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SL OV O STARO S T Y

Vážení spoluobčané.
Po dlouhých měsích, kdy byl vyhlášen nouzový stav a zavedení přísných bezpečnostních opatření v polovině měsíce března, se změny výrazně podepsaly ve všech oblastech
našeho života. Na obecním úřadě se v daném omezeném
režimu úřadovalo nepřetržitě a vyřizovaly se nezbytně nutné věci. Občané byli vcelku ukáznění, nepodléhali panice
a statečně snášeli a řešili problémy nastalé situace.
4. května jsme v Javoříčku uctili památku obětí z 5. května
1945 položením věnců a kytic za dodržení nařízených požadavků. Piety se zúčastnili zástupci vedení Olomouckého
kraje, předseda ÚV ČSBS pan Vodička, exministr kultury
pan Staněk a starostové okolních obcí.
V květnu jsme byli vystaveni nebezpečí lesního požáru
v obecním lese, kde probíhala likvidace kůrovcové kalamity. S ohněm bojovalo přes 10 jednotek SDH ze širokého okolí včetně zásahových vozů olomouckého kraje. Všem zúčastněným, kteří se na uhašení ohně podíleli, patří poděkování.
Zvláště bych chtěl vyzvednout zásluhovost a obětavost členů SDH Ješov, kteří po skončení zásahu v pozdních nočních
hodinách prováděli dohled nad plochou, která byla zasažena požárem a postupně dohašovali nově vzniklé ohniště.
Škoda na majetku obce je minimální, neboť oheň nevnikl
do lesních porostů a hořela zpracovaná kulatina, která byla
obci zaplacená firmou provádějící těžební práce ještě před
požárem.
V jarních měsících proběhla výsadba přes 60 000 dubů
a buků včetně oplocení. Po ukončení těchto pěstebních činností jsme požádali kraj o poskytnutí dotací. Na účet obce
přišly peníze ke snížení následků kůrovcové kalamity ve
výši 2 300 000 Kč. Obec byla úspěšná v získávání dotací na
opravu místní komunikace v Březině, kde jsme v programu POV obdrželi částku 0,5 mil. Kč. V souvislosti s plánovanou výstavbou nové školky jsme získali dotaci z MF ve výši
20 mil. Kč. Práce na novém objektu musíme začít co nejdříve neboť dotační peníze musíme proinvestovat do konce
letošního roku.
František Lakomý

Vyšlo 24.06.2020

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 11.3.2020
1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu p. Kvapilovou a p. Zapletalovou a zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise schvaluje
Mgr. Martínka, p. Vydržela, p. Vyroubala
2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká
3. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Investiční záměr – ZŠ,MŠ Luká – přístavba
objektu č.p.4, jako přílohu žádosti o podporu z programu Ministerstvo financí
ČR, Program 29822 – podprogram 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej části pozemku parc. č. st. 1/2, v k.ú.
Luká, obec Luká o výměře 113 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Luká, obec
Luká, dle GP č. 378/453/2019 manželům xxx, č. p. xxx, 78324 Luká, za cenu 80,Kč/m2 bez DPH. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku nesou kupující.
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8025660/VB/001 Luká –
Javoříčko, p.č. 34/21 prodl. kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností Emontas, s.r.o.,
IČO: 25883551, Jiráskova 1273/7a, Olomouc a pověřuje starostu obce podpisem
navrhované smlouvy.

4. Zastupitelstvo obce Luká po projednání protokolu o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Luká - Chodník a parkovací stání podél komunikace
III/37335“.

a) vybralo k realizaci veřejné zakázky „Luká - Chodník a parkovací stání podél komunikace III/37335“ dodavatele Jan Lakomý, Luká 122, 783 24 Luká,
IČ: 73953903. b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Luká Chodník a parkovací stání podél komunikace III/37335“ mezi obcí Luká, Luká 80,
783 24 Slavětín a dodavatelem Jan Lakomý, Luká 122, 783 24 Luká, IČ: 73953903
dle předloženého návrhu smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce pana Františka Lakomého podpisem smlouvy o dílo.
5. Zastupitelstvo obce Luká po projednání protokolu o jednání hodnotící komise
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace v obci Luká (Březina)“.
a) vybralo k realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace v obci Luká
(Březina)“ dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, Brněnské Ivanovice,
IČ: 48035599. b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace v obci Luká (Březina)“ mezi obcí Luká, Luká 80, 783 24
Slavětín a dodavatelem SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60,
620 00 Brno, Brněnské Ivanovice, IČ: 48035599 dle předloženého návrhu smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce pana Františka Lakomého podpisem smlouvy
o dílo.
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2020 s doplněním nákupu příkopového mulčovače za cenu 168,000 Kč.
7. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí účelového příspěvku do Fondu
investic příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Luká v maximální výši 100.000 Kč na
nákup automobilu pro rozvoz obědů.

