Lukovský

č. 2/2020

ZPRAVODAJ

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

obec.lukova

Zpravodaj č. 2/2020
strana 1

VIZÍ A PLÁNŮ MÁM SPOUSTY
Čtyřicetiletý starosta Lukové Petr Celý byl do své
funkce zvolen 1. dubna 2020. Od roku 2018 byl místostarostou. S manželkou Jarkou si zde v roce 2010
postavili domek a vychovávají spolu desetiletého
Matěje a osmiletou Natálku. Zeptali jsme se ho:
Starostou Lukové jste už půl roku. Vzpomínáte si
ještě na své rozhodování?
Přiznám se, že když jsem byl po volbách v roce 2018
zvolen do zastupitelstva obce a současně jsem byl
osloven s nabídkou ucházet se o pozici starosty, byl
jsem trochu rozpačitý. I když zde s rodinou žiji už od
roku 2010, potřeboval jsem se více seznámit s chodem obce. Rozhodně to pro mě byla velká výzva a
vždycky jsem chtěl být v obci užitečný, a tak jsem zastupitelstvu navrhnul, že budu pomáhat jako
místostarosta. Po roce a půl mě pak zvolili do funkce
starosty.
… to zrovna začala virová epidemie. Co vás v tu dobu
napadalo?
V době nástupu virové epidemie ještě spoustu práce
spojené s opatřeními COVID 19 udělala moje předchůdkyně Mirka Fojtů, za což ji děkuji. Co já jsem velmi silně vnímal, tak to byly pro mne zdrcující zprávy o
poklesu příjmů do (nejen) naší obecní pokladny kvůli
sníženým daňovým příjmům. Měl jsem spoustu plánů
a myslel jsem na to, na co všechno nebudou peníze.
To si z té doby pamatuji asi nejvíce. No a bleskové
povodně v červnu už mě naplno usadily do mé práce.
Jaké je Vaše vzdělání, jakými profesemi jste prošel a
odkud jste do funkce starosty přišel?

Nebyl jsem zrovna studijní typ, a tak jsem se nejdříve
raději hned dvakrát vyučil řemeslu. Nejprve strojním
zámečníkem a poté mechanikem elektronických zařízení na ISŠ v Lanškrouně. Elektřina a vůbec technika
mě vždycky lákala, takže tohle studium mě vážně moc
bavilo. Brzy jsem se „našel“ v počítacích. V polovině
90. let jsme už doma měli osobní počítač, všechno šlo
rychle dopředu, a tak jsem na něm pořád zkoušel něco nového, moc mě to zajímalo. Další zkušenosti v IT
jsem získal později při práci v počítačových firmách.
Prošel jsem různými technickými profesemi, byl jsem
seřizovačem, elektromechanikem, konstruktérem ve
firmě na výrobu strojů pro automatizaci v automobilovém průmyslu, až mě ve výběrovém řízení vybrali
na pozici správce sítě na Městském úřadě v Lanškrouně. Dálkově jsem vystudoval pětiletý maturitní obor
Podnikání a služby na SZEŠ v Lanškrouně. Živnost na
tvorbu webových stránek a správu počítačových sítí
provozuji doposud.
Pokračování na str. 2
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Kam si přejete obec posunout?

Máte hodně rozličných zkušeností. Které Vám teď
nejvíce pomáhají?

Vizí a plánů máme ve vedení obce spoustu. Kromě
dokončení projektů - Sociální bydlení nad kulturním
domem a Zlepšené nakládání s odpady (rekonstrukce
sběrných míst na třídění odpadu) - bych se v budoucnu chtěl zaměřit na širší využití našeho nově zrekonstruovaného kulturního domu, kde máme v záměru v
příštím roce ještě dovybavit sál o osvětlovací a ozvučovací techniku a vylepšil akustiku. Také bych rád dokončil fasádu na zbylé části KD.

Musím říct, že nástup do funkce starosty byl a vlastně
ještě stále je poměrně náročný. Celých pět měsíců mi
moje každodenní práce pro občany přináší nové věci,
zjišťuji, jak je mohu vyřešit a na koho se v daných oblastech obracet. I to, jak řešit nastalé problémy a
akutní požadavky. A co mi pomáhá? Určitě to jsou
znalosti ze samosprávy, organizační schopnosti a komunikace s lidmi. Patnáctiletá praxe na úřadě v Lanškrouně mi v tomto směru hodně pomohla. Věděl
jsem, jak funguje obecní zastupitelstvo, jaké pravomoci a kompetence má starosta, nebo třeba jak přes
spisovou službu vypravit elektronicky podepsaný dokument do datové schránky. Netušil jsem však, kolik
důležitých „drobností“ naplňuje starostův den a že
jsem v práci vlastně pořád. Určitě to znají i jiní starostové menších obcí.
Jak vnímáte Lukovou? Co je její přidanou hodnotou?
V naší obci žije spousta skvělých a pracovitých lidí,
kteří pomáhají tomu, aby se tady žilo hezky. Díky Zemědělsko-obchodním družstvu Žichlínek má spousta
Lukováků práci přímo ve své obci. Přicházejí k nám
bydlet mladé rodiny. Máme tu skvělou mateřskou a
základní školu, jejíž učitelky s dětmi se mimo jiné starají i o náš kulturní život. Jsem rád, že se předchozí
starostce Mirce Fojtů podařilo převést budovu kulturního domu do vlastnictví obce a zajistit její rekonstrukci. Je to teď skutečně reprezentativní budova,
stejně, jako opravená budova základní a mateřské
školy.
Ke kultuře a rozvoji sportu přispívají i naši myslivci,
hasiči, fotbalisti a kynologové. A jsem rád, že tu dobře
funguje hospoda. Bohužel, letos jsme kvůli hrozbě
šíření COVID 19 museli zrušit některé akce, jako například Myslivecký táborák, Pouťovou zábavu, Dětský
den apod. I přesto se nám ale podařilo uskutečnit
Lukovský mandel a Svatovavřineckou pouť v Květné.
Do konce roku máme v plánu ještě Setkání se seniory,
Varhanní i Adventní koncert a divadelní představení.

Hlavně bychom však chtěli zvýšit bezpečnost v obci.
Byl bych rád, kdybychom našli prostředky na vybudování nových chodníků, opravu obecních cest, na úpravu zeleně na náměstí, kterému by slušel ostrůvek s
květinami, i na zasíťování pozemků v lokalitě „u Žichlínka“, abychom mohli připravené stavební parcely
prodávat zájemcům.
Bohužel, moc se v našem rozpočtu „rozmáchnout“
nemůžeme. Kvůli opatřením spojeným s COVID 19 a
následnému poklesu daňových příjmů, které tvoří
základ pokladny obce, přijdeme o velkou část prostředků. V současné době splácí obec 4 úvěry, kde
nám zbývá splatit ještě 15,7 mil Kč za kulturní dům a
střechu školy, takže další úvěry v nejbližší době nepřipadají v úvahu. Z toho nám vychází, že při plánování
dalších projektů se při jejich financování budeme
muset spolehnout na vlastní prostředky a na případné dotace, na které ale zase potřebujeme spolufinancování z rozpočtu obce.
Co vám v současné době dělá největší radost?
Jsem rád, že se nám podařilo dokončit projekt na
zlepšení nakládání s odpady, kdy jsme nechali zrekonstruovat celkem 6 míst na sběr tříděného odpadu,
dokončili a předali novým nájemníkům 3 nově zrekonstruované byty nad kulturním domem, ale hlavně
že se mi daří postupně „zapadnout“ do běžných obecních záležitostí. Naučil jsem se mít radost i z maličkostí, protože těch denně řeším desítky. Na ty větší projekty a investiční akce si ještě budu muset chvíli počkat.
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
Co naopak největší vrásky?
Věcí, které mě trápí je poměrně hodně. Přemýšlím,
jak s co nejnižšími náklady zasíťovat parcely pro zájemce o bydlení v Lukové. Jak vyřešit problém s veřejným osvětlením, které je z velké části umístěné na
sloupech ČEZu a ty budou v nejbližší době demontovány, takže budeme muset ještě letos vybudovat nové veřejné osvětlení, s čímž rozpočet ale nepočítá.
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V naší obci jsme přivítali 12
nových občánků
Po neplánové přestávce způsobené pandemií Covid19 jsme na pátek 26. června 2020 pozvali celkem 12
nových občánků se svými rodiči. Slavnostního vítání
na obecním úřadě v Lukové se zúčastnilo 7 dětí s
rodinami.

Přemýšlím o tom, jak upravit některé strouhy a prohlubně, aby při bleskových povodních nedocházelo k
poškozování soukromého majetku. Jak motivovat občany ke správnému třídění odpadů, protože nařízení
ohledně odběru odpadů se budou každým rokem
zpřísňovat. Hrozí dokonce, že obce budou doplácet
nemalé sankce za nedostatečnou „vytříditelnost“ odpadů – a každá tahle koruna navíc ochudí náš rozpočet. Je toho skutečně hodně.

Moc mě mrzí, a to platí obecně, že někteří občané se
zlobí, když jim okamžitě úřad nevyjde vstříc v jeho
stížnosti. Víte, v malých obcích, je pro několik stovek
obyvatel k dispozici pouze starosta s účetní a často
pouze s jedním stálým zaměstnancem. Jako je to u
nás. Veškeré požadavky od občanů tak ani při nejlepší
vůli nemůžeme vyřídit hned. Vše se odvíjí od závislosti na tom, zdali se nám podaří sehnat firmu či řemeslníka, a hlavně, za jak dlouho přijde. A to nehledě na
to, že na spoustu věcí musíme vypisovat výběrové
řízení a hlavně nejdříve vyčlenit na danou akci finanční prostředky.

Jsme rádi, že jsme v naší obci mohli přivítat Štěpán
Urbana, Soňu Mikovou, Julii Karlu Junkovou, Madlen
Filipovou, Sebastiana Zachaře, Martina Štumpfa, Ondřeje Palkoviče, Matyáše Markovského, Patricii Horníčkovou, Elišku Krejčířovou, Michaelu Petráňovou a
Liona Lovaše.

Na co se teď nejvíc těšíte?
Těším se na to, že budeme moci v budoucnu vybudovat nové chodníky od základní školy k hřišti a od splavu k mostu a opravit ty stávající. Že dokončíme fasádu
na kulturním domě, připravíme parcely pro stavbu
nových domů v lokalitě u Žichlínka a že se k nám přistěhují další mladé rodiny. Také bych byl moc rád, a
na to se těším, kdybychom se více zaměřili na rozvoj
kultury a obecních společenských akcí a společné setkávání. To už je ale i na našich spoluobčanech a chuti
si vzájemně pomáhat.
Redakce LZ

Rodičům srdečně gratulujeme a občánkům přejeme
do života samé štěstí, lásku a zdraví! Taktéž děkuji
panu Vimrovi za focení, paní učitelce Vašíčkové, dětem ze ZŠ Luková, Elišce Dreslerové a všem, kteří se
na vítání podíleli.
foto Stanislav Vimr
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Lukovský mandel
s rekordní účastí
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Tradiční pouť v Květné

Poslední květnová sobota v Lukové patřila tradičnímu, v pořadí již 34. cykloturistickému pochodu Lukovský mandel. Počasí bylo oproti předchozím dnům
nadmíru vydařené a možná i proto se do pochodu
zaregistrovalo celkem 413 účastníků. Registrace a
start byl rozložen v rozmezí dvou hodin, a tak se podařilo dodržet maximální počet 300 účastníků na
jednom místě.

Svatovavřinecká pouť v Květné byla pro mnohé velmi
příjemné zpestření letních dnů. Přispělo k tomu slunečné počasí, ale především koncert dechové hudby
Skaličan, kterou slovem i zpěvem doprovázel Jožka
Šmukař.

Jaromíra Celá, foto Stanislav Vimr

Reportáž OIK TV najdete na: https://bit.ly/35zZXEo

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na Lukovském
mandelu 2020 podíleli a pomohli zajistit hladký průběh celé akce od sečení trávy, přípravy stanů, pivních
setů, výrobu medailí až po obsluhu u občerstvení,
registrace a kontroly na stanovištích. Děkujeme společnosti Eko-Kom, a.s., která zdarma pro děti zapůjčila
skákací hrad.
Do budoucna bychom rádi vylepšili mapové podklady
a zajistili další stánek s občerstvením, tak aby fronty
byly o něco kratší. Zároveň bychom se chtěli omluvit
těm, kteří do cíle dorazili až v pozdních odpoledních
hodinách. Vaše diplomy a medaile jsou stále k vyzvednutí na OU v Lukové.
I když na plánovaní akce jsme měli pouhých 14 dní,
myslím že se celá akce obešla bez větších komplikací.
Věřím, že na účastníky bohatý letošní ročník naváže i
ročník následující.

PC

Poděkování za sběr odpadu
Obecní úřad Luková děkuje všem, kdo se v rámci Dne
Země 2020 zapojili do sběru odpadků v naší obci a
jejím okolí. Ti, kteří nám poslali fotografii se svými
„úlovky“, byli odměněni, ale věříme, že nás bylo nakonec mnohem více.
Jaromíra Celá

Obecní úřad Luková | Luková 102, 561 23 Damníkov

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

obec.lukova

Pracujeme na tom, aby obec v
noci svítila i nadále
Jak jste již jistě povšimli, v naší obci v tomto roce probíhá rekonstrukce rozvodů vedení nízkého napětí. Pro
zadavatele a investora - společnost ČEZ - provádí veškeré práce firma K-energo z Lanškrouna, která od
března postupně provádí výkopové práce a instalace
kabelů podzemního vedení ke všem domům dle
schválené projektové dokumentace. Následně probíhá do konce roku v určitých fázích demontáž kabelů
nadzemního vedení a sloupů, ke kterým jsou rozvody
umístěny.

S odstraňováním sloupů však vyvstal problém. Ve velké části naší obce jsou rozvody napájení veřejného
osvětlení - včetně umístění osvětlovacích lamp - ukotveny právě na sloupech, které jsou v majetku společnosti ČEZ a které budou v brzké době odstraněny.
Museli jsme tedy řešit nové nosiče veřejného osvětlení. Proto jsem bezodkladně zahájil jednání se společností K-energo a společností F+J elektro s.r.o., abych
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jménem obce dohodl
spolupráci na vybudování nového podzemního vedení včetně umístění a instalace sloupů
pro lampy veřejného
osvětlení. V některých
částech mezi tím již
byly výkopové práce
ukončeny a v nejbližší
době bude vedení demontováno. Zde proto
plánujeme
alespoň
dočasně umístění osvětlení napájené z baterií, které
budou přes den dobíjeny ze solárních panelů.
S celou akcí však vzniknou obci vysoké a neplánované
náklady v celkové částce přibližně 1,5 milionu korun.
Rád bych požádal všechny občany o trpělivost při provádění veškerých prací v naší obci v souvislosti s tímto
projektem. Může se také stát, že díky nepředvídatelným událostem například vlivem počasí nestihneme
některé lampy veřejného osvětlení instalovat a zapojit hned po odstranění původních sloupů. Rád bych,
kdyby veškeré práce na instalaci a doplnění veřejného
osvětlení byly dokončeny ještě v tomto roce.

Děkuji všem spoluobčanům za spolupráci a trpělivost
při provádění stavebních prací na území naší obce.
Společnost K-energo ujišťuje, že veškeré komunikace
a pozemky budou před předáním uvedeny do původního stavu.
PC
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Základní škola Luková
Rok s eTwinningem
V letošním roce jsme se zapojili do eTwinningu, který umožňuje mezinárodní spolupráci evropských
škol v rámci zajímavých projektů, které obohacují
výuku. S žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku
jsme si vyzkoušeli rozličné aktivity v rámci čtyř projektů. Jejich průběh sice ovlivnila karanténa, ale ani
karanténa nás nezastavila, a my jsme z našich domovů pokračovali v naší společné práci.
●
Můj pohádkový domov (Sihirli masal evim /
My magical fairy tale home) byl projekt zaměřený na
rozvoj čtenářských dovedností. Společně s více než 40
školami z Turecka jsme postavili pohádkový domeček
a napsali pohádkový příběh. Příběh jsme také ilustrovali, namluvili i zdramatizovali. Projekt se promítl nejen do výuky českého a anglického jazyka, ale i informatiky, přírodovědy a vlastivědy, neboť se náš příběh
týkal znečišťování moří a oceánů. Navázali jsme přátelství s dětmi ze vzdálené a kulturně odlišné země a
pohádkový domeček se stal naším oblíbeným místem
pro relaxaci o přestávkách a odpolední družině.
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tiky jsme získávali fakta o USA a společně s našimi
partnery vytvořili společnou eknihu. Upekli jsme si
americký jablečný koláč a nakreslili jsme mnoho pěkných obrázků o americké přírodě a historii.
●
Velmi zajímavý byl projekt Pohlednice s monumenty (Postcards with monument), který spočíval ve
výměně pohlednic s partnerskými školami z Francie,
Španělska, Řecka, Turecka a Rumunska. S pohlednicemi jsme obdrželi i mapu, na které jsme vyznačovali
místa, odkud pohlednice pochází. Některé stavby
jsme se pokoušeli napodobit pomocí stavebnice nebo
papírových modelů. V online setkání s řeckou partnerskou školou jsme se našim zahraničním kamarádům představili a pak jim zazpívali lidovou píseň.

●
Projekt Doteky (Touches / ENGELSİZ DOKUNUŞLAR) byl zaměřen na sdílení výtvarných a hudebních aktivit bez rozdílu dovedností nebo schopností
žáků. Malovali jsme na kameny, tvořili jsme pozdrav
ve znakové řeči, podíleli jsme se na tvorbě pravidel v
době koronavirové krize, sdíleli jsme lidové písně a
předvedli rytmický doprovod.

●
Projekt Anglicky mluvící země (English speaking countries) zahrnoval spolupráci se školami z Portugalska, Španělska, Turecka, Rumunska, Polska a
Ukrajiny. Hlavní důraz byl kladen na studium o anglicky mluvících zemích s využitím různých zdrojů jako
jsou knihy, encyklopedie, internet apod.. V hodinách
anglického jazyka, vlastivědy, přírodovědy a informa-

Celý školní rok byl pro nás díky eTwinningu mnohem
zajímavější a bohatší. Získali jsme nové kamarády v
několika evropských zemích a poznali, že společné
učení rozhodně není nuda. Projekty nás moc bavily a
už se těšíme na ty nové ve školním roce 2020/2021.
Markéta Jurková
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Jak jsme na tom s rozpočtem?
Často se nás občané ptají, jak je na tom obecní rozpočet a do jaké míry se nás dotkne letošní koronavirová krize z pohledu financí. Rád bych vás tedy seznámil s aktuálním stavem obecního rozpočtu.

Daňové výnosy
Na rok 2020 byl zastupitelstvem obce schválen vyrovnaný rozpočet ve výši: 13.907.100,- Kč.
Příjem ze státního rozpočtu byl na konci roku 2019
stanoven částkou: 11.057.131,- Kč.

Banka

Pozn.: Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a
ČS, a.s.
příjmem ze státního rozpočtu činí příjmy obČS, a.s.
ce např. z prodeje pozemků, nájemného za
ČS, a.s.
byty, posilovnu, kulturní dům, příspěvky za
Fio banka, a.s.
vytříděný odpad a jiné příjmy.
Dle predikce MFČR jsou pro tento rok daňové výnosy
pro naší obec pouze 9.227.127,- Kč, tedy zhruba o 1,8
mil Kč nižší, než se původně předpokládalo.
Celkové snížení daňových výnosu je dle MFČR plánováno až o 20% tedy o 2.211.426,- Kč.
V důsledku kompenzačního bonusu, což byla dotace
pro OSVČ budeme pokráceni o 550.288,- Kč.
Poslaneckou sněmovnou byl následně schválen tzv.
daňový balíček, který se týkal zejména snížení DPH u
ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní
akce apod. Tím byl náš rozpočet snížen o dalších
378.371,- Kč.
Kompenzace ze strany státu na obyvatele, kterou poslanci schválili letos v červnu, přinesla do našeho rozpočtu 927.500,- Kč

Původní plánovaný příjem:
Snížení o 20%:
Kompenzační bonus:
Daňový balíček:
Kompenzace na obyvatele:
Celkový propad:
Predikovaný příj. v důsledku snížení:
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11 057 131,00 Kč
-2 211 426,00 Kč
-550 288,00 Kč
-378 371,00 Kč
927 500,00 Kč
-2 212 585,00 Kč
8 844 546,00 Kč

Ve stručnosti lze říci, že dle předpokladů Ministerstva financí přijde naše obec kvůli koronavirové krizi
a následným opatřením přibližně o 20% příjmů ze
státního rozpočtu, tedy o 2.212.585,- Kč.

Úvěry
Obec v současné době splácí 4 úvěry, které byly použity na financování opravy střechy základní a mateřské školy, rekonstrukci kulturního domu a optimalizaci úvěrů. Celková výše úvěrů činí 15.754.418,- Kč,
přičemž ročně splácíme včetně úroků celkem
1.362.503,- Kč.

Období
Výše úvěru
Zbývá doplatit
2017-2030 4 200 000,00 Kč 3 419 127,00 Kč
2015-2035 11 930 332,00 Kč 10 753 902,00 Kč
2013-2020 3 299 505,00 Kč
296 036,00 Kč
2018-2028 3 000 000,00 Kč 1 285 353,00 Kč
Celkem úvěry

Úroky za měsíc
Splátky za měsíc (vč. úroků)
Splátky za rok (vč. úroků)

15 754 418,00 Kč

24 857,00 Kč
113 541,95 Kč
1 362 503,40 Kč

Stavy běžných účtů
Ke dni 13.9.2020 byl aktuální stav obecních účtů:
2.801.665,- Kč
Ještě v tomto roce bude muset obec neplánovaně
investovat do veřejného osvětlení a v částce přibližně
1,5 mil. Kč, protože ve velké části obce je osvětlení
umístěno na sloupech ČEZu, které budou v rámci rekonstrukce vedení NN demontovány.
Na první pohled se může zdát, že finanční situace není příliš příznivá. Je potřeba ale vzít potaz, že bez úvěrů by se nepodařilo zrekonstruovat budovu školy,
hospodu, tělocvičnu, sály kulturního domu včetně
nové střechy a části fasády. Veškeré úvěry se daří
průběžně splácet, nicméně musíme v nejbližších letech počítat s tím, že větší investice v obci se budou
muset buď odložit, nebo financovat za podpory dotačních fondů.
Petr Celý
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Rekonstrukce sběrných míst na
tříděný odpad

Mobilní svoz nebezpečných odpadů zaznamenal velký zájem

V rámci projektu Zlepšení nakládání s odpady v obci
Luková bylo v letošním roce zrekonstruováno 6 sběrných míst pro ukládání tříděného odpadu.

V pátek 11.9. proběhl v naší obci mobilní svoz nebezpečného odpadu. Svoz byl naplánován celkem na 6
zastávek, během kterých se podařilo naplnit celý kontejner na nebezpečný odpad. Elektro zařízení zaplnilo
druhý nákladní vůz zhruba z poloviny. Děkuji všem
občanům za skvělou spolupráci při přebírání odpadů.

Stavební práce prováděla společnost DRUP Lanškroun
s.r.o.. Dále bylo pořízeno celkem 14 nových kontejnerů na papír, plast a sklo, dva kontejnery na biologicky
rozložitelný odpad a jeden na objemný odpad. Kontejnery dodala firma Elkoplast cz, spol.s r.o.
Tato akce si vyžádala investice v celkové výši
1.001.779,- Kč a byla spolufinancována z Evropských
strukturálních fondů na základě výzvy vyhlašované
Ministerstvem životního prostředí (Operační program
Životní prostředí) částkou ve výši 588.568,- Kč.

Vzhledem k tomu, že naše obec nedisponuje vhodnými prostory a nádobami, které by splňovaly náročné
požadavky pro skladování nebezpečných odpadů,
budou tyto odpady odebírány pouze svozovým způsobem. Se společností Ekola jednáme o tom, aby příští svoz byl naplánován také do místní části Květná.
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Ochrana životního prostředí je
nedílnou součástí zájmů obce
Luková
V loňském roce občané obce odevzdali k recyklaci
4600 kg vysloužilých elektrozařízení
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je
zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané naší
obce jsou si vědomi významností třízení elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a
červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky
environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL
máme k dispozici přesné hodnoty, které
určují, jakým rozsahem naše společnost
přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování
prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného
odběru k ochraně přírody, vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 57,34
MWh elektřiny, 5009 litrů ropy, 227
m3 vody a 3,27 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 23 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 335 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se
počítá, nám ukazuje například již 100
vytříděných mobilních telefonů, které
uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa,
která by stačila na výrobu benzínu pro
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cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není
příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně
přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí
studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle
Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a
recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém
ASEKOL zajišťuje.
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Myslivecký spolek Luková
Vzhledem k známé situaci posledních měsíců se neuskutečnilo tradiční posezení s vlastníky honitby, tak
alespoň v krátkosti co se událo v roce 2019. Naši členové v rámci mysliveckého spolku odpracovali 1.390
brigádnických hodin a to při budování mysliveckých
zařízeních, jejich opravách, při zvelebování prostředí
myslivecké chaty, při tradičním mysliveckém táboráku, při zlepšování životního prostředí, v neposlední
řadě pro děti z mateřské a základní školy vybudovali
„myslivecký koutek“, kde děti v zimě přikrmovali zvěř
a ptáčky. Co se týká lovu a chovu zvěře jsme na plán
odstřelu srnčí zvěře ve výši 37 kusů jsme ulovili 11
srnců a 4 ks úhyn, 11 srn a 8 srnčat a 3 ks úhyn. Ulovili jsme 17 ks černé zvěře z toho 10 lončáků a 7 selat,
při podzimních tazích jsme ulovili 52 kachen a na honě 15 zajiců a 24 bažantů kohoutů (které jsme nakoupili pro zpestření honu). Ze škodné jsme ulovili 13
lišek, 3 kuny skalní a 2 psíky mývalovité. V letošním
roce se nám již podařilo snížit stav škodné o 15 lišek!!!

nebezpečí. Někdy lidé považují velké ondatry za mladé
bobry. Ondatry však mají kulatý a daleko tenčí ocas, který
se při plavání hadovitě pohybuje ze strany na stranu. Bobří
ocas je potažený silnou kůží pokrytou zrohovatělými šupinami a není porostlý srstí. Na souši se o něj bobr opírá.
Zadní nohy má opatřené plovacími blánami nataženými
mezi prsty. Bobři velmi dobře plavou a potápějí se. Naproti
tomu na souši vypadají jejich pohyby neohrabaně a těžkopádně. Bobří srst je velmi hustá a díky mastným výměškům
řitních žláz i nesmáčivá. Spodní vrstva srsti je hedvábně

Na podzim počítáme, že bychom uskutečnili úklid obce a okolí od věcí, které tam zanechali zapomnětliví
občané ze širokého okolí. Původně tato akce byla plánována na 4.4.2020.
Ing. Petr Kotěra
V minulém zpravodaji jsme slíbili, že se pokusíme naše spoluobčany seznamovat s výskytem a životem „
nové“ zvěře u nás v Lukové.

Bobr evropský
Asi jste si všichni všimli, že v poslední době kolem našich
potoků vydatně „ pracuje „ bobr evropský.
Hlava s tělem 75 až 100 cm, ocas 25 až 35 cm, hmotnost až
přes 30 kg. Dospělé bobry nelze už pro jejich velikost zaměnit s žádným jiným hlodavcem. Váži dokonce víc než srny,
ačkoliv vůbec nepůsobí - především jsou-li ve vodě - robustním dojmem. Typickým poznávacím znakem bobra je
zploštělý ocas. Ve vodě slouží zvířeti k ponořování a vynořování, ale i jako kormidlo při plavání. Navíc je používán k
signalizaci - mohutným dodaleka slyšitelným úderem o
vodní hladinu je oznámeno všem členům kolonie blížící se

měkká a je překrytá silnějšími svrchními chlupy.
Bobři žijí pospolitě v rodinách, které někdy vytvářejí celé
kolonie. Teritorium obývané takovou kolonií se rozkládá v
závislosti na kvalitě stromů v délce 0,5-2,5 km podél břehů
vodního toku. Revír bobří komunity však není ohraničen
tak ostře, jako je tomu například u některých druhů ptáků.
Na vhodném místě se nachází „bobří hrad". Často jej bobři
vyhrabávají v břehu, jestliže je tento břeh dost vysoký. V
takovém případě je zevně téměř nepostřehnutelný.

Pokračování na str. 11
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Pokračování ze strany 13
U nízkých břehů zakrývají větvemi a bahnem vchod do nory, ve které žijí, a tak vzniká hrad z větví. V případě, že je
okolí zcela ploché, a zejména když si bobři sami vytvořili
malé jezero, budují svůj hrad ze silných klacků přímo ve
vodě. Takový bobří hrad může mít základnu o velikosti 2030 čtverečních metrů a dosahovat výše až 2 metrů. ( když
jsem byl v Kanadě, tak jsem viděl bobří hráze vysoké, jako
pětipatrový dům.) U všech zmíněných typů bobřích hradů
se vchod nachází vždy pod vodou. Hlavním smyslem budování hrází je zvýšení vodní hladiny do takové úrovně, aby
všechny vchody do bobřího hradu byly po celý rok pod
vodou. Tak jsou hrady chráněny před vniknutím nepřítele
anebo chladného zimního vzduchu.
Jakmile skončí vegetační období, jsou nuceni přejít na jiný
druh stravy, protože neupadají do zimního spánku bobři
jsou výluční býložravci. Během letní části roku se živí převážně měkkými, nezdřevnatělými částmi rostlin a výhonky,
které se vyskytují na březích vodních toků a ve vodě. Začínají kácet stromy a stahovat kůru především z větviček a
větších větví. To vidíme stále častěji kolem našeho potoka
v Lukové nebo na Kozím rybníku. Na poražení jedné vrby o
průměru kmene 20 cm potřebuje dospělý bobr evropský
necelou noc.
K páření dochází v pozdním létě. Mláďata (většinou 3-5) se
rodí po 105 dnech březosti. Před jejich narozením opouští
sameček rodinnou noru a samička se stará o mláďata po
dobu 2 měsíců sama. Když mláďata dorostou do velikosti
ondatry, vezme je samička do tlap a vynese je pod vodou
až k ústí chodby. Tady se mladí bobři poprvé vynoří nad
hladinu. Od tohoto okamžiku je lze na tomto místě často
pozorovat. Hrají si ve vodě, plavou a stříkají kolem sebe.
Když dosáhnou věku tří let, jsou už natolik vyspělí, že
opouštějí revír svých rodičů. Ve čtyřech létech jsou už pohlavně zralí a snaží se založit svůj vlastní revír. V zajetí se
bobr dožívá až 35 let. Bobři nemají mezi šelmami žádné
opravdové nepřátele. Dovedou se totiž velice dobře bránit.
Nemoci snižují jejich stavy jedině tehdy, když na jednom
místě žije příliš velké množství jedinců. Bobři byli v posledních 200 letech tak pronásledováni, že do značné míry vymizeli, ale znovu je ochránci vysadili na části území, které
dříve obýval, ale neuvědomili si, že tím že nemá žádné přirozené nepřátele se rozšířil i do míst, kde původně asi ani
nebyl. V současné době působí velké škody na břehových
porostech, rybnících a u nás např. zaplavuje mosty pod
železniční tratí.
Ing. Petr Kotěra, foto Wikipedie a PC
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Kroužkování čápů bílých
v Lukové
Naše ornitologická skupina provádí kroužkování
mladých čápů v širším okolí Lanškrouna od roku
2014. V Lukové jsme v těchto letech okroužkovali:
2014 – 3 mladé, 2015 – 4 mladé, 2016 – 5 mladých,
2017 – 5 mladých, 2018 – 1 mladého, 2019 – 4 mladé,
2020 – 3 mladé

Tyto počty dělají v průměru 3,57 mladého na jedno
hnízdění, což je velmi pěkný počet.
Za dobu našeho kroužkování čápů bílých od zmiňovaného roku 2014 jsme okroužkovali 178 čápů bílých a
dostali celkem 34 hlášení, z toho 15 zahraničních. Je
nutno podotknout, že podstatná část zahraničních
hlášení se týká dvou hnízdění „našich“ čápů na Slovensku. Z Lukové máme zatím tato hlášení:

•
7.6.2020 byl dalekohledem odečten kroužek na
noze dospělého čápa na hnízdě v Lukové. Tento čáp
byl kroužkovaný 10.6.2014 na hnízdě v Třebovicích
•
Čáp kroužkovaný 21.6.2016 na hnízdě v Lukové
byl zastižen 11.5.2019 v Bystřici nad Pernštejnem. U
pozorování nebyly uvedeny žádné podrobnosti, takže
nevíme, zda se jednalo o ptáka hnízdícího, nebo nehnízdícího.
Dostaneme-li v budoucnu další hlášení z Lukové, budeme vás opět informovat.
Aleš Hampl, Michal Nastoupil, Jan Růžička,
foto P. Celý
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Výpis usnesení ze zasedání
ZO Luková dne 03.06.2020
Usnesení č. 14/2020
Zastupitelstvo obce Luková schválilo program jednání
dne 03.06.2020 dle zveřejněné pozvánky.

Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398, na všechny
valné hromady této společnosti počínaje valnou hromadou dne 23. 6. 2020 po celé jeho funkčního období
až do odvolání.
Usnesení č. 21/2020

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
Jednací řád Zastupitelstva obce Luková ze dne
03.06.2020 dle přílohy.

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na akci IV-12
-2020551 IV-12-2020551 Luková, par. č. 2370/49,
kNN.

Usnesení č. 16/2020

Usnesení č. 22/2020

Zastupitelstvo obce Luková odvolalo člena finančního
výboru Ing. Petra Kotěru z důvodu neslučitelnosti
funkcí a zvolilo členku finančního výboru zastupitelstva obce Miroslavu Fojtů.

Zastupitelstvo obce Luková rozhodlo o bezúplatném
převodu vlastnického práva k pozemku vedeného ve
zjednodušené evidenci PK pod č. 2547/4 v k.ú. Luková
z majetku České republiky ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce
Luková a schválilo uzavření smlouvy č. UZSVM/
HUO/2035/2020-HUOM.

Usnesení č. 15/2020

Usnesení č. 17/2020
Zastupitelstvo obce Luková zvolilo předsedu finančního výboru zastupitelstva obce Ing. Jakuba Baboráka.
Usnesení č. 18/2020
Zastupitelstvo obce Luková dle zákona č. 254/2001
Sb. (vodní zákon) zřídilo povodňovou komisi a jmenovalo členy komise ve složení: Petr Celý (předseda),
Ing. Petr Kotěra (místopředseda), Věra Dušková
(tajemnice), Ing. Jakub Baborák (člen), Jaromír Klubrt
(člen), Radomír Popelář (člen) a Petr Duspiva (člen).
Usnesení č. 19/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
zařazení území obce Luková do územní působnosti
Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. na období
2021 - 2027.
Usnesení č. 20/2020
Zastupitelstvo obce Luková, v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů deleguje pana Petra Celého jako zástupce obce Luková, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace

Usnesení č. 23/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
odklad splátek u úvěrů poskytnutých ČS, a.s. na základě těchto Smluv o úvěru Reg. č. 0377964459 ze dne
5.9.2013, Reg. č. 11612/15/LCD ze dne 8.9.2015 a
Reg.č. 0439388419 ze dne 27.6.2017 a svěřuje starostovi obce pravomoc k uzavření dodatků k uvedeným
smlouvám, na jejichž základě bude sjednán odklad
splátek.
Usnesení č. 24/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
odklad splátek u úvěru poskytnutých FIO bankou, a.s.
na základě Smlouvy o úvěru č. 2001511397 ze dne
12.11.2018 a svěřuje starostovi obce pravomoc k uzavření dodatků k uvedeným smlouvám, na jejichž základě bude sjednán odklad splátek.
Pokračování na str. 13
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Zastupitelstvo obce Luková zrušilo pravidla pronajímání obecních bytů schválená usnesením č. 75/2019
a schválilo nová Pravidla pro pronajímání bytů v majetku obce Luková dle přílohy.

ppč. 5495 a 5423 o celkové výměře 16889 m2 v k. ú.
Damníkov žadateli neprodávat z důvodu platné nájemní smlouvy vedené pod č. 679 na pozemek ppč.
5495 uzavřené se společností ZOD Žichlínek a využití
pozemku ppč. 5423 jakožto veřejné přístupné komunikace k přilehlým nemovitostem.

Usnesení č. 26/2020

Usnesení č. 31/2020

Zastupitelstvo obce Luková rozhodlo pronajmout byt
č. 1 v domě čp. 97 v obci Luková panu Jiřímu Loskotovi na dobu určitou 2 roky za nájemné 60,- Kč/m2 a
měsíc s tím, že náhradníkem k uzavření nájemní
smlouvy je paní Veronika Němečková podle Pravidel
pro pronajímání bytů v majetku obce Luková.

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
návrh změny č. 1 územního plánu Luková.

Usnesení č. 27/2020

Usnesení č. 33/2020

Zastupitelstvo obce Luková rozhodlo pronajmout byt
č. 2 v domě čp. 97 v obci Luková paní Kláře Hrabáčkové na dobu určitou 2 roky za nájemné 60,- Kč/m2 a
měsíc s tím, že náhradníkem k uzavření nájemní
smlouvy je Veronika Němečková podle Pravidel pro
pronajímání bytů v majetku obce Luková.

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
rozpočtové opatření č. 3/2020 (dle přílohy).

Usnesení č. 25/2020

Usnesení č. 28/2020
Zastupitelstvo obce Luková rozhodlo pronajmout byt
č. 3 v domě čp. 97 v obci Luková paní Elišce Kocourkové na dobu určitou 2 roky za nájemné 60,- Kč/m2 a
měsíc s tím, že náhradníkem k uzavření nájemní
smlouvy je Veronika Němečková podle Pravidel pro
pronajímání bytů v majetku obce Luková.

Usnesení č. 29/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost pana
Petra Kristka (čj. OULK 233/2020 ze dne 31.03.2020)
o prodej částí pozemků v Lukové a rozhodlo části pozemků ppč. 2370/63, 2370/33, 2370/32 o výměře cca
300 m2 v k. ú. Luková žadateli neprodávat z důvodu
možného využití pozemků pro budoucí uložení inženýrských sítí k parcelám v lokalitě "K Žichlínku".
Usnesení č. 30/2020

Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost pana
Lukáše Poláka (čj. OULK 350/2020 ze dne 19.05.2020)
o prodej pozemků v Damníkově a rozhodlo pozemky

Usnesení č. 32/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020.

Usnesení č. 34/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
27.05.2020.

Výpis usnesení ze zasedání
ZO Luková dne 20.09.2020
Usnesení č. 35/2020

Zastupitelstvo obce Luková schválilo program jednání
dne 02.09.2020 s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 9. Rozpočtové opatření č. 5/2020,
doplňuje se bod č. 10. Prodej pozemku ppč. 5086,
doplňuje se bod č. 11. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
na par. č. 5233, doplňuje se bod č. 12. Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 1/2020, doplňuje se bod
č. 13. Obecně závazná vyhláška obce Luková č.
2/2020 o místním poplatku ze psů, doplňuje se bod č.
14 - Smlouva o odkupu plynovodní přípojky u čp. 97
Pokračování na str. 14
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Usnesení č. 36/2020

Usnesení č. 43/2020

Zastupitelstvo obce Luková vydává ve smyslu § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Řád veřejného pohřebiště obce Luková a části Květná.

Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost pana
Jakuba Marka a paní Nikoly Vokasové (čj. OULK
264/2020 ze dne 20.04.2020) o prodej pozemku v
Lukové a rozhodlo prodat Jakubu Markovi, trvalým
pobytem Ostrov 15, pozemek p.č. 5086 v k. ú. Luková
o výměře 369 m2 za jednotkovou cenu 50 Kč/m2 s
připočtením nákladů obce spojených s prodejem.

Usnesení č. 37/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova – Oprava místních komunikací vedené pod č. OŽPZ/20/22752 s Pardubickým krajem.
Usnesení č. 38/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Lanškroun.
Usnesení č. 39/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
doporučené ceny prodeje pozemků ve vlastnictví obce Luková a to následovně:
- Nezastavěný pozemek s bez inženýrských sítí: 350,Kč / m2 - Nezastavěný pozemek s inženýrskými sítěmi
v blízkosti hranice pozemku: 450,- Kč / m2 - Louka,
pastvina, zahrada, ostatní plochy, rozšíření současného pozemku: 50,- Kč / m2

Usnesení č. 44/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122020554/SOBS VB/2 Luková, par. č. 43/4, kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení č. 45/2020
Zastupitelstvo obce Luková vydalo Obecně závaznou
vyhlášku obce Luková č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2010 obce Luková o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Usnesení č. 46/2020
Zastupitelstvo obce Luková vydalo Obecně závaznou
vyhlášku obce Luková č. 2/2020 o místním poplatku
ze psů.
Usnesení č. 47/2020

Usnesení č. 40/2020
Zastupitelstvo obce Luková bere na vědomí informaci
starosty obce o schválení "Závěrečného účtu svazku
LANŠKROUNSKA za rok 2019" bez výhrad na shromáždění starostů konaném dne 25.6.2020.

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
uzavření kupní smlouvy č. 9420002534/2020 o úplatném převodu plynovodní přípojky k čp. 97 se společností GasNet, s.r.o.
Usnesení č. 48/2020

Usnesení č. 41/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020 (dle přílohy), které provedl starosta obce ve své pravomoci.
Usnesení č. 42/2020

Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020 (dle přílohy), které provedl starosta obce ve své pravomoci.

Zastupitelstvo obce Luková projednalo situaci v lokalitě čp. 1 v místní části Květná, v níž se vyskytují sociálně nežádoucí jevy a uložilo starostovi obce podat na
Městský úřad Lanškroun žádost, o vydání opatření
obecné povahy, jímž se v této lokalitě vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
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Čištění obce na Den Země - 1.4.2020

Jednání o pozemkových úpravách - 06.05.2020

Návštěva p. Šebrleho z DSO Lanškrousko - 24.5.2020

Svatovavřinecká pouť v Květné - 09.08.2020

Bleskové povodně - 26.06.2020

Další fotografie najdete na www.lukova.cz

Foto S. Vimr, P. Celý, V. Dušková, M. Krsek
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Z činnosti SDH Luková

SSKP Orlice

SDH Dne 14.6. se naší obci a okolí nevyhnuly přívalové deště. Naší výjezdové jednotce byl vyhlášen poplach ve 13:30 hodin, byl zaplaven podjezd u nádraží.
Jednotka provedla odčerpání vody ponorným čerpadlem "Vydra" konec výjezdu 15:08 hodin. Akce se
zúčastnilo 7 členů. Druhý výjezd vyhlášen v 17:09 hodin zatopena byla „transformátorovna“ ČEZu v Lanškrouně, opět čerpání vody. Jednotka se na základnu
vrátila v 21:09 hodin - účast 5 členů.

Děkujeme Sportovně střeleckému klubu policie ORLICE Ústí nad Orlicí z. s. za zajištění autobusové dopravy
na školní výlet pro základní školu v Lukové.
OU Luková

Jaromír Klubrt

Poděkování
Letošní jaro ve znamení „koronakrize“ přineslo všem
mnoho nepříjemností a starostí, ale na druhé straně
často také příležitostí a výzev. Jednou z nejvýraznějších byla bezesporu školní výuka dětí „na dálku“, a to
jak pro učitele tak i děti a jejich rodiče.
Chtěla bych moc poděkovat paní učitelce Jurkové,
která se této velké výzvy zhostila naplno a dělala vše
proto, aby svým žákům i jejich rodičům situaci usnadnila. Po celou dobu uzavření školy pravidelně natáčela dětem krásná výuková videa, ve kterých své žáky
provázela probíranou látkou a učebnicemi, jako by
byli ve škole. Připravovala ve školním systému testy k
prověření znalostí a s každou ze svých tří tříd ještě
pravidelně pořádala hodinové telekonference. Své
žáky i během domácí výuky zapojovala do mezinárodních školních projektů, kterých se s dětmi účastní.
Děti se na každé nové video i telekonferenci těšily a
naučily se tak s paní učitelkou během uzavření školy
nejen látku, kterou měly probrat, ale vyzkoušely si i
praktické využití počítačů k práci a komunikaci, a nejen pro zábavu.
Eliška Dreslerová

OZNÁMENÍ o době a místě konání
voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Luková podle § 27 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se
uskuteční:
- v pátek dne 02.10.2020 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu dne 03.10.2020 od 08:00 hodin do
14:00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - Zasedací místnost Obecního úřadu Luková
čp.1 02 - I. patro pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Luková a Květná.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním pasem
České
republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
5. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
V Lukové dne 14. září 2020
Celý Petr - starosta obce Luková

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 Luková.
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