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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení občané,
dnes Vás touto cestou jako starostka oslovuji naposled. Na základě jednání zastupitelstva obce se ke dni
1. dubna 2020 stane novým starostou obce pan Petr
Celý. Mám již důchodový věk, a tak jsem se rozhodla
přenechat funkci k dispozici někomu mladšímu.
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INFORMACE PRO OBČANY
KORONAVIRUS
V souvislosti s výskytem coronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19)
vyhlásila dne 12. března 2020 vláda ČR stav nouze.
Z důvodu zamezení dalšího šíření a ohrožení zdraví obyvatel byly následně postupně nařízeny bezpečnostní opatření např. omezení volného pohybu osob s výjimkou nezbytných cest např. do zaměstnání, nákupem či návštěvou
rodin, zákaz vycházení bez ochranných pomůcek obličeje a
dýchacích cest, uzavření obchodů s výjimkou potravin a
lékáren, omezení nákupních hodin pro seniory nad 65 let,
apod. Vzhledem k neustálému vývoji situace v tomto
zpravodaji záměrně neuvádíme podrobné aktuální informace. Prosíme sledujte obecní webové stránky, Facebook, obecní rozhlas a přihlaste se k odběru krizových SMS.
https://www.lukova.cz/koronavirus/
https://www.lukova.cz/o-obci/sms-infokanal
https://www.facebook.com/obec.lukova/

Když jsem v r. 2006 na v této funkci začínala, navázala jsem na práci svého předchůdce. Mou snahou bylo
vylepšit stav obecního majetku, zejména budov. Zastupitelstvo včetně bývalého starosty p. Pauluse mělo
pro moje návrhy pochopení, a tak se nám společnými
silami a s omezenými finančními prostředky podařilo
opravit vlastně veškeré budovy obce (obě hasičské
zbrojnice, bytový dům v Květné, kabiny na hřišti,
vnitřní prostory obecního úřadu v přízemí i 1. patře,
bývalé kadeřnictví, školu, školku a nakonec i kulturní
dům). Vzniklo navíc 6 nových bytů a další, kromě 3
tehdy nových, byly opraveny. Opravili jsme i autobusové zastávky, některé místní komunikace, vybudovali dětská hřiště, chodník. V Lukové u trati a v Květné
byla upravena veřejná prostranství a byla též restaurována některá tzv. Boží Muka.
Pokračování na str. 2

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
V případě podezření na nakažení, zůstaňte doma a TELEFONICKY kontaktujte svého praktického lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici na tel.: 602 730 251

• CENTRÁLNÍ INFOLINKA: 1212 (linky 155 a 112 volejte
jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení
života)

• INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 (linky jsou v provozu nepřetržitě)

• INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE: 602 730 251 (všední dny od 14:00 do 19:00
hodin, o víkendu od 9:00 do 19:00)

• Zajištění nákupu potravin pro staré a nemocné občany
v Lukové: paní Jandová 603 214 978, nebo paní Formánková 605 556 885.
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SLOUPEK STAROSTKY
Pokračování ze str. 1

