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Základní škola byla lyžovat na horách
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Vážení spoluobčané,
první vydání Lukovského zpravodaje v letošním roce
se nese na vlnách blížícího se jarního období. Nelze si
nevšimnout prodloužení dne, kdy se nám dříve rozednívá
a o něco později přichází soumrak.
Lze spatřit občany, kteří chystají pařeniště, aby mohli
co nejdříve sklízet vlastní výpěstky. Končící zima byla
vcelku bohatá na vodní srážky; ať byly ve formě sněhové
nebo dešťové, pořád je to voda. K zadržení vody v přírodě v našem katastru hodně napomohla střední orba na
zemědělských pozemcích, které obhospodařuje společnost Úsovsko. Věřme tomu, že v této pozitivní aktivitě
budou pokračovat i v dalším období.
Voda se v poslední době skloňuje ve všech pádech,
zejména v letních měsících, kdy dochází k upozorňování
občanů na šetření pitnou vodou a některých obcích
a městech se omezuje dodávka pitné vody.
Na katastru obce Luká jsme k podobným drastickým
opatřením nemuseli přistoupit, kromě případů, kdy se
jednalo o poruchy na vodovodním řadu.
Vláhu potřebují i obecní lesy, které jsou zasaženy kůrovcovou kalamitou z loňského roku. Daří se prodávat kulatinu na pilu do Ptení, bohužel za nižší cenu než
v uplynulých letech.
Vzhledem k četnosti skládek palivového dřeva v obecních lesích se zakazuje vjíždět s dopravní technikou do
těchto porostů, aby nedocházelo ke zcizení dřevní hmoty. Vjezd je možný pouze se souhlasem vlastníka lesa.
Obsluha čističky odpadních vod v Luké se obrací na
občany, kteří jsou napojeni na splaškovou kanalizaci,
aby byli důslednější při vypouštění znečištěné vody. Na
čističku s vodou připutují mechanické částice předmětů,
které ohrožují správnou činnost ČOV. Další upozornění se
týká vylévání olejů z domácností, kdy dochází k usazení
mastnot na stěny potrubí a aktivačních komor.
František Lakomý

Kromě sportu si spolužáci v krátkém týdnu užili hodně legrace.

Pramen Kamenice žije svůj nový příběh
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Na místě bývalé skládky připravujeme vysazení rumištních a
půdu čistících rostlin.

Tříkrálový véšlap do Javoříčka
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Všichni se setkali se spoustou známých, se kterými si popovídali.

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva
obce Luká, konaného dne 27. 2. 2019
1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu Bc. Navaru, Ing. Vronku a zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise schvaluje Mgr. Martínka, Ing. Ellnera, p. Vydržela.
2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
obce Luká.
3. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IZ-12-8023873/SoBS VB/1.s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostu obce podpisem navrhované smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené působnosti na
úseku přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením §60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, případně jiných právních předpisů s Městem Litovel, Oddělení vnitřních věcí,
Nám. Př. Otakara 778/1b, Litovel a pověřuje starostu obce podpisem navrhované smlouvy.
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na činnost spolku v roce 2019 –
Šachový klub Luká – Bouzov, z. s.
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje finanční příspěvek ve výši 35.000 Kč na činnost a provoz spolku
v roce 2019 – Speranza 2005 z. s.
7. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem parkoviště v Javoříčku na
rok 2019. Do výběrové komise schvaluje Ing. Vronku, Mgr. Martínka a Bc. Navaru. Termín pro podání nabídek je stanoven od 1. 3. 2019 –25. 3. 2019 do 15 hodin.
8. Zastupitelstvo obce Luká zplnomocňuje starostu p. Lakomého k jednání o odkupu pozemku par. č. 50/4
v k. ú. Střemeníčko, obec Luká, pod vodojemem ve Střemeníčku s majiteli pozemku.
9. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Luká.
		František Lakomý
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Bc. Jiří Navara

místostarosta obce

ZŠ Luká na horách
Lyžařský výcvik je obvykle zdrojem zážitků, na které i po letech
třídní kolektivy na srazech rády vzpomínají. Kromě radosti ze
společně stráveného času mimo školní lavice mnohým tato
zkušenost poskytne příležitost k posílení zdravého sebevědomí, neboť na horách je pokrok v lyžování, zejména pod vedením proškolených instruktorů, velmi brzy znát. Jsme rádi, že i
naše škola může patřit mezi ty, které se aktivně snaží o to, aby
žáci byli obohaceni o podobné zkušenosti a rozvíjeli svou fyzickou všestrannost v tak přitažlivém sportu, jakým je lyžování.
Ve dnech 20. – 25. 1. 2019 se tak zúčastnilo lyžařského výcviku
21 žáků 7.–9. ročníku. Hlavní břímě zodpovědnosti nesla
vedoucí kurzu Mgr. Jarmila Huňková, s organizací a výcvikem
pomohla Mgr. Pavla Múdra a také p. Renáta Tylová, jíž zvláště
patří naše velké poděkování za perfektní spolupráci. Ráda bych
na tomto místě také poděkovala dalším rodičům, a to panu Vitoulovi a panu Nedozrálovi, kteří nám nezištně pomohli zajistit
přepravu zavazadel a lyžařské výstroje všech účastníků až na
místo pobytu, tj. do penzionu Slatina v Horní Lipové.
Jak je zřejmé z výše uvedeného ročníkového obsazení žáků,
šest z nich (8.-9. ročník) patřilo mezi ty, kteří již základní výcvik absolvovali v loňském roce, takže mohli své dovednosti
dále rozvíjet a zdokonalovat. Brzy se k nim připojili i mnozí
žáci z rodin, kde je lyžování běžnou součástí zimní sezóny,
v závěru kurzu již zažívali radost z bezpečné jízdy i původně
naprostí začátečníci. Lyžařkami kurzu se staly Jana Klapková
a Natálie Kutá, které v pondělí stály na lyžích poprvé a ve
čtvrtek dokázaly bezpečně sjíždět svah pro pokročilé lyžaře ve
ski-areálu Miroslav. Tečkou za kurzem je vždy slalom, jehož vítězi se letos ve dvou kategoriích stali Tomáš Vitoul, Lukáš Chytil,
Barbora Nedopilová a Klára Nedozrálová.
Kromě sportu si spolužáci v krátkém týdnu užili hodně legrace
u společenských, stolních a karetních her, jejichž kouzlo se jim

dařilo objevovat, a tak se dokázali alespoň na krátký čas vymanit
ze zajetí mobilů. Z reakcí žáků soudíme, že pobyt na horách
splnil svůj účel a jeho opakování v příštích letech přispěje
významnou měrou k tomu, že aspoň část nastupující generace
bude svůj volný čas chtít trávit aktivně a smysluplně.
Mgr. Pavla Múdra

Rozloučili jsme se

Zdeněk Šperlich, Božena Šperlichová, Jenovéfa Hyklová

Narodili se

Eliška Martínková, Tereza Spáčilová, Leontýna Chytilová,
Věra Kopečná, Viola Frömlová, Běta Vodičková

Významné jubileum oslaví

Dětský maškarní ples
Dne 23. února uspořádal spolek MAMINEK v sále pohostinství
v Luké tradiční maškarní ples pro naše děti. O zábavu dětí a
moderování se postarali ŠMOULOVÉ díky části souboru DIVADLA ÁDY DOBRMANA. Plný sál a dobrá nálada svědčí o tom, že
ples byl jako vždy dobře uspořádán. Velké poděkování patří
tedy všem sponzorům, pořadatelům a účinkujícím. Jiří Navara

sběr plastů

Upozorňujeme občany, že došlo ke změně ve sběru
plastů v části obce Luká. Zavázané pytle s plasty se
odevzdávají v tzvz. „sběrném dvoře“ – ve vratech je
umístěn otvor pro vložení pytlů s plasty, takže je
možné plasty odevzdat i mimo pracovní dobu.

Duben
Chytil František, Luká | Kvapilová Jiřina, Ješov | Trunda
Miroslav, Luká | Floss Alexandr, Ješov | Nátrová Ludmila,
Javoříčko | Kuchař Vlastimil, Javoříčko | Komárková Zdeňka, Ješov | Serynková Věra, Luká |
Květen
Studená Marie, Luká | Zapletalová Ludmila, Střemeníčko
Flossová Bohumila, Ješov | Nátrová Zdeňka, Javoříčko
Ledvinková Drahomíra, Luká | Gabrlíková Anděla, Ješov
Lietavcová Jarmila, Střemeníčko | Fišer Vítězslav, Luká
Zapletalová Josefa, Javoříčko
Červen
Pluháček František, Ješov | Němečková Vlasta, Ješov
Tylšar Milan, Luká | Hanáková Adéla, Luká | Rubešová Anna,
Luká | Dohnálková Marie, Ješov | Doleželová Anna, Ješov
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Příběh Kamenice
V letošním roce začal poutat pozornost místních lidí pramen
Kamenice, který byl dlouhá desetiletí doslova pohřben pod
odpadky. Pramen Kamenice byl v minulosti zdrojem pitné vody
pro Střemeníčko i Javoříčko. Pak, po zavedení vodovodů ztratil
svůj význam. Rokle, která je pod pramenem se stala místem
pro skládku odpadků v době, kdy ještě v minulém století nebyl
zajištěn odvoz odpadu ve vesnicích.

Nápad odstranit povrchový odpad a proměnit skládku v místo
odpočinku a užitku inicioval Nadační fond Mosty – Puentes,
který od letošního roku sídlí v Luké. Je to skupina lidí, kteří se
zabývají propojováním přírodního učení domorodých kmenů z
jižní Ameriky s našimi lidmi a tradicemi. Domorodci už řadu let
vyzývají civilizované národy, abychom nahlédli přes zdi svého
domu a opět se začali chovat jako dobří hospodáři v krajině.
Kmen Kogi, který žije v severní Kolumbii v horách Sierra Nevada říká, že oni jsou srdce světa. A ví, co tím myslí.
My často říkáme, že Česká republika je srdcem Evropy. Víme co
to znamená?
Začněme právě u vody. Česká republika je rozvodím pro celý
kontinent. To je ono zmiňované srdce. Říká se, že vyčištění vody
v přírodě ovlivňuje to, jak se lidi v okolí cítí. Obrazně to souvisí
s očištěním historie, života a srdce v krajině i v nás lidech.

Na místě bývalé skládky připravujeme vysazení rumištních
a půdu čistících rostlin. Díky podpoře místních firem a podnikatelů a spolu s místními bylináři, zahradníky a tesaři budeme
společně tvořit přírodní záhonky, pohádková zákoutí, stezky
a místa k posezení a odpočinku.
Tento krok dále vede k myšlence obnovení staré cesty mezi
Javoříčkem a Střemeníčkem pro pěší a vysázení stromové
aleje.
Toto celé není podnikatelský záměr, ale akt, ke kterému nás
vede touha obnovit původní význam pramene jako přírodní
a kulturní památky našeho kraje.
V sobotu 6. dubna proběhne vyčištění rovnou dvou skládek.
Jedna je ve Střemeníčku u pramene Kamenice a další skládka,
která ten den zmizí z našich lesů je nad Březinou.
Obec Luká zajišťuje svoz sebraných odpadků. Nadační fond
Mosty - Puentes spolu se spolkem Bouzovská vrchovina obě
akce organizuje a připravuje odpolední a večerní posezení
s koncertem kapel Vida a Střemkoš v Javoříčku. Večer plánujeme společné zažehnutí velkého ohně a opékání klobásek.
Za občerstvení děkujeme podpoře obce Luká a společnosti
Bouzovské lesy.
Zveme vás sousedé i s rodinami, kdo máte chuť a čas se přidat.
Kontakty pro zapojení do likvidace skládek
skládka Kamenice: Monika Michaelová, nadacnifond@mosty
-puentes.cz
skládka Březina: Kristián Vronka, kristian.v@email.cz
Můžete tuto práci podpořit finančním darem poukázáním jednorázového nebo trvalého příkazu na účet č. 2801403810/2010.

platba místních poplatků v roce 2019
Poplatky za komunální odpad:
Poplatek za psa:
- 400 Kč/dospělá osoba
- 100 Kč
- 200 Kč/dítě
- 150 Kč za každého dalšího psa
- 400 Kč/nemovitost určená k rekreaci
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Poplatky lze uhradit hotově v kanceláři OÚ Luká
nebo bezhotovostním převodem na účet číslo
1801721339/0800. Pro bezhotovostní platbu si prosím vyžádejte variabilní symbol /telefonicky na čísle
585 345 236 nebo e-mail: podatelna@obec-luka.cz
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Javoříčkovění a příběh Kamenice Tříkrálový véšlap do Javoříčka
I letos doputovali Kašpar, Melichar a Baltazar do Javoříčka, kde
se s jejich pomocí vybralo na Tříkrálovou sbírku celkem 5.805
Kč. Z toho 1.000 Kč věnoval náš spolek.
Účastníci véšlapu si mohli na cestu zpět doplnit síly gulášem,
opéct si u ohně špekáčky, nebo se zahřát svařákem. Den jim
zpříjemnila krásným hraním skupina NOACO z Litovle.
Věříme také, že jste se tam setkali se spoustou svých známých,
se kterými jste si popovídali, případně si popřáli do nového
roku.
Ještě jednou tímto děkujeme všem za účast a za příspěvky do
sbírky. Za rok se těšíme opět na viděnou.
Daniel Spáčil
předseda Bouzovská vrchovina, z.s.

Ukliďme Bouzovskou vrchovinu 2019
Někdy před čtyřmi lety jsem se začal pokoušet vytvořit v Javoříčku alternativní festiválek muziky, divadla, poezie, fotografie
a řemesel, které provozují kamarádi a jejich přátelé a propojit
to celé s podobně založenými lidmi regionu, zapojit děti i dospělé a oživit Javoříčko i jeho smutnou dávnou minulost nejen
oficiálním každoročním kladením věnců a vzpomínkovými akcemi. Bohužel pro jednoho člověka je organizace takové akce
vyčerpávající, tak jsem to po třetím ročníku vzdal.
Nedávno jsem byl osloven zajímavou novou sousedkou ze
Střemeníčka – Monikou Michaelovou – s plánem vyčistit rokli
s pramenem Kamenice od odpadků. Celým projektem jsem byl
potěšen, byť v dnešní době působí utopisticky svým dobrovolnickým nadšením prostým jakékoliv touhy po zisku, (pokud
samozřejmě nebereme v úvahu zisk dobrého pocitu z obnovy
kousku přírody, kde se nejen člověk opět bude cítit lépe).
Napadlo mě, že vlastně Monika svým způsobem převzala jakousi
pomyslnou štafetu. Vždyť i Javoříčkovění mělo propojovat lidi
a očistit historii, ukázat lidský um a snad po něm zůstalo víc, než
jen dětmi pomalovaná část původní silnice do Javoříčka. I teď je
cílem cesta, nejen ta která snad vznikne po vyčištění rokle mezi
Střemeníčkem a Javoříčkem, nejen cesta k prameni Kamenice,
ale i cesta k sobě samým.
Někdy začíná tato cesta dobrým nápadem, který nadchne, takže
si lidé vezmou gumáky a rukavice a večer zase kytary. Rádi se
Střemkošem vodě zazpíváme. Těším se na obojí.
			
