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SL OV O STARO S T Y

Vážení spoluobčané,
v posledních dnech se probouzíme byť do chladného rána,
ale za zpěvu místního zpěvného ptactva, což je příjemné
ranní nakopnutí do kolikrát náročného dne. Proto si tyto
krásné chvíle užívejte plnými doušky.
Na Panském rybníku jsme po celou zimu mohli vidět početné
hejno divokých kačen, které zde přezimovalo. Kačenám se
tady zalíbila hojnost potravy, a to díky lidem, kteří je tam
chodí krmit. Bylo by krásné, kdyby se podařilo zahnízdění
několika párů a tak by došlo k trvalému přebývání.
Byť byla letošní zima chladnější než obvykle, nezastavily
se práce v obecních lesích. Odstraňovaly se zbytky stromů
v místech, kde nám vyrostly mladé jehličnany a díky tomu
nemusí dojít k drahému umělému vysazování stromků. Díky
vydatným srážkám v zimním období chceme v prvním pololetí letošního roku vysázet zhruba 80 000 ks stromků. Na
zajištění prací při obnově obecního lesa zasaženého kůrovcovou kalamitou v minulých letech předpokládáme letos vynaložit finanční prostředky ve výši minimálně 5 mil. Kč. Již
nyní máme vyjednanou podporu 2,4 mil. Kč v rámci čerpání
100% dotace od Ministerstva zemědělství přes SZIF. Snad
i v tomto složitém roce budeme, co se týče čerpání dotací do lesního hospodářství, stejně úspěšní jako v loni. Do
konce roku máme za cíl zvládnout většinu prací potřebných
k obnově lesních porostů v obecních lesích a připravit projekty na obnovu lesních cest. Následně by došlo ke zpřístupnění lesních ploch pro naše občany a případně i pro turisty.
Obec se připravuje investovat nemalé peníze do opravy cest.
Ve Střemeníčku máme připraven projekt na opravu komunikace a podanou žádost o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč na MMR.
V Javoříčku dojde k prodloužení místní komunikace z důvodu plánované zástavby 3 rodinných domů.
Na Březině provedeme osazení dopravních značek s cílem
zamezit vjezdu nákladních vozidel kromě aut dopravní obsluhy. Následně budou zahájena jednání s Olomouckým krajem o bezúplatném převodu části krajské komunikace v horní části Březiny. Jedná se o zhruba 500 m, kde povrch cesty
je v havarijním stavu. Obec totiž sežene snadněji dotace na
opravu silnice, než SSOK. Do dnešního dne jsme takto od
Olomouckého kraje získali přes 2 km komunikací a násled-
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ně provedli jejich opravu. Jedná se o úseky v Ješově, Luké
a Březině.
Zbývají poslední úkony v doplnění věcí na projektu požární
zbrojnice Ješově a následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení na MěÚ Litovel.
V souvislosti s výstavbou vodovodu pro občany Veselíčka se
doplňují v rámci vodoprávního řízení podstatné podklady,
aby bylo vydané potřebné stavební povolení.
Mezi nejsledovanější a finančně nejnáročnější projekty v životě naší obce určitě patří výstavba nové školky a učeben
včetně kabinetů, ředitelny a kanceláře pro zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ. V současné době
máme připravené propojení
stávající budovy s přístavbou
včetně výtahové šachty, montéři dokončují montáž vzduchotechniky a vnitřních kanalizačních rozvodů. V průběhu
měsíce března dojde k vybudování přípojek el. energie,

plynu a vody, splaškových a dešťových odpadních vod. Jednotlivé vnitřní prostory budou odděleny příčkami z důvodu
přípravy projektu k vybavení školky a učeben potřebných
nábytkem. Před zahájením provozu nového školního zařízení chceme dokončit opravu přístupové komunikace ke školní
vývařovně včetně parkovací plochy a přilehlé opěrné zdi
v hodnotě zhruba 1,5 mil. Kč. Zažádali jsme v rámci programu POV Olomouckého kraje o dotaci ve výši 0,5 mi. Kč.
Předpokládám, že obecní zpravodaj čtou především naši
občané a proto se obracím se žádostí na občany v Luké
v souvislosti s provozem ČOV, aby nevylévali do odpadního
potrubí různé agresivní chemické látky včetně olejů, neboť
dochází ke snížení účinnosti čističky a výraznému zkreslování hodnot při odběru vzorků. Obsluha našeho zařízení
p. Štěpán Navara žádá nezodpovědné občany, aby neházeli
do kanalizačního potrubí předměty, které komplikují provoz čističky /zbytky jídel, vložky, hadry apod./.
							
František Lakomý
starosta obce Luká

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
V letošním roce opět proběhne sčítání lidu, domů a bytů.
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních
místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
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Poplatky za odpady a psy pro r. 2021.
Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ Luká
nebo převodem na účet 1801721339/0800
/v tom případě si prosím vyžádejte VS pro úhradu/.
Dospělá osoba 		
Dítě do 18 let 		
Student do 26 let
Pes 			

400 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč (další pes 150 Kč)

Tříkrálová sbírka
Dne 25.1.2021 proběhlo sečtení pokladniček Tříkrálové sbírky
v naší obci.
Celkem bylo vybráno:
7.038 Kč
Děkujeme všem dárcům i všem skupinkám koledníků.
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Budování požární nádrže v Luké v roce 1970.
Původní nádrž v roce 1969

Ze života základní školy- školní družina
U nás ve školní družině to žije, i když nás
v poslední době můžete potkat jen v malém počtu dětí. Díky situaci, která tu už rok
panuje, školní družinu navštěvují pouze
žáci 1. ročníku. Že bychom se tu nudili, se
říct nedá, protože od začátku roku 2021
jsme měli o zábavu postaráno. Hned první
lednové dny jsme vyrobili dárečky v podobě záložek a přání pro naše kamarády ze
školní družiny Bílá Lhota, se kterými si tento školní rok dopisujeme.
Díky zimě, která nás letos obdarovala
sněhem, jsme nejen stavěli ze sněhu, ale
užili jsme si i bobování. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše lesní
kamarády, kterým jsme pod naším oblíbeným smrkem připravili v tomto zasněženém období malé
překvapení.
Jelikož zima nepanuje pouze u nás, vydali jsme se prstem po mapě i za tučňáky
a děti se dozvěděly nové
informace o zimě ve světě.
K tomuto tématu o zimě si
každý vyrobil krásné pohádkové zimní království z recyklovaného materiálu.
Aby nám v družině nebylo smutno, pozvali jsme si ke konci ledna paní
učitelku Pluháčkovou Ivetu ze ZUŠ Konice, aby nás seznámila s hudebními nástroji Boomwhacker. Velice nás překvapilo, co všechno se s barevnými „tyčemi“ dá naučit a přitom si užít tolik legrace.
Přesně v den vysvědčení se k nám na jedno odpoledne přijely podívat Kalifornské žížaly díky Ekocentru Iris Prostějov. Dozvěděli jsme

se, podle čeho můžeme
poznat, kde má taková
žížala hlavu, v jaké půdě
se jí žije nejlépe a na čem
si nejvíce pochutnává.
Vyzkoušeli jsme si, zda
můžeme žížalu i slyšet.
Dokonce i cvičení s žížalkami a hledání potravy
se dětem líbilo. Na závěr si každý mohl žížalku
i vyrobit a odnést domů. Velké poděkování patří panu
starostovi a Obci Luká, která
nám tento krásný ekologický program uhradila sponzorským darem. Děkujeme.
Dále jsme si mohli v měsíci únoru užít maškarní ples.
Děti si přinesly krásné kostýmy a celé odpoledne jsme si
užívali plno soutěží, her. Radost prvňáčkům udělala i tombola, ve které každý vyhrál malý balíček.
A co náš čeká ve školní
družině dál??? Raději nebudu prozrazovat. Přesvědčit se ale o tom, že
se tu opravdu nebudeme
nudit, můžete na webových stránkách naší školy.
Mějte se kráááásně
Moťková Ilona
( vychovatelka školní
družiny ZŠ Luká )
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MAS Moravská cesta, z.s.
Náklo 12, 783 32
www.moravska-cesta.cz
IČO: 270 37 932