František Lakomý
starosta obce

		

Bc. Jiří Navara

8. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2020

místostarosta

9. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Luká za r. 2019, včetně výsledku hospodaření v částce 208,50 Kč. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozdělení výsledku hospodaření do rezervního
fondu v částce 198,50 Kč a do fondu odměn v částce 10 Kč.

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 11.3.2020

10. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření za účetní období 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019, a to bez výhrad.
11. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje závěrečný účet obce Luká za r. 2019, a to
bez výhrad.

1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu p. Vydržele a Ing. Ellnera
a zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise schvaluje
Mgr. Martínka, Ing. Vronku a p. Zapletalovou
2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká
3. Zastupitelstvo obce Luká po projednání protokolu o jednání hodnotící komise
na veřejnou zakázku „Havarijní stav úpravny vody - Střemeníčko“.
a) vybralo k realizaci veřejné zakázky „Havarijní stav úpravny vody - Střemeníčko“ dodavatele Josef Čech, Luká 49, 783 24 Luká, IČ: 75802571. b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Havarijní stav úpravny vody - Střemeníčko“ mezi obcí Luká, Luká 80, 783 24 Slavětín a dodavatelem Josef Čech, Luká
49, 783 24 Luká, IČ: 75802571 dle předloženého návrhu smlouvy o dílo a pověřuje
starostu obce pana Františka Lakomého podpisem smlouvy o dílo.
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12. Zastupitelstvo obce Luká odkládá na příští zasedání zastupitelstva projednání 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.
13. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje žádost o prodloužení termínu kolaudace
RD na pozemku parc.č. 154/129 v k.ú. Luká, obec Luká, do 31.12.2020.
14. Zastupitelstvo obce Luká odkládá na příští zasedání zastupitelstva projednání prodeje pozemku parc. č. 17/2 a parc. č. 47/9 v k.ú. Březina, obec Luká
paní xxx, bytem xxx.

František Lakomý
starosta obce
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Bc. Jiří Navara
místostarosta

UPOZORNĚNÍ

Prosíme občany, aby do odpadů nevylévali olej z kuchyně, neházeli odpad, který tam nepatří (hadry, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky a jiné věci). Na
čističce odpadních vod se tímto ucpávají čerpadla.
Děkujeme.

SYMBOLICKÉ ZDOBENÍ
VELIKONOČNÍHO STROMU
V letošním roce jsme zdobení velikonočního stromu pojali trochu
jinak, než tomu bývalo v předešlých letech. V roce 2020 většina

Charita v Litovli informuje
Šíření koronaviru zasáhlo celou společnost ve velkém měřítku.
Česká republika je srdcem Evropy a bohužel ani nám se tato pandemie nevyhnula. Určitě si každý z nás vzpomene na ten den, kdy
jsme se probudili do uzavřené oblasti a nikdo nevěděl co se děje
a co bude dál. Mnoho pracovníků se nedostalo do zaměstnání,
uzavřely se některé obchody i služby. I tohle omezení se bohužel
dotknulo pracovníků Charity. Z počtu asi 20 stálých pracovníků
poskytujících Charitní služby nás zde zůstalo pouze 6. Pracovnice, které se nedostaly do práce z důvodu uzavření oblasti Litovle, poskytovaly služby v okolních neuzavřených obcích. Na tuhle
situaci jsme museli aktivně reagovat, svolali jsme dobrovolníky
a zahájili krizový plán.
Začali jsme poskytovat nákupy pro seniory, nemohoucí osoby
a osoby v karanténě. Komunikovali jsme s doktory a vyzvedávali léky, rozdávali roušky a desinfekce. Řešili jsme krizové situace osob, které karanténní opatření zasáhla. Bez
všech dobrovolníků, bychom tohle všechno tak dobře nezvládli. Patří jim naše obrovské DÍKY! Rozhodli se totiž dobrovolně pomáhat a vystavit se riziku, aniž by dali přednost
svému vlastnímu pohodlí. Také bychom chtěli poděkovat
všem dárcům. Nesmírně si vážíme toho, že jste nám pomohli.
A na závěr se pochlubíme několika čísly!
Nákupy jsme poskytovali po dobu 38 dní. Celkem jsme jich společně s dobrovolníky roznesli 208 v celkové hodnotě kolem
70. 000 korun. Rozdali jsme tisíce roušek a rozlili několik set litrů
desinfekce.
Doufáme, že nás v budoucnu nic podobného již nepotká a pokud
ano, nezapomeňte, že Charita je tady stále pro Vás, připravená
nabídnout Vám pomocnou ruku za jakékoliv situace.