Na většinu těchto akcí jsme žádali dotace či granty, kterých jsme obdrželi od r. 2007 přes 20 milionů Kč. Bylo též vyhověno našim žádostem a stát bezúplatně převedl do majetku obce krom jiných i pozemky v zastavěné části obce, v tzv. intravilánu, pro bytovou výstavbu.
V kostele jsme zavedli 2x ročně uspořádání koncertu, popř. i oblíbenou Noc kostelů, na jeviště kulturního domu častěji pozvali ochotnické divadlo z blízkého okolí, uspořádali mikulášskou besídku či nějakou
výstavu, besedu apod. O tom všem jsem se Vás snažila po celou dobu
informovat v nově vydávaném Lukovském zpravodaji. Přes všechno
výše uvedené se mi nepodařilo naplnit některé záměry zcela, některé
bych dnes řešila možná jinak a lépe.
Hlavně bych však ráda poděkovala všem, kteří jste se obětavě podíleli
na pořádání různých akcí. Děkuji velmi p. Luboši Kaplanovi, Jiřce Potužníkové, Elišce Kocourkové, Ladě Poukové a dalším za jejich vydatnou, nepostradatelnou a nezištnou pomoc v oblasti kultury a společenských akcí, pí Věře Štefanové za stálou péči o kapličku v Květné a
úpravu dalších míst v Květné, panu Vimrovi za bohatou fotodokumentaci všeho možného. A také Vám všem mnohým dalším, které ani nelze všechny vyjmenovat a kteří přispíváte k pěknému prostředí v obci
třeba tím, že se vlastními silami postaráte o kousek obecní zeleně,
pečujete o květiny na zastávkách či uklidíte i nějaký ten nepořádek na
veřejném prostranství. Dobře se mi spolupracovalo i se složkami
v obci jako jsou dobrovolní hasiči, myslivci či sportovci atd. Nakonec
zmíním i svou rodinu, kdy jsem se mohla kdykoliv obrátit na své dospělé děti, když jsem potřebovala pomoci s počítačem, s uspořádáním
některých akcí apod.
Tolik tedy ohledně shrnutí činnosti obce za uplynulé období. Navzdory
všemu výše uvedenému a uskutečněnému čeká na nové vedení obce i
tak spousta nikdy nekončící práce a starostí. Na opravu čeká ještě několik zbylých cest, dále je třeba požádat o dotaci a vybudovat další
dvě části chodníku, uvažovat pomalu o modernizaci veřejného osvětlení, zjišťovat a zvažovat možnosti čištění odpadních vod v obci atd.
atd., což nebude v nejbližších letech zrovna nejjednodušší kvůli úvěru,
který obec musí splácet, ale bez něhož bychom naši největší budovu
v obci neopravili. Už od příštího roku se splátky citelně sníží a mělo by
být lépe.
Vážení občané, práce starostky mě hodně naplňovala, brala jsem ji
jako službu pro Vás, ráda jsem obec – a potažmo Vás všechny – zastupovala na úředních a dalších jednáních. Mou snahou bylo vystupovat
za obec i KDU-ČSL co nejlépe a také k Vám se chovat maximálně
vstřícně a sdílet společně s Vámi i Vaše životní a rodinné radosti či
trable, s nimiž jste se mi někteří svěřovali. Vážím si této důvěry, přeji
Vám hodně zdraví, štěstí a radosti, naší obci pak úspěšný rozvoj
v dalších letech a těším se, že se spolu budeme i nadále občas potkávat.
Miroslava Fojtů, starostka obce

ZMĚNY V
ORGANIZACI OBECNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Vážení občané,
s ohledem na vyhlášený nouzový
stav v ČR se omlouváme za některé
nepříjemnosti s tímto stavem spojené.
Jedná se např. o vítání občánků, které jsme měli naplánováno na konec
března. Rodiče s miminky obdrží
pozvánku na vítání hned, jak to bude možné a vhodné.
Rovněž sběrný dvůr zůstane prozatím uzavřen. O jeho otevření budeme včas informovat rozhlasem, na
vývěskách obce a dalších místech.
Děkujeme za pochopení.
Miroslava Fojtů

OMEZENÍ PROVOZU
OBECNÍHO ÚŘADU
Vzhledem k nařízení vlády o omezení úředních hodin na úřadech, bude
na OÚ v Lukové až do odvolání pro
veřejnost otevřeno vždy pouze v
pondělí od 13 do 16 hodin, ve středu od 8 do 11 hodin.

NOVÝ KONTAKT NA
STAROSTU OBCE
Od 1. dubna 2020 se mění telefonní
kontakt na starostu obce. Nové číslo
603 455 267.
E-mailová adresa bude ve tvaru
starosta@lukova.cz. Původní adresa
starosta.lukova@ow.cz zůstane samozřejmě i nadále aktivní.
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REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO
VEDENÍ V OBCI
V současné době probíhá v Lukové již několik let plánovaná a připravovaná rekonstrukce elektrického
vedení, které nově už nepovede v kabelech či drátech zavěšených na sloupech, ale pod zemí.

Investorem této akce není obec, ale ČEZ a.s., Praha.
Rekonstrukce se týká celé části obce od Stavebnin
Stupka směrem na Damníkov. Práce, které provádí
firma K energo s.r.o. Lanškroun by měly být dokončeny do konce r. 2020.
Miroslava Fojtů

ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC –
ZAMĚŘENÍ ZJIŠTĚNÉHO STAVU
Na podzim minulého roku bylo dokončeno zjišťování
průběhu hranic v terénu. Rád bych v této souvislosti
poděkoval za Katastrální úřad pro Pardubický kraj,
odbor obnovy katastrálního operátu panu Jiřímu Hejlovi za výbornou spolupráci na tvorbě nové mapy,
paní starostce Miroslavě Fojtů a paní Věře Duškové za
součinnost, vstřícnost, informace a za dobrou náladu
na úřadě vždy panující.
V letošním roce je plánováno dokončení zaměření
obce od silnice na Květnou po hranici obce
s Damníkovem. Tímto se obracím na vlastníky v této
lokalitě s žádostí o vstřícnost k našim měřičům.
T. Sýkora
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PODNIKÁNÍ V NAŠÍ OBCI
V loňském roce jsme oslavili 30 let od listopadových
událostí roku 1989. Minulé roky přinesly mnoho
změn dobrých i méně vydařených.
Jedním z pozitiv bylo, že se lidé mohli vrátit k živnostem a začít s podnikáním. Mnozí si splnili své sny. V
naší obci máme oboje a věřte, že jejich počet je docela velký.
Těmi většími a mnohým známými jsou firmy Vondra Vondra, zabývající se vibračními prvky, kterých se využívá ve strojírenství a zdravotnictví v ČR a EU, hlavně
v Německu a Rakousku. JKelektro s.r.o. pana Kříže
pracuje na automatizaci výrobních procesů a vyváží
též v rámci EU hlavně do Německa, ale i mimo EU. V
bývalém objektu kravína ve "Dvoře" montují ze starých pneumatik bariery pro tratě formule 1. Nejdále
vyvezli do Baku. Pod zemědělským střediskem je
truhlářská dílna firmy DRUP zpracovávající jak lamino
tak i masiv. Místo bývalé zemědělské dílny a posléze
prodejny aut, jsou nyní stavebniny Stupka. Všichni
majitelé využili stávajících domů a prostor. Pan Radek Popelář má autoopravnu, od pana Čady asi znáte
medaile Lanškrounské kopy. Sám je truhlář a můžete
od něj mít i korálkové vánoční ozdoby. Nejznámější je
asi PETROMAN s.r.o. pana Petra Jandy s autodopravou a obchodem s potravinami. Pan Jaromír Konárek
provozuje pohostinství.
Mnozí naši sousedé mají provozovny v okolí. Pan Josef Janda - hotel Korado v České Třebové. Pan Pirkl sběrné suroviny v Sázavě. Dále pak pan Dománek papírnictví v Lanškrouně. Podobně manželé Martincovi
mají několik vinoték Poklady z Moravy. Pan Dulkaj
nabízí jezdecké potřeby. Možná nevíte, že pan Krejsa
provádí lesní těžební práce, Martina Paulusová má
zakázkové krejčovství a vede účetnictví. Pan Miroslav
Krsek st. je nejen sportovec, ale i masér. U Kotěrů
můžete ubytovat svého psa, pokud pojedete na dovolenou. S rozvojem nových technologií vznikla nová
odvětví spojená s internetem. Paní Görnerová vede
internetový časopis FLER.
Všichni jmenovaní mají svou práci jako hlavní výdělečnou činnost. Určitě je však dost takových, kteří si
živností přivydělávají a zůstávají mimo povědomí.
Všem přejeme hodně sil a zdraví k jejich práci.
S laskavým svolením výše jmenovaných sepsala
Věra Krsková.
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ZIMA V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V Poslední týden v lednu proběhl lyžařský výcvik v
Čenkovicích. Počasí nám přálo a skvěle jsme si zalyžovali.

V pátek 21. února jsme společně s mateřskou školou
uspořádali tradiční masopustní průvod obcí ukončený
krátkým vystoupením.

Ve čtvrtek 6. února jsme se vydali do Brna, abychom
navštívili světovou výstavu Poklad Inků.

V pondělí 24. února jsme navštívili divadlo Drak v
Hradci Králové. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
o loutkovém divadle, nakonec jsme si jednoduché
loutky sami vyrobili a odvezli domů.

V rámci mezinárodních projektů eTwinning spolupracujeme se školami z různých evropských zemí. Společně tvoříme a komunikujeme prostřednictvím internetu. Se sedmi tureckými školami jsme v projektu “Můj
pohádkový domov” napsali a ilustrovali pohádku
Adam a Kyme bojují za vodu, v projektu “Pohlednice s
národními památkami” jsme poslali pohlednice dětem do Španělska, Francie, Řecka a Turecka. Krásné
obrázky s mapou jsme obdrželi už ze dvou partnerských škol, na další čekáme. V pátek 28. února jsme
uskutečnili již naše druhé on-line setkání s našimi zahraničními kamarády, tentokrát to byly děti ze základní školy v Řecku.

Vaření a pečení nás moc baví, a proto ho pravidelně
zařazujeme do hodin pracovních činností. V lednu
jsme pekli croissanty plněné čokoládou a v úterý 25.
února jsme uspořádali “lívancové úterý”, které je masopustní tradicí v anglicky mluvících zemích. Naše
lívance jsme podávali s javorovým sirupem nebo s
tvarohem a marmeládou.
Ve středu 4. března jsme vyrazili na bruslení do haly
B. Modrého v Lanškrouně. Bruslit budeme každou
středu až do konce března.
Markéta Jurková, foto archiv ZŠ a MS Luková
více fotografií najdete na www.lukova.cz
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MS LUKOVÁ
Náš myslivecký spolek může nyní bilancovat za rok
2019. Jeho hlavní činností je ochrana životního prostředí se zachováním pokud možno všech druhů živočišné složky, které se zde vyskytují. V poslední době je to velmi obtížné, s ohledem na prioritní ochranu
predátorů, zachovat vyrovnanost celého ekosystému. I přesto se snaží členové spolku o zachování druhů, které se v současné době v lukovské honitbě vyskytují. Pro zimní strádání zvěře mají připravené krmná zařízení, slaniska, jadrné krmivo, i když letošní mírná zima zvěři neuškodila. Dále se snažíme zadržovat
vodu v krajině našimi rybníčky, které v době sucha
sloužila i jako přírodní napajedla pro zvěř a všechny
ostatní živé organizmy v naší honitbě.
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vého stavu vládou ČR. O dalších našich akcích a informacích z dění mysliveckého spolku Luková vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Petr Kotěra

Víte, kdo je ptákem roku 2020…?
Česká společnost ornitologická vyhlašuje Ptákem roku
2020 jiřičku obecnou. Pomyslné žezlo přebírá od hrdličky divoké. Udělením titulu jiřičce obecné chtějí
ornitologové upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem stavebních úprav a zásahů do
hnízdišť.
V budoucnu bychom rádi ve zpravodaji spoluobčany
seznamovali s výskytem a životem „nové“ zvěře u nás
v Lukové. Příště to bude bobr evropský.