Michal Schmalz
					
Střemeníčko

Spolek Bouzovská vrchovina letos opět organizuje sběr odpadu nejen v okolí Luké.
Akce se koná v sobotu 6. dubna od 9.00 hodin, sraz je v Luké u
požární nádrže.
Spolupráci přislíbil i starosta obce Luká (při likvidaci černé
skládky na obecním pozemku nedaleko místní části Březina),
který zajistí přistavení kontejnerů na povrchový odpad a následné zavezení skládky zeminou.
Pokud budete mít čas a chuť, přidejte se k nám. Pracovní rukavice, pytle na odpadky, občerstvení a vše potřebné je zajištěno.
Více informací naleznete na:
www.facebook.com/bouzovskavrchovina
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Kristián Vronka
člen Bouzovská vrchovina, z.s.
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Rok s hasiči SDH Ješov
Vážení spoluobčané,
dovolte mi hned na úvod popřát vše nej v roce 2019 a zároveň
se vrátit do roku loňského a zhodnotit ho z pohledu hasičů
z Ješova. Je zvykem, že hodnocení a bilancování se provádí na
sklonku roku, ale příležitost je až nyní.
Hned na úvod bych rád poděkoval zastupitelstvu obce za
finanční podporu našeho sboru v roce 2018. Mimo příspěvku na
činnost, jsme obdrželi dotaci na pořádání oslav založení sboru a
sjezdu rodáků a soustředění mladých hasičů.
Jak všichni víme, loňský rok se nesl v duchu oslav výročí založení Československa a i pro náš sbor byl tento rok velmi významný
a bohatý na činnost.
První naší akcí bylo novoroční setkání obyvatel a ohňostroj.
V sobotu 10. března jsme uspořádali tradiční oslavy Mezinárodního dne žen v sále pohostinství v Luké. Program byl opět bohatý a troufnu si tvrdit, že vystoupení nemělo chybu. Jako tradičně
jsme pro každou ženu připravili občerstvení, květinu a výhru
v tombole. Vystoupení našich chlapů je známé po širokém okolí
a vystupují na různých akcích, jako jsou svatby, zapíjení svobody,
oslavy narozenin atd. Dne 28. dubna se zástupci našeho sboru
zúčastnili pietního aktu v Javoříčku k uctění památky padlých.
Posledního dubna se konala nová a velmi podařená akce. Naše
hasičky uspořádaly první čarodějnický let obcí. Dlouhodobá
a usilovná příprava se zúročila a holkám „čarodějnickejm“ to
opravdu slušelo a povedlo se. V celé obci to mělo velký úspěch
a věřím, že i v letošním roce se holky obcí proletí.
5. května jsme uspořádali stavění máje a okrskovou soutěž a
2. června kácení máje spojené s programem pro děti u příležitosti Dne dětí. Hasiči zakoupili pro každé dítě odměnu ve formě
balíčku se sladkostmi.
Měsíc červen byl pro nás pro všechny plný očekávání, protože

den D se nezadržitelně blížil a my nechtěli nic podcenit a mít
všechno připraveno do posledního detailu. Mluvím o oslavě
založení sboru a rodáckém sjezdu, který jsme plánovali a domlouvali několik měsíců. Celý týden před akcí jsme se pravidelně scházeli na areálu a pracovali – stavěli jsme stany, uklízeli, sekali trávu, postavili jsme profi pódium a spoustu dalšího.
Ještě ve čtvrtek bylo krásně, ale předpověď počasí se vyplnila
a po večerní bouřce přišlo razantní ochlazení. Sobotní program
začínal hned ráno průvodem obcí na areál. Po úvodním slovu
starosty sboru, přivítání hostů a všech přítomných nás pozdravili a slovo přednesli starosta obce pan František Lakomý,
ředitel Hasičského záchranného sboru olomouckého kraje
plukovník Ing. Karel Kolářík a starostka okresního a krajského
sdružení dobrovolných hasičů sestra Vlastimila Švubová. Poté
naši členi obdrželi od paní starostky a pana ředitele ocenění a
poděkování za jejich činnost a práci pro sbor. Poděkování také
dostali naši přispívající členi. Okresní sdružení dobrovolných
hasičů Olomouc udělilo našemu sboru medaili za příkladnou práci. Dále jsme si k příležitosti založení sboru zakoupili
pamětní stuhu na prapor. Naplánovaný program se nám dařilo
plnit a celý den se nesl v dobrém duchu a všichni přítomní si to
i přes nepřízeň počasí užili a pochvalovali. Jak jsem již zmínil
akce byla podpořena dotací z obce, dále nás podpořili - Olomoucký kraj, Remarkplast compounding a.s., Restaurace záložna
Litovel, John Crane, Maso-Uzeniny Burian, Pivovar Litovel a
další firmy z okolí. Nemohu opomenout a nezmínit finanční
a věcné dary od členů sboru. Všem, kteří nás podpořili, patří
velké poděkování.
V sobotu 30. června jsme zahájili prázdniny. Promítali jsme fotky a pouštěli videa z rodáckého sjezdu a k tomu jsme připravili
občerstvení pro návštěvníky. Děti si na areálu postavily stany,
ve kterých potom trávily několik dalších dní. V neděli
1. července jsme vyrazili na další Ješovské véšlap. Trasa vedla
z Ješova se zastávkou na svačinu u rybníka u Loučky do Vilémova, kde jsme měli domluvené občerstvení. Poté jsme se
vydali zpět přes Homolu a Nové pole na areál. Od pondělí byly
pro děti připraveny výlety a program na areálu. V pondělí vyrazily na exkurzi na novou hasičskou stanici do Konice a v úterý
do Prostějova do dětského zábavního centra Šmoulíkov.
14. července proběhl další ročník pohárové soutěže a opět v
jeden den mohli návštěvníci vidět požární útoky od mladých
hasičů až po veterány. Celkem bylo k vidění 36 soutěžních kolektivů. Závěr léta patřil tradičně soustředění mladých hasičů
v Hasičské škole v Jánských Koupelích, a to v termínu od 26. 8.
do 31. 8., opět s bohatým programem v průběhu celého týdne.
Na konci prázdnin byla zakoupena hasičská cisterna CAS
25K LIAZ, provedli jsme drobné opravy, úpravy a „přihlásili
do výjezdu“ (vozidlo bylo zařazeno do poplachového plánu
kraje). A tímto se dostávám k další pro nás důležité akci a tou
byly Svatováclavské hody, které se konaly v pátek 28. 9. Akci
jsme zahájili v 11 hod u kaple sv. Václava, kde se uskutečnila
mše svatá a žehnání hasičské cisterny. Poté jsme se přesunuli
na areál a pokračovali v programu a to slavnostním předáním
tohoto vozidla jednotce do užívání. Této akce se také zúčastnila starostka okresního a krajského sdružení dobrovolných
hasičů Vlastimila Švubová, která ocenila členy našeho sboru,
poděkovala jim za činnost a předala jim pamětní medaile. Tyto
medaile byly vydány ve speciální edici k příležitosti stoletého
výročí založení ČSR. Odpoledne pokračovalo drakiádou. Za
vytrvalost a snahu udržet draky ve vzduchu byl odměněn balíčkem a diplomem každý účastník drakiády.
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V prosinci proběhly poslední akce sboru a to 8. prosince rozsvěcení stromku s Mikulášskou nadílkou. Pro každé dítě jsme
zakoupili balíček se sladkostmi. V závěru roku jsme pro členy
sboru uspořádali vepřové hody jako poděkování za celoroční
aktivní činnost.
Jak jsem již v úvodu zmínil, loňský rok byl ve znamení oslav založení ČSR. My se k těmto oslavám také připojili. První akce, na
kterou jsme se vydali, se konala 26. 5. na brněnském výstavišti
a při této příležitosti jsme obdrželi od sdružení hasičů pamětní
stuhu na náš prapor.
Další oslava pořádaná Okresním sdružením Olomouc proběhla
22. 9. na Horním náměstí v Olomouci a také zde jsme obdrželi
pamětní stuhy na prapor. Této akce se zúčastnilo 42 sborů s
historickými prapory nejen z našeho okresu. Odpoledne akce
pokračovala na hřišti Střední polytechnické školy v Olomouci, kde se konaly soutěže v požárním útoku a za náš sbor se
zúčastnilo družstvo žen a mužů. Tady bych chtěl poděkovat
všem, kteří se těchto dvou akcí zúčastnili a reprezentovali
tak náš sbor. Další akci k oslavě výročí jsme uspořádali u nás
na areálu. Z finančních příspěvků spoluobčanů a sboru jsme
zakoupili lípu a dne 27. 10. jsme ji zasadili. Počasí již bylo
opravdu podzimní a tak jsme pro návštěvníky připravili svařák
a teplou gulášovku. Akci jsme zakončili lampionovým průvodem obcí. Jsem velice rád, že jsme lípu zakoupili a vysadili.
Lípa je symbolem demokracie, ochrany, pomoci, ale také lidské
pospolitosti. Takže každý bude mít možnost si tyto základní
symboly při příchodu na hasičský areál připomenout. Poslední

akcí v rámci oslav, které se naši členové zúčastnili, byly oslavy
pořádané v Praze. V neděli 28.10. ráno jsme vyrazili vlakem z
Červenky a po příjezdu jsme si prošli historické centrum Prahy.
Navštívili jsme Lichtenštejnský palác a poté se přemístili na
vojenskou přehlídku a přehlídku integrovaného záchranného
systému. Cestou z Evropské třídy, kde se přehlídka konala,
jsme se stihli ještě projít přes Pražský hrad na Staroměstské
náměstí, kde se konaly koncerty – Tomáš Klus, No Name, Martin
Chodúr, Lucie Bílá, Karel Gott a další. V podvečer jsme byli rádi,
že již z náměstí vyrážíme na vlak a i když počasí procházkám
po městě nepřálo, cestou domů jsme v „jídelňáku“ zhodnotili
akci jako velmi vydařenou.
Ještě si dovolím něco málo k soutěžním kolektivům a jednotce. V loňském roce se naše soutěžní kolektivy – přípravka,
dvě družstva mladých hasičů, ženy, muži, veteráni zúčastnily
několika pohárových soutěží po okolí a nejednou se umístily
na stupních vítězů a přivezly trofej nejcennější. Jednotka sboru
dobrovolných hasičů měla v loňském roce 7 zásahů z toho 3
požáry, 4 technické zásahy a od loňského záři ke své činnosti
používá vozidlo CAS 25K LIAZ. Členové jednotky absolvovali
povinné školení a zdravotní prohlídky.
Činnost našeho sboru v loňském roce byla z mého pohledu
opravdu bohatá a dalo by se toho napsat mnohem více, nicméně to zásadní bylo zmíněno. Pro letošní rok se již připravujeme
jak na pořádání akcí, tak na sportovní činnost.
Lukáš Pluháček

T. J. Sokol Luká věří v dobrý vstup do nové sezony
Po zimní pauze se opět blíží čas, kdy se rozběhnou fotbalové soutěže. Nás čeká boj o záchranu ve III. třídě. Tabulku
jsme přezimovali na 12. místě s 11 body a skóre 20:34.
Nelichotivé výsledky se budeme snažit vylepšit v jarní části
soutěže, která startuje na konci března. Náš tým přes zimní
pauzu nikdo neopustil, je možnost příchodu jednoho útočníka a zároveň máme přislíbenou pomoc od našich bývalých
hráčů.
Naše zimní příprava se skládala z kondičních tréninků (první
v pátek 8. 2. 2019). K tréninku jsme využívali tělocvičnu v
Luké, pokud nám počasí dovolilo, tak novou gumovou plochu a posilovací stroje v areálu hřiště. Druhou částí přípravy
byl fotbalový turnaj na umělé trávě v Mohelnici, kde jsme
odehráli čtyři přípravné zápasy. Postupně jsme se utkali

s týmem z Libivé (neděle 17. 2. v 9:00), Palonínem (neděle
24. 2. v 11:00), Loučkou (neděle 3. 3. v 15:00) a se Hvozdem
(neděle 17. 3. v 15:00). Na první ostrý zápas zajíždíme 30. 3.
do Olomouce, kde se v 15:30 utkáme s týmem FK Slavonín “B”.
Bohužel naše domácí zápasy budeme hrát opět v azylu ve
Hvozdě. První domácí zápas odehrajeme 3.4 . od 15:30 s týmem Hluboček “B” právě na hřišti ve Hvozdě.
Věřím, že se všichni, jak hráči, tak fanoušci, těší na jarní část
sezony, doufám, že hráči a vedení udělají vše proto, aby se
na fotbal dalo koukat a zachránili jsme se ve III. třídě, a jako
poslední věc si přeji, aby nám fanoušci fandili stejně, jak
v podzimní části sezony.
David Grulich
trenér týmu
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obec očima fotografa
Vítání nových občánků starostou obce Františkem Lakomým dne 1. března 2019 v sídle
Obecního úřadu v Luké.

LUKOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Lukovský zpravodaj, číslo 1/2019 | Čtvrtletní obecní zpravodaj obce Luká.
Vydavatel: Obec Luká, Luká 80, 783 24 Slavětín
IČ: 00299171 | Registrace: MK ČR E 21378
Vyšlo 19. března 2019 | Neprodejné

