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SLOUPEK STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
Do rukou se vám právě dostává poslední letošní číslo
Lukovského zpravodaje.
Velmi mě mrzí, že jsme se z důvodů mimořádných
opatření nemohli společně setkat ať již na slavnostním rozsvěcení stromu, zpívání koled, adventním nebo varhanním koncertu či při setkání s našimi seniory.
Odložit jsme museli spoustu jiných akcí, například
vítání občánků, divadelní představení i myšlenku na
uspořádání obecního plesu.
Děkuji všem spoluobčanům za trpělivost a spolupráci
při rekonstrukci elektrických rozvodů po naší obci.
Vybudovat velkou část nového veřejného osvětlení
bylo již nutností. Děkuji za pomoc a spolupráci při
dalších záležitostech, při kterých už pouhá podpora a
porozumění záměrům jsou pro mě při vedení obce
velmi povzbuzující a potřebné.

Přeji Vám, aby se vám ve vánočním čase podařilo na
chvíli zapomenout na každodenní shon a spěch. Je to
pro nás příležitost se zastavit, zamyslet se a zavzpomínat na to dobré a hezké. Vánoce jsou svátky, kdy se
můžeme setkat se svou rodinou a přáteli. V tomto
nelehkém období můžeme vnímat, že jen díky lidské
sounáležitosti a pochopení se nám podaří navrátit
se zpět k normálním životu.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám co nejklidnější zbývající čas adventní, krásné prožití vánočních svátků a ničím nerušený Štědrý
večer v kruhu svých nejbližších.
Těm nejmenším přeji spoustu dárečků pod stromečkem a nám dospělým klid, dostatek rodinné pohody,
a hlavně pevné zdraví a spoustu životního optimismu.
Přeji Vám šťastný vstup do nového roku, pevné zdraví, lásku a pohodu.
Petr Celý
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VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI
Jak jsme se již zmínili v předchozím Lukovském zpravodaji, v letošním roce musela obec v souvislosti s
rekonstrukcí rozvodů nízkého napětí neplánovaně
investovat do vybudování velké části nového veřejného osvětlení v obci. Veškeré práce na instalaci osvětlení v tomto roce již byly ukončeny. Instalováno bylo
celkem 18 ks lamp veřejného osvětlení pro napájení
podzemním vedením a 12 lamp na solární dobíjení.
Položeno bylo přes 2 km kabelů, a provedeno několik
podzemních protlaků.
Náklady na instalaci lamp veřejného osvětlení byly
vyčísleny na 232.438,- Kč, lampy na solární dobíjení
na 395.893,- Kč a položení kabelů 1.107.627,- Kč vč
DPH. Dále bylo nutné za 13.714,- Kč přemístit hladinoměr na potoce a 3ks obecních rozhlasů. Celkem si
tedy tato neplánovaná investice vyžádala náklady ve
výši 1.749.719,- Kč vč. DPH.
V těchto zimních měsících dochází bohužel v důsledku
nedostatku slunečního svitu k nedostatečnému dobíjení baterií v osvětlení na solární napájení. Lampy tak
již ve večerních hodinnách nesvítí. Nejedná se o poru-
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chu, ale o jakousi nevýhodu tohoto typu osvětlení
v obci.
V následujících letech bude potřeba
s ohledem na finanční možnosti obce postupně nahradit solární lampy, klasickými lampami s kabelovým
napájením.
Pro doplnění informujeme, že společnost ČEZ plánuje
v roce 2025 rekonstrukci elektrických rozvodů do domácností také v místní části Květná. I zde bude tedy
nutné počítat s nemalou investicí do vybudování nového veřejného osvětlení.
PC

CYKLOSTEZKA
LANŠKROUN - LUKOVÁ
V posledních týdnech proběhla na radě svazku obcí
Lanškrounsko a se starostou města Radimem Vetchým jednání ohledně zahájení spolupráce na vybudování cyklostezky mezi naší obcí a městem. Na shromáždění svazku obcí Lanškrounsko byla následně
schválena nabídka na „Zpracování studie proveditelnosti, dokumentace pro společné provedení stavby a
projektové dokumentace pro provedení stavby cyklostezka Lanškroun-Luková“. Zároveň byl schválen
návrh na financování nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 514.250,- Kč, přičemž obec Luková
uhradí podíl 1/3 nákladů, tedy 171.416,- Kč. Smlouvy
budou schvalovány na příštím zasedání rady svazku
obcí. Pevně věřím, že i Luková bude po Rudolticích,
Albrechticích, Žichlínku a Sázavě pro chodce a cyklisty
bezpečně propojena s Lanškrounem a že spolupráce
s městem a svazkem obcí ohledně tohoto projektu
bude v i dalších letech úspěšně pokračovat.
PC
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VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZO LUKOVÁ DNE 30.09.2020
Usnesení č. 49/2020
Zastupitelstvo obce Luková schválilo program jednání
dne 30.09.2020 s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 5. - Rozp. opatření č. 6/2020
- doplňuje se bod č. 6. - Různé