22. dubna je den věnovaný Zemi – Den Země. Tento
svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a
oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady
ničení životního prostředí. Bohužel, vzhledem
k pandemické situaci v naší republice bude tento den
bez konání loňské akce, kdy se mnozí z nás a našich
spoluobčanů zapojilo do úklidu v okolí naší obce.
Přesto věřím, že na svých vycházkách vám případné
odpadky nejsou lhostejné a staráte se o čisté prostředí nejen v blízkosti svého domova. Tímto velmi děkujeme.
Pozn.: Vše co jsme původně připravovali pro naše občany, se mění ohledně vyhlášení celostátního nouzo-

ČERVENÝ KONTEJNER
Vážení občané, pro snadnější třídění odpadů jsme již před časem objednali níže uvedený velký červený kontejner, který nám byl se zpožděním konečně doručen. Už jsme o něm ve zpravodaji dříve informovali.
Je to však již delší dobu, proto si znovu připomeňme, k čemu přesně by
měl sloužit. Kontejner je umístěn na zpevněné ploše za kulturním domem a v současné době má obec naší velikosti bohužel nárok jen na jeden kus. Obdrželi jsme jej zdarma od firmy Asekol, která po celé ČR zajišťuje sběr a zpětné využití drobného elektra. Budeme-li se řídit na kontejneru uvedenými pokyny, jistě nám bude dlouho sloužit.
Miroslava Fojtů
Do stacionárních kontejnerů...
• Patří: baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, el. hračky apod.
• Nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a
velké domácí spotřebiče—ledničky pračky, chladničky apod.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
V LUKOVÉ

V letošním roce se v sobotu 4. ledna 2020 po 9. hodině ráno vydalo 6 skupinek koledníků popřát vše dobré lidem v naší obci a požádat o příspěvek do sbírky.
Koledníci i dárci se opravdu činili a skupinky s kasičkami se vrátily na "základnu", tj. do jídelny kulturního
domu v Lukové již okolo poledne. Všichni jsme spolu
pak krátce poseděli, koledující dostali od obce drobné
občerstvení a teplý čaj a s pocitem dobře odvedené
práce se vraceli domů. Otevírání a sčítání kasiček proběhlo na obecním úřadu v Lukové již ve středu následující týden. Celková vybraná částka činí 23 720 Kč, z
toho 19 540 Kč v Lukové a 4 180 Kč v Květné. Hlavním
organizátorem sbírky v naší obci byla pí Věra Štefanová, Mirka Duspivová a Obec Luková. Miroslava Fojtů

PROSBA PRO ŠIKOVNÉ
ŠVADLENY
Prosím šikovné švadlenky z Lukové, pokud máte možnost ušít roušky a darovat je seniorům z Lukové, můžete je donést do prodejny potravin - Jandovi, kteří je
mohou seniorům předat. Velmi moc děkuji za vaši
ochotu pomoci.
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

V sobotu 28.12.2019 se v tělocvičně v Lukové konal již
2. ročník turnaje příznivců a amatérských hráčů ve
stolním tenisu. Celkem 14 hráčů různých věkových
kategorií z Lukové, Trpíka a České Třebové spolu zápolilo na třech stolech a s krátkou přestávkou na občerstvení od 10 do 14 hodin. První tři místa obsadili
lukovští hráči Jaroslav Fojtů, Pavel Šípek a Ladislav
Špetík. Hosté z České Třebové velmi chválili tělocvičnu a její zázemí, všichni společně si pak vytvořili a užívali výborné přátelské atmosféry. Velký dík patří Standovi Mikuleckému za zorganizování celé akce a panu
Vimrovi jako vždy za perfektní a bohatou fotodokumentaci.
Miroslava Fojtů

Vážení občané, v této době plné omezení, nejistoty a
obav z možné nákazy se patří poděkovat těm, kdo
usnadňují nám ostatním dodržování nařízených zásad.
Tito dobrovolníci dovážejí lidem nákupy, šijí a rozdávají
roušky atd. Děkujeme, že jste mezi námi a pomáháte!
Za obec: M. Fojtů

Jaromíra Celá
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