Do roku 1866 s Rakouskem k Německému spolku.
Do roku 1918 k Rakousku-Uhersku.
Od 28. října 1918 k Československé republice.
Od roku 1938 do roku 1945 k Německé říši.

Výstavní místnost
V upravené kynologické klubovně se dveře výstavní místnosti pro občany otevřely v sobotu
17. července 2004 v 9 hodin. Zájem veřejnosti předčil očekávání. Stoly a stěny zaplněné
ručními pracemi, keramikou, výrobky ze slámy, kovářskými výrobky, košíkářskými pracemi,
zdobenými koňskými chomouty, fotografiemi zachycujícími občany při různých momentech
jejich života a k tomu bohatá květinová výzdoba poskytnuta místními občany již na první
pohled hovořily o preciznosti a vkusu našich občanů.
Upravená plata ve stojanech s fotografiemi byla doslova „v obležení“. A bylo se na co dívat
i hodnotit, témata byla lákavá: 2x historické pohlednice, 2x dobové fotografie, živelné
pohromy v obci, z činnosti komise pro práci s občany, stoletá voda v obci 7. 7. 1997, oprava
silničních mostů, Kynologický klub Luková, z činnosti kynologického klubu, z historie
lukovského fotbalu, římskokatolický kostel sv. Markéty, návštěva bývalých občanů Lukové
německé národnosti, oprava železničních mostů a železniční zastávky, obec Květná a místní

pověsti, které zpracovala paní Mgr. Radomíra Koudelková. Svůj koutek zaplnil také místní
řezbář, léčitel, masér a několikanásobný mistr světa a Evropy v duatlonu, pan Miroslav Krsek.

Oslavy sedmistého výročí obce Luková
První písemnosti týkající se založení naší obce spadají do roku 1304. O tom již je zápis v této
kronice. Ale nejen naše vesnice, také ostatní v okolí vznikaly v minulosti v téže době.
Takže letošního roku 2004, nejen my lukovští, ale i sousední obce v celém okolí se vracejí
od současnosti zpět k pradávné minulosti.
Probíhající oslavy s bohatými programy se nekonaly současně. V každé obci se řídily
kalendářním datem patrona kostelů římskokatolické církve v dané vesnici, což umožnilo
občanům celého lanškrounského regionu účastnit se programu oslav ve více obcích a přiblížit
si tak obraz z minulosti nejen u nás, ale i našich sousedů.
Svátek svaté Markéty, patronky římskokatolického kostela u nás v Lukové připadá
na 13. červenec. První sobota a neděle po tomto datu patří vždy lukovské pouti a v tomto roce
17. a 18. července oslavám sedmistého výročí vzniku obce Luková. Hlavní program začínal
v sobotu 17. 7. ve 13 hodin ve sportovním areálu lukovského hřiště. Až do pátku 16. července
silně pršelo, ale toto letošní léto deštivé prozářilo sobotní ráno 17. července sluníčko, které
tak navodilo báječnou atmosféru k oslavě sedmistého výročí první zmínky o naší obci Lukové
a Květné
Hlavní program svým projevem zahájil ve 13 hodin starosta obce pan Josef Paulus
ve sportovním areálu lukovského hřiště. Uvítal hosty, mezi nimi senátora Bohumila Čadu,
starostu Lanškrouna, starosty sousedních obcí, zástupce krajského úřadu, všechny účinkující
programů, rodáky obce Lukové i Květné a samozřejmě všechny občany, kteří přišli v hojném
počtu.
Již od devíti hodin ranních probíhal doplňující program oslav výstavou v klubovně
kynologického klubu, dnem otevřených dveří základní školy a hasičské zbrojnice. Výstavou
zbraní s možností si zastřílet ze zbraně zapůjčené zdarma, se představil střelecký klub Orlice
na místní střelnici. Otevřena byla prodejna Štefanovo pekařství, kde si určitě každý vybral
podle své chuti „něco na zub“. Vždyť v místní pekárně vyrábějí na 70 druhů pečiva.
Mysliveckou kuchyní v otevřené myslivecké chatě nepohrdli hlavně zájemci, kteří využívali

projížděk v dobových kočárech tažených koňmi. Jezdilo jich celkem pět a po celé odpoledne
byly obsazeny. Všem přišla k chuti zmrzlina prodávaná firmou Oáza.
O prohlídku základní školy byl nevídaný zájem. Vkusně upravená výstava nabídla dobové
fotografie, kde se návštěvníci dříve narození někdy i těžko poznávali. Viděli jsme tady
například učebnice z roku 1899, 1901, 1911 či 1912 v kontrastu s vybavením školy
moderními počítači. Při vstupu do budovy hosty přivítaly dobově upravené nástěnné listy,
které je provedly jednotlivými tisíciletími od roku 1304 až po dnešek. Jejich opis je založen
v příloze kroniky pro rok 2004.
Výstavní síň v klubovně kynologického klubu poskytla přehlídku fotografií a písemností
o historii a současnosti obce. Poprvé se návštěvníci seznámili s novým heraldickým znakem a
vlajkou naší obce. Výstava byla doplněna ručními pracemi, bohatou květinovou výzdobou a
řemeslnými výrobky místních občanů. Pro veliký zájem a na žádost návštěvníků byly jak
základní škola, tak klubovna kynologů otevřeny ještě v neděli 18. července, a to po celý den.
V odpoledním sobotním hlavním programu si všichni zúčastnění mohli vybrat z ukázky
agility a výcviku psů místního kynologického klubu Luková, vystoupení modelářů z České
Třebové nebo předvedení historického šermu skupinou Tartas také z České Třebové. Ukázka
zásahu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z Lanškrouna vyproštění z vraku
havarovaného vozidla byla jednou z nejpřitažlivějších. K poslechu i pobavení zahrála místní
hudební skupina KOPR a po celé odpoledne všechny provázela hudební skupina Rubín
z Chrudimi.
Kdo měl odvahu, mohl se na vše podívat i z výšky při přeletu motorových rogal a motorového
padáku.
Po celý den probíhal prodej upomínkových předmětů a také pekařských výrobků z místní
pekárny ve stáncích v areálu sportovního hřiště a o již tradičně výborné občerstvení se přímo
na místě postarali lukovští fotbalisté.
Od dvaceti hodin v Kulturním domě v Lukové skupina Primátor z České Třebové hrála
k tanci a poslechu na tradiční Pouťové zábavě pořádané Sborem dobrovolných hasičů.
Oslava byla ukončena ohňostrojem na místním náměstí od 22 hodin a 30 minut.

Pořadatelé a starosta obce pan Josef Paulus děkují sponzorům - firmě Vondra a Vondra s.r.o.,
firmě Jirges-Drup, pojišťovně Kooperativa, a.s. a všem spoluobčanům, kteří přispěli
do bohaté tomboly pro večerní taneční zábavu.
Úspěch celé akce svědčí jak o šikovnosti našich občanů, tak také o dobrém vztahu a lásce
ke své obci.

Také v Květné jsme slavili
Aby byla oslava vzniku obce ve vší důstojnosti, Obecní úřad, sice v menším měřítku, ale
všemi občany vítanou, zajistil na den 8. srpna oslavu také v Květné, kde kaple má patrona
svatého Vavřince.
Výstava dobových i současných fotografií zároveň s řemeslnými výrobky jak dospělých
občanů, tak i dětí v budově bývalé školy byla návštěvníky hodnocena s nadšením velmi
pozitivně.
Místní občané zajistili občerstvení, pan starosta Paulus pouťové atrakce, které byly v obci,
co pamětníci pamatují, poprvé. Ty nejvíce samozřejmě udělaly největší radost dětem.
Kulturní program nedělního odpoledne mimo jiné zpestřil svým vystoupením známý imitátor
pan Václav Faltus. Dospělí si zatančili a zazpívali při hudbě místní lukovské kapely KOPR
v prostoru u hasičské zbrojnice v Květné. Přátelské posezení a veselí bylo zakončeno
až v pozdních hodinách.
Jak kynologická klubovna, tak budova školy v Květné, kde byly výstavní místnosti, byly
bohatě a vkusně doplněny výzdobou živými květy od místních občanů, které tak umocnily
ještě více slavnostní atmosféru.
Podpisy občanů v Pamětních knihách při výstavě v Lukové v kynologické klubovně
i v základní škole hovoří o velkém zájmu návštěvníků. 476 podpisů ve výstavní místnosti
v klubovně a 300 podpisů ve škole, přičemž musím podotknout, že se ale ne všichni
podepisovali a na druhé straně někteří přišli i dvakrát, hovoří za vše. Výstavní místnost
v Květné zaznamenala 165 podpisů.
Mezi upomínkové předměty mimo jiné patřil nový znak obce, sborník Luková a Květná historie a současnost - vydán u příležitosti oslav 700 let od první písemné zmínky o obci.
Sborník zpracovala paní magistra Radomíra Koudelková, rozená Vacková, a František Vacek

starší. Anebo hrneček s otiskem fotografie kostela svaté Markéty a nápisem Luková-Květná
1304-2004.

Mistr světa
Pan Miroslav Krsek se v letošním roce zúčastnil celkem třiceti závodů. 29. května
na Mistrovství světa v Belgii v městě Geel v duatlonu ve své kategorii v letošním roce obsadil
osmé místo.
Další titul Mistra Evropy pro rok 2004 v duatlonu ve své kategorii však vybojoval 26. září
v Anglii ve Swansee.
Mistrem republiky pro rok 2004 v duatlonu se stal 2. května v Šumperku. Vyhrál také
Mistrovství české republiky na 10 km v krosu 10. 10. ve Slatiňanech.
V ostatních závodech, jak v krosu, běhu do vrchu, silničním běhu, závodech duatlonu či
cyklistické časovce se umístil 17x na prvním místě, 6x na místě druhém, 2x byl třetí, jednou
čtvrtý a jednou umístění neuvedeno. Gratulujeme!

Mistr republiky
Pan Jaroslav Krsek (mladší bratr pana Miroslava Krska) se v letošní sezóně zúčastnil
27 závodů, z toho měl 10x první umístění. Ve své věkové kategorii v duatlonu také
v belgickém Geelu na Mistrovství světa byl osmý.
Titul Mistra republiky získal ve své věkové kategorii letos celkem 2x. V Českém Krumlově
v dlouhém duatlonu a v Chrudimi se stal Mistrem v přespolním běhu.
Druhé místo obsadil na Mistrovství republiky v Šumperku v krátkém duatlonu a v Českém
poháru v duatlonu.
Mezi nejlepšími sportovci v okresu Ústí nad Orlicí se umístil na čtvrtém místě. Rovněž
gratulujeme!

Zemědělské družstvo
Zemědělci drží standard, také díky dotacím od státu, především však díky odbornému vedení
jednotlivých výrobních úseků i kompletního celku. Podrobnou zprávu letos neuvádím.
Nic převratného se nestalo. Úspěchem v zemědělství v tak velkém rozsahu, jaké místní
družstvo je, je také umění využívat počasí. Zvláště v posledních letech, kdy je velmi
rozmarné. Nemohou promarnit jediný využitelný den. Však také podle potřeby pracují
i o nedělích, svátcích a i v noci.
Nadále pěstují pšenici ozimou, trikitale ozimé, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves, kukuřici,
lupinu, řepku ozimou, len olejný, mák, cukrovku, krmnou řepu, kukuřici na siláž, jetelné
semeno, zelené hnojení. Vyrábí seno, senáže, kukuřičné siláže, hnoje, kejdy.
V živočišné výrobě jsou výsledky v chovu zvířat přibližné loňskému roku.

Firmy
Firmy v obci popsané v této kronice v roce 2002 i nadále prosperují a poskytují zaměstnání
dle svých potřeb jak občanům z obce, tak i z okolí. Ovšem v daleko menším měřítku
než zemědělské družstvo.

Nezaměstnanost
Lidí bez práce je stále hodně. Uvedu některé údaje míry nezaměstnanosti v našem okrese Ústí
nad Orlicí.
K 31. 10. 2004 evidoval Úřad práce v Ústí nad Orlicí celkem 5 557 uchazečů o zaměstnání,
z toho 3 079 žen, což tvoří 55,4 % z celkového počtu nezaměstnaných a 628 absolventů škol
všech stupňů vzdělání. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se počet uchazečů
snížil o 239 osob. Míra nezaměstnanosti v našem okrese činila v průměru k 31. 10. 2004
7,29 procent. Nejvyšší míra byla v okrese Ústí nad Orlicí zaznamenána na Kralicku,
a to 11,7 %, Českotřebovsku 9,4 % a na Vysokomýtsku 8,7 %, u nás na Lanškrounsku 6,5 %
a Jablonné nad Orlicí je naopak nejnižší s 6 %. Následuje Choceň s 6,8 %, Letohrad se 7 %,
Žamberecko se 7,2 % a Ústecko se 7,7 %. Jedno volné pracovní místo připadá v jednotlivých
oblastech od maximálních 28 uchazečů až po minimálních 7 uchazečů. Není to radostná
bilance.

Krádež v obci
V obci se množí krádeže. O vykradení Obecního úřadu, školy, školky či prodejny je v kronice
již psáno. Krade se však jak u soukromých domů, tak se ztrácejí věci z veřejných prostranství.
Zloději dokáží v noci odmontovat všechna kola u auta, vykrádají benzín nebo naftu
ze zaparkovaných aut, stavebních strojů anebo traktorů parkovaných u domů nebo staveb.
Kradou se jízdní kola, poklopy jímek, kanálů, prostě to, co se dá dále prodat a zpeněžit.
Dokáží vykrást i sousedi souseda. Sběrné suroviny vykupují vše a po původu věcí se
nezajímají. Nejsmutnější je fakt, že pachatele, pokud si je neusvědčí postižení sami, policie
málokdy dohledá.

Počasí
Měsíc leden vládl zimě s pevnou rukou. Chumelenice, mrazy, pár dnů mírnějších a znovu
ochlazení.
Zato únor přišel s oteplením, až po tři dny za sebou padaly teplotní rekordy. 4., 5. a 6. 2. bylo
+12,5 °C; +14,6 °C; +15,5 °C a dokonce 7. února létaly včeličky. Po patnáctistupňovém
mrazu v poslední lednový den přišla příliš náhle prudká teplotní změna. Po týdnu se však
zima vrátila v plné síle. Konce února hlásí silné sněžení a kalamity i v cizině - Belgii,
Španělsku, Německu, Anglii a Irsku. Na 2000 lidí zůstalo v ucpaných silnicích v autech. Zima
vládne až do poloviny března, u nás je označována za nejdelší za posledních 10 let.
Jaro nastoupilo prudce s teplotami až +19 °C, ty netrvaly však dlouho a ještě se znovu
ochladilo i se sněžením, které však už nemělo dlouhého trvání. 20. března začala
astronomické jaro, přesně v 7 hodin a 48 minut a 52 sekund. Je stejně dlouhý den s nocí, 12 a
12 hodin, je rovnodennost. Až do 21. 6., kdy je letní slunovrat, se bude den prodlužovat a noc
zkracovat. Tehdy bude noc nejkratší a den nejdelší. Začne se den zkracovat a noc prodlužovat
(záznam z relace Českého rozhlasu dne 20. 3. 2004). A v noci na 21. 3. se přehnal na horách
orkán, u nás vichřice bez vážných škod.
Nic zvláštního nepřineslo ani aprílové počasí, 25. dubna (v neděli) se k nám vrátily
vlaštovičky, hned je venku veseleji.
3. května se přes naši vesnici přehnalo silné krupobití s následným lijákem a bouřkou.
Zahřmělo jen dvakrát, ale kroupy, téměř jak třešně velké, padaly dvacet minut. Ještě večer

jsou u odtoků okapů ze střech hromádky krup. Souvislá vrstva krup ležela na zahrádkách
i cestách. Navíc na několika místech v obci zůstaly nánosy bahna i kamení jako splavenina
z polí. Celé náměstí bylo jedno bahno s kamením. Místní hasiči dávali zbytek odpoledne vše
do pořádku. U pomníku, na hřišti ani u školy kroupy nepadaly. Spadly od Damníkova
po náměstí. Také Trpíku i Lanškrounu se krupobití vyhnulo. Ovšem během osmi dnů u nás
silně kroupy padaly podruhé. Tentokrát od náměstí ke kostelu a také na kopci. Směrem
z náměstí k Damníkovu „pouze“ silně pršelo. Studený a mokrý měsíc máj nám letos přinesl
krupobití do třetice. 23. května je 0 °C ráno a přes den jsou u nás velmi časté a silné kroupové
přeháňky a také silná bouřka při denní teplotě +4 nebo +5 °C. Večer 0 °C a na horách je
25 cm čerstvého sněhu. Orlické hory, Krkonoše i jinde. V tuto roční dobu tolik sněhu a u nás
krup nikdo nepamatuje. K tomu je velká zima, jsou pomrzlé brambory, rajčata i květy.
Chladná rána i večery, ale přes den teploty okolo + 20 °C přetrvávají do konce měsíce.
Červen byl chladný, hlavně ranní teploty nízké, deštivý a s mnoha bouřkami. S výjimkou
1., 8. a posledního dne v měsíci, které se přibližovaly létu. 9. června se republikou prohnalo
tornádo. Řádilo nejvíce v Litovli na Olomoucku. Obyvatelé Litovle ho v televizních novinách
líčili takto: naráz, v mžiku byl obrovský prudký vítr a tma při přívalovém dešti. Létaly
střechy, vzduchem létalo dřevo, zelenina vyrvaná ze země, listy, větve, krytina ze střech,
polámány jsou letité stromy. Je zde jak po zemětřesení, zatopeny jsou domy, pět domů je
určeno přímo k demolici. Milionové škody jsou na místním pivovaře. Město bylo celou noc
i další dny bez elektřiny.
U nás v tento den se odpoledne přihnalo mračno s velkou bouřkou, prudkým lijákem a silným
větrem. U Fojtových (za dráhou) jsou vyvráceny dvě obrovské lípy. Jinak je v obci spousta
polámaných a popadaných větví ze stromů. Další den postihl přívalový déšť jiné lokality
v republice, nám se vyhnul.
Prvých čtrnáct dnů dětem prázdninové počasí nepřálo. Téměř každý den zapršelo, i bouřky
přišly. Skutečně se vyčasilo až 17. července, kdy u nás v obci začínaly oslavy sedmistého
výročí obce. Jasné nebe s teplotami +29 °C i 30 a 31 °C provázelo všechny akce při těchto
oslavách. Následovalo deset letních dnů, ale už i s bouřkami a přeháňkami a znovu se
ochladilo, hlavně ranní teploty byly nízké. Znovu i pršelo.
V srpnu bylo více dnů s letními teplotami a bez deště. V září nepřišlo ani babí léto, bylo
celkově deštivé a chladnější. 9. září odletěly vlaštovičky a 10. září přišel první ranní mrazík

–2 °C. První týden v říjnu byly teploty okolo +17 °C a dny polojasné. Pak už bylo počasí čistě
podzimní, jak s teplotami, deštěm i větrem. Ráno i –4 °C, přes den sotva k +10 °C
až do 22. října. Koncem měsíce nastoupilo v republice, takže i u nás, pozdní svatováclavské
počasí. 24. října naměřili v Praze v Klementinu teplotní rekord pro tento den +21,6 °C, což je
o jeden stupeň víc než byl rekord v roce 1989 pro tento den. I jinde v republice padaly
teplotní rekordy - například v Českých Budějovicích.
Listopad byl deštivý a chladný, ale 19. 11. řádil po celé republice orkán se sněhovou bouří.
Nejvyšší rychlost až 158 km za hodinu byla zaznamenána na Šumavě. Západní Čechy, Praha,
Liberecko, Pardubicko, Brněnsko hlásí polámané stromy od tíhy sněhu a vichru, popadané
elektrické stožáry, stromy na železnicích, silnicích i autech. U nás se vichr se sněžením
přehnal bez vážnějších následků. Tím začala zima s táním, chumelením, mrazy, střídavě
s dešťovými a sněhovými přeháňkami i námrazou. Vánoce jsou však téměř bez sněhu
s teplotami až +6 °C přes den, večer 0 °C. Mezi svátky a Silvestrem prší a chumelí a taje.
31. prosince je ráno ledovatka, pak oteplení na 0 °C a sněhové nebo smíšené přeháňky, večer
je zamračený a +1 °C, beze srážek.

Zkáza Vysokých Tater
Orkán, který se 19. listopadu tohoto roku přehnal naší republikou, svojí silou dokázal znásobit
zkázu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Foukal od severozápadu rychlostí 165 km
za hodinu plus závětrné proudění tuto rychlost zesilovalo v tak zvaný „závětrný vír“. Ten
zesílil na Skalnatém Plesu tak, až byl zničen měřič větru. Neuměl už tak silný větrný proud
změřit. Byl zničen padesátikilometrový lesnatý závětrný pruh, což odpovídá dvanácti tisícům
hektarů plochy. Zmizely celé smrkové lesy, Tatry už nemají svoji podobu. Naposledy byly
Tatry takhle poničeny před 70 lety a 70 let bude trvat právě lesní obnova, to naše generace
už neuvidí. Mají být místo stromů smrkových vysázeny lesy smíšené. Přitom v Popradu byla
síla větru už „jen“ 32 kilometrů za hodinu.
Vysoké Tatry jsou od nás vzdáleny, dnes jsou už v zahraničí. Ale každý Čech ví, kde Tatry
jsou a mnohé z nás si jejich mohutnost, krása i záludnost podmanila. O to víc nás jejich osud
zarmoutil.

Asteroid
18. března letošního roku v noci minul naši planetu Zemi asteroid o velikosti třicet metrů
v dosud nejbližší vzdálenosti od Země 42 tisíc kilometrů. Planetu minul nad jižní částí
Atlantiku osm minut po 23. hodině. Podle astronautů byl malý, a kdyby ke střetu se Zemí
bývalo došlo, údajně by se rozpadl už v atmosféře a tlaková vlna by rozbíjela okna. Vědci
tento asteroid objevili teprve 15. března a jihočeští astronomové z Klečské stanice byli druzí
na světě a první v Evropě, kteří to zjistili a zároveň provedli výpočet pravděpodobného jeho
pohybu ve vesmíru. Vypočetli, že Zemi mine a měli pravdu. První stanice ve světě, která
tento asteroid objevila, byla NASA v Mexiku.

Zatmění Měsíce
Je 4. května, jasný večer s teplotou +11 °C a úplněk Měsíce. Od 21 hodin nastává téměř
až do jedné hodiny v noci úplné zatmění Měsíce s následným odtemněním. Ve 22 hodin a 30
minut je tma a na obloze tmavě hnědá koule. Podle zpráv z televize bylo úplné zatmění právě
ve 22:30 a končilo jedenáct minut po půlnoci. Měsíc byl ve stínu Země. Poslední zatmění
Měsíce bylo před půl rokem (proveden zápis v kronice pro rok 2003).

Zatmění Slunce
8. června na svátek svatého Medarda při oblačném počasí dochází k částečnému zatmění
Slunce. Částečně ho zastiňuje planeta Venuše, která přes Slunce přechází. Zatmění je
viditelné pouhým okem při užití svářecích brýlí anebo tmavého skla.

Požár 15. 11.
V tento den hořelo u paní Šaršonové č. p. 165 už podruhé. Poprvé v roce 1989 přišli
Šaršonovi o hospodářské budovy a chlévy, dnes vypukl oheň nad garáží, rozšířil se na půdní
prostory nad obytnými místnostmi. Stodola zůstala ušetřena (byla postavena po prvém
požáru). Jsme obec, kde hoří častěji než jinde v okolí.

Vstup naší republiky do Evropské unie
Prvního května byla naše republika přijata do společenství států Evropské unie. Čeká nás
dovoz, ba vývoz potravin i jiného zboží, přizpůsobení cen k ostatním státům Evropské unie,
úprava norem i zákonů, zřejmě zdražování, postupné přecházení na společnou měnu - místo
korun budeme platit Eury - a také rušení celnic. Jedno euro se v současnosti rovná přibližně
třiceti českým korunám. Co skutečně přinese společné hospodaření tolika států, nám ukáže
teprve čas.

Úmrtí
27. 3. 2004 pan František Klubrt, 65 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Pohřeb do země.
6. 6.

2004 paní Marta Janková, 84 let, Luková. Zemřela v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Pohřeb do země.

27. 7. 2004 pan Josef Hejl, nedožitých 85 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí
nad Orlicí. Pohřeb do země.
7. 8.

2004 paní Marie Mlatecová, 69 let, Luková. Zemřela doma. Pohřeb do země.

21. 8. 2004 paní Miroslava Dolečková, 82 let, Luková. Zemřela v nemocnici v Ústí
nad Orlicí. Rozloučení v Lanškrouně.
5. 9. 2004

paní Jaroslava Němečková, nedožitých 78 let, Luková. Zemřela v Damníkově.
Rozloučení v Lanškrouně.

15. 9. 2004 pan Karel Doležal, nedožitých 81 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí
nad Orlicí. Rozloučení v České Třebové.
10. 12. 2004 paní Marie Vítková, 70 let, Luková. Zemřela v Žamberku. Pohřeb do země.
V letošním roce jsme se rozloučili s osmi spoluobčany.

Narozené děti
16. 2. 2004 Viktorie Vašíčková, Luková č. p. 6, rodiče Zdeněk a Kateřina Vašíčkovi.
2. 12. 2004 Lucie Dubská, Luková č. p. 135, rodiče Karel Dubský a Lucie Křivánková.
16. 12. 2004 Miroslav Jan Pávek, Květná č. p. 33, rodiče Leoš a Barbora Pávkovi.
Za celý rok se narodily pouze 3 děti.

Nejstaršími občankami obce jsou paní Ema Zvolánková, 92 let, narozena 20. 3. 1912, bytem
Luková č. p. 87, a paní Františka Vacková, 91 let, narozena 10. 12. 1913, bytem Luková
č. p. 172.
Nejstarším občanem je pan František Janko, 92 let, narozen 3. 10. 1912, bytem Luková
č. p. 116.
13 spoluobčanů je starších osmdesáti let, od 81 do 87 let.
V základní škole se tento rok učí 10 dětí, v mateřské školce 24 dětí.

Počet obyvatel
K 31. 12. 2004 žije v naší obci 685 obyvatel, z toho 70 v Květné. Opět počet osob klesl,
tentokrát o 2 osoby.

Slovo na závěr
Dovolím si tentokrát se trochu zmínit o psaní kroniky. Čtenář, který nahlíží do již
zpracovaných psaných řádků kroniky, zřejmě nepřemýšlí, co předchází takovémuto
zpracování. Čte a vnímá děj z určitého období, které si vyhledal. Po letech, které jsem už naší
kronice věnovala, mohu říci, že je to každodenní dělání poznámek, pak psaní a stylizace
nejdříve „nanečisto“ a potom už čisté psaní. Nejprve přepisování do pracovního sešitu, který
je určen kronikáři Okresním archivem pro schválení od pana starosty pro skutečný zápis

do Kroniky obce. Jenže když je kniha Kroniky obce popsaná do poslední stránky, povinností
obce je uložit tuto knihu do Okresního archivu v Ústí nad Orlicí. Tím pádem je ale obec
bez kroniky. Proto kronikář píše vše ještě jednou do knihy zvané Kronika obce - opis. Tato
kniha zůstává obci pro potřebu občanů obce. Když vše sečteme, zjistíme, že kronikář musí
všechny tyto psané řádky napsat nejméně 5x!
Už v roce 1999 v budově Okresního archivu v Ústí nad Orlicí při konzultaci kronikářů našeho
okresu s paní vedoucí archivářkou se někteří kronikáři mohli pochlubit ulehčením své práce
pomocí počítačů. To byli ti šťastnější, kterým jejich Obecní úřad vyšel takhle vstříc. Mně také
náš pan starosta přislíbil pomoc v tomto směru. Ale, bohužel, je už rok 2005, píši stále vše
ručně. A tak ty moje záznamy by mohly ležet v paměti počítače, místo ve štusu popsaných
papírů a bloků. Daný rok se zpracovává vždy nazpět, takže kronikáři by počítačová paměť
opravdu pomohla. Ale co, ještě pár roků a pak už se ve svém věku třeba ani práci s počítačem
nedokážu naučit na rozdíl od toho, že psát budu umět snad stále. Jen ruka řádně bolí.
Promiňte, laskaví čtenáři, ale i tyto starosti patří ke kronice.

2005
Slovo na úvod
Jsme republikou, které se otevřel svět, a my jsme se otevřeli světu. Všude je plno zboží,
ovoce, které jsme nikdy neznali, cizokrajné koření, dovozové potraviny, průmyslové zboží,
hračky a hlavně ošacení a boty, auta. Často dochází od prodejců k podvodům z důvodu prošlé
trvanlivosti a je až neuvěřitelné, jak ukazují v televizi, co dokáží prodejci s potravinami dělat,
aby byly prodejné. Právě proto je hodně našich občanů, kteří dávají přednost našim
potravinám a pokud je dostupné, tak i ostatnímu zboží. Na to vše doplácejí spotřebitelé.
Musíme být hodně v dnešní době opatrní a obezřetní. A také musí být v pořádku časté
kontroly.
I když je u nás nezaměstnanost, práci v naší zemi nachází cizinci. Naši lidé se pro změnu
vydávají za prací do různých koutů naší planety. Zkušenosti prostřednictvím techniky a
literatury předávají potom doma hlavně těm, co o to stojí.

Veřejně prospěšné práce
Jelikož se mi nepodařilo získat potřebné a přesné informace pro veřejně prospěšné práce
v obci podložené vyjádřením od Obecního úřadu, neuvádím jejich výpis pro tento rok. Věřím
však, že je budu moci vypsat společně s pracemi pro rok 2006.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka byla obnovena u nás v roce 2001 v celé republice Českou katolickou
charitou. A letos k nám přišli ti samí koledníci již popáté.
O využití finanční sbírky si může každý zájemce vyžádat podrobnější informace na adrese
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Společenské dění
Po loňském roce, kdy jsme slavili 700 let vzniku obce, nebyl letošní rok na kulturní akce tak
bohatý jako ten loňský. Přesto se ale občané bavili.
V prvním měsíci bilancovaly společenské organizace na výročních schůzích svoji práci a
výsledky za uplynulý rok.
V únoru je už tradičně v naší obci Dětský maškarní karneval, který pořádá místní Obecní
úřad. V tomto roce děti tančily i soutěžily 26. 2. Děti mohly soutěžit v hudební nebo pěvecké
kategorii a dle vlastní nebo převzaté tvorby také v recitaci. Hrát mohly jak na vlastní,
tak i zapůjčené hudební nástroje. Vtipné a pestré plakáty lákají děti i rodiče jak vypsaným
programem, tak také na dobré občerstvení.
Sousedské posezení se letos, pořádané již 11. března také Obecním úřadem, těšilo hojné
účasti i přes nepříznivé, na tyto březnové dny mrazivé počasí. K dobré zábavě přispěla kapela
Primátor z České Třebové, bohatá tombola a výborné občerstvení.
Lukovský mandel
Pochod i cykloturistika probíhaly na stejných trasách Hřebečskými kopci jako loňským
rokem. Pořadatelé - Obecní úřad, kynologové a sokolové v letošním roce 28. května
při teplotním rekordu 31,5 °C přivítali jak pěší turisty, tak cykloturisty. Jaké rozdíly jsou
v počasí, svědčí fakt, že při loňském mandelu 29. května 2004 bylo jedno z nejchladnějších
květnových rán při 0 °C a letos je zaznamenán teplotní rekord +31,5 °C.
Zároveň v odpoledních hodinách proběhla i oslava Dětského dne v prostoru sportovního
areálu fotbalového hřiště a kynologické klubovny. Součástí oslavy byly hry, dobré
občerstvení pro všechny zúčastněné a ukázky ze sportovního života v obci.
Pouť
16. července se občané pobavili na Pouťové zábavě pořádané Sborem dobrovolných hasičů.
Všichni - děti i dospělí - mohli využívat zábavy na pouťových atrakcích po celé dny, co u nás
hostovaly. 17. července odpoledne bylo připraveno na místním hřišti pro všechny občany
zábavné sportovní odpoledne při bohatém a pestrém občerstvení.

Memorial Vladimíra Janyše
Kynologové 3. září pořádali 7. ročník závodu Memoriál Vladimíra Janyše - Lukovský pohár,
a to při vysoké účasti závodníků. Jelikož je tento závod od letošního roku zařazen mezi
závody Okresní ligy, navýšila se prudce i účast závodníků. Letos 66 závodníků.
Beseda s důchodci
Všechny důchodce v obci pozval písemnou pozvánkou, jako tedy každý rok, starosta obce
pan Josef Paulus na Přátelské posezení s důchodci, konané v Kulturním domě v Lukové dne
21. 10. 2005 od 14 hodin. Doprava pro důchodce z Květné je vždy zajištěna Obecním
úřadem. Také tradiční program i s bohatou tombolou a občerstvení pro všechny. V programu
vystoupily i děti z mateřské a základní školy. Ty se mezi přítomnými těšily na své babičky a
dědečky. Po proslovu starosty obce následovalo občerstvení a volná zábava při hudbě místní
skupiny KOPR, což je zkratka jmen Korbičková a Prokop. Beseda se těší velké oblibě
i účasti.

Počasí
Až do poloviny ledna bylo bez sněhu a teploty stále nad bodem mrazu, dokonce byl
v pražském Klementinu naměřen teplotní rekord +13,7 °C za posledních 230 let. V Českých
Budějovicích naměřili +16 °C, u nás při nepřesném měření jen +13 °C odečtených
z venkovního teploměru. V druhé polovině měsíce se začalo ochlazovat i chumelilo a 25. 1.
klesla teplota až na –20 °C.
Pravá zima trvala po celý únor. S chumelením, mrazy, závějemi, silnými severozápadními
větry i s ledovkou. 16. 2. se přehnaly sněhové přívaly s větrem. U nás po celé republice
i v Evropě. Na Labské boudě v Krkonoších naměřili sílu větru o rychlosti 150 km za hodinu.
Silné mrazy okolo –15 °C až –20 °C i s chumelením přešly i do měsíce března. Ještě 16. 3.
byl mráz –10 °C a další dny se prudce oteplilo, pršelo a 18. 3. naši obec postihla další
povodeň. Při +13 °C je nejen plný potok, ale voda s bahnem je opět i v domech, na silnicích,
ve sklepích, na lukách i zahradách. Nejhorší stav je u lávky domu č. p. 147 a 148. Navečer
voda v bytových částech domu mírně opadla. Zvrat v počasí nastal v první jarní den 20. 3.
kdy ve 13 hodin a 33 minut začalo u nás astronomické jaro, a to s ranní teplotou –9 °C.

Mrazivé počasí trvalo tři dny a na Velikonoce je v neděli 27. 3. +19 °C, pondělí už provází
mrazivé ráno a přes den polojasno se studeným větrem.
I v dubnu jsou mrazivá rána až s –8 stupni, přes den se pak střídají dny teplé s chladnějšími a
deštivými. Až koncem měsíce se výrazněji oteplilo a začátkem května 2. 5. při teplotě +31 °C
dokonce v republice padaly teplotní rekordy. 8. 5. ale padaly hustě kroupy při silném
severozápadním větru. Následovaly ranní mrazíky, přes den ale bylo teplo. 23. května
pak přišla bouřka s prudkým lijákem. Koncem měsíce se znovu lámaly teplotní rekordy
s +32 °C, ale poslední májový den se přihnala silná bouřka s deštěm a následné prudké
ochlazení.
Červnové ranní teploty se blížily až k +1 °C, přes den bylo také chladno a na Medarda 8. 6.
hlásí na horách sněžení a celý den je chladno, jen +10 °C. Oteplilo se až po další bouřce
14. června. Teploty šplhaly k +26 °C, na konci měsíce pak k +31 °C.
Červencové počasí nebylo zrovna moc vlídné k dětem. Tři týdny kromě pár dnů téměř
propršely a bylo chladno. Až 26. 7. byla teplota přes 30 °C a 29. 7. naměřen teplotní rekord
+36,6 °C.
Vedra vydržela i v prvních srpnových dnech. 3. 8. přišla bouřka a kroupy a ochladilo se.
Až do 24. 8. trvá deštivé a poměrně chladné počasí. U nás je vysoká voda v potoce, na polích
i lukách stojí voda. Žně nejsou dokončeny. Jinde v republice (jižní Čechy a Ostravsko) jsou
velké záplavy. Také v Evropě ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Chorvatsku, Rumunsku, a
teď už i Slovensku a Polsku hlásí povodně. V oblasti Alp ve Švýcarsku a Rakousku jsou velké
sesuvy půdy a jsou hlášeny i ztráty na životech. Televizní zprávy uvádí, že v Rumunsku voda
smetla 400 obcí, jsou tu mrtví a veškerá úroda je zničena. Od 25. 8. je oteplení a bez deště.
29. 8. vyjely kombajny do polí na sklizeň obilí. Rána jsou chladná, ale přes den vedra
až k +30 °C a bez deště až do 12. září.
Ochladilo se po noční bouřce a 19. 9. je první ranní mrazík –2 °C. 23. 9. při rovnodennosti
začal 23 minut po půlnoci letošní podzim a přišlo i pár pěkných dnů, s denními teplotami
přes 20 °C. Pak se střídaly ke konci měsíce i začátkem října dny chladnější s teplejšími
přes den, ale rána jsou stále chladná s teplotou blížící se k bodu mrazu až k 15. 10. To už bylo
citelné ochlazení a 19. října teplota ráno klesla na –6 °C. Na tuto roční dobu byly nezvykle
teplé dny s teplotou až k +20 °C 25., 26. a 27. 10.

Následovalo ochlazení i s ranními teplotami pod nulou a přišlo mlhavé podzimní počasí
i s častým pršením až do 16. listopadu. Od 17. 11. začalo chumelit a teploty odpovídaly
už zimnímu počasí.
Mírně mrzlo i přes den až do 8. prosince, kdy přišly teploty nad nulu a pršelo a u nás sníh
roztál. V okolí však sníh je, nad Trpíkem, v Mezilesí, tam místo deště padal sníh. K nám se
vrátil 16. 12., kdy za poledne přišla silná vichřice, na horách se proměnila v orkán, který
napáchal mnoho škod po republice. U nás jsou „jen“ popadané polámané větve stromů.
Chumelilo po celé republice, silně foukal po celou noc vítr a na silnicích je chaos.
Před Vánocemi se oteplilo, trochu tálo, na Štědrý den byla teplota okolo 0 °C, ale první svátek
vánoční už zase mrzlo. Mrzlo a chumelilo už až do konce roku. Všude je hodně sněhu. 28. 12.
silně chumelilo, napadlo u nás 20 cm sněhu. Zprávy uvádějí, že je v celé Evropě sněhová
kalamita, je nachumeleno i v italských Benátkách, v Chorvatsku, prostě všude. Auta stojí
na nesjízdných silnicích i dálnicích. V Praze nachumelilo do rána 15 cm sněhu, což takové
množství tam nespadlo už pět let. A ve Velké Británii na dnešní noc hlásili sněhovou bouři.
Tak takhle se s námi loučí s počasím rok 2005.

Mistr světa
Pan Miroslav Krsek stále závodí a běhá. Po loňském Mistrovství světa v duatlonu, kdy
obsadil osmé místo, v letošním roce zvítězil ve své věkové kategorii a získal tak již 4. října
šestý titul Mistra světa v duatlonu. Blahopřejeme!

Nevídaný jev
Nevídaný jev je na poli při silnici z Lukové do Lanškrouna. Na velkém polním lánu
při letošním teplém podzimu znovu vzrostla a vykvetla drobně řepka olejka. Kvete jasně
žlutou barvou již celý říjen a šíří v tomto pozdním podzimu, ale i po celý podzim omamnou
vůni typickou pro jarní a letní období. Dnes, 18. listopadu, je navíc „pocukrovaná“
napadaným sněhem. Škoda, že není mezi námi malíř, určitě by to bylo ojedinělé dílo.

Požár
12. 11. se v pozdních odpoledních hodinách rozezvučela naší obcí siréna ohlašující požár.
Hořela sauna u Krsků. Tentokrát byl výjezd místních hasičů úspěšný. Včas zasáhli a uhasili
požár, který by se býval mohl rozšířit na celý dům. Zničeno bylo vnitřní zařízení sauny.

Krádež
V noci ze čtvrtka 4. 8. na pátek 5. srpna tohoto roku došlo ke krádeži v budově Obecního
úřadu. Při násilném vniknutí do budovy byly poškozeny zámky a dveře. Násilník nebo
násilníci vnikli do mateřské školky a odtud potom budovou i do kanceláří Obecního úřadu.
V mateřské školce bylo odcizeno video a veškeré kazety s pohádkami i jinými nahrávkami.
Z obecního úřadu odnesli lupiči přenosný trezorek s hotovostí 798,-, pokladní hotovost
z vypáčeného trezoru ve výši 2.492,-, mobilní telefon včetně příslušenství handsfree v ceně
17.000,-, ceniny, známky. Poničili také kancelářské stoly tak, že jsou neopravitelné.
Čas ukáže, zda bude viník dopaden.

Úhyn ryb
3. 10. došlo k většímu úhynu ryb v místním potoce. K nastalé ekologické situaci byla
přivolána policie a zjistila, že došlo k neúmyslnému úniku škodlivých látek silážních jam
místního zemědělského družstva.

Zatmění Slunce
3. října bylo možné pozorovat i v naší obci prstencové zatmění Slunce. Trvalo dvě hodiny a
30 minut. Vyvrcholilo v 11 hodin a 15 minut. Celý den však bylo zamračeno a chvílemi
i dešťové přeháňky. Měsíc zakryl Slunce 53 procenty plochy.

Velká ozónová díra
Na nezvykle velkou ozónovou díru upozorňovaly sdělovací prostředky občany v naší
republice při horkých červnových dnech. Znamená to co nejméně se vystavovat slunečním
paprskům, pobývat co nejméně na sluníčku, protože je daleko větší ultrafialové záření, které
ve větším množství poškozuje živý, čili i lidský organismus. Ozónová díra se stále zvětšuje
díky neuváženému poškozování a ničení ekologie na Zemi právě námi - lidmi.

Velká neúroda jablek
Nejen v naší obci, jejím okolí, ale v celé republice je letošní velká neúroda jablek. Takovou
nikdo nepamatuje. Jablíčka, pro nás nejtypičtější a naše nejrozšířenější ovoce, se tento rok,
pokud vůbec na stromech byla, dala počítat i na vzrostlých jabloních na prstech jedné ruky,
výjimečně na obou rukách. Celou zimu i jaro, vlastně po celý rok, naše obchody zásobovaly
země Evropské unie jablky vzhledově krásnými, ale chemicky ošetřenými.

Rychlovlak Pendolino
Od 11. prosince tohoto roku projíždí naší vesnicí rychlovlak Pendolino na trati Praha Ostrava. Jízdenka stojí 500,- a cesta trvá 3 hodiny a 24 minut. Staví pouze v Pardubicích a
v Olomouci. Rychlovlaky se míjejí vzájemně v nedalekém Krasíkově a jezdí opravdu
poměrně přesně, jezdí rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. České koleje zatím nedovolí
rychlovlaku jet vyšší rychlostí, to až po dokončení přestavby celého železničního koridoru.
Vlaková souprava pendolina je konstruovaná na provoz až rychlostí 230 kilometrů za hodinu.
Čas jízdy 3 hodiny a 24 minut odpovídá rychlosti 104 km za hodinu. Také vybavení vlaku je
i pro vozíčkáře, instalován je mimo jiné například přebalovací stůl pro kojence.

Tesla Lanškroun
V padesátých letech minulého století byla ukončena výroba v Tabákové továrně
v Lanškrouně. V jejich budovách místo výroby tabáku a cigaret byl zřízen provoz pro výrobu
elektrotechniky a továrna rozjela výrobu pod názvem Národní podnik Tesla Lanškroun. Píši
o Tesle proto, že v ní pracovali občané z celého okolí Lanškrouna a také mnoho občanů,
ba i celé rodiny z naší vesnice v ní našly uplatnění, a tím i živobytí. Mnohdy pro celý život.
Později, při zrušení textilní výroby v Plyšanu, Tesla rozšířila svoji výrobu i do tohoto provozu
a v polovině 70. a 80. let vybudovala nové výrobní prostory a lidově se Tesle říkalo
„Na skleňáku“. V době největší prosperity měla provoz i v sousední vesnici Lanškrouna v Sázavě a otevřela provoz pro výrobu svých součástek také v daleké Ostravě. Celkem
zaměstnávala hodně přes dva tisíce zaměstnanců. Přesný počet Vám dnes už neumím říct.
Tesláci byli „na svoji fabriku“ právem pyšní. Jejich výrobky vykupovaly jak státy
socialistické, tak i kapitalistické - tehdejší Sovětský svaz (dnes Rusko), Čína, Japonsko a jiné.
Bohužel ale Tesla nepřežila tvrdý nástup soukromého a kapitalistického hospodářství
po listopadu 1989, i když se statečně držela 14 let. A tak se stalo, že v květnu roku 2005 vyšlo

v Listech Lanškrounska Smuteční oznámení, které si dovoluji opsat. Pro mnohé naše občany
určitě smutné, protože přišli o práci. Ke ztrátě zaměstnání docházelo i postupně během let
při rušení některých provozů. V dnešní době je to jedna z nejtěžších situací často velmi složitě
řešitelná.
Smuteční oznámení
†
Sděluji všem pozůstalým, že 31. 3. 2005 zemřela
TESLA LANŠROUN
ve věku nedožitých 60 let. K tomuto datu opustili firmu poslední zaměstnanci, a tím vymřel
rod Tesláků. Dílo několika generací (pokvětnové - 9. 5. 1945, předsrpnové, posrpnové - 21. 8.
1968, předlistopadové, polistopadové - 17. 11. 1989) nevydrželo v posledních letech
nájezdům kočovných liberálů a bylo úplně vymazáno v prostoru a čase. Budovy, pozemky a
investiční majetek se přemístily do jiných rukou, duchovní majetek (výkresová a
technologická dokumentace, podnikové normy a normy ISO, organizační a ekonomické
směrnice, možná i historicky cenné listiny) potupně naplnily odpadní kontejnery.
Nejvíce však bude pozůstalým scházet to nejcennější, a tím je značka TESLA!
ČEST JEJÍ PAMÁTCE!
Rozloučení se bude konat 30. 6. 2005 v úzkém rodinném kruhu.
Jménem pozůstalých Ing. Jan Hradil.

A teď už připisuji, že Tesláci byli hrdi na svoji práci i fabriku a považovali se skutečně
za jednu velkou rodinu.

Úmrtí
28. 1. 2005

pan Jaroslav Marek, 47 let, Luková č. p. 186. Zemřel v nemocnici v Žamberku,
rozloučení v Lanškrouně.

1. 3. 2005

paní Anežka Sedláčková, 67 let, Luková č. p. 137. Zemřela doma, odvezena
bez rozloučení.

12. 3. 2005

pan Bernard Vaníček, 62 let, Luková č. p. 60. Zemřel doma, rozloučení
v Lanškrouně.

15. 4. 2005

pan František Janko, 93 let, Luková č. p. 116. Zemřel v Žamberku v Albertinu,
pohřeb do země.

22. 6. 2005

pan Josef Doleček, 59 let, Luková č. p. 123. Zemřel doma, rozloučení
v Lanškrouně.

19. 11. 2005 pan Josef Janda, 61 let, Luková č. p. 93. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí,
pohřeb do země.
V tomto roce jsme se rozloučili se šesti spoluobčany.

Narozené děti
12. 1. 2005

Patrik Hrubčík, Luková č. p. 120, rodiče Petr a Petra Hrubčíkovi.

4. 2. 2005

Pavla Štefanová, Květná č. p. 29, rodiče Rostislav a Lenka Štefanovi.

20. 4. 2005

Petr Šípek, Luková č. p. 135, rodiče Pavel a Kateřina Šípkovi.

14. 5. 2005

Anna Alexandra Fišarová, Luková č. p. 182, rodiče Jan a Martina Fišarovi.

7. 9. 2005

Agáta Pišťáčková, Luková č. p. 135, rodiče Milan a Martina Pišťáčkovi.

13. 9. 2005

Michal Picek, Luková č. p. 139, rodiče Pavel a Pavlína Pickovi.

24. 11. 2005 Daniel Čalkovský, Květná č. p. 8, rodiče Roman Čalkovský a Monika Páclová.
24. 11. 2005 Simona Čalkovská, Květná č. p. 8, rodiče Roman Čalkovský a Monika
Páclová.
28. 11. 2005 Klára Popelářová, Luková č. p. 195, rodiče Radomír a Vladimíra Popelářovi.
Porodnost se zvyšuje, v letošním roce se narodilo devět dětí, z toho jedna dvojčátka.

Nejstaršími občankami obce jsou paní Ema Zvolánková, 93 let, narozena 20. 3. 1912, bytem
Luková č. p. 87, a paní Františka Vacková, 92 let, narozena 10. 12. 1913, bytem Luková
č. p. 172.
14 občanů je starších 80 let, ve věku od 81 do 89 let.
Základní školu navštěvuje 8 žáků, mateřskou školku 24 dětí.
Počet obyvatel v součtu 625 v Lukové a 76 v Květné činí v letošním roce 701 obyvatel. Je nás
o 16 víc než v roce minulém.

Slovo na závěr
V letošním roce uplynulo již 60 let od ukončení druhé světové války, zatím nejstrašnějšího
konfliktu v dějinách lidstva. Naše mladá generace považuje události, které mnozí z nás ještě
pamatují, za dobu dávno minulou. Pro naši zemi tato válka znamenala zvláště boj
v nerovnosti vztahů mezi Čechy a Němci, kteří se k nám vždy chovali jako silnější. Tím, že
Němci v této válce byli poraženi, naši politici v nastalé mimořádné situaci tehdy prosadili
odsun československých Němců do Německa. Příčinou tohoto činu byly hlavně hrůzné
krutosti spáchané Německem během války. Také z naší vesnice byli Němci odsunuti. O tom
je již v kronice psáno.
V hledání nového řádu pro Evropu došli tehdy politici k přesvědčení, že mír bude možný
pouze v případě, že každý národ bude mít svůj vlastní stát a německé menšiny budou
odsunuty do Německa. Odsun přinesl Němcům mnohá bezpráví. Současná česká politika se
za nelegální postupy omluvila a po vstupu naší republiky do Evropské unie narůstá význam
spolupráce mezi Českou republikou a Německem. To je šance pro obě země a zvláště
pro mladou generaci v obou zemích, protože budoucnost bude patřit především jí. Znalost
historie má neopomenutelný význam, vždyť do této války bylo postupně zataženo 61 zemí
s více než 80 procenty obyvatel planety. Po dobu šesti let umíral každé 3 vteřiny jeden člověk,
celkem jich bylo 60 milionů, z toho necelá polovina přímo na bojištích.
Dnes se stále válčí v Iráku a umírají také nevinní lidé.

2006
Slovo na úvod
Všechno se v současné době rychle mění. Již hodně vyspělou technikou počínaje,
přes veškerou dopravu, změnou ve způsobu výuky, změnou soužití ve společnosti obyvatel,
změn ve sportovních odvětvích a veškeré vybavenosti všech odvětví v hospodářství včetně
uskutečňování prodeje a nákupů nejen u nás, ale po celém světě, až po neustálou devastaci
přírody. Prudce narůstají různé dopravní nehody i hromadných dopravních prostředků
častokrát se ztrátami na lidských životech.
Konají se zasedání v různých zemích za účasti zástupců států a hledá se řešení. Jenže věc je
zase jen a jen v nás lidech a ta větší část lidstva sále doplácí na vychytralost a bezohlednost
menšiny, která se umí obohacovat bez ohledu na dopady, které pak bývají tragické
i nezvratné. Aby došlo ke změnám, je to boj na delší dobu a málo zatím viditelný.

Veřejně prospěšné práce
Jak jsem slíbila při zápisu do kroniky loňského roku, vracím se nejdříve ještě k roku 2005.
Akcí obecního úřadu byla výstavba tří bytů na čísle popisném 150, to je v místní požární
zbrojnici. Jednalo se o stavbu v půdních prostorách tohoto domu. V březnu 2005 obecní úřad
v zastoupení starostou obce panem Paulusem podal na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost
včetně šestnácti příloh pro přidělení finanční dotace pro naši obec. V červnu tohoto roku byla
naše obec ministerstvem vybrána a byla nám přidělena finanční dotace ve výši jeden milión a
350 tisíc korun. Do konce srpna potom bylo zajištěno výběrové řízení na vybrání stavební
firmy pro uskutečnění výstavby bytů. Byla vybrána firma Drup a 9. září 2005 došlo
k osobnímu odevzdání doplňujících dokladů včetně smlouvy o dílo. Termín celé výstavby tří
bytových jednotek byl stanoven od 1. října 2005 do 31. ledna 2006, včetně nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí. Jedná se o byty do 60 metrů čtverečních 1+1 s příslušenstvím,
plynovým topením pro sociálně slabší rodiny.
Veřejně prospěšných prací se pak týkalo dokončení výměny veřejného osvětlení a výměny
osvětlovacích těles starých za nové a rozšíření osvětlení k nové zástavbě (u dvora).

Kvůli Evropské unii se nyní musíme v lecčems přizpůsobovat jejímu řádu a pořádku. Došlo
tedy i na změnu a předělávání veškerého zahradního nářadí a zařízení jak v mateřské školce,
tak i základní škole - vše podle norem Evropské unie.
V rámci veřejně prospěšných prací byly také opraveny stoly v hasičské zbrojnici. Jednalo se
o instalaci nových stolních desek.
V Květné bylo třeba upravit vodojem. Úprava spočívala ve zřízení nové kompresorovny,
která nyní zajišťuje stálý tlak v celém potrubí v části obce Květná od vodojemu směrem
k Lukové.
A nyní již k veřejně prospěšným pracím roku 2006.
Dokončení bytů na čísle popisném 150 - hasičská zbrojnice
Kolaudace bytů na čísle popisném 150 proběhla 12. ledna 2006 a 27. ledna kolaudační
rozhodnutí nabylo právní moci. Rozdělování bytů nastalo na základě podmínek Ministerstva
pro místní rozvoj, které na jejich výstavbu přidělilo naší obci finanční dotaci. Byty jsou
určeny pro státem podporovanou skupinu obyvatel, to je pro občany sociálně slabší. Jelikož
žadatelů o byt je na obecním úřadě více, obec vyzvala žadatele o doplňující údaje, jakož
i průměrnou výši platů, zaměstnání, rodinný stav, počet dětí a jiné. Tyto údaje pak o přidělení
bytu rozhodly. V únoru roku 2006 o přidělení bytů na čísle popisném 150 s konečnou
platností rozhodlo obecní zastupitelstvo. Nájem byl dohodnut na dva roky.
Současně s dokončením bytů byla uvedena do zkušebního provozu čistírna odpadních vod
pro celý dům. Pro uvedení do trvalého provozu je stanoven termín 31. 12. 2007. Při tomto
zkušebním provozu si však sousedi stěžují na zápach pocházející z této čističky. Obecní
zastupitelstvo také rozhodlo zřídit u domu parkoviště pro osobní automobily. Garáže u domu
nejsou, a pokud by auta parkovala na okraji silnice, při současném provozu by mohly nastat
i nepříjemné situace.

V Květné se opravila místní komunikace od kaple k rychtě, domu číslo popisné 1. Hodnota
opravy činí ¾ milionu korun a obec na ni dostala finanční dotaci z Programu obnovy venkova
ve výši 100 tisíc korun českých.
Také se dokončila oprava obecního traktoru, který se bude využívat pro potřeby obce.

Propustek pod podjezdem u železniční tratě
Při větších deštích nám v poslední době komplikovala cestování hluboká stojatá voda
na silnici u podjezdu u železniční dráhy směrem na Lanškroun. I přesto, že je přímo
pod mostem kanál pro odtok vody, auta i ostatní dopravní prostředky musely jezdit cestou
pod farou. Pro pěší chodce se zřizoval vyvýšený chodník z panelů, aby se dostali cestující
na železniční zastávku k vlakům odjíždějícím směrem na Českou Třebovou.
Pro obec starost při častých deštích a také finanční záležitost s úpravou pro odtok vody. Bylo
však zjištěno, že se závadou špatného odtoku nemá obec nic společného. Věc se dostala tak
daleko, že 4. června 2006 proběhlo jednání s firmami, které dělaly železniční koridor (po celé
trase hlavní železnice vedoucí z Prahy přes naši obec na Moravu a Slovensko), ty zasypaly
výtok kanalizace. Takže se našel viník a čekáme na opravu, kterou by firmy měly provést co
nejdříve.

Společenské dění
Volby
Hlavní událostí společenského dění byly pro občany nejen v naší obci, ale v celé republice,
volby pro obecní zastupitelstvo a zároveň i volba starosty obce. Volby proběhly ve dnech
20. a 21. října. Celkový počet voličů v naší obci byl v době voleb 563 a přišlo volit 331
občanů.
V Lukové kandidovaly v zastoupení svých kandidátů tři strany: volební strana číslo jedna Pro pohodu a porozumění občanů s devíti kandidáty, volební strana číslo dvě - Sbor
dobrovolných hasičů se šesti kandidáty a volební strana číslo tři - Křesťansko-demokratická
unie - Česká strana lidová s devíti kandidáty.
Do obecního zastupitelstva potom postoupili tito kandidáti: za stranu číslo 1 pan Josef Paulus,
59 let, s 220 hlasy; pan Stanislav Mikulecký, 51 let, se 164 hlasy; pan Lubomír Sejkora,
50 let, se 154 hlasy a pan Miroslav Franc, 39 let, se 140 hlasy.
Za stranu č. 2 pan Leo Junek, 31 let, se 111 hlasy a pan František Klubrt, 31 let, se 109 hlasy.

Za stranu číslo 3 paní Miroslava Fojtů, 47 let, se 184 hlasy, paní Hana Hajzlerová, 47 let,
se 181 hlasy a pan Zdeněk Štefan, 40 let, se 132 hlasy a jako jediný zástupce z Květné.
Těchto devět členů pak mezi sebou volilo starostu. Kandidátka s novými členy zvolila
starostkou obce Luková paní Miroslavu Fojtů rozdílem jednoho hlasu v neprospěch nyní již
bývalého starosty pana Josefa Pauluse. Ten nyní zastává funkci místostarosty obce.
Pan Paulus byl starostou obce necelých 17 let. Pro mnohé občany jeho nezvolení starostou je
překvapením, a myslím, že i pro něho samotného také. Musíme však věřit, že volba je správná
a spolupráce všech členů nového zastupitelstva bude jen ve prospěch obce a nás občanů
Lukové. To vše však ukáže až čas. Podrobný zápis o výsledku a konání voleb je v příloze
Kroniky.
Tento rok jsme 2. a 3. června volili také poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Ze sedmnácti kandidovaných stran v naší obci vyšli vítězně poslanci za Českou
stranu sociálně demokratickou (ČSSD) se 42,93 procenty a volilo je 161 našich občanů
z celkového počtu 375 voličů, kteří se k těmto volbám dostavili. Druzí byli kandidáti
za stranu Občansko-demokratickou (ODS), ti měli 73 hlasů, což odpovídá 19,47 procentům.
Následovala strana komunistická a Občansko-demokratická lidová.
V celostátním měřítku úplně s rovným počtem hlasů zvítězily strany Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD) a Občansko-demokratická strana (ODS). Ty mají za úkol sestavit
vládu. Jelikož ODS odmítá spolupráci s ČSSD, nastala situace patu a do konce tohoto roku je
naše republika prakticky bez vlády, zvolení poslanci jsou neústupní a občané začínají věřit
tomu, že strany hledají prospěch pro sebe a ne pro stát.
Jako každoročně, tak i letos proběhla již tradiční zavedená setkání, počínaje 21. ledna
Dětským karnevalem, přes Sousedské posezení, Lukovský mandel, Pouťovou zábavu se
Sportovním pouťovým odpolednem, závod kynologů O lukovský pohár až po Besedu
s důchodci 6. října.

Počasí
U nás od 16. prosince roku 2005 až do 31. března 2006 je stálá sněhová pokrývka a sdělovací
prostředky informují o extrémní zimě roku 2006. V horských oblastech je souvislá sněhová

pokrývka 150 dní a výška sněhu až dva metry. Jsou spousty sněhu, trpí lesní a polní zvěř,
pod tíhou sněhu padají střechy a umírají lidé.
Pro zajímavost a informovanost opisuji pro kroniku následující řádky týkající se počasí tohoto
roku z deníku Blesk, uveřejněné 29. prosince 2006.

Co roční období, to rekord! Letošek byl plný extrémů.
Už za dva dny oslavíme konec roku, který byl výjimečný tak trochu „poblázněným“ počasím.
To totiž v uplynulém roce patřičně ukázalo, co umí, a připravilo si pro nás v každém ročním
období nepřetržitou škálu rekordů. Vždyť kdo by to byl řekl, že mrazivá zima se protáhne
téměř až do dubna a připraví nás o jaro, nebo že přijde nejteplejší podzim za posledních
45 let?! A to není vše. Blesk vám přináší malou rekapitulaci!
ZIMA SE PROTÁHLA
Všechno začalo nehorázně dlouhou zimou, krutě mrazivou. Od ledna do poloviny března
svíraly republiku „arktické“ mrazy, bezdomovci umrzali na ulicích a sněhové kalamity
bránily dopravě.
24. leden - padl rekord zimy, v šumavské Jezerní Slati naměřili ráno –34,3 °C.
3. únor - Tloušťka ledu na zamrzlých řekách lámala jeden rekord za druhým. Na řece Jihlavě
naměřili tento den 47 centimetrů.
28. únor - Na Jesenicku byl překonán o pět desetin stupně denní teplotní rekord z loňska.
Naměřili zde po ránu –16,1 °C.
KRÁTKÉ JARO - ZÁPLAVY
Bohatá sněhová nadílka nezůstala bez odezvy! Česko na přelomu března a dubna díky tání
sněhu a rozbíjení ledových ker na řekách ochromily povodně. Velká voda tak zaplavila řadu
obcí i silnic a měla na svědomí evakuace tisíců lidí.
27. březen - V Praze byl nejteplejší 27. březen za 231 let. Teploměr ukázal +20,8 °C. Vysoké
teploty a rekordní zásoby sněhu způsobily to, že velká voda ohrozila celé Česko.
29. březen - Deset tisíc obyvatel Znojma a dalších 14 obcí muselo být kvůli záplavám
evakuováno.
6. duben - Český Těšín - Hasiči se k lidem odříznutým od světa probíjeli ulicemi ve člunech.

NEJTEPLEJŠÍ ČERVENEC - LÉTO
Po krátkém jaru nastal další šok! Evropa zažila historicky vůbec nejteplejší červenec, kterému
vévodily tropické teploty a extrémně málo srážek. Následně však horka vystřídal pro změnu
nejchladnější začátek srpna za posledních 45 let.
20. červenec - V Praze padl teplotní rekord starý 141 let. Meteorologové v Klementinu
odpoledne naměřili 35,3 stupně Celsia. Nové rekordy pro 20. červenec mají také OstravaPoruba a Opava.
21. červenec - V Bělotíně na Přerovsku bylo po poledni ve stínu 33,4 °C, což je o tři desetiny
víc jak dosavadní rekord z roku 1998.
27. červenec - Praha - Teplota se na ukazateli při silnici dostala až k hrozným 49 stupňům
Celsia.
PODZIM? SPÍŠ LÉTO
Na studený srpen navázal rekordně teplý podzim, rtuť teploměru se pohybovala na letních
úrovních. U nás byl letos nejteplejší podzim za posledních 45 let a v Belgii dokonce
za uplynulých 174 let. Podzimní počasí se pak přetáhlo až do Vánoc.
26. říjen - V pražské Libuši naměřili 21,6 °C, o dvě desetiny stupně tak bylo pokořeno
dosavadní maximum z roku 1989. V Brně padl 17 let starý rekord o desetinu stupně, nyní
naměřili 18,2 °C. V Ostravě zase rtuť vyšplhala na 20,5 °C, o 4 desetiny výš než roku 1999.
14. říjen - Křivoklátsko - V říjnovém odpoledni teplota vystoupila na příjemných 22 stupňů
Celsia.
15. listopad - V pražském Klementinu naměřili rekordní teplotu pro tento den, která činila
16,4 °C. Dosud platný rekord pro 15. listopad pocházel z roku 1926 a byl o 4 stupně nižší.
Rekordy byly překonány i v Českých Budějovicích, Javorníku a Jeseníku.

Tak tolik opis z deníku Blesk 29. 12. 2006.
Zprávy uváděné 26. 9. 2006 televizí Nova uvedly tuto informaci:
Teplota země vystoupala do tak vysokých teplot, jaké se nepamatují tisíc let. Ovlivňuje již
rostliny a zvířata.
Já dodávám, že pokud je to pravda, je to zlé, jak dlouho bude odolávat lidstvo, které má
největší a hlavní podíl na změnách klimatu!

Zemědělské družstvo
Rostlinná výroba
Rok 2006 nebyl pro rostlinnou výrobu příhodný. Tuhá a dlouhá zima oddálila nástup jara.
Při tání sněhu až 31. března se zvedla hladina Lukovského potoka tak, že voda působila
škody. Až 7. dubna bylo započato s prvními jarními pracemi. A to ještě jen na lehčích půdách
v Dětřichově u Svitav přihnojováním ozimů. 19. dubna se mohlo začít se setím jařin a bylo
ukončeno až 12. května. Následkem dlouhé zimy došlo k vyzimování ozimých obilovin
triticale na 250 hektarech a ozimého ječmene na 150 hektarech.
Senážování jetelů se rovněž zpozdilo. První seč byla zahájena až 3. června a ukončena
18. června. Tímto obdobím započala sucha, zcela netradičně přišly medardovské deště.
Porosty obilovin, řepky, máku a lnu i přes sucho vypadaly nadějně na dobrou a kvalitní úrodu.
Žně započaly 19. července sklizní ozimého ječmene. Nejen dlouhá zima, ale také letní sucho
zapříčinily prořídnutí porostů, a tak se museli zemědělci spokojit jen s podprůměrným
výnosem. Poslední den v červenci započala sklizeň řepky, ale od 4. srpna až do poloviny
srpna přišlo dešťové období, a tím došlo k naklíčení zrna jak řepky, tak obilovin, a tím ke
značnému znehodnocení kvality semen a zrna. Nejhůře dopadly jarní ječmeny. Nebyl žádný
sladovnický a pšenice nebyla žádná potravinářská. Veškeré obilí bylo pouze v krmné hodnotě,
což se značně projevilo na zpeněžování. Další znehodnocení úrody vzniklo částečným
polehnutím hlavně jarních ječmenů, a tím k větším sklizňovým ztrátám, takže i výnos nebyl
vysoký. Žňové práce se nepřízní počasí protáhly do 7. září včetně úklidu slámy.
Díky suchému počasí proběhl alespoň osev řepky a ozimých obilovin bez vážnějších
problémů.
Ve dnech 27. září až 5. října proběhla sklizeň silážní kukuřice již tradičním nepřetržitým
provozem 24 hodin denně. Sklízelo se řezačkou ze Žichlínka včetně odvozu třemi nákladními
auty.
Kukuřice na suché zrno se sklízela v období od 8. do 16. listopadu kombajnem také
ze Žichlínka. Zrno bylo sušeno a uskladněno na posklizňové lince v Žichlínku.
Sklizeň poslední plodiny - cukrovky - probíhala od 3. října do 16. listopadu s přestávkami
podle odvozu do cukrovaru. Za zmínku stojí fakt, že cukrovka na výrobu cukru pro cukrovar

Hrochův Týnec se pěstovala tento rok naposledy. Tento cukrovar po skončení kampaně byl
uzavřen a výroba cukru definitivně ukončena. Jeho francouzští vlastníci (společnost Easten
Sugar) provoz ukončili a cukernou kvótu předali do Bruselu, sídla Evropské unie. Ta této
firmě jako odškodné vyplatí finanční náhradu. Další podnik s dlouholetou tradicí je vlastně
pro nás, Čechy, prodán a zlikvidován.
Živočišná výroba
Uvádím krátkou zprávu z chovu dobytka od hlavního zootechnika pana Františka Marka
v Lukové. Jedná se o chov jalovic, telat a prasat.
Na pastvě za číslem popisným 66 v Lukové jsme pastevně odchovávali nezapuštěné jalovice
od 10. května do 2. listopadu 2006 v počtu 35 kusů.
Na pastvě v Anenské Studánce jsme pásli od 9. května do 10. října 2006 v průměru 100 kusů
březích jalovic.
V rekonstruované stáji na výkrm prasat v Lukové nebyla plně využita její kapacita opět
z nedostatku selat ze SDP Sázava.
V prosinci došlo k vyasfaltování definitivního stanoviště pro venkovní skupinové boudy
(VSB) pro savá telata za areálem kravína VKK v Lukové. Zároveň byl zpracován projekt
na zastřešení celého stanoviště pro savá telata.
A já dodávám, že zemědělské družstvo v Lukové je stále velkou „výrobnou“ kvalitního mléka
a stále dobře prosperující.

Drahé brambory
Letošní nepříznivé počasí poznamenalo mimo jiné také neúrodu brambor, plodiny, která má
významné místo v našem jídelníčku. Cena této plodiny přesahovala pohyblivou finanční
částku od jednoho tisíce korun a výše za jeden metrický cent.

Nebývalá úroda hub
Tolik hub a tak velké, u nás i v celé republice, snad ještě žádný rok nebylo. Lidé chodili
s vrchovatými košíky nasbíraných hub v krátké chvíli, jen co vešli do lesa. I v televizi

ukazovali i přes 200 pravých hřibů nasbíraných jedním houbařem a radost houbařů
nad „jejich úlovky“. Zvláště pravé hřiby se vyskytly ve velkém množství a o váze i přes jeden
kilogram. Také křemenáče s velkým množstvím kozáků i jiných hub nebyly výjimkou. A tak
les vracel lidem obživu, na kterou v letošním roce byla chudší pole. Už naše babičky říkávaly,
že co pole nedá, les nenahradí.

Tříkrálová sbírka
Také v letošním roce naší obcí prošla skupinka Tří králů, stále dětí Štefanových s jejich
maminkou z Květné. Zvláště v letošní zimě, kdy je opravdu hodně sněhu, je to obětavá práce
pro charitní pomoc potřebným lidem. Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí, kam přispívá i sbírka
od nás, se letos odevzdalo 910 tisíc 149 korun a 65 haléřů celkem darovaných peněz.

Vykradení místního pohostinství
17. března proběhlo v přátelské atmosféře v Kulturním domě v Lukové Sousedské posezení
s občerstvením z místní hospody U Konárků. Následující noc z 18. na 19. března bylo
Pohostinství vykradeno. A to Konárkovi v pohostinství končí. Výsledek o škodě ani
o dopadení pachatele mně nebyl sdělen.
Hospoda však nebyla zavřena na dlouho. Pohostinství zprovoznil pod novým názvem
Lukovská hospoda občan ze sousedního Žichlínka, pan Radek Filip.

Mistr sportu
Po celý rok se pan Miroslav Krsek zúčastňuje různých závodů v České republice i v zahraničí,
a tím si prověřuji i zkvalitňuje trénink na mistrovské závody. A že jich není málo, svědčí
o tom pak i mistrovské umístění i ve světovém měřítku. Tak i letošní rok potvrdil svoje
kvality na Mistrovství světa v duatlonu v Kanadě v Corner Brooku svým již sedmým
vítězstvím Mistra světa v duatlonu ve své věkové kategorii 50-60 let. Dalšími letošními
vítězstvími v rámci Mistrovství České republiky jsou prvá místa s tituly Mistr České
republiky v duatlonu v Českých Budějovicích, v Běhu do vrchu v Perné, v Běhu na silnici
10 km v Třebíči, na Dráze v Děčíně 5 000 metrů a 1 500 metrů a Českého poháru v duatlonu.
Na Mistrovství světa v Dlouhém duatlonu v Dánsku ve Federicii obsadil místo třetí a
Mistrovství Evropy v duatlonu v italském Rimini vzdal kvůli technické poruše, kdy dvakrát
píchl plášť. Ke všem úspěchům blahopřejeme!

Bilance v počtu obyvatel celorepublikově
Celorepubliková bilance v počtu obyvatel uvedená v září 2006 informuje, že v současnosti
v naší republice žije 10 milionů, 265 tisíc a 231 obyvatel. 32 procent dětí žije mimo
manželství. 47 procent tvoří rozvody.
Počet obyvatel u nás se zvyšuje díky přílivu cizinců. Je na každém jedinci, aby si o této
skutečnosti udělal svůj vlastní úsudek.

Úmrtí
20. 1. 2006

paní Anna Šteflová, 86 let, Luková č. p. 66, zemřela doma. Rozloučení
v Lanškrouně.

7. 4. 2006

pan Emil Haas, 79 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Rozloučení v Lanškrouně.

8. 5. 2006

pan František Kaplan, 65 let, Luková. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Rozloučení v úzkém rodinném kruhu v České Třebové.

25. 5. 2006

pan Miroslav Musil, 73 let, Květná. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí.

21. 7. 2006

paní Božena Vávrová, 82 let, Luková č. p. 104. Zemřela doma. Pohřeb
do země.

30. 7. 2006

paní Naděžda Halvová, 49 let, Luková č. p. 36. Zemřela doma, rozloučení
v Lanškrouně.

11. 10. 2006 paní Františka Sejkorová, 86 let, Luková č. p. 130. Zemřela doma.
23. 12. 2006 paní Emílie Vogelová, 85 let, Luková č. p. 62. Zemřela doma, rozloučení
v Lanškrouně.
V tomto roce zemřelo osm občanů, z toho tři muži a pět žen.

Narozené děti
2. 2. 2006

Daniel Mandaus, Luková č. p. 128, narozen v Ústí nad Orlicí. Rodiče Karel a
Kamila Mandausovi.

14. 2. 2006

Vojtěch Jan Jochman, Luková č. p. 7, narozen v Ústí nad Orlicí. Rodiče Petr a
Veronika Jochmanovi.

17. 5. 2006

Anna Elizabeth Hampel, Luková č. p. 157, narozena v Ústí nad Orlicí. Rodiče
Walter a Hana Hamplovi.

21. 6. 2006

Šimon Šebrle, Luková č. p. 37, narozen v Ústí nad Orlicí. Rodiče Ladislav a
Žaneta Šebrlovi.

18. 8. 2006

Zita Jurková, Luková č. p. 191, narozena v Brně Bohunicích. Rodiče Lubomír
a Markéta Jurkovi.

23. 8. 2006

Kateřina Dvořáková, Luková č. p. 46, narozena v Ústí nad Orlicí. Rodiče Jiří a
Petra Dvořákovi.

29. 8. 2006

Iva Loskotová, Luková č. p. 74, narozena v Ústí nad Orlicí. Rodiče Jiří Loskot
a Klára Hrabáčková.

28. 9. 2006

Karolína Dubská, Luková č. p. 135, narozena v Ústí nad Orlicí. Rodiče Karel
Dubský a Lucie Křivánková.

1. 10. 2006

Tadeáš Doleček, Luková č. p. 124, narozen v Ústí nad Orlicí. Rodiče Miroslav
a Jana Dolečkovi.

22. 10. 2006 Jaroslav Kříž, Luková č. p. 19, narozen v Ústí nad Orlicí. Rodiče Jaroslav Kříž
a Alexandra Chaloupková.
29. 12. 2006 Adam Stejskal, Luková č. p. 73, narozen v Ústí nad Orlicí. Rodiče Jaroslav a
Hana Stejskalovi.
Letošní rok přišlo na svět 11 dětí, z toho 5 děvčat a 6 chlapců.

Občané starší 80 let
Nejstarším i občankami obce jsou
paní Emma Zvolánková, narozena 20. 3. 1912, bytem Luková č. p. 87. V letošním roce
oslavila již 94. narozeniny;
paní Františka Vacková, narozena 10. 12. 1913, bytem Luková č. p. 172. V letošním roce
oslavila 93. narozeniny;
paní Marie Kocourková, narozena 18. 1. 1916, bytem Luková č. p. 35. V letošním roce
oslavila své 90. narozeniny.
Třináct občanů obce je starších 80 let, a to ve věku od 80 do 89 let.

Školní rok 2005/2006
V základní škole u nás se v tomto období učilo jen osm dětí. Škola je nadále v provozu,
přesto, že daný normativ je deset žáků. Tudíž obec doplácela na platy 50 tisíc korun. Dětí je
dost pro základní vzdělání na prvním stupni, který se v naší škole vyučuje, ale mnozí rodiče
upřednostňují výuku pro vzdělávání svých dětí buď školu v Damníkově, nebo školy
v Lanškrouně. I za cenu dojíždění, které v dnešní době činí nemalou finanční položku
v rozpočtu rodin.
Naproti tomu v mateřské školce zaměstnává paní učitelky 24 dětí. O předškolní výuku je
zájem opravdu velký.

Počet obyvatel
Celkový počet obyvatel v tomto roce je 710. Z toho 77 občanů v Květné a 633 v Lukové.

Slovo na závěr
Od června, kdy občané naší republiky volili své zástupce pro novou vládu, se zvolení
nedokázali dohodnout na vzájemné spolupráci a utvořit tak vládu, až do konce tohoto roku.
Je tak vlastně bezvládí. Pravicová nejsilnější u nás strana ODS odmítá arogantně spolupráci se
sociálními demokraty, a ti nemíní ustoupit od rovnocenného výsledku voleb s ODS, a tím
i ublížení svým voličům. Prostý občan při tak dlouhotrvajícím nedorozumění mezi
vysokostátními politiky a dlouhotrvajícího bezvládí nabývá dojmu, že vládu ke svému
každodennímu životu ani nepotřebuje. Ve vysoké politice je to prakticky boj o finance
pro zvolené. Co nám asi toto dlouhé handrkování přinese? Za zmínku stojí, že v naší obci
získala ve volbách ČSSD 42,93 % a ODS 19,47 %.

2007
Slovo na úvod
S novým rokem máme novou vládu. 19. ledna tohoto roku po 230 dnech od voleb dostala
konečně vláda důvěru. A to díky dvěma poslancům ze sociální strany, kteří tak zradili své
voliče a přidali své hlasy poslancům ODS (pravicová Občansko-demokratická strana). A ti
společně s poslanci strany lidové (KDU-ČSL) a poslanci Strany zelených (SZ) vytvořili
vládní koalici. Během celého tohoto roku nám, obyčejným lidem, předvedli potom, jací to
jsou mocipáni. Tak velké zdražení už tak dost drahých potravin se od roku 1989, čili
po revoluci, kdy se k nám vrátil kapitalismus namísto toužené demokracie, nepamatuje.
I ostatního zboží a také zavedené poplatky u lékařů, v nemocnicích a za léky i lékařské
recepty. Prodávání nemocnic soukromým firmám a jiná tvrdá opatření zvyšují kriminalitu a
nepřispívají ke spokojenosti celého národa.

Veřejně prospěšné práce
V letošním roce pracovali pro obec pan Miloš Kozel a pan Jaroslav Vicián z Květné. Oba
jmenovaní byli odsouzeni Okresním soudem v Ústí nad Orlicí k výkonu trestu formou
odpracování, pan Vicián 400 hodin ve prospěch obce a pan Kozel 250 hodin ve prospěch
obce. Náplní jejich pracovní činnosti byl především úklid veřejných prostranství, sekání trávy,
zemní ruční práce pro obec, úklid a údržba v kulturním domě. Také natírání oken v základní
škole, bourání hrobky na hřbitově nebo roznášení ročenek a zpravodajů obce.
Po povodni, která naši obec postihla v březnu loňského roku a poničila všechny lávky vedoucí
k domovům občanů přes místní potok, se je podařilo opravit i s poničenými pilíři a
komunikacemi v letošním roce díky dotaci, získané právě jen na tyto opravy. Oprava však
není ještě kompletní. Lávku za šestibytovkou č. p. 135 k řadovým domkům teprve zásadní
oprava čeká na jaře příštího roku, jakož i další dodělávky několika dalších míst poblíž již letos
opravených cest. Tento rok zpevnění přístupové cesty k několika novým rodinným domkům
(při silnici vedoucí ke „Dvoru“) stálo obec přes půl milionu korun. Cesta je tak připravena
k položení asfaltového koberce. V tomto roce jsme na opravy a budování cest utratili asi 3,5
milionu korun. Z toho činila dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 2,7 milionu korun.

Dotace a granty
Snad všechny obce, tak i naše obec Luková, žádají o poskytnutí dotací na různé činnosti.
Podávání žádostí o různé dotace či granty a příprava potřebných dokladů a podkladů je
administrativně náročné. Avšak přitom se schválením takové žádosti nelze počítat na 100
procent. Stejné, možná ještě náročnější, je následné dokládání a vyúčtování prací, na které
byly dotace poskytnuty.
Tam, kde našemu požadavku není vyhověno, budeme žádat v příštím roce znovu. Zároveň se
zapojujeme do různých sdružení, která budou pro přihlášené obce žádat dotace Evropské unie.
V některých případech je potřeba již nyní žádat o dotace na akce, které má naše obec v plánu
spíše výhledově. O dotace a granty mohou v některých případech samostatně žádat i škola,
školka a jednotlivé zájmové organizace, a této možnosti také dost využívají.
V letošním roce obec také požádala Pardubický kraj o dotaci na zavedení bezdrátového
veřejného rozhlasu. Kraj nám vyhověl finanční částkou ve výši 100 tisíc korun a již
na podzim byl zaveden do Květné bezdrátový veřejný rozhlas. Díky novému zařízení se může
hlásit přímo z Lukové do Květné. Hlášení je možné namluvit předem a naprogramovat tak,
aby se samo v určený čas spustilo. Bezdrátový rozhlas funguje prostřednictvím počítače nebo
mobilního telefonu.
S přispěním dotace 25 tisíc korun získal lukovský Sbor dobrovolných hasičů plovoucí
čerpadlo v celkové hodnotě 40 tisíc korun. Čerpadlo bude moci být využito například
při záplavách k rychlému odčerpání vody ze zatopených objektů.
„Sokol“ Luková v prosinci tohoto roku požádal také Pardubický kraj o dotaci na opravy
sociálního zařízení v kabinách na hřišti. Kabiny jsou uvnitř v žalostném stavu, že hrozí zákaz
jejich používání.
A také v prosinci, ještě téměř před Vánocemi, podepsala starostka obce, paní Fojtů, v Praze
Smlouvu o nízkoúročném úvěru na opravy a modernizace obecních bytů. Úvěr poskytl Státní
fond rozvoje bydlení v Praze ve výši jednoho milionu korun! Úrok z úvěru činí pouhá
3 procenta a je využíván mnoha obcemi. V letošním roce byla jedinečná možnost, jak tohoto
výhodného úvěru využít, protože od roku 2008 již tyto úvěry, jakož i spousta dosud
poskytovaných dotací, nebudou k dispozici.

Pozemkové úpravy v katastrálním území naší obce
V listopadu letošního roku se v kulturním domě v Lukové konalo úvodní jednání
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Luková.
Na jednání byli Pozemkovým úřadem v Ústí nad Orlicí pozváni všichni vlastníci dotčených
pozemků a bylo jim vysvětleno, v čem spočívá význam těchto úprav, to je hlavně nových
pozemků a také vyřešení majetkoprávních vztahů k předmětným pozemkům. Dále
naplánování protipovodňových opatření a optimální cestní sítě tak, aby byly zpřístupněny
pozemky všech vlastníků. Komplexní pozemkové úpravy budou trvat v Lukové minimálně
dva roky a týkají se zatím takzvaných extravilánů, tj. pozemků mimo zastavěnou část obce.

Budovy v obci, které nevlastní obec
Máme v obci tři takovéto budovy. Budovu pohostinství č. p. 97, kulturní dům č. p. 99 a
budovu s číslem popisným 125 (naproti obecnímu úřadu). Obec tyto budovy užívá, ale nepatří
jí, nemá je zapsané na svém listu vlastnictví. Po zrušení okresních úřadů (konec roku 2000)
byly tyto nemovitosti převedeny do vlastnictví státu. Zatím nejsou nikde k nalezení žádné
listiny, na jejichž základě by tyto budovy mohly být zapsány do vlastnictví naší obce. Přesto
obec po dlouhých a zprvu beznadějně vyhlížejících jednáních podala oficiální žádost
o bezúplatný převod budovy kulturního domu, domu č. p. 125 a pohostinství Luková.
Ale nejen budovy, i pozemky pod nimi a pozemky k nim přilehlé jsou dosud ve vlastnictví
státu a ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech veřejných. Je pravděpodobné, že
převod bude trvat nejméně dva roky.

Úpravy budovy bývalé školy č. p. 39 v Květné
Žádost pana Oldřicha Pácla, aby byla provedena plynofikace bytů ve staré škole v Květné,
obecní zastupitelstvo odsouhlasilo.
Zároveň s tím se provedl úklid v nevyužívané pěkné velké místnosti, kde byl dosud sklad
různého harampádí. Tím je místnost připravena ke zbudování garsonky. O bydlení v ní již
požádala paní Botlíková s dcerou z Mladé Boleslavi. Jmenovaná paní má v Květné přátele a
v této naší osadě se jí líbí natolik, že by zde chtěla bydlet.
Druhá místnost v přízemí slouží dosud jako knihovna a mohla by být víceúčelová.
Po menších stavebních úpravách by mohla být společenskou místností pro občany Květné.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka slouží charitativním účelům a rok od roku se její výtěžek zvyšuje. Letos
už po sedmé u našich dveří zazvonili koledníci se zvěstováním evangelia a prosbou
o příspěvek do pokladničky. Celkově za rok 2007 bylo vybráno v celé České republice
7 milionů a 200 tisíc korun - uvedenou finanční částku zveřejnila Česká televize. V okrese
Ústí nad Orlicí chodilo 44 skupinek a jejich výtěžek činí 170.652 korun a v Lukové s Květnou
se vybralo 12 tisíc 806 korun a 50 haléřů.

Společenské dění
Děti si užívaly veselí 28. ledna na Dětském karnevalu. Obecní úřad spolu se stranou lidovou
pro ně připravily nejen zábavu, ale také hry a různé soutěže a k tomu samozřejmě i odměny.
16. března patřil sál kulturního domu dospělým na taneční zábavě pod názvem Sousedské
posezení, a to nejen místním občanům, ale i ze sousedních obcí.
Jedenáct skotských a irských balad 24. června v kostele svaté Markéty zazpíval Ženský
pěvecký sbor Kulturního centra Lanškroun pod vedením Mgr. Jarmily Uhlířové a
za doprovodu hudební skupiny Oldřicha Řeháka (basa), Zdeňka Štěrby (kytara) a Elišky Fojtů
(flétna).
Přes sto účastníků se v sobotu 26. května vydalo na turistický pochod Lukovský mandel.
Zavedení turistických tras také pro cyklisty přispělo k navýšení zájmu turistů. Od rána počasí
přálo, snad také proto, že se sešlo více než jiná léta tolik milovníků přírody, aby vychutnali
neopakovatelné pohledy na krajinu, které trasy mandelu poskytují. Ale už během dopoledne
přišla bouřka, i když bez deště. V odpoledních hodinách se přihnala další a navíc spadlo
hodně poměrně velkých krup a pak pršelo až do večera. Všichni účastníci pochodu se vrátili
včas a v pořádku do cíle, kde je čekalo občerstvení.
Už je tradicí, že v neděli následující po mandelu je připraven program pro děti na oslavu
jejich svátku, dětského dne, na místním hřišti. Od 13 hodin začaly soutěže pro děti se sladkou
odměnou. Ve 14 hodin nastoupili místní kynologové s ukázkou výcviku psů a po skončení
ukázky předvedli místní hasiči hasičskou techniku i veterána Tatru 138. A pak děti znovu
pokračovaly v soutěžích, hrála hudba pod taktovkou Standy Celého a ke spokojenosti všech
bylo připraveno pestré občerstvení.

Na konci školního roku, vždy v pátek, když školáci dostávají vysvědčení, místní myslivci
pořádají pro ně na místní myslivecké chatě zábavný podvečer. Také se soutěžemi,
občerstvením a muzikou. Ještě jsem se o této akci v kronice nikdy nezmínila, i když trvá už
několik roků. Je oblíbená u dětí a vždy se na ni těší. Je i hojně navštěvovaná.
12. července občané tančili a bavili se na Pouťové zábavě a v neděli 13. července proběhl
pestrý program s bohatým občerstvením jak pro děti, tak i pro dospělé na Pouťovém
odpoledni, pořádaném v areálu místního sportovního hřiště.
18. srpna potom Myslivecké sdružení Luková pořádalo také tradiční Myslivecký táborák
na jejich myslivecké chatě. Vtipnými plakáty zvou k dobré zábavě i občerstvení se
specialitami myslivecké kuchyně heslem „V Lukové na chatě budete jak ve vatě“. Celý večer
hrál k tanci Standa Celý, lanškrounský občan a pekař v místním Štefanově pekařství.
Na říjnové setkání důchodců se všichni senioři těší. Jak lukovští, tak i z Květné, pro které
dopravu do kulturního domu zajišťuje Obecní úřad.
Tradiční Přátelské posezení se letos konalo 27. října od 14:30 s pestrým programem,
občerstvením, tombolou, hudbou i tancem. Vše v režii Obecního úřadu. Poprvé se v rámci
programu představil přítomným Ženský pěvecký sbor z Lanškrouna. Připravenou výstavu
obrazů ústeckého malíře pana Borise Wolfa, výtvarnice Mgr. Jarmily Uhlířové z Lanškrouna
a Mgr. Josefa Motyčky si také nikdo nenechal ujít.
28. října a následně od 2. 11. do 4. 11. byla „Malá výstava obrazů“ v kulturním domě
otevřena i pro širokou veřejnost. Při dobrovolném vstupném si návštěvníci mohli i vybraný
obraz odkoupit. Malebné krajiny ve všech ročních obdobích či kytice květů nebo tichá zákoutí
provedená navíc různými technikami poskytly občanům klidné pozastavení v současném
uspěchaném světě.
4. prosince se dveře kulturního domu o půl páté otevřely hlavně dětem z vesnice. Avšak
v doprovodu rodičů anebo babiček a dědečků na Čertovské posezení. První akce Obecního
úřadu v této podobě. S programem vystoupení dětí z mateřské školky i základní školy a
posléze návštěvou z pekla. Čert byl opravdu čertovsky přesvědčivý, až mnohé menší děti
raději sál opustily. Občerstvení bylo bohaté a pestré. Připravily ho místní maminky a babičky
v rámci vstupného jako něco dobrého na talířek, ke kávě. Byl to pěkný podvečer.

Kulturní akce v letošním roce ukončil adventní koncert v kostele svaté Markéty 7. prosince
v 17 hodin. Vánoční náladu navodil dětský komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy
v Lanškrouně „Komorák“ pod vedením Mgr. V. Jetmarové a soubor fléten vedený ředitelkou
Základní umělecké školy paní Martou Obrovou. Mezi účinkujícími dětmi Adventního
koncertu jsme viděli a poslouchali také dvě děvčata z Lukové, a to Terezku Hejlovou a Šárku
Vogelovou.
V srpnu vyšel po delší době opět Lukovský zpravodaj. Věřme, že první číslo nebude zároveň
posledním od nového vedení Obecního úřadu.

Mistr sportu
V letošním roce je pan Miroslav Krsek držitelem titulu Mistr České republiky a Mistr
Evropy. Na Mistrovství světa, které proběhlo ve dnech 17. až 20. května v Maďarsku
ve městě Győr, obsadil 7. místo. Tentokrát ho zradily defekty na kole.
Pro titul Mistra České republiky „si zajel“ 6. 5. 2007 do Dobřan a 14. až 17. června
do Edinburgu ve Skotsku pro titul Mistra Evropy v duatlonu. Závodí v kategorii 55 až 60 let
v duatlonu i se svým bratrem Jaroslavem Krskem, který se letos na Mistrovství světa umístil
na pátém místě a na Mistrovství Evropy skončil na místě čtvrtém.
Není třeba stále opakovat, že k takovýmto úspěchům je třeba poctivého tréninku a také účasti
na mnohých těchto závodech menšího charakteru. Právě výborné výsledky na těchto
závodech jim napovídají o jejich fyzické formě pro závody vrcholné.

Modlitebna Jana Amose Komenského
V letošním roce je to deset let, co byla prodána budovy Modlitebny Jana Amose Komenského
Českobratrské církve evangelické v Lukové. O tom jsem psala v kronice již v roce 1997.
Noví soukromí majitelé ji zakoupili s věcným břemenem na dobu trvání deseti let. Tím měli
evangeličtí věřící právo využívat místnost k tomu určenou až do dubna tohoto roku. Bohužel,
lanškrounský pan farář Vanča o tuto službu neměl absolutní zájem. Odmítl dokonce provést
v roce 2002 smuteční rozloučení při úmrtí jedné sestry evangelického sboru z Lukové přesto,
že ho o to její rodina žádala. Jakými slovy se vyjádřil, u kterých jsem byla osobně svědkem,
nebudu uvádět. O slova při posledním rozloučení rodina požádala bratra faráře z České
Třebové a proběhlo v obřadní síni v Lanškrouně

I když místní evangelíci hledali pomoc až v Praze u Českobratrské církve evangelické
v ústřední kanceláři u synodní kurátorky paní Čejkové, nedočkali se ani jednoho využití
věcného břemene za celých deset let. Výsledek je takový, že farář Vanča odešel i s rodinou
z Lanškrouna, působí nyní někde na Vysočině a v Lanškrouně je nový evangelický farář pan
Tomeš. Nakonec, nebyla zlikvidována modlitebna jen v naší obci za působní faráře Vanči.
Stejný osud potkal i obec Ostrov a Horní Třešňovec si svoji modlitebnu uhájil.
Onu korespondenci s úřadem kurátorky mám schovanou a k nahlédnutí v korespondenci.
Z veškerého jednání je jeden dojem - finanční zisk a zbavení se starosti o věřící občany mimo
Lanškroun. I místní komunisti celou záležitost ohledně prodeje modlitebny odsoudili, a to už
je co říci, protože ti nikdy věřící za svého režimu neuznávali.
Tím chci říci, že po ukončení desetiletého práva věcného břemene je definitivně ukončena a
zlikvidována za pomoci současného režimu sice jedna malá modlitebna, ale o to větší křivda
na místních evangelících. A určitě tato budova za svoji téměř padesátiletou existenci
už patřila k historii obce. Už jen z toho důvodu, za jakých těžkých časů byla zrozena.

Potok
Jelikož naši obec během posledních deseti let zasáhla čtyřikrát velká voda, kdy byly vytopeny
i domy, a s úpravou potoka, která se provedla na jeho úseku až za nejvíce vždy postiženou
oblastí obce, se nevyřešil problém zátop, rozhodli se občané sepsat petici. Petici osobně
předali zástupci občanů na úřadu pro povodí ve Svitavách. Předání petice vyvolalo jednání a
následně skutečně došlo k pročištění řečiště potoka a vykácení stromů a keřů, které bránily
průtoku při vysoké vodě. Na další práce mají být pro obec uvolněny peníze. Musíme doufat,
že začnou dříve, než se přižene povodeň další.

Bobři
Po mnoha letech se v našem potoku zabydleli bobři, a to na jeho dolním konci toku u Žichlínka. Svědčí to o čistší vodě, než kdy se do potoka vypouštělo nebo splachovalo
při větších deštích z polí a luk vše, včetně používaných chemikálií.

Čápi
Také čápi u nás stále užívají svoje letní sídlo, na sloupu ve školské zahradě. Daří se jim
každým rokem vyvést alespoň dvě mladá čápata. Občané a hlavně děti se těší ze sledování

čapí rodinky. Neruší je ani blízkost projíždějících vlaků a z druhé strany rušný provoz
na místní silnici.

Jezdecká společnost Sára
Několik nadšenců a milovníků koní se v naší obci začalo věnovat chovu a výcviku koní.
V roce 2005 se rozhodli a založili Jezdeckou společnost Sára Luková - Lanškroun se sídlem
na č. p. 38. A tak můžeme vidět koníčky při téměř každodenní projížďce většinou
v podvečerním čase záhumenní cestou směrem na Trpík anebo přes místní kopec k jejich
tréninkové louce a také ve výběhu okolo statku, kde sídlí.
Za dva roky jejich trvání se zúčastňují různých závodů. Dosahují na nich i pěkných výsledků,
dokonce třikrát dosáhli i na medailovou pozici. Jednou na druhý stupínek a dvakrát na místo
třetí. Nejedná se jen o místní majitele koní, sídlí tu koníci i majitelů z Brna anebo
z Lanškrouna. Pracují pod vedením odborného trenéra.
V chovu se jim také daří, v letošním roce přišlo na svět již třetí hříbátko, zatím samí hřebečci.
Matkou je klisna Sára z majetku Blažkových na čísle popisném 38 v Lukové, otcem hřebec
Topas z Čisté u Litomyšle.
Přejeme všem, ať se jim daří při jejich náročné práci. Velkou podporu mají ve sponzorovi
místní firmy Vondra+Vondra.

Zatmění Měsíce
3. března v posledních třech letech bylo i u nás v obci viditelné úplné zatmění Měsíce. A to
od 22 hodin a 30 minut do jedné hodiny a 20 minut po půlnoci. Měsíc byl celý schovaný
za Zemí.

Písek z pouště z Afriky
Ze zpráv České televize - Při silném východním větru se 24. března do naší republiky dostal
písek a prach z africké pouště. Na horách byl napadaný šedý sníh s deštěm, v nižších
polohách byla zablácená přední skla aut i celá auta. Blátíčko bylo i na zábradlích, okenních
parapetech i jinde a i u nás v obci tomu tak bylo.

Oprava plynového potrubí
V květnu a v červnu - po deseti letech od zavedení plynu v obci, prováděli zaměstnanci
Prvního stavebního plynárenského závodu spol. s r.o. revizi a zároveň i úpravy a případné
opravy plynového potrubí. Práce se týkala oblasti Kunčina-Lanškroun na vysokotlakém
potrubí (ø 150 mm). Na horním toku našeho potoka oprava s názvem Shybka a s pořadovým
číslem 47 bylo obzvlášť náročná. Jednalo se o výměnu potrubí s uložením pode dnem potoka
- původní uložení bylo 0,8 metru hluboko - a nynější po opravě je v hloubce 1,2 metru.
Na trase provedli pracovníci celkem 83 oprav!
Odhalen byl také hrubý přestupek proti bezpečnosti při uložení vysokotlakého potrubí
pod záhumenní cestou na Trpík za č. p. 66. Každé místo u jakéhokoliv přechodu plynového
potrubí, ať již pod komunikacemi, vodními toky a podobně, musí být řádně označeno. Ano, to
tady nebylo a co je nejhorší, potrubí nebylo chráněno ochrannými kryty. Při provozu po této
komunikaci i s těžkou technikou a poměrně rušným provozem ostatních vozidel, je opravdu
velkým

štěstím,

že

zde

nedošlo

k tragédii,

jak

se

sami

opraváři

vyjádřili.

Viz fotodokumentace kroniky.

Poplatky ve zdravotnictví
Vláda schválila na návrh svého ministra zdravotnictví vybírání finančních poplatků u všech
lékařů, v nemocnicích a v lékárnách od 1. ledna 2008. Za ošetření u lékaře budeme platit
30 korun, na pohotovosti 90 korun, v nemocnici za každý den 90 korun a za každou položku
na receptu po 30 korunách v lékárnách. Pro mnoho občanů je to velký zásah do životních
jistot. Musí platit i rodičky za narozené dítě a také rodiče za děti umístněné (někdy i několik
měsíců) v inkubátorech. Co to přinese, ukáže čas. Je to prý lék na záchranu našeho
zdravotnictví. Vládní opozice s tímto zavedením nesouhlasí, jenže pouhý nesouhlas není
pro obyčejné lidi řešením.
A po novém roce dojde k dalšímu velkému zdražení z důvodu vládního rozhodnutí zvýšení
daně DPH u potravin a jiného zboží z 5 % na 9 %, to je téměř jednou tolik.

Zdražení potravin a energií
Koncem roku došlo k prudkému zdražení jak základních potravin, tak i ostatního zboží. Cena
chleba se za jeden kilogram vyšplhala na částku kolem 27 korun. Obchodníci si ceny

upravují, takže se dá zboží koupit za cenu ještě vyšší, za nižší cenu už málokde. Cena obilí
vzrostla v některých podnicích i o 100 %. Jeden kilogram brambor za 8 korun po slizni,
výjimkou však není ani 10 korun za 1 kilogram. Houska 10 dkg za 3,75,-, rohlík za 2,50,-,
čtvrt kilogramu másla až za 40 korun. Kilogram citronů stojí neuvěřitelných 45,-, mandarinky
27 korun, litr mléka podle tučnosti okolo 14 korun za litr.
Zdražuje se voda, elektřina, plyn, nájemné z bytů. A to důchodcům vláda zvýšila v průměru
o 380 korun výši měsíční důchodové výplaty. Což nepostačí ani na placení u lékařů a
doplácení léků, u těch se cena zvyšuje také.

Počasí
Letošní počasí bylo plné extrémů nejen v naší republice, ale snad ve všech částech
zeměkoule.
U nás nejteplejší leden za posledních 220 let. Téměř celý propršel, s denními teplotami až +15
°C, sice ráno a večer ne vždy slabě pod nulou. Sluníčko se ukázalo jen 7. ledna při ranní
teplotě +7 °C, ale odpoledne už zase pršelo při +4 °C. Padaly teplotní rekordy, foukaly silné
větry a až 18. ledna naši republiku i obec zasáhl orkán.
Orkán Kirril
Meteorologové mu dali jméno Kirril a i když v televizním vysílání občany meteorologové
varovali před silným větrem, škody jsou nedozírné. Na Sněžce jeho rychlost dosahovala
230 km za hodinu, je nahlášeno na 20 tisíc škod. Takhle silný vichr nás ještě nikdy nezasáhl.
U nás se přehnala i silná bouře s krupobitím. Byla to noc hrůzy. Kirril řádil v celé západní
Evropě, kde je hlášeno 45 mrtvých. I na mořích - Polsko, Dánsko, Velká Británie. Ale také je
zasaženo Německo, Rakousko, Slovensko.
V České republice jsou hlášeny čtyři oběti na životech, z toho jeden záchranář - hasič,
pouhých 35 let starý. Naše obec velké ztráty nemá, byli jsme večer bez elektřiny. Na hranici
s obcí Damníkov byl spadlý strom a elektrický drát. V potoce potom hodně vody.
Jinde v republice, hlavně v horských oblastech, je nejhorší pohroma pro lesníky. Za jednu noc
popadalo tolik stromů, co se jindy vytěží za celý rok. Je změněná tvář krajiny, že je stav horší

než za povodní v roce 2002. Změna vzhledu je téměř po celé zemi. Televize ukazuje silnice
doslova zavalené stromy. Stromy spadly i na auta, vichr převracel kamiony a rval střechy
domů. V televizi vyzývali občany, aby nevycházeli z domovů a nevyjížděli auty. Ukazovali
také auto zamotané v elektrických drátech. Na jeden milion odběrných míst je bez elektřiny,
je vyhlášen i u nás, ve východních Čechách, kalamitní stav. Také letiště v Praze-Ruzyni je
poškozené. Původně se mluvilo o 20 tisících škod, nyní mají pojišťovny hlášeny na 100 tisíc
pojistných událostí. Potkal nás nejhorší orkán v celé naší historii. Hasiči vyjížděli k 1200
událostem. Až ráno 19. ledna odkrylo tu hroznou spoušť.

23. ledna jsme si mysleli, že konečně přišla zima, ochladilo se a nachumelilo. Jenže celodenní
mrazy vydržely i s chumelením pouhých pět dnů. Největší mráz letošní zimy byl 26. ledna
–16 °C.
Znovu se oteplilo, pršelo a s potokem plným vody převzal vládu měsíc únor, pak i březen,
1. 3. voda není už jen v potoce, ale i na lukách a polích. Jen 3. 3. přišla chumelenice, jaká
za celou zimu nebyla. Sníh přešel v déšť a znovu se oteplilo. 6. 3. kvetou už bledulky a
ze zpráv televize Nova se dozvídáme, že letošní zima je nejteplejší za posledních 236 let,
od roku 1771, kdy v Praze začalo poprvé měření. 13. 3. jsou teplotní rekordy i přes +19 °C,
kvetou už i petrklíče. Na první jarní den je nachumeleno, tolik sněhu, že je na silnicích a
dálnicích chaos. Na horách napadlo až 50 cm sněhu. Za dva dny prší a otepluje se.
Na svatého Jiří, 24. dubna, kvetou již týden pampelišky, nyní už i jahody, rybízy, angrešty
i ovocné stromy. Při mokrém a teplém počasí je i tráva hodně vzrostlá. Takový stav v přírodě
v tomhle ročním čase nepamatujeme. Nastaly dny jasné, beze srážek, s denními teplotami
vysokými +24 až +26 °C, ale s ranními mrazíky –4 °C a jsou obavy, že květy pomrznou a
bude špatná úroda. Okolo 10. května jsou rozkvetlé kopretiny na lukách. Máj byl teplým
měsícem s denními teplotami, ranními mrazíky, ale přišly i májové bouřky, koncem měsíce
i s krupobitím.
S červnem u nás nastalo suché období, jinde v republice byly deště s přívaly bahna, u nás
však bez dešťů a vysoké teploty až +30 °C. A hned 2. července se přihnala po poledni silná
bouřka a silný prudký déšť. Byla téměř tma, jaká se valila černá mračna. A bouře dala o sobě
vědět. Její blesky zasáhly tři stromy ve vesnici. Letitou břízu na zahradě u č. p. 49 poškodil
blesk natolik, že musela být skácena. Zrovna tak olši u sportovního hřiště a další strom

u „Dvora“. Zajímavostí je, že dům, u kterého bříza stála, nebyl ničím zasažen, ale sousední
domy z obou stran, jak č. p. 38, tak také č. p. 50 ano. U obou nešel elektrický proud a
elektrické spotřebiče, které byly v provozu, byly zničeny. A oba domy se prý „otřásly
v základech“. Večer se přihnala další silná bouřka, také s deštěm. Jinak se celý červenec a
srpen střídaly celé dekády dnů buď deštivých a chladnějších se dny s vysokými teplotami až
tropickými, které lámaly i teplotní rekordy. U nás +35 °C, v Praze +34,6 °C, v Brně +37,9 °C.
Období veder a zároveň sucha byla hrozně vyčerpávající a sužovala celou Evropu. Bylo
hlášeno 18 mrtvých na následky veder. V noci teplota klesala jen k +20 °C.
V září stojí za zmínku den 4. 9., kdy napadl už první sníh na českých horách. I u nás se
ochladilo, 20. 9. šla teplota poprvé pod 0 °C, ale přes den bylo slunečno a až +18 °C.
Začátek října je teplý a 4. hned zrána začal silný déšť a velká bouřka. Potom celý měsíc
i listopad byly podzimní dny střídavě teplejší s chladnými a dost častými buď dešťovými, ale
už i sněhovými srážkami. Rána a večery byly pod nulou, při sněhu pak už i přes den.
Vánoce byly bílé i mrazivé, s teplotami –6 °C až –8 °C a s inverzním počasím u nás. Stále je
zamračeno, na horách pěkně jasno a teplo. Po svátcích i na Silvestra ještě přichmelilo
při celodenních i nočních teplotách –5 °C.

Oteplování planety
V prosincových dnech se konala v Indonésii na ostrově Bali mezinárodní konference
k oteplování planety Země. Rok 2007 je třetím nejteplejším rokem. Konference se zúčastnili
i zástupci naší republiky. Zástupci celého světa se nedohodli na ústupcích ze strany lidstva,
které by mohly oteplování Země alespoň zpomalit. Prý za šest až sedm let může být jižní pól
bez ledu.

Otevření nejen našich státních hranic
Od půlnoci 20. prosince roku 2007 po sedmi stech letech mizí mezi státy Evropské unie, tím
i některých našich sousedů, celní kontrola na hranicích, a tak sestávají hranice volné
pro kohokoliv. Otevření hranic je stvrzeno uzavřenou Schengenskou dohodou mezi devíti
státy, mezi něž patří i naše republika. Tím i občané naší obce mohou do uvedených států
cestovat bez cestovního pasu, stačí jen občanský průkaz.

Hasiči celorepublikově
Hasiči nejen v současné době, ale už několik let zpětně, nehasí jen požáry, ale stali se
nepostradatelnými pomocníky a hlavně záchranáři při všech situacích ohrožujících životy.
Letošní rok byl v denním tisku označen jako nejhorší a ohnivý rok 2007, kdy měli hasiči
nejvíce výjezdů v historii s počtem akcí 115 999! Opravdu alarmující číslo. Celorepublikově
se stala spousta neštěstí a tragédií.
Byli to hasiči, kdo tahali lidi z plamenů a vystříhávali je z vraků havarovaných aut. Také to
byli oni, kdo měli nejvíce práce při orkánu Kirril, který pustošil vše, co mu přišlo do cesty.
Likvidovali padlé stromy a spoušť ze zničených domů. Zachraňují ale také i zvířata.
Živelných pohrom, kdy šlo o životy, bylo v roce 2007 skoro jednou tolik než o rok dřív.
Nechyběli, ani když bouchal plyn, zachraňovali při povodních anebo ve velkochovech, když
zuřila ptačí chřipka.
To vše stálo 1 854 lidských životů, 15 363 zraněných, 2,1 miliardy korun jen při požárech.
Neobjasněných případů je za celý rok 1 415. Jsou však i tací spoluobčané, kteří hasiče volají
zbytečně, jen proto, aby si z nich doslova „vystřelili“. To bylo 7 procent ze všech případů a
vyčísleno v penězích - vtipálci tak odčerpali hasičům skoro 122 milionů korun (čerpáno
z deníku Blesk 1. února 2008).
I v naší obci máme hasičský sbor a jsou to právě ti hoši, kteří nám, občanům, svou odvahou a
statečností už mnohokrát dokázali pomoci.

Úmrtí
10. 2. 2007

paní Veronika Hejlová, 82 let, Luková č. p. 114.

8. 4. 2007

pan František Pauk, 79 let, Luková č. p. 160, bývalý předseda místního
národního výboru.

15. 4. 2007

paní Emma Zvolánková, 95 let, Luková č. p. 87, v současnosti nejstarší
občankou obce.

29. 4. 2007

paní Zdenka Janyšová, nedožitých 81 let, Luková č. p. 159.

21. 5. 2007

paní Terezie Krausová, nedožitých 80 let, Luková č. p. 16.

9. 8. 2007

pan Teodor Čalkovský, 90 let, Květná č. p. 8.

5. 9. 2007

pan František Šebrle, 76 let, Květná č. p. 24.

6. 10. 2007

pan Oldřich Pácl, 57 let, Květná č. p. 39, dlouholetý knihovník v Květné.

10. 10. 2007 novorozeně Michal Elner, zemřel 12 dnů po narození, jedno z dvojčátek.
V tomto roce jsme se rozloučili s devíti spoluobčany, zároveň s nejstarší občankou obce.

Narozené děti
23. 1. 2007

Daniel Pábl, Květná č. p. 24, rodiče Martin Pábl a Klára Popková.

24. 1. 2007

Karolína Tužilová, Luková č. p. 14, rodiče Pavel a Kateřina Tužilovi.

24. 2. 2007

Kryštof Motyčka, Luková č. p. 146, rodiče Vladimír Motyčka a Andrea
Němečková.

23. 4. 2007

Adam Jobák, Luková č. p. 96, rodiče Radek Jobák a Michaela Prokopová.

29. 5. 2007

Natálie Vašíčková, Luková č. p. 6, rodiče Zdeněk a Kateřina Vašíčkovi.

31. 5. 2007

Denisa Hajzlerová, Luková č. p. 79, rodiče Vladimír Hajzler a Zdenka
Popelářová.

20. 8. 2007

Klára Šípková, Luková č. p. 135, rodiče Pavel a Kateřina Šípkovi.

18. 9. 2007

Matěj Holčák, Luková č. p. 136, rodiče Libor a Irena Holčákovi.

28. 9. 2007

Michal Elner, Luková č. p. 150, rodiče Tomáš a Lucie Elnerovi.

28. 9. 2007

Anežka Elnerová, Luková č. p. 150, rodiče Tomáš a Lucie Elnerovi.

15. 12. 2007 Klára Jandová, Luková č. p. 200, rodiče Josef a Lada Jandovi.

V letošním roce se u nás narodilo 11 dětí, z toho 5 chlapců a 6 holčiček. Stejný počet jako
loňský rok, jen poměr mezi chlapci a děvčátky je opačný.
V základní škole se tento školní rok učí 15 dětí. V mateřské školce 20 dětí spojuje hru
s výukou.
Celkový počet obyvatel v obci je 707, z toho v Květné 72.

Celorepubliková bilance 12. července v počtu obyvatel uvádí 10 milionů 349 tisíc a 372
obyvatel. Opět mírné navýšení oproti loňskému roku 2006.

Slovo na závěr
Takový zásah do života lidí, co nám letos vláda předvedla, se týká především prostých
občanů, a ti tvoří většinu národa. Mezi lidmi je čím dál větší nespokojenost s politikou
vládnoucích stran. Kriminalita vzrůstá, přibývá krádeží, přepadávání občanů i za bílého dne.
O tom se dozvídáme nejvíce z televize, v dnešní době ale i z našeho okolí. K dopadení
pachatelů dochází v mizivých procentech. Ráda bych psala o věcech pozitivnějších.

2008
Slovo na úvod
Ke všem starostem, které prožíváme kvůli čím dál více poplatkům a zdražování, naši
společnost koncem léta, přesně 14. září, zasáhla krutá zpráva o finanční krizi celého světa.
Tato zpráva přišla ze Spojených států amerických. Finanční krach amerických bank tvrdě
pocítila i Praha. Pražská burza spadla o 6 procent a to byl jen začátek. Nynější krizi prý
způsobil fakt, že americké banky dávaly hypotéky i chudším lidem, kteří pak nebyli schopni
splácet.
Nejen americké banky, i u nás je až příliš mnoho takovýchto dlužníků. Lidé slepě nyní
doplácí na samozřejmost stálých příjmů finančních ze zaměstnání. Podniky a firmy díky této
krizi krachují a stovky lidí jsou už bez práce. Mnohým hrozí exekuce majetku, ztráta
i bydlení. Do konce roku vláda, čili stát, neodkázala nezaměstnaným z těžké a pro nás zatím
doposud nepoznané skutečnosti pomoci.

Veřejně prospěšné práce
Jako každý rok, tak i letos pracovali pro obec dva pracovníci, jinak vedeni na Úřadu práce
pro nezaměstnané. Pan Václav Kalous a pan Miroslav Paluřík, oba dva občané naší obce.
Podíleli se hlavně na údržbě veřejných prostranstvích obce a rovněž i výpomocí při provádění
prací na akcích obce. Na mnohé z těchto akcí obec využila dotací od různých organizací, které
nyní uvedu.
Z dotace Evropského sociálního fondu se obci letos podařilo čerpat finance na celé platy obou
pracovníků, kteří pro obec pracovali.
Nízkoúročného tříprocentního úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení České republiky obec
využila pro čerpání finančních prostředků na opravu obecního bytu v budově základní školy.
Jednalo se o plynofikaci bytu a výměnu oken a dveří.
Na rekonstrukci kanceláří a sociálního zařízení obecního úřadu obec využila dotaci
z Pardubického kraje. Nové podlahy, obklady, dlažba, nátěry dveří a celková moderní úprava

interiéru s nově vybaveným nábytkem zpříjemňují pobyt jak pracovníkům obecního úřadu,
tak i občanům, kteří sem přicházejí se svými záležitostmi.
Pardubický kraj dotoval také v celé Květné a zatím části Lukové rekonstrukci veřejného
rozhlasu z drátového na bezdrátový. Čas prověří buď výhody, nebo ukáže nedostatky nového
vysílání obecních zpráv pro občany. Veřejný rozhlas byl v naší obci poprvé zaveden v roce
1948. Až do této doby zastával funkci veřejného rozhlasu obecní bubeník.
Letní vichřice, kromě jiných škod, poničila vedení veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.
Oprava se prováděla za využití dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
Další práce
Další prací pro obec byla oprava poloviny střechy na hasičské zbrojnici, kam silně a dlouho
zatékalo do obecního bytu obývaného paní Chroustovou.
Proběhla oprava pilířů a usazení nové lávky přes potok za šestibytovkou, potom velká
rekonstrukce velmi nevyhovujícího sociálního zařízení v základní škole. Jednalo se o nové
záchody, umyvadla, obklady, dlažbu a opravu kanalizace.
Byla dokončena silnice v Květné, pak urovnání a zpevnění terénu pod železničním podjezdem
na cestě podél trati mezi Lukovou a Rudolticemi a také vybudování kanalizace pro odvedení
povrchové vody podél místní komunikace u řadovek a vybudování části veřejného osvětlení
na kopec zvaný „Junkov“.
Získávání dotací pro obec je zásluhou především starostky obce paní Fojtů a na druhé straně
přesné a vzorné provedení náročných vyúčtování obdržených dotací (které podléhají přísným
kontrolám) od účetní naší obce, paní Věry Duškové. Ne každé obci se daří mít přehled o zisku
možných dotací. Navíc poskytovatelé dotací si vybírají, komu budou finanční prostředky
přiděleny, takže žádné dotace nejsou předem jisté. Obzvláště v období krize, ve kterém nyní
žijeme, kdy peníze chybí všude a všem.

Kopec „Junkov“
Pro vysvětlení pro ty, kteří přijdou po nás, proč se ujal název lukovského kopce „Junkov“.
Po válečném osídlení obce uvedenou lokalitu z pěti domů obývaly dvě spřízněné rodiny
s příjmením Junek. Rodiny Junkových se ještě rozšířily, když se oženili jejich synové a

zároveň obývají další domy na kopci. V následující generaci převažují však dcery, a tak
„Junkov“ má už i více příjmení jiných, takže není vyloučeno i vymizení převažujícího
uváděného příjmení Junek, i když rodina bude zachována „po přeslici“.

Společenské dění
Hlavními aktéry společenských akcí v obci je především Obecní úřad, strana lidová, hasiči
i fotbalisté, přispívá myslivecké sdružení i kynologové, také se objevují i soukromé akce.
V dnešní době a složení společnosti však za přispění sponzorů, bez těch by to nešlo.
Pořádané akce jsou již tradiční, od Dětského karnevalu hned na počátku roku, přes Sousedské
posezení v březnu, a poté už 22. ročník Lukovského mandelu, letos ho šlapalo 81 turistů a
4 psi (zaregistrovaní). Ten se koná vždy poslední sobotu v květnu. Letos se ho zúčastnilo
10 turistů na trati 10 kilometrů, 15 účastníků + 4 psi na trati 15 kilometrů a na cyklotrasách
14 cyklistů na 20 kilometrové trati, 7 na 30 km a 45 na trati 40 km.
Tradici má na konci června Loučení se školou, které pořádá Myslivecké sdružení Luková a
těší se vždy hojné účasti jak dětí, tak i dospělých při soutěžích a bohatém občerstvení
z udírny.
A hned v červenci v rámci slavení lukovské poutě, letos 12. července, je připraveno pouťové
sportovní odpoledne. V areálu fotbalového hřiště proběhla dvě fotbalová utkání. První mezi
Snary Luková a lukovskými hasiči, druhé Tělovýchovná jednota Lanškroun - ženy a Snary
Luková stará garda (lukovský fotbalový oddíl vystupuje pod názvem SNARY). Vždy jsou
připraveny soutěže o ceny pro děti, letos i trampolína, ukázka paraglidingu, ukázka výcviku
psů a také souboje dobových rytířů. Po celé odpoledne hraje hudba pana Karla Prokopa,
kterou prokládal i mluveným slovem.
Večer zvou hasiči do Kulturního domu na taneční zábavu při výborném občerstvení a
tentokrát při hudbě kapely SORRY a vstupném 50,-, což je v dnešní době částka spíše
symbolická.
Nesmím opomenout Floristické dílny konané v neděli 16. března v jídelně Kulturního domu,
organizované paní Jiřinou Francovou. Většinou se účastnice učí a společně vyráběly závěsné
dekorace na dveře, velikonoční košíky anebo věnec. V obci nová aktivita.

V říjnu se těší důchodci na svoje setkání a i letos si ho užili při pestrém programu a chutném
výborném občerstvení připraveným panem Josefem Jandou. Program tentokrát obohatil všem
přítomným svým tanečním vystoupením soubor „Česká beseda“ z obce Mistrovice. Pásmo
tanců předvedené osmi tanečními páry v dobových krojích nás přesvědčilo, že i dnešní
venkov má šikovné lidi, kteří umí svou dovedností oživit minulost.
Při dobrovolném vstupném nám přijel v pátek 18. dubna od 18 hodin zahrát Lanškrounský
dechový orchestr k poslechu i k tanci známé i méně známé písničky. Škoda, že přišlo málo
občanů.
V letošním roce se konaly v kostele svaté Markéty dva koncerty. Letní 21. června v 15 hodin,
účinkující hudební trio uvedlo skladby klasické i moderní a známé. Druhý koncert
20. prosince v 15 hodin byl koncertem adventním a zároveň zakončil akce společenského dění
v naší obci v tomto roce. Evropské i světové koledy spolu s jinými vánočními písněmi
zazněly v podání Ženského pěveckého sboru Kulturního centra Lanškroun za doprovodu
flétny (E. Fojtů), basy (O. Řehák) a kytary (Z. Štěrba) při dobrovolném vstupném. Tyto
koncerty získávají v obci stále více posluchačů.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka probíhá celorepublikově. Také naše obec se zapojuje každým rokem
ke koledníkům. Letos koledovaly tři skupinky v Lukové i v Květné. Tři vedoucí a devět
malých koledníků při velice nepříznivém počasí dali dohromady za Lukovou úctyhodných
13 tisíc 686 korun a v Květné vykoledovali jeden tisíc 857 korun. Po skončení sbírky se
všichni sešli na obecním úřadě na malém pohoštění, které připravila paní starostka. Určitě si
ho zasloužili.
V celé republice se vybralo do 13 861 kusů pokladniček České katolické charity 58 milionů
796 tisíc 051 korun českých (zdroj z Oblastní charity v Červeném Kostelci).

Úplné zatmění Měsíce
21. února proběhlo úplné zatmění Měsíce při jeho úplňku. Slunce, Země a Měsíc se dostaly
do jedné přímky, a tím způsobily úplné zatmění Měsíce. U nás ale nebylo pozorovatelné kvůli
zamračené obloze. Nebylo vidět ani z observatoří, jak bylo hodně zamračeno. Je to škoda,

protože další úplné zatmění Měsíce má být až v roce 2011. Úplné zatmění u nás bylo ve čtyři
hodiny ráno.

Další vykradení v obci
28. května byli nemile překvapeni manželé Vimrovi při odpoledním návratu ze zaměstnání.
Rodinný domek uprostřed vesnice, přímo proti Obecnímu úřadu ve dne, za poledne se
vloupal, navštívil zloděj zadní částí do domu a hospodařil si v něm po svém. I přesto, že dům
hlídali dva psi. Ti byli zavřeni v kotci a ven se sami z něho nedostanou, takže pachatel byl
v pohodě. Ke škodě došlo, i když majitelé neuvedli k jak vysoké. Nejhorší ale je, že policie
viníka nedopadla. Podezření padá na místního občana.

Pád stromu na dům č. p. 144
Častými dešti a zvyšováním vody v potoce dochází mimo jiné nepříjemnosti i k podemílání
stromů rostoucích na břehu potoka. V pozdním odpoledni 13. května vyrušil klid obyvatelů
domu č. p. 144 pád stromu na střechu jejich domu. Zásah odstranění stromu z domu museli
provést hasiči. Jelikož technika lukovských hasičů na zásah nestačila, museli být přivoláni
hasiči až z Ústí nad Orlicí. Strom poničil střechu domu, ale důležité je, že nebyl nikdo zraněn.

Lukovský potok
Díky dotaci z Pardubického kraje (673 tisíc korun) je letos zpracovávána Studie odtokových
poměrů Lukovského potoka a Lukávky firmou Agroprojekce Litomyšl. Na základě této studie
budou navržena základní opatření v protipovodňové ochraně. Naše obec se spolu s dalšími
dotčenými obcemi prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska zapojila
do společného projektu ohledně protipovodňových opatření. Tak se snad Luková dočká, aby
strach z povodní pominul.

Hojnost ovoce
V letošním roce je k nám matka „Příroda“ opravdu štědrá. Na zahradách jsou ovocné stromy
doslova obaleny. Urodila se jablíčka, daří se hrušním, švestkám, rybízu, angreštu, ale
i jahodám a malinám. V lesích potom ostružinám, ale i houbám.

Návštěva z Německa
Již několik let naši obec pravidelně zjara navštěvují němečtí starousedlíci, kteří byli po druhé
světové válce odsunuti z Čech do Německa. Jejich předci obývali z velké části Lukovou
už od 13. století, celá staletí tu žily celé jejich rody a osud Lukové jim není lhostejný. Ti, kteří
odsud museli odejít, cítí křivdu a své paměti a paměti svých rodinných příslušníků vložili
do své německé kroniky. V překladu do našeho českého jazyka tuto kroniku věnovali nynější
obci Luková. Mnoho z našich občanů, zvláště těch mladších, nemá ani potuchy, za jakých
okolností museli odtud tito němečtí občané odejít. Někteří jejich potomci se obracejí na obec,
a tím i na kronikářku, o pomoc v pátrání po osudech svých předků. Za poslední dva roky jsem
řešila tři osudy bývalých německých obyvatel Lukové.
Při svých každoročních návštěvách setkání s nimi v Lukové probíhá v přátelském duchu.
Je pro ně připraven program, zajedou i do Květné a ostatních okolních obcí. Vždy navštíví
místní hřbitov a zúčastňují se mše v kostele svaté Markéty.

Přemístění pergoly s mapou
Všem okolním obcím Lanškrounska, tak i naší obci byla přidělena pergola s turistickou
mapou a vysvětlivkami k ní pro širší okolí Lanškrouna. Bývalý pan starosta zvažoval, kde
by bylo nejvhodnější místo pro postavení této pergoly. Z úvahy, že turisté se zastaví
na občerstvení v místní hospodě, která je uprostřed obce a prakticky na křižovatce silnic,
kdy se turisté mohou rozhodnout, kterou cestou pokračovat dál, umístil tudíž pergolu přímo
u silnic před hospodou. Dobrý úmysl i práci však mnoho turistů nemělo možnost ocenit,
neboť v naší obci před hospodou málo co obstojí. A tak se podepsali místní nadšenci
pro zkázu, snad i pod vlivem alkoholu, i na konci oné pergoly, naší chlouby pro turisty.
Pergolu rozbili, mapu potrhali a pergola tak nějakou chvíli byla ostudou obce. A v nynějším
roce požádala obec o mapu novou (byla už poslední), pergolu opravila a přemístila
k Obecnímu úřadu. Zatím je v pořádku a turisté už o ní vědí.

Kácení stromů na náměstí
Po léta jsme byli zvyklí při horkém létu na stíny vzrostlých jehličnanů uprostřed našeho
lukovského náměstí. Co však bylo horší, že svým vzrůstem už bránily ve výhledu motorových
vozidel. Náměstí je velice frekventovanou a ne zrovna jednoduchou křižovatkou, a tak
z důvodu bezpečnosti silničního provozu byly borovice pokáceny. Někteří občané tento zásah

přijali s nevolí a nechápali, proč se tak muselo stát. I vzhled náměstí vzal za své. To vše bylo
ale jen na chvíli. Plochy po borovicích už jsou osázeny trvalkami a nízkými keříky od pana
Ladislava Felcmana, zahradníka ze sousední obce Trpík.

Mistr sportu
Pak Miroslav Krsek je ve své věkové kategorii letošním vítězstvím na Mistrovství světa
v duatlonu v Itálii - Rimini už osminásobným Mistrem světa. Také na Mistrovství Evropy
v Řecku v Lerresu obsadil první místo a má další titul Mistra Evropy. Druhé místo si přivezl
z Mistrovství světa v dlouhém duatlonu z Geelu v Belgii. V Šumperku na Mistrovství České
republiky veteránů v atletice na dráze 1 000 metrů a 5 000 metrů se stal Mistrem republiky.
K jeho narozeninám 24. 8. 1949 je to překrásný dárek.
Mistrem České republiky v duatlonu na 5 000 metrů v Šumperku se stal pan Jaroslav Krsek a
získal 1. místo ve své věkové kategorii. Bronzovou medaili za 3. místo v duatlonu si přivezl
z Mistrovství Evropy z Řecka ze Serresu.

Počasí
První dva měsíce roku 2008, v lednu a v únoru, jsme si pravé zimy moc neužili. Byly dny
mrazivé a se sněhem, nejvyšší mráz byl 17. února, a to –14 °C ráno, vystřídaný pak deštěm,
námrazami a oteplením i s plným potokem vody. Přitom leden byl mrazivější co do počtu
dnů. Konec února potom teplý. 24. února na svatého Matěje teplotní rekordy, České
Budějovice +20,4 °C, Praha +17,6 °C, u nás +15 °C. Další dny pak byly chladnější.
Zato březen hned s prvním dnem připravil starosti po celé republice a i u nás v obci.
Už od noci prší a fičí silný vichr. Asi na jednu hodinu přestalo dopoledne pršet. Ještě
před polednem se však přihnal hurikán, který dostal jméno Emma. A s ním bouřka
s krupobitím. Následoval velký liják, a to po celý den i s vichrem. Nejen u nás, ale i jinde
v Evropě - Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Nizozemí.
U nás nešla asi tři a půl hodiny elektřina. Televize ukazovala polámané stromy, zavalené
silnice i železnice, vyvrácené stožáry s vysokým napětím, zdemolovaná auta, převrácené
kamiony i servané střechy a řeky a potoky se zaplavenými domy. Co je však nejsmutnější,
je devět lidských životů v celé Evropě. U nás v České republice na následky zemřeli dva lidé.

Jedenáctileté děvče bylo na hřbitově se svou babičkou a spadla na ně větev stromu, která
děvče usmrtila. Další obětí je šedesátiletý muž. U nás je při +11 °C potok plný vody. Vichr
trval celou noc i další den celé dopoledne. Pak se mraky protrhaly a objevilo se i sluníčko.
Všude na zahradách, polích a lukách stojí voda. Odpoledne znovu vichr, déšť a škody jsou
menší než včera. Dnešní vichr dostal jméno Emma 2.
V obci jsou pokáceny stromy - u Sušky (beze škod), u Vaníčků č. p. 60 smrk na zahradě
(beze škod), u hřiště dva stromy - také beze škod. Nejhorší byl pád dvou smrků u Pečinků
č. p. 52 na zahradě, kdy byly ulomeny vrchy ze smrku 60 a 35 let starého. Zpřetrhaly
elektrické vedení u domu a polámaly ovocné stromy. Velké štěstí, že nedošlo k žádnému
zranění. Co je však špatné, o své příbytky přišly veverky, které na stromech měly svoje
bydlení. Nyní šplhají po listnatých stromech rostoucích okolo potoka, kde jsou vidět.
V hustých jehličnatých větvích smrků byly bezpečně kryty. Také Emma strhla na pár domech
tašky ze střech a u Pišťáčků č. p. 56 odnesla ze zahrady kůlnu.
V republice zůstalo na pět milionů domácností bez elektrického proudu. Po jedenácti dnech
od řádění Emmy je podáno v republice už na 23 tisíc pojistných událostí za jednu miliardu
korun. Nejsou v tom započítány škody na lesním hospodářství a energetické škody.
A to se 13. března přehnal další vichr nazvaný Kira, rychlostí 90 kilometrů za hodinu
s bouřkami a padaly kroupy, které přešly ve sněžení. Tentokrát u nás beze škod. Od 19. 3.
chumelí až do konce měsíce. Za celou zimu nenapadlo tolik sněhu, i když stačil vždy přes den
pomalu tát. 30. 3. oteplení až na +14 °C a +16 °C. Prudká změna teplot.
Deštivý a chladný duben, oteplení přišlo až 24. dubna na svátek svatého Jiří (až na +1 °C, ale
ráno –1 °C), zároveň s příletem vlaštovek.
Až do 16. května je sucho, teploty okolo +15 °C, ale na tuto roční dobu je vše vzrostlé, tráva
je doslova jako kožich hustá i velká a všechno úžasně kvete. Ovocné stromy jsou obaleny
květy a kvetou dříve než šeříky. Jiné roky jabloně kvetly u nás i v červnu. 17. 5. konečně
zapršelo a koncem měsíce rtuť teploměru šplhala k +27 °C.
Červen byl kromě pár suchých dnů okolo 15. června měsíce už hned od počátku hojným
na bouřky s dešti a měsícem teplým až +26 °C i +28 °C. 25. června v pozdním odpoledni se
valilo hrozivé mračno a pak se v momentě strhl liják, silná bouře a vichr silný jako uragán
Emma. Stěrače aut nestačily vodu jako bílá káva stírat, nebylo vidět, auta musela stát.

Rozbouřené živly napáchaly škody na mnoha místech republiky a tentokráte i v naší obci.
Popadané, polámané stromy opravdu vzrostlé, po celé vsi, zpřetrhané elektrické vedení,
naštěstí bez zranění. Silnice je neprůjezdná, 3 obrovské lípy hned na kraji obce u Damníkova
jsou přes silnici až ke dveřím obytného domu. Po sto metrech javor také přes celou silnici,
pod lesem vyvrácené stromy ležící v silnici. Snad v každé zahradě jsou polámané a popadané
stromy, poškozeny střechy domů, i u mě. Hasiči pracují celou noc, i u Dvora jsou škody
stejné, jako v areálu družstva a za humny. Spadlo hodně vody, přívaly byly silné, až byla tma.
Nejhorší dopad byl z výpadku elektrického proudu. U nás v části obce nešla elektřina celých
pět dnů. Velké problémy byly s ledničkami a mrazáky, spousta zkažených potravin, ale
i drahých léků. Navíc to byly dny s vysokými letními teplotami, +28 °C.
Červenec provázely, když ne každý den, tak téměř ob den silné bouřky a deště až do 25. 7.
Od 26. 7. vedra a sucho do konce měsíce a první týden v srpnu. Pak střídavě bouřky i déšť a
zase pár dnů slunečných a teplých i v prvním zářijovém týdnu. V druhém slabé ochlazení a
dvakrát bouřky s deštěm. 14. 9. první ranní mrazík s –2 °C. Kromě čtyř dnů babího léta 26. 9.
až 29. 9. jsou dny chladné a deštivé až do konce měsíce. V říjnu je pak pravé podzimní
počasí. Chladno i sychravo, mlhy a pár dnů se sluníčkem, kdy bylo trochu tepleji. Občas ráno
i mrazík anebo studený vítr.
29. 10. se přes naši republiku přehnala silná vichřice s deštěm. Tentokrát u nás škody nejsou,
ale nejhůře bylo na severní Moravě, Ostravsku a v Jeseníkách. Vichřice obracela i kamiony,
jeden i za Moravskou Třebovou. Na severu Moravy byly vyvrácené stromy a nešel elektrický
proud. Večer se vítr uklidnil, ochladilo se a na horách chumelí. Následovalo oteplení
až do 17. 11., kdy 18. 11. je –7 °C ráno a 21. 11. začalo chumelit, zima trvala i se závějemi a
malými celodenními mrazy a sněhem do 27. listopadu. Další dny jsou pak s denními
teplotami i +9 °C, silné větry a přeháňky dešťové. 3. 12. znovu chumelí a teploty od –2 °C
do –4 °C. 6. prosince je sníh zase pryč, a tak se dny střídají se dny blátivými až do 23. 12.
Na Štědrý den 24. prosince je ráno –1 °C, sněží, pak prší, ale večer trochu sněhu zůstalo.
Přes vánoční svátky jsou slabé sněhové přeháňky a mráz od –2 °C do –6 °C i přes den. 28. 12.
je až –12 °C. U nás se sníh drží jen na zahradách, cesty jsou holé, ale v okolí na horách je
bílo. Na Silvestra 31. 12. je ostrý severovýchodní vítr, ráno s 7 °C a oblačno. Přes den 4 °C
až 6 °C, vítr stále i večer, zamračeno a -–7 °C. Takový je konec roku 2008.

Krize a nezaměstnanost
S náhlým a nečekaným příchodem krize ve světě naše vláda zpočátku ve veřejných
zpravodajských prostředcích tvrdila, že naší zemi krize nehrozí. Žádná opatření nedělala,
nezaměstnaných prudce přibývá. Zavírají se sklárny, automobilky propouštějí, propouštějí
i firmy a podniky v Lanškrouně, kde byla zaměstnaná i velká část obyvatel z naší vesnice.
I oni patří mezi nezaměstnané už několik měsíců. Zatím do konce tohoto roku není naděje
práci najít téměř pro žádného propuštěného ze zaměstnání. A firmy v naší obci omezují práci
na méně dnů v týdnu.

Úmrtí
28. 1. 2008

pan Zdeněk Šula, 55 let, Luková č. p. 168.

15. 3. 2008

paní Jiřina Marková, 85 let, Luková č. p. 83.

23. 9. 2008

pan František Fiala, 65 let, Květná č. p. 7.

28. 10. 2008 paní Františka Vacková, nedožitých 95 let, Luková č. p. 172, v současnosti
nejstarší občanka obce.
28. 12. 2008 paní Jiřina Jansová, 85 let, Luková č. p. 128.
Rozloučili jsme se v tomto roce s pěti spoluobčany, zároveň i s nejstarší občankou obce.

Narozené děti
14. 1. 2008

Dominik Duspiva, Luková č. p. 197, rodiče Petr a Miroslava Duspivovi.

20. 5. 2008

Matyas Pábl, Luková č. p. 24, rodiče Martin Pábl a Karla Popková.

25. 6. 2008

Michal Zvolánek, Luková č. p. 87, rodiče Michal a Jana Zvolánkovi.

17. 7. 2008

Natálie Hajzlerová, Luková č. p. 147, rodiče Jiří Hajzler a Jana Volfová.

24. 7. 2008

Petr Šembera, Luková č. p.134, rodiče Petr a Hana Šemberovi.

15. 10. 2008 Pavel Mandaus, Luková č. p. 28, rodiče Pavel a Veronika Mandausovi.
18. 12. 2008 Markéta Anna Šteflová, rodiče Michal Štefl a Jana Vébrová.
Narodilo se v letošním roce sedm dětí, z toho pět chlapců a dvě děvčátka.

Obyvatelé starší 80 let
paní Kocourková Marie

92 let, narozena 18. 1. 1916, Luková č. p. 35

paní Pišťáčková Marie

86 let, narozena 20. 8. 1922, Luková č. p. 53

paní Krátká Anna

86 let, narozena 13. 9. 1922, Luková č. p. 108

paní Urbanová Marie

85 let, narozena 16. 4. 1923, Luková č. p. 69

paní Kašparová Libuše

85 let, narozena 20. 7. 1923, Květná č. p. 9

paní Hejlová Marie

84 let, narozena 1. 8. 1924, Luková č. p. 17

paní Dvořáčková Miloslava

81 let, narozena 25. 11. 1927, Luková č. p. 169

pan Hejl Květoslav

89 let, narozen 30. 11. 1919, Luková č. p. 17

pan Schwarz Josef

86 let, narozen 24. 6. 1922, Luková č. p. 74

pan Krátký Václav

83 let, narozen 23. 9. 1925, Luková č. p. 108

pan Votřel Vlastimil

82 let, narozen 28. 9. 1926, Luková č. p. 185

pan Kladiva Ladislav

81 let, narozen 28. 4. 1927, Luková č. p. 61

pan Kárský Karel

80 let, narozen 20. 1. 1928, Luková č. p. 178

pan Záruba Vlastimil

80 let, narozen 17. 4. 1928, Luková č. p. 22

pan Píše, František

80 let, narozen 15. 5. 1928, Luková č. p. 141

Jedna žena je starší 90 let, 6 žen starších 80 let a osm mužů starších 80 let, celkem 15 občanů.
Nejstarší občankou obce je paní Marie Kocourková, 92 let.

V základní škole se tento rok učilo 17 žáků a v mateřské školce 20 dětí.
Počet obyvatel v obci je 712, z toho 643 v Lukové plus jeden občan ukrajinské národnosti a
v Květné 68 občanů. Počet čísel obytných domů v Květné je 40 a v Lukové 214.

Slovo na závěr
Celou zeměkouli stíhají přírodní katastrofy. Tornáda, tajfuny, cyklony, orkány a záplavy, ale
také tsunami a zemětřesení. V některých zemích jdou ztráty na životech až do sta tisíců a ještě
větší počty představují zranění. Nepostižené státy pomáhají formou humanitární pomoci.
Někde však přichází i pomoc pozdě. Záběry z televizních zpráv bývají zdrcující.
Mezi letošní nejvíce postižené země patří Barma, kde cyklon 10. května usmrtil až 130 tisíc
lidí a 2,5 milionu jich připravil o přístřeší. Mezi postiženými je také na 30 tisíc
podvyživených dětí. Dva tajfuny řádily v USA.
A další 12. května silné zemětřesení o síle 7,6 stupňů Richterovy stupnice postihlo Čínu.
74 tisíc mrtvých a 250 tisíc zraněných a osm až devět milionů lidí je bez domova. 19. 5. Čína
vyhlásila dnem smutku všem obětem.
27. července televize hlásí sníh a kroupy v Austrálii v Sydney. Naposledy tam byl sníh v roce
1836.
Naproti tomu v USA v Kalifornii jsou rozsáhlé požáry, v Mexiku uragán. Na východním
Slovensku tisíciletá voda, dva mrtví. Na Ukrajině stoletá voda zničila čtyři tisíce domů, je
devět mrtvých a mnoho pohřešovaných. U nás v republice za tento rok řádilo pět zhoubných
vichrů i s velkou vodou. I takový byl rok 2008.

2009
Slovo na úvod
Krize trápí celý svět, to znamená i naši zemi, tak odbočím tentokráte trochu na jiné téma.
Firmy i podniky krachují a je to znát i na koupi zboží. Nedaří se vždy sehnat stejný typ
výrobku. Různým zbožím nás, ale i jiné státy, zásobují asijské země, především Čína.
Ne vždy je to zboží kvalitní. Jenže zákazník nepozná na první pohled, zda jde o padělek či ne.
Já mám na mysli, ba i na srdci potřeby pro psaní kroniky. Takže při nákupu stejných
dokumentárních per je efekt písma různý. Proto prosím čtenáře o laskavé pochopení při čtení
kroniky buď odlišného odstínu, nebo síly psaného textu.
Děkuje Vám kronikářka.

Úprava Pomníku padlých v obou světových válkách v obci Luková
Původně byl Pomník postaven v roce 1932 a byl na něm vytesán nápis se seznamem padlých
v 1. světové válce, kterým byl také věnován.
Po 2. světové válce a nastolení socialistického režimu byla nápisová plocha pod znakem
přesekána a doplněna nepůvodním nápisem tohoto znění: „Kupředu, zpátky ni krok“ a dále
„Věčná sláva Rudé armádě a všem, kteří vybojovali svobodu a české osídlení pohraničí v roce
1945“. Mezi texty byla vytesána lipová ratolest. V horní části pomníku zůstal kovový odlitek
znaku předválečného Československa s dvouocasým lvem, na jehož hrudi je umístěn znak
s dvojitým křížem.
Obec Luková nechala v tomto roce udělat celkovou opravu a úpravu pomníku pro všechny
padlé, kteří položili svoje životy jak v prvé, tak i v druhé světové válce, s novou žulovou
leštěnou deskou černé barvy a s nápisem
„Již nikdy válku!“
Obětem 1. a 2. světové války
1914 - 1918
1939 - 1945
Obec Luková
Písmo je pozlaceno plátkovým zlatem. Deska je osazena na nerezové čepy a překryla
nápisovou plochu pomníku. Kovový odlitek znaku na pomníku zůstal zachován.

Práci provedl a doplnil textovou zprávou o celkové restauraci a také perfektní dokumentací
restaurátor pan Luděk Špatenka z Vysokého Mýta. Tato dokumentace je uložena na Obecním
úřadě v Lukové. Úprava pomníku je financována z dotace Dobrovolného svazku obcí
Lanškrounska.

Restaurování Božích muk v obci
V naší vesnici jsou zachovány kříže anebo plastiky některých svatých. Za celá léta jim nebyla
poskytnuta běžná údržba ani opravy.
V letošním roce započala akce k jejich restaurování. Započalo se restaurací pískovcového
kříže v Květné. Podrobný popis stavu plastiky před započetím práce a potom práce samé je
uložen i s obsáhlou fotodokumentací na Obecním úřadě v Lukové. Kříž nyní po opravě náleží
k ozdobě obce. Pod prací je opět podepsán restaurátor pan Špatenka z Vysokého Mýta.
Následovala oprava plastiky jednoho z nejstarších patronů Čech - svatého Jana
Nepomuckého, umístěného na okraji naší obce u cesty před železničním mostem.
Na vytesaném nápise je čitelný nápis s datací vztyčení plastiky, která určuje rok 1810.
Závěrečný stav plastiky po doplnění umělým kamenem, barevné retuši a osazení svatozáře,
jakož i barevného sladění s okolím, přispělo k důstojnějšímu koutku naší vesnice.
Mechanické poškození bylo způsobeno pravděpodobně i útokem vandalů, nejen zubem času.
Na této posvátné soše byly patrné doplňky i po předchozích restaurátorských zásazích.
Zajímavostí této plastiky je, že na jejím podstavci je znázorněn výjev z konce života tohoto
světce. A to svržení umučeného Jana Nepomuckého dne 20. března roku 1393 z Kamenného dnes Karlova mostu v Praze do Vltavy.
I tady je podepsán pod závěrečnou restaurátorskou zprávou s fotodokumentací a zárukou
prací na 60 měsíců od předání díla restaurátor pan Luděk Špatenka z Vysokého Mýta.
Boží muka opravovaná v letošním roce jsou zaplacena z dotací z Programu podpory obnovy
venkova Ministerstva pro místní rozvoj.

Veřejně prospěšné práce
V rámci veřejně prospěšných prací pro obec jsou i nadále zaměstnáni dva pracovníci vedení
na úřadu práce jako nezaměstnaní.
V letošním roce byly vybudovány dvě bytové jednotky v bývalé škole v Květné č. p. 39.
S touto výstavbou souviselo zbourání rozpadající se části domu, zabudování nových okapů,
vybudování septiku, terénní práce - vše s finančním nákladem 2 miliony 768 tisíc korun
s využitím nízkoúročného úvěru tří procent od Státního fondu rozvoje bydlení.
Byly provedeny terénní úpravy pod podjezdem na cestě do Rudoltic a v bezprostředním okolí
podjezdu. Při vyspádování a napojení zámkovou dlažbou na asfaltový povrch stávající cesty
s finančním nákladem 98 tisíc korun. Tak byl dokončen poslední neopravený úsek této nové
cesty.
Finanční pomoc z celkového nákladu 350 tisíc korun obec získala jako mimořádnou dotaci
od Pardubického kraje na rekonstrukci plynového topení v Základní škole v obci.
Po havárii vodovodu v mateřské školce, kdy byla vyplavena herna, chodby a kanceláře vodou,
přišla celková oprava (nové lino, koberce, topná tělesa, veškerý nový nábytek v herně,
zednické práce) na 178 tisíc korun. Z toho 85 tisíc korun uhradila pojišťovna Kooperativa.
Vybudování propustku s opravou a zpevněním místní komunikace k č. p. 75 (dům
Richterových) přišlo na 300 tisíc korun. Pardubický kraj poskytl na tuto akci v rámci dotace
finanční částku v hodnotě 100 tisíc korun.
Nákladem finanční částky 94 tisíc korun, z toho 80 tisíc korun poskytlo Ministerstvo vnitra
na pořízení nové kancelářské techniky pro nás Obecní úřad. Za účelem zavedení Czech Pointu
tak máme nový moderní počítač, monitory, tiskárnu, kopírku, fax i skener.

Společenské dění
Opakují se zavedené společenské, kulturní a sportovní akce a také letošní rok proběhly
všechny spěšně v obvyklých časových obdobích, které vypisuji každý rok v kronice. K těm
tradičním však přibývají nové, což je moc dobře. Patří mezi ně dnes už oblíbené Floristické
dílny pořádané paní Jiřinou Francovou. V obci si našly už své stálé místo i příznivce, a to jak

mezi dospělými, tak i mezi dětmi a mládeží. Pořádají se dvakrát do roka, většinou
před Velikonocemi a Vánocemi. Zájemci si tu sami vyrábějí pod odborným dohledem různé
ozdobné vazby z přírodních materiálů pro své domovy.
Musím ale vyzvednout tradiční Přátelské setkání s důchodci pořádané letos 16. října, které
bylo velmi vydařené. Ono vždy přispěje k příjemné pohodě všech zúčastněných, ale
tentokráte aplaus při vystoupení mažoretek - seniorek Dolce Baby z Dolní Čermné nebral
konce. Jejich kvalitní a s humorem předvedené ukázky uchvátily nejen naše seniorky, ale
ještě více seniory. A společné cvičení s nejmenšími mažoretkami „Světluškami“
z Lanškrouna bylo až dojemné.
Také Mikulášská nadílka i díky vtipné organizaci Obecním úřadem našla oblibu zvláště
mezi dětmi, ale i u jejich rodičů, ba i prarodičů. Program dětí z mateřské školky i ze základní
školy doplněný pohoštěním vyrobeným samotnými rodiči a samozřejmě vyvrcholením
příchodu svatého Mikuláše s čertem a andílkem je akcí, která zpříjemní čekání na příchod
vánočních svátků.
Obnovila se oslava pouti v Květné, která se koná druhou neděli v srpnu. Tak tomu bylo i letos
9. srpna s dopolední bohoslužbou v kapličce a odpoledním posezením s občerstvením a
hudbou u kapličky.
Také koncerty pořádané dvakrát ročně, první jako Letní koncert a druhý Vánoční koncert
přivádějí do místního kostela svaté Markéty čím dál více posluchačů. Při vstupu do kostela
na Vánoční koncert byl podáván vánoční punč na zahřátí. Vstupné je dobrovolné a programy
na vysoké umělecké úrovni.
Potěšující je, že Obecní úřad vydává i nadále „náš“ Lukovský zpravodaj. V letošním roce
vyšla tři čísla - Jarní, Letní a Vánoční. Do každé domácnosti se tak dostanou informace, které
přibližují dění v obci. Zpravodaj informuje o akcích sportovních i kulturních, o činnostech
v obci i o hospodaření s obecními prostředky. Těší se oblibě mezi občany, určitě také jak
pro všestrannou obsahovou úroveň, tak úpravou i s barevnými fotografiemi. Zpracování
i vydávání připravuje starostka obce.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se letošní rok uskutečňuje už podeváté. A každým rokem jsou dárci
štědřejší. V sobotu 3. ledna odpoledne byla v naší obci ukončena. Chodily tři skupinky dětí

s dospělým doprovodem a vykoledovaly za obec 17 tisíc 853 korun celkem jak od občanů, tak
i od firem. Z toho za Lukovou 14 tisíc 758 korun a za Květnou 3 tisíce 95 korun. Výtěžek
těchto darovaných peněz bude odevzdán Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí, která uvedla, jak
budou veškeré vykoledované peníze tohoto roku použity, a to takto: na Charitní a
pečovatelskou službu; na mateřské centrum Kopretina v Horní Sloupnici; na Fond na rozvoj
nových a rozšíření stávajících projektů; pro Regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek;
pro Občanskou poradnu; pro centrum Pod střechou; pro Pečovatelskou službu v Domovech
pečovatelské služby a pro Přímou pomoc Misijní dílo.
Obecní úřad všem dárcům poděkovat prostřednictvím vydaného leták Tříkrálové sbírky
Obecním úřadem.

Mistr sportu
Po loňském vítězství na Mistrovství světa v duatlonu ve své věkové kategorii mužů nad 60 let
poskytl už osminásobný Mistr světa pan Miroslav Krsek pro naši kroniku pro letošní rok
následující přehled úspěchů v letošním roce 2009:
2. místo na Olympijských hrách v atletice v Sydney na 2 km překážek,
3. místo tamtéž v běhu na 5 km,
3. místo tamtéž v půlmaratonu, to je 21,2 km,
3. místo na Mistrovství světa v Zagrebu v běhu do vrchu,
1. místo tamtéž v družstvech v běhu do vrchu,
4. místo na Mistrovství Evropy v duatlonu v Budapešti,
1. místo na Mistrovství České republiky v atletice v běhu na 10 km,
1. místo tamtéž v atletice v běhu na 1500 metrů.

Pan Jaroslav Krsek v kategorii mužů do 60 let zvítězil a stal se Mistrem republiky na 3 000
metrů překážek a zároveň Mistrem republiky v duatlonu v Liberci-Vestci, ve své věkové
kategorii.
Všechno to jsou krásná umístění.

Požár v obci
15. října krátce po osmé hodině večerní vypukl požár domu č. p. 98. Oheň se bleskurychle
díky silnému větru severozápadnímu, rozšířil na celý objekt. Přes rychlou pomoc hasičského
záchranného sboru z Lanškrouna, jednotek dobrovolných hasičů z Lukové, Lanškrouna,
Žichlínku a Tatenic zůstal dům úplně bez střechy. Během zásahu, který trval asi tři hodiny,
bylo použito sedm cisteren vody. Zasahovalo 35 hasičů, kteří po uhašení ohně ještě pomáhali
s vystěhováním nábytku. Pomohli i místní obyvatelé, také i organizace i po něm. Finanční
pomoc přislíbila také Charita Ústí nad Orlicí. I když je doba zlá, je potěšitelné, že v tak těžké
životní situaci dokáží lidé pomoci. Příčinou požáru byl vadný komín.

Agility
V sobotu 19. října pořádali členové Základní kynologické organizace v naší obci své první
neoficiální závody v agility, nazvané Lukovské tunýlkaření. Závodit přijelo 70 psů se svými
pány. Zúčastnila se plemena běžná, i u nás méně známá (Portugalský pes vodní, Barevný
boloňský psík nebo Irský jemnosrstý pšeničný teriér). Kategorii v závodění měla i štěňata.
Anglické slovo „agility“ znamená hbitost, čilost, pánové nebo paničky musejí navádět psy
co nejrychleji na různé překážky v určitém pořadí a ne vždy rozmístěné pěkně v pořadí, ale
v různém rozestavění. Tunýlkaření bylo vyvrcholením, závod byl rozestavěn a sestaven
z devíti tunelů, běhalo se v různých směrech i sestavách.
Občerstvení bylo výborné, počasí i sponzoři pořadatelům i závodníkům přáli, atmosféra byla
skvělá, tak se mohou i diváci těšit snad i na příští rok.

Volby
Ve dnech 5. a 6. června letošního roku se konaly v naší republice volby poslanců
do Evropského parlamentu. Z celkového počtu oprávněných voličů 567 v naší obci volilo
pouze 138 voličů, to je 24,34 procent. Což je opravdu málo, lidé ztrácejí zájem, politici
o obyčejné lidi taky.
Z celkového počtu stran u nás volili voliči stran 15. Nejvyšší počet hlasů získala strana ČSSD
(Česká strana sociálně demokratická) s počtem hlasů 39, což je 28,28 procent.
Druhá byl KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) s 29 hlasy (21,03 %).
Na třetím místě ODS (Občanská demokratická strana) dostala 22 hlasů (15,95 %).

Následovala KDU-ČSL se 17 hlasy.
Ostatní strany - 6 stran jen po jednom hlasu, jedna strana 2 hlasy, jedna 3 hlas, další pak pět
hlasů a strana Suverenity hlasů deset.
Celorepublikově dopadly volby stejně podprůměrně. Co peněz ty volby stojí, platí je daňoví
poplatníci, což jsou v největší míře prostí občané. Při současně trvající krizi s tak vysokou
nezaměstnaností by stát, prakticky vláda, mohla peníze využít daleko potřebněji.

Počasí
Čápi letos přiletěli o tři týdny dříve než jiná léta.
První letošní zimní měsíce - leden s únorem - jsme prožili pravou zimu. S mrazy, sněžením,
závějemi i s ledovkou. Žádné zvláštní překvapení. I když napadlo hodně sněhu, povodeň nás
nepotrápila. S březnovým oteplením a dešti stačil potok plně naplněný po několik dnů
všechnu vodu od nás odplavit bez následků a škod.
S dubnem přišlo prudké oteplení, do 17. 4. jsou teploty až +22 °C, ale na horách jsou ještě
spousty sněhu. Ranní teploty jsou pod nulou, ale přes den jsou i nadále až k +22 °C. Jen pár
dnů v měsíci zapršelo, je sucho. Kvetou už i pampelišky a i ovocné stromy, což je u nás
až o jeden měsíc dříve.
Teploty přes 20 °C jsou i začátkem května, tráva suchem neroste, místy žloutne.
Až 11. května se přihnala bouřka se silným, prudkým lijákem. Jsou nánosy bahna a hlíny
z polí i na našem náměstí. Ochladilo se, po dva dny jsou ranní teploty –1 °C a –2,5 °C.
To samé se ještě opakovalo 22. května. Následují dny s velkými výkyvy teplot s +25 °C
až +30 °C a lijáky s bouřkami a pak jen +12 °C. Takové dny trvají i v červnu.
Bouřky, přívaly v celé republice. 24. června byla noc plná hrůzy, bouřky s přívaly deště, krup
i povodněmi. Nejvíce na severní Moravě. Naši obec postihl velký příval deště s krupobitím
14. července. Nebylo na krok vidět, byly polámané stromy, zaplaveno znovu náměstí
z přívalů z pole, i jiné části silnice, plno bahna, kamení, větví ze stromů. V republice
na různých místech od noci 24. června až do 22. července přívaly vody způsobily i smrt
občanů a velkého množství zvířat, nejvíce na severní, střední i jižní Moravě. A k tomuto datu
22. 7. jsou označeny letošní povodně za nejhorší v novodobé historii u nás. Pro naši republiku

se škodami za více než 7 miliard korun. Domy zaplaveny až po stropy, některé voda strhla.
Lidé čekali na střechách domů na pomoc o záchranu života. Také jižní a severní Čechy a
střídavě po celé republice na různých místech se voda prohnala. Velké škody jsou i na lesních
porostech. V některých místech v republice nešel až pět dní elektrický proud.
V průběhu tohoto silně deštivého měsíce u nás dosahovala vlhkost vzduchu až 90 procent, což
odpovídá vlhkosti v tropických pralesech. Mnoho lidí trpělo dýchacími obtížemi.
Senoseč byla velmi špatná a žně začaly až 26. července a stále byly přerušovány bouřkami
s lijáky. Někde není ani co sklízet, bouře úrodu úplně zničily. V srpnu byl jen jeden jediný
týden bez bouřek a dešťů a s vysokými letními teplotami, přes den i přes +30 °C, ale rána
chladná, jen +5 °C.
Září přineslo sice ochlazení k +13 °C, i déšť, ale poslední týden nastoupilo babí léto
s teplotami až k +25 °C a s chladnými rány. Vydrželo až do 9. října. Nato se tak prudce
během dvou dnů ochladilo a začal studený týden s chumelením, doslova pravá zima se
závějemi se silným chladným větrem severním, který lámal stromy zasypané těžkým sněhem.
Meteorologové prohlásili, že po loňské zimě nebylo jaro, ale přišlo hned léto (dubnové
vysoké teploty) a po něm že nastoupila bez podzimu zase zima (říjnový sněhový příval).
Ta však ještě v říjnu skončila a přišel podzim s teplotami poměrně vysokými (+12 °C) a dešti,
že hrozilo vylití vody z potoka.
Začalo opravdu mrznout až 12. prosince, chumelilo, 20. prosince je večer s –25 °C. Přesto se
dostavila vánoční obleva (25. 12. s +10 °C), sníh roztál. 27. prosince přišel mráz, pár dní
chumelilo i mrzlo, ale konec roku 30. i 31. prosince se s námi rozloučil s deštěm a teplotou
nad nulou.

Slovo o krizi
14. září letos uplynul rok od ohlášení počátku celosvětové finanční krize. I když naše vláda
prohlašovala, že se nás, Čechů, krize nedotkne, nepodnikala žádná protiopatření, tak dopad je
krutý. I u nás na Lanškrounsku se v posledním čtvrtletí tohoto roku dostala nezaměstnanost
až po 10 %. To je vysoké číslo. A nezaměstnaných lidí stále přibývá i v celé republice. Z tisku
i ze sdělovacích prostředků se dozvídáme, že jsou další stovky propuštěných lidí.

Jsou vyhlašované exekuce, občané přicházejí o svůj majetek, často i o střechu nad hlavou.
Smutných osudu přibývá. O co raději bych psala o tom, že se u nás lidem daří dobře - všem,
nejen vládnoucím. K 20. březnu je uvedeno, že na následky krize už doplácí dvě pětiny
Čechů, a to nejvíce ti chudí. A 21. března padla vláda. Ale k čemu vede taková politika, určitě
ne ke zlepšení celé situace. To budeme však vědět zase až nejméně o rok později.

Úmrtí
30. 1. 2009

paní Zdeňka Uchytilová, 61 let, Květná č. p. 35.

10. 6. 2009

pan Stanislav Mikulecký, nedožitých 27 let, Luková č. p. 154. Zemřel
při tragické autonehodě.

V tomto roce jsme se rozloučili se dvěma spoluobčany.

Narozené děti
28. 1. 2009

Filip Vacek, Luková, rodiče Michal Vacek a Eva Bauerová.

6. 2. 2009

Jakub Kadlec, Luková, rodiče Rostislav a Vendula Kadlecovi.

8. 3. 2009

Lenka Picková, Luková, rodiče Pavel a Pavlína Pickovi.

19. 5. 2009

Anežka Vetráková, Květná, rodiče Miroslav a Kateřina Vetrákovi.

8. 7. 2009

Michaela Stejskalová, Luková, rodiče Jaroslav a Hana Stejskalovi.

10. 7. 2009

Monika Popelářová, Luková, rodiče Radomír a Vladislava Popelářovi.

10. 7. 2009

Nikola Popelářová, Luková, rodiče Radomír a Vladislava Popelářovi.

19. 8. 2009

David Hampel, Luková, rodiče Walter a Hana Hamelovi.

13. 9. 2009

Michaela Kučerová, Luková, rodiče Michal a Martina Kučerovi.

18. 9. 2009

Kateřina Tůmová, Luková, rodiče Jiří a Milena Tůmovi.

6. 10. 2009

Eliška Lichtenberková, Květná a Trpík, rodiče Jaroslav Lichtenberk a Marie
Novotná.

25. 11. 2009 Tamara Jakešová, Luková, rodiče Radek a Simona Jakešovi.
4. 12. 2009

Ester Sontáková, Luková, rodiče Radek a Eliška Sontákovi.

V letošním roce se narodilo 13 dětí, z toho tři chlapci a deset děvčátek, z nich jedna
dvojčátka.

Občané starší 80 let
V obci žije 15 občanů starších osmdesáti let. Jedna žena je starší 90 let, je to paní Marie
Kocourková (92 let), zároveň je nejstarší občankou obce. Šest žen je starších 80 let a mužů
starších 80 let je osm.

Počet obyvatel
V tomto roce žije v Lukové 706 obyvatel, z toho v Květné 68 české národnosti a v Lukové
637 obyvatel české národnosti a jeden obyvatel národnosti ukrajinské.
Základní školu v obci navštěvuje 14 dětí a mateřskou školku 24 dětí.

Slovo na závěr - Planeta Země slaví
25. listopadu 2009 Země slavila svátek svého trvání v počtu čtyři a půl miliardy let. Zprávu
odvysílala televizní stanice Nova. Oslavy probíhaly na různých končinách naší planety.
Přejme jí další miliardy let trvání a vše jen dobré pro veškerý život na této planetě.

2010
Slovo na úvod
Krize, která stále trvá, dopadá na celou republiku i na všechny občany. Musíme všichni
hospodařit se stále menšími finančními částkami. Přesto se v naší vesnici nezastavily práce
prospěšné obci. Počítá se s každou získanou korunou a upřednostňují se nejpotřebnější akce.
V letošním roce jsme volili nové zastupitelstvo, nás občanů do obecního zastupitelstva a
určitě je nečeká snadné období. Záleží i na nás ostatních, abychom byli podle svých možností
co nejvíce nápomocni.

Tříkrálová sbírka
Můžeme zopakovat, že Tříkrálová sbírka obnovila starou lidovou tradici a výtěžky
z veřejných sbírek prostřednictvím organizací Charit pomáhají potřebným lidem. Potěšitelné
je, že rok od roku se dosavadní darované finanční částky zvyšují, a tak je radostnou zvěstí
o tom, že na život nejsme sami a přesvědčují nás i o soucítění s postiženými, kteří se stávají
oběťmi různých katastrof. Ale také trpí nedostatky, které přišly s krizí. A v tomto roce je
celostátní finanční výtěžek rekordní, vybralo se přes 67 milionů korun českých.
V Lukové a v Květné se v letošním roce 2010 dohromady vykoledovalo 14 tisíc 876 korun, a
to je o sto korun více než vloni. Lukovští koledníci pomáhali i v Damníkově a v Trpíku obešla
všechny domy v rámci Tříkrálové sbírky paní Věra Štefanová se svými dětmi.
V Lukové koledovalo dvanáct koledníků jak z Lukové, tak i z Květné. V Květné chodili
koledníci tři. V Lukové pak byli všichni rozděleni do tří skupinek, plus vždy s jednou
dospělou osobou.
V Květné chodila v koledující skupince i čtyřletá dvojčátka Čalkovských. Náročnou
organizaci celé Tříkrálové sbírky i s přípravou oblečení pro všechny koledníky z naší obce
obstarala paní Věra Štefanová z Květné.
Odměnou všem po ukončení putování od domu k domu bylo sdělování dojmů při teplém čaji
se svačinkou na obecním úřadě.

Veřejně prospěšné práce
K tomu, aby se v obci mohly provádět prospěšné práce pro obec, jsou zapotřebí nemalé
finance. Zatím se daří díky dotacím, které zajišťuje především paní starostka Fojtů,
uskutečňovat nemalé akce.
Takže na poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun od Pardubického kraje a finanční částky
400 tisíc korun v programu „Zelená úsporám“ od Ministerstva životního prostředí mohla obec
pokračovat v opravách bytového domu č. p. 39 v Květné (bývalá budova školy).
Dotaci 300 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj obec využila pro úpravu veřejného
prostranství v Lukové u trati a v Květné u pěší stezky od kapličky dolů.
Pardubický kraj nám vypomohl dotací 100 tisíc korun na dlouho plánovanou opravu
sportovních kabin na hřišti. Avšak pro celkovou práci na kabinách budeme muset sehnat
peníze ještě další v příštím roce.
Na dokončení výstavby komunikace ke čtyřem rodinným domkům naproti č. p. 162 (nyní
Stavebniny) obec získala dotaci 150 tisíc korun také od Ministerstva pro místní rozvoj.
Na opravu dveří u kapličky v Květné a zároveň na úpravu jejího okolí, obci přispěl částkou
35 tisíc korun Dobrovolný spolek obcí Lanškrounska.
Do třetice pomohl Pardubický kraj v letošním roce částkou 15 tisíc korun na koupi chladící
vitríny do obchůdku v Květné.
Celková částka vyčerpaných dotací činí letos jeden milion a sto tisíc korun.

Obec má požádáno ještě i o další dotace:
- o dotaci ze státního rozpočtu na zásahové prostředky pro dobrovolné hasiče,
- o mimořádnou dotaci z Pardubického kraje na opravu havarijního stropu v základní škole je již přislíbeno 120 tisíc korun,
- o dotaci na opravu č. p. 125 (budova Obecního úřadu) z prostředků Pardubického kraje je již odsouhlaseno 500 tisíc korun,

- z Ministerstva obrany České republiky o dotaci na opravu válečného hrobu na místním
hřbitově.
Čerpáním prostředků z různých dotačních titulů se za poslední čtyři roky (což je celé jedno
volební období Obecního úřadu) podařilo obecní rozpočet obohatit téměř o pět milionů korun.
V tomto volebním období obec získala největší finanční částku v roce 2007 - 2 miliony a 674
tisíc korun na opravu místních komunikací a lávek přes potok, poničených povodněmi. O tom
je psáno v roce 2007.
Od Státního fondu rozvoje bydlení obec čerpá za výhodný nízkoprocentní tříprocentní úrok
půjčku ve výši 2 miliony 200 tisíc korun na komplexní opravy bytů i celého bytového domu
v Květné a opravy ostatních obecních bytů. Vybrané nájemné za užívání bytů pomůže obci se
splátkami tohoto výhodného úvěru.
Letošní žádost zaslanou do Prahy na Ministerstvo pro místní rozvoj o finanční výpomoc
na úpravu veřejného prostranství v Lukové u trati a v Květné, obecní úřad doplnil
nakreslenými obrázky žáků z místní základní školy. Děti k výkresům připojily písemné
závazky, že se budou starat, aby tato plocha byla v pořádku.
Výsledkem je schválení žádosti a přidělení finančních prostředků a stromky jsou již vysazeny.
Jde o pěkný příklad pro vztah dětí k přírodě, tak také k veřejnému majetku.
Z prostředků dotace Římsko-katolické církve - Děkanství Lanškroun a z výtěžku vstupného
z letního koncertu v místním kostele, byly opraveny a natřeny hlavní vchodové dveře kostela.
S novým nátěrem střechy na věži (již v roce 2008) architektonická dominanta naší obce
doslova prokoukla.

Společenské dění
Důležitou letošní společenskou akcí byly rozhodně volby. A pro obec nejdůležitější volby
do nového obecního zastupitelstva a také volba nového starosty či starostky obce
po uplynulých čtyřech letech volebního období.
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Z celorepublikového výsledku voleb má být sestavena nová vláda republiky.

V naší obci z celkového počtu 567 oprávněných voličů přišlo volit 373 voličů, z toho byl
jeden hlas neplatný, vyčísleno v procentech - volilo 66,7 procenta, což je velmi dobrý
výsledek.
U nás v obci z celkového počtu 16 kandidovaných stran (celostátně) zvítězila ČSSD - Česká
strana sociálně demokratická - s počtem hlasů 96 voličů.
Druhá strana je s počtem hlasů 60 voličů Komunistická strana Čech a Moravy.
Třetí místo patří straně Věci veřejné s počtem hlasů 51, která vstupuje na politickou scénu
nově.
Čtvrtá, také nové utvořená strana TOP 09, je vlastně „odštěpkem“ KDU-ČSL, získala hlasů
42.
Samotná KDU-ČSL (Křesťansko-demokratická unie - Česká strana lidová) pak získala hlasů
29 a páté místo.
Šesté místo náleží s 28 hlasy ODS - Občansko-demokratické straně.
Další místa nevypisuji, na výsledek celkový stejně nemají žádný vliv. Podrobně zpracované
výsledky voleb jsou založeny v příloze kroniky pro rok 2010.
V podzimních dnech 15. a 16. října jsme volili nové zastupitele obce a zároveň i kandidáta
pro náš kraj do Senátu České republiky. Voliči v naší obci odevzdali v počtu sedmi kandidátů
nejvíce hlasů, a to 117, panu Petru Šilarovi (KDU-ČSL) z Čermné - dosavadnímu krajskému
radnímu. Pan Šilar zvítězil i celokrajově a stal se senátorem České republiky pro Pardubický
kraj. Nahradil tak dosavadní senátorku, paní Ludmilu Müllerovou, která uspěla pouze
se 43 hlasy.
Při volbách do nového zastupitelstva obce se o přízeň voličů ucházeli kandidáti tří stran.
Za první volební stranu - Sdružení nezávislých kandidátů - Sboru dobrovolných hasičů jsou
tito: 1) František Klubrt, 2) Ladislav Šebrle, 3) Luboš Klubrt, 4) Michal Štefl, 5) Petr
Duspiva, 6) Richard Krejsa, 7) Miloš Smolík, 8) Jaromír Klubrt.
Za druhou volební stranu - Křesťansko-demokratickou unii-Českou stranu lidovou kandidují tito občané: 1) Miroslava Fojtů, 2) Zdeněk Štefan, 3) Josef Janda, 4) Hana
Hajzlerová, 5) Věra Štefanová, 6) Josef Doleček, 7) Jiřina Francová, 8) Lenka Pirklová, 9)
Věra Krsková.

Za třetí volební stranu - Sdružení nezávislých kandidátů - Pro pohodu a porozumění občanů kandidují tito občané: 1) Josef Paulus, 2) Miroslav Franc, 3) Stanislav Mikulecký, 4) Karel
Prokop, 5) Vladimíra Blažková, 6) Lubomír Sejkora, 7) Michal Drahoš, 8) Miroslav Vetrák,
9) Tomáš Soudek.
Z 26 kandidátů pro konečné devítičlenné zastupitelstvo obce Luková byli zvoleni kandidáti
s největším počtem hlasů od voličů vybraných ze všech tří stran:
paní Miroslava Fojtů, 51 let, s počtem hlasů 252
pan Josef Janda, 38 let, s počtem hlasů 216
pan Stanislav Mikulecký, 55 let, s počtem hlasů 189
pan Josef Paulus, 63 let, s počtem hlasů 187
paní Hana Hajzlerová, 51 let, s počtem hlasů 174
paní Vladimíra Blažková, 43 let, s počtem hlasů 153
pan Lubomír Sejkora, 54 let, s počtem hlasů 151
pan Zdeněk Štefan, 44 let, s počtem hlasů 139
pan Jaromír Klubrt, 43 let, s počtem hlasů 103.

Tito zvolení zástupci občanů naší obce pak mezi sebou zvolili jednohlasně starostku obce,
paní Miroslavu Fojtů, na další čtyřleté volební období.
Z celkového počtu voličů v obci 578 volilo 363 voličů. Podrobný zápis z voleb od volební
komise je založen v příloze kroniky obce pro rok 2010.

Každá akce, jak kulturní, vzdělávací či sportovní, obohacuje společenský život v obci. Kromě
již tradičních každoročně pořádaných, nachází čím dál větší oblibu hudební koncerty
v kostele svaté Markéty. Chrámem s výbornou akustikou znějí tóny hudebních skladeb i hlasy
zpívaných písní různých žánrů.

Pro všechny občany je vstupné dobrovolné, ať už jde o koncert jarní, letní či vánoční.
Finanční výtěžky jsou použity pro opravu kostela.
12. prosince 2010 odpoledne zahřál horký vánoční punč návštěvníky účinkující na adventním
koncertu v kostele svaté Markéty. Ženský pěvecký sbor i Chrámový sbor kostela svatého
Václava z Lanškrouna zazpíval písně skupiny Čechomor, Spirituál Kvintet i klasické koledy
za doprovodu houslí, fléten, kytary, basy a klarinetu. Dirigentka, paní Jarmila Uhlířová,
rozdala početnému publiku rolničky a ty cinkaly během písně Bim, bam. Vánoční atmosféra
i spokojenost byly dokonalé.
Ze sportovních akcí se konal letos v říjnu 2. ročník kynologického závodu v agility nazvaný
Lukovské tunýlkaření. S pejskem běhá vždy i psovod a zdolávají parkur z překážek sestavený
z rozličných tvarů. Letošního závodu se zúčastnili závodníci z různých koutů naší republiky,
závodili ve všech věkových kategoriích, dětmi počínaje, přes mládež až po vyšší věkové
kategorie. Odjížděli spokojeni s prohlášení, že za rok přijedou zase. A tak se o Lukové ví
na hodně místech v naší republice. Pořadateli byli místní kynologové.
V červenci se sjíždějí kynologové, a to i ze zahraničí, na místní kynologické cvičiště
na desetidenní výcvikový tábor psů obranářů. Kynologická organizace má v obci tradici
i v úspěších místních kynologů jak ve výcviku služebních plemen psů, tak i v dalších psích
sportech, kterých je oproti minulým létům už pestrá paleta. A to v republikových umístěních
i s mezinárodní účastí.
7. října na přátelském posezení s důchodci pořádaném už tradičně Obecním úřadem, se sešlo
83 důchodců z Lukové i z Květné. Pestrý a poučný program, výborné občerstvení zajištěné
panem Josefem Jandou a řízná dechová hudba z Lanškrouna pod taktovkou kapelníka pana
Václava Pelcla přispěla ke spokojenosti všech zúčastněných, jakož i výhry z bohaté tomboly.
Začínají se obnovovat divadelní představení v Lukové? Okolo stovky diváků přišlo letos
v dubnu do našeho kulturního domu na divadelní představení Strakonický dudák v předvedení
Spolku divadelních ochotníků z Dolní Čermné. Všichni přítomní odcházeli spokojeni.
Před dávnými roky bývali častými hosty v našem kulturním domě divadelní herci
ze Šumperka.

Mistr světa
Pan Miroslav Krsek nám v tomto roce udělal radost při reprezentaci jména naší obce
úspěšnými výsledky druhým místem na Mistrovství světa v duatlonu ve Skotsku a čtvrtým
místem na Mistrovství Evropy v atletice v běhu na 10 tisíc metrů v Maďarsku.
Na Mistrovství České republiky v atletice v Třebíči získal titul Mistra republiky v běhu
na 10 tisíc metrů a na 1500 metrů také. Vše ve své věkové kategorii.
Pan Jaroslav Krsek 2. května na Mistrovství Evropy v duatlonu v Nancy ve Francii obsadil
třetí místo ve své věkové kategorii.

Myslivecké sdružení
Padesát dva let pracoval pan Jaroslav Junek jako myslivecký hospodář v Mysliveckém
sdružení Luková. O jeho poctivosti i odbornosti hovoří právě ta dlouhá odpracovaná léta.
Letos tuto funkci 13. března na výroční členské schůzi předal svému nástupci, panu
Miroslavu Motyčkovi z Damníkova.

Část mamutího klu
V Lukové v roce 1959 při hloubení studny byla nalezena část mamutího klu asi 50 centimetrů
dlouhá. V naší obecní kronice o tomto nálezu není žádná uvedená zpráva. Nález části klu je
uložen v depozitáři muzea v Lanškrouně. Nalezený byl na pozemku patřícímu k domu
č. p. 152 (louka před mostem přes potok mezi silnicí vedoucí za humna ke středisku
zemědělského družstva a silnicí na Lanškroun).

Největší Měsíc v úplňku
19. března jsme všichni mohli vzhlížet za jasného nebe na Měsíc v úplňku, kdy byl nejblíže
k Zemi. Při této vzdálenosti byl o 14 procent větší a měl o 30 procent větší svítivost.
Naposledy se nám takhle předvedl v roce 1993.

Požár
16. února vyjížděly hasičské sbory k požáru do Květné. Hořelo u Štefanů č. p. 29, a to
opravená stodola. Shořely hospodářské stroje a uskladněné seno a sláma pro zvířata.

Důvodem požáru byla vadná elektroinstalace. Škoda činí 1,5 milionu korun. Velmi ztížené
podmínky pro hašení zapříčinily špatné přístupové cesty kvůli velkému množství sněhu a také
nedostatek vody. Hasiči ji museli dovážet. Protipožární nádrž byla zamrzlá. Kouř z požáru byl
cítit až v Lukové za humny, cestou na Trpík.

Den Země
Datum 22. dubna bylo vyhlášeno celosvětově jako Den Země. U této příležitosti se konaly
slavnosti na oslavu naší planety. Také u nás v Květné byla uspořádána malá slavnost za účasti
hostů a dětí ze základní školy v Lukové, s vysazením nového stromu v obci.
Celá akce pod názvem „Sázení památné lípy v Květné u Lukové u příležitosti Dne Země
22. dubna 2010“ se konala pod záštitou paní Věry Luxové za KDU-ČSL a Ing. Romana Línka
- vícehejtmana Pardubického kraje (KDU-ČSL).
V programu, který proběhl před samotným vysazením lípy, vystoupili hosté za stranu KDUČSL - paní Věra Luxová a radní Pardubického kraje pan Ing. Petr Šilar. Po prezentaci dětí
ze základní školy v Lukové a sázení lípy následoval hudební program. Při výborném
pohoštění všichni společně poseděli v místní hasičské zbrojnici.

Počasí
Leden nechal vládnout paní Zimu se vším všudy. Kromě prvého dne, kdy byla teplota slabě
nad nulou a potom plný vody od tání sněhu z konce prosince 2009, hned druhého dne spadla
teplota k –10 °C a začalo chumelit. Po celý měsíc pak mrzlo a padal sníh. Nachumelilo
na 60 centimetrů sněhu a nejnižší teplota byla naměřena 27. 1., kdy ráno teploměr ukázal
–27 °C. Celých deset dnů od 23. ledna až do konce měsíce se ranní teploty pohybovaly okolo
–20 °C, poslední den jsme měli –22 °C večer. Při silném větru, který doprovázel sněžení,
narostly i velké závěje. V republice, ale i jinde ve světě kolabuje doprava silniční, železniční
i letecká.
První polovina měsíce února pokračuje jak ve sněžení i mrazech úplně stejně jako v lednu.
Poté se oteplilo a začalo pršet. Namočený, těžký sníh padá nebezpečně ze střech domů a
na zemi jsou z něho kupy ledu. I potok se začíná plnit, přes den je teplo, občas drobně prší,

stále taje. Ale ne zase tak moc rychle, večer vždy klesá teplota k nule. Ochladilo se na –2 °C
27. února a voda začíná klesat.
Březen ještě nechal přichumelit natolik, že jsou znovu závěje a některé silnice jsou opět
neprůjezdné (Anenská Studánka, Helvíkov). Teplota v první březnové dekádě spadla
až na –17 °C. 13. 3. při silném větru nachumelilo tolik sněhu, že jsou sněhové bariéry
až 1,5 metru vysoké. Česká televize i Nova měly ve zpravodajství odtud ukázky.
Ze 14. na 15. března přešla přes Českou republiku silná sněhová bouře. Měla za následek
silné sněžení, náledí a mnoho dopravních nehod. Prakticky od druhé poloviny měsíce se
přes den oteplilo, ale ráno jsou ještě mrazy, s přibývajícím sluníčkem jsou teploty až +11 °C.
Na první jarní den je oteplení na +15 °C. Poté jsou jarní dny s občasným deštěm a
bez minusových teplot i poslední den v měsíci.
Celý duben nás letos provázelo doslova aprílové počasí. Střídaly se dny chladnější s deštěm,
občas i sněhovými vločkami a s ranními mrazíky. Byly i dny teplejší, ale sluníčka bylo málo.
I o Velikonocích bylo počasí aprílové. 2. dubna na Velký pátek bylo ráno nachumeleno
25 centimetrů sněhu při ranní teplotě 0 °C. Postupně se oteplovalo a sníh rychle tál. Byl
z toho potok plný vody. Až v neděli se oteplilo na +14 °C při polojasném počasí. Navečer se
zamračilo a zapršelo. Déšť provázel i v pondělí koledníky při +7 °C a silném větru.
Za poslední léta je květen nejmokřejší. Denně prší a poslední týden při oteplení jsou časté
bouřky s přívalovými dešti. Potok je plný vody, voda stojí na polích, silnice jsou plné nánosů
z polí a luk. K vážnějším škodám u nás nedošlo, jinde v republice jsou záplavy.
Snad na toto deštivé a chladné počasí má vliv soptění sopky na Islandu. Jsou stále časté a
silné výbuchy popílku z vulkánu. 11. 5. při opětném soptění je zaznamenán spád popílku
i u nás v republice. Sopka soptí už od poloviny dubna, kvůli sopečnému mraku nad střední
Evropou je omezena letecká doprava, a to i v naší republice.
2. června prší celou noc, s ránem přišel přímo liják a celý den padá silný déšť. Potok je plný,
začíná se rozlévat do zahrad, pod železničním mostem nelze projet autem, pěšky už vůbec ne,
co je tam vody. Nastupují hasiči, rozvážejí pytle s pískem. K večeru už jen drobně mrholí a
v 7 hodin večer voda ustupuje mírně, při denní teplotě +11 °C a večerní +8 °C. Jaká obrovská
úleva pro ohrožené občany.

Silný déšť a záplavy zasáhly ¾ území naší republiky. Voda znovu ohrožuje Moravu, kde byla
zhoubná povodeň před třemi týdny.
Až 4. června se po dlouhé době objevuje sluníčko a otepluje se. Voda ještě není v potoce
v normálu, ale sluníčko pomáhá v dalších dnech vše vysoušet. Všude jsou nánosy a plno
nepořádku. Ale je jasno a konečně teplo, při +22 °C. Lidé začínají sušit seno. Tráva je
abnormálně vzrostlá a hustá a je velké množství slimáků. Ti nás trápí už kolikátý rok a zatím
je neumíme hubit. Rok od roku jejich množství stoupá, objevují se už i ve sklepích domů.
A takovéto mokré počasí je pro ně úplný ráj. V zahrádkách dokáží zničit vše, květinami
počínaje, přes vzešlá semínka zeleniny až po brambory. Oteplením nastal prudký zvrat
v počasí. Z polí a luk mizí stojatá voda.
Silné povodně nyní zuří zvláště na východním Slovensku, v Maďarsku (kde bylo evakuováno
na 3 tisíce lidí) i v Polsku.
Zvrat v počasí nastal v polovině měsíce a znovu je deštivo a chladno, i když déšť není tak
intenzivní. Rána jsou velmi chladná (jen +3 °C). Až posledních šest dnů zaznamenávají
teplotu od +20 °C do +29 °C v poslední červnový den.
Červenec je měsícem horkým, s teplotami až +35 °C ve stínu přes den a tropickými nočními
teplotami přes +20 °C. A už je velké sucho, až praská zem. Až ze 17. na 18. července přišla
bouřka a pak i s celodenním deštěm právě v den, kdy je u nás pouť. Další dny jsou znovu
s teplotami až +35 °C a beze srážek, s výjimkou bouřek, které nepravidelně do konce měsíce
čtyřikrát přišly a zvlažily u nás ovzduší.
Pár dnů v srpnu bez deště a slunných. Jinak bouřky, lijáky, přívalové deště. U nás potok stačil
vodu odvádět, jinde v republice silné záplavy i s oběťmi na životech. Konec měsíce a tím
i prázdnin je s deštěm a teplotou jen +10 °C. Ani žně ještě nekončí díky takovému počasí.
Začátek září je studený a deštivý, 11. 9. nastoupilo babí léto s krásným podzimním počasím.
Rána jsou chladná s teplotami okolo 0 °C, přes den však slunečno, a i +22 °C. 23. 9. v šest
hodin a 8 minut přebírá vládu nad počasím podzim. A skutečně, od 25. září začaly deště
i s ochlazením, jen poslední zářijový den je bez deště.
Tři silné povodně letošní rok ochromily naši republiku. 16. - 21. května Moravu,
2. - 10. června severní Čechy a Moravu, 6. - 8. srpna severní Čechy. Jedenáct lidských životů
a škody za miliardy. Smutná bilance tří povodní, které se přehnaly Českem.

V říjnu od 7. do 11. na nás nakouklo opravdu jen na „skok“ babí léto s denními teplotami
+16 °C a sluníčkem, ale ráno s teplotami pod nulou i s –4 °C. Jinak typicky podzimní počasí
chladné s inverzemi, mlhami a také větry i občasným deštěm.
První polovina listopadu byla teplá, jsou hlášeny teplotní rekordy z různých míst republiky
- i plus 19 stupňů. Pak se však ochladilo a koncem měsíce přišly i srážky sněhové a
od 26. začalo i mrznout. Do 29. 11. byl dvakrát mráz –18 °C. Mrzne a chumelí nejen u nás,
ale i v celé Evropě. 30. 11. se oteplilo na +4 °C, prší a je náledí.
Na začátku prosince se znovu ochlazuje, chumelí, je hodně dopravních nehod. Mrazivé počasí
s chumelením a závějemi trvá až do 21. prosince. Teplota klesala až k – 21 °C.
+3 °C s deštěm nás překvapily 22. 12., sníh taje a je vánoční obleva. Štědrý den 24. 12. je
na blátě. Sníh téměř zmizel, a že ho bylo požehnaně. Voda v potoce je zvýšená, sníh taje
do země, díky velké vrstvě sněhu zem není promrzlá. 25. se už ale znovu ochlazuje, chumelí a
fouká severní vítr. Večer už je –10 °C. I další dny mrzne až –12 °C, nachumelilo
30 centimetrů nového sněhu a i na Silvestra je ráno –14 °C, přes den –8 °C, večer –10 °C a
drobně chumelí. Tak se s námi loučí rok 2010.

Krize o rok později
Krize nejen že trvá, ale navíc se prohlubuje. V březnu dosáhla už desetiprocentní
nezaměstnanosti. Necelých 832 tisíc obyvatel je bez práce. Navíc se otvírají kauzy různých
korupcí a úplatků v nemalých finančních částkách i u vládnoucích politiků. A republika se
čím dál více zadlužuje a největší dopad je na obyčejné občany.

Úmrtí
5. 1. 2010

paní Miroslava Sadílková, 37 let, Luková č. p. 196.

11. 2. 2010

pan Jiří Šebrle, 54 let, Luková č. p. 37.

27. 4. 2010

pan Ladislav Mlatec, 79 let, Luková č. p. 160.

28. 4. 2010

paní Marie Kocourková, 94 let, Luková č. p. 35.

25. 5. 2010

paní Milada Junková, 76 let, Luková č. p. 138.

25. 5. 2010

paní Milada Korbičková, nedožitých 60 let, Luková č. p. 156.

Tento rok nás opustilo šest spoluobčanů, čtyři ženy a dva muži, zemřela nejstarší občanka
obce, paní Marie Kocourková ve věku 94 let.

Narozené děti
21. 1. 2010

Karolína Skalická, Luková č. p. 79, rodiče Ondřej Skalický a Monika
Popelářová.

17. 3. 2010

Matouš Jiří Šebrle, Luková č. p. 37, rodiče Ladislav a Žaneta Šebrlovi.

25. 3. 2010

Šarlota Nováková, Luková č. p. 149, rodiče Martin a Šárka Novákovi.

28. 3. 2010

Laura Odstrčilová, Luková č. p. 126, rodiče Jaroslav Odstrčil a Pavlína
Zachařová.

9. 4. 2010

Nela Borková, Luková č. p. 139, rodiče Bohuslav a Eliška Borkovi.

1. 7. 2010

Klára Štefanová, Květná č. p. 29, rodiče Zdeněk a Věra Štefanovi.

16. 7. 2010

Michal Smolík, Luková č. p. 35, rodiče Miloš a Jarmila Smolíkovi.

21. 9. 2010

Richard Tužil, Luková č. p. 14, rodiče Pavel a Kateřina Tužilovi.

10. 11. 2010 Lukas Jakeš, Luková č. p. 135, rodiče Radek a Simona Jakešovi.
25. 11. 2010 Vilém Kříž, Luková č. p. 19, rodiče Jaroslav Kříž a Alexandra Chaloupková.
17. 12. 2010 Jakub Jobák, Luková č. p. 135, rodiče Radek Jobák a Michaela Prokopová.
20. 12. 2010 Gabriel Záliš, Luková č. p. 46, rodiče Oldřich Záliš a Lenka Duspivová.
V tomto roce se v naší obci narodilo 12 dětí, pět děvčátek a sedm chlapečků.

V obci žije 19 občanů starších 80 a více let, z toho jedenáct žen a osm mužů. Nejstarší
občankou obce je paní Marie Pišťáčková, ve věku 88 let. Nejstarším mužem v obci je pan
Václav Krátký, ve věku 85 let, z č. p. 108.

Nejstarším manželským párem jsou paní Anna a pan Václav Krátkých z č. p. 108. Paní Anně
je 88 a panu Václavovi 85 let.
Základní školu v Lukové v letošním roce navštěvuje 15 žáků a mateřskou školku 24 dětí.
V tomto roce žije v obci 716 obyvatel, z toho v Květné 67 české národnosti, v Lukové 649
obyvatel české národnosti a jeden obyvatel ukrajinské národnosti.

Havárie ve světě, které ovlivňují ovzduší i v naší zemi
Sopka, která zastavila lety
21. března se na Islandu probudila sopka s nevyslovitelným jménem Eyjafjallajőkull a
ochromen byl život na mnoha místech planety. Z okolí vulkánu byly evakuovány stovky
obyvatel a mrak sopečného popílku se rozvířil nad severní Evropu a dva dny po erupci se
prach objevil i nad naší republikou. V Praze z Ruzyně nemohla letadla vzlétat ani přistávat tři
dny. Vrtulníky mohly do vzduchu jen v nejnutnějších případech. Nejen letecké společnosti
počítaly obrovské finanční ztráty. České cestovky a hotely je vyčíslily na půl miliardy korun.
Celosvětově se škody vyšplhaly na stovky miliard korun. Tyto údaje jsou čerpány z deníku
Blesk.
Příroda ničila a zabíjela lidi a lidé zamořili přírodu ropou - Ropná tragédie
Je to největší ekologická tragédie v dějinách USA. Do Mexického zálivu uniklo od dubna
do července zhruba 800 milionů litrů ropy poté, co explodovala ropná plošina společnosti BP.
Skvrna se rozprostřela na americkém pobřeží od Floridy po Texas. Za její odstranění zaplatí
BP více než 180 miliard korun, ale problémy s obnovením ekosystému budou trvat roky.
Vrt, z něhož ropa unikla, se podařilo definitivně ucpat až v polovině července. Příčiny nehody
jsou stále neznámé. Zahynulo nepředstavitelné množství druhů živočichů.
Jedovatý kal v Maďarsku
Ekologická katastrofa postihla v říjnu západní část Maďarska poté, co ji zaplavil jedovatý kal
z hliníkárny v Ajce. Protrhla se hráz nádrže. Havárie si vyžádala deset životů, zamořeno je
40 kilometrů čtverečních.

Zemětřesení na Haiti
V lednu zabilo 300 tisíc Haiťanů ničivé zemětřesení, milion lidí přišel o bydlení. Země se
z tragédie dosud nevzpamatovala a navíc ji decimuje epidemie cholery.
Kolik takových různých katastrof a jak dlouho je bude naše planeta Země umět zpracovávat,
aby na ní život nezanikl? Určitě to nejvíce záleží na nás, lidech.

Slovo na závěr
Pro náš, občany v Lukové a v Květné, je potěšitelné, že i v tak komplikované době dokážeme
zatím svou obec zvelebovat a po práci se i pobavit.

Dodatek k zápisu roku 2010 - Společenské dětní - Kronik str. 157, Opis
kroniky str. 224.
Letos v prosinci uplynulo již 10 let od úmrtí zakladatele kynologie u nás v obci - pana
Vladimíra Janyše - lukovského občana. Byl aktivním členem a zkušeným rádcem až do konce
svého života, nedožitých 80 let, kterých by se dožil 8. května v následujícím roce 2001. Určitě
by se nyní těšil aktivitě současných kynologů také proto, že jeho celoživotní práce úspěšně
pokračuje.

2011
Slovo na úvod
Dlouholeté, mnohaleté úsilí o získání nemovitosti kulturního domu v naší obci do jejího
vlastnictví nebylo marné. Opravdu, po dlouhých a nelehkých, ba přímo složitých jednáních
celá budova, včetně přilehlého pozemku, je již od letošního dubna zapsána do katastru
nemovitostí na listu vlastnictví naší obce.
Poděkování patří paní starostce Fojtů, která dokázala pro všechny úřady a komise
na krajských i celostátních úrovních doložit všechny potřebné doklady, dokumenty a posudky
i některou dokumentaci, kterou obec musela nechat znovu zpracovat. Ale také doložit, jakým
způsobem je nemovitost využívána. Našla také pomoc pro jednání s úřady u bývalé senátorky
za KDU-ČSL paní Ing. Ludmily Müllerové a současného senátora za KDU-ČSL pana Ing.
Petra Šilara. Tím, že je budova již naše, může se již obec o ni starat. Vzhledem ke stavu,
v jakém se nachází, je nutné provést velkou rekonstrukci.
V takto složité době stíhané stále se prohlubující krizí a při veškerých starostech o obec, je to
dílo, které možná ani leckterý občan nedokáže ocenit. Věřím, že takových je však málo.

Veřejně prospěšné práce
V tomto roce veřejně prospěšné práce převážně vykonávali pan Václav Kalous a pan Karel
Paluřík.

Dotace
V loňském roce naše obec obdržela grant Pardubického kraje ve výši 100 tisíc korun
na opravu sportovního zařízení. Obec tuto finanční částku použila na opravu kabin
na fotbalovém hřišti. Po dlouhá léta se budova používala bez jakékoliv údržby právě také
pro nedostatek peněz. Zároveň se provádějí i práce v okolí kabin - jako odvodnění přilehlého
pozemku i s úpravou terénu, aby se co největší plocha mohla udržovat travní sekačkou.
Při této práci je třeba vyzdvihnout obětavost pana Ladislava Šebrleho, fotbalisty a bývalého
občana obce, a také pana Petra Duspivy, současného předsedy Tělovýchovné jednoty
v Lukové. Současné práce uvnitř kabin představují z gruntu opravený interiér, který,
po prohlídce i veřejností, od léta slouží svému účelu.

Dotace, o které obec v tomto roce žádala a které nám byly poskytnuty, využila obec
následovně:
- oprava jídelny v základní škole,
- pro první část nového územního plánu obce Luková,
- pro opravu válečného hrobu na hřbitově v Lukové,
- pro kulturní a sportovní akce - Lukovský mandel a letní koncert v kostele svaté Markéty
v Lukové,
- pro částečnou výstroj a vybavení pro dobrovolné hasiče v Lukové (rukavice, speciální přilby
a podobně),
- pro postupnou opravu č. p. 125 (bývalé kadeřnictví).
Výše uvedené akce dotoval (tj. částečně financoval) Pardubický kraj. Zcela uhradil pouze
opravu jídelny ve škole. Na celkem nákladnou opravu válečného hrobu přispěl Svazek obcí
Lanškrounska. Ve školní jídelně byla opravena podlaha, obklady, výdejní okénka a pořízen
nový nábytek.
Odpady
Odpady a jejich likvidace představují pro obec značnou finanční částku. V roce 2010 činily
328 tisíc 503 koruny. Vybrané poplatky od občanů činily 236 tisíc 569 korun na úhradu těchto
nákladů. Obec doplácela 91 tisíc 934 korun ze svého rozpočtu. Avšak za to, že třídíme odpad,
obec obdržela od firmy Eko-Kom finanční příspěvek 47 tisíc 783 koruny. Výše tohoto
příspěvku se poskytuje podle vytříděného odpadu.
Přesto obec poplatky pro letošní rok 2011 nenavýšila a doplatek opět dotovala ze svého
rozpočtu.
Poplatek za odpady na jednu osobu a rok činí 350 korun. Poplatek za jednoho psa je ve výši
90 korun a za každého dalšího 120 korun na jeden rok. V naší obci jsou tyto poplatky jedny
z nejnižších oproti ostatním obcím - díky Obecnímu úřadu.
Daň
Daň z nemovitosti, která byla dle novely zákona o dani z nemovitosti již od roku 2010
navýšena (o to se stará stát a tím občané trpí). Naše vláda nedostatek financí pro stát se stále
více snaží daně navyšovat, a tím dostává peníze z občanů. V naší obci tato daň v tomto roce
i v příštím 2012 zůstává stejná.

Veřejné dění společenské
Tradiční společenské akce jsou pořádané každoročně místními organizacemi, Obecním
úřadem a také soukromými osobami. Některé se daří více, jiné jsou občany, pro které se
všechno dění vlastně chystá, zastoupeny méně. Důležité je, že se tyto akce konají a přibývají
i nové a převážně jsou občany hodnoceny kladně.
Jak Dětský karneval, Sousedské posezení, Beseda s důchodci, Floristické dílny anebo
Mikulášská nadílka a jiné.
Letošní ročník byl pro Lukovský mandel již pětadvacátý. Přičemž první - jako nultý, se
nezapočítává. První pochod se uskutečnil 31. 5. 1986, ten letošní 28. 5. 2011. A to už je
tradice.
V současnosti k pěším trasám přibyly trasy pro cyklisty, takže se počet účastníků zvyšuje,
ovšem vždy záleží také na počasí. A to právě letošním turistům nepřálo. Teplota dosahovala
jen ke dvanácti stupňům Celsia a celý den pršelo. Přesto do terénu vyrazilo celkem
90 účastníků, z toho PĚŠÍ 10 km 19 účastníků, 15 km 17 účastníků; CYKLO 20 km
13 cyklistů, 30 km 5 cyklistů a 40 km 36 cyklistů.
Oblibu si našly koncerty pořádané v lukovském kostele svaté Markéty. Avšak při letošním
letním koncertu hlasy našich hostů ze souboru Mužáků z Pohořelic u Brna předčily všechny
ostatní. Jejich hlasy při výborné akustice kostely unesly do nadšení všechny účastníky.
Zážitek z jejich zpěvu si zapamatuje každý. Díky.
K těm tradičním každoročně pořádaným v letošním roce přibyla akce celorepublikově
významná. Ve dnech 19. až 21. srpna se konalo na cvičišti místní Základní kynologické
organizace celorepublikové Mistrovství České republiky mládeže ve výcviku psů. Tato akce
se mohla uskutečnit díky členům místní organizace, kteří se při náročné práci výcviku psů
věnují „naplno“ také úpravám a údržbě jak klubovny, tak i výcvikových ploch a mají
vytvořeno zázemí pro práci i pro cizí kynology. Ale hlavně i pro pořádání i náročných akcí.
Luková tak o to více vstupuje do povědomí občanů z různých míst naší republiky. Přijíždějí
i návštěvníci ze zahraničí.
Celkem 21 závodníků se svými pejsky, vedoucí družstev deseti zúčastněných krajů
z republiky, rozhodčí a figuranti delegovaní Českým kynologickým svazem, rodiče, přátelé a

známí a návštěvníci, ale také organizátoři, to bylo společenství Mistrovství mládeže České
republiky, které pořádala Základní kynologická organizace Luková č. p. 187.
V náročných soutěžích i pro zdatné a zkušené psovody, v kategoriích IPO2, IPO3, ZVV2
při výcviku poslušnosti, stop i obrany mladí kynologové předvedli vrcholové výkony, některé
hodnoceny až 94 nebo 98 body ze sta možných a 70 minimálních bodů! Opravdu vrchol
výcviku.
Ve výsledcích se objevila z jednadvaceti cvičících tato jména.
IPO2
1. místo - Markéta Staffová, pes Matrix, NO (německý ovčák)
2. místo - Eliška Susková, pes Waro z Třešňáku, No (chovná stanice Petra Šolce, figuranta
naší organizace z Lanškrouna)
3. místo - Jana Kubešová, pes Hogan Waji, NO

ZVV2
1. místo - Nikol Vítečková, Tesák, NO
2. místo - Lenka Hromadová, Kaschka, Starý skaut, NO
3. místo - Michaela Šolcová, Meggie z Třešňáku, NO (Lanškroun)
IPO3 - junioři
1. místo - Magdaléna Foglová, Orso, de Alphaville Bohemia, BOM
2. místo - Josef Neužil, Brad Vepeden, NO
3. místo - Jan Konvičný, Coddy od Natálky, NO
Nejlepší družstvo - Pardubický kraj
Mladý Mistr mládeže - Markéta Staffová
Čestná cena - Markéta Staffová
Nejlepší stopař - Karolína Okřálová
Nejlepší v poslušnosti - Nikol Vítečková
Nejlepší v obraně - Jana Kubešová

Mistr se vyhlašuje jenom za mládež do 18 let, a to je Markéta Staffová, a ta se hned
po vyhlášení prolétla rogalem nad hřištěm, Lukovou a okolím s panem Koškou, který tuto

cenu věnoval. Na památku si všichni, včetně rozhodčích a figurantů, odvezli hrníček
z Lukové, věnovaný paní starostkou obce Miroslavou Fojtů.

Čtení z kroniky obce
Pro zájemce o historii obce Obecní úřad Luková a obecní kronikářka zahájily 28. prosince
2011 čtení z kronik v zasedací síni Obecního úřadu. Předčítala kronikářka obce paní Eva
Čtvrtečková.
Čtení bylo ve formě sousedské besedy a bylo pravidelně každý týden v pátečním odpoledni
až do jara, než začaly jarní práce. Zúčastnění si otevřeně při čtení i o minulosti popovídali a
někteří připomněli i vzpomínky z mládí. Slíbili jsme si, že příští rok budeme ve čtení
pokračovat.

Vítání občánků
V letošním roce jsme přivítali do naší obce celkem 11 nových občánků. Slavnostní obřad je
vždy v zasedací síni Obecního úřadu.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka proběhla první lednovou sobotu. Přes velké ekonomické problémy byli
i v letošním roce všichni dárci štědří a vybraný finanční obnos obdržela jako každý rok Česká
charita. Vybraná částka pro tento rok činí v Lukové 15 tisíc a 957 korun, v Květné potom
3 tisíce a 305 korun.

Lukovská hospoda
Od pondělí 21. listopadu je otevřeno znovu pohostinství v Lukové. Novým nájemcem a
hostinským zároveň je pan Jaromír Konárek mladší.

Den Země v Lukové
Slaví se celosvětově 22. dubna. U nás jsme si tento svátek připomněli až 18. června
při příležitosti návštěvy pana senátora za KDU-ČSL v obci, pana inženýra Petra Šilara.
Den Země je označován jako svátek stromů a přírody.

Pan senátor přivezl magnólii - strom, který obci věnoval a zasadil ji na prostranství
před domem v Květné (bývalá budova školy). Sázení zpestřily kulturním programem děti
z naší školy a pomáhaly také magnólii sázet.
Obec bude pokračovat ve výsadbě stromů na obecních prostranstvích jako náhrady za stromy
vykácené.

Cyklo Glacensis
Účastníci této akce projížděli 20. května naší obcí. Jedná se o název největší mezinárodní
cyklistické akce v česko-polském pohraničí, která má za cíl podporovat cestovní ruch,
sportovně vzdělávací akce a přátelské kontakty. Početně silná skupina včetně starostky města
Lanškrouna paní Mgr. Stanislavy Švarcové se zastavila krátce před Obecním úřadem a
dostalo se jim malé občerstvení v podobě čerstvých koláčů z místního Štefanova pekařství.
Cyklo Glacensis je přístupný všem, kteří mají zájem o cykloturistiku a rádi vnímají krásy
přírody. Naší obcí vedou dvě cykloturistické trasy.

Lukovští Mistři sportu
Bratři Miroslav a Jaroslav Krskovi si ve svých letech připisují další sportovní úspěchy.
V letošním roce každý ve své věkové kategorii získal opět Mistrovský titul.
Osminásobný Mistr světa v duatlonu pan Miroslav se umístil na třetím místě na Mistrovství
světa v duatlonu ve Španělsku. Čtvrté místo získal na Grosglockner v sousedním Rakousku.
V Pardubicích vybojoval 1. místo na 10 000 metrů v atletice na Mistrovství České republiky a
přidal ještě další titul Mistra republiky na 1 500 metrů tamtéž. Tím se stal pro letošní rok
dvojnásobným Mistrem České republiky v atletice ve své věkové kategorii.
V anketě o Nejlepšího sportovce pro rok 2011 v okrese Ústí nad Orlicí obsadil pan Miroslav
Krsek 3. místo.
Mistrem republiky pro rok 2011 v duatlonu je pan Jaroslav Krsek. Mistrovství se konalo
24. září v Žamberku.

Zatmění Měsíce
15. června bylo i v naší obci pozorovatelné i pouhým okem úplné zatmění Měsíce.
Od 21. hodiny trvalo celých 100 minut a bylo ho možné sledovat kromě severní Ameriky
po celém světě. Měsíc se dostal do stínu Země tak, že na něho nedopadaly vůbec paprsky
Slunce.

Tornádo
Uvádím některé zápisy ze světa, co se „zdánlivě“ týkají i nás, občanů v Lukové.
První letní den u nás bylo od rána chladno a pršelo. Ale „kousek“ od nás, v Pardubicích a
okolí, řádilo ničivé tornádo. O tomto ničivém jevu přírody jsme v minulosti slýchali z různých
míst naší planety. Avšak nyní už našlo cestu i k nám do republiky. Během několika
posledních let o něm byly zprávy i z jiných míst v republice.

Ozónová vrstva
8. dubna letošního roku Česká televize ohlásila ve zprávách úbytek ozónové vrstvy
na severním pólu o 40 procent a zasahuje až nad naši republiku.

Zemětřesení v Japonsku
11. března postihlo Japonsko zemětřesení o síle 8,9 stupňů Richterovy stupnice a následné
10 metrů vysoké vlny tsunami. Byla zasažena i jaderná elektrárna a došlo k jaderné katastrofě.
O týden později je hlášeno 10 tisíc mrtvých, 800 tisíc lidí je bez přístřeší, nejsou potraviny,
pitná voda, benzín. Jaderný mrak se šíří po naší planetě.

Sopečný mrak
19. května soptí další sopka na Islandu. Mrak z jejího popílku se 26. května dostal
už až nad Německo, Polsko a dnešním dnem, 27. května, měl být i nad naší republikou,
hlavně nad její severní částí. V Německu kvůli popílku byly omezeny i lety letadel.
Naši republiku mrak nakonec minul, což je moc dobře a je hlášeno, že se vulkán zklidňuje.

Zemřel pan prezident
18. prosince 2011 zemřel první prezident Československé a následně i České republiky
po listopadové revoluci roku 1989, pan Václav Havel. Člověk, který se významně zasloužil
o svobodu a demokracii v naší zemi. Truchlí všichni lidé, které odchod Václava Havla
bolestně zasáhl.

Počasí
V lednu vládlo pravé zimní počasí s teplotami hluboko pod nulou, ale i s krátkou oblevou, a
tím i s vysokou hladinou vody v potoce.
Začátkem měsíce února ustoupily mrazy a teploty vystoupily nad nulu. U nás všechen sníh
roztál. V druhé dekádě pak pršelo při teplotách okolo nuly, následovalo náledí a mnoho
dopravních nehod. Až v poslední dekádě byl únor pravým zimním měsícem s teplotami
pod –10 °C.
Březen pokračoval v únorových mrazivých dnech až do 11. 3., kdy se oteplilo a padaly
teplotní rekordy do 15. 3. až +19,5 °C s čerstvým větrem.
Televizní stanice Nova 8. 3. hlásila, že letošní předjaří je nejsušší za posledních deset let.
Duben je větrný, začátek studený, potom teploty i nad 22 °C, jinak místy v republice i teplotní
rekordy. Až na Velikonoční pondělí 25. 4. přišla bouřka s ochlazením. Konec měsíce je
oteplení se silnými bouřkami a lijáky. Pálení čarodějnic se nevydařilo.
Po poslední dubnové bouřce přišlo hned 1. 5. ochlazení velké a sněžení do 3. května. Vzrostlá
rozkvetlá tráva a silně kvetoucí stromy, vše je pod sněhem. Meteorologové v televizi varovali
proti ledovce a mrazu až –8 °C na ráno 4. 5. Opravdu u nás byl mráz –6 °C, jinde v republice
až –13 °C. Ranní mrazy od –5 °C do –2 °C trvaly ještě pět dní. Denní teploty se postupně
zvyšovaly až k +25 °C, ale rána i večery byly chladné až do 24. 5. Následovaly bouřky, déšť,
ochlazení i přes den, až poslední dva dny opět oteplení k +26 °C. Následkem mrazů však byla
horší úroda ovoce.
Červen vcelku teplý, deštivý a s častými bouřkami, zvláště 30. za velkého dusna přišla bouřka
se silným deštěm. U nás bez následků, ale na různých místech v republice přívalové deště se

záplavami. Zatím nejteplejším dnem letošního roku byl 29. červen s +30 °C (řečeno
při televizním zpravodajství).
Červenec jako celý měsíc je meteorology označen jako nejchladnější a nejmokřejší
za posledních 11 let. Napršelo místy tolik v republice, že byly povodně se záplavami, které se
opakovaly 2x po týdnu. Zvláště na západě a severu republiky a také na Moravě se značnými
škodami. Pro naši obec je štěstí, že jsme toho nejhoršího tentokrát byli ušetřeni, což je dobře.
Také první polovina srpna je provázena chladným a mokrým počasím. Až 16. 8. byl celý
slunečný a teplý den s +24 °C. Konečně se dá sklízet obilí. A 21. srpna začalo parné počasí
s teplotou až přes +35 °C. Úmorná vedra, padaly teplotní rekordy, trvala celý týden, kdy se
náhle ochladilo po příchodu studené fronty s deštěm a bouřkou na pouhých 11 °C. Poslední
srpnový den je znát, že se pomalu blíží podzim. Z přírody voní zoraná pole a fouká studený
vítr při teplotě +24 °C.
Léto bylo převážně studené a deštivé po celý červenec a polovinu srpna. Září dohání, ba i část
října se sluníčkem a denními teplotami až +26 °C. Obrat nastal 7. října s prudkým ochlazením
na +9 °C. První ranní mráz byl až 15. října –5 °C.
Listopad je téměř beze srážek a je meteorology označen jako nejsušší listopad za posledních
200 let. V republice jsou prázdné rybníky, řeky se nechají místy přejít nasucho. I u nás
v potoce teče minimálně vody. Vysychají i studny. Za nedostatek srážek může tlaková výše
nad východní a střední Evropou. Přetrvává inverzní ráz počasí.
Prosinec byl teplý a se srážkami převážně dešťovými. 5. prosince přišla bouřka, hustě padaly
kroupy, které přešly ve sněžení. Štědrý den byl se sněhem, 25. 12. se znovu oteplilo, sníh
zmizel. Až 30. 12. nachumelilo a na Silvestra opět sníh při +3 °C zmizel. Tak končí rok 2011
s abnormálně suchým listopadem a teplým prosincem. Vánoce byly nejteplejší za posledních
60 let.

Krize
Jen velmi krátce - krize trvá stále, nezaměstnanost také a vše zdražené se zdražuje znovu.
Lidem se žije hůře a celková nespokojenost s vládou roste. Dochází k protestům a stávkám.

Úmrtí
22. 2. 2011

pan Květoslav Hejl, nedožitých 90 let, Luková č. p. 17.

12. 4. 2011

pan Vlastimil Zachař, 54 let, Luková č. p. 102.

23. 4. 2011

pan Jaroslav Marek, 80 let, Luková č. p. 177.

20. 5. 2011

pan Vlastimil Záruba, 83 let, Luková č. p. 22.

7. 6. 2011

pan Josef Schwarz, nedožitých 88 let, Luková č. p. 74.

16. 7. 2011

pan Vladislav Klubrt, 44 let, Luková č. p. 70.

28. 8. 2011

pan Jaromír Konárek, 53 let, Luková č. p. 54.

16. 9. 2011

pan Hugo Matyáš, 71 let, Luková č. p. 170.

6. 11. 2011

pan Jiří Paluřík, 81 let, Luková č. p. 78.

15. 11. 2011 pan Bohuslav Franc, 71 let, Luková č. p. 41.
Letošní rok 2011 nás opustilo deset mužů, spoluobčanů.

Narozené děti
5. 1. 2011

Veronika Potužníková, Luková č. p. 113, rodiče Jiří Potužník a Jarmila
Klubrtová.

24. 1. 2011

Anna Dreslerová, Luková č. p. 216, rodiče Roman a Eliška Dreslerovi.

25. 3. 2011

Justýna Dolečková, Luková č. p. 123, rodiče Miroslav a Jana Dolečkovi.

30. 4. 2011

Matyáš Elner, Luková č. p. 150, rodiče Tomáš a Lucie Elnerovi.

11. 6. 2011

Vlastimil Sýkora, Květná č. p. 33, rodiče Michal Sýkora a Jiřina Uchytilová.

19. 8. 2011

Nela Klíčová, Luková č. p. 114, rodiče Jiří Klíč a Milena Krsková.

25. 8. 2011

Richard Popelář, Luková č. p. 195, rodiče Radoslav a Vladislava Popelářovi.

Čtyři děvčátka a tři chlapečci přibyli mezi lukovské občany v tomto roce 2011. Všechny
novorozené děti byly přivítány do života na slavnostním obřadu v zasedací síni Obecního
úřadu.

Nejstarší občané
16 žen a 7 mužů, celkem 23 spoluobčanů, jsou občané ve věku 80 a více let.
Nejstarší občankou obce je paní Marie Pišťáčková ve věku 89 let, nejstarším občanem pak
Václav Krátký ve věku 86 let.
Nejstarším manželským párem jsou i nadále manželé Anna a Václav s příjmením Krátký
z č. p. 108. Paní Anně je 89 let a panu Václavovi 86 let.

V základní škole se v tomto roce učilo 16 dětí a v mateřské školce 24 dětí.

Počet obyvatel
V tomto roce 2011 v naší obci žije 706 občanů (o 10 méně než v roce loňském). Z toho
v Květné 64 obyvatel a v Lukové 642 obyvatel.

Slovo na závěr
Sčítání lidu
K 31. říjnu 2011 proběhlo na planetě Zemi celosvětové sčítání obyvatel. Byla vydána zpráva,
že planetu Zemi obývá sedm miliard lidí. Dvě minuty po půlnoci oznámili z ruského
Kaliningradu narození chlapečka Pjotra a bylo dovršeno ono číslo. Zprávy v televizi však
uvádějí, že se ozvaly i další stanice ze sedmi oblastí z různých částí Země oznamující zrození.
Také jsou i místa, která zrození ani oznámit nemohou. Ale pomyslná sedmá miliarda je
překročena určitě (k 31. 10. 2011). Také jsou země, například rozvojové, kde sčítání lidu
vůbec neprobíhá. Nejlidnatější je v Nizozemsku a v Bangladéši.

2012
Slovo na úvod
Veřejně se mluví i píše v tisku o nejhorší vládě od roku 1989. Naše republika navyšuje státní
zadluženost a číslo zadluženosti v miliardách stále roste. Vláda ke konci roku dala občanům
„pěkný dárek“. Navýšila daně u všeho zboží, ale hlavně u potravin a léků. Sama si však
pro sebe navýšila, ale i pro všechny poslance, pro každého už tak vysoké platy o 5 tisíc korun
na měsíc. Je to výsměch pro celý národ. Jak to bude za dva roky, kdy bude končit vládní
volební období? Přitom neustále roste nezaměstnanost, přibývá lidí, co žijí na pokraji nouze.
A na to stát peníze nemá.

Veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce vykonávali opět pan Václav Kalous a pan Karel Paluřík. A ty se
týkají především úprav a údržby veřejných prostranství a prací potřebných pro obec během
roku.
Obec dokončila opravu obecního bytu v přízemí hasičské zbrojnice a dalšího bytu v prvním
patře kulturního domu.
Stavebními úpravami v budově základní školy však zanikl obecní byt z důvodu rozšíření
kapacity pro mateřskou školku. Prostory stávající mateřské školky obci pro velký počet
předškolních dětí v současnosti nestačily. Na základě požadavků rodičů zastupitelstvo obce
rozhodlo již v roce 2011 o přemístění stávající a kapacitně nedostačující mateřské školky
v Lukové do budovy základní školy, kde jsou větší prostory a v roce 2012 nechala obec
zbudovat další třídu a sociální zařízení pro předškoláky v základní škole. Tyto prostory si
vyžádaly velké úpravy. Otlučení omítek, nové rozvody elektrické energie, nové stropy,
podlahy, sociální zařízení, ale také vybavení nábytkem, lehátky a jiné. Byl zřízen také další
vchod do budovy a nová společná šatna jak pro školáky, tak i pro předškoláky. Na školní
zahradě přibylo pískoviště a oplocení - zatím provizorní. Úpravy budou pokračovat ještě příští
rok na jaře. Důležité je, že se práce stihly udělat včas pro začátek nového školního roku
1. září 2012.