Usnesení č. 50/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo žádost pana
Jaroslava Válka a paní Michaely Válkové (čj. OULK
579/2020 ze dne 25.08.2020) o prodeji pozemku v
Lukové a rozhodlo prodat manželům Jaroslavu Válkovi a Michaele Válkové, trvalým pobytem Rudoltice
263, pozemek p.č. 2370/45 v k. ú. Luková o výměře
1143 m2 za jednotkovou cenu 350 Kč/m2 s připočtením nákladů obce spojených s prodejem.
Usnesení č. 51/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
uzavření "Dohody o ukončení Dohody o partnerství k
projektu Technologické centrum Lanškroun" s Městem Lanškroun.
Usnesení č. 52/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
rozpočtové opatření č. 6/2020.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZO LUKOVÁ DNE 14.12.2020
Usnesení č. 53/2020
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva obce dne 14.12.2020 dle zveřejněné pozvánky.
Usnesení č. 54/2020
Zastupitelstvo obce Luková vydalo Obecně závaznou
vyhlášku obce Luková č. 3/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 55/2020
Zastupitelstvo obce Luková vydalo Směrnici o poskytování stravného členům zastupitelstva a zaměstnancům obce Luková zařazeným do obecního úřadu.
Usnesení č. 56/2020
Zastupitelstvo obce Luková vydalo Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.

Usnesení č. 57/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo předložený
návrh rozpočtu obce Luková na rok 2021 dle přílohy a
schválilo přebytkový rozpočet obce Luková na rok
2021 dle přílohy, který počítá s celkovými příjmy ve
výši 12.612.000 Kč a s celkovými výdaji ve výši
11.358.000 Kč, přičemž splátky úvěrů na pol 8124 činí
1.254.000,- Kč. Ve zveřejněném návrhu rozpočtu byla
nesprávně uvedena u pol 8124 částka ve výši
1.302.500,- Kč a opravena na správnou výši
1.254.000,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.
Usnesení č. 58/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
Program rozvoje obce na období 2021 – 2025.
Usnesení č. 59/2020
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a schválilo
Rozpočtové opatření č. 10/2020 (dle přílohy).
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí materiály k bodu č. 7 - Roz. opatření č. 7/2020.
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí materiály k bodu č. 8 - Roz. opatření č. 8/2020.
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí materiály k bodu č. 9 - Roz. opatření č. 9/2020.
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí materiály k bodu č. 11 - Zápis ze zasedání finančního výboru.
Zastupitelstvo obce Luková projednalo a bere na vědomí materiály k bodu č. 12 - Zápis z veřejnosprávní
kontroly v ZŠ a MŠ Luková.
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TISKOVÁ ZPRÁVA VAK
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 3. 12. 2020 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou úplaty za vodné a stočné zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou
tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální
dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o
úpravě cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2021 takto:
Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2021:
vodné:
38,70 Kč/m3 bez DPH (42,57 Kč/m3 vč. 10 % DPH)
stočné:
41,60 Kč/m3 bez DPH (45,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH)
celkem:
80,30 Kč/m3 bez DPH (88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH)
Odběratelé tak zaplatí v roce 2021 za 1 m3, tj. 1 000
litrů vody 88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného
odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak stále činí necelých 9 haléřů. Při průměrné
spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36 m3 za rok je
měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele
přibližně 265 Kč, oproti cenové úrovni roku 2020 se
jedná o zvýšení o cca 9 Kč za měsíc. Ve srovnání
s cenovou hladinou počátku roku 2020 (před snížením sazby DPH z 15 na 10 %) jde dokonce o snížení o
cca 3 Kč/měsíc.
V roce 2020 činil součet cen vodného a stočného
89,24 Kč/m3 včetně DPH 15 % platné do 30. 4. 2020 a
85,36 Kč/m3 včetně DPH 10 % platné od 1. 5.
2020. Oproti tarifům bez DPH platným v roce 2020
dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 3,5
% (z toho vodné 4,0 %, stočné 3,0 %). Cena včetně
DPH tak bude o 1 % nižší než cena platná k 1. 1. 2020.
Společnost VAK realizuje v současné době tři významné vodohospodářské projekty, které jsou podporované z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čiš-
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tění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez
DPH činí 317,6 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 147,5 mil. Kč. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.
Dokončení těchto projektů se předpokládá v roce
2022.
Úprava ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:

- zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost
vyplývá rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí),
- nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových
nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti i z vlastní investiční činnosti,
- růst cen vstupů jako je cena oprav, materiálu, chemikálií, mezd a veškerých služeb, který často poměrně výrazně překračuje míru inflace,
- nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností dodávané pitné vody a také kvalitní
ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti
s pandemií COVID-19, zejména ty, kteří pracují jako
obsluha čistíren odpadních vod.
Spotřeba k 31.12.2020 bude v souladu se zákonem a
odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem
z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel
má také možnost stav vodoměru k 31.12.2020 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak
však musí učinit nejpozději do 3. ledna 2021, a to výhradně
prostřednictvím
webových
stránek
www.vak.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je
vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa
a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je
uvedeno na faktuře). Datum odečtu musí být
31.12.2020, odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31.12.2020 nebudou zpracovány.

Jablonné nad Orlicí 14. 12. 2020
Ing. Bohuslav Vaňous v. r.
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POPLATEK ZA ODPADY
Na posledním zasedání zastupitelstva obce dne
14.12.2020 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 3/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Důvodem vydání této vyhlášky je změna výše poplatku, ke které bylo nutné přistoupit z důvodu neustále
se zvyšujících nákladů za svoz a likvidaci komunálních
odpadů.
Náklady na likvidaci odpadů v naší obci za poslední tři
roky:

Tříděné
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Rok

Komunální

Celkem

2018
2019
2020

335.000,- Kč 254.000,- Kč 589.000,- Kč
451.000,- Kč 424.000,- Kč 875.000,- Kč
492.000,- Kč 512.000,- Kč 1.004.000,- Kč

Pozn.: Náklady za svoz a likvidaci tříděného odpadu,
obce ze zákona musí občanům poskytovat zdarma.
Částka tedy není započítávána do výpočtu výše ročního poplatku občanům.

Poplatek za likvidaci odpadů se navyšoval naposledy v
roce 2016 a to ze 350,- Kč na současných 400,- Kč. S
ohledem na stále rostoucí náklady za likvidaci komunálních odpadů, je po čtyřech letech poplatek navýšen na 480,- Kč. I přes toto navýšení bude obec dotovat likvidaci komunálních odpadů částkou přibližně
136.000,- Kč.
Znění vyhlášky najdete na úřední desce nebo na adrese
https://www.lukova.cz/samosprava/pravni-predpisy-obce

MÍSTNÍ POPLATKY
V ROCE 2021
Odpady: 480,- Kč / osoba / rok
Pes: 150,- Kč / rok, každý další pes 200,- Kč
Splatnost: k 31.03.2021
Platbu lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na číslo účtu: 1322807389/0800.
Do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno, příjmení, adresu, za co platím. Příklad: Jan Novák, Luková 999,
odpady 4x, pes 2x

PLÁN SVOZU ODPADŮ OD SPOLEČNOSTI EKOLA
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STUDÁNKA U ŠLÉZŮ
Nedávno jsem náhodou objevil opravenou pumpu u
Šlézů. Tak jsem Pepíka navštívil, zrovna když u něho
byl na besedě Petr Kotěra. Tak jsem je oba vyzpovídal.

Od Pepíka jsem se dozvěděl: „Tady byla studánka,
která měla nad sebou dřevěnou boudku, vedle byla
vrba a to její listí padalo do studánky. Tuším, že v roce
1960, to byl pan Janyš, tehdy byl v obecním zastupitelstvu, tak společně s mým tátou sem dali dvě skruže
a pumpu. Pumpa teď dosloužila, tak s Petrem
(Kotěrovým) jsme skruže a pumpu vyměnili. První
pumpa byla modrá, nyní je tmavě zelená.

Poznámky autora článku:
1.) Vzpomínané domky, které neměly svoji studnu
byly čp. 9 a 10. Desítka byla zbořena a toto číslo bylo
přiděleno domu rodiny Fr. Dolečka. Viz mapa – domy
v roce 1945

2.) Hospoda pod silnicí patřila do odsunu rodině Heinricha Sponera a jedná se o čp.159. Pan Miloslav Janyš
byl 1957 zvolen do rady MNV. Zemřel 1963. Tedy výše uvedené údaje jsou v souladu se vzpomínkami pana Šléze.

Není moc hluboká – dvě skruže, to je asi metr a půl.
Ale za socialismu sem jezdila hygiena na rozbory a
voda byla hodnocena jako hygienická v kojenecké
kvalitě. Je zajímavé, že při hloubce 1,5m měla takové
parametry, vždyť je povrchová.
Než sem byl přiveden vodovod, tak ze dvou domů1
pod cestou sem chodili celoročně pro vodu. Ta
studánka v životě nevyschla, to vím od rodičů.
Tam výše pod cvičištěm rostly dvě lípy. U nich bylo
vždycky mokro. Na vině byly přerušené drenáže, z
kterých voda vyvěrala. Nahoře u silnice byla před válkou hospoda2, ještě si pamatuji nápis Gasthaus“.
Pak mě ještě oba kamarádi stačili vyzvat, abych vyfotil
lípu, kterou zasadili letos na jaře. Ujistili mě, že sice
nevypadá nic moc, ale v roce výsadby vždycky listí
brzy opadá.

Části vesnice směrem na Žichlínek, se říkalo Gratzle.
Při parcelaci velkostatku po roce 1927, si několik českých rodin vystavělo nad silnicí své domky, počínaje
Strohnerovými a Sontákovými konče. A tato část pak
nesla přiléhavý název „Kolonie“.
Ing. Stanislav Vimr, Luková říjen 2020
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MUZEUM KUBY V LUKOVÉ
ANEB SPