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PLÁNOVANÉ AKCE
• sobota 25.05.2019 - 33. ročník turistického pochodu Lukovský mandel
2019, areál kynologické organizace v
Lukové, registrace 8:00-10:00 hodin,
trasy 8, 15, 20, 40 a 50 km na kole nebo pěšky, program pro děti na trase 8
km, občerstvení, gril, hudba.
• pátek 14.06.2019 - Koncert skupiny
The Bugles - Beatles revival, začátek
ve 20:00 hodin, předprodej vstupenek
od 03.06.2019 na Obecním úřadě v
Lukové, vstupné 100,- Kč.

Vážení občané,
v naší obci již dlouho neprobíhala takhle náročná a tolik nákladná
akce, jakou je oprava kulturního domu. Probíhala postupně
v několika etapách. Nejprve se začalo s bouracími pracemi v místním
pohostinství, které bylo po část roku provozováno provizorně
v přísálí. Pohled na otlučené omítky, vybourané podlahy a stropy
vyvolával někdy až depresivní pocity. V březnu r. 2018 jsme se přece
jen dočkali a mohli se podívat na opravenou tvář pohostinství. Přes
různé drobnější nedostatky, které jsme se postupně snažili vyřešit,
nás při první návštěvě těchto prostor čekalo čisté, světlé a důstojné
prostředí, do něhož jsme dodali nový nábytek a vybavení kuchyně.
Závěsy a květiny doplněné manželi Konárkovými ještě více prostředí
zkulturnily a zútulnily.
Souběžně s pohostinstvím probíhala i oprava tělocvičny v prvním
patře nad hospodou. I zde se hodně bouralo. Nejnáročnější byla jistě
výměna podlahy (a stropu v hospodě zároveň). Nejvíce se táhly dokončovací práce, ale i zde jsme se na samém konci roku 2018 dočkali
a tělocvičnu mohli začít postupně využívat. Oficiálně byl spuštěn její
provoz 1. ledna 2019. Opět jsme postupně a dodatečně doplňovali,
co bylo potřeba. Nyní je tělocvična hodně využívána různými organizovanými skupinami sportovců a také soukromě, například rodinami
s dětmi apod.
Pokračování na str. 2

• neděle 14.07.2019 - Poutní mše v
kostele sv. Markéty v Lukové od
14:00 hodin, po skončení mše cca ve
14:30 hodin varhanní koncert v rámci
Českého varhanního festivalu, který
se koná pod záštitou 1. náměstka
hejtmana Pardubického kraje Romana
Línka (KDU-ČSL), účinkující - varhaník:
Adam Viktora, zpěv: Gabriela Eibenová, trubka: Jaroslav Halíř. Po skončení
koncertu bude možná pro zájemce
prohlídka místních varhan s komentářem
• neděle 11.08.2019 - Pouť v Květné,
ve 13:00 hodin mše v kapličce sv. Vavřince, od 14:30 bude hrát dechová
hudba Moravská Veselka.
• sobota 17.08.2019 - Tradiční myslivecký táborák na myslivecké chatě od
18:00 hodin, k poslechu a tanci hraje
Standa Celý. Je připravena, jako vždy
výborná myslivecká kuchyně a bohatá
tombola. Všechny zveme co nejsrdečněji. Počasí je objednané. Myslivci
z Lukové.
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A nakonec nás čekalo co do objemu prací nejnáročnější dílo – oprava
sálu, přísálí a příslušenství. Nyní je všechno nové, čisté a vzdušné, interiér zdobí nový nábytek, dveře a nová opona. Musíme ještě doplnit
obložení stěn, gastro vybavení do výčepního pultu a do kuchyně a
provést opatření pro zlepšení akustiky. Řádné opravy se dočká též
venkovní schodiště a dojde i na fasádu a úpravu bezprostředního okolí celé budovy. I přes všechny uvedené nedodělky jsou prostory funkční, proto jsme přistoupili k jejich uvedení do provozu pro veřejnost již
nyní.
Děkuji dětem a pí učitelkám z naší základní a mateřské školy za hezké
vystoupení, p. Petru Celému za zajištění ozvučení a výstavky fotografií
i všem ostatním, kteří jakkoli přispěli k slavnostní atmosféře tohoto
dne. Děkuji také Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko, který nám
přispěl dotací a pomohl tak s financováním nákladů na tuto akci.
Věřím, že se brzy dočkáme úplného dokončení prací a budeme se moci společně a často v prostorách důstojných pro kulturu scházet.
Miroslava Fojtů
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A
MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLEB V OBCI

Podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona o volbách je starosta povinen do
čtvrtka 9. května zajistit zveřejnění
oznámení o době a místě konání
voleb v obci (včetně uvedení adres
volebních místností), a to způsobem
v místě obvyklým (úřední deska,
výlepové plochy, obecní rozhlas,
zpravodaj apod.). V případě víceokrskové obce musí být v oznámení
uvedeno, které části obce náležejí
do jednotlivých volebních okrsků, a
oznámení se zveřejní na území každého z nich. V oznámení je třeba
voliče dále upozornit na povinnost
prokázat před hlasováním ve volební místnosti svou totožnost a státní
občanství (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem), v
případě voliče - cizince EU lze totožnost a státní občanství prokázat i
průkazem o povolení k trvalému
pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě potvrzení ve spojení s
jiným dokladem totožnosti), nejsouli tyto skutečnosti prokázány jiným
dokladem (např. cestovním pasem
jiného členského státu). Volič může
být dále poučen o možnosti hlasování na voličský průkaz v jakémkoliv
volebním okrsku na území ČR, popř.
seznámen s dalšími organizačně technickými záležitostmi, např. že
hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději do
úterý 21. května.
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DEN ZEMĚ V LUKOVÉ

Možná jste se i vy přidali v sobotu 30. března ke společnému úklidu okolí naší obce. Sešlo se nás přes 40
účastníků. Někdo čekal více, někdo méně, ale ti, kteří
přišli pomoci, udělali obrovský kus práce, který můžete posoudit na přiložených fotografiích. Zakončení
této příjemné akce proběhlo na Myslivecké chatě,
kde se zhodnotily „nalezené úlovky“ a dopřáli jsme si
malé občerstvení.

vou přírody, oslavy jarní rovnodennosti a návratu jara. V dnešním podání se jedná o ekologicky zamýšlené aktivity, které upozorňují lidstvo na negativní dopady jeho činnosti na planetu Zemi.

První Den Země se slavil v roce 1970 v San Francisku.
OSN začala tento svátek slavit o rok později. Jako světový svátek životního prostředí je 22. duben slaven i u
nás od roku 1990. V současné době uznává tento den
okolo 190 zemí světa. Jeho hlavní význam a myšlenku lze vidět v možnosti přispění každého člověka na
světě k péči o životní prostředí.

Pokud vám není lhostejná příroda a čistota okolí vašeho bydliště, můžete si na svou oblíbenou procházku
Mgr. Jaromíra Celá, foto Petr Celý
po obci vzít s sebou igelitovou tašku a odpadky, které Následující tabulka ukazuje průměrnou dobu rozkladu odpadu na povrchu lesní půdy
najdete, sesbíráte. Pomůže- (mimo zimní období). Zdroj informací www.recyklohrani.cz
te tím nejen sobě, ale i buPřibližná doba Odpad
Přibližná dodoucím generacím, které Odpad
rozkladu
ba rozkladu
v naší obci budou žít.
16dní
igelitový sáček, taška 25 let
Děkujeme všem účastníkům ohryzek jablka, hrušky
papír
4 měsíce
žvýkačka
50 let
a MS Luková.
slupka od banánů

5 měsíců

plastový kelímek

70 let

1 rok

PET lahev

100 let

textil (bavlna)

1, 5 roku

tetra-pak alobal

100 let

krabice od nápoje (bez
hliníkové folie)
nedopalek cigarety
s filtrem
plechovka

7 let

jednorázové pleny

250 let

15 let

sklo

tisíce let

15 let

polystyren

tisíce let

Kde se vlastně vzal tento
slupka od pomeranče
svátek?
Den Země je den věnovaný
Zemi, který se každoročně
slaví 22. dubna. Již v dávné
minulosti byly tyto dny osla-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA LUKOVÁ
• Děti z naší základní a mateřské školy se ve spolupráci s SDH Luková pravidelně zapojují do soutěže
“Požární ochrana očima dětí a mládeže”. Ve čtvrtek
11. dubna 2019 byly vyhlášeny výsledky okresního
kola, ve kterém byly posouzeny výtvarné, literární a
digitální práce 1 126 dětí. Porotě se líbily tři obrázky z
naší mateřské školy - Bibiána Baboráková získala 1.
místo a Nela Marie Chlupová 2. místo v kategorii starších dětí z MŠ, v kategorii mladších dětí z MŠ byl
úspěšný Filip Motl, kterému jeho obrázek vynesl 3.
místo. Ze žáků základní školy letos uspěla žákyně 4.
ročníku Anežka Vetráková, která v kategorii literárních prací získala 3. místo. Všem našim úspěšným dětem gratulujeme a přejeme, aby se jejich díla líbila i v
kole krajském.
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družině. Peněžní dary, které jsme za výrobky obdrželi,
nakonec dosáhly hodnoty 1 300,- Kč. Děkujeme všem,
kteří si výrobky zakoupili a přispěli tak dětem na školu
v přírodě, kde je s radostí utratí například za zmrzlinu
či jiné dobroty.

• Ve čtvrtek 11. dubna se konal zápis do 1. ročníku
základní školy pro školní rok 2019/2020. V září zasedne do školních lavic naší školy osm prvňáčků.
• V pondělí 15. dubna jsme pořádali tradiční velikonoční dílny. Společně se sourozenci, maminkami,
tatínky, babičkami i dědečky jsme si vyrobili velikonoční dekorace.

• V úterý 5. března pořádala naše základní a mateřská
škola tradiční masopustní průvod obcí. Děkujeme
všem rodičům, kteří se s námi průvodu zúčastnili.
Snad se nám příště podaří přilákat na masopust i širší
veřejnost.

• V sobotu 6. dubna se při slavnostním otevírání našeho kulturního domu uskutečnilo krátké vystoupení
dětí naší ZŠ a MŠ. Do jarmarku jsme nabídli veřejnosti velikonoční ozdoby, které děti vyrobily ve školní

Text a foto kolektiv učitelek ZŠ a MŠ Luková
Foto Petr Celý
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VÍTE ŽE...

SMS INFOKANÁL

• Majetek obce Luková má hodnotu přes 80 milionů korun? Jedná se
o veškeré budovy, pozemky, také např. akcie neobchodovatelné akcie
VaKu Jablonné nad Orlicí v hodnotě bezmála 4 miliony Kč.

Obecní úřad Luková zavedl nový
způsob informování občanů v krizových situacích pomocí krátkých textových SMS zpráv. Vedle zpráv poskytovaných na webových stránkách
obce, Facebooku a v Lukovském
zpravodaji tak můžete využít zasílání
zpráv přímo na Váš mobilní telefon.
Tento informační kanál je vhodný
zejména při včasném informování o
hrozících povětrnostních vlivech
(vichřice, přívalové deště, povodně,
atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody a o plánovaných přerušeních
jejich dodávek.
Nejedná se ale vždy jen o krizové
situace. SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života naší obce.

• Od r. 2024 zakáže legislativa České republiky skládkování vytříditelného odpadu? Zvýší se tlak na třídění v obcích, bude se muset zvýšit
vytříděnost komunálního odpadu. Připravují se různé systémy, jak
toho dosáhnout. Krom jiného bude možné motivovat občany ke třídění prostřednictvím bonusového systému – kdo bude více třídit, bude
finančně zvýhodněn.
• Plocha sálu kulturního domu je 198 m2 a plocha přísálí 96 m2?
• V územním plánu naší obce je územní rezerva pro vedení trasy průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe?
• V naší obci máme kromě kapličky v Květné i dalších 11 drobných
sakrálních staveb? Jedná se většinou o pískovcové kříže a plastiky.
Čtyři z nich již obec nechala v minulých letech zrestaurovat a to vždy
za využití dotace z Ministerstva pro místní rozvoj nebo z rozpočtu
Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko.
• Mikroregion Lanškrounsko, jehož je Luková členem, sdružuje 14
obcí s celkovým počtem 18 647 obyvatel?
• Obec Luková jedná se společností Asekol, která organizuje
celostátní systém zpětného odběru elektro zařízení a dodá
zdarma do obce 1 červený kontejner na sběr použitých drobných elektrozařízení? Jakmile
kontejner obdržíme, umístíme
jej k ostatním kontejnerům na
tříděný odpad za kulturním domem v Lukové. Občané tedy budou moci odevzdávat tato zařízení i mimo otevírací dobu sběrného dvora právě do takového
kontejneru

Jak se můžete přihlásit k odběru
informací přes SMS zpráv?
1. Prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách
www.lukova.cz/o-obci/smsinfokanal, kde stačí zadat telefonní
číslo, případně jméno, příjmení, email a vybrat oblast informací, která
Vás zajímá.
2. E-mailem poslaným na adresu
redakce@lukova.cz, ve kterém je
potřeba uvést Vaše telefonní číslo a
informaci, zdali chcete dostávat
SMS také ohledně aktuálního dění v
obci, nebo jen krizové informace.
3. Zasláním SMS ve tvaru
"SMS INFOKANAL" na telefonní číslo
603 455 267. Cena odeslané registrační sms se odvíjí od ceníku, vašeho mobilního operátora.

• Výše zmíněná společnost Asekol finančně podporuje různé
dobročinné projekty např. na
ochranu pří rody, na podporu
handicapovaných sportovců, na
zaměstnávání osob se zdravotním postižením apod.?
• Před ukončením výstavby kulturního domu v r. 1961 vyzval redakční kroužek Osvětové besedy zájemce z obce, aby se přihlásili a založili společně divadelní soubor?
Ochotnický spolek sehrál pak na prknech jeviště místního kulturního
domu hru J. K. Tyla „Fidlovačka“.
Miroslava Fojtů

Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
Petr Celý

Obecní úřad Luková | Luková 102, 561 23 Damníkov

www.lukova.cz | redakce@lukova.cz |

obec.lukova

Zpravodaj č. 2/2019
strana 6

HISTORIE MYSLIVECKÉHO
SPOLKU LUKOVÁ
ÚV dalším pokračování se dostáváme do 70 let minulého století. Toto období se vyznačuje intenzifikací
zemědělství, vytvářením neúměrně velkých polních
celků pro hospodaření v zemědělství. Meliorace zasahují každý močál, narovnávají se potoky a hlavně se
v zemědělství používá stále více chemických prostředků na hnojení a hlavně ochranu rostlin. Toto vše se
začíná negativně projevovat na stavech drobné zvěře.
Z naší honitby mizí koroptev, křepelka a bažant obecný. Pro záchranu bažanta myslivci dělali, co se dalo –
odchovávali jej doma uměle a vypouštěli do honitby
s úmyslem zachovat tuto krásnou drobnou zvěř pro
budoucnost, ale bohužel tento dobrý úmysl myslivců
ničená příroda nepřijala. V tomto období se v naší
honitbě začíná objevovat zvěř černá, kterou zde myslivci neznali. V roce 1974 na den sv. Medarda
(8.červen) se první úlovek černé zvěře podařil Bohouši Beranovi na Dvorské cestě. Tenkrát to bylo slávy
mezi myslivci a málokdo asi předpokládal, že v dalším
století některý rok nastřílíme více černé zvěře než
zajíců. V té době zajíc v naší honitbě byl ještě dominantní drobnou zvěří a také se tehdy Lukové říkalo
Malá Haná, protože při hlavním honu nastřílet 150 a
více zajíců nebyl žádný problém. V našem sdružení
jsme vždy v lednu pořádali odchyt zajíců pro Interlov.
To byl vždy nejkrásnější lov, protože zajíc, který utekl
od sítě, byl vždy na sto procent zdravý. Odchytu se
zúčastňovala prakticky celá vesnice a děti ze školy, jak
z Lukové, tak z Damníkova. Užilo se při tom mnoho
legrace s nezapomenutelnými zážitky, které se vyprávěly při společném občerstvení. Věřím, že pamětníci
si ještě vzpomenou. Ke své schůzové činnosti myslivci

využívali malou klubovnu nad pohostinstvím proti
tělocvičně. Tehdy neměli žádné technické zázemí a
vše se skladovalo „doma“. Nakonec, po dohodě, JZD
přenechalo myslivcům opuštěnou drůbežárnu na
„kopci“. Celá členská základna se dala do budování
myslivecké chaty, kterou se za dva roky podařilo vybudovat. Hlavním hnacím motorem byl Vladimír Sonták. V roce 1977 byla slavnostně zkolaudována předsedou MNV panem Hrazdírou. První akcí na myslivecké chatě byla svatba Anny
Němečkové a Miroslava Uchytila. Myslivecká chata se stala
oblíbeným místem pro různé
společenské akce. Kulturní
dění v obci myslivci podporovali pořádáním tradičních silvestrů, mysliveckým posvícením a od roku 1977 se pořádají na chatě myslivecké táboráky, které přitahují lidi ze
širokého okolí díky výborné
myslivecké kuchyni a skvělé
zábavě.
Pokračování na str. 7
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HISTORIE MYSLIVECKÉHO
SPOLKU LUKOVÁ
Pokračování ze str. 6

Myslivci se v té době věnovali práci s mládeží, protože
dobře věděli, že jedině budoucí generace, která bude
mít vztah k přírodě, může zabránit zhoršování přírodních podmínek pro naši přírodu a zvěř. Byli si vědomi,
že pokud děti najdou kladný vztah k přírodě, začnou
se v budoucnosti sami o ni bát. Většinou nepoznané
je člověku cizí a cizí je mu lhostejné. Proto to velké
úsilí myslivců v práci s mládeží, protože si byli vědomi,
že to je nejlepší vklad do budoucnosti k zachování
naší přírody. Své znalosti o přírodě děti prokazovaly
v soutěži Zlatá srnčí trofej. Může nás těšit, že u zrodu
této soutěže v našem okrese stáli tehdy Ing. Petr Kotěra a Vojtěch Oliva, lesníci z polesí Damníkov, kteří
v roce 1974 pod záštitou OV Československého mysliveckého svazu v měsíci září ve škole v Damníkově
uspořádali soutěž kroužků mladých přátel myslivosti a
přírody. Tato soutěž se rozdělovala na dvě kategorie
A 1-5 třída a B. 6 – 9třída.
Zde bych si dovolil ve zkratce shrnout úspěchy dětí
našeho kroužku pod vedením výše jmenovaných.:
okresní vítězové
rok
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1998

kategorie A
Miroslav Franc
Miroslav Franc
Miroslav Franc

Ivona Gallyová
Ivona Gallyová
Petr Kotěra
Petr Kotěra
Šárka Kotěrová

Marian Zvára
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kategorie B
Hana Kozáková
Hana Kozáková
Hana Kozáková
Jiří Krejsar
Miroslav Franc
Miroslav Franc

V roce 1983 se děti zúčastnily s ing. Petrem Kotěrou
natáčení v televizi v pořadu s Přemkem Podlahou. Pro
děti z malé vesničky to byl ohromný zážitek, prohlédnout si televizi a ještě v ní vystupovat.

S ekonomickou změnou, došlo ke zlomu v práci
s mládeží. V mnoha mysliveckých sdruženích v rámci
okresu se nějak pozapomnělo na děti. V tomto
„krizovém“ období práce s mládeží se pořádání okresního kola Zlatá srnčí trofej aktivně ujalo naše sdružení
a od roku 1992 tuto náročnou akci pořádalo každoročně v měsíci květnu na myslivecké chatě až do roku
2003, kdy Ing. Petr Kotěra po 30 letech práce
s mládeží předal pomyslný štafetový kolík svým mladším nástupcům.

Iveta Junková
Ivona Gallyová
Ivona Gallyová

Petr Kotěra
Petr Kotěra
Šárka Kotěrová
Dana Korbičková
Marian Zvára
Jitka Kotěrová

Pokračování příště...
Ing. Petr Kotěra

Veškeré texty a další fotografie najdete na webových stránkách obce na adrese www.lukova.cz
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FOTOKRONIKA - OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU A JARMARK
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KOTLÍKOVÉ DOTACE V PARDUBICKÉM KRAJI
Pardubický kraj připravuje pro majitele rodinných domů další výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Vyhlášení výzvy je předpokládáno v září
letošního roku, příjem žádostí o poskytnutí dotace následně v říjnu.

V nové výzvě již nebudou podporovány automatické kotle spalující uhlí i biomasu.
Nebude podporována výměna stávajících kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. Tyto kotle
mají na výrobním štítku chybně uvedenu emisní třídou 1, ve skutečnosti splňují emisní třídu 3!
Nebude proplácena výměna nového zdroje - tepelné čerpadlo KompaktAir Premium 15 kW na vytápění s akumulační nádobou 300 l. Více informací na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Obecní úřad Luková | Luková 102, 561 23 Damníkov
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PRONÁJEM
TĚLOCVIČNY

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a
pevně uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje.
Nádoby budou rozmístěny na některých stanovištích s kontejnery pro
tříděný odpad: u dvora, za kulturním domem, v Květné, u bytovek a u
sběrného dvora. Na další stanoviště se budeme snažit nádoby získat
také.
OÚ Luková
Od 01.01.2019 byl spuštěn ostrý
provoz rekonstruované tělocvičny,
která byla znovu zprovozněna v původních prostorách v prvním nadzemním podlaží nad lukovskou hospodou. Cena za pronájem je stanovena na 100,- Kč za hodinu provozu
tělocvičny pro místní obyvatele a
200,- Kč pro ostatní návštěvníky.
Základní škola a Mateřská škola
Luková a žáci TJ Luková mohou tělocvičnu navštěvovat zdarma.
Před využitím tělocvičny je nutné
zarezervovat termín, na kdy si návštěvník chce tělocvičnu pronajmout na https://lukova.reenio.cz/
Klíče od tělocvičny se po domluvě
vyzvedávají u správce tělocvičny
pana Mikuleckého (tel.: 733 662
336), u kterého je taktéž hrazena
platba za pronájem. V prostorách je
možné využít šatny, sociální zařízení
a sprchy.
Provozovatelem zařízení je obec
Luková. Více informací včetně provozního řádu najdete na webových
stránkách:
https://www.lukova.cz/o-obci/
telocvicna
Petr Celý
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SDH LUKOVÁ

ván. Jednotky se rozjely na své základny po dvou a
půl hodinovém zásahu.

Poděkování:
Petru Jandovi a Michalu Šteflovi za údržbu obecních
komunikací v letošní zimě. Díky pánové.

11.05.2019 proběhla na fotbalovém hřišti od 13 hodin okrsková soutěž v požárním sportu (požární útok
a běh na 100 metrů překážek) za účasti sborů z Damníkova, Lukové, Žichlínka, Lubníka a Tatenic.

Doplnění:
Předsilvestrovská procházka, která proběhla dne
29.12.2018 měřila 7,5 kilometrů. Vymyslela jí a zorganizovala Eliška Sontáková.

Pro zajímavost:
V letošním roce oslaví naše zásahové vozidlo (naše
"tatřička")
51
let.

Jaromír Klubrt, foto Stanislav Vimr

MS LUKOVÁ INFORMUJE

Z naší činnosti:
08.02.2019 byl vyhlášen požární poplach. Došlo k zahoření sazí v komíně na bytovce na náměstí. Zásahu
se účastnil požární útvar z Lanškrouna a místní hasiči.
K hmotné škodě nedošlo.
12.04.2019 v pozdních odpoledních hodinách došlo v
katastru obce (U rozstřeleného kbelíku) v lese k rozšíření ohně po pálení větví a klestu. Na místo byly povolány jednotky z útvaru z Lanškrouna naše jednotka
"lukovská" další dobrovolné sbory ze Žichlínku a Lanškrouna. K dalšímu šíření nedošlo požár byl zlikvido-

• V loňském roce myslivci v naší honitbě ulovili 15
lišek, 2 psíky mývalovité, 1 kunu skalní. Dále 14 srnců,
8 srn a 10 srnčat, 16 kusů černé zvěře, 16 zajíců a 8
kachen divokých.
• Od 16. května začíná lov srnce obecného, proto se
prosím, navečer se v přírodě chovejte, jako slušní lidé
a pejsky voďte na vodítku po cestách. S koňmi jezděte
jen tam, kde jsme se před léty dohodli. Děkujeme
• V poslední době se rozšířil nešvar jízd terénních motorek a čtyřkolek, kde se jim zlíbí. Jak by se těmto řidičům líbilo, kdyby jim někdo jezdil po jejich louce či
zahrádce – lidé chraňme svou přírodu pro naše děti a
budoucí generace.
Ing. Petr Kotěra

Vážení čtenáři, máte nějaký zajímavý článek, názor, nebo fotografii ze současného dění či historie naší obce?
Budeme velice rádi, když se o ně podělíte prostřednictvím Lukovského zpravodaje.
Prosíme, napište nám na adresu redakce@lukova.cz, případně nás navštivte v sídle obecného úřadu Luková.
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