
Ide o starú obec, zdá sa že dobre fungujúcu už 
v 13. storočí. Boli najväčšou dedinou v Púchovskej 
doline a možno i preto najviac obsadenou židov-
skou komunitou. Azda to je dôvod, prečo tu boli 
vždy prítomní obchodníci, kupci, lekár či notár. 

Na mieste zvanom Osmek mala byť – podľa tradí-
cie - prepriahacia stanica dostavníkov smerujúcich 
za moravskú hranicu. Neskôr sa Osmek zmenil na 
furmanskú krčmu. 

Pri Osmeku sa odbočuje do dediny Vydrná, kto-
rá je stiesnená medzi vysokými brehmi, akoby „vy-
draná“ pomedzi ne. Založili ju Valasi a dodnes v jej 
osadách či samotách nájdeme zvyšky kamenných 
múrov, na ktorých je dobre vidieť staviteľské ume-
nie valaských imigrantov. Stačí si pozrieť samotu 
Valaská alebo osadu Gáškovce. 

   Remeslá a obchod
Lúčania boli tiež zručnými remeselníkmi pri 

spracovaní dreva. Najvyspelejší boli kolári, ktorí 
dávali svojich synov do učenia na Moravu. Preto sa 
stávalo, že viacerí mladí šuhaji sa na Morave usa-
dili. V Lúkach vždy fungoval „gáter“, zariadenie na 
porezanie dreva po dĺžke.

V  obci bol lom na pieskovec. Do roku 1916 si 
mohli ľudia nájsť prácu u vtedy najväčšieho podni-
kateľa na Lúkach, majiteľa lomu na hornom konci 
obce, Ernesta Szilányiho. Ťažil sa tam strojovým vŕt-
aním karpatský pieskovec použiteľný na stavebné 
práce. Za I. ČSR sa obyvatelia popri poľnohospodár-
stve zaoberali košikárstvom a drotárstvom, dochá-
dzali na sezónne práce na južné Slovensko. 

Významne miesto má Železničná stanica Milana 
Rastislava Štefánika, takto pomenovaná na počesť 
slovenského štátnika už v  roku 1937. Pamätné ta-
buľky zdobia zástavku dodnes. V roku 1937 bola 
daná do prevádzky železničná stanica Lúky pod 
Makytou. Trať Horní Lideč – Púchov má odvtedy 
názov Štefánikova železnica.

Začiatkom 20. st. bola v obci pekáreň, ktorej vý-
robky sa rozvážali do okolitých obcí. Na jej mieste 
dnes stojí budova obecného úradu. Na začiatku de-
diny stál mlyn, ktorý slúžil  občanom. Na jeho mies-
te bola postavená píla, ktorá je ešte aj dnes využitá.

Obec Lúky je významná aj z  hľadiska výskytu 
unikátneho a najväčšieho slovenského hudobného 
nástroja – fujary trombity, ktorá patrí medzi signa-
lizačné  nástroje. Našu obec už dlhé roky reprezen-
tuje folklórna skupina Javorník, ktorá sa preslávila 
práve vďaka trombitom. Bratia Štefánikovci Ján 
a Miroslav vyrábajú trombity a píšťalky.

   Divadelný súbor Lúky
Ochotnícky divadelný súbor Lúky pod vedením 

Pharm. Dr. Emílie Vondrovej má vo svojom reperto-
ári divadelné hry od slovenských autorov. Zaujíma-
vou je aj scénka pod názvom Príchod Konštantína 

a Metoda na Rastislavov dvor. Každý rok sa v obci 
usporadúva fašiangový sprievod masiek, ktorý po-
riada miestny spolok SČK.  

   Folklórna skupina Javorník
Javorník reprezentuje obec už dlhé roky, preslá-

vil sa aj vďaka unikátnym trombitom. 

   Pravidelné podujatia
Január  -  Pravidelne každý rok v januári 
  obec organizuje Stretnutie  

  heligonkárov z Púchovskej doliny 
  a okolia 
Február  -  Fašiangový ples
Február  -  Fašiangový pochod masiek po dedine  

  spojený s fašiangovou zábavou
Máj  -  Stavanie mája pred obecným úradom
August  -  Tradičný Bartolomejský jarmok  

  spojený s prezentáciou a predajom  
  remeselníckych výrobkov a konané   
  vystúpenie folklórnych súborov

December -  Príchod Mikuláša 
  a Adventné popoludnie
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