MUZIKÁL ANGELIKA
Dle sdělení pořádající agentury je stanoven náhradní termín
muzikálu Angelika v neděli 4.10.2020 ve 14 hodin (autobus bude
odjíždět cca 2 hodiny předem – odjezdy budou ještě upřesněny).
Komu termín nevyhovuje, bude jeho vstupenka vyměněna za
voucher, který si pak může vyměnit za vstupenku na jiné představení z nabídky agentury. Peníze za vstupenky agentura bohužel nevrací.

z nás čekala trochu jiné prožití velikonočních svátků, ale i přesto
si myslím, že symbolické zdobení velikonočního stromu dopadlo
dobře. Dětem se, i přes letošní nelehké období, vykouzlil úsměv
na tváři alespoň díky velikonočnímu zajíčkovi.
Od 1.4. - 7.4. mohly
všechny děti pomocí
e-mailové adresy zasílat
svá podařená nazdobená velikonoční vajíčka
v podobě fotky. Vajíčka
se tentokrát nevěsila
na velikonoční strom
před základní školou,
ale děti si je mohly pověsit na stromky ve
svých zahrádkách, kde
symbolizovaly naše tradiční zdobení. Každému
tvořivci pak před Velikonocemi tajně donesl
odměnu velikonoční zajíček.

Symbolického
tvoření
se zúčastnilo 45 dětí nejen z Luké, zúčastnily se
i děti z Ješova, Slavětína,
Savína, Javoříčka, Březiny, Ospělova a Nové
vsi. Nazdobená vajíčka
a ozdobené stromečky se
všem moc povedly. Velice mě potěšilo, že mi během velikonočních svátků
přišlo mnoho zpráv, jak
byly děti i rodiče nadšené
z nadílky od velikonočního zajíčka.
Ještě jednou bych tímto
chtěla poděkovat panu
starostovi, Stonožce a Základní škole Luká za věnované dárečky
do balíčků, Bouzovské vrchovině, ale největší poděkování patří
všem dětem i rodičům, kteří se tvoření zúčastnili.
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Krásné sluníčkové dny
Moťková Ilona
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Hasiči Ješov
Vážení a milí spoluobčané,
dnes bych se ve svém článku rád věnoval jinému tématu než pořádání akcí a v krátkosti Vás informoval o činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Ješov. K dnešnímu dni má jednotka 15 členů

– velitel, zástupce velitele, velitel družstva, 4 strojníci a 8 hasičů.
Všichni členové jednotky splňují zákonem dané požadavky – zdravotní prohlídky a školení (např. nositel dýchací techniky, pilař,
atd). Ke své činnosti používáme dvě výjezdová vozidla, a to cisternu Liaz CAS K 25 a dosluhující dopravní automobil Avia DA12.
Dále je každý hasič vybaven ochrannými oděvy (FIREMAN, popř.
BUSHMAN), zásahovou přilbou Gallet, zásahovými botami a rukavicemi. Ke své činnosti používáme dýchací techniku, vybavení pro
zásah na bodavý hmyz (sršni, vosy), záchranářský batoh, ruční vysílačky, motorovou pilu, plovoucí čerpadlo, motorovou stříkačku
PS12, zásahový žebřík, armatury a další potřebné vybavení. Část
tohoto vybavení bylo zakoupeno z finančních prostředků obce
a dotací z kraje a část jsme pořídili z finančních prostředků sboru
jako například plovoucí čerpadlo, dýchací techniku, některé zásahové oděvy FIREMAN, přilby, rukavice, boty, atd. Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO V.
v poplachovém plánu olomouckého kraje pro katastr obce Luká
a její místní části a dále je zařazena mimo katastr obce Luká ve
II. stupni pro 7 okolních obcí a ve
III. stupni pro dalších 6 obcí. Dále
čekáme na zařazení naší jednotky
pro tyto stupně územním odborem Prostějov a Šumperk.
Poslední roky vyjíždíme pravidelně k několika zásahům a to jak
technického charakteru – spadlé stromy na komunikaci, pomoc
při transportu pacienta, zásahy
na bodavý hmyz, atd. a také k
požárům. Během koronavirové pandemie jsme byli zařazeni do
hlídkové činnosti na kontrolních stanovištích při uzavření Litovle
a jejího okolí, dále jsme nabídli obci spolupráci ve formě nákupu
a další pomoci seniorům v obci a místních částech. V letošním
roce máme za sebou již 6 zásahů a to 4 technické a dva požáry.
Dne 23. 4. večer jsme byli vysláni krajským operačním střediskem olomouckého kraje k požáru vozidla v Luké. Vyjížděli jsme
v 5. minutě od vyhlášení poplachu v počtu 6-ti členů jednotky. Po
příjezdu na místo události jsme provedli průzkum a začali hasit.
Po příjezdu profesionální jednotky z Konice jsme zásah ve spolupráci dokončili.
Náš poslední zásah proběhl v neděli 17. 5.. V 15:08 nám byl vyhlášen poplach a byli jsme vysláni k požáru lesního porostu v obci
Luká, část Veselíčko. Oznamovatel ohlásil místo události - po-

4

žár lesa směr Javoříčko.
Spolu s naší jednotkou
byly vysláni ještě profesionální hasiči z Konice
a dobrovolné jednotky
ze Hvozda a Bouzova. My
jsme vyjížděli v čase 15:12
v počtu 8 členů (o chvíli
později za námi dorazili
ještě další 3 členové jednotky). Již cestou bylo
vidět valící se hustý dým
a bylo jasné, že se bude jednat o velký požár. Na místě události jsme byli první a hned po příjezdu jsme začali hledat nejlepší
cestu k místu události, ale bohužel lesní cesta nebyla průjezdná,
a tak jsme se museli otočit a zvolit cestu jinou. I přesto, že jsme
trasu před autem kontrolovali, bohužel jsme na podmáčené louce
zapadli, ale za námi jedoucí hasiči ze Hvozda nás vytáhli. Ostatní
jednotky se po příjezdu také otočily a nakonec všichni jeli do lesa
přes Ješovský dvůr. K požáru jsme na rozdíl od ostatních jednotek přijeli vrchní cestou, a tak jsme byli spolu s jednou cisternou
ze Hvozda (Tatra 138, která následně vozila vodu z Luké) nad požárem, který postupoval do vzrostlého lesa. Po natažení hasebního vedení naši členové spolu s „profíkem“ z Konice měli za úkol
zabránit rozšíření požáru do lesa, aby tento uchránili a nevznikly
další škody. Jelikož foukal silný vítr bylo nutné zasahovat v dýchací technice. Zásah probíhal v náročném terénu, kdy se muselo
postupovat ve svahu přes hořící pokácené stromy. Proto byly na
místo události povolány další jednotky – Olomouc, Litovel, Loštice, Kladky, Náměšť na Hané, Senice na Hané, Slavětín a Olešnice.
Dále v Luké u nádrže cisterny plnili hasiči z Luké a Bohuslavic.
Jak jsem již psal, z důvodu náročnosti zásahu byl z prostějovské
stanice vyslán týlový kontejner a byl zřízen štáb. Místo události
bylo rozděleno na dva úseky, kdy každý úsek měl svého velitele
a komunikace musela probíhat přes vysílačky a celý zásah řídil
řídící důstojník ze stanice Olomouc. Dále byl z olomoucké stanice vyslán protiplynový automobil, který přivezl náhradní láhve
pro výměnu v dýchacích přístrojích. Požár byl lokalizován před
20 hod. Před ukončením zásahu přivezl pan starosta pro zasahující hasiče občerstvení a velitel úseku spolu s několika hasiči
(Konice, Ješov, Senice na Hané) prošli místo události termokamerou, aby byla odhalena a uhašena skrytá ohniska, po této kontrole se začaly postupně jednotky vracet na své základny. Zásah
byl ukončen velitelem zásahu v 23:45 a po dohodě jsme zůstali na
místě události přes noc a vykonávali hlídkovou činnost. Rozdělili
jsme se na dvě skupiny po pěti členech, první zůstala na místě
a ve 3 hod. jsme se vystřídali. Pravidelně jsme celou oblast procházeli, kontrolovali a dohašovali jednotlivá ohniska. Některá
jsme uhasili nataženým vedením, jiná jsme museli dohasit hasícím
vakem (20-ti litrový zádový vak), který nám zapůjčila jednotka ze
Senice na Hané, což nám velice pomohlo. Dle pokynů velitele zásahu bylo nutné na místě zůstat minimálně do 8 hod, což jsme
dodrželi a určitě to mělo smysl. Na dohašování jsme spotřebovali
2 kubíky vody. Poté jsme začali uklízet vybavení, kterého jsme na
místě měli opravdu hodně (cca 300 m hadic). Po doplnění vody
do cisterny a vybavení jsme akceschopnost jednotky hlásili na
operační středisko v 9:40 hod. Odpoledne nás čekalo mytí vybavení,
hadic, cisterny a dále příprava dýchací techniky na revizi. I když škody
způsobené požárem
jsou velké, je velmi
dobře, že se nikomu
ze zasahujících hasičů nic nestalo a všichni se vrátili v pořádku
zpět domů. Všem
Vám přeji příjemné
letní dny a věřím, že
bude možné se společně potkat na nějaké naší akci.
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75. výročí

Dětský den

S ohledem na situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 se nemohla uskutečnit řada akcí plánovaných na závěr dubna a počátek měsíce května 2020 v souvislosti se 75. výročím od konce
2. světové války. Vedle zrušení tradičních pietních vzpomínek tak
nemohly v plánovaném režimu proběhnout ani doprovodné vzdělávací programy, které Iniciativa pro podporu vypálených obcí ve
spolupráci s dalšími subjekty připravovala.
Vzhledem k celospolečenskému významu uvedených výročí jsme
se rozhodli za podpory Olomouckého kraje připravit projekt
„75. výročí on-line“, kterým chceme široké veřejnosti, zejména
pak žákům základních a středních škol, přiblížit prostřednictvím
internetu tyto události spojené s regionem Olomouckého kraje.
První červnovou sobotu se uskutečnil dětský
den. Počasí nám přálo,
tak jsme mohli zahájit
soutěžení dětí v připravených
disciplínách.
Hasiči si připravili stříkání na terč a nafukování balonků ze kterých
Šaňo dělal různé tvary
zvířat. Fotbalisti měli
připravený slalom a kop
na branku. Historický
spolek Kirri si připravil
ukázku šermu, zbraní
a dobových obleků. Děti
si mohly vyzkoušet střelbu z kuše a luku na cíl.

Veřejnosti jsou tak prezentovány zajímavé historické texty, fotografie a další materiály související s výročími. Cílem projektu je
přiblížit informace o těchto událostech veřejnosti z bezpečí jejich
domovů. Iniciativa rovněž ve spolupráci s provozovatelem expozice v historické škole v Javoříčku zpřístupnila na internetových
stránkách široké veřejnosti bez jakéhokoli omezení veškerý obsah tvořící uvedenou expozici.
Výstupy projektu naleznete na:
http://expozicejavoricko.cz/vyroci
Mgr. Filip Žáček
statutární ředitel
Javoříčko 22, 783 24, Luká - Javoříčko
IČO: 22828001
www.vypaleneobce.cz

Bylo tam i střílení se vzduchovky
na cíl, chození na
chůdách. Děti dostaly sladkou odměnu a párek v rohlíku. Po celý den
tam byla velká
nafukovací skluzavka. Děkujeme
sponzorům, hlavně OÚ Luká a firmě Remarkplast.

VÝSADBA OKRASNÉ ZELENĚ

Poděkování
Když jsme si přáli do nového roku hodně zdraví, nikdo pravděpodobně netušil, že nás již na jaře zasáhne nemoc, která nám zdraví může hodně ohrozit. Od
okamžiku, kdy vstupovala v platnost různá opatření,
která měla za účel chránit životy a zdraví obyvatel,
šily a zdarma rozdávaly některé naše spoluobčanky
roušky pro ty, kterým se jich nedostávalo. Patří jim
tedy velké poděkování, ať už se jednalo o paní Libuši
Spáčilovou, Ilonu Moťkovou, Petru Milčickou, Jitku
Nagyovou, nebo snad i některé další, o kterých nevíme. Moc děkujeme!

Na přelomu dubna a května tohoto roku v areálu ZTV Luká proběhla výsadba okrasné zeleně. Výsadby se ve spolupráci s obcí
Luká účastnili občané přilehlých rodinných domů, kterým za tuto
pomoc patří veliké díky. Ze stromů byly sázeny Hloh obecný, Borovice černá, Javor mléč, Jinan dvoulaločný a Katalpa trubačovitá. Z keřů byly sázeny např. Zlatice prostřední, Svída bílá, Tavola
kalinolistá, Mochna křovitá, Jalovec polehlý, Vajgelie bohatokvětá, Tis červený, Skalník Dammerův nebo Tavolník japonský.
Tato výsadba dřevin má za úkol zlepšit estetiku okolí nových rodinných domů, bude ale také působit jako zachytávač prachu,
hluku a hlavně větru. V neposlední řadě nové stromy a keře vytvoří útočiště pro hmyz a ptactvo. Doufejme, že všechny rostliny
bez problémů zakoření a ujímavost bude co nejvyšší.
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Vzpomínky lukovského chlapce
na konec 2. světové války
Rok 2020 je rokem pro naši vesnici rokem dvou významných
výročí. Před sto lety se vraceli do své rodné obce legionáři po
dlouhé sibiřské anabazi a už je to 75 let od doby, kdy končilo období šestiletého nacistického útisku našeho národa. Tato
událost se dotkla výrazně mnoha životů našich spoluobčanů.
Převážně těch, kteří se různými cestami zapojili do protifašistického odboje. Většina dnešních občanů neví, že tady se zapojilo do boje značné množství Lukášů a mnozí za to pykali.
Z naší obce v průběhu odboje nikdo nezahynul, ale někteří
z nich mohou o sobě tvrdit, že na konci války se díky štěstí
a mnoha příznivým náhodám vlastně znova narodili. Vždyť tři na
konci války byli odsouzeni k trestu nejvyššímu – k trestu smrti.
O jednom z nich si povíme díky dokumentu, který byl sepsán několik let po válce. Jsou to vzpomínky MVDr Miroslava Pinkavy,
který v době války žil se svými rodiči a bratrem v Luké č. 2. Co
bychom si o něm mohli říci? Narodil se v roce 1924, navštěvoval
obecnou školu v Luké a potom šel studovat na reálné gymnázium do Litovle. Od dětských let byl členem místního Sokola,
kde měl velké úspěchy v gymnastice. Při soutěži dorostenců olomoucké župy dosáhl při velké konkurenci při místních skromných podmínkách krásné 5. místo. Toto vše jej formovalo jako
vlastence a přivedlo jej do protinacistického odboje. V průběhu
studií na reálce se díky vlasteneckým učitelům a spolužákům
dostal do ilegální odbojové organizace „Svaz československé
mládeže“, založené v letech 1941 - 42. O tom píše následující:

„Byl jsem ustanoven velitelem jednoho okrsku, než do organizace vstoupil i ostatní členové složili přísahu na československou vlajku, že nikoho ze skupiny nezradí, že budou bojovati ze
všech sil proti utlačovatelům. Proto všechny rozkazy se musely
pečlivě ukrýt nebo po přečtení spálit. Schůzky bývala v sídle odbočky organizace – v kabinetě tělocvičny reálky v Litovli, kde
tehdejší profesor tělocviku Ježek a profesor fyziky Petr byli pro
to nadšeni a všemožně vycházeli studentům – členům organizace vstříc a to radou nebo pomoci hmotnou. Na jaře bývaly
schůzky za městem anebo v hlubokém lese u Mladče, kde měli
bunkr a tam měli dvě vojenské pušky, něco výbušnin, ilegální
tiskoviny, jídlo apod. Schůzky se konaly střídavě na různých místech a zúčastňovali se jich tito studenti:
Miroslav Pinkava z Luké č. 2, František Vašek z Palonína, Jaroslav Zapletal z Hvozda, Alois Frank z Mohelnice a Lubomír Helekal z Bílé Lhoty.
Organizace se pomalu rozrůstala, neboť každý se snažil získat
nějaké nové členy, ovšem jen stoprocentně spolehlivé. Miroslav
Pinkava získal Bohumila Grulicha, Josefa Maška a Bohumila Dudka.
Litovelský okres byl rozdělen na okrsky: Litovelský, Loštický
a Konický, jehož velení bylo svěřeno M. P. Ten se snažil, aby
v každé obci byli dva nebo tři spolehliví chlapci, kteří by byli
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spojeni na naši organizaci a tvořili by jakýsi kádr opor v případě
potřeby. Občas se to však nedařilo, někde se naráželo na nepochopení.
Začala se vybírat příspěvky, neboť peněz bylo potřeba jak na
korenspodenci (většinou šifrovanou), tak na zakoupení nejnutnějších věcí, kterých je v ilegální organizaci třeba jako mapy,
kompasy, první pomoc, zbraně- jestliže se naskytla možnost ke
koupi. Začali se zjišťovat Vlajkaři, zrádci, vojenská skladiště, muniční továrny. Tyto správy byly odesílány na vedoucí místa. Sbíraly se potraviny, dobrovolné i mimořádné příspěvky a ty byly
odesílány do Olomouce a Brna rodinám, o nichž dostali zprávu,
že jejich členové jsou v zahraniční armádě nebo jsou za vlastenecké činy německými úřady internovány. Jméno odesílatele
balíku bylo vždy smyšlené.

Miroslav Pinkava ukončil v roce 1943 maturitou reálné gymnázium a byl totálně nasazen, na jeho místo v roce 1943 nastoupil kolega Zapletal. Schůzky se stále střídaly. Jednou v lese za
Hvozdem směrem k Březsku, podruhé mezi Lukou, Polomím, za
Háčkami u rozhledny, jindy za Hvozdem u drtiče.
Za nedlouho došlo k pronásledování naší organizace gestapem, které bylo na ně upozorněno vinou mladické nerozvážnosti. Student Zapletal z Hvozda poslal poštou anonymní dopis
hvozdskému občanu H., ve kterém ho žádal, aby v určitý den
a hodinu přišel večer za Hvozd k drtiči. Dotyčný H. mohl docela
klidně dopis spálit a nikdo mu nemohl dokázat, že jej dostal. On
však tak neučinil a z horlivosti jej zanesl na hvozdskou četnickou
stanici. Tehdy tam byli také přiděleni dva četníci, jejichž sympatie se klonily víc k Německu (Kozák, druhé jméno neznám) a ti
tento případ předali do Olomouce na gestapo, které přikázalo
četnické stanici, aby vše bylo zachováno v úplné tajnosti.
Ve stanovený den přijelo do Hvozdu olomoucké gestapo. Uvedený H. se měl podle jejich příkazu podrobit obsahu dopisu a jít
k drtiči. Gestapáci les obklíčilil a čekali na Zapletala a Bednáře,
kteří v určenou dobu přišli a čekali na H. Brzy po jejich příchodu
se objevil a zamířil k nim. Když se však přiblížil na několik kroků,
vyrazili z krytu gestapáci s pistolemi v ruce. Bednář zůstal stát,
byl zatčen a odveden na četnickou stanici. Zapletal se dal na
útěk do lesa, gestapáci po něm stříleli, podařilo se jim ho postřelit, ale unikl jim do lesa a tam se ukryl. S Bednářem udělali
na četnické stanici krátký výslech a odvezli jej do Olomouce na
„garňák“(sídlo gestapa). Zapletal zůstal do rána ukryt v lese.
To se však už lidé ve Hvozdě i okolních vesnicích dověděli, cose
stalo, ale kromě našich členů organizace nikdo nevěděl proč.
Lidé žili ve strachu a nejistotě. Ráno se Zapletal tajně přikradl
domů, kde mu střelné zranění ošetřili. Bylo mu jasné, že pokud
se sám nepřihlásí na gestapu, budou uvězněni jeho rodiče. Přihlásil se tedy na hvozdské strážnici a následně byl odvezen na
olomoucké gestapo.“
Pokračování v příštím čísle.
Autor : Mgr. Jaromír Fischer, únor 2020
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Historické fotografie Luké

Na internetu se mi povedlo najít několik starých pohlednic naší obce,
o které se zde rád podělím. Pojďte se na chvíli zastavit a ponořit do historie. Zkuste přijít na to, ze kterého roku snímky jsou a jaká místa zachycují.
Daniel Spáčil
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