Lukovský

č. 1/2021

ZPRAVODAJ

Obecní úřad Luková | Luková 102, 561 23 Luková
www.lukova.cz | redakce@lukova.cz |

obec.lukova

Zpravodaj č. 1/2021
strana 1

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po delším čase se do Vašich schránek dostává první
letošní vydání Lukovského zpravodaje. I přesto, že o
Covidu toho bylo řečeno hodně, rád bych poděkoval
všem, kteří se podíleli na zvládnutí další vlny pandemie a pomáhali svým spoluobčanům při zajištění základních životních potřeb např. v případě karantény
apod. Obecní úřad v březnu nabídl svým občanům
možnost pořízení respirátorů FFP2 a dezinfekce za
dotovanou cenu. Věřím, že na podzim nás již další
pandemická vlna v takovém rozsahu nepotká.
I přes veškerá opatření s dodržením hygienických nařízení se nám podařilo uspořádat Tříkrálovou sbírku,
zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko, rodiny
s dětmi si mohly projít Čarodějnickou stezku a turistický pochod Lukovský mandel letos navštívilo 274
účastníků.
Investičních akcí sice z důvodu plánových úspor obecního rozpočtu moc nebylo, ale moc mě těší, že se
nám podařilo opravit přibližně 150 metrů chodníků a
vybudovat 8 bezbariérových nájezdů.
Letos bychom ještě rádi zrekonstruovali místní komunikaci vedle kulturního domu, přístupový chodník u
hřbitova a parkování před obecním úřadem. U Státního fondu dopravní infrastruktury jsem za obec požádal o dotaci na vybudování chodníku od mostu směrem ke hřišti a dále pak od hřiště k základní škole.
Co se týče údržby veřejné zeleně, z důvodu dvouměsíční absence stálého obecního zaměstnance, letos
došlo k mírném skluzu. Avšak od 1. června zpoždění
úspěšně doháníme a snažíme se postupně řešit veškeré nedostatky a závady.

Do sběrného dvora byly pořízeny dva nové kontejnery na objemný odpad, po obci jsme nainstalovali celkem 18 nových odpadkových košů a proběhl mobilní
svoz nebezpečného odpadu.
Pustili jsme se do odstraňování velké části oplocenek
a novým nátěrem jsme ošetřili herní prvky na dětských hřištích v Lukové a Květné. Pomáhali nám s tím
mnozí dobrovolníci, kterým bych touto cestou rád
poděkoval.
Se svazkem obcí Lanškrounsko připravujeme projekt
na vybudování cyklostezky mezi městem Lanškroun a
naší obcí. Společně s obcemi Damníkov a Žichlínek
jsme zadali vypracování studie proveditelnosti na kanalizaci a ČOV.
Co je však důležité hlavně pro naše potřebné:
S příspěvkovou organizací Sociální služby Lanškroun
naše obec uzavřela smlouvu na poskytování pečovatelských služeb, kdy obec bude hradit náklady na dopravu při poskytování těchto služeb našim spoluobčanům.
Přeji všem příjemné a klidné léto.
Petr Celý
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OBČANÉ LUKOVÉ A KVĚTNÉ
MOHOU VYUŽÍVAT
PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB

• Pomoc s úklidem domácnosti, praním a žehlením

Obec Luková zahájila spolupráci s příspěvkovou organizací Sociální služby Lanškroun. Senioři, zdravotně
znevýhodnění, či zdravotně postižení nyní mohou
žádat o pečovatelské služby, které tato organizace
poskytuje. Zastupitelé obce Luková se na svém posledním jednání usnesli, že obec bude hradit náklady
za dopravu při poskytování těchto služeb. Konkrétní
úkony si klient hradí sám dle listu úhrad.

Předem dojednaná nezbytná péče u klienta dle zájmu
v pracovních dnech (pondělí–pátek) v době 7:00 –
20:00 hod. O sobotách, nedělích a státních svátcích v
době od 7:00 – 17:00 hod.

prádla.
• Atd.

Provozní doba pečovatelské služby:

Základní pracovní doba je: od 7:00 – 16:30 hod.
Pečovatelská služba sídlí v budově Sociálních služeb
Lanškroun, Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun

Občané nyní mohu využít např. těchto služeb:
• Poradenství ohledně vhodné pomůcky pro co nej-

větší zachování soběstačnosti.
• Pomoc s hygienou – sprchování, koupání, umytí

vlasů, vyfénování, ostříhání nehtů.
• Doprovod na nákup, k lékaři, na úřad, …
• Pomoc s vyřízením administrativní záležitosti –

pošta, úřady.
• Pomoc s oblékáním, se svlékáním, s obouváním.
• Pomoc s nákupem (s výběrem zboží, s nákupním

vozíkem, odnesením tašek).
• Společnost (povídání si, vzpomínání, trénink pa-

Sociální pracovníci:
Mgr. Lenka Jakešová, Vojtěch Viskupič, DiS.
Tel.: 465 503 006, 739 455 274, 777 456 551
E-mail:
soc.pracovnik@soslla.cz a soc.pracovnik3@soslla.cz
Ředitel:
Ing. Milan Minář, Tel.: 465 503 001
E-mail: reditel@soslla.cz
Webové stránky: www.soslla.cz

měti, hraní her atd.).
• Doprovod na procházku.
• Možná asistence při přípravě snídaně, oběda i ve-

čeře.
• Asistence při přesunu na lůžko i vozík.

Více informací najdete také na stránkách obce
www.lukova.cz v sekci Služby—Pečovatelská služba a
na vývěskách obecního úřadu.
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NA LUKOVSKÝ MANDEL SE
REGISTROVALO 274 ÚČASTNÍKŮ

PODĚKOVÁNÍ ZA VÝROBU
KERAMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

V sobotu 29. května se uskutečnil v pořadí již 35. Lukovský mandel. Přestože počasí příliš nepřálo, akce se
zúčastnilo 274 turistů a cyklistů.

Obecní úřad Luková děkuje manželům Čadovým za
výrobu keramických upomínek se znakem obce a medailí na cykloturistický pochod Lukovský mandel.

Děkujeme všem, kteří se spolupodíleli na pořádání
této akce.

PC

Počty účastníků na jednotlivých trasách: 8km – 136,
15km – 51, 20km – 40, 40km – 19, 50km – 28
foto: J. Baborák, P. Celý

V CHARITATIVNÍ SBÍRCE SE
LETOS VYBRALO PŘES OSM
TISÍC KORUN
Tříkrálová sbírka byla letos ochuzena o přímé koledování Tří králů. I přesto se v naší obci vybrala nemalá
částka 6.410,- Kč, která bude využita na charitativní
péči v našem okrese. Velké poděkování patří paní Jandové, která se velmi postarala o naplnění pokladničky, jež byla umístěna v její prodejně. Díky ochotě paní
V. Štefanové se sbírka uskutečnila také v Květné a i
tam byl vybrán nemalý příspěvek ve výši 1.690,- Kč.
Velmi děkujeme všem štědrým dárcům.
J. Celá
Pozn.: V případě, že jste nestihli přispět na Tříkrálovou
sbírku, můžete vyžít např. možnost zaslání DMS nebo
odeslat částku přímo na účet charity. Více informací
najdete na: https://www.trikralovasbirka.cz/
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ZAPOJTE SE DO FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE LANŠKROUNSKO 2021
Svazek obcí LANŠKROUNSKO vyhlašuje
fotografickou soutěž LANŠKROUNSKO
2021 v kategorii Drobná architektura Lanškrounska. Předmětem soutěže jsou tedy
fotografie drobné sakrální architektury –
kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka,
smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší regionu Lanškrounska, tedy nacházející se v území obcí
regionu.
Výhercům budou předány tyto ceny: 1. místo 2.500
Kč, 2. místo 1.500 Kč, 3. místo 1.000 Kč. Dále budou
uděleny 3 ceny pro fotografy do 15 let v hodnotě každá 500 Kč. Uzávěrka soutěže je 31.10.2021 24:00 hod.
Bližší informace najdete na stránkách svazku obcí:
https://www.dso-lanskrounsko.cz/

DO AKCE „UKLIĎME ČESKO“ SE
ZAPOJILO MNOHO Z VÁS
Velmi děkujeme všem, kteří se zapojili do akce
Ukliďme naši Lukovou a Květnou. Je vás stále více, a
to nám dává podporu v pokračování těchto akcí.
Dokázali jste sesbírat spoustu odpadu a ukázali jste,
že vám naše obec a ochrana přírody není lhostejná.
Malými dárky jsme poděkovali těm, kteří nám zaslali
své fotografie.

Více fotografií na www.lukova.cz

J. Celá
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JAK JSME SE V ROCE 2020
PODÍLELI NA OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se Obec Luková může v roce
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 2,50 t. Na
každého obyvatele tak připadá 3,37 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a
produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
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Nebylo nutné vytěžit 1 465,66 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po
dálnici D1 a to 55 krát.
Došlo také k úspoře 15 087,84 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 15088 krát.
Podařilo se recyklovat 1 438,03 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 59 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
50,76 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 9024 1€
mincí, nebo 62,70 kg hliníku, který by stačil na výrobu
4181 plechovek o objemu 0,33 l.
Zdroj: Elektrowin

V OBCI PROBĚHL MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pondělí 26. 4. 2021 proběhl mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektro spotřebičů o který byl
opět velký zájem. Další termín svozu v tomto roce je
naplánován na 6. září 2021.
Děkujeme všem občanům za skvělou spolupráci a
přispění k lepšímu životnímu prostředí v naší obci.

PC

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 29,83 tun. Víte kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 12 ks
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LETOS BUDOU V OBCI RESTAUROVÁNY TŘI NEOGOTICKÉ KŘÍŽE

NOVÉ HERNÍ PRVKY
JIŽ TĚŠÍ DĚTI

Obec Luková získala na konci roku 2020 z fondu Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši 72.000,- Kč na
opravu neogotického kříže u kostela sv. Markéty v
Lukové. Restaurování kříže provádí pan Hynek Bláha a
celková částka za renovaci činí 89.700,-. V další fázi
budou opraveny dva kamenné kříže s figurou ukřižovaného Krista a to u silnice na Květnou a u silnice na
Damníkov. I na tyto dva kříže jsme podali žádost o
dotaci z programu podpory kultury a památkové péče
v Pardubickém kraji. Ještě v letošní roce bychom rádi
vyzvedli spadlé kříže v polích u Rudoltic a Damníkova
a v příštím roce je nechali zrenovovat.

S nápadem na rozšíření herních prvků v naší obci mě
v zimě oslovila paní Koudelková. Návrh na „Hry na
chodník“ nás hned zaujal, a tak už nezbývalo, než čekat na vhodné počasí a realizovat jej. Velmi děkuji
paní Koudelkové, Potužníkové a Motlové za jejich volný čas, který jsme společně obětovaly pro vytvoření
této aktivity pro děti.
Jsem moc ráda, že tu žijí lidé, kteří neříkají pouze:
“Mělo by se udělat!“, ale: „Pojďme udělat!“
J. Celá

Tyto prvky mají v naší krajině své místo a myslím, že
bychom se měli snažit tyto kulturní památky zachovávat pro další generace.
PC

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO
PODJEZDU V RUDOLTICÍCH
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor
dopravy a silničního hospodářství informuje, že ve
dnech 10. 07. 2021 - 11. 07. 2021 bude probíhat rekonstrukce železničního podjezdu ev. č. 43-065 v Rudolticích.
Objízdná trasa pro osobní vozidla do 3,2 m výšky a
BUS je stanovena přes obec Lukovou a Damníkov.
Pro nákladní vozidla nad 3,5 t a nad 3,2 m výšky bude objížďka vedena přes Žichlínek, Lukovou a Damníkov.
L. Fišer, Mados
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PRONÁJEM
KULTURNÍHO DOMU
Obec Luková nabízí možnost pronájmu zrekonstruovaných prostorů kulturního domu. Jedná se o hlavní
sál, přísálí, jídelnu s kuchyní. Prostory jsou vhodné
pro pořádání rodinných setkání, firemních večírků,
školení, svateb, plesů apod.

Parametry:
Sál: 10,5m x 19,5m; Podium: 10,5m x 8m;
Přísálí: 8,2m x 12m; Jídelna: 6,6m x 10,5m.
Židle: 250ks; Stoly: 80x80cm 11ks; 180x70cm 20ks;
120x80cm 2ks
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OBEC LUKOVÁ OBČANŮM
NABÍZÍ K PRONÁJMU PARTY
STANY A PIVNÍ SETY
Nůžkový stan 3 x 6 m včetně bočních plachet – 3ks

cena: 500,- Kč / kus, vratná kauce: 2.000,-Kč
uvedená cena je za víkend (Pá-Ne/Po nebo Čt-Ne/Po)
Celková váha (bez bočních plachet): 36,8kg
Rozměr stanu: 290x575cm půdorys, 175-205cm podchodná výška, 315-345cm výška štítu
Pivní set 220 x 50 x 25 cm – 20ks

Kontakt pro více informací a rezervaci sálu:
J. Celá, tel. 605 282 362, email: jarka.cela@gmail.com
JÍDELNA
KUCHYŇ

8.000 Kč 2.000 Kč 1.000 Kč

cena: 50,-Kč / kus, vratná kauce: 1.000,-Kč (na celou
objednávku)
uvedená cena je za víkend (Pá-Ne/Po nebo Čt-Ne/Po)

Nekomerční akce
4.000 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč
(svatby, rodinné oslavy)

Po dohodě je možné domluvit také dopravu v rámci
naší obce.

CENÍK
Komerční akce

Poplatek za úklid

Paušál - energie

SÁL

PŘÍSÁLÍ

2.500 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč

500 Kč

300 Kč

300 Kč

Více fotografií a informací najdete na www.lukova.cz

Pro rezervaci pište na starosta@lukova.cz,
nebo volejte 603 455 267.

Obecní úřad Luková | Luková 102, 561 23 Damníkov

www.lukova.cz | redakce@lukova.cz |

Zpravodaj č. 1/2021
strana 8

obec.lukova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO
LUKOVÁ DNE 10.03.2021
Usnesení č. 1/2021
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva
obce dne 10.03.2021 dle zveřejněné pozvánky.
Usnesení č. 2/2021

Zastupitelstvo obce Luková projednalo záměr vybudovat cyklostezku mezi městem Lanškroun a obcí Luková,
schvaluje účast obce Luková ve formě poskytnutí příslušných pozemků a podílu na financování výstavby ve
výši 1/3 nákladů, které nepokryje dotace a pověřuje
starostu obce Petra Celého v této záležitosti jednat v
orgánech svazku obcí LANŠKROUNSKO.
Usnesení č. 3/2021
Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost společnosti PetRoman s.r.o. ze dne 15.01.2021 čj. OULK
41/2021 a v souladu s ustanovením § 10a zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhodlo o poskytování dotace
z rozpočtu obce ve výši 10.000 Kč měsíčně určené jako
příspěvek na mzdy a energie spojené s provozem prodejny potravin v objektu na adrese Luková čp. 101 s
tím, že příjemce dotace je společnost PetRoman s.r.o.
se sídlem Luková čp. 93, IČO 25277405; současně
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace ve znění dle přílohy č. 1.
Usnesení č. 4/2021
Zastupitelstvo obce Luková určilo dle ust. § 6 odst. 5
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve vazbě na ust. § 55
odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona, starostu obce Petra Celého jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při vyhodnocení Územního
plánu Luková a při zpracování návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Luková v uplynulém období.
Usnesení č. 5/2021
Zastupitelstvo obce Luková vyslovuje souhlas podle §
84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích s uzavřením dohod
o provedení práce mezi obcí Luková a členy zastupitel-

stva obce k zajištění činností, které nesouvisí s výkonem funkce člena zastupitelstva, a to s Petrem Duspivou na provádění údržby obecní zeleně, s Mgr. Jaromírou Celou na vedení správy kulturního domu, s Miroslavou Fojtů na zpracování obecní kroniky a s Petrem Celým na tvorbu a správu webových stránek obce.
Usnesení č. 6/2021
Zastupitelstvo obce Luková schvaluje demolici budovy
bývalé prodejny potravin v části obce Květná evidované v katastru nemovitostí jako objekt občanské vybavenosti bez čp./če. na listu vlastnictví 10001, která je součástí pozemku p.č.st. 15 v k.ú. Květná u Lukové, a to z
důvodu celkového nevyhovujícího stavebně technického stavu, kterou již není ekonomické rekonstruovat.
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí materiály k bodu č. 5 - Zápis z následné veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Luková.
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 (dle přílohy č. 2),
které provedl starosta obce ve své pravomoci.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO
LUKOVÁ DNE 02.06.2021
Usnesení č. 7/2021
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva
obce dne 02.06.2021 dle zveřejněné pozvánky.
Usnesení č. 8/2021

Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost společnosti Zásilkovna s.r.o. (čj. OULK 257/2021 ze dne
31.03.2021) o poskytnutí prostoru pro umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX a rozhodlo
přenechat do užívání společnosti Zásilkovna s.r.o., se
sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9, IČO: 28408306
část pozemkové parcely č. 315/2 v k. ú. Luková o výměře 0,68 m2.
Usnesení č. 9/2021
Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost pana
Josefa Šléze (čj. OULK 292/2021 ze dne 08.04.2021) o
Pokračování na straně 9.
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prodej části pozemku v Lukové, rozhodlo prodat Josefu
Šlézovi, trvalým pobytem Luková 156, část pozemku
p.č. 2424/1 v k. ú. Luková o výměře cca 40 m2 za jednotkovou cenu 50 Kč/m2 s připočtením nákladů obce
spojených s prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 10/2021

Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost paní Petry Uchytilové (čj. OULK 305/2021 ze dne 13.04.2021) o
prodej pozemku v Květné u Lukové a rozhodlo pozemek
ppč. 1027 v k. ú. Květná u Lukové, o výměře cca 564 m2
žadatelce neprodávat z důvodu umístění pozemku v
ochranném pásmu vodního zdroje.
Usnesení č. 11/2021
Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost paní Petry Uchytilové (čj. OULK 305/2021 ze dne 13.04.2021) o
prodej pozemků v Květné u Lukové, rozhodlo prodat
Petře Uchytilové, trvalým pobytem Luková - Květná 35,
pozemky p.č. 1030 a 1037 v k. ú. Květná u Lukové o celkové výměře 65 m2 za jednotkovou cenu 50 Kč/m2 s
připočtením nákladů obce spojených s prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
Usnesení č. 15/2021
Zastupitelstvo obce Luková schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Luková, se sídlem Luková čp. 6, IČO:
70983020, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 s
výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2020 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky.
Usnesení č. 16/2021
Zastupitelstvo obce Luková schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Luková za rok
2020 bez výhrad. Zlepšený výsledek hospodaření po
zdanění ve výši 36.707,99 Kč (vše z hlavní činnosti) bude převeden do rezervního fondu školy.
Usnesení č. 17/2021

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo uzavření smlouvy o úhradě nákladů za dopravu při poskytování Pečovatelské služby v obci s příspěvkovou organizací Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, 563
01 Lanškroun, IČO: 75081849.

Usnesení č. 12/2021

Usnesení č. 18/2021

Zastupitelstvo obce Luková vydalo Obecně závaznou
vyhlášku obce Luková č. 1/2021 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy
venkova s Pardubickým krajem na opravu místní komunikace na parc. č. 2642 zjednodušené evidence v k. ú.
Luková. Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere
na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 (dle přílohy
č. 1), které provedl starosta obce ve své pravomoci.

Usnesení č. 13/2021
Zastupitelstvo obce Luková projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Luková v roce 2020, a to
bez výhrad.
Usnesení č. 14/2021
Zastupitelstvo obce Luková schválilo roční účetní závěrku obce Luková, Luková čp. 102, IČO: 00279218, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 s výrokem, že
bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu
předložených podkladů k 31.12.2020 poskytuje věrný a

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 (dle přílohy č. 2),
které provedl starosta obce ve své pravomoci.
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí materiály k bodu č. 10 - Zápis ze zasedání finančního výboru.
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí materiály k bodu č. 11 - Zápis ze zasedání kontrolního výboru.
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Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 1/2021,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Luková se na svém zasedání dne
02. června 2021 usnesením č. 12/2021 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této vyhlášky je zákaz používání zábavní
pyrotechniky1, neboť se jedná o činnost, která by mohla
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této vyhlášky je zajištění veřejného pořádku v
obci, zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených
prostorech v zastavěném území obce.
Článek 2
Omezení činností
1) Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech
veřejných prostranstvích v zastavěném území obce a
dále na všech místech v zastavěném území obce, pokud
hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství.
2) Zákaz dle odst. 1 neplatí:
- 31. prosince v době od 17:00 do 24:00 hodin,
- 1. ledna v době od 00:00 do 02:00 hodin.
3) Starosta obce Luková je oprávněn na základě odůvodněné žádosti2 udělit výjimku z ustanovení článku 2
odst. 1 této vyhlášky.
Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
jejího vyhlášení.
1

viz § 3 písm. b) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2
§ 37 a 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
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ÚDRŽBA ZELENĚ
Na obce a jejich občany obrátil Svaz místních samospráv ČR s výzvou na omezení počtu sečení trávníků na
zahradách a veřejných plochách. Jelikož nás již několik
let sužuje velké sucho, bude stále více a více potřeba
hledat různá řešení, jak se s touto situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu,
pomáhá vysychání půdy a v konečném důsledku může
místo trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí vodu,
udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a v případě dešťů pak voda
po holé zemi pouze steče pryč, místo toho, aby se vsakovala.
Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede
nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování vody
v půdě, ale také je to řešením jednoduchým a levným.
Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoň o něco snesitelnější.
Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin,
čímž se stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům
počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky
a poskytuje životní prostor, pro to aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují.
V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo na místě.
Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až
v podzimních měsících. A to s ohledem na skutečnost,
že na druhou stranu je sečení nutné pro vývoj a udržení
některých druhů rostlin především trav a květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní režimy v přírodě.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad
frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvenci sečení pomůže nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu
klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých finančních prostředků.
Svaz místních samospráv ČR
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUKOVÁ - ROK
2020/2021 S ETWINNINGEM
eTwinning je mezinárodní platforma, která umožňuje
školám z evropských zemí spolupracovat na různých
projektech v rámci školních projektech. V letošním
roce jsme se zapojili do pěti projektů, které obohatily
naše vyučování.
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JOB HUNTERS (Lovci povolání)
Jaká byla původní, dnes již zaniklá, povolání? Co dělají
naši rodiče a příbuzní? Čím bych chtěl být, až vyrostu?
Jaká povolání budou lidé vykonávat v budoucnosti? V
tomto projektu jsme si kromě povídání, psaní a malování o povoláních také upletli košík, zahráli pohádku
nebo navštívili pana starostu.

The dance with Mathematics 2
(Tanec s matematikou)
V tomto projektu jsme zjistili, že je matematika všude
kolem nás. Najdeme ji i v umění, hudbě, přírodě a
lidských činnostech. Objevovali jsme symetrii v obrazcích a přírodě, hledali jsme a měřili úhly, malovali
jsme pomocí perspektivy, skládali origami i zapisovali
hudbu do barevných grafů.

From picture to coding
(Od obrázku k programování)
Protože žijeme v době moderních technologií, je třeba se naučit programovat. Programování pomocí obrázků a jednoduchých algoritmů nás moc bavilo. Pracovali jsme v několika programovacích aplikacích pro
děti (CodeMonkey, Kodable, Scratch, Cargo Bot,…) a
také jsme se zúčastnili mezinárodního týdne programování s naší lekcí S blueboty na Mars. Blueboty jsme
do školy zakoupili z dotací Šablony II a používáme je i
v mateřské škole.

Pokračování na straně 12.
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hraničními kamarády rodinný strom, píseň pro Zig Zag
Zoga nebo knihu míst, která Zig Zag Zog navštívil.

Twinopians
Součástí výuky by měly být moderní online aplikace,
kvízy a hry. Toho všeho jsme si užili v projektu Twinopians. Spolu s našimi kamarády z Itálie, Rumunska,
Ukrajiny, Slovenska a dalších zemí jsme navštívili přátelskou planetu Twinopia, kde nás čekaly zajímavé
úkoly a hry. Procvičili jsme si také jazyk při jazykolamech, vyzkoušeli svou zručnost při “Cup challenge”,
zažili několik on-line setkání z našimi zahraničními
přáteli.

Díky eTwinningu jsme naši výuku obohatili o spoustu
zajímavých aktivit a také se naše škola mohla zapojit
do evropského výzkumu malých škol. Naši školu jsme
mohli představit i panu Christosu Bousoulasovi, který
v Bruselu výzkum provádí.

M. Jurková

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA
DĚTÍ A MLÁDEŽE 2020
LINGOTURE - Cesta jazyků
Anglický jazyk se používá na celém světě a na naší
škole jeho výuka zasahuje i do dalších předmětů a
činností. Tento projekt byl právě zaměřen na angličtinu. Procvičili jsme si mluvení, psaní, čtení i zpěv. Náš
maskot, mimozemšťan Zig Zag Zog, nás provázel všemi hlavními aktivitami. Vytvořili jsme společně se za-

V soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020
získala žákyně naší školy Anička Dreslerová v celostátním kole druhé místo za svou básničku Hoří v lese.
Aničce moc gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších
podobných úspěchů.
M. Jurková
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POČÁTKY
LUKOVSKÉHO FOTBALU
První lukovský fotbalový spolek vznikl v roce 1932. Do
té doby byla fotbalová hra ve vsi živelná. Hrálo se na
plácku obecné školy.

Popud k založení fotbalu přišel od velkých vzorů –
klubů Sparty a Slávie v Praze, a též od sportovního
fotbalového spolku Turnverien v Lanškrouně. Zakladateli byli školáci, kteří si zvolili kapitána, pokladníka
a jednatele. Skoro všichni mladí chlapci ve vsi, se stali
členy. Vstupní poplatek činil 50 haléřů. Nebýt občasného daru od dospělých milovníků fotbalu, nemohli

by si z těchto příspěvků zakoupit míč, dresy apod.
Trénovali a zápasy hráli jen na posekané louce, proto
byla sezóna hraní velice krátká. Mladí fotbalisté na
obci prosili o sportoviště. Radní ale neměli žádné
představy o fotbalovém hřišti, tak klukům odkázali
houštím a křovím zarostlý palouk u krejčího Kunze
(dnes dům zbouraný).
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Bylo to však příliš malé místo, které si ještě pro sebe
nárokovaly husy a slepice. Zde jim vypomohl pan
Franz Hübl (dnes Krskovi). Uvolil se, že na jeho statku
za stodolou se mohlo neomezeně hrát. Většinou se
hrálo s běžnými botami. To ale vyvolalo zlobu rodičů.
Posléze starosta obce finančně umožnil nákup dresů
a míče. Zápasy probíhaly většinou se sousedními obcemi, ale i s lanškrounskou mládeží. Jedna hra proti
českému statku skončila rvačkou, do které se zamíchali i dospělí Češi, protože jejich mužstvo prohrálo.
Jinak vítězství a porážky se sousedy byly zhruba vyrovnané.

V roce 1936 se řídící učitel Kleiner zřekl ovocné školní
zahrady. Stromy byly odstraněny a sedlák s volským
potahem se postaral o to, že hrací plocha byla rovná a
bez propadlin. Na akci se již podíleli také dospělí
muži.

Bohužel, radost ze sportu netrvala dlouho. Čtrnáctiletí až šestnáctiletí hoši museli nahradit chybějící muže
v hasičském sboru, a tak silně prořídl fotbalový mančaft. Po konci války následoval odsun a konec německého sportu v Lukové.
Pokračování na straně 14.
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Podle vyprávění pana Františka Píše, se fotbal
v Lukové hrál již v květnu 1945! Dokonce prý zde postavili dva mančafty, které hrály na vysoké úrovni.

Úvodní snímek je z roku 1958. Fotbalisté jsou zachyceni u Hrubčíků na zahradě. Zde již někteří ze čtenářů
mohou pomoci určit fotbalisty. Další snímky, nejsou
datovány. Pro zajímavost je přidán snímek odbíjené.
Pozn.: Budeme rádi když se s námi podělíte o jakékoliv
informace, které by nám pomohly doplnit chybějící
údaje.
Stanislav Vimr

DOPLNĚNÍ OD P. CHALOUPKY:
K první fotografii na str. 13
Stojící z leva: ?, ?, Jiří Chleboun, ? Doleček, Vojtěch
Hrubčík. Dolní řada: Karel Vítek, ?, Ladislav Sonták,
Antonín Chroust, Václav Hudeček, Karel Pišťáček
K druhé fotografii na str. 13
Stojící zleva: Jan Kozák, Jaroslav Koudelka, Vlastimil
Marek, Ladislav Černý, ? Wendlig, Jaroslav Novotný,
Bořivoj Richtr, Antonín Faltýnek. V podřepu zleva:
Ladislav Sonták, Stanislav Šípek, ?, Jan Motyčka
Fotbal v Lukové se v období 1965 – 1975 (to období
je pouze odhad) dostal do hlubokého útlumu. Pod
vedením trenéra Jana Kozáka se hrál fotbal
v Damníkově. Z tohoto období pochází níže umístěná
fotografie. Zjevně byla pořízena na hřišti
v Damníkově. Je na ni 5 hráčů z Lukové (Wendlig, Novotný, Richtr, Faltýnek, Sonták). Po přestěhování pana Kozáka do Lukové, fotbalové dění v Damníkově
upadlo.
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HISTORIE FOTBALOVÉ KABINY
V LUKOVÉ
Do stavby fotbalové kabiny se s nadšením pustili fotbalisté pravděpodobně v roce 1946. Nadšení je opustilo ve stadiu hrubé stavby do výše oken. Dokončení
kabiny se nakonec musela ujmout Obec Luková. V té
době byl jmenován Okresním úřadem můj otec do
funkce starosty a tak se první Chaloupka zapsal do
historie této stavby. Fotbalová kabina sloužila během
výpadku fotbalové činnosti jako klubovna mládeže.
Taktéž zde byla v provozu fotokomora s vybavením
(dnešní sklad míčů).
Někdy po roce 1980 jsem jako novopečený předseda
Sokolu Luková vyprovokoval rekonstrukci kabiny. Sehnali jsme dotaci, nakoupili materiál a začali opravovat. Nejdůležitější položkou v zásobování stavby byl
zkvašený jablečný mošt. Nějak jsem ho neuhlídal a
místo moštu jsme měli 50 litrů jabčáku. Díky němu
bylo na stavbě veselo a pracovat chodili i nesportovci.
Vypilo se úplně všechno.
Poslední rekonstrukce už byla bez Chaloupků, o tu se
postaral Petr Duspiva.
Jaromír Chaloupka

TRÉNINKY NEJMLADŠÍCH
FOTBALISTŮ LUKOVÉ
Trénujeme vždy ve středu a v pátek od 17 hodin. Na
tréninku rád přivítám chlapce a děvčata ročníku 2016
až 2014, vždy s doprovodem rodičů.
Jaromír Chaloupka , trenér

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Janu Krátkému a jeho manželce Anně
Krátké za poskytnutou pomoc v situaci pro mě v daném čase nezvladatelnou.

Eva Čtvrtečková
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NOVÁ SLUŽBA PRO
CHOVATELE ZVÍŘAT JE TU!
Nový prodejce krmiv a chovatelských potřeb nabízí v naší obci rozvoz až do domu
za 39 korun.
Objednávky na telefonu 737 667 067 a na
webu www.krmilva.cz.
Sortiment: koně, psi, kočky, drůbež, králíci,
ovce, kozy, prasata a další hospodářská
zvířata. Dále např. kloubní výživa a domácí
lékárna.
Příští rozvoz
15. července.

do

domu

proběhne

SMS INFOKANÁL
Obecní úřad Luková provozuje informování občanů v krizových situacích pomocí
krátkých textových SMS zpráv. Vedle
zpráv poskytovaných na webových stránkách obce, Facebooku a v Lukovském zpravodaji tak můžete využít zasílání zpráv přímo na Váš mobilní telefon. Tento informační kanál je vhodný zejména při včasném informování o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště,
povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody a o plánovaných přerušeních jejich dodávek.
Nejedná se ale vždy jen o krizové situace. SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z
běžného života naší obce.
Jak se můžete přihlásit k odběru informací přes SMS zpráv?
1. Prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.lukova.cz/o-obci/sms-infokanal, kde stačí
zadat telefonní číslo, případně jméno, příjmení, e-mail a vybrat oblast informací, která Vás zajímá.
2. E-mailem poslaným na adresu redakce@lukova.cz, ve kterém je potřeba uvést Vaše telefonní číslo a informaci,
zdali chcete dostávat SMS také ohledně aktuálního dění v obci, nebo jen krizové informace.
3. Zasláním SMS ve tvaru "SMS INFOKANAL" na telefonní číslo 603 455 267. Cena odeslané registrační sms se odvíjí
od ceníku, vašeho mobilního operátora.

Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.

Obecní úřad Luková | Luková 102, 561 23 Damníkov

www.lukova.cz | redakce@lukova.cz |

obec.lukova

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
V KVĚTNÉ
Římskokatolická farnost Damníkov, Obecní úřad Luková a MO KDU-ČSL Luková Vás srdečně zvou u v neděli
8. srpna 2021 na Svatovavřineckou pouť v Květné.
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LUKOVSKÁ POUŤ
SDH Luková a obecní úřad Luková srdečně zvou malé i
velké na tradiční Lukovskou pouť - 9.-11.07.2021 - u
fotbalového hřiště. Těšit se můžete na pouťové atrakce, občerstvení a speciality z grilu. V sobotu 10. července od 13:30 fotbalový turnaj starých gard.

13:00 - Mše svatá
14:30 – Dechová kapela Krajanka Václava Hlaváčka.
Zpívá: Jožka Šmukař, Jiří Škvára, Vratislav Velek, Ivana
Zbořilová, Brigita Hlaváčková.
Těšíme se na Vaší návštěvu.

HLÁŠENÍ ZÁVAD

LUKOVSKÝ TRAP 2021
Sportovně střelecký klub policie Orlice Ústí nad Orlicí z.s.
Vás zve na 15. ročník střelecké soutěže Lukovský Trap
konaný dne 1.8.2021 na střelnici v Lukové, pořádaný pod
záštitou Obecního úřadu Luková.
Propozice najdete na webové adrese:
https://www.lukova.cz/aktuality/lukovsky-trap-2021

Ve spolupráci se společností GPlus s.r.o. jsme pro občany Lukové a Květné zpřístupnili možnost hlášení
závad prostřednictvím mapového portálu GObec. Nahlášené poruchy budou na mapě anonymně zveřejněné včetně aktuální stavu řešení.
Postup pro nahlášení závady najdete na adrese:
https://www.lukova.cz/sluzby/hlaseni-zavad

Vážení čtenáři, máte nějaký zajímavý článek, názor,
nebo fotografii ze současného dění či historie naší
obce? Budeme velice rádi, když se o ně podělíte prostřednictvím Lukovského zpravodaje.
Prosíme, napište nám na adresu redakce@lukova.cz,
případně nás navštivte v sídle obecného úřadu.
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