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Zpravodaj
Luká --- Ješov --- Střemeníčko --- Javoříčko --- Veselíčko --- Březina

Vážení spoluobčané,
jako první bych Vám všem chtěl moc poděkovat za vaší účast u letošních voleb a také za to, že jste ukázali Váš zájem o změnu ve vedení
obce. Doufám, že to tím neskončí. Zajímejte se, prosím o to, co se
v našich obcích děje, účastněte se zastupitelstva a sledujte, co lidé,
které jste si tam zvolili, dělají, jelikož informace, co se k Vám donese
z druhé ruky, nemusí být pravdou a je podávána někdy úplně jinak. Sám
osobně jsem velmi spokojen se složením zastupitelstva, jsou tam lidé,
kterým plně důvěřuji a vím, že chtějí bojovat v rámci možností za rozvoj
všech našich obcí. Myšlení vedení obce se změní z jednotlivce na práci
celého kolektivu. Jako člověk, který se celý život pohybuje v kolektivním sportu, jsem přesvědčen o týmové práci.
Je mi ctí být starostou obcí Luká, Ješov, Střemeníčko, Javoříčko, Veselíčko a Březina. Nejde mi o to, abych mluvil jako politická kniha, ani
nechci být dobrým regionálním politikem. Chci zůstat obyčejný a ku
prospěchu všem občanům našich obcí. Můj osobní cíl je, aby obec
vedl člověk, kterého se nemusíte bát zeptat na cokoliv. Co se týče naší
obecní pokladny není pravdou, že jsme nejbohatší obcí na okrese, spíše naopak. Začínáme s nulou a úvěrem na dostavbu školy. Jako první
si dávám za úkol fungující vodovod, fungující čistírnu odpadních vod
a odpadové hospodářství s obecní kompostárnou. Chceme zefektivnit
hospodaření v lesích, a proto zakládáme nový výbor pro lesní a vodní
hospodářství. Je spousta provozních věcí, které je potřeba začít rychle
řešit. Co se týče spolkového a kulturního života v našich obcích, zakládá se spolek ve Střemeníčku, chceme založit klub seniorů, jestli se nám
podaří, snažíme se o restart sboru dobrovolných hasičů v Luké. Proto
Vás prosím, zapojte se do
dění v našich obcích, v každém spolku je každá pomoc
vítána.
Teď už ale pojďme, prosím, pryč od politiky. Blíží
se nám advent a Vánoce,
pro spoustu lidí nejkrásnější svátky v roce. Chtěl bych
Vás pozvat na rozsvěcování stromků v našich obcích,
snad i na chvíli zapomeneme na všechny starosti a nasajeme pomalinku vánoční
atmosféru, abychom s dětmi mohli netrpělivě vyhlížet
příchod Ježíška.

Jan Burian
starosta našich obcí

Informujeme rodiče dětí MŠ Luká, kteří vozí své děti do
MŠ autem, o možnosti parkování automobilu na nově
vzniklém parkovišti za školkou – vjezd od novostaveb.
Obec Luká v měsíci únoru uspořádá výstavu
řezbáře pana Havlíčka z Březiny.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech,
webových a FB stránkách obce.
Obec Luká nabízí k pronájmu:
- byty v DPS Luká – zájemci musí splňovat podmínky přijetí
- bližší informace dostanete na OÚ Luká
e-mail: podatelna@obec-luka.cz
tel: 585 345 236, 585 345 220
BABINEC
Jsme Lukovské dámy, a scházíme se každé úterý ve
14:30 ve společenské místnosti DPS Luká, kde tvoříme
různé výrobky. Pokud máte zájem přidejte se k nám.

UPOZORNĚNÍ
Neustále dochází k poškozování obecního majetku naší mládeží,
a to hlavně v prostoru autobusové zastávky a fotbalového hřiště.
Upozorňujeme, že plánujeme uvedené prostory monitorovat
kamerovým systémem a při jakémkoliv poškození obecního
majetku bude škoda vymáhána.

Obec Luká, Luká 80, 783 24 Slavětín
www.obec-luka.cz
podatelna@obec-luka.cz
FB: obec.luka

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 19.10.2022
1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu Bc. Navaru a Ing.
Spáčila, Ph.D., zapisovatelem p. Marcelu Šimíčkovou
2. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje program ustavujícího zasedání
doplněný opředložené návrhy
3. Zastupitelstvo obce Luká schválilo zvolení jednoho místostarosty.
4. Zastupitelstvo obce Luká v souladu s § 71 odst. 1 písm. a) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Funkce místostarosty bude vykonávána
jako neuvolněná.
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje veřejný způsob volby starosty
a místostarosty.
6. Zastupitelstvo obce Luká volí starostou p. Jana Buriana, nar. xxx bytem Luká čp. xx.
7. Zastupitelstvo obce Luká volí místostarostou Ing. Daniela Spáčila,
Ph.D., nar xxx, bytem Luká čp. xxx.
8. Zastupitelstvo obce Luká zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
9. Zastupitelstvo obce Luká volí předsedou finančního výboru
p. Františka Pluháčka.
10. Zastupitelstvo obce Luká volí předsedou kontrolního výboru
p. Jakuba Kováře.

11. Zastupitelstvo obce Luká volí členy finančního výboru Bc. Jiřího Navaru a Ing. Marka Studeného
12. Zastupitelstvo obce Luká volí členy kontrolního výboru p. Filipa Sasáka, a p. Annu Vysloužilovou.
13. Zastupitelstvo obce Luká v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích
schvaluje výši měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s platností od 20.10.2022: místostarosta 12.000 Kč, člen zastupitelstva, který je současně předsedou výboru 2.000 Kč, člen zastupitelstva, který je současně členem výboru
1.600 Kč, člen zastupitelstva bez další funkce 1.500 Kč, člen výboru,
který není členem zastupitelstva 1.000 Kč.
14. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2022
dle přílohy č. 1
15. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje termín zahájení předání obce
dosavadním starostou novému starostovi dne 20.10.2022.
16. Zastupitelstvo obce Luká pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření:
- příjmová část, příjem dotací a jejich zapojení do rozpočtu obce
v neomezené výši,
- výdajová část v částce 100.000 Kč neinvestiční výdaj v rámci jednoho
paragrafu a v částce 200.000 Kč investiční výdaj v rámci jednoho paragrafu.

Jan Burian			
starosta obce 				

Ing. Daniel Spáčil, Ph.D.
místostarosta obce

Nové Javoříčko z.s. nabízí pronájem
zavedeného bistra na turistickou sezónu 2023.
Podrobnosti na tel. 737 799 427 nebo
na mailu nove.javoricko@seznam.cz

OBEC LUKÁ MÁ NOVÉ OVOCNÉ STROMY
VE ČTYŘECH JEJÍCH ČÁSTECH
Namísto původního záměru obnovit alej podél
modré turistické značky vedoucí z Ješova k hájovně Nové pole jsme sázeli hned na čtyřech
místech. A ono je to asi dobře. Funkční zeleň náletů byla prozatím zachována a ovocné stromy
byly vysazeny tam, kde budou mít větší přínos.

