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Ahoj všem,
jménem spolku Nové Javoříčko bych Vám rád představil naši novou
akci pro děti a mládež, jejíž první ročník proběhne 6. června 2020.

JESKYŇMAN – junioři v pohybu
Náš spolek se letos rozhodl investovat dostupné finanční prostředky, elán a volný
čas nejmladší generaci a podpořit jejího
sportovního ducha. Myslíme si, že pohybu u našich juniorů není nikdy dost. Chtěli
bychom proto pro ně připravit atraktivní
sportovní den v pěkném prostředí, což náš
areál v Javoříčku jistě splňuje. Inspirací je
pro nás akce SPARTAN KIDS.

Vážení spoluobčané,
První dekáda měsíce března připomíná nástup blížícího se
jara a nyní už s jistotou můžeme říct, že letošní zima byla
vůči nám se svými jevy velice mírná. Díky příznivým teplotám
jsme moc neprotopili, na zimní údržbu komunikací jsme nemuseli vynakládat nemalé finanční prostředky jako v jiných
letech. Krátce řečeno ušetřili jsme.
V obecních lesích probíhaly nepřetržité práce zaměřené na
těžbu kůrovcem zasažených porostů, úklid ploch na přípravu k výsadbě sazenic. Silný vítr, který přecházel v minulých
dnech přes naše území, nenapáchal velkou škodu, jak tomu
bylo v jiných krajích. Vyvrácených stromů bylo velmi málo,
neboť vzrostlých jehličnanů v obecním lese je už opravdu
poskrovnu.
Na první pololetí letošního roku máme naplánováno dokončit chodníky, parkovací místa a opravu místní komunikace
v Luké v prostoru krajské komunikace ve směru na Javoříčko. Před zahájením těchto prací dojde k přeložce vodovodních přípojek.
Na Březině bude provedena oprava povrchu místní komunikace a k pokrytí vzniklých nákladů bychom rádi využili dotaci
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
Ve Střemeníčku v prvním pololetí zahájíme práce na úpravně
pitné vody. Na realizaci projektu jsme z Olomouckého kraje
získali dotaci. V průběhu letošního roku započnou práce na
úpravě vzhledu prostranství vesnice.
Jedná se o stručný přehled větších projektů a kromě toho
budeme řešit menší věci včetně nového rozhlasu ve všech
místních částech obce.
25. dubna proběhne v Javoříčku pietní shromáždění k 75. výročí vypálení vesnice. K uctění památky obětí jste všichni
srdečně zváni. O zahájení a průběhu piety budete informováni.
František Lakomý
starosta obce Luká

Závodníci budou rozděleni
do několika kategorií dle
ročníku narození. Počítáme
s účastníky ve věku od 3 do
15 let. Cílem soutěže bude
v co nejkratším čase absolvovat trať s několika pře-

kážkami. Všechny účastníky bychom chtěli obdarovat účastnickou
medailí a startovacím balíčkem s dárkem. Nejlepší tři ve své kategorii pak obdrží hodnotnější ceny. Registrační formulář najdete na
www.javoricko.com.
Jsem rád, že i obec
Luká fandí sportu
a podpoří tuto akci
úhradou startovného
za závodníky ze ZŠ
Luká. Ve spolupráci se
SDH Ješov a SDH Konice se po závodu očistíme v hasičské pěně.
Dalším doprovodným
programem bude diskotéka s Martinou
Queetko Procházkovou z rádia Haná, testovací jízdy Škoda Auto,
skákací hrad a jiné.
Pěkně potrénujte,
těším se na Vás !
Maskot Igor

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 19.2.2020
1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu Mgr. Martínka, p. Vydržela
a zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise schvaluje p. Ing. Ellnera, p. Vyroubala, Ing. Vronku
2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká
3. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2020
4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje za členy komise pro výběrové řízení na
zhotovitele akce „Havarijní stav úpravny vody – Střemeníčko“ Ing. Sedláčka,
Ing. Horáka, Ing. Ellnera, Ing. Vronku, p. Vyroubala a určuje firmu INp servis
s.r.o., Riegrovo nám. 138, Kroměříž, zpracovatelem výběrového řízení pro danou akci.
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje za členy komise pro výběrové řízení na
zhotovitele akce „Oprava chodníků a parkovacích míst Luká – Revitalizace III.
etapa“ p. Vydržela, p. Zapletalovou, Ing. Vronku, Ing. Sedláčka, Ing. Horáka
a určuje firmu INp servis s.r.o., Riegrovo nám. 138, Kroměříž, zpracovatelem výběrového řízení pro danou akci.
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem parkoviště v Javoříčku na rok 2020 s minimální cenou ročního pronájmu
180.000,- Kč/vč. DPH.
7. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Obnova lesních porostů po kalamitách“ firmu 2H-ProForest, s.r.o., Bouzov 2, 783 25,
IČO: 25376560, zastoupená p. Vladimírem Hanzlíkem, za cenu 891.165 Kč včetně
DPH.
8. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-128000883/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupená firmou ELPREMONT elektromontáže s.r.o., se sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 26871891 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 9. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje
prodej pozemku parc. č. 154/142, v k.ú. Luká, obec Luká o výměře 843 m², orná
půda v k. ú. Luká, obec Luká, manželům xxx, bytem xxx, za cenu 250,- Kč/m² bez
DPH. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku nesou kupující.
10. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej pozemku parc. č. 154/137, orná
půda, v k.ú. Luká, obec Luká o výměře 983 m², paní xxx, bytem xxx, za cenu
250,- Kč/m² bez DPH. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku nese kupující.

11. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje pronájem části obecního pozemku parc.č.
17/7, zahrada, v k.ú. Luká, obec Luká o výměře cca 800 m2, k pěstování zemědělských plodin panu xxx, bytem xxx, za cenu ročního pronájmu 500,- Kč vč. DPH
a na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
12. Zastupitelstvo obce Luká pověřuje starostu obce jednáním s paní xxx a p. xxx
o rozsahu záměru případného prodeje pozemků.
13. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zveřejnění záměru o prodeji částí pozemků parc.č.1/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Luká, obec Luká, celková výměra
pozemků 113 m².
14. Zastupitelstvo obce Luká neschvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku
parc.č. 20/4, zahrada, v k.ú. Luká, obec Luká, celková výměra pozemku 208 m2
a pověřuje starostu obce jednáním s p. xxx o pronájmu pozemku.
15. Zastupitelstvo obce Luká pověřuje starostu obce jednáním o odkupu pozemků par.č. 935/65 o výměře 42 m² a 935/66 o výměře 45 m², ostatní plocha, v k.ú.
Luká, obec Luká, od paní xxx, bytem xxx.
16. Zastupitelstvo obce Luká pověřuje starostu obce jednáním o odkupu pozemku par.č. 50/8 o výměře 637 m2, který bude oddělen od pozemku parc. č. 50/4,
trvalý travní porost, v k.ú. Střemeníčko, obec Luká, od manželů xxx, bytem xxx.
17.Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost oddílu benjamínků ve fotbale ve výši 15.000 Kč. Zastupitelstvo obce Luká
schvaluje nákup branky pro malou kopanou v částce 15.000 Kč.
18. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje za členy komise pro výběrové řízení na
zhotovitele akci „Oprava komunikace - Březina“ Ing. Sedláčka, Ing. Horáka, Mgr.
Martínka, Ing. Vronku, p. Vyroubala a určuje firmu INp servis s.r.o., Riegrovo
nám. 138, Kroměříž, zpracovatelem výběrového řízení pro danou akci.
19. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Optimalizace učeben ZŠ a MŠ Luká“.
Nepřijaté návrhy:
1. . Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku
parc.č. 4/3, orná půda, v k.ú. Ospělov, obec Ludmírov, celková výměra pozemku
2446 m².
2. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje navýšení finančního příspěvku na činnost
spolku v roce 2020 – Bouzovská vrchovina, z.s. na celkovou částku 20.000 Kč.
František Lakomý		
starosta obce		

Informace pro občany ke svozu popelnic:
Je období vegetačního klidu, kdy je možné uskutečnit průřez větví
stromů, které zavazí v průjezdu popelářských vozů. Vzhledem k vysokým nákladům za rozbité majáky a světla a utržená čidla (i 10 tis Kč za
kus) nelze v místech, kde nebude zajištěn průjezd min 3,5 m na výšku
a šířka 3m, svážet odpady. Informujte občany, neboť ve většině případů jsou stromy na soukromém pozemku (taktéž zaparkovaná auta
v den svozu).
Dle zákona o odpadech je nutné komunální odpad vhazovat do
popelnic již vytříděný. Popelnice, ve kterých se bude vyskytovat tříděný odpad, nebudou svezeny. Kromě papíru a plastu se jedná také o odpad biologicky rozložitelný, který je také zakázáno ukládat na skládky!
Dále upozorňujeme, že se občas vyskytnou popelnice přeplněné
– přetížené, nejdou vyklopit. Ve většině případů je to stavební či bio odpad na spodní části popelnice „zamaskovaný“ komunálním odpadem.
Taktéž nebudou svezeny.
Výsyp popelnice s teplým (ne jen žhavým) popelem také nelze svážet.
V každé popelnici, která nebyla svezena, pracovníci zanechávají lístek
s důvodem PROČ.
EKO – UNIMED s.r.o, Medlov
č.p. 187, 783 91 Uničov
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Bc.Jiří Navara
místostarosta obce

Poplatky na rok 2020
Poplatek za odpad za rok 2020 je ve výši 400,- Kč za dospělou osobu a
200,- Kč za dítě nebo studenta, kteří mají v obci trvalý pobyt. 400,- Kč
za stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatek za psa na rok 2020 je ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč
za každého dalšího psa.
POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 30.9.2020.
Poplatky je možné uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo na
účet č. 1801721339/0800. Při platbě na účet si prosím vyžádejte variabilní symbol.

INZERÁT
Hledám do nájmu zemědělskou půdu na hospodaření. Nájem 3000kč
za hektar. Za nabídky předem děkuji.
Zapletal Lukáš Hvozdečko 15
Tel.: 734 107 175
více info na.: www.farma-hvozdecko.webnode.cz

Lukovský zpravodaj 1/2020

Dětský maškarní karneval v Luké

Ze života školy

Tradiční Dětský maškarní karneval
se uskutečnil 15.2.2020. Chřipková
epidemie už byla naštěstí na ústupu,
během jarních prázdnin si děti odpočinuly a mohly se tak přijít vydovádět
na sál místního pohostinství. O zábavu, soutěže, tanec a celkový program
se postarali Chrabrý, Chytrý a Krásný
princ z pohádky Byl jednou jeden
král, tanečním vystoupením nás potěšil Hudební kroužek Notička a nechyběla ani bohatá tombola pro děti.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání celé akce:
organizátorům, sponzorům, účinkujícím, obci i pohostinství v Luké.

Školní akce
V prosinci se na naší škole konala tradiční mikulášská besídka, kterou
organizovali žáci 9. třídy. Začalo to už ráno, kdy,,deváťáci“ v maskách
čertů a andělů v čele s Mikulášem navštívili MŠ, aby dětem předali nadílku. Podmínkou však bylo přednesení básničky nebo zazpívání písničky. Také žáci I. a II. stupně si na besídku připravili program a za to
byli odměněni sladkostmi. Kromě mikulášské besídky se konaly také
vánoční besídky. Na I. stupni proběhly ve třídách, pro žáky II. stupně
se vánoční besídka konala v tělocvičně. Organizace byla v rukou žáků
9. třídy. Po krátkém vystoupení žáků jednotlivých tříd se rozdávaly
dárky a součástí programu byla
také bohatá tombola. Celá akce
byla ukončena diskotékou.
V MŠ proběhla vánoční besídka
za účasti velkého počtu rodičů
a přítomni byli také starosta
obce, František Lakomý, ředitel
ZŠ, Mgr. Lukáš Vlček, a zástupkyně ZŠ, Mgr. Lenka Skácelová.
Děti měly připravený bohatý
program plný písniček, básniček i pohádek. Se svým programem vystoupily děti
z MŠ také na DPS.
Nejvýznamnější akcí
na konci kalendářního roku byl Vánoční jarmark, který se
v tělocvičně naší školy
konal poprvé. Na jeho
přípravě se podílela
doslova „celá škola“. Výzdobu přichystali žáci 2. stupně ve spolupráci
se svými učiteli, a tak se už od pondělí z tělocvičny linula příjemná vůně
stromečku a perníčků. Během samotného jarmarku jsme pak vyslechli
koledy a vánoční písně, které nacvičili žáci 1. a 5. ročníku a hudebního
uskupení Notička. Vánoční atmosféru doplnily dílničky, kde si návštěvníci mohli vyrobit svíčku, ozdobit perníček a vytvořit vlastní vánoční
dekoraci. Ve stáncích byly na prodej výrobky našich žáků a také jejich
rodičů, kteří tak darováním drobných předmětů přispěli do rozpočtu
SRPŠ. O malé občerstvení se postarali žáci 9. třídy a SRPŠ. Věříme, že
tato akce byla pro všechny příjemně stráveným časem v předvánočním
shonu, a zároveň Vám všem děkujeme za přízeň a podporu.

A. Vysloužilová

V lednu se 23 žáků naší
školy zúčastnilo kurzu
v lyžařském areálu Miroslav v příjemném penzionu Slatina v obci Lipová
Lázně. V letošním roce
byla výuka lyžování, které se ujala Mgr. Jarmila
Huňková (vedoucí kurzu) a Mgr. Pavla Múdra,
rozšířena o snowboarding vedený externí
instruktorkou Jolanou
Filipčíkovou. Sněhové podmínky byly výborné. Žáci 7. – 9. ročníku v drtivé většině nestáli na lyžích poprvé. Mohou se totiž účastnit LVK opakovaně, což umožňuje všem, kteří již zvládli základy, zdokonalit se v lyžování a naplno si užívat tento krásný sport. Ti, kteří stáli na lyžích nebo
snowboardu poprvé, se naučili bezpečně sjíždět svah během dvou dnů,
takže závěrečný slalom zvládl každý. Ve snowboardu zvítězila Amálie
Nedopilová, 2. místo získala Barbora Nedopilová, 3. místo obsadila
Zuzana Sasáková. V lyžování byli v rámci svých družstev nejlepší Klára
Nedozrálová a Petr Němec, stříbrnou medaili získali Veronika Vitoulová a Ondřej Klust, bronzovou medaili si odvezli Kryštof Štorek a Petr
Vyroubal. Lyžařem kurzu se stal Dušan Till, ze kterého se z naprostého
začátečníka stal ve velmi krátké době nadšený lyžař.
Lukovský zpravodaj 1/2020
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V únoru žáci 2. - 5. ročníku zhlédli v olomouckém CineStar filmové představení Zakleté pírko. Pro žáky II. stupně bylo určeno divadelní představení hradeckého divadelního souboru s názvem ,, Romantismus není
jen romantika,“ které se konalo v tělocvičně školy. V současné době
připravujeme pro děti maškarní karneval, který se uskuteční v pátek
6. března v MŠ.

Vojtěch Žerníček, ve hře na violu zvítězila Karolína Přidalová.
Závěrem upozorňujeme na nové webové stránky ZŠ a MŠ, které najdete na stávající adrese www.zsluka.cz.
Mgr. Jana Zezulová

Mimoškolní akce
Žáci naší školy se zapojili do několika sportovních soutěží. V okresním kole ,, Malé kopané “obsadili starší žáci 5. místo. Ve futsalové lize ,,
Fotbal ano, drogy ne“ získali mladší žáci v okresním kole 3. místo, starší
žáci 2. místo a postoupili do krajského kola, kde skončili na 4. místě.
Mladší žákyně v semifinále futsalové ligy vybojovaly 3. místo a starší
žákyně obsadily ve čtvrtfinále rovněž 3. místo. V okresním kole házené
je úspěchem 5. místo chlapců a především 3. místo dívek, které zajistila
nejlepší střelkyně celého turnaje Dominika Voglová.
Vedle sportovních akcí se žáci naší školy zapojili do matematické soutěže ,,Pythagoriáda“ a žák 8. ročníku Petr Němec postoupil do okresního kola. Také v zeměpisné olympiádě postoupili naši žáci do okresního
kola. Petr Němec (loňský vítěz krajského kola) obsadil ve své kategorii
10. místo, Jan Lakomý 31. místo, Pavlína Bušinová 16. místo a Petr Vyroubal skončil na 21. místě.
Ve středu 26. 2. 2020 proběhlo v Plumlově okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ, jehož se zúčastnili i žáci naší školy vedení p. učitelkou Jitkou Kaprálovou-Šeluďkovou. V kategorii hra na housle získal 2. místo

Školy v MAS Moravská cesta začínají zkoušet
angličtinu s rodilým mluvčím
Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Rodilí mluvčí angličtiny na našich školách stále chybí. Je jich málo.
Hlavně těch, kterým zároveň neschází schopnost učit a pro výuku dětí
se hodí. Zvlášť na venkově či v malých městech jsou vzácní. Jsou přitom pro školy velkým přínosem. Aby se děti naučily anglicky, potřebují anglicky hlavně mluvit.
Na výuku angličtiny rodilým mluvčím se zaměřila v polovině února ve
vesnických školách a v Litovli i Místní akční skupina (MAS) Moravská
cesta. Nová aktivita vychází z projektu nazvaného Místní akční plán

aktivitu ve svých školách stojí. „Podle ohlasů a e-mailů, které nám vzápětí dorazily, to vypadá na velký zájem,“ uvedla projektová manažerka
Barbora Koutná, která se v kanceláři MAS Moravská cesta orientuje
právě na školství. Některé školy se podle jejích slov přihlásily ihned po
oznámení nové aktivity, takže už mají termíny rezervované. Ostatní si
dá Navot do diáře až od září 2020. V nejbližší době se na lektora mohou
těšit na Církevní mateřské škole Svatojánek v Litovli, poté na školách
v Nákle a Horce nad Moravou. „Projekt MAP bude pokračovat až do
konce roku 2021 a angličtina s Navotem určitě chybět nebude,“ uzavřela manažerka.
Navot Laufer se v litovelské škole po 14 dnech výuky cítil dobře. V hodinách mluví zásadně a jen anglicky. „Za dveřmi sborovny už nepromluvím česky. Děti neví, že to umím,“ říká. „Příležitostí pozvat si rodilého
mluvčího moc nemáme. Po každé takové možnosti proto vždycky hned
sáhneme,“ potvrdila učitelka angličtiny Soňa Purová. Společná výuka
s Navotem je pro ni novou zkušeností, jakou dřív neměla. „Spolupracujeme, improvizujeme, a to i proto, že v tomto projektu nebylo moc
času na speciální přípravu,“ říká a chválí, že Navot má letité zkušenosti.
Oceňuje také, že díky společným hodinám vidí, jak na tom její žáci jsou,
jak rozumí a co vlastně umí.
Marie Šuláková
PR manažerka
MAS Moravská cesta, z.s.
Tel.: +420 773 666 755
www.moravska-cesta.cz

vzdělávání pro ORP Litovel II. Jednoduše a konkrétně to funguje tak,
že MAS zaplatí školám na svém území z 80 procent výuku rodilého
mluvčího a učitele Navota Laufera, který pochází z Izraele, z rodiny, kde
se mluvilo anglicky. Angličtinu pak studoval na univerzitě v Izraeli i na
Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2001 žije se svou ženou a dětmi
ve Střemeníčku. „Zajímají mě jazyky a způsob, jakým se učíme. V mých
hodinách děláme spoustu různých věcí a je to zábava,“ řekl.

4

Zástupci škol z území MAS Moravská cesta se v úterý 25. února zašli
do ZŠ Jungmannova podívat na ukázkovou hodinu, která představila
Navotovu práci s dětmi. Poté se mohli hlásit ti zájemci, kteří o novou

Kontakt pro další informace:
Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta, z. s., julie.zendulkova@moravska-cesta.cz, 724 111 510.
MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům,
spolkům, školám, podnikatelům nebo zemědělcům na území 22 obcí
v ORP Litovel, Olomouc a Šternberk, v západní části Olomouckého
kraje. Ve spolupráci s nimi usiluje o trvale udržitelný rozvoj regionu zaměřeného především na nové formy zlepšování kvality života, posílení
ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Spolek vznikl v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí
a neziskových organizací.
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Paměti obce Luká

Vojáci 1. světové války, legionáři v Rusku,
Itálii a Francii
Učitelé:
Otáhal Vilém
- narozen 22.6.1895 v Luké (č. p. 4 – nyní
škola, dříve Antlova hospoda, dříve
hospoda Viléma Otáhala)
- bydliště Velké Kunčice
- R. A. – zem. pěší pluk 31, četař
- zajetí 20.8.1915, Dubno
- místo přihlášení do RL Taškent
- 1. střelecký pluk „ Mistra Jana Husa“, praporčík
- 6.8.1916 přeřazen do 2. střeleckého pluku „Jiřího z Poděbrad“
- V červnu 1917 se účastní bitvy i u Zborova, kde je těžce raněn.
7.7.1917 na následky zranění zemřel. (Pomník na hřbitově Ozerna/
Jazierna obětem 1. světové války – legionáři. Jméno uvedeno dole
ve druhém sloupci.)
Dvořák Alois
- narozen 28.6.1895, Klužínek
- LF – 24. pěší pluk, vojín
- Po návratu boje na Slovensku.
Dvořák Josef
- narozen 17.3.1892, Klužínek
- bydliště Dzbel
- R. A. – 13. zem. pěší pluk, praporčík
- zajetí 20.7.1916, Berestečko
- místo přihlášení do RL Semipalatinsk
- 7. střelecký pluk „Tatranský“, podporučík
- 2.9.1917 přeřazen do 10. střeleckého pluku „Jana Sladkého Koziny“
- V říjnu 1918 se účastní bitvy u Kordonu, kde je těžce raněn. 16.10.1918
na následky zranění zemřel. Plánek pohřebiště je přiložen
v legionářském spisu.
Svozil Jaroslav
- narozen 18.2.1896, Milkov
- řídící učitel ve Hvozdě
- R. A. – 13. zem. pěší pluk, desátník
- zajetí 20.7.1916, Berestečko
(viz Dvořák Josef, Jánoš František)
- 8.3.1918 do RL – 5. střelecký pluk
„Pražský T. G. Masaryka“,
12. střelecký pluk „M. R. Štefánika“
- Demobilizován 14.9.1920
- Otec učitelky Jaroslavy Svozilové/Mlýnské z Luké (reálka Litovel).
Vnučka Ivana Mlýnská/Hájková, učí na Gymnáziu v Prostějově, vnuk
Josef Mlýnský, pravnuk Vojtěch Mlýnský, pravnuk Josef Mlýnský –
absolventi GJO Litovel.
Jánoš František
- narozen 3.6.1896, Kovářov
- bydliště Stražisko, Praha
- R. A. – 13. zem. pěší pluk, vojín
- zajetí 20.7.1916, Berestečko (viz Dvořák Josef, Svozil Jaroslav)
- 23.1.1917 vstup do RL, záložní prapor
- 21.7.1917 vybrán k zařazení do legií ve Francii, 21. pěší pluk (Odjezd
pravděpodobně lodí z Archangelska v říjnu 1917.)
- 7.3.1918 přeřazen do 23. pěšího pluku, poručík
- Po návratu zařazen do ČS armády a nasazen v bojích na Slovensku
až do 31.12.1919.
Faltýnek Jan
- narozen 8.5.1896, Ludmírov
- učitel - Kladky
- LR od 28.8.1917 – 8. střelecký pluk „Slezský“ (desátník)
- DM 11.12.1920

Němec Oldřich
- narozen 17.2.1895, Senička na Hané
- řídící učitel ve Vilémově
- zajetí 8.6.1916, Berestečko, desátník
- 13.9.1917 vstup do RL, Tomsk, 6. střelecký
pluk „Hanácký“, poručík
- demobilizace 31.7.1920
- další údaje viz Kronika 6. Střeleckého pluku
z roku 1928
Prucek Josef
- narozen 19.9.1891, Vilémov
- reálka Litovel (absolvent 1910)
- zajetí 19.6.1918, Piava
- 31.8.1918 vstup do IL, strážní rota, podporučík
- Po návratu do vlasti nasazen v bojích na Těšínsku a Slovensku.
- demobilizace 11.9.1919
Spurný Josef
- narozen 3.1.1895, Nová Ves u Litovle
(Rodina se odstěhovala na hájenku
Nové Pole, později do Kovářova.
Sotva dostudoval a začal učit
– Ludvíkovice u Luhačovic, Litovel,
správce školy v Ospělově – přišla
1. světová válka.)
- reálka Litovel (absolvent 1912)
- odveden 8.3.1915, nástup do R. A. –
13. zem. pěší pluk, později 32. zem.pluk,
kadet
- ruská fronta
- zajetí 21.7.1916, Halič
- vsup do RL, Ťjumeň
- 5. 8. 1917 zařazen do 7. střeleckého pluku „Tatranský“, praporčík
(Pluk se zformoval v průběhu srpna 1917 v Berezani.)
- 9.10.1917 bylo rozhodnuto dopravit 6-8 tisíc legionářů z Ruska do
Francie na západní frontu. Praporčík Josef Spurný byl zařazen mezi
ně. První transport vyplul z Archangelska ještě v říjnu 1917, druhý se
soustředil v Žitomiru.
- 5.4.1918 ve FL, 21. střelecký pluk, poručík (21. střelecký pluk vznikl
v lednu 1918, Cognac.)
- Účast v bitvách: Dolní Aspach, Alsaská fronta, Terron
- V tomto pluku se potkává s kolegou učitelem Františkem Jánošem
z Kovářova, s Aloisem Aiglem ze Savína, Josefem Pospíšilem
z Olešnice, dále Novotný Antonín (Ponikev), Hubáček Jan (Bílsko).
- V 21. stř. pl. I spolužáci z reálky Litovel: Šmerák František (Červenka,
též absolvent 1912, LR od 26.7.1917, LF od 2.4.1918, podporučík),
Fetka Josef (Český Bohdíkov, absolvent 1916, LR od 25.3.1917, LF od
14.11.1917, nadporučík).
- Začátkem listopadu 1918 byl Josef Spurný převelen do Itálie (od
11.11.1918, depos. Rota, 35. střelecký pluk, kapitán). V 35. stř. pl.:
Benda František, Funěk Josef – rodáci z Palonína, po návratu do
vlasti oba nasazeni na Slovensku.
- Po přesunu do vlasti se účastní bojů na Slovensku. V květnu boje
vrcholí. Josef Spurný padl v boji u obce Svätý Peter 23.5.1919.
Pohřben na Centrálním hřbitově v Košicích. Jeho rodina nechala
jeho tělo převézt a dne 25.11.1919 se konal pohřeb na hřbitově
v Měrotíně.
- 11.6.1936 byla na obecné škole Kovářově umístěna kovová pamětní
deska „Josef Spurný – učitel – legionář z Kovářova“, která je tam
dodnes.
Mlčoch Ladislav
- narozen 25.4.1883, Milkov
- profesor na gymnáziu Praha – Smíchov
- LR od 5.8.1917 - 6. střelecký pluk „Hanácký“
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Smrček Cyril
- narozen 2.7.1888, Savín
- reálka Litovel (absolvent 1908)
- učitel ZŠ Charváty
- R. A. – 93. pěší pluk
- zajetí 16.9.1915, Bučač
- RL od 17.9.1918, 9. střelecký pluk „Karla Havlíčka Borovského“
- demobilizován 11.11.1920
- pozn.: Jeho bratr Ladislav Smrček (14.2.1882) – RL, 6. střelecký pluk
„Hanácký“, padl v boji u stanice Vagaj 4.7.1918 (pohřben tamtéž).
Vyplel Rajmund
- narozen 20.8.1894, Vilémov
- reálka Litovel, absolvent 1913
- řídící učitel Raková u Konice (v letech 1922-1935)
- LR od 1.12.1916 – 2. dělostřelecká brigáda (kapitán), 2. dělostřelecký
pluk
- DM 20.6.1920
Vychodil František
- narozen 12.5.1896, Pěnčín
- řídící učitel Buděcko u Konice
- LR od 5.8.1917 - 6. střelecký pluk „Hanácký“, podporučík
- DM 23.7.1920

Dubový František
- narozen 1.12.1890, Troubelice
- reálka Litovel, absolvent 1910
- ředitel měšťanské školy Nivnice
- LR od 23.5.1918 - 6. střelecký pluk „Hanácký“
(desátník)
- DM 29.9.1920
Orel Miroslav
- narozen 7.5.1887, Lutín
- reálka Litovel, absolvent 1908
- LR od 6.11.1917 – 9. střelecký pluk (četař), zdravotní vlak 1. Divize
- zemřel 11.4.1920
Malý František
- narozen 9.5.1891, Moravská Huzová
- učitel Grygov u Olomouce
- LR od 22.5.1918 - 6. střelecký pluk „Hanácký“ (desátník)
- DM 29.9.1920
V Luké dne 29.2.2020			

Rok 2019 na meteorologické stanici Luká
Stejně jako každý rok i letos je načase ohlédnout
se za rokem minulým z pohledu počasí. Jaký tedy byl
rok 2019? Nebýt krupobití
z 1. července, dalo by se
mluvit o roku spíše průměrném, který neoplýval žádnými extrémy. Od západu
postupoval přes naši republiku rozsáhlý frontální systém vyznačující se vysokou
bouřkovou aktivitou, přívalovými dešti a krupobitím. Už z pohledu na
animaci z meteorologického radaru bylo patrné, že nás čekají mohutné srážky s možnými kroupami. Jejich velikost však předčila očekávání,
když z nebe začaly padat kusy ledu o průměru až 5 cm, které způsobily
menší škody na kapotách aut, sklenících a zahradách. Naštěstí převažovali drobnější do 1,5 cm. Celková srážková bilance tohoto dne činila
80,4 mm. Poslední krupobití tohoto rozsahu jsme naposledy zaznamenali v roce 2002, takže se jednalo o událost spíše výjimečnou.
Rok 2019 však přinesl ještě jednu překvapivou charakteristiku. S průměrnou roční teplotou 9,68 °C se jednalo o nejteplejší rok v celé historii měření na místní meteorologické stanici. Nicméně rekordní nejvyšší
teplota 35,7 °C z roku 2012 překonána nebyla. V roce 2019 jsme měřili
nejvíce 32,8 °C. Jako se nezměnila rekordně nevyšší teplota, odolal i rekord z opačného pólu. Minimální teplota -12,1 °C se ani zdaleka nepřibližuje minimu -27,3 °C z roku 1987.
I když se jednalo o teplotně nadprůměrný rok, paradoxně se vyznačoval i poměrně velkým množstvím srážek, kdy napršelo a nasněžilo
692,8 mm. Tato hodnota představuje šestý nejvyšší roční úhrn od roku
1975, kdy bylo na MS Luká zahájeno pravidelné měření.
Slunečního svitu jsme si v roce 2019 užívali plných 1955 hodin
a tak nezbývá než si přát, aby i rok 2020 byl spíše ve znamení slunce
a extrémní jevy nás potkaly minimálně za dalších sedmnáct let.
za MS Luká Michal Slouka

n a ro dil i s e

To máš Ben eš, L u k á
Justýna Jan ečk o vá, L u ká
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n aš i j ub i lan ti
D u ben
Chytil Fran tiše k , Lu k á
K o m árk o vá Zd e ň k a , Je šo v
Do l ívk a Jo se f, Lu k á
P ite rk o vá Dagm ar, Lu k á
P l íva Jiří, Lu k á
Do stál o vá Jarm il a, Je šo v
Martín k o vá Eva, Je šo v
P in k avo vá Ja n a, Lu k á
S e ryn k o vá Věra, Lu k á
Š ve co vá Marie , Lu k á
K vapil o vá Jiřin a, Je šo v
Kv ěten
Fl o sso vá B o hu m il a, Ješo v
Le d vin k o vá Draho m íra , Lu k á
Gabrl ík o vá An d ě l a, Je šo v
Lie tavco vá Jarm il a, S tře m en íčk o
Fiše r Vítě zsl av, Lu k á
Zapl e tal o vá Jo sefa, Ja vo říčk o
S tu d e n á Marie , Lu k á
K o p Václ av, Je šo v
K u bo vá Marie , S tře m e n íčk o
Mal á I van a, Lu k á
Čer v en
R u be šo vá An n a, Lu k á
Do hn ál k o vá Marie , Je šo v
Do l e že l o vá An n a, Ješo v
Do k o u pil o vá An n a, Lu k á
Vyro u bal S tan isl av, Lu k á
K o n e čn ý Jan , Lu k á
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Vladimír Otáhal
Mgr. Jaromír Fischer
Mgr. Petr Němec
Mgr. Romana Mikmeková

JAK PROBÍHAJÍ A CO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY?
Jedním z významných nástrojů retence (zadržování) vody v krajině jsou
pozemkové úpravy.
Proces pozemkových úprav
Pozemkové úpravy jsou procesem,
který uspořádává vlastnické vztahy
a vytváří novou digitální katastrální mapu. Jedná se o multifunkční
nástroj pro dlouhodobý a trvale
udržitelný rozvoj území, který jako
jediný v ČR komplexně řeší venkovský prostor včetně realizací veřejně prospěšných staveb. V rámci celého
procesu pozemkových úprav je ročně proinvestováno asi 1,5 miliardy korun a je nakládáno s majetkem fyzických i právnických osob v řádech desítek až stovek milionů korun v jednom katastrálním území.
Pozemkové úpravy jsou buď komplexní (řeší území komplexně), nebo
jednoduché (řeší vybrané potřeby či menší část území). Proces lze rozdělit do čtyř základních fází:
Zahájení řízení
Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájí řízení o pozemkových úpravách
vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území (např. z důvodu vyjasnění vlastnických a uživatelských vztahů). O zahájení na svém katastrálním
území může požádat také obec, případně může být řízení zahájeno na
podnět stavebníka či SPÚ.
Přípravné práce
V rámci přípravných prací se provádí průzkum území, analýzy území (morfologie, hydrologické poměry, půdní či erozní poměry apod.), geodetické zaměření skutečného stavu terénu, stanovení obvodu pozemkových
úprav a soupis nároků jednotlivých vlastníků včetně ocenění pozemků.
Návrhové práce
Na základě zaměření skutečného stavu území a provedených analýz se
navrhne tzv. plán společných zařízení, který tvoří základní multifunkční
kostru území (polní cesty, protierozní, protipovodňová a ekologická opatření). Do této kostry je následně umisťováno nové uspořádání pozemků,
které je projednáno s vlastníky a dotčenými orgány státní správy. Aby
bylo možné rozhodnout o schválení návrhu nového uspořádání pozemků, musí být návrh odsouhlasen vlastníky alespoň 60% výměry pozemků
v obvodu pozemkové úpravy.
Realizační práce
Po odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků vlastníky je vytvořena nová digitální katastrální mapa jako podklad pro obnovu katastrálního operátu. Po dokončení pozemkové úpravy má každý vlastník nárok na
vytyčení nově navržených pozemků.
Finální činností spojenou s pozemkovými úpravami jsou realizace prvků
a opatření navržených v plánu společných zařízení (polní cesty, protierozní meze, vodní nádrže či výsadba zeleně apod.).
Zpracování přípravných a návrhových prací je zajišťováno firmami, které
jsou vybrány na základě výběrového řízení a k provádění pozemkových
úprav mají potřebná oprávnění. V případě, že nenastávají v průběhu řešení výraznější komplikace, trvá řízení o pozemkových úpravách zhruba
čtyři roky.
Plán společných zařízení
Jde o stěžejní dokument celé pozemkové úpravy. Právě v něm je možné
navrhnout celou řadu prvků a opatření plnících veřejný zájem, která lze
rozdělit na opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní, vodohospodářská a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Plán společných
zařízení (PSZ) musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li návrh PSZ v souladu s územně plánovací dokumentací, je návrhem na
její aktualizaci nebo změnu. Je-li nutno pro společná zařízení vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu, použijí se nejprve pozemky ve vlastnictví
státu a potom ve vlastnictví obce. Zpracovaný PSZ je předložen zastupitelstvu obce ke schválení a dotčeným orgánům státní správy k uplatnění
připomínek. Zastupitelstvo obce si také definuje priority následných realizací navržených opatření.
Opatření ke zpřístupnění pozemků
Jde především o polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod.
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Jde zejména o návrhy územních systémů ekologické stability (biocentra,
biokoridory, interakční prvky), rozptýlené zeleně či drobných vodních
tůní, mokřadů apod.
Protierozní opatření
Mají za cíl ochránit vodní toky, vodní nádrže, zastavěné části měst a obcí
před nežádoucími účinky eroze a také podpořit retenci vody v krajině, vše

s ohledem na požadavky a možnosti zemědělské výroby.
Patří sem tato opatření:
•
ORGANIZAČNÍ – ochranné zatravnění a zalesnění, tvar a velikost pozemků, pásové střídání plodin, protierozní směr výsadby apod.
•
AGROTECHNICKÁ – výsev do ochranné plodiny a strniště, zatravnění meziřadí, ponechání posklizňových zbytků, bezorebné setí apod.
•
TECHNICKÁ – záchytné a svodné průlehy či příkopy, protierozní
meze, stabilizace drah soustředěného odtoku, zasakovací pásy, sedimentační nádrže, terasy, větrolamy apod.
Vodohospodářská opatření
Tato opatření se navrhují především k eliminaci nepříznivých hydrologických podmínek (povodní či sucha). Jedná se o vodní nádrže suché/se stálým nadržením, revitalizace vodních toků, ochranné hráze, rybníky, úpravy vodních toků apod.
Nové uspořádání pozemků
Základem pro návrh nového uspořádání pozemků je zaměření skutečného stavu a PSZ. Do takto vymezené „kostry“ jsou vlastníkům pozemků navrhovány nové pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům
přiměřeně cenou (+/- 4%), výměrou (+10%), vzdáleností (+20%) a podle
možnosti i druhem pozemku. Tyto nové pozemky mohou mít jiné hranice,
než byly u původních pozemků, případně je možné sloučit víc pozemků
jednoho vlastníka do menšího množství pozemků.
Komplexní přístup
Pozemkové úpravy jsou silným nástrojem při řešení retence vody v krajině, protierozní a protipovodňové ochrany a také v boji proti suchu. Nicméně je nutné mít na zřeteli, že významnou roli zde sehrávají i zemědělci,
kteří mohou způsobem hospodaření vodní režim krajiny ovlivnit pozitivně, ale také negativně. Každé opatření má své limity i z hlediska účinnosti.
Je vždy nutné brát v úvahu počáteční podmínky (např. stav nasycení povodí), extremitu a charakter události a také typ opatření. Příkladem jsou
tzv. měkká opatření, která se při povodňových situacích s dobou opakování nad 20 let postupně stávají neúčinná a je nutné je doplňovat o tvrdší
technická opatření. Naopak je-li doba opakování těchto událostí pět let
a méně, může účinnost měkkých opatření dosáhnout 30% i více. Pozemkové úpravy je tedy třeba navrhovat pokud možno komplexně a zabývat
se účinností opatření i s ohledem na jejich finanční efektivitu.

Hospodaření v lesích spravovaných společností Bouzovské lesy s.r.o.

Vážení občané, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s průběhem
roku 2019 v lesích ve vlastnictví obcí Bouzov, Luká, Hvozd a Ludmírov.
I přes poměrně příznivý průběh jara/vlhkostně nadprůměrný květen/ pokračovala nejrozsáhlejší kůrovcová kalamita v dějinách našich lesů.
Celkem jsme vytěžili 27677m³ dříví, přičemž nahodilá těžba činila 27151m³,
což představuje více než 98%. Zbytek činily výchovné těžby v porostech
do 40 let věku porostu. Z již zmíněných nahodilých těžeb připadlo na
hmyzovou/kůrovec/ 20223 m³, zelenou/zlomy a vývraty/ 5897 m³ a ostatní
1031 m³. Z celkového množství vytěženého dříví převažoval smrk-24434m³,
následoval modřín-1083m³, jedle-682 m³, borovice-612 m³,buk-511 m³, jasan-242 m³. Na všechny ostatní dřeviny tak připadá pouhých 113 m³. V probírkách jsme vytěžili celkem 526 m³ na ploše 25,63 ha.
Co se týká pěstebních prací, největší objem z hlediska financování představovalo zalesňování. Bylo vysazeno celkem 166 tis. sazenic na ploše
25 ha/včetně vylepšování/. Na dalších asi 11 ha byla vykázána přirozená
obnova. Chceme-li vyhodnotit pouze výsadbu holin, bylo vysazeno 141,6
tis. sazenic na ploše 21,20 ha. Z uvedeného množství bylo smrku pouze
31,6 tisíc ks oproti 107,5 tisíc ks sazenic listnáčů/buk, dub, klen, lípa/. Z jehličnanů bylo ještě vysazeno 2,5 tis. ks douglasky. Dále bylo v roce 2019
zhotoveno 12 km oplocenek, natřeno 300 tisíc sazenic proti okusu zvěří,
ožato 94 ha kultur, vyklizeno 25 ha klestu a provedeno cca 40 ha prořezávek. Za opravy a údržbu cest jsme zaplatili 440 tis. Kč. Naším nejvýznamnějším odběratelem zůstala Pila Javořice, která odebrala 54% našeho dodaného dříví. Do Číny se nám podařilo prodat téměř 3 tis. m³ dříví. Ve
složité odbytové situaci se nám podařilo zrealizovat veškeré kulatinové
sortimenty, na rozdíl od vlákniny a paliva, které jsou v současné situaci na
trhu prakticky neprodejné.
Přes veškerou snahu se nám do konce roku nepodařilo zpracovat všechno napadené dříví /zůstalo cca 3000 m³ na rok 2020/. Zpracování předpokládám do dubna 2020. Během měsíce února napadla další větrná kalamita ve výši cca 2500 m³ dříví. Nedostatek výrobních kapacit se opět
projevil ve stále rostoucích nákladech na jednotlivé výkony. Spolu se stále se zhoršující situací na trhu nám vyšel nejhorší výsledek hospodaření
firmy za poslední roky. Přesto se podařilo na nájemném obcím vyplatit
1306 tis. Kč/bez DPH/ při vytvoření rezervy na pěstební činnost ve výši
3 milionů korun. V letošním roce nelze očekávat příznivější vývoj a nezbývá než doufat v částečnou pomoc přírody.
Miroslav Půr, jednatel společnosti
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Tříkrálový véšlap do Javoříčka
Tradiční Tříkrálový véšlap do Javoříčka letos přilákal na tři stovky turistů. Opět se vycházelo ze tří oficiálních startovacích míst (Luká, Bouzov,
Hvozd) a několika dalších neoficiálních dle libosti každého. Společným cílem bylo Javoříčko, kde na účastníky čekalo teplé občerstvení.
Během véšlapu probíhala i oficiální Tříkrálová sbírka, do které účastnící pochodu přispěli krásných 6.560,- Kč. Část z toho přispěl i náš spolek.
Děkujeme tímto za účast na pochodu i za příspěvky do sbírky. Za rok opět na viděnou.
Daniel Spáčil, předseda spolku Bouzovská vrchovina
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