V souvislosti rozhodnutí obecního zastupitelstva o přemístění školky do základní školy se
zastupitelstvo obce zároveň usneslo sloučit od 1. ledna 2012 mateřskou školku a základní
školu do jednoho subjektu. Při počtu dětí 24 ve školce a 13 dětí ve škole zastávaly funkce
ředitelek dvě osoby. Na základě tohoto sloučení bylo rozhodnuto také vedení jednou osobu.
Ředitelkou sloučeného subjektu se stala současná ředitelka základní školy paní Mgr. Eva
Šaršonová. Ta jako jediná má ze stávajícího pedagogického personálu potřebné vzdělání
pro výkon této funkce. Bývalé ředitelce mateřské školky paní Radce Carbolové bylo
nabídnuto místo učitelky v naší mateřské školce, to však striktně odmítla a našla si
zaměstnání v mateřské školce v Lanškrouně.
Celá stavební úprava v základní škole pro školku je pro tento rok jen částečná. Úplné
dokončení bude provedeno v příštím roce 2013. Zastupitelstvo zvažovalo rozšířit stávající
prostory mateřské školky, jenže se školka nachází v záplavovém území a jakákoliv přístavba
byla Obecnímu úřadu zamítnuta z důvodu záplav, které naši obec postihují.
Stávající prostory pro obecní knihovnu byly již nevyhovující. Proto došlo ze strany Obecního
úřadu k jejímu rozšíření o další místnost. Nové podlahy, nové regály na knihy jsou ve dvou
místnostech a návštěvníci knihovny mají větší pohodlí i přehled při vybírání knih.
V červnu tohoto roku proběhla kolaudace opravy budovy č. p. 125. Část prostor je pronajata
panu Kučerovi (z č. p. 203) k provozování masáží. Druhá část budovy poslouží jako technické
zázemí pro obec a zaměstnance obce. Finanční část dotací nestačila na úhradu venkovní
omítky pro celou budovu, tak zbylou část dodatečně nové omítky uhradí obec z vlastního
rozpočtu.
Na obecním pozemku za lávkou u č. p. 147 (Volfovi) zřídila obec další stanoviště pro tříděný
odpad, což by mělo posloužit pro zlepšení pořádku v obci.

Dotace
Pro letošní rok získala naše obec dotace od Pardubického kraje na opravu místních
komunikací ve výši 100 tisíc korun a na věcné vybavení pro dobrovolné hasiče 30 tisíc korun.
Dotace na vybudování dětského hřiště a pro úpravu sběrného dvora nám přiznány nebyly.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo tyto dvě akce realizovat z vlastního rozpočtu. V letošním roce
se je však nepodařilo uskutečnit.

Do doby, než bude dětské hřiště pro veřejnost vybudováno, mohou maminky s dětmi využívat
zahradu u základní školy s tím, že sem budou děti chodit v doprovodu dospělých osob a
na vlastní nebezpečí. V pracovních dnech po 15. hodině a o prázdninách a víkendu po celý
den.
Poplatky pro tento rok za odpady a ze psů zůstávají nenavýšeny oproti loňskému roku. Tedy
350,- na osobu a rok a 90,- za jednoho psa a 120 korun za každého dalšího.

Společenské dění
Dětský Silvestr
K tradičním společenským akcím, o kterých se rok co rok v kronice zmiňuji, se pořádaly
i letos. Můžeme k nim zařadit i Dětský Silvestr, pořádaný 31. prosince základní školou
v Kulturním domě. Začátek této zábavy byl v deset hodin dopoledne. Slosováním a rozdáním
všech výher, kdy vyhrává každý los, se v podvečer rozešly děti i s rodiči do svých domovů.
Občerstvení zajistila paní Jandová mladší.
Lampiony štěstí
Další prosincovou akcí, kterou poprvé organizoval Sbor dobrovolných hasičů spolu
s Tělovýchovnou jednotou a Obecním úřadem Luková, bylo vypouštění lampionů štěstí
s přáním Ježíškovi. V sobotu 1. prosince v půl čtvrté odpoledne se v kulturním domě
v Lukové sešly děti s rodiči a organizátory této akce. Každé dítě dostalo lampionek a napsalo
k němu přáníčko. Pak se všichni vypravili na místo dětem tajné a společně vypustili lampiony
s přáním. Každý si s sebou musel vzít baterku, protože se vraceli zpět už za tmy. Vzlétlo
na sedmdesát lampionů, akce se vydařila a všem se moc líbila. Byla to nádherná podívaná
i z dálky, jak rozsvícené lampiony stoupaly k nebi a mírný vítr je pomalu odnášel v dál.
Vánoční diskokabaret
V pátek 7. prosince 2012 v 17 hodin se děti bavily na Vánočním diskokabaretu pro děti, také
v Kulturním domě. Kromě dětí samotných účinkovali Honza a Ruda Petrášovi a DJ Daniel
Jan z Prahy. K vidění a slyšení byly písničky, divadlo, soutěže i veselé povídání. Samozřejmě
občerstvení a Mikulášská nadílka a také knížky od pana Petráše. Akci pořádal Obecní úřad a
kulturní komise Luková.

Ples
Český rybářský svaz - místní organizace Lanškroun v sobotu 3. března 2012 od 20 hodin
v našem kulturním domě pořádal tradiční Rybářský ples. Zváni byli všichni občané. Tak byl
využit náš kulturní stánek i pro cizí zájemce, pro které byla organizátory zajištěna autobusová
doprava z Lanškrouna i zpět. Vstupné bylo 100 korun, hrála hudba Protektor Hanušovice
Vladimíra Sklenáře.

Fotbalový kroužek
Fotbalový kroužek pro děti vedou páni Duspiva, Chaloupka a Šípek. Navštěvují ho děti
lukovské, ale také i děti z Damníkova. V létě trénují na hřišti u nás v Lukové a v zimě
v tělocvičně v Damníkově a ve škole u nás v obci. Balony dětem uhradila obec, rozlišovací
dresy zasponzoroval pan Pirkl.

Ocenění Ministerstva obrany České republiky
V roce 2009 nechala obec Luková opravit pomník padlým obětem obou světových válek
u autobusové zastávky a v letošním roce byla dokončena oprava válečného hrobu na místním
hřbitově i s důstojným uložením ostatků zastřelených zajatců.
V roce 1945 bylo u hřbitovní zdi německými vojáky zastřeleno devět ruských zajatců.
Nejprve byli pohřbeni za hřbitovní zdí. Teprve v roce 1948 byla jejich těla exhumována a
uložena do válečného hrobu na hřbitově.
Na opravu tohoto hrobu na základě žádosti nám poskytl dotaci ve výši 29 tisíc korun Svazek
obcí Lanškrounska, jehož jsme členem. Další část nákladů ve výši 36 tisíc korun hradila obec
ze svého rozpočtu.
Výsledek snažení obce ocenila paní Heinrichová z Městského úřadu v Lanškrouně a spolu
s obcí Strážná navrhla i naši obec Lukovou na ocenění Ministerstva obrany České republiky.
Pamětní plaketa byla zástupcům naší obce slavnostně předána na Krajském úřadu
Pardubického kraje v květnu loňského roku.

Čápi
I když se nezmiňuji v kronice o hnízdění čápů u nás v obci každým rokem, jsou po celá ta léta
čápi našimi stálými společníky. Pravidelně se k nám každým rokem vrací, letos přiletěli

už 4. dubna, což je nezvykle brzy. To je známka toho, že se jim u nás daří i líbí. Přes léto
vychovala čtyři mláďata, obvykle mají dvě až tři. A své právo na hnízdo musí některý rok
tvrdě hájit. Při jejich jarních návratech na střeše kostela a jeho okolí bývá čápů i několik
desítek. Před šesti lety jich v jednu chvíli létalo okolo kostela 45 a letos jsem jich sama
napočítala 23. Původně hnízdili na komíně základní školy, který velkou vahou hnízda však
trpěl. Tak v roce 1996 jejich hnízdo hasiči za odborného vedení starosty obce pana Pauluse
přestěhovali o několik metrů dál na vysoký sloup na školní zahradě pomocí velkého
autojeřábu. Před samotným přemístěním musela být ještě svařena kovová konstrukce
pod hnízdo. Přemístění hnízda bylo provedeno na podzim, po odletu čápů a muselo být
odborně upevněno, aby čápi při prvním jarním příletu hnízdo osídlili. Procento osídlení
přemístěných hnízd je okolo šedesáti procent. Přece jen už tenkrát se k nám čápi po léta
vraceli. Tak jsme napjatě čekali na jaro 1997. Čápi přiletěli, přemístěné hnízdo přijali za své a
vychovali v něm napoprvé tři mláďata. A tak se naše obec pro tento čapí pár stala
opravdovým domovem. Vše je popsáno v kronice pro rok 1996 a 1997.

Počasí
Začátek roku je s lednovými teplotami nad 0 °C, až rekordními (+12 °C) a s dešťovými
srážkami s vysokou vodou v potoce.
6. ledna se přes naši vesnici přehnal orkán Andrea se silným větrem a hustým deštěm.
Na horách se sněžením, kde je až jeden metr sněhu.
13. ledna jsme seděli na Obecním úřadě u čtení z obecní kroniky pro občany a v tom přišla
ona bouře. Přehnala se přes celou naši obec. Vše jsme pozorovali z okna. Třikrát silně
zahřmělo a strhla se prudká vánice. Když jsme se po dvou hodinách rozcházeli do svých
domovů, silnice byla pokryta umrzlým a uježděným sněhem a na cestu nám svítil měsíc.
V letošní zimě první takový opravdový zimní lednový den. A následovalo ochlazení
s mrazem.
25. ledna zasáhla Zemi nejsilnější geomagnetická bouře za posledních sedm let, způsobená
erupcí na Slunci. Sluneční částice měly dopadnout na severní pól. Poté se prudce ochladilo,
proudil k nám velmi studený vzduch z pevniny z východu, který zasáhl téměř celou Evropu.

Mrazivé dny s teplotami i –29 °C přešly i do února. Polsko hlásilo 12 obětí zemřelých
na následky umrznutí, Ukrajina 18, Slovensko jednu. 8. února u nás ráno jasné s –18 °C, jinde
na různých místech republiky jsou hlášeny teplotní rekordy, například Šumava –39,4 °C.
15. února chumelí s vichřicí, přes den bílá tma a hromadné dopravní nehody v celé republice.
Na jedné se srazilo 50 aut. Jsou závěje, bílá tma i u nás, sníh je nafoukaný i na zdech domů.
Sněží i druhý den, je vyhlášena sněhová kalamita, Česká republika je zavalena sněhem.
Je neprůjezdná silnice na Lanškroun, zapadl tam i autobus. Některé vesnice jsou odříznuty
od ostatního světa. V horských oblastech padají laviny i na silnice, na silnicích stojí kamiony
i 30 kilometrů dlouhé fronty. Po třech dnech se oteplilo a sníh pomalu taje. Až 24. února prší,
je +5 °C a potok u nás je plný vody, hrozí vylití z koryta. Jinde v republice jsou povodně a
velké kry v řekách i 18 kilometrů dlouhé, kde je musí hasiči odstřelovat. U nás se voda
z potoka vylila i na zahrady a 29. 2. jsme beze sněhu.
Téměř celý březen se držely ranní mrazy i –10 °C, ale přes den byly teploty už nad nulou.
18. 3. byly i přes +20 °C, teplotní rekordy zaznamenaly meteorologické stanice
na 134 místech v republice. Naproti tomu v poslední březnový den jsme zažili chumelenici se
silným ledovým větrem a teplotou –3 °C.
Začátek dubna byl teplý až +19 °C, pak bylo pravé aprílové počasí i s chumelením
o velikonočních svátcích 6. až 9. dubna a ranními mrazíky až –8 °C. Přes den pak +2 °C
až +4 °C. Od 26. dubna oteplení k +20 °C, nastal silný zvrat v teplotách s rekordními
teplotami až k +27 °C, na slunci až k +40 °C se silným jihovýchodním větrem. Ranní teploty
zůstávají 0 °C až +2 °C. První jarní bouřka s deštěm přišla 20. dubna.
První májové dny byly s bouřkou, deštěm, teplotou přes +30 °C, ale s následným ochlazením
přes den jen okolo +14 °C a s chladnými rány. A 11. května byla u nás ráno teplota –5 °C,
jinde v republice až –9 °C. Není pamětníka, jak bohatě jsou stromy a celá příroda doslova
obalena rozvitými květy. Vše pomrzlo. U nás byly stromy doslova obaleny ledem, rybízy,
angrešty, ořechy i vlašské, brambory, jahody i jiné rostliny. Tak nezvykle hojně vše rozkvetlé
pomrzlo. Čekali jsme na další měsíce, co z té krásy zbude. Svého jsme měli ze zahrad
opravdu minimum. Přes den pak bylo jasno, na sluníčku teplo, ale v chládku celodenní mráz a
zem zmrzlá. Následovalo postupné oteplování přes den až +24 °C, beze srážek a je sucho.
Až 28. a 31. 5. byly bouřky, u nás ale bez deště. Teplo, větrno a sucho.

První červnový den zapršelo a ochladilo se. Až do poloviny měsíce je deštivo, i bouřky,
studený vítr a je jen +14°C až +16 °C. Nebylo možné ani usušit seno. 15. června nastal zvrat,
přišly teploty i s tropickými hodnotami a téměř beze srážek. Při letním slunovratu, což je
nejdelší den a nejkratší noc, 21. června se přehnala v noci pořádná a dlouhá bouřka i s deštěm.
Další taková přešla po Svatojánské noci při teplotě noční +20 °C. Poté se ochladilo, ale konec
měsíce byl zase teplý i s tropickou nocí přes +20 °C.
V červenci bylo jen osm dní bez deště. Dvanáct dnů bylo s bouřkami, ostatní propršely. Denní
teploty se střídaly jak chladnější, tak až i tropické. Je velké mokro, není možné sklízet obilí.
Srpen začal s tropickými teplotami přes den i v noci a po týdenním ochlazení se vedra vrátila.
21. 8. teplotní rekordy. +40 °C v Dobřichovicích u Prahy, u nás +38 °C. Po tomto dni přišly
pořádné bouřky každý den do 24. srpna. Teplo přetrvávalo přes den, ale rána i večery jsou
už chladné. Dokonce se houfují už i vlaštovičky. Až poslední den 31. se ochladilo
při pořádném dešti na jen +15 °C. Tak končí letošní prázdniny.
První zářijová dekáda přála babímu létu s teplotami až +24 °C, ale rána byla už studená. Babí
léto s letními teplotami i s bouřkou se vrátilo po týdnu, kdy bylo chladno. S prvním
podzimním dnem 23. září pak přišlo pravé podzimní počasí.
Podobný ráz počasí přetrvával i v říjnu. 8. 10. byl večer první podzimní mráz –2 °C.
Okolo 20. října nám sluníčko dopřálo pár teplých dnů s teplotou až +21 °C. Byly
zaznamenány opět teplotní rekordy. A to na více jak 80 místech v republice. Mnohdy staré
50 let i více. Koncem měsíce už i u nás nachumelilo při –2 °C.
Obrat nastal s prvním listopadovým dnem, sněžení vystřídal déšť. Až do 20. 11. je sychravé,
deštivé, mlhavé počasí při +5 °C až +8 °C. Zmíněného 20. listopadu se ukázalo sluníčko,
na slunci bylo neuvěřitelných +24 °C, ale další dny se vrátila inverze s teplotami nočními
kolem nuly a přes den +4 °C až +8 °C.
Prosinec je mrazivý a se sněhem, 7. 12. v noci –16 °C, 8. 12. už –23 °C ráno. Mrazy
až –15 °C trvaly do 15. prosince. Nato teploty stouply k nule a za přispění deště sníh taje.
21. prosince se znovu ochladilo pod nulu a chumelilo. Vánoce u nás byly bílé, i když
do sněhu zapršelo a sníh při plus jednom stupni tál. Místy vydržel až do 30. 12. Silvestr je
už beze sněhu, ale s ochlazením v noci na –7 °C a při polojasné obloze se loučí s rokem 2012.

Volby
V letošním roce proběhly 12. a 13. října volby do zastupitelstev krajů v republice. V Lukové
naši občané volili kandidáty do Zastupitelstva kraje Pardubického. Voliči mohli vybírat
navržené kandidáty z 19 stran, které vstoupily do voleb. Nakonec vybírali „jen“ ze čtrnácti,
pěti zbývajícím nedali občané ani jeden hlas.
U nás v obci dostali nejvíce hlasů kandidáti Komunistické strany Čech a Moravy - celkem 61
hlasů, vyjádřeno procenty 27,85 z celkového počtu voličů 228. Druhé místo obsadili kandidáti
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) s počtem hlasů 38, což je 17,35 procenta.
Na třetím místě skončili kandidáti ze sdružení Nezávislí s počtem hlasů 34 a 15,52 procent.
Čtvrtí, s počtem hlasů 31 a 14,15 procent byli kandidáti Koalice pro Pardubický kraj. Další
dvě strany - ODS a Strana práv občanů-Zemanovci - získaly jen 11 hlasů. Zbývajících osm
pak dostalo hlas jen jednociferných čísel.
U nás volilo 228 voličů z celkového počtu 575, což je 39,65 procent platných voličů v obci.
Celostátně zvítězili v těchto volbách kandidáti ČSSD, propad postihl kandidáty ODS a
TOP 09, což jsou strany vládní koalice. Podrobné výsledky voleb jsou založeny v příloze
kroniky pro rok 2012.

Písmo Comenia Skript
Do základních škol se zavádí výuka nového školního písma Comenia Script. Nevyučuje se
zatím na všech školách. U nás v Lukové, v malé venkovské škole, ředitelka školy paní Eva
Šaršonová toto písmo vyučuje už od žáčků v první třídě. Ke psaní pak mohou používat jak
toto písmo psací, anebo toto písmo Comenia Script. To je moje malá ukázka, jak se písmo
Comenia Script píše i čte.

Tříkrálová sbírka
V letošním roce u nás chodily opět tři skupinky dětí po třech dětech a jeden dospělý jako
doprovod každé skupinky. Vykoledovaná finanční částka pro charitu činila v Lukové 15.349
korun a v Květné pak 3.733 korun, celkem 19 tisíc 82 korun českých.

Zemědělské družstvo
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek v naší obci je jedno z nemnoha, které přežilo
všechny změny včetně privatizací po revoluci 1989 a poskytuje na rozdíl od jiných firem
zaměstnání občanům z naší vesnice, tak i z mnoha obcí okolních. V současné době, kdy
v minulosti snižovalo stavy zvířat, nastává přebytek zeleného krmiva, zaměstnanci družstva
využili moderního zpracování svých surovin k výrobě elektrické energie v podobě výstavby
BIOPLYNOVÉ STANICE LUKOVÁ.
Podrobnou technickou zprávu o výstavbě a uvedení této stanice do provozu zpracoval jako
příspěvek do kroniky obce Luková pan Jiří Hejl. Nyní již důchodce, ale v dřívějších letech
vedoucí rostlinné výroby ZOD Žichlínek. Nyní při výstavbě stanice vedoucí stavby.
Celý tento příspěvek je založen v příloze kroniky pro rok 2012.
Uvádím několik údajů z příspěvků o této bioplynové stanici (BPS).
V průběhu roku 2011 proběhlo jednání na přípravě k výstavně BPS a jednání o získání
příslibu pro připojení stanice na elektrickou soustavu ČEZu (Českých energetických závodů největšího výrobce elektřiny v republice). Po schválení ČEZu pro připojení stanice na síť bylo
12. 6. 2011 vydáno povolení ke stavbě.
Investorem stavby bylo ZOD Žichlínek. Stavba je postavena bez dotací Evropské unie.
Předání staveniště a zahájení stavby speciální silážního žlabu, s prováděním následných
zemních prací, bylo 30. 10. 2011.
Dokončení stavby speciálního silážního žlabu (SSŽ) včetně asfaltové přístupové komunikace
bylo k 23. 5. 2012.
Zahájení stavby BPS proběhlo 5. 1. 2012 a v srpnu už probíhalo dokončování prací.
23. 8. bylo vydáno Městským úřadem v Lanškrouně povolení ke zkušebnímu provozu
bioplynové stanice.
V září odzkoušení a dolaďování technologiemi a příprava na provoz.
Skutečné nastartování motoru za účelem zahájení provozu a výroby elektrického proudu bylo
provedeno dne 22. 10. 2012 přibližně v 16:40.

Zjednodušeně řečeno, BPS slouží pomocí zpracování rostlinných produktů, odpadu z krmení,
chlévské mrvy a kejdy k výrobě plynu, tepla a elektrické energie.
Spotřeba krmení pro tuto výrobu za rok:
siláž kukuřičná

5 500 tun

travní senáž

3 000 tun

chlévská mrva

2 500 tun

nedořezky

750 tun

kejda skotu

2 000 tun.

Plynojem má objem 400 m3. Cena silážních jam je 10 milionů korun. Cena BPS je
760 milionů korun. Veškerá vyrobená elektrická energie se prodává ČEZu, spotřeba energie
pro družstvo se pak ČEZu platí.
Denní spotřeba plynu je 6 818 m3.
Denní výkon motoru je 14 390 kWh, do sítě ČEZu jde 13 200 kWh. Vše se prodá ČEZu.
Přepočteno na měsíc:
spotřeba plynu je 202 251 m3
motor vyrobí za měsíc 394 109 kWh
výkon motoru je 432 940 kWh.
Vyrobené teplo družstvo využívá k vytápění. Samotná stavba je umístěna na středisku
zemědělské výroby v Lukové v prostoru za halovým seníkem. Vedoucím pracovníkem byl
jmenován František Doleček mladší.

Osminásobný Mistr světa
Ve svých 63 letech osminásobný Mistr světa pan Miroslav Krsek uvedl tyto výsledky pro naši
kroniku, které dosáhl v tomto roce 2012:
3. místo na Mistrovství Evropy ve sprintduatlonu v Belgii,
7. místo na Mistrovství světa ve Francii,
14. místo na Mistrovství světa v běhu do vrchu v Německu,
10. místo na Mistrovství Evropy na dráze na 10 000 metrů v Polsku,
1. místo na 1 500 metrů na Mistrovství České republice na dráze v Opavě,

1. místo na 10 000 metrů na Mistrovství České republiky na dráze v Opavě,
2. místo na Mistrovství České republiky v krosu v Dobrouči.
Všechna umístění hovoří o skvělých úspěších.

Rozpočtové určení daní
Od 1. ledna 2013 vešla v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní. Novelou se
upravují daňové příjmy obcí. Dosud měla velká města nepoměrně několikanásobně větší
příjmy na jednoho obyvatele ve srovnání s menšími města a obcemi. Pro menší obec je to
velký úspěch, kterého nebylo snadné dosáhnout. O schválení novely se nejvíce zasloužilo
hnutí Starostové a nezávislí spolu se stranou TOP 09. Pro obec jako je Luková by to (zatím
teoreticky) mělo znamenat větší příjmy do každoročního rozpočtu o 26 procent, to je
cca o 1.200.000 korun českých. Obec Luková, ale i další obce však přesto byly opatrné a
vycházely při sestavování rozpočtu na rok 2013 raději jen ze skutečnosti roku 2012 a teprve
až když se zvýšené příjmy za rok 2013 opravdu potvrdí, budou moci s nimi počítat
i do budoucna.

Komplexní pozemkové úpravy
V průběhu roku 2011 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy v obci a katastrálním
území Luková - a v prosinci 2011 nabylo konečné rozhodnutí Pozemkového úřadu v Ústí
nad Orlicí o komplexních pozemkových úpravách v naší obci právní moci. Dokončením
těchto pozemkových úprav získala obec digitální mapu extravilánu (tj. mapu nezastavěné
části obce v elektronické podobě). Pozemkové úpravy byly zahájeny už v roce 2007, trvaly
tedy čtyři roky. Jedná se o takové změny v uspořádání pozemků, které by měly sloužit dlouhá
léta několika generacím, a nově by všichni vlastníci měli mít zajištěn přístup ke svým
pozemkům, což při předchozím stavu nebylo možné. Zároveň byl sestaven i takzvaný plán
společných zařízení, který řeší síť hlavně polních cest za účelem obhospodařování
zemědělské půdy tak, aby těžká mechanizace musela co nejméně jezdit po silnici v zastavěné
části obce. Další obrovskou výhodou pozemkových úprav pro obec je, že byla přijata a novým
územním plánem převzata navržená protipovodňová a protierozní opatření, jako jsou třeba
zatravněné průlehy a výsadby skupin stromů ve velkých lánech polí. Majetkoprávně byl
připraven i pozemek pro plánovanou cyklostezku z Lukové do Lanškrouna. A také poldr, to je
záchytná protipovodňová nádrž přírodního charakteru v lokalitě, kde se vlévá Trpický potok
do Lukovského. Po skončení těchto úprav a zápisu pozemkových úprav do katastru

nemovitostí požádal Pozemkový úřad v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s obcí Luková o dotaci
z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu na vybudování či
opravy některých polních cest a protierozních opatření v celkové výši nákladů 48 milionů
korun. Jedná se o dotaci stoprocentní, kdy na rozdíl od většiny jiných dotací nemusí příjemce
dotace (například obec nebo organizace) již žádnou část nákladů dofinancovávat ze svého
rozpočtu. Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek a obec Luková se dohodly uhradit
společným dílem alespoň náklady na projekty těchto nově navržených nebo opravovaných
cest. Věřme, že bude žádost kladně vyřízena. Pozemkový fond České republiky uhradil
veškeré náklady na pozemkové úpravy v naší obci Lukové.

Společný nákup elektrické energie
Na základě nabídky Svazu obcí Lanškrounska se naše obec rozhodla zkusit nakupovat
elektrickou energii společně s dalšími obcemi a to tak, že Svazek zajistí nákup pro všechny
obce najednou, a to na burze, kde je možné nakoupit energii od nejlevnějšího dodavatele.
Tento společný nákup je také průlomovou záležitostí, kdy se již obce (ale i jiné subjekty a
podniky, například pekárny) nechtějí nechat ožebračovat nekonečným zvyšováním cen
od ČEZu (Českých energetických závodů), kde nakupuje i převážná část obyvatel.
Od 1. ledna 2013 je tedy dodavatelem elektřiny pro obec Luková i další některé obce svazku
(Lubník, Dolní Čermná a další) firma EP ENERGY TRADING, a.s. Praha Skutečnou výši
finanční úspory však je možno zjistit až při konečném vyúčtování na konci roku.

Kulak - přiblížení událostí z 50. let minulého století
V padesátých letech minulého století za vlády Komunistické strany byli v mnoha obcích dobří
hospodáři označeni za kulaky z okrádání a rozvracení společnosti. Byli za to souzeni a
vězněni s tím, že jim strana odebrala veškerý majetek a jejich rodiny byly z vesnice vyhnány.
Takovýto krutý osud postihl i rodinu pana Josefa Vaníčka z naší obce. Pan Vaníček byl
odsouzen na 2,5 roku k pobytu ve vězení. Za tehdy křivé obvinění ze spolupráce s panem
Vaníčkem byli také odsouzeni ke třem měsícům vězení pan Jan Krátký starší z č. p. 63 a pan
Josef Zachař starší z č. p. 86.
Přes veškerá ostouzení si vybudovali nové domovy a žili více jak 40 let s křivým obviněním.
Až se změnou celé komunistické scény v 90. letech minulého století se někteří, kteří přežili ty
pro ně těžké roky, dočkali rehabilitace.

V příloze kroniky pro rok 2012 zakládám kopii článku o panu Vaníčkovi i jeho rodině,
zveřejněného v tehdejším denním tisku, kde je krutě pošpiněn a obviněn. Originál článku mi
poskytl jeden lukovský občan, který tento dokument po celou dobu schovával.
Po rehabilitaci roku 1992 se rodina Vaníčkova navrátila zpět do Lukové a svého domu
č. p. 118. Celé hospodářské stavení bylo v užívání Jednotného zemědělského družstva
s nájemníkem a jeho početnou rodinou celé ty roky vyhnanství. Stavení nebylo udržováno a
notně zchátralo.

Úmrtí
2. 1. 2012

pan Zdeněk Vaníček, 83 let, Luková č. p 118.

12. 2. 2012

paní Jitka Fialová, 63 let, Květná č. p. 7.

28. 3. 2012

pan Vladislav Klubrt, 75 let, Luková č. p. 70.

26. 5. 2012

kojenec Eliška Dubišarová, 4 týdny, Luková č. p. 30.

5. 8. 2012

paní Anna Vaníčková, nedožitých 82 let, Luková č. p. 2.

3. 12. 2012

pan Antonín Gally, 61 let, Luková č. p. 96.

15. 12. 2012 paní Milada Dvořáková, 46 let, Luková č. p. 198.
23. 12. 2012 paní Jarmila Píšová, 80 let, Luková č. p. 141.
V tomto roce jsme se rozloučili s osmi spoluobčany.

Narozené děti
17. 3. 2012

Tereza Čadová, Luková č. p. 206, rodiče Tomáš a Michaela Čadovi.

27. 4. 2012

Eliška Dubišarová, Luková č. p. 30, matka Martina Dubišarová, otec neuveden.

4. 9. 2012

Bibiana Baboráková, Luková č. p. 2, rodiče Jakub Baborák a Marcela
Vaníčková.

18. 9. 2012

Václav Dresler, Luková č. p. 216, rodiče Roman a Eliška Dreslerovi.

21. 9. 2012

Natálie Celá, Luková č. p. 212, rodiče Petr a Jaromíra Celí.

13. 12. 2012 Ella Bednářová, Luková č. p. 106, rodiče Jiří Bednář a Eva Koudelková.
V tomto roce jsme přivítali v naší obci šest narozených dětí, z toho pět děvčátek a jednoho
chlapečka.

Nejstarší spoluobčané
V obci žije v současnosti 25 občanů starších osmdesáti let, z toho 2 občanky devadesátileté,
7 občanů v rozmezí 85 až 89 let, v rozmezí 81 - 84 let je celkem 13 občanů a 3 občané jsou
ve věku 80 let. Co se týká pohlaví, vedou ženy v počtu 17 a mužů je 8.
Nejstarší občankou v obci je paní Marie Pišťáčková, narozena 20. srpna 1922 a v letošním
roce se dožila 90 let. Z mužů je nejstarší pan Václav Krátký ve věku 87 let.
Pan Václav Krátký spolu s manželkou Annou, která se v tomto roce dožila 90 let, jsou
nejstarším manželským párem v naší obci.

Počet dětí v základní škole a v mateřské školce
Tento rok se v naší vesnické základní škole učilo 18 žáků. Mateřskou školku s určenou
kapacitou 24 dětí navštěvovalo celkem 30 dětí.

Počet obyvatel v obci
Celkem nás v obci žije 705, z toho 72 obyvatel je v Květné a v Lukové 633. Nově se udává
údaj o občanech, kteří mají v obci zrušený trvalý pobyt, ale přitom jsou hlášeni
na tzv. ohlašovně, což je u nás Obecní úřad. A zde je hlášeno 22 občanů.

Slovo na závěr
Od července tohoto roku jsou spuštěny nové webové stránky naší obce s adresou
www.lukova.cz. Bude na nich v elektronické podobě i opis kroniky pro zájemce, kteří by si ji
rádi takto přečetli. Kronika bude pro zájemce do jejího nahlédnutí k dispozici také v obecní
knihovně po domluvě se starostkou obce anebo kronikářkou obce.

Konec třetího dílu kroniky obce LUKOVÁ