Obnova aleje si počká na svůj čas a bude provedena s větším rozmyslem při částečném zachování volně rostlých náletů.
V Ješově jsme se potkali v pátek 28. 10. 2022 v devět hodin ráno. Vysázeli jsme 22 stromů, třešní a slivoní. Po poledni jsme se přesunuli do
Luké, kde nás čekala výsadba jedenácti hrušní v intravilánu obce, podél místní komunikace k rybníku Pančák. Prochází tudy žlutá turistická stezka, která oproti silnici významně zkracuje cestu do sousedního
Vilémova. Pro kolemjdoucí i místní jsme zde vysadili hrušně odrůd lu-
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casova, williamsova a specialitu, starou
odrůdu zvanou krvavka. Stromy byly
vypěstovány v Ovocné školce Litenčice.
Ke druhé polovině výsadeb jsme se sešli
v neděli 30. 10. 2022, také v devět hodin
ráno, i když se v noci změnil čas na zimní. Pospali jsme si tedy o hodinu déle
a začali s výsadbou třešňového stromořadí nad Veselíčkem. Opět podél modré turistické značky vedoucí do Ješova
jsme vysadili 20 třešní odrůd karešova
a regina. Podařilo se sehnat delší akátové kůly, které jednak vydrží a také
dosáhnou vysokokmenným třešním až
pod korunku, což je ideální stav.
Poslední část stromů jsme vysadili vedle parkoviště v sousedním Javoříčku. Lidé místo navštěvují pro krásu okolní přírody, návštěvu Javoříčských jeskyní, ale také připomínku tragické události srovnání obce
se zemí přepadovým komandem SS, ke kterému došlo 5. května 1945.
Malý třešňový sad a tři švestky na rozlehlém veřejném prostranství poblíž
parkoviště snad přinesou radost místním
i turistům.
Sponzorem výsadeb jsou společnost
Henkel a drogerie Rossmann, za což jim
velmi děkujeme. Velký dík patří také členům místního spolku Bouzovská vrchovina za četné konzultace lokalit a členům
SDH Ješov za vydatnou pomoc při zalévání všech zasazených stromů.
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Jakub Sobotka
Sázíme stromy, z.ú.

SDH JEŠOV
Vážení spoluobčané,
blížící se závěr roku vyzývá k ohlédnutí za uplynulým obdobím a jeho
zhodnocení a já bych se o to s Vámi rád podělil. Ani letos jsme nezaháleli a díky tomu se nám podařilo do naší historie připsat další úspěchy a hezké zážitky. Jak jsme prožili první pololetí letošního roku vyšlo
v zářijovém zpravodaji a teď navážeme, tím co následovalo.
Po červnové hasičské soutěži, jsme pořádali tradiční Zahájení prázdnin
a Ješovské véšlap. V sobotu 2. 7. vyrostlo na ješovském areálu stanové „městečko“ , ve kterém mladí hasiči strávili 5 dnů, plných aktivit
a výletů. V neděli ráno jsme vyrazili na véšlap vedoucí přes Javoříčko
a bouzovské rybníky k bouzovskému hradu. Po krátké pauze a občerstvení jsme se vrátili do Javoříčka, odtud se někteří účastníci zpět na
areál svezli cisternou. V pondělí jsme vlakem vyrazili do Prostějova do
dětského herního centra Šmoulíkov a laser arény a v úterý jsme navštívili Doubravský dvůr.
Během léta jsme dvakrát uspořádali letní kino, další připravené promítání nám bohužel překazilo počasí a museli jsme akci zrušit. Na konci
prázdnin jsme uspořádali tradiční soustředění mladých hasičů v hasičské škole v Jánských Koupelích. Pro děti jsme opět připravili bohatý
program – noční bojovku, míčové hry, zdravovědu, trénink hasičských
dovedností, výcvik na vodě a další. Jeden den jsme zajistili dětem lezecký výcvik pod dohledem zkušených instruktorů na skále poblíž přehrady Kružberk. Po celém dni „na lanech“ byly děti unaveny, ale nadšeny
ze zážitků a nově získaných zkušeností.
V sobotu 24. 9. jsme uspořádali tradiční svatováclavské hody a drakiádu. Bohužel povětrností podmínky leteckému dni moc nepřály, ale i tak
se děti snažily udržet draky co nejdéle ve vzduchu. Na závěr byl každý
účastník odměněn balíčkem se sladkostmi. Poslední akcí, kterou jsme
zatím pořádali byl oblíbený a už tradiční lampionový průvod, kterého
se zúčastnilo více než 50 spoluobčanů. Na areálu jsme pro ně připravili
občerstvení a pro děti balíčky se sladkostmi.

Do konce roku nás čeká ještě jedna akce, na kterou si vás dovolím touto
cestou všechny pozvat. Dne 3. 12. od 15 hod. v hasičském areálu v Ješově budeme pořádat Vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního
stromu, mikulášskou nadílkou a divadlem.
Co se týče soutěží, tak nás letos opět reprezentovala družstva dětí, žen,
mužů a veteránů. Nejvíce se dařilo veteránům, kteří se v letošním roce
zúčastnili „seriálu“ soutěží o putovní pohár – VETERÁNSKÝ FLORIÁN.
Jednalo se celkem o 6 soutěží pořádaných sbory - Ješov, Savín, Víska,
Skrbeň, Chořelice a Nasobůrky. Našim se opravdu dařilo a z těchto šesti
soutěží 5x vyhráli, tím získali první místo a zároveň také putovní pohár.
A teď ještě několik informací k vybavení, školení a výjezdům naší zásahové jednotky. V letošním roce jsme jednotku dovybavili o AED (automatizovaný externí defibrilátor), proběhlo školení a další nás do konce roku ještě čeká. Během roku jsme několikrát kontrolovali vybavení
a v rámci kondiční jízdy jsme se 9. 7. zúčastnili Sokolského dne ve Vilémově, kde jsme ve spolupráci s hasiči z Konice pro děti udělali pěnu. Ve
dnech 28. 10. a 30. 10. jsme se zúčastnili akce Dny stromů.
V letošním roce měla naše jednotka zatím 10 výjezdů k mimořádným
událostem – požáry, technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu,
úklid stromů přes komunikaci, záchrana osob (AED, zajištění místa pro
přistání vrtulníku, transport pacienta do vrtulníku).
Na závěr mého příspěvku bych rád poděkoval zastupitelstvu obce Luká,
Olomouckému kraji a všem sponzorům za finanční podporu. Velký dík
patří všem členům sboru dobrovolných hasičů Ješov za aktivní přístup,
za práci ve sboru a při organizaci všech pořádaných akcí.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem touto cestou za hasiče z Ješova popřál šťastné a pohodové svátky vánoční a do nového
roku hlavně zdraví, štěstí a úspěchy jak v osobním, tak profesním životě.
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Lukáš Pluháček
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SDH LUKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vážení spoluobčané,
od posledního vydání zpravodaje se u nás celkem nic neudálo. Mladí hasiči v rámci tréninku jeli v září na bazén do Bohuňovic, kde si to náramně
užili a vyřádili se. Nyní až do jara budou trénovat v tělocvičně ve škole.
Do konce roku bychom chtěli ještě uspořádat Mikulášskou nadílku. Pokud by jste se chtěli k nám přidat, ozvěte se.

Za SDH Luká Pavlína Šulcová

ZE ŽIVOTA MŠ A ZŠ LUKÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve školním roce 2022/2023 nastoupilo do MŠ Luká 48 dětí, z toho dvě
děti nedovršily tří let. V provozu jsou dvě třídy, Kulíšci a Sovičky. S dětmi pracují čtyři plně kvalifikované učitelky. Provoz je od 6.00 do 16.00
hodin.
V letošním školním roce plně využíváme možnosti Šablony III na projektové dny, kdy rodiče nemusí hradit dopravu ani projekt. Odborník
z praxe vždy dětem vysvětlí přiměřenou formou dané téma, tak, aby
děti zaujal.
Projektové dny v I. pololetí:
- 22.9.2022 farma Štětovice – Vrbátky
- 27.9.2022 – Čechy pod Kosířem - řemeslníci a umělci Hané
Dále připravujeme 15.11.2022 Kouzelníci z popelnic , Prostějov – zaměřeno
na environmentální výchovu
- 5.12.2022 – Čechy pod Kosířem – vánoční tematika a tradice
V MŠ v letošním roce probíhá nově
kroužek angličtiny pod vedením paní
Vrbové. Pro velký zájem jsme museli
děti rozdělit na dvě skupiny. Ve školce je možnost využití logopedie každé úterý, kroužek vede p. učitelka ZŠ
– Mgr. Marcela Navrátilová. Od listopadu budou děti mít možnost navštěvovat kroužek tanečně pohybový.
Dále děti ve školce měly možnost
shlédnout loutkové divadlo společně s dětmi z l. stupně ZŠ. 28. 10.2022
proběhl lampionový průvod pro děti a rodiče. Připravujeme vánoční besídku v MŠ a 26.11.2022 zpívání koled v kostele.
S dětmi chodíme často do přírody, od října máme v provozu programy interaktivní tabule, kterou využíváme při zaměstnání s dětmi a při
zdokonalování poznatků hrou a zábavnou formou. Děti mají ve školce
pestrou a různorodou činnost.
Zaměřujeme se na oblast ekologie, respektujeme potřeby dítěte,
zajišťujeme dětem klidné a bezpečné prostředí, upevňujeme správné
hygienické návyky. Věnujeme pozornost dětské tvořivosti a ponecháváme dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivity.
Snažíme se, aby se dětem i rodičům v naší školce líbilo.
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Během měsíce září a října se žáci naší školy zúčastnili několika
významných akcí. Mezi ně patřila soutěž v přírodních vědách pro
8.a 9.třídu - Přírodovědný klokan a Pythagoriáda – matematická soutěž pro 6.-9.ročník. Nejlepších výsledků v přírodovědné soutěži dosáhly
žákyně 9.třídy – Zuzana Snášelová, Pavlína Bušinová a Natálie Krbcová. V 8. třídě byli nejlepšími Karolína Přidalová, Tomáš Skládal a Justýna Hladká. V matematické soutěži byla úspěšnou řešitelkou Michaela
Tillová, která postoupila do okresního kola. Mezi další úspěšné řešitele
patřili Roman Eliáš, Filip Sasák, Karolína Přidalová, Tereza Burianová
a Pavlína Bušinová.
Žáci 6. a 7. třídy se ve škole zúčastnili projektového dne, v jehož
rámci strávili dvě vyučovací hodiny různými aktivitami s cílem podpořit
budování dobrých vztahů v kolektivu. Program s názvem Naše třída –
naše parta a Dospívání v pohodě pro ně připravil Mgr. Petr Halama,
jehož lektorské zkušenosti v oblasti primární prevence patologických
jevů jsme měli tu čest poznat již v minulých letech. Projektový den se
setkal s velmi pozitivním ohlasem a rozhodně splnil svůj účel.
Žáci 2. – 5. třídy navštívili Městskou knihovnu v Litovli, kde na ně
čekal velmi pěkný program. Pro 2.třídu bylo určeno povídání o ilustrátorech dětských knih s názvem Jak šel pan Lada na houby a pro 3.- 5. třídu
Svět kouzel a magie. Dále žáci navštívili infocentrum, v němž probíhá
výstava s názvem Škola Husákových dětí, a v městském klubu v Litovli
pak zhlédli výstavu fotografií – Krása přírody.
Další akcí bylo zdobení a dlabání dýní pro firmu Remarkpast na dětskou Halloween party. Akce se konala v místní hospodě v Luké a na
programu byly zábavné hry a soutěže pro děti, soutěž o nejlepší masku
a nejlépe nazdobenou dýni. Vítězem soutěže o nejhezčí dýni se staly žákyně deváté
třídy – Tereza Burianová, Beáta Janečková a Žaneta Koupilová, druhé místo obsadili Lukáš Kutý a Jan Němec z osmé třídy
a na třetím místě skončily Eliška Kučerová
a Sabina Vidimová, žákyně druhé třídy. Ve
znamení Halloweenu se konal i poslední
den před podzimními prázdninami, kdy si
9. třída pro žáky 1. a 2.stupně připravila den
v maskách plný soutěží a kvízů.
Další akcí měsíce října bylo sázení stromků u obce Ješov ve spolupráci se spolkem
Bouzovská vrchovina, na které se podíleli žáci 7. třídy pod vedením
pana ředitele Mgr. Lukáše Vlčka a pana učitele Mgr. Michala Zapletala.
Poslední rok školní docházky je pro žáky 9. ročníku dobou významného
rozhodnutí. Stojí před volbou střední školy, do které nastoupí v příštím školním roce. Možnost seznámit se s požadavky pracovního trhu
a nabídkou některých středních škol (zejména technického zaměření)
měli spolu s žáky 8. ročníku na Burze práce a vzdělávání, kterou pro
ně připravili pořadatelé na výstavišti Flora pod záštitou Olomouckého
kraje. Kromě této ochutnávky středních škol se koncem listopadu žáci
8. a 9. ročníku zúčastní ještě známé burzy středních škol Scholaris, kde
jim budou představeny další možnosti středoškolského vzdělání v našem kraji.

Za MŠ Luká Zapletalová Anna – vedoucí učitelka MŠ
Obecní Zpravodaj 2022 / 4

Za ZŠ Mgr. Jana Zezulová

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V letošním školním roce máme opět naplněné obě oddělení školní
družiny. Navštěvují ji žáci 1.-5.ročníku. Program ve školní družině jsme
měli od samého začátku pestrý. Hned
první dny v září si
mohli starší děti ušít
svůj vlastnoruční polštářek. 23. září nás
navštívil
hudebník
Marek Soldán, který nám povyprávěl
o počátcích populární hudby a ukázal
nám hru na akustickou kytaru. Abychom měli pestré všechny odvětví
výchovy a vzdělávání, tak jsme si do školní družiny pořídili 2morčátka,
která nám tu zpříjemňují náš pobyt. Děti si je velice oblíbily. Seznámili
jsme se s jejich životem, chovem, potravou a péčí o ně.
Velké poděkování patří paní Markétě Ditmarové, která se za námi
přišla podívat a dětem na obličej namalovala náááádherné obrázky.
Děti z jejího tvoření byly nadšené a dokonce si i sami malování mohly
vyzkoušet.
Předposlední týden v říjnu jsme věnovali strašení. Prožili jsme Týden
v Bubákově, který byl plný her, soutěží, výtvarných dílniček, tancování.
Nezapomněli jsme ani na výzdobu školní družiny. Přímo nádherné zakončení našeho Týdne v Bubákově proběhlo díky holkám z 9.ročníku.
Jejich Stezka odvahy, která byla připravena podle jejich představ byla
naprosto famózní. Patří jim velké poděkování, protože takový nápad
uspořádat nějakou akci pro školní družinu ještě nikoho nenapadl. Děti

si stezku velice užily
a jejich zážitky z tohoto odpoledne jim
určitě budou ležet
v hlavě delší dobu.
A co nás čeká do
konce roku 2022???
Těšit se můžeme na
Maňáskové divadlo
Sluníčko. Na začátku
prosince si užijeme
Andělský týden a samozřejmě nesmíme zapomenout na vánoční přípravy a přípravy na školní vánoční jarmark. K tomu nám ještě jednou
zahraje Marek Soldán, tentokrát se svým vánočním pásmem písniček.

Takže je se opravdu na co těšit. Věřím, že si předvánoční čas všichni užijí
tak, jako my ve školní družině. . .

Moťková Ilona

TRAKTORIÁDA VE STŘEMENÍČKU
V sobotu 1.10.2022 se u nás konal. ročník Střemeníčské traktoriády.
Navázali jsme na loňský 0. ročník a věříme, že se z této báječné akce
stane každoroční setkání sousedů, přátel, známých a v neposlední řadě
milovníků traktorů a různých čtyř i dvoukolých vozítek.
Sjeli se k nám traktoristi se svými stroji jak místní, tak z okolí, kteří absolvovali předem naplánovanou trasu a na ní různé záludnosti v podobě blátivé louže, házením sekyrkou na cíl, běh s kolečkem, průjezd
slalomem. Vše zakončili spanilou jízdou.
Diváci se měli na co koukat, fandili, zasmáli se a vybírali svého favorita,
který byl odměněn za svoji jízdu krásnou cenou. Naši malí traktoristi si
na svým traktůrcích a odrážedlech projeli svoji mini dráhu a samozřejmě je v cíli čekala sladká odměna. Počasí nám přálo a tak jsme se všichni
spokojení sešli u udírny a bečky s pivem, abychom se společně podělili
o zážitky.
Už teď se nemůžeme dočkat dalšího října, jak to všichni zase hezky rozjedeme:)
Účastníkům, divákům a všem kdo nám pomohl tuto akci zorganizovat
moc děkujeme a těšíme se na vás příští rok.

Váš traktor tým Helena a Vašek Grohmanovi

Obecní Zpravodaj 2022 / 4

5

VÁNOČNÍ PROGRAM
26.11.2022 | 15 hod. | Luká,
SVC a kostel sv. Jana Křtitele
Rozsvícení vánočního stromu, koncert MŠ a ZŠ Luká
a ZUŠ Konice, divadelní představení, jarmark,
výstava betlémů a vláčků

19.12.2022| 17 hod. | Luká, kostel sv. Jana Křtitele
Vánoční koncert ZUŠ Konice

3.12.2022 | 15 hod. | Ješov, hasičský areál
Rozsvícení vánočního stromku, jarmark,
mikulášská nadílka, divadelní představení

26.12.202 | 18 hod. | Střemeníčko, chrám sv. Václava
Vánoční koledy se Střemkošem
1.1.2022 | 0:30 hod. | Luká, požární nádrž
Novoroční ohňostroj

3.12.2022 | 18 hod. | Střemeníčko, náves
Rozsvícení vánočního stromku

1.1.2022 | 0:30 hod. | Ješov, autobusová zastávka
Novoroční ohňostroj

13.12.2022 | 15 hod. | Luká, tělocvična ZŠ
Vánoční jarmark, vystoupení žáků
17.12.2022 | 17 hod. | Luká, kostel sv. Jana Křtitele
Vánoční koncert Jakuba Hübnera
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24.12.2022 | 24 hod. | Luká, kostel sv. Jana Křtitele
Půlnoční bohoslužba , vystoupí Holóbkova mozeka.

7.1.2023 | 10 hod. | Luká - Javoříčko
Třékrálové véšlap do Javoříčka
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n a ši ju b il a nt i
L eden
Strup k o vá Olga		
Juřičková An ež k a
Slív a An t o n ín 		
Pinkavová M ar ie
Malá Lu d mila		
Što rk o vá V last a		
Pinkava L u b o mír
Jahodo vá Z d eň k a
Mrňka R u d o lf		
Ťujík Jar o slav		
Kvap ilo vá M ilad a
Brozo vá M ar ie		
Koupilo vá M ar ie
Č ulík Jan 		

L u ká
L u ká
B řez i n a
L u ká
L u ká
L u ká
L u ká
Stře m en í č ko
L u ká
L u ká
J e š ov
L u ká
J e š ov
J av oří č ko

Úno r
Petr Josef		
Malínková Alen a
Mrňk o vá M ar ie		
S lívov á Jin d ř išk a
Č ep cov á Agn esa		
Š k rabal o vá Z d eň k a
Muzika n t o vá I veta
Vršan I m r ich 		
R e c Old ř ic h 		
Pruckov á B o h u mila
Hufov á Jiř in a		

L u ká
Ves e l í č ko
L u ká
B řez i n a
L u ká
L u ká
L u ká
B řez i n a
Ve s e l í č ko
J e š ov
L u ká
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Břez en
P e še k P e tr		
R ů žičk a Jo se f		
K o pk o vá Ol ga		
S pu rn á Lu d m il a		
Zapl e tal B o hu m il
Havl íčk o vá Mil ad a
Vo gl o vá Jo se fa		
Vo gl o vá Jarm il a 		
P e vn ý Š te fan 		
Otáhal Vl a d im ír		
Ř e zn íčk o vá Marta
Mik u l k o vá Em il ie
Ol aho vá Agáta		
N e pu stil B o hu m il
Mik u l k a Jiří		
K u chař Vl astim il

Ve se l íčk o
Lu k á
Lu k á
Lu k á
S tře m en íčk o
B řezin a
Je šo v
Je šo v
Je šo v
Lu k á
Lu k á
Lu k á
Je šo v
S tře m en íčk o
Lu k á
Javo říčk o

n ar od i li s e
K ate řin a P avl ů 		
Jak u b Mil čick ý		

Lu k á
Lu k á

r oz louči li j s me s e
Če stm ír Oral 		
Jan Jan čí		

Ve se l íčk o
Ve se l íčk o
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