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SEVERNÃ• PLZEÅ‡SKO - I. â€“ KOSTEL DUCHÅ® V LUKOVÃ‰
NedÄ›le, 11 bÅ™ezen 2018

MÅ¯j zatím poslední leto&scaron;ní výlet byl o víkendu na sever od PlznÄ›. PÅ¯vodnÄ› jsem uvaÅ¾ovala , Å¾e jej pojmu jako
&bdquo;výlet za Santinim&ldquo;, protoÅ¾e v okrese PlzeÅˆ-sever je staveb od Santiniho celkem hojnÄ› . NÄ›které
klá&scaron;tery jsem uÅ¾ vidÄ›la v minulosti (Plasy, Mariánská Týnice, Kladruby u StÅ™íbra), jiné památky jsem
je&scaron;tÄ› chtÄ›la dohledat (dvÅ¯r Hubenov, kaple Mladotice,..).

Také jsem se chtÄ›la podívat, jak pokraÄ•ují obnovovací práce na poniÄ•eném plasském klá&scaron;teÅ™e.
V&scaron;echno ale nakonec dopadlo trochu jinak... MÅ¯j výlet byl výletem plným bizarností a paradoxÅ¯, které byly nÄ›kdy
pÅ™ekvapivé v dobrém slova smyslu, jindy spí&scaron; ukazovaly na devastaci a úpadek. PÅ™esto má tento kraj mnoho
krás, za kterými se vyplatí váÅ¾it sem cestu.
V dne&scaron;ním Ä•lánku vám pÅ™edstavím vesniÄ•ku Luková. Je asi 5 km
od ManÄ›tína, a pokud nemáte podrobnou mapu nebo navigaci, hledá se tÄ›Å¾ko. Dalo by se Å™íci, Å¾e v Lukové opravdu
dávají li&scaron;ky dobrou noc. Silnice uÅ¾ dál nevede. Dominantou malé obce s deseti popisnými Ä•ísly a Ä•tyÅ™mi stálými
obyvateli je kostel sv. JiÅ™í. Kostel znaÄ•nÄ› zdevastovaný, jakých jsou u nás stovky. JenÅ¾e tento kostel není ledajaký... Je
se na nÄ›j dívat lidé z celé republiky (bÄ›hem mojí náv&scaron;tÄ›vy tu byli lidé z Prahy) a i ze zahraniÄ•í. Kostel se dostal na
seznam nejdÄ›sivÄ›j&scaron;ích míst svÄ›ta. Ale pÄ›knÄ› od poÄ•átku. První zmínky o obci Luková jsou dle Wikipedie z rok
1115. Kostel samotný pochází z roku 1352. Za husitských válek byl poboÅ™en a opraven. Na konci 18. století jej postihl
niÄ•ivý poÅ¾ár. Poslední obnovy se doÄ•kal v roce 1858. V roce 1968 pÅ™i pohÅ™ebním obÅ™adu spadla Ä•ást stropu. Vy
smuteÄ•ní hosté prý tehdy vybÄ›hli pÅ™ed kostel, dokonÄ•ili rozlouÄ•ení se zesnulým a od té doby byl kostel trvale uzavÅ™en
Kolem kostela byli pohÅ™bíváni sudet&scaron;tí NÄ›mci a po jejich odsunu náhrobky a kÅ™íÅ¾e chátraly. UzavÅ™ením k
chátral objekt celý a byl odsouzen prakticky k zániku. BohuÅ¾el, jak bývá v ÄŒechách zvykem, neu&scaron;el
nenechavcÅ¯m, kteÅ™í se ne&scaron;títí krást ani v kostele.
AÅ¾ v roce 2012 si student ZÄŒU Jakub Hadrava vybral lukovský kostel jako téma své diplomové práce. Sezval 32
dobrovolníkÅ¯, pÅ™ikryl je plá&scaron;tÄ›nkami, následnÄ› bílou tkaninou a pak sedící Ä•i stojící pÅ™elil sádrou. Dobrovolníci
museli v tomto neobvyklém hávu pÅ™eÄ•kat dvacet minut, dokud sádra nezatvrdla. Potom opatrnÄ› krunýÅ™ sundal a vzniklé
&bdquo;duchy&ldquo; rozmístit do kostela. V podstatÄ› v&scaron;ak sochy mají pÅ™edstavovat NÄ›mce, kteÅ™í chodili do
kostela, modlili se a vzájemnÄ› si byli blízcí.