TISKOVÁ ZPRÁVA – 2. 2. 2021
Tým MAS Moravská cesta má novou posilu. Bude se věnovat školám
Do týmu MAS Moravská cesta přibyla nová posila. Je jí Veronika Ondřejová, která se bude
věnovat školám v rámci projektu Místní akční plán (MAP) vzdělávání. „Veronika není v naší
MAS žádným nováčkem. V minulosti se zde již například podílela na tvorbě publikace Máme
značku Haná, jež mapuje aktivity regionálních výrobců,“ uvedla předsedkyně MAS Julie
Zendulková.
Na svou novou pozici se Veronika Ondřejová těší. Jakmile to situace dovolí, představí se
zástupcům škol na nejbližším setkání, které MAS uspořádá. Nyní se zaměří na aktivity
související s projektem. A jaké to například jsou? Školy a školky mohou počítat s programy
olomouckého Sdružení D. Kvůli covidu se většina lekcí vloni sice nakonec neuskutečnila, děti
o ně ale nepřijdou a hned, jakmile bude zase „zdravější vzduch“, začnou se plánovat nové
termíny. „Budeme také organizovat další hodiny angličtiny s rodilým mluvčím Navotem
Lauferem,“ vyjmenovala Julie Zendulková.
Na území MAS Moravská cesta je celkem 22 obcí, které se rozkládají od Bouzova po Horku
nad Moravou. V nich se nachází 30 mateřských a základních škol, jež navštěvuje zhruba 3800
dětí. Projekty v MAP vzdělávání pro ORP Litovel II realizuje od září 2018 do konce roku 2021,
poté na něj naváže MAP III. Projekt financuje MAS Moravská cesta přes operační program OP
VVV MŠMT ČR.
Marie Šuláková
PR manažerka
Julie Zendulková
Předsedkyně
MAS Moravská cesta
Náklo 12, 783 32
Tel.: 724 111 510
E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz
Veronika Ondřejová, nová posila týmu
MAS Moravská cesta, která se zaměří na
projekt MAP vzdělávání pro ORP Litovel II.

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce
Luká,
konaného dne 24.2.2021
1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovatele zápisu p. Vyroubala, p.
Zapletalovou a zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise schvaluje Ing. Ellnera, Ing. Vronku, p. Vydržela
2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva obce Luká.
3. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění činnosti jednotky požární ochrany obce v souvislosti s připojením
elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany s firmu
Remarkplast s.r.o., IČO 25896547, se sídlem Luká 152 (uživatel), s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO: 70885940, se
sídlem Schweitzerova 91, Olomouc a Obcí Luká, IČO 0029171, Luká 80.
Poplatek uživatele za každý výjezd jednotky PO obce uskutečněný na
základě planého poplachu vyhlášeného na základě signálu EPS činí
2000 Kč bez DPH.
4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 /2021
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Odpisový plán účetních odpisů
pro stanovení zdrojů investičního fondu pro rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Luká.
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Mgr. Martínka, Ing. Vronku a Ing.
Ellnera za členy koordinační komise na akci „Revitalizace veřejného
prostranství - Střemeníčko“.
7. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje p. Vydržela, Bc. Navaru a p. Zapletalovou za členy výběrové komise na akci „Oprava komunikace k ZŠ a
MŠ Luká“ .
8. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje dodavatele prací na obnově les-
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ních porostů po kalamitách na lesním majetku LHC 611416 – Nový Dvůr
firmu 2H-ProForest s.r.o., IČO: 25376560 se sídlem Bouzov 72, 783 25,
za cenu 1,948.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy s dodavatelem.
9. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost
v roce 2021 žadateli Bouzovská vrchovina, z.s., ve výši 6.000 Kč s možností budoucího navýšení v případě potřeby.
10. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost
spolku a provoz SVC v roce 2021 žadateli Speranza 2005, z.s., ve výši
30.000 Kč s možností budoucího navýšení v případě potřeby.
11. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje pronájem pozemku parc.č. 17/8,
v k.ú. Luká, obec Luká, o výměře 108 m2, paní xxx, za cenu 500 Kč/ rok.
12. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz
pobočky Pošty PARTNER ve Slavětíně ve výši 40.000 Kč.
13. Zastupitelstvo obce Luká neschvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 34/208 pozemků parc.č. 28/2 – ostatní plocha, v k.ú. Doly
u Bouzova, obec Bouzov, o výměře 1.574 m2, pozemek parc.č. 631/3
– ostatní plocha, v k.ú. Bouzov, obec Bouzov o výměře 866 m2, pozemek parc.č. 652/4 – zahrada, v k.ú. Bouzov, obec Bouzov, o výměře
1.178 m2, pozemek par.č. 652/3 – zahrada, v k.ú. Bouzov, obec Bouzov,
o výměře 502 m2, pozemek par.č. 718/1 – ostatní plocha, v k.ú. Bouzov,
obec Bouzov, o výměře 203 m2, pozemek par.č. 326/5 – zahrada, v k.ú.
Kozov, obec Bouzov, o výměře 18 m2 a pozemek par.č. 40/3 – trvalý
travní prostor, v k.ú. Kozov, obec Bouzov o výměře 180 m2, obci Bouzov, Bouzov 2, 783 25 Bouzov, IČO: 00298719. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Luká k jednání se starostou obce Bouzov ohledně
směny předmětných pozemků.
14. Zastupitelstvo obce Luká odkládá jednání o odkupu pozemků par.č.
125/6, o výměře 1034 m2, parc.č. 347/92, o výměře 809 m2, parc.č.
347/95, o výměře 416 m2, parc.č. 347/100, o výměře 137 m2, parc.č.
347/106, o výměře 274 m2, parc.č. 474/8, o výměře 55 m2, parc.č. 493/2,
o výměře 1482 m2, parc.č. 543/9, o výměře 3613 m2, parc.č. 543/13, o
výměře 176 m2, parc.č. 543/14, o výměře 189 m2, parc.č. 583/1, o výměře 2938 m2, parc.č. 583/4, o výměře 452 m2, parc.č. 583/9, o výměře
1033 m2, parc.č. 583/10, o výměře 472 m2, parc.č. 583/11, o výměře 221
m2, vše lesní pozemky v k.ú. Střemeníčko, obec Luká od společnosti
Úsovsko, a.s. Klopina 33, 789 73 Úsov na příští jednání zastupitelstva.
15. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vypracování dokumentace k vybudování náhradního zdroje pitné vody v k.ú. Luká.
16. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
pronájem parkoviště v Javoříčku na rok 2021 s minimální cenou ročního
pronájmu 180.000,- Kč/vč. DPH.
17. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje ukončení výplaty měsíční odměny ve výši 1.500 Kč členu zastupitelstva a předsedovi kontrolního výboru Ing. Vronkovi na jeho žádost, a to ke dni 31.1.2021
18. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Dodatek č. 3 k „Zásadám tvorby
a čerpání sociálního fondu obce Luká“, s účinností od 1.2.2021.
František Lakomý 				
starosta obce 				

Bc. Jiří Navara
místostarosta

Očkování seniorů

Ve spolupráci s Městem Konice se podařilo zajistit
očkování seniorů 80+ v Komunitním centru v Konici mobilním týmem Fakultní nemocnice Olomouc. Očkování proběhlo
ve dnech 23.-24.2.2021, možnosti nechat se naočkovat využilo
16 seniorů z naší obce. Seniorům, kteří neměli možnost zajistit
si dopravu na očkování, zajistil Obecní úřad Luká i dopravu.

Poděkování

Děkujeme panu Aleši Juráskovi z Luké, který zakoupil
z vlastních prostředků a poté bezplatně poskytl občanům naší
obce nad 65 roků respirátory, nutné k návštěvám lékařů.
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Paměti obce Luká
Vojáci 1. světové války
Dle sdělení Vojenského ústředního archivu Praha byly skartovány téměř všechny vojenské osobní spisy (kmenové listy) mužů narozených
v letech 1887 až 1900. Přesný průběh vojenské služby již nelze dohledat. Z různých zdrojů – dokumenty z VÚA Praha, kroniky, matriky, rodinné doklady atd. - byly zpracovány následující údaje.
Vojáci 1. světové války obce Luká			
104 mužů
Padlo/zemřelo na následky zranění či nemocí		
18 mužů
Čs. legie v Rusku					
11 mužů
Čs. legie v Itálii a na Slovensku			
1 muž
Čs. domobrana v Itálii				
2 muži
ČSA - nasazení v pohraničí a na Slovensku (od listopadu 1918) 12 mužů
BRATŘI: ANTL EMIL - narozen 1894, č.p.4 (nyní škola), 13. zem. p. pluk.,
padl 27.8.1915, Skomarocky – u Skoromoch – Halič, Ruská fronta
ANTL FRANTIŠEK - narozen 12.9.1889, č.p.4, 5. zem.pluk, švadrona 4.,
padl 27.9.1918 ve Fontiugu v Itálii
BRACH TOMÁŠ - narozen 1.10.1896, č.p.8, 93. pěší pluk, povolán
15.4.1915, po výcviku přeřazen k 13. zem. p. pluku, Ruská fronta, kde byl
15.6.1916 zajat u Kozina – u Dubna – společně s Kubou Františkem z Veselíčka, Malínkem Martinem, Sedlářem Josefem ze Slavětína, Chytilem
Josefem z Rakové a Benešlem Bedřichem z Loučky (postupně vstoupili
do Čs. legií v Rusku), v zajetí pracoval v zemědělství v Kyjevské gubernii, odkud se vrátil domů v únoru 1918, znovu povolán na italskou frontu – Piava, vrátil se v listopadu 1918, vstoupil do ČSA, kde sloužil ještě
v roce 1921 – nasazen v pohraničí a na Slovensku
BRATŘI: BROKEŠ ANTONÍN - narozen 30.6.1888, č.p.5, 93. pěší pluk,
Srbská fronta, zraněn 6.11.1914, po operacích v roce 1915 znovu povolán
na italskou frontu v roce 1917, v listopadu 1918 se vrátil domů, vstoupil
do ČSA, kde sloužil jeden rok
BROKEŠ DOMINIK - narozen 20.8.1893, povolán v roce 1915 na italskou
frontu, v Gorici se krátce sešel se svým bratrem Antonínem, dle úmrtního listu prohlášen za mrtvého až v roce 1920, pravděpodobně padl již
na podzim 1917
BROKEŠ VAVŘÍN - narozen 10.8.1898, povolán v 18 letech, vrátil se po
konci války
BROKEŠ ANTONÍN - narozen 20.12.1872, č. p. 84, povolán v roce 1916
do Slavonína u Olomouce, Italská fronta, pěší pluk a později přeřazen
k dělostřelectvu, vrátil se po konci války
BROKEŠ DOMINIK - narozen 4.2.1892, č. p. 74, 93. pěší pluk, Ruská
a následně Italská fronta, vrátil se po konci války
DOKOUPIL FRANTIŠEK - narozen 12.12.1898, č. p. 57, 13. zem. p. pluk,
povolán v necelých 18 letech - v květnu v roce 1916, Ruská fronta (zde
např. boje u Berestečka, kde 20.7.1916 přešlo organizovaně více než 20
mužů z Luké a okolí do ruského zajetí a postupně vstoupilo do Čs. legií, byli to např. tři učitelé a šest absolventů Litovelské reálky), z Ruské
fronty přeřazen na Italskou, kde byl v boji u Piavy zraněn střepinou granátu, z nemocnice ve Vídni se vrátil domů v říjnu 1918, vstoupil do ČSA,
kde sloužil do prosince 1921 – nasazen v pohraničí a na Slovensku
BRATŘI: DOSTÁL BOHUMIL - narozen 17.12.1893, č. p. 67, absolvent
reálky Litovel v roce 1912, Ruská fronta, kde byl v boji u Dubna raněn
do nohy, převezen do nemocnice v Budapešti, 12.10.1915 na následky
zranění zemřel
DOSTÁL JINDŘICH - narozen 20.8.1896, absolvent reálky Litovel v roce
1915, Srbská a Ruská fronta, po válce vystudoval ČVUT Praha, titul Ing.,
v roce 1924 - specialista na automatické telefonní ústředny, v roce 1942
pomohl zařídit první telefon v Luké, ministerský rada na Ministerstvu
pošt a telegrafů
BRATŘI: DUDEK ALEXANDR - narozen 27.2.1888, č. p. 37, polní dělostřelectvo, povolán do Krakova, dále Ruská fronta, z Ruska se vrátil domů
po konci války
DUDEK FRANTIŠEK - narozen 11.4.1884, 93. pěší pluk, Ruská fronta
a vrátil se po konci války
DUDEK KONRÁD - narozen 5.2.1886, polní dělostřelectvo, Krakov
a Ruská fronta (stejně jako bratr Alexandr), vrátil se po konci války
Rodina se odstěhovala po 2. světové válce do Konice a Zlatých Hor.
BRATŘI: FISCHER EMIL - narozen 12.1.1893, č. p. 11, 93. pěší pluk, Ruská

fronta, po zajetí vstoupil do Čs. legií v Rusku
FISCHER THEODOR - narozen 31.10.1889, pluk těžkého dělostřelectva,
Srbská a následně Italská fronta, zajetí 19.8.1917 Selo, Čs. domobrana
v Itálii a následně Čs. legie – 34. pěší pluk, po návratu nasazen na Slovensku, služba v legii od 26.3.1919 do 21.8.1919
BRATŘI: GRULICH BOHUMIL- narozen 8.11.1887, č. p. 19, 93. pěší pluk,
Srbská fronta, kde byl raněn do nohy, léčil se v Dalmácii a v Olomouci na
Hradisku, v Krakově byl zproštěn služby a poslán domů, po roce znovu
povolán k pracovní skupině na Ruskou frontu, vrátil se po konci války
GRULICH FRANTIŠEK- narozen 4.9.1884, č. p. 19, 87. Pevn. dělostřelectvo Krakov, Ruská fronta, vrátil se po konci války, zemřel již v roce 1921
(jiný údaj úmrtí – 6.4.1923)
BRATŘI: HAVLÍK ANTONÍN - nar. 16.3.1890, č. p. 40, 13. zem. pěší pluk,
Ruská fronta, po zajetí vstoupil do Čs. legií v Rusku
HAVLÍK KONRÁD - nar. 10.9.1892, 93. pěší pluk, Ruská fronta, padl
22.12.1914 Motkovice – Kielce, pohřben na bojišti
BRATŘI: CHROMÝ ANTONÍN - narozen 24.8.1888, č. p. 55, Ruská fronta,
zajetí a vrátil se po konci války
CHROMÝ FRANTIŠEK - narozen 9.2.1880, 33. zemský pluk, Ruská fronta, po zajetí vstoupil do Čs. legií v Rusku
CHROMÝ VILÉM - narozen 29.4.1884, Ruská fronta, ze zajetí a vrátil se
po konci války. Rodina se odstěhovala po 2. světové válce do Mohelnice.
KOČÍ JOSEF - narozen 16.6.1888, č. p. 89, 93. pěší pluk, Srbská fronta,
Slavonice, od roku 1915 Italská fronta, vrátil se po konci války
KOLOMAZNÍK ANTONÍN - narozen 16.1.1874, č. p. 3, zemřel na nemoc
z ruské fronty 3.8.1917 v Luké, pohřben 5.8.1917
OTEC A SYNOVÉ Z Č. P. 27: KONEČNÝ FRANTIŠEK - narozen 6.6.1868,
povolán v téměř padesáti letech, zásobovací oddíl na Ruské frontě, vrátil se před koncem války
KONEČNÝ BOHUMIL - narozen 8.6.1894, 13. zemský pěší pluk, Rumunská fronta, po návratu na konci roku 1918 vstoupil do ČSA, kde sloužil
ještě v roce 1921 – nasazen v pohraničí a na Slovensku
KONEČNÝ VOJTĚCH - narozen 12.4.1897, 93. pěší pluk, povolán v osmnácti letech v březnu 1915, Srbská fronta, po návratu vstoupil do ČSA
a byl nasazen na Slovensku
KONEČNÝ VÁCLAV - narozen 30.4.1899, 8. pěší pluk, povolán v osmnácti letech v květnu 1917, Italská fronta, vrátil se domů v listopadu 1918
Po druhé světové válce se většina rodiny odstěhovala do pohraničí.
Zůstal Bohumil s rodinou v č. p. 28.
BRATŘI: KOMÁREK ALOIS - narozen 4.8.1898, č. p. 30, povolán v osmnácti letech v květnu roku 1916, Ruská fronta, vrátil se po konci války
KOMÁREK JOSEF - narozen 24.3.1891, 93. pěší pluk, Ruská fronta, Italská fronta, kde byl těžce zraněn (přišel i o oko), vrátil se po konci války
KONEČNÝ FRANTIŠEK - narozen 18.9.1891, č. p. 46, povolán v roce 1914
k pracovní četě do Rakouska, po nemoci (nemocnice Temešvár) propuštěn, domů se vrátil v roce 1916
KONEČNÝ STANISLAV - narozen 4.3.1896, č. p. 25, Ruská fronta, po zajetí zůstal v Rusku, dalších zpráv již o něm nebylo
KONEČNÝ VAVŘÍN - narozen 10.8.1883, č. p. 12, Pevn. dělostřelectvo
Krakov, Ruská fronta, v roce 1917 pro srdeční vadu propuštěn a vrátil se
domů, mistr uměleckého řemesla – výstavy po celé republice, dlouholetý starosta Sokola v Luké
KOVÁŘ ALOIS -narozen 26.5.1875, č. p. 32, 54. pěší pluk, Ruská fronta,
v roce 1917 těžce zraněn, vrátil se jako válečný invalida, zemřel v roce
1930
KOVÁŘ RUDOLF - z č.p.30, povolán na Ruskou frontu, kde byl zajat,
vrátil se po konci války
KUBÁLEK ANTONÍN - narozen 17.9.1894, č. p. 85, povolán na Ruskou
frontu, vrátil se po konci války
BRATŘI: KUBA AUGUSTIN - narozen 12.8.1895, č. p. 22, 93. pěší pluk,
Ruská fronta, po zajetí vstoupil do Čs. legií v Rusku
KUBA JOSEF - narozen 5.9.1897, povolán v roce 1916 na Ruskou frontu,
vrátil se po konci války
BRATŘI: KUBA FRANTIŠEK - narozen 25.11.1886, č. p. 63, 2. jezdecký
pluk, Ruská a Rumunská fronta, po zranění nohy v nemocnici v Oděse,
vrátil se v listopadu 1918
KUBA RUDOLF - narozen 6.9.1888, polní dělostřelectvo Krakov, Ruská
fronta, v roce 1917 italská fronta, vrátil se na konci roku 1918, oženil
se a měl devět dětí, po 2. světové válce se s celou rodinou odstěhoval

Lukovský zpravodaj 1/2021

5

z Luké do pohraničí na Jesenicko, jeho potomci žijí ve Zlatých horách
a vesnicích směrem na Opavu, mají zpracovanou krásnou rodinnou kroniku a dodnes vnuci jezdí občas na návštěvu Luké
MACHAČ BOHUMIL - narozen 22.7.1894, č. p. 80, povolán v roce 1914 na
Ruskou frontu, vrátil se po konci války
MIKMEK FRANTIŠEK - narozen 16.6.1883, č. p. 18, povolán na Italskou
frontu, vrátil se na konci roku 1918
MIKULKA BOHUSLAV - narozen 24.1.1895, č. p. 62, 54. pěší pluk, povolán v roce 1915 na Ruskou frontu, kde byl u „Oken“ zajat, v zajetí:
Běligosk, Bobrov, Voroněž, Záporoží, domů se vrátil v listopadu roku
1918, ředitel arcibiskupských lesů a statků ve Velké Bystřici u Olomouce
v letech 1936 - 1948
BRATŘI: NOVÁK JOSEF - narozen 31.5.1893, č. p. 89, povolán k pracovnímu oddílu na italskou frontu, potom v roce 1917 na Ruské frontě
v Kyjevě, tam onemocněl a později uprchl s kamarády domů, koncem
listopadu roku 1918 vstoupil do ČSA, kde sloužil do jara roku 1920, nasazen v pohraničí a na Slovensku
NOVÁK PETR - narozen 29.6.1895, 93. pěší pluk, povolán 15.3.1915, Ruská fronta – boje u Lvova, Lublina, po zranění šest měsíců v nemocnici,
pak znovu na frontě Luck-Rovno, Čatorisk, 10.6.1916 zajat, onemocněl
a léčil se v Lubačevě, dočkal se konce války a setkání s bratrem Josefem, vstoupil do ČSA, nasazen v pohraničí a na Slovensku
NOVÁK JOSEF - č. p. 52, Krakov, Ruská fronta, Italská fronta, vrátil se
po konci války
OBŠIL JOSEF - narozen 11.7.1890, č. p. 81, povolán k dragounskému pluku do Olomouce, v roce 1915 na Ruské frontě zajat, kronika obce Luká:
„V zajetí dělal nákupčího zásobování. Těžce onemocněl, ale dostalo se
mu dobrého ošetření od dcery přednosty, kterou potom pojal za manželku. Měl s ní dvě děti. V roce 1923 přijeli i s rodinou do Luké a tu se jim
narodil syn Jaroslav. V Luké zůstali jeden rok a vrátili se do Besarábie.
V roce 1938 Josef zemřel a všechny děti (sedm) přijeli 15.3.1939 k bratru
Vladimírovi do Luké. Ten se o ně po celý čas staral a nechal je vyučit
řemeslům. Jsou dobře zaopatřeni a dobrými občany naší vlasti.“
OHLÍDAL VILIBALD - z č. p. 1, hajný, Ruská fronta, po skončení války se
vrátil domů
OTÁHAL FRANTIŠEK - z č. p. 25, ze zdravotních důvodů povolán do Vídně a zde průběžně až do konce války jako úředník, uměl německy dobře
mluviti i psáti, radní obce Luká v letech 1931 až 1938, od června 1942
zastupující starosta do května 1945
BRATŘI: OTÁHAL JOSEF - narozen 25.4.1895, č. p. 54, 45. pěší pluk, povolán v roce 1915 na Ruskou frontu, 15.9.1915 zajat, pracoval jako vedoucí masného kooperativu, oženil se a zůstal v Rusku, dalších zpráv
o něm nebylo
OTÁHAL ONDŘEJ - narozen 1885, Ruská fronta, po válce se vrátil domů,
rodina se odstěhovala do Prostějova
OTÁHAL JOSEF - narozen 25.2.1897, č. p. 60, 93. pěší pluk, povolán
1.8.1916, na Ruské frontě jeden a půl roku, pak Srbská fronta, domů se
vrátil v prosinci 1918, vstoupil do ČSA, kde sloužil u IV. divize na Slovensku ještě v roce 1920
OTÁHAL VILÉM - narozen 22.6.1895, č. p. 4, 31. zemský pěší pluk, Ruská
fronta, zajetí 20.8.1915, 6.8.1916 vstoupil do Čs. legií v Rusku, po zranění
v bitvě u Zborova zemřel 7.7.1917 při tzv. Tarnopolském ústupu, pomník
na hřbitově Ozerna – Jazierna, jméno uvedeno ve druhém sloupci dole
POPELKA FRANTIŠEK - narozen 19.2.1890, č. p. 6, povolán již před mobilizací 28.7.1914 k Pevn. dělostřelectvu do Krakova – 5. Prapor, Ruská
fronta, kde se mimo jiné zúčastnil bojů u Zborova (u Zborova se ruského útoku účastnila 1. střelecká brigáda Čs. legií - Vilém Otáhal a Josef
Sléha z Luké, Josef Malínek a František Vlček z Veselíčka, Josef Sedlář
a Martin Malínek ze Slavětína, Alois Poles z Vojtěchova atd.), a tak, aniž
by o tom věděli, bojovali čeští muži proti sobě - z jedné obce!!!, z Ruské
fronty přeřazen na Srbskou a pak na Italskou, vrátil se po konci války,
byl starostou obce Luká v letech 1931-1939
OTEC A SYNOVÉ Z Č. P. 16: REC FRANTIŠEK - narozen 1866, starosta
obce Luká v letech 1897-1901, první radní v letech 1907-1919, povolán po
vyhlášení mobilizace v srpnu roku 1914 k 5. mysl. Pluku, Ruská fronta –
Novoradomsk atd., vrátil se po konci války
REC FRANTIŠEK - narozen 1.4.1894, 93. pěší pluk, povolán 26.10.1914,
po výcviku přeložen k mysl. pluku, Ruská fronta, kde byl zajat, vrátil se
na podzim roku 1918
REC LADISLAV - narozen 27.6.1899, povolán v roce 1917 jako osmnác-
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tiletý, vrátil se po konci války, nejmladší voják 1. světové války z obce
Luká!!!
BRATŘI: REC FRANTIŠEK - narozen 23.10.1897, č. p. 21, povolán do Vídně
a odtud zběhl a ukrýval se do konce války (dle sdělení bratra Josefa)
REC JOSEF - narozen 25.2.1894, 13. zem. pěší pluk, povolán v roce 1915,
na Ruské frontě těžce zraněn do nohy, vrátil se jako válečný invalida
v roce 1917
OTEC A SYN: REC JOSEF - narozen 29.6.1867, č. p. 72, povolán v roce
1916 na Ruskou frontu v téměř padesáti letech, vrátil se po konci války
REC JOSEF - narozen 27.11.1892, jediný voják z Luké na francouzské
frontě, vrátil se na konci roku 1918
REC RUDOLF - narozen 12.6.1893, č. p. 43, 15. zemský pěší pluk, Ruská
fronta, po zajetí vstoupil do Čs. legií v Rusku
BRATŘI: SLÉHA METODĚJ - narozen 4.7.1886, č. p. 41, povolán v roce
1916 na Italskou frontu do pracovní čety, vrátil se po válce
SLÉHA JOSEF - narozen 19.2.1889, 93. pěší pluk, Ruská fronta, po zajetí
vstoupil do Čs. legií v Rusku
SEDLÁŘ JOSEF - narozen 19.3.1876, č. p. 10, 93. pěší pluk, povolán v roce
1917 na Ruskou frontu, vrátil se po válce
SLAVÍČEK FRANTIŠEK - narozen 1887, č. p. 47, povolán na Ruskou frontu, zběhl a dostal se až do Luké, kde se ukrýval až do konce války
SLOUKA ANTONÍN - narozen 26.5.1881, č. p. 43, povolán na Italskou
frontu, po zajetí vstoupil do Čs. domobrany v Itálii, vrátil se po konci
války
OTEC A SYN: STEJSKAL FRANTIŠEK - z č. p. 79, povolán v padesáti letech na Ruskou frontu, vrátil se ještě před koncem války
STEJSKAL ALOIS - narozen 20.6.1899, povolán v 18 letech na Italskou
frontu, zběhl a dostal se až do Luké, kde se ukrýval v okolí až do konce
války
SPURNÝ ALOIS - narozen 10.6.1887, č. p. 57, 93. pěší pluk, Ruská fronta,
po zajetí vstoupil do Čs. legií v Rusku
SPURNÝ BEDŘICH - narozen 6.3.1886, č. p. 20, povolán k pevnostnímu
dělostřelectvu Krakov, Ruská fronta, vrátil se po konci války
SPURNÝ JOSEF - narozen 1888, č. p. 46, 93. pěší pluk, Ruská fronta,
padl 6.11.1914 – Bodestryň (Halič)
SPURNÝ JOSEF - narozen 25.3.1884, č. p. 7, povolán po vyhlášení mobilizace v srpnu 1914 k polnímu dělostřelectvu na Ruskou frontu, vrátil se
po konci války
BRATŘI: STRUPEK ADOLF - narozen 23.10.1885, č. p. 50, 13. zemský pěší
pluk, povolán v roce 1916 na Rumunskou frontu, dle úmrtního listu prohlášen za mrtvého bez dalšího upřesnění
STRUPEK EMIL - narozen 18.8.1889, č. p. 50, 93. pěší pluk, povolán již
v červnu roku 1914 do Krakova, Ruská fronta, v roce 1917 Italská fronta,
po válce sloužil v ČSA – nasazen v pohraničí a na Slovensku
ŠIMEK FRANTIŠEK - narozen 1876, č. p. 36, povolán v roce 1916 na Ruskou frontu, vrátil se po konci války
ŠVEC RUDOLF - narozen 15.1.1886, č. p. 38, 93. pěší pluk, Ruská fronta,
zajat u Ivangrodu, v zajetí pracoval v zemědělství, 16.10.1918 se vrátil
domů
VAŇÁK FRANTIŠEK - narozen 1879, č. p. 68, 93. pěší pluk, Ruská fronta,
zemřel 31.5.1915 v nemocnici v Celovci, Korutany a pohřben tamtéž
VAŇÁK FRANTIŠEK - narozen 26.1.1885, č. p. 73, DOV Šumperk, zemřel
18.10.1918 na nemoc v Běláku, pohřben tamtéž
BRATŘI: VAŘEKA FRANTIŠEK - narozen 27.6.1892, č. p. 76, 2. dělostřelecký pluk, po zajetí v Rusku vstoupil do Čs. legií v Rusku
VAŘEKA TOMÁŠ - narozen 6.11.1897, povolán v necelých osmnácti letech v roce 1915 na Italskou frontu – Piava, po skončení války vstoupil
do ČSA, nasazen v pohraničí a na Slovensku
V rodině bylo sedm synů! V Luké zůstal jen Josef Vařeka s rodinou.
VLČEK ALOIS - narozen 17.12.1881, č. p. 14, 93. pěší pluk, Ruská fronta,
padl 13.8.1915, Horodenka, Halič, pohřben na hřbitově Svolovzyska
STRÝC A SYNOVEC: VYDRŽEL ANTONÍN - narozen 18.9.1866, č. p. 53,
povolán na Ruskou frontu k vozatajstvu polní nemocnice, vrátil se ještě
před koncem války
VYDRŽEL FRANTIŠEK - narozen 27.6.1894, č.p. 53, 5. PR. POL. Myslivců, Ruská fronta. Zajetí 11.6.1915. Od 16.10.1917 Čs legie v Rusku, 4. Stř.
pl. „Prokopa Holého“, do 15.6.1920
OTEC A SYNOVÉ Z Č. P. 22: VYDRŽEL LEOPOLD - narozen 17.4.1866, starosta obce Luká v letech 1901-1904, povolán v padesáti letech, Ruská
fronta, vozatajstvo, vrátil se ještě před koncem války
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VYDRŽEL LEOPOLD - narozen 3.11.1896, 93. pěší pluk, Ruská fronta,
padl 29.7.1915 u Jmanie, Halič, pohřben tamtéž
VYDRŽEL JINDŘICH - narozen 12.9.1898, povolán na Italskou frontu,
kde byl zraněn, po válce vstoupil do ČSA – 45. prapor Národní obrany,
zemřel na následky zranění z fronty 12.7.1919 v Praze, pohřben na Olšanech 14.7.1919
RODINA VYROUBALOVA Z Č. P. 35: VYROUBAL FRANTIŠEK - narozen
9.10.1875, 47. pěší pluk, 16. setnina, Italská fronta, dle úmrtního listu
padl 5.10.1916 u Biglia, pohřben na bojišti
VYROUBAL JOSEF - narozen 1888, 13. pěší zemský pluk, zemřel na nemoc a vyčerpání z výcviku 28.2.1918, pohřben 2.3.1918 na Vojenském
hřbitově Černovír - skupina L, hrob č. 2
VYROUBAL RUDOLF - narozen 18.1.1885, 13. zemský pěší pluk, Ruská
fronta, vrátil se po konci války
VYROUBAL TOMÁŠ - narozen 3.1.1891, 93. pěší pluk, Ruská fronta, kde
byl zajat, vrátil se po konci války, po druhé světové válce se rodina odstěhovala do Uničova a do pohraničí
VYROUBAL ADOLF - narozen 1881, č. p. 106, povolán na Ruskou frontu,
vrátil se po konci války
VYROUBAL JOSEF - narozen 16.5.1874, č. p. 25, 13. dom. pěší pluk, Ruská
fronta, po zajetí vstoupil do Čs. legií v Rusku
VYROUBAL JOSEF - narozen 18.9.1881, č. p. 53, Ruská fronta, kde byl
zajat, vrátil se po konci války
VYROUBAL JOSEF - narozen 3.2.1891, výměnek č. p. 33; jako první občan z obce Luká vystudoval Reálné gymnasium v Litovli a to s vyznamenáním, absolvent roku 1911; v srpnu roku 1911 byl jedním ze zakladatelů
Sokola Luká a byl zvolen prvním náčelníkem; studia na Karlově univerzitě v Praze přerušila 1. světová válka, 12.3.1915 byly odvody ročníku
1895 a hned 15.3.1915 nastupovali muži vojenskou službu; v předvečer
nástupu byli v hospodě „U Antlů“, kde jim důstojnický čekatel Josef
Vyroubal kladl na srdce, aby do Rusů a Srbů nestříleli, protože jsou to
naši Slovanští bratři!; nějak se to „proneslo“ na venek a Josef Vyroubal
byl uvězněn ve Vídni, kde byl souzen vojenským soudem pro velezradu; k němu byli povoláni i svědci z Luké; celkem se mnoho nedokázalo,
a tak byl za trest poslán na východní frontu; tam se však dlouho nezdržel; svlékl šaty z padlého důstojnického čekatele a oblékl mu svoje
i s doklady; jeho matka tak dostala oznámení, že její syn padl; tento
však na padělané doklady konal sbírky na Červený kříž a za nějaký čas
se objevil v Luké; později ho zatkli četníci a vedli do Konice na nádraží;
za Hvozdem jim však utekl do lesa; četníci ho však již ani nestíhali, neboť se blížil konec války; v pondělí 28.10.1918 „provedl“ u nás v Luké
státní převrat a vyhlásil Československou republiku; po válce vystudoval v Brně Vysokou technickou školu – Ing. geometr; oženil se s Barborou Dobešovou z Brna; zřídil si vlastní kancelář a později se odstěhoval
na Podkarpatskou Rus do Perečina; od počátku druhé světové války již
o něm není zpráv (Sokolská kronika obce Luká, Hubert Fischer)
VYROUBAL RUDOLF - narozen 4.12.1893, č. p. 80, Italská fronta, po zajetí vstoupil do Čs. domobrany v Itálii
VYROUBAL TOMÁŠ - z č. p. 49, povolán k lehčí službě ve více než padesáti letech, po dosažení pětapadesáti roků byl propuštěn domů
VYSLOUŽIL ANTONÍN - narozen 1.9.1887, č. p. 34, 93. pěší pluk, Ruská
fronta od 3.8.1914, v roce 1915 dva měsíce na Italské frontě, pak znovu
Ruská fronta, kde byl zajat, vrátil se domů 12.6.1918, vstoupil do ČSA do 15.10.1919
VYSLOUŽIL FRANTIŠEK - narozen 20.5.1882, č. p. 33, 93. pěší pluk, Ruská fronta, zajetí 2.3.1915, vrátil se domů v listopadu 1918
VYSLOUŽIL JAROSLAV - z č. p. 66, povolán v osmnácti letech, na Ruské
frontě těžce zraněn do hlavy, z nemocnice propuštěn domů v roce 1917
ZAPLETAL ADOLF - narozen 22.5.1883, č. p. 9, 16. mysl. Pluk, Ruská
a pak Srbská fronta, kde byl zraněn, v nemocnici v Praze tři čtvrtiny
roku, zpět na Srbskou frontu, vrátil se po konci války
ZAPLETAL JOSEF - narozen 21.5.1897, č. p. 2, zemřel na nemoc z fronty
v nemocnici Steefsattel, Tyroly, Rakousko, pohřben tamtéž
ŽVÁČEK STANISLAV - narozen 1.12.1893, č. p. 17, 54. pěší pluk, Ruská
fronta, padl na podzim roku 1915 u Zálištik
V Luké dne 30. 12. 2020
Zpracovali:
Vladimír Otáhal
			
Mgr. Jaromír Fischer
			
Mgr. Petr Němec
			
Mgr. Romana Mikmeková

MÍSTA V NAŠEM OKOLÍ:
Máte své oblíbené místo v okolí Luké, kam rádi chodíte na procházky?
Nebo znáte nějaké pěkné místo, které by jste chtěli ukázat i ostatním
lidem? Neváhejte, a zapojte se do soutěže a vyhrajte jeden ze tří dárkových balíčků v hodnotě 500 Kč. Stačí jen zaslat do 23. května 2021 na
mail: simickova@obec-luka.cz foto vašeho oblíbeného nebo pěkného
místa z našeho okolí a výhra může být vaše. Vylosované výherce zveřejníme i s fotografiemi v červnovém vydání Lukovského zpravodaje.
NA VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ SE TĚŠÍME.
Obec Luká

SBÍRKA PET VÍČEK
Naše škola i v letošním školním roce 2020/ 2021 uspořádala
sbírku PET víček pro Adélku z Mladějovic. Pokud má ještě
někdo z občanů možnost PET víčka donést, tak neváhejte,
a přineste je do konce dubna 2021 do budovy Základní školy
Luká. Předem děkuji všem, kteří víčka přispějí.
Moťková Ilona

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
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
Do l ívk a Jo se f – Lu k á
P ite rk o vá Dagm ar – Lu k á
K o vář Jaro sl av – Lu k á
Vl če k Jaro sl av – S třem e n íčk o
Mü l l e ro vá Eva – Ve se l íčk o
Kv ěten
Gabrl ík o vá An d ě l a – Je šo v
Lie tavco vá Jarm il a – S tře m e n íčk o
Fiše r Vítě zsl av – Lu k á
Zapl e tal o vá Jo sefa – Javo říčk o
K o p Václ av – Je šo v
P o l ák o vá Al e n a – Lu k á
Do stál o vá Al en a – B ře zin a
Jan čí Jan a – Ve se l íčk o
Fo jta n ik o vá Zd e n k a – Lu k á
S vo bo d a Mil o š – Ješo v
Habicho vá Dagm ar – 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 – Je šo v
Do k o u pil o vá An n a – Lu k á
Do stál Jo se f – B řezin a
Vybíral S tan isl av – Javo říčk o

n ar od i li s e

Vo jtě ch Če pe c – Lu k á

r oz louči li j s me s e
Ad e l a Han ák o vá – Lu k á
Zd en ě k R e c – Lu k á
I van a Mal á - Lu k á
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Pomník Tomáše G. Masaryka v Luké
Procházíme- li naší vesnicí, můžeme zde vidět několik málo památek různého stáří. Mezi nimi, umělecky nejcennější, se nachází pomník
prvnímu československému prezidentovi Tomáši G. Masarykovi. Dnes
již jen málokdo zná jeho pohnutou historii a proto jsem se rozhodl se
s Vámi o ni podělit. Musím hned na počátku říci, že to byla historie dříve, ale i dnes, velmi pohnutá. A na ní můžeme vidět, že v Luké to určitá
období neměl pomník vůbec lehké.
Den po úmrtí T. G. Masaryka (14. 9. 1937) se na popud starosty
a jednatele Sokola sešel na mimořádné schůzi výbor Sokola a zde došel
k závěru postavit důstojný památník prezidentu Osvoboditeli. Potíž
byla však s jeho umístěním. Nejvhodnější místo by bylo před školou
mezi dvěma vzrostlými lipami ( nasazené r. 1836). Zde však stojí pomník
Jana Nepomuckého a jeho přenesení na jiné místo by bylo spojeno
s nepřekonatelnými potížemi. Proto bylo od tohoto záměru opuštěno
a rozhodnuto postavit pomník na místě malého rybníčku (karlóbek- kadlóbek) přes silnici od původně navrhovaného umístění. Rybníček byl
převážně napájen dešťovými vodami a močůvkou z blízkých dvorů. Ten
za letních parných dnů nevydával příliš mnoho libé vůně. Ale v zimě
byl eldorádem kluků, zvláště o školních přestávkách. Již dříve však bylo
rozhodnuto, že bude zavezen.
Jak to bude s osudem pomníku, naznačila tryzna za prezidenta, která
se uskutečnila 19. 9. 1937. Ač na ni byli pozváni občané a všechny politické strany a spolky, účast byla velmi slabá. Jak podotkl jednatel ve své
zprávě: „ Více slov netřeba.“
Výbor Sokola vyzval všechny politické strany a spolky k účasti na
budování zmiňovaného pomníku. Tyto složky vyslaly své zástupce
k jednání. Obec zastupoval František Kuba, Sbor dobrovolných hasičů
Bohumil Kovář, odbor Národní jednoty Rudolf Vyroubal, Republikánskou stranu Bedřich Hatoň, Sociálně demokratickou stranu Augustin
Kuba, Lidovou stranu Jaroslav Slavíček. Organizací prací byl pověřen
výbor Sokola.
Po několika dnech se sešli zástupci všech pozvaných a zde byli informováni přizvaným akademickým sochařem Juliem Pelikánem
(23.2.1887- 17.2.1969, rodák z Nového Veselí u Žďáru nad Sázavou, absolvent Akademie umění v Praze, žák Josefa Václava Myslbeka a Jana
Štursy, nejproduktivnější sochař střední Moravy) o uměleckém záměru
a celkovém rozpočtu nákladů na zhotovení pomníku. Bustu v životní
velikosti navrhoval provést z bílého slezského mramoru podle modelu
z roku 1930. Podstavec měl být vytesán ze slezské žuly. Celková výška
pomníku měla činit 280 cm. Rozpočet stanoven na 5.050 Kč. Po seznámení s návrhy J. Pelikána výbor rozhodl, práci mu zadat. Po rozhodnutí
se najednou začaly vyskytovat hlasy, že pomník mohl být lacinější a práce se mohla dát někomu jinému. Zvítězily argumenty uvážlivějších, kteří
tvrdili, že pomník se nestaví na několik let, ale na dobu podstatně delší.
Zavážení rybníčku, na kterém měl stát pomník, pokračovalo poměrně
pomalu. V první fázi zajišťovali zavážení svými koňmi Vavřín Konečný,
František a Bedřich Hatoňovi. Ostatní občané, až na výjimky a členy Sokola, se práce málo zúčastňovali. Důvodů v jejich mysli se určitě našlo
dost a dost. Došlo to tak daleko, že k dovozu hlíny na konečnou úpravu
prostranství už nikdo z místních neposkytl koňský potah. A tak problém vyřešil občan Slavětína a člen lukovského Sokola Ladislav Moťka.
Ten dal k dispozici potah i s vozkou na dva dny a zcela zdarma.
Práce přes mnohé potíže pokračovaly zdárně kupředu a tak na
17. 7. 1938 byl stanoven termín slavnostního odhalení. Ve dvě hodiny
odpoledne měl vyrazit slavnostní průvod z dolního konce vesnice.
U pomníku pronese slavnostní řeč poslanec Národního shromáždění
A. Bábek. Po odhalení zazpívají členové pěveckého sboru litovelské
jednoty a po zakončení hymnou se účastníci odeberou na sokolské cvičiště „Za branou“, kde se bude konat veřejné vystoupení se skladbami
X. všesokolského sletu.
Dne 15. července byl podstavec i busta dovezeny z Litovle bratrem
Bedřichem Hatoněm a pomník byl okamžitě vztyčen. Sotva stál, vzbudil velkou pozornost občanů, kteří zdůrazňovali velký rozdíl mezi tímto pomníkem a ve vesnici už stojícím pomníkem A. Švehly. A najednou
všichni schvalovali, že nebylo šetřeno na nákladech na pomník vynaložených.
Slavnostní odhalení se konalo 17. července podle stanoveného programu za ohromné účasti místních obyvatel, lidí ze širokého okolí, hasičských sborů, legionářů a sokolských jednot z okolí.
Na postavení pomníku se finančně podíleli následující takto:
Obec Luká 2.000 Kč
Republikánská strana 500 Kč
Soc. dem. strana 500 Kč Sbor dobrovolných hasičů 500 Kč
Národní jednota 300 Kč Odvedenci z Luké 200 Kč
Legionáři z Konice 50 Kč Sbírka po vesnici 349 Kč
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Zbytek do celkových nákladů 5.670,- Kč ( 1.271,-Kč) zaplatila Tělocvičná
jednota Sokol Luká.
V den prvního výročí úmrtí TGM se konala pietní vzpomínka za
značně pohnuté situace, poněvadž v ranních hodinách byli tři muži
(Ant. Spurný č.58, František Hatoň a Hubert Fischer) narychlo povoláni
do jednotek SOS (Stráž obrany státu) k ochraně státních hranic před
nacistickým Německem. K 20. výročí vzniku ČSR (28.10.1938) byly připravovány další akce, které se však po „Mnichovu“ již neuskutečnily.
A máme tu okupaci. Dne 20. července 1940 na příkaz okresního úřadu v Litovli musel být pomník odstraněn. Podstavec byl uschován ve
stodole Františka Spurného z č. 7 (posluchače zahraničního rozhlasu).
Na základ byla navezena hlína a utvořeno navýšené kolo, na které měl
být nasazeny květiny. Druhý den přijeli dva mužové, pravděpodobně
z landrátu v Olomouci, a nařídili odstranění kola, srovnat plochu tak,
aby nebylo vidět, kde pomník stál. Obtíž byla však s ukrytím busty. Tu si
však nikdo nechtěl vzít k sobě z obav před nacistickou odplatou. Když
byla busta opuštěna, chopil se iniciativy H. Fischer a za pomoci člověka, v očích místních národně nespolehlivého, naložil bustu na kolečka
a odvezl ji domů. Po několika dnech převezl bustu k sestře Žofii (č. 61)
a společně ji zakopali do komůrky, kde přečkala celou okupaci.
V den osvobození- 9. května 1945 byla busta vykopána a ještě téhož
dne byl pomník znova postaven. Slavnostní znovuodhalení bylo provedeno 22. července za veliké účasti lukovských, ale i lidí ze širokého
okolí. V té době se zdálo, že pomníku už žádné nebezpečí nehrozí a ani
hrozit nebude. Ale jak kronikář píše: „ Co nedokážou cizí, dokážeme my
sami. V tom jsme mistři.“
V padesátých letech jednomu místnímu „horlivci“ byl pomník trnem
v oku. Sám však neměl dostatek odvahy na pomník sáhnout a proto si
našel místního opilce, který měl tuto špinavou práci provést. Pomník
povalit a zničit. Ale jak víme, alkoholici většinou tajemství neudrží a tak
i ten lukovský to v hospodě prozradil. Místní, kteří se to dověděli, ho
upozornili, že by to mohlo mít pro něj špatné následky. Bratr Bohumil
Konečný jej zastavil a upozornil, co by mohlo následovat slovy: „ Jenom
to,Janko, skos a bodeš mět plnó p.del sole. „ (Jenom to Janku, zkus,
a budeš mít plnou p.del soli.“) Pro jistotu pak s nabitou brokovnicí solí
ve stínu vzrostlých keřů a stromů několik nocí tajně hlídal. A tak k likvidaci dočasně nedošlo.
Ale pomník neměl klid. V roce 1959, při budování dlážděných chodníků, byl drátěný plot v rámech před pomníkem odstraněn a okrasné
keře vytrhány a zničeny. Pod záminkou přenesení na jiné vhodné místo
měl být pomník tak odstraněn. Tomu zabránili někteří lukovští občané,
kteří za nepřítomnosti předsedy MNV v obci, během půldne znovu plot
postavili i s betonovou podezdívkou a pomník tak zachránili. Mnozí
z toho měli v následujících letech dosti nepříjemností.
V roce 1968 byla mezi místními občany uspořádána sbírka a její výtěžek byl tak veliký, že stačil na opravu pomníku, vyzlacení nápisu, zakoupení růží a natření plotu. Tuto akci počátkem normalizace prošetřovala StB. Po srpnové okupaci se stal hlavní iniciátor této akce terčem
posměchu známého „horlivce- likvidátora“. No na víc se už „ horlivci“
nedostávalo sil a po několika letech vesnici opustil a pomník měl pokoj.
A jak šel čas, pomník, který byl pracně budován, obětavě chráněn,
začal pomalu chátrat. Nikdo se o něj nestaral. Keře po obou stranách
pomníku vzrostly do takové velikosti, že při větší sněhové nadílce bustu zakrývaly a přímo ohrožovaly. Ta už nebyla zářivě bílá, ale šedá od
prachu, smogu a všude rostoucích lišejníků. Okolí stále neupravené, ale
alespoň oplocené. A že by snad dal někdo ve významné dny k pomníku
kytičku, kterou by uctil památku TGM a obětavost, nadšení a dá se říci
i hrdinství místních lidí, to by snad bylo až příliš. Ještě koncem devadesátých let bylo vidět, jak tyto zdánlivé samozřejmosti obstarávala téměř devadesátiletá žena. Jinak lukovská veřejnost je netečná. Ti, kteří
pomník budovali a chránili, jsou již na pravdě Boží anebo jsou již tak
staří, že jejich síly už na to nestačí. A mladším - těm pomník nic neříká.
Ve škole se o tom nic nedověděli a doma z různých důvodů také tak.
Něco málo se trošku zlepšilo. Ještě konce 20. století někteří místní
mudrlanti prohlašovali, že když těm F……. tak vadí nezájem o pomník,
tak ať si jej vezmou na svou zahrádku¨a tam se o něj sami postarají. Dva
školáci, aby se předešlo zničení pomníku vzrostlými tújemi, tak je raději
pokáceli. Opět se ozvaly názory, že pomník by měl být přenesen na „
důstojné místo“(už po kolikáté). Zásluhou několika členů obecního zastupitelstva se tak nestalo a pomník stojí tam, kde má.
V roce 2011 obec zadala kameníkovi z Ludmírova bustu k vyčištění
a nakonzervování. Při této opravě byl vyčištěn a obroušen podstavec.
Bohužel byl odstraněn nápis na zadní části podstavce a do dnešního
dne se nepodařilo zjistit jeho přesný text. Náklady na tyto práce činily 36.000 Kč. V roce 2014 při budování celoobecní kanalizace byl odstraněn původní plot a byly plány, že obec v okolí pomníku provede
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parkovou úpravu, vysadí keře a růže, aby pomník měl v obci opět po
letech své důstojné místo. Jistě by bylo vhodné tento prostor upravit
tak, aby k němu neměli přístup psi a neudělali si z pomníku patník. Jak
to dopadlo, o tom svědčí příhoda z oslav 100. výročí vzniku ČSR. Velká
sláva, projevy, hudba, kladení věnců a přímo u pomníku, kde narychlo
byla posečena tráva, vévodí veliká vzrostlá kopřiva. Nikoho z kladečů
ani nenapadlo, že by ji utrhl. No možná, to byl záměr, aby všichni viděli,
že TGM i pomník to neměli lehké a mnozí měli ten pomník tak rádi, jako
tu kopřivu.
A na závěr: Všem těm, kteří mají jakoukoliv zásluhu na existenci,
ochraně a udržování pomníku (umělecky nejcennějšímu v obci) patří
veliký dík. A ti druzí, by se měli (když nic jiného) nad sebou zamyslet
a pokud mají nějaké svědomí, by se měli za své chování aspoň doma
trochu zastydět. A místní Základní školo? Co tak do výuky dějepisu zařadit regionální prvky, třeba i o historii tohoto pomníku?
Autor : Mgr. Jaromír Fischer, Bouzov , únor 2021
Použité prameny:
Hubert Fischer, Co jsem viděl a slyšel, Luká 1970
Hubert Fischer, 50 let Sokola v Luké 1911 – 1961
Stanislav Pinkava – Kronika Luké 1938 – 1965
Informace od Fr. Lakomého, starosty Obce Luká, 2012

Hospodaření v lesích spravovaných
společností Bouzovské lesy s.r.o. v roce 2020.
Vážení občané, dovolte, abych vás seznámil s průběhem roku 2020 v lesích ve vlastnictví obcí Bouzov, Luká, Hvozd a Ludmírov. Lze konstatovat, že průběh roku byl po delší době z hlediska působení vlivů přírody/
vlhkostní poměry a působení abiotických činitelů/, konečně poměrně
příznivý. V měsíci dubnu sice spadl pouze 1 mm srážek, další průběh
roku byl však vlhkostně příznivý. Uvedené faktory spolu s teplotou
měly zásadní vliv na zmírnění šíření kůrovcové kalamity.
Celkem jsme vytěžili 25082m3 dříví, přičemž jehličnatá těžba činila
23814m3. Nahodilá těžba byla 24899 m3, což představuje 99%. Výše
uvedené množství svědčí o mírném poklesu/o 2252 m3/ oproti předchozímu roku 2019. Z již zmíněných nahodilých těžeb připadlo na hmyzovou/kůrovec/18933 m3, zelenou/zlomy a vývraty/ 4926 m3 a ostatní
1040 m3. Z kalamitního dříví nám ke konci ledna zbývalo zpracovat posledních cca 1200 m3.
Co se týká pěstebních prací, největší objem z hlediska financování
představovalo zalesňování. Bylo vysazeno celkem 207 tis. sazenic na
ploše cca 30 ha/včetně vylepšování/. Co se týká zastoupení dřevin, nejvýznamnější byl buk/85 tis./ a dub/48 tis/ ks. Smrku bylo vysazeno cca
36 tis. Z dalších dřevin byly zastoupeny klen, lípa, borovice, jedle, douglaska a modřín. Z dalších pěstebních prací bych chtěl zmínit zhotovení
cca 16 km oplocenek, ožnutí cca 100ha kultur a nátěr 214 tisíc sazenic
proti okusu zvěří.
Hospodářský výsledek roku 2020 nám umožní vyplacení nájemného
vlastníkům ve výši 5 200 000,- Kč při vytvoření rezervy na pěstební
činnost ve výši 6 700 000,- Kč. Je třeba říct, že k tomu velkou měrou
přispěly dotace z MZe na zmírnění kůrovcové kalamity, které činily
15,36 mil. korun. Nabízí se srovnání vývoje nájemného na 1 ha za poslední 4 roky s celostátním průměrem. Průměrné nájemné v ĆR za roky
2017 až 2019 je 2148 Kč na 1ha lesa. U naší firmy je průměr 2317 Kč na
1ha/včetně započítání údajů za rok 2020/. Za 9 let existence firmy tak
činí celkové nájemné pro vlastníky 52 509 282 Kč. Průměr na 1 ha se tak
pohybuje kolem 3500,- Kč na 1 ha/výměra obhospodařované plochy se
v průběhu let 2012 až 2020 měnila/.
Ne na všechny ekonomické ukazatele měly výše uvedené vlhkostní poměry příznivý vliv. Za všechny uvádím zvýšené náklady na údržbu cest
a svážnic a také na ochranu kultur proti buřeni. Na údržbu cest a svážnic jsme v roce 2020 utratili 663 tisíc korun a na ochranu proti buřeni
asi 735 tisíc korun.
Závěrem bych chtěl sdělit, že další vývoj hospodaření se bude odvíjet
od dalšího nárůstu/nebo útlumu/ nahodilých těžeb. V případě příznivého vývoje bychom se chtěli vrátit k „normální“ výši těžeb, kterou jsme
hned v prvním roce platnosti LHP byli nuceni překročit o cca 10 000 m3.
Miroslav Půr, jednatel společnosti
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Počasí roku 2020
z pohledu meteorologické stanice

Nejvyšší náraz větru byl 30m/s (108km/h) směr SZ a to 23. 2. 2020
Závěrem bych zmínil, že přestože loňský rok, potažmo léto, nebylo tak
bohaté na teplé a slunečné dny jako minulé roky, počasí se alespoň na
chvíli vrátilo do normální situace a dopřálo naší krajině vzpruhu, kterou
již tolik potřebovala.
Za MS Luká Michal Slouka

Máme tu nový rok, a je tedy na čase ohlédnout se za loňskou sezónou.
Vzhledem k suchým předešlým rokům a tím způsobeným škodám hlavně v zemědělství a lesnictví, většina dotčených jistě s napětím očekávala, jaký bude ten následující, tedy rok 2020. Konečně po několika letech
jsme zažili „klasické“ počasí, tedy chladnější a vlhčí, což je typické pro
tuto oblast a zeměpisné pásmo.
Teplota loňského roku byla vcelku průměrná viz. grafické znázornění.
Nedosáhly jsme žádných extrémů. Nejvyšší naměřená byla 29,8 °C a to
28.7.2020. Do historicky nejvyšší naměřené 35,7 °C (20.8.2012) chybělo
skoro 6 stupňů. Ta nejnižší pouze -7,8 °C naměřena 7.1.2020 zdaleka
nedosahuje nejnižší naměřené – 27,7 °C ze 13.1.1987.
Co se týče celkových srážek, spadlo velmi slušných 765,9 mm což je
o 165 mm víc než je dlouhodobý průměr na MS Luká.
Slunce nám svítilo 1834 hodin. To je z dlouhodobého hlediska rovněž
průměrná hodnota.

PŘIPOJTE SE K NÁM
a buďte součástí špičky plastikářského průmyslu
Hledáme nové kolegy a kolegyně na tyto pozice:
▪ Obsluha homogenizačního sila
▪ Obsluha gravimetrického stroje
▪ Operátor recyklace
▪ Manipulant skladu
▪ Údržbář elektro
▪ Stavební dělník
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Tel: 582 383 680
prace@remarkplast.cz
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Bohuslavice
Regranulace a kompaundace dnes

VRACÍME PLASTY DO ŽIVOTA – JIŽ 27 LET
Začátky
Asi všichni obyvatelé Luké vědí, že na konci obce se nachází výrobní
areál jedné ze společností skupiny Remarkplast, který patří mezi významné zaměstnavatele v okolí. Víte ale, jak a kde se celý příběh zrodil?
Společnost Remarkplast s.r.o. vznikla v r. 2001 jako nástupce firmy Remark, která působila v oblasti plastů a výroby plastových granulátů už
od roku 1994.
Třídění plastových dílů a odpadního materiálu z průmyslové výroby
začalo ještě v bývalém družstvu. S Remarkplastem přišly nové technologie, zakoupil se první extruder a výroba se postupně navyšovala.
Prostory přestávaly stačit, a proto se v roce 2002 společnost rozšířila
o první budovu v Bohuslavicích, kam se přesunula výroba regranulátu.
Vše jsme se učili za pochodu, čerpali jsme zkušenosti z jiných provozů,
poznávali nové možnosti a technologie.

Provozovna Luká – rok 2005
Ve stávajícím areálu v Luké se začalo stavět v roce 2005. Nejdříve vyrostla
jedna hala, poté druhá. Postupně se veškerá technologie mletí a třídění
přestěhovala do nových prostor. V současnosti je v areálu pět výrobních
hal, další dvě skladovací a začátkem roku byla zahájena další výstavba.

Areál Luká před rekonstrukcí

…tak tady to celé začalo – v areálu bývalé školky

Areál Luká po rekonstrukci

První technologie - první mlýn, první extruder a první zaměstnanci

Další expanze
V roce 2006 Remarkplast expandoval na Slovensko, nejdříve vyrostla
první provozovna ve Vráblích, v roce 2015 přibyl provoz v Trenčíně.
Další pobočka vznikla v roce 2019 v Lounech a posledním významným
milníkem je rok 2020, kdy byla společnost REM Protected zapsána na
chráněný trh práce a nabízí pracovní místa i zdravotně znevýhodněným
spoluobčanům. V rámci výčtu významných milníků nesmíme opomenout ani vznik firmy Testpolymer EU s.r.o, nezávislou akreditovanou
laboratoř, která poskytuje profesionální testování plastů a nabízí více
než 30 typů zkoušek.
Na začátku bylo 8 zaměstnanců a vize dostat se s výrobou na 8.000 tun
materiálu za rok. V současné době má Holding Remarkplast Group a.s.
7 dceřinných společností, které působí po celém území České republiky
a na Slovensku prostřednictvím svých pobočných závodů a obchodně
pak v celé Evropě a Asii. Největšími odběrateli jsou firmy z automobilového a TV průmyslu. Holding zaměstnává přes 240 zaměstnanců v České republice a 120 na Slovensku a prodává cca 30.000 tun plastového
granulátu ročně s obratem cca 750 mil Kč/ rok.
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