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V poslední době se hodně rozšířilo pořizování psích mazlíčků, což se negativně projevuje na psích výkalech na chodnících a v trávě. Proto důrazně žádám majitele psů, aby exkrementy po svých psech uklízeli.
Děkuji
František Lakomý, starosta obce

Vážení spoluobčané,
prázdniny máme u konce, zemědělci dosekli poslední hektary obilí a informace o výnosech od vedoucích pracovníků
zemědělské společnosti, která zde hospodaří, jsou vcelku
pozitivní. Úroda byla dobrá.
Příznivého letního počasí jsme využili i na obci, kde jsme
opravili příjezdovou komunikaci ke sportovnímu areálu
v Ješově a sjezd k rodinným domkům ve spodní části Ješova.
Nového živičného povrchu se dočkala i místní komunikace
vedoucí k fotbalovému hřišti v Luké.
V Březině se provedla rekonstrukce stávající místní komunikace, včetně uložení kanalizačních vpustí.
Na červencovém zasedání zastupitelstva obce Luká byl vybrán dodavatel prací na výstavbu nové mateřské školky
a odborných učeben ZŠ Luká. V rámci veřejné soutěže byla
úspěšná firma INSTA CZ, s.r.o., s nabídkou 36,396.461,93 Kč
bez DPH. Předání a převzetí staveniště proběhlo 20.8.2020.
Občany bude jistě zajímat, co všechno se za ty nemalé peníze postaví. V první řadě dojde k výstavbě nové školky
na „zelené louce“ s kapacitou 60 dětí s vlastní výdejnou
stravy, takže děti již nebudou chodit do stávající jídelny
v ZŠ. Nad školkou v 1. patře vzniknou nové učebny na odborné předměty, jako jsou jazyky, fyzika, chemie, informatika.
K učebnám pochopitelně patří i kabinety na uložení pomůcek. Pro zajištění bezbariérového přístupu mezi jednotlivými patry bude ve stávající budově školy umístěn výtah. Do
nového se přestěhuje i ředitel školy společně se zástupkyní. Sjednaný termín dokončení celého díla je 15.10.2021.
V historii naší obce se jedná o finančně nejnáročnější investici, proto si budeme muset vzít úvěr. V jaké výši, zatím nelze určit. Finanční zdroje obce a stav běžného účtu je
k dnešnímu dni v dobré kondici.
V letošním roce máme v rozpočtu obce vyčleněny peníze
na novou autobusovou čekárnu v Javoříčku, takže bychom
stavbu do konce roku chtěli zrealizovat.
Občané Střemeníčka se dočkají pozitivních změn vzhledu
obce.

Informace o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při budování a obnovy
infrastruktury obce
Obec Luká obdržela v r. 2020 od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci ve výši 500.000 Kč na částečnou úhradu výdajů akce „Březina - oprava povrchu místní komunikace“.
Dotace byla využita na zemní práce, komunikace, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun sutě, přesun hmot, VRN.
Informace o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu
věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje.
Obec Luká obdržela v r. 2020 od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci ve výši 17.400 Kč na částečnou úhradu výdajů
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů Ješov. Dotace byla využita na nákup věcného vybavení JSDH Ješov.
Informace o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje za účelem řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu
Obec Luká obdržela v od Olomouckého kraje neinvestiční
dotaci ve výši 400.000 Kč na částečnou úhradu výdajů akce
„Havarijní stav úpravny vody – Střemeníčko“
Dotace byla využita na rekonstrukci úpravny vody.
Za poskytnutí dotací patří Olomouckému kraji naše poděkování.

František Lakomý
starosta obce Luká

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 23.7.2020
1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu Ing. Vronku a Mgr. Martínka a zapisovatelem p.Šimíčkovou. Za členy návrhové komise schvaluje Ing. Ellnera, p. Vydržela, Bc. Navaru
2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstvaobce Luká
3. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje v rámci „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“, dotační
titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“, ve výši 500.000,-- Kč na
akci „Březina – oprava povrchu místní komunikace“. Zastupitelstvo obce Luká
schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“, dotační titul „Podpora budování
a obnovy infrastruktury obce“ a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje v rámci „Programu na podporu JSDH“, dotační titul č. 1 „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2020“, ve výši 17.400,-- Kč s určením pro JSDH Ješov. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci „Programu na podporu JSDH“, dotační titul „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2020“ a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
5. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2020 Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2020
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zhotovitele na akci „ZŠ + MŠ Luká – přístavba objektu č.p. 4“, firmu Insta CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772
00 Olomouc., IČO: 25374311 za cenu 36.396.461,93 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem.
7. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018916/VB/001 Luká
p.č. 767/64 – připojení KNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností Emontas, s.r.o. se sídlem
Jiráskova 1273/7a, Olomouc 779 00, IČO: 25883551 a pověřuje starostu obce podpisem navrhované smlouvy.
8. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje darovací smlouvu s Olomouckým krajem
na směnu části pozemků parc. č. 899/1 o celkové výměře 406 m2 , parc. č. 899/7
o výměře 62 m2 , parc. č. 899/8 o výměře 42 m2 , parc. č. 899/12 o výměře 78
m2, parc. č. 899/19 o celkové výměře 15 m2 a parc. č. 947 o výměře 35 m2, dle
geometrického plánu č. 360-596/2019 ze dne 15. 11. 2019 pozemky parc. č. 899/25
ostatní plocha o výměře 91 m2 , parc. č. 899/30 ostatní plocha o výměře 315 m2
, parc. č. 899/29 ostatní plocha o výměře 62 m2 , parc. č. 899/28 ostatní plocha
o výměře 42 m2, parc. č. 899/21 ostatní plocha o výměře 78 m2, parc. č. 899/23
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 899/24 ostatní plocha o výměře 11 m2
a parc. č. 947/2 ostatní plocha o výměře 35 m2, vše v katastrálním území. a obci
Luká za části pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje parc. č. 920/1 o celkové
výměře 804 m2 a parc. č. 951/1 o celkové výměře 873 m2, dle geometrického
plánu č. 360-596/2019 ze dne 15. 11. 2019 pozemky parc. č. 920/39 ostatní plocha
o výměře 474 m2, parc. č. 920/40 ostatní plocha o výměře 330 m2, parc. č. 951/49
ostatní plocha o výměře 143 m2, parc. č. 951/50 ostatní plocha o výměře 201 m2
, parc. č. 951/51 ostatní plocha o výměře 145 m2 , parc. č. 951/52 ostatní plocha
o výměře 59 m2, parc. č. 951/53 ostatní plocha o výměře 86 m2, parc. č. 951/54
ostatní plocha o výměře 37 m2 a parc. č. 951/56 ostatní plocha o výměře 202
m2, vše v katastrálním území. a obci Luká. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k podpisu darovací smlouvy.
9. Zastupitelstvo obce Luká neschvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního
pozemku parc.č. 154 v k.ú. Veselíčko, obec Luká o výměře cca 491 m2.
10. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje odsunutí bodu 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, na další
zasedání Zastupitelstva obce Luká.
11. Zastupitelstvo obce Luká neschvaluje odkup pozemků par.č. 935/65 o výměře

2

42 m2 a 935/66 o výměře 45 m2, ostatní plocha, v k.ú. Luká, obec Luká, od paní
xxx, bytem xxx, xxx
12. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje odsunutí bodu o prodeji částí pozemků
parc.č. 17/2 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 47/9 – ostatní plocha, v k.ú.
Březina, obec Luká o výměře cca 383 m2, paní xxx, bytem xxx, na další zasedání
Zastupitelstva obce Luká.
13. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje svolání jednání ve věci pozemku parc.č.
st. 57 o výměře 429 m2 se zástupci Římskokatolické farnosti Luká.
14. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zařazení bodu financování vybavení pro
SDH Ješov do bodu Různé.
15. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zahájení pozemkových úprav v místních
částech obce Luká.
16. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje odsunutí výběru stavebního dozoru na
akci „ZŠ + MŠ Luká – přístavba objektu č.p. 4 na další zasedání Zastupitelstva
obce Luká.
17. Zastupitelstvo obce Luká pověřuje starostu obce jednat s firmou LITOLAB,
spol. s r.o. o vyšší četnosti provádění rozborů vody a jednání o možnosti montáže zařízení na kontrolu činnosti dávkovače dezinfekce do pitné vody do konce
září 2020. Zastupitelstvo obce Luká doporučuje rychlejší informovanost občanů
při havárii technologie úpravny vody.
18. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup elektrocentrály a příslušenství ve výši 25. 000 Kč pro SDH Ješov
František Lakomý
starosta obce

		

Bc. Jiří Navara
místostarosta

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 18.8.2020
1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu Ing. Vronku a p. Zapletalovou, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise schvaluje
p. Vydržela, p. Vyroubala a p. Kvapilovou
2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká
3. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje stavební dozor na akci „ZŠ + MŠ Luká –
přístavba objektu č.p. 4“, firmu Staving engineering s.r.o., IČO: 25334107 za cenu
490. 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2020
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje případnou směnu vlastnických podílů
34/208 pozemků parc.č. 28/2,v k.ú. Doly u Bouzova, parc.č. 631/3, v k.ú. Bouzov,
parc.č. 652/4, v k.ú. Bouzov, parc.č. 652/3, v k.ú. Bouzov, parc.č. 718/1, v k.ú. Bouzov, parc.č. 326/5, v k.ú. Kozov, a parc.č. 40/3, v k.ú. Kozov, vše obec Bouzov.
Směna pozemků bude předmětem dalšího jednání s obcí Bouzov.
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje odkup 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 xxxx za cenu na základě znaleckého posudku 22 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
7. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Luká.
8. Zastupitelstvo obce Luká souhlasí se zahájením prací na projektu optické sítě
a bude součinná ve věci smlouvy o smlouvě budoucí s firmou INFOS ART, s.r.o.,
se sídlem Valdenská 27/363, 77900 Olomouc, IČO: 25849638.
9. Zastupitelstvo obce Luká nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 47/9,
v k.ú. Březina, obec Luká, manželům xxxx.
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Kontakty na OÚ Luká
Podatelna:
Marcela Šimíčková
simickova@obec-luka.cz
podatelna@obec-luka.cz
tel: 585 345 220
Účetní:
Eva Ševčíková
sevcikova@obec-luka.cz
tel: 585 345 236

Upozornění – poplatky 2020

Upozorňujeme občany, že dne 30.9.2020 je termín
splatnosti poplatků za odpady a psy pro r. 2020. Žádáme občany, kteří dosud poplatky neuhradili, aby
tak učinili co nejdříve. Při úhradě poplatků po termínu splatnosti může dojít podle platné obecně závazné vyhlášky k navýšení poplatků o 100 %. Poplatky
můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ Luká nebo
převodem na účet 1801721339/0800 /v tom případě si
prosím vyžádejte VS pro úhradu/.

se jmenoval Lovci záhad, druhý dostal název Krteček na prázdninách, následovala Kniha džunglí a nakonec Popletené pohádky.
Tábory byly plné her a soutěží, všechny děti přežily bez úrazu
a vždy odcházely s úsměvem. Věříme, že i rodičům jsme touto
formou velmi pomohli a ulehčili situaci.
Za sebe mohu po téměř 10 letech pořádání těchto táborů konstatovat pouze jediné: Těší mě pozorovat vývoj dětí, jejich šikovnost
a zručnost, z nichž mnohé znám od jejich dvou let.
Na děti se budeme opět těšit v září při pravidelném dopoledním
programu pro rodiče s dětmi, v Miniškolce nebo na jednorázových akcích.
Náš program naleznete na stránkách www.mcrybicka.cz.

Za celý tým MC Rybička
Jarmila Dospivová – animátor

Příměstské tábory v MC Rybička
při Charitě v Litovli
Charita v Litovli poskytuje mimo jiné, také službu Mateřského
centra Rybička, která na děti myslí i v období letních prázdnin, ke
kterým neodmyslitelně patří dětské tábory.
Všechny děti nezvládnou tábory pobytové a právě pro tyto děti
jsou ideálním řešením tábory příměstské. Ty proběhly již několikátým rokem, letos poprvé částečně dotované Evropskou unií,
projektem Letní
příměstské tábory při MC Rybička.
Probíhaly v období 4 týdnů, jak
v červenci, tak
i v srpnu, pro věkové
kategorie
4 – 6 let a 5 – 9
let. Dohromady
se jich účastnilo
64 dětí. Každý
týden měl své
téma. První týden

Přivítání prvňáčků
Prázdninové dny jsou u konce a děti se vracejí zpět do svých
tříd, aby po celý školní rok sbíraly nové poznatky a zkušenosti.
Ti nejmenší jdou do školy poprvé. První den ve škole je vždy plný
překvapení a jinak tomu nebylo ani v naší škole v Luké. Do první
třídy nastoupilo 18 prvňáčků, které v jejich nové třídě přivítali:
pan místostarosta Bc. Jiří Navara, pan ředitel Mgr. Lukáš Vlček,
paní zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Skácelová a třídní učitelka
Mgr. Nikola Vařeková. Děti si vybraly své místo v lavici, kde se

budou učit číst, psát, počítat, ale také poznávat nové věci a trávit
volné přestávky se svými kamarády a spolužáky. Domů si pak žáci
odnesli nové pomůcky, učebnice a také malé dárečky.

Nabídka volného bytu v DPS Luká
Nabízíme k pronájmu byt v DPS Luká.
Zájemci musí splňovat podmínky přijetí.
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Z LUKÉ AŽ NA KONEC SVĚTA
Jako každý rok začátkem července proběhl příměstský tábor pro
děti z Luké a okolí. Letos jsme však až do poslední chvíle nevěděly, zda se kvůli pandemii vůbec uskuteční. Byly jsme moc rády,
že to bylo možné a spolu s našimi přáteli jsme pro děti připravi-

ly týden plný pohádek. S ohledem na bezpečnost dětí tentokrát
veškeré aktivity probíhaly venku.
A právě venku na dvorku jsme první den nalezli pokojíček s kouzelnou babičkou a létající postelí, která nás každý den přenesla
do jiné země a pohádky. V jednom týdnu jsme tak navštívili několik zemí a poslechli si příběhy, které se v oné zemi vypráví dětem.
Začali jsme pohádkou bratří Grimmů z Německa, kde nás nejmladší královský syn přesvědčil, že to nejcennější bývá mnohdy ukryto doma pod naším vlastním prahem. Další den jsme doputovali
až do Japonska, učili se jíst hůlkami nebo třeba jak říct japonsky
„dobrý den“, poté jsme se ocitli v horké Africe, zatančili si africké tance a poslechli si pohádku o chudých bratrech, kteří se
učili, co to znamená zanechávat v lidských srdcích něco dobrého.
Vydali jsme se i na celodenní výlet do přírody, ve stopách indiánské dívky jménem Ajaješ. Hlavní hrdinka nám ukázala sílu, krásu
a bohatství přírody a kde je najdeme v nás samých. Téměř nakonec nás kouzelná postel přenesla do Řecka a do legendy
o ptákovi Fénixovi. Mluvili jsme spolu o tom, že i uvnitř nás může
po různých nezdarech a zklamáních znovu ožít jiskřička něčeho
nového a krásného. Hlavně jsme si ale zahráli mnoho her a zažili
spoustu zábavy!

Nechyběla oblíbená noční bojovka, olympiáda na hřišti a táborák
u rybníka. Počasí nám přálo, a i letos jsme prožili moc pěkné společné dny. Na konci týdne si děti odnesly domů vlastnoručně vyrobené pohádkové knížky a polštářek. Tábor skončil polštářovou
bitvou a… na viděnou zase na podzim!

sestry karmelitky

Upozorňujeme občany, že je

ZÁKAZ venčení psů na ploše
fotbalového hřiště v Luké.

Dále upozorňujeme, že povinností majitelů
psů je uklízet exkrementy po svých psech v
celém intravilánu obce Luká.

FK Luká – nová éra lukovského fotbalu
Po covidové pauze se opět rozjel fotbalový kolotoč a naši fandové i hráči se můžou těšit na zajímavé zápasy na našem stadionu.
Zároveň začala nová éra lukovského fotbalu, po mnoha letech
působení pod „sokolem“ jsme se rozhodli založit nový oddíl FK
Luká. S touto změnou jsme se zároveň přihlásili do prostějovské
skupiny, naše žádost byla schválena a tak se můžeme těšit na
nové týmy, nová derby. Věřím, že pro nás, i pro fanoušky bude
zajímavější bojovat o body např. se sousedním Hvozdem, než
s týmy za Šternberkem. Razantně se nám také změnily vzdálenosti pro dojíždění a počet týmů ve skupině. Nyní odehrajeme
za podzimní část 8 zápasů. Postupně nás čekají týmy z Kladek,
Hvozdu, Brodku u Konice, Protivanova, Přemyslovic, Zdětínem,
Čech pod Kosířem a taky naši staří známí z Vilémova.
Před samotným zahájením sezóny jsme odehráli dva přípravné
zápasy a dva ostré zápasy v poháru. Přípravné zápasy nám bohužel nevyšly, když jsme se Hvozdem prohráli 2:1 a doma s týmem
z Olšan u Prostějova vysoko 2:7. Jiná situace ale nastala v poháru,
kdy musíme říct, že docela překvapivě, jsme doma získali skalpy
postupně týmu z Nemilan, kdy jsme vyhráli v poměru 2:1, a v dalším zápase k nám zavítal tým z Hodolan. Tento zápas si kluci užili,
tribuny byly i díky početné ekipě hostujících fanoušků plné, fandilo se a odměnou za naši bojovnost byl postup na pokutové kopy,
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kdy samotný zápas skončil remízou 3:3. Bohužel asi nejhratelnější
soupeř z Odrlic nám vystavil stopku a po prohře 1:3 jsme se u nás
na stadionu s pohárem rozloučili.
Před sezonou se k nám přidaly dvě nové tváře. Navrátilec po několika letech Lukáš Motal a nová akvizice Ondra Jorda. Snad se
jim bude dařit a budou našim fanouškům rozdávat fotbalovou
radost.
Budu se opakovat, ale touto cestou bych chtěl poděkovat Radkovi Kvapilovi, který se luxusně stará o naše hřiště, vždycky je
skvěle připravené a troufnu si říct, že máme nejlepší hřiště v naší
soutěži. Dále bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří i v zápasech, kdy se nám moc nedaří, nás perfektně podporují a fandí.
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Ing. David Grulich

Spolek Nové Javoříčko
Spolek Nové Javoříčko, dříve občanské sdružení, byl založen roku
2010. Jedním z hlavních cílů místních
občanů, kteří tuto organizaci iniciovali, byla záchrana původní školy,
jež patří mezi významné památky.
Záměrem rovněž bylo, aby návštěvníci obce měli možnost seznámit se
s pohnutou historií Javoříčka a to
vhodnou formou a v důstojném prostředí. Více o historii obce najdete na
našich webových stránkách.
Za čtyři roky (2011-2014) se podařilo
zrealizovat opravdu velký projekt,
jehož výsledkem je atraktivní turistické zázemí s multifunkčním přírodním
areálem, kde si můžete prohlédnout
fotky z kompletní rekonstrukce školy, včetně přilehlého areálu. Na jaře roku 2015 organizace ve spolupráci s partnerským
spolkem Iniciativa na podporu vypálených obcí instalovala do
zrekonstruovaného objektu stálou expozici. Tím byl celý projekt úspěšně ukončen.

Turistická sezona
2020
Během
sezony
funguje
v místě Bistro Nové Javoříčko. Zde lze využít
k odpočinku a posezení zastřešenou venkovní terasu
a pochutnat si na osvědčené
klasice jako jsou například
hranolky, smažený sýr, párek v rohlíku, různé druhy pizzy. Pro
uspokojení chutí návštěvníků nabízíme další novinky, jako je například pravá domácí polévka zelňačka, borůvkové knedlíky nebo
zeleninové saláty s grilovaným kuřecím masem. Novinkou letošního léta je také uzení žeber a trampského cigára ve vlastní udírně.

Gamavilla Quartet. Tento
koncert se konal v sobotu 5.9.
A ještě jedna akce je před
námi, pořádaná ve spolupráci se spolkem Bouzovská vrchovina.
Jde o tzv. „Javořičské
véšlap a véjezd“ Letošní ročník proběhne v sobotu 19. září. Podrobnosti naleznete na
www.javoricko.com nebo na facebooku Bistro Nové Javoříčko.
Javoříčko, to nejsou jen známé javoříčské jeskyně. Výlet si můžete zpestřit i návštěvou dalších míst této lokality. Krásnou okolní
přírodou Vás povedou, po turistických stezkách, turistické značky. Ke zkamenělému zámku vede značená naučná stezka. Celá
tato oblast je navíc vyhlášena za přírodní rezervaci. Nelze opomenout nedaleký pohádkový hrad Bouzov (cca 5 km), k němuž
vede i cyklostezka.
Spatřit na vlastní
oči hrad, na kterém
se točilo nespočet
krásných pohádek,
stojí jistě zato.
Srdečně Vás tímto
zveme na výše uvedené akce. Budeme také velice rádi,
když k nám nebudou
přijíždět jen návštěvníci zdaleka, byť jsou zde samozřejmě srdečně vítáni, ale přijdou i ve větším počtu místní občané. Těší nás, že
už nyní evidujeme postupně narůstající návštěvnost z řad místních a doufáme, že tento trend bude nadále pokračovat, aby toto
místo i nadále žilo.

Autor Aleš Jurásek

Jako každým rokem i letos jsou pořádány různé kulturní akce. Letošní sezonu sice zbrzdila epidemie Covid -19, nicméně tradiční
akce jako den dětí s pestrým programem se opět vydařila.
Odpolední posezení několikrát v průběhu sezony rovněž turistům
zpestřilo vystoupení oblíbené country skupiny Karolína a jiné.
Další kulturní akcí byl benefiční open air koncert kvarteta
vázel, byl velmi poutavý. Poté následoval přesun na rozhlednu
nad Kosířem, kde jsme si zároveň i opekli špekáčky. Další naše
zastavení bylo ve Slatinicích, kde byl
rozchod a každý si mohl projít pěkné
okolí. Výlet byl velmi pěkný a zažili
jsme na něm spousty legrace. Příští
rok jedeme zase.:-)

Výlet na Kosíř

Krásné sobotní ráno a do Luké přijíždí minivláček, se kterým zažijeme spoustu zážitků. Naše první zastávka byla v muzeu
kočárů v Čechách pod Kosířem. Muzeum
je nádherné a výklad pána, který nás proLukovský zpravodaj 3/2020
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Vzpomínky lukovského chlapce
na konec 2. světové války
2.část
„Za nedlouho pokračovalo další zatýkání. To už byl v naší organizaci shon. Pálily se tiskoviny, schovávaly se zbraně a každý
z nás byl připraven na
nejhorší, kdy přijde
řada na nás. Nastaly
tajné porady, co musíme za každou cenu
zapřít a co můžeme
přiznat, aniž by to
nám nějak uškodilo.
Mezi dalšími zatčenými byli František
Vašek a Jan Koudelka
z Palonína, Lubomír
Helekal z Bílé Lhoty.
Po nějaké době věznění na garňáku byli
všichni v létě 1944
převezeni na brněnské gestapo do pověstných
Kounicových kolejí.
Já jsem byl v tu
dobu nuceně nasazen
na práci do Prostějova k firmě Wichterle a Kovařík. Kolem poledne
25. června přijelo gestapo do Luké mne zatknout. Já jsem byl
v Prostějově a gestapáci omylem chtěli zatknout mého bratra Luboše. Když se omyl vysvětlil, byl jsem ještě toho dne asi
v 8 hodin večer zatčen v továrně. Poté jsem byl prozatímně umístěn do prostějovského vězení a na druhý den ráno jsem byl převezen na garňák do Olomouce. V okně jsem uviděl Vlastíka Petrůjového a na cele jsem se sešel s učitele Mertou z Litovle. Tento
muž po převratu na následky mučení a věznění zemřel. Vyprávěl
mi svůj případ, popsal výslechy a bití a hlavně mě zasvětil do tajů,
jak se u výslechu chovat. V Olomouci jsem byl zadržen do 1. srpna
1944 a pak též převezen do Kounicových kolejí. Na cele si mě vzal
k sobě na postel Eda Ulman. Též tam byl Karl Lamm – Žid, který
už tam pobýval třetím rokem. Zde mi mohli rodiče jedenkrát za
14 dní posílat dvoukilový balíček. Zajímavé bylo předávání balíčků. Gestapák chodil s jedním poskokem od cely k cele, kde byly
balíčky položeny u dvečí druhým poskokem, První vzal balíček,
gestapák otevřel dveře. V tom okamžiku museli všichni vězňové
stát v pozoru a velitel světnice musel podat hlášení. To vypadalo takhle: „Herr Hauptwachmeister, Zimmer sechs A belegt mit
5 Mann, alles ist ordnung… und Lamm. Ten protož by Žid, musel
se na konec hlásit sám: „Und ein Saujude (jeden sviňský žid).“
Oba potom prošli kolem v pozoru stojící řady, poskok zavolal adresáta ke stolu, kde byl balíček rychle rozbalen. Gestapák prohlédl došlé potraviny, zvláště se soustředil na nepovolené věci.
Když u rozdávání balíčků byl gestapák Kunc a měl dobrou náladu,
ponechal nám i zakázané věci jako fotografie, knihy žiletky apod.
Když jsme dostali
v kelímku sádlo nebo marmeládu, obsah byl vymáčknut ven na
stůl a bylo kontrolováno, jestli na dně není něco nepřípustného.
Mezi sebou jsme se s ostatními vězni dorozumívali vyťukáváním morseovky na ústřední topení. A tak jsem zjistil, že na sousední cele je Lojza Bednářů ze Hvozda a ten mi sdělil, že celá moje
skupina má už protokoly u komisaře sepsány a že zde nejsou nijak
dlouho.
Na dvoře Kounicových kolejí byli stříleni muži a ženy. Byli postaveni ke zdi od obraz Svatého Václava a na toto divadlo se chodili
dívat němečtí nadlidé se svými manželkami a dětmi. A tak to šlo
od doby, kdy byl proveden atentát na Heydricha. Novoty jsme
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se dovídali různými cestami, když jsme náhodou přišli do styku
s civilními osobami, či podloudným způsobem jsme se opatřili noviny a především, když přišel na celu nový přírůstek. Takto získané zprávy se večer vyprávěly a pak sousedům v celách předávaly
vyťukáváním morseovky.
Hladu bylo věznici víc než dost, ráno trochu černé vody podobné kávě, kousek chleba. K obědu půl litru vody, v níž při bedlivém
pozorování bylo někdy i vidět trochu řepy, jindy trochu syrové
než uvařené kapusty. K večeři to co k obědu. Jen v neděli se dostávalo ke třetí hodině odpoledne kousek chleba, proužek salámu a něco podobného čaji.
Jinak přes den se čas zabíjel všelijakým vyprávěním ze života,
obsahem knih a filmů a iluzemi co a jak bude po válce, kdy bude
konec apod. Sobota byla věnována hubení štěnic, kterých bylo
v postelích víc než dost. Každé ráno se leštily parkety, napřed
dřevem z postele a pak hadrem z deky. Někdy se hrály šachy, šachovnice byla vyryta nějakým naším předchůdcem ostrým předmětem do stolu. Figurky se nakreslily na čtverečky papíru. Museli
jsme však dávat veliký pozor, aby nás při tom nechytil gestapák
nebo dozorce SS. Jednou za 6 – 8 týdnů jsme se chodili koupat do
suterénu věznice. Očista probíhala pod sprchami a vězeň musel
toto uskutečnit během jedné minuty. Příchod a odchod se odbýval v poklusu.
Za dva dny po příjezdu do Brna jsem byl předveden ke komisaři
a začaly výslechy. Poněvadž jsem vše zapíral, byl jsem fackován
a kopán. Když ani to nepomáhalo, ukázal mi protokoly kamarádů z mé skupiny, kde jsem byl nařčen, že jsem první v organizaci, že jsem se účastnil schůzek v Litovli i doma v lesích, že vím
o zbraních, že jsem slíbil pomáhat vlastencům, škodit všemožně Němcům, pořizoval soupisy Vlajkařů, kolaborantů, vojenských
objektů, že jsem přísahal na československou vlajku, vyhlásil boj
okupantům, že jsem získal několik členů atd. Byl jsem několikrát
konfrontován s bratrancem Bohumilem Dudkem, Zapletalem a jinými. Bylo mně slibováno, že když se přiznám, že mě pustí za den
domů a jestli se nepřiznám, že dá pozavírat rodiče a sourozence
a všechny nás dá postřílet. Facek a kopanců jsem tam dostal dost,
jednou na mně roztrhali úplně košili. Slíbil mně, že když se přiznám, že mi povolí návštěvu rodičů. Já jsem se přiznal a návštěva
rodičů mi byla povolena. Bylo to v polovině září a to jen na deset
minut. S rodiči přijela paní řídící Vymětalová za svým manželem.
Byl zde také náčelník našeho Sokola Hubert Fischer, o tom jsem
se dověděl později.
Konečně komisař protokol sepsal, dal mi jej přečíst a podepsat.
Když jsem jej podepsat nechtěl, protože nesouhlasil s výpovědí,
řekl mi, že jej podepsat musím a na nesrovnalosti se mám odvolat
u vyšetřujícího soudce, k němuž jsem byl za týden předveden.
Ten mi přečetl protokol a ptal se mě, zda to souhlasí. Po mé odpovědi, že ne, mi řekl, že jsem to měl odvolat u komisaře, který
ho sestavoval a že on tím už nemůže nic dělat. Napsal k protokolu
paragrafy, podle kterých jsem se dopustil velezrady proti Říši“.
Pokračování v příštím čísle.

Autor: Mgr. Jaromír Fischer

Dyniáda
Zveme vás do Pivnice U Velkého raka v Luké na Dyniádu
a cestu za pokladem.
Dne: 31. 10. 2020 od 16:00 hod. vyřezávání dýní
a od 18:00 hod. cesta za pokladem

! Dýně a potřeby pro vyřezávaní s sebou!
😊😊 Těšíme
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se na vás 😊😊: P ( Petra )
I ( Iveta )
P ( Pavla )
I ( Ivana )

MAS Moravská cesta, z.s.
Náklo 12, 783 32 Náklo
www.moravska-cesta.cz
IČO: 270 37 932
Číslo účtu: 4200239049/6800
Datová schránka: ydvs269

TISKOVÁ ZPRÁVA – 26. 8. 2020
MAS Moravská cesta rozděluje neziskovkám peníze na projektové dny. První už se uskutečnil v Jeřmani.
A vydařil se!
Zábavnou vědou se zabývaly v sobotu 22. srpna děti z bouzovské části Jeřmaň v rámci prvního
projektového dne, který pro ně uspořádal spolek DAMIŠKO ve spolupráci s MAS Moravská cesta. Ta
nabízí neziskovým organizacím nebo mateřským centrům spolupráci na přípravě projektových dnů i
nadále. Při splnění určitých podmínek jim proplatí náklady. Má na to celkem 1 549 380 korun. Přihlaste
se, pokud máte zájem.
Patnáctka dětí v Jeřmani si sobotu se zábavnou vědou pěkně užila. Pod vedením odbornice na přírodní
vědy si děti vyrobily lávové lampy nebo třeba domácí plastelínu. V závěru popsaly, co nového se
dozvěděly, co jim přišlo nejobtížnější a co naopak nejzábavnější. „Jsme moc rádi, že se první projektový den
tak krásně vydařil. Myslím, že když se něco dělá zábavnou formou, dětem ani nevadí, že se vlastně
vzdělávají o prázdninách,“ řekla projektová manažerka z MAS Moravská cesta Barbora Koutná. Právě na ni
se mohou obracet i další zájemci, kteří by rádi podobnou akci v regionu MAS uspořádali a chtěli přitom
využít finanční podporu, kterou organizace nabízí v projektu Podpora zvyšování kvality neformálního
vzdělávání v Olomouckém kraji. MAS na něj získala peníze z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, jenž má v gesci MŠMT a je jednou z 11, které se projektu v Olomouckém kraji účastní. A jak to
celé funguje? „Neziskovkám, které splní podmínky pro konání projektového dne, poskytneme finance na
jeho realizaci. Zaměření projektového dne může být různorodé, vyjma sportovní aktivit a sociálních služeb,“
upřesnila manažerka s tím, že projektové dny bude možné realizovat v závislosti na aktuální situaci
pandemického stavu, která to musí umožnit.
Bližší informace a podmínky, jež se týkají doby trvání a pravidel projektového vyučování, poskytne
zájemcům Barbora Koutná na e-mailu barbora.koutna@moravska-cesta.cz.
Marie Šuláková
PR manažerka
Kontakt pro další informace:
Mgr. Barbora Koutná
Projektová manažerka
Tel: 775 696 501
E-mail: barbora.koutna@moravska-cesta.cz
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.

Charita v Litovli informuje
V předchozím vydání
jsme Vás informovali
o koronavirové pandemii, která naši oblast zasáhla. Sotva jsme dopsali
tento článek, přihnala se
další pohroma, a to bleskové povodně na Uničovsku.
Pracovníci Charity v Litovli se vydali do obcí zasažených povodněmi, kde ve
spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi monitorovali potřebnost obyvatel,
na základě čehož následně
probíhá individuální pomoc.
V rámci této pomoci jsme
se setkali s několika rodinami, se kterými jsme navázali spolupráci i nadále, a to konkrétně se Sociálně aktivizační
službou pro rodiny s dětmi. Služba se snaží pomoci sociálně znevýhodněným rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, jejichž
vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.
Procházíte si i vy těžkou životní situací a nevíte si rady? Má Vaše
dítě problémy ve škole? Nemůžete najít společnou řeč? Máte problémy s financemi, bydlením či zaměstnáním, bojíte se jednání na
úřadech?
Nebojte se nás kontaktovat na telefonním čísle 731 643 780. Společně budeme hledat řešení, služba je bezplatná.
V minulém roce jsme takto pomohli 18 rodinám na Litovelsku.

Charita v Litovli

n aš i j ub i lan t i
Říjen
P e šk o vá Em il ie – Vese l íčk o
P ru ce k Fran tiše k – Je šo v
Ju řičk a Jan – Lu k á
Š išm o vá Marie – Je šo v
B arto š Vl astim il – Lu k á
Fischero vá Marie – Lu k á
N átr Jo se f – Javo říčk o
Vero sto vá Eva – Je šo v
P l u háče k B ře tisl av – Lu k á
P l u háče k Jaro sl av – Lu k á
Listopa d
S e d l á če k Vl ad isl a v – Vese l íčk o
Mal ín e k Jo se f – Ve se l íčk o
Džu go vá An n a – Lu k á
K l íčo vá Marie – Lu k á
Máté Jan – Lu k á
Tu m a K am il – Lu k á
P r osin ec
Mal ín k o vá An e žk a – Javo říčk o
K řesal o vá Marta – Lu k á

n ar od i li s e

Lu k á š P l u háče k – Je šo v

r oz louči li j s me s e

B o hu m il a Fl o sso vá – Ješo v
Marie Š m íd o vá - Lu k á
Le d vin k o vá Draho m íra – Lu k á
Gru l icho vá An n a – Lu k á

Lukovský zpravodaj 3/2020

7

Vítání občánků 7.8.2020

LUKOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Lukovský zpravodaj, číslo 3/2020 // Čtvrtletní obecní zpravodaj obce Luká.
Vydavatel: Obec Luká, Luká 80, 783 24 Slavětín
IČ: 00299171 // Registrace: MK ČR E 21378
Vyšlo 16. 9. 2020 // Neprodejné