NÄ›které sochy díky pÅ™idání fosforu do sádry svÄ›télkují a vytváÅ™ejí tak v pÅ™ítmí zvlá&scaron;tní atmosféru. MnÄ› se d
kostela dostat nepodaÅ™ilo, ale rozbitými okny pÅ™es vnitÅ™ní mÅ™íÅ¾ se trochu fotografovat dá a vidÄ›t interiér také.
N
zavíracím dnem. Jinak provádí v kostele starousedlík, pan Koukl. Zájem je velký, a lidé v kasiÄ•ce pÅ™ispívají na tolik potÅ™eb
opravy. Z fotografií je vidÄ›t, Å¾e tady zub Ä•asu hlodal nemilosrdnÄ›. De&scaron;Å¥ová voda, která se díky &scaron;patnému
zastÅ™e&scaron;ení dostala do zdiva, naru&scaron;ila statiku kostela. KotouÄ•e kostelních hodin jsou zrezivÄ›lé a vypadají, Å¾
kaÅ¾dou chvíli odpadnou. PÄ›kné jsou jen malé urnové pomníky Ä•eských obyvatel z novÄ›j&scaron;í doby, kterých je tu kolem
dvacítky. A samozÅ™ejmÄ› nová stÅ™echa.
Lidé sem jezdí hlavnÄ› za sochami; mne neménÄ› zaujala velká spousta st
náhrobkÅ¯, fragmenty nÄ›kterých kamenných kÅ™íÅ¾Å¯ jsou doslova zadupané v zemi. Velmi mne zaujal onen náhrobek
s obrazem Å¾eny drÅ¾ící se za hlavu. Jako kdyby mlÄ•ky Å™íkala: &bdquo;nemohu té spou&scaron;ti zde uvÄ›Å™it, jak to nÄ
dopustit&ldquo; &hellip;
Velkou trpÄ›livost museli mít lidé, kteÅ™í zde peÄ•livÄ› odkrývali zem, dávali dohromady stÅ™epy
sklenÄ›ných a porcelánových destiÄ•ek se jménem neboÅ¾tíka, i ti, kteÅ™í odhrabávali listí a vystÅ™íhávali náletové dÅ™evi
Klobouk dolÅ¯ pÅ™ed dobrovolníky. Z Å™ad místních kromÄ› pana Koukla asi velkou pomoc Ä•ekat nelze. Å½ijí tu totiÅ¾ je
stálí obyvatelé a je tu deset Ä•ísel popisných, vÄ›t&scaron;í Ä•ást jsou tedy chalupáÅ™i.
Luková nikdy nebyla velikou ve
Z digitalizované kroniky obce jsem se mnoho nedozvÄ›dÄ›la, je psaná, jak jinak, v nÄ›mÄ•inÄ›. Dochovala se kronika Ä•eské
men&scaron;inové &scaron;koly, Ä•ítající jen nÄ›kolik rokÅ¯ mezi dvÄ›ma svÄ›tovými válkami, konÄ•í ve &scaron;kolním roce
1937/38. &Scaron;kola byla zaloÅ¾ena na popud správce zdej&scaron;ího velkostatku, který zamÄ›stnával Ä•eské dÄ›lníky.
Statek patÅ™il pÅ¯vodnÄ› rodu LaÅ¾anských. Ze zápisÅ¯ je zÅ™ejmé, Å¾e boj o Ä•eskou &scaron;kolu byl svízelný. Å½ákÅ¯
minimum, &scaron;kola Ä•asto Å¾ádala o sirotky aÅ¾ z Prahy, nÄ›kdy navý&scaron;ily stav Å¾ákÅ¯ &scaron;koly koÄ•ující ciká
dÄ›ti. PÅ™esto i v tak sloÅ¾ité dobÄ› dÄ›ti dostávaly o vánoÄ•ní besídce látku na &scaron;aty, pár obuvi a nÄ›jakou drobnost.
VÄ›t&scaron;inou se jednalo o dobrodince z vnitrozemí, kteÅ™í poslali finanÄ•ní dar k zakoupení dárkÅ¯.
Mezi dvÄ›ma svÄ›
válkami ve 22 domech Å¾ilo cca 108 obyvatel. KromÄ› kostela zde byla fara, hostinec, nÄ›mecká malotÅ™ídní &scaron;kola a
hospodáÅ™ská záloÅ¾na. DaÅ™ilo se tu ovocnáÅ™ství. Tolik z Lukové. PÅ™i odjezdu si je&scaron;tÄ› fotografuji zastara
tabuli pojízdné prodejny, to uÅ¾ se málo vidí, a pohledem na kopec Kozelka a obrovitý televizní vysílaÄ• Kra&scaron;ov,
opou&scaron;tím toto místo. Za pár dnÅ¯ dal&scaron;í pokraÄ•ování,va&scaron;e MIA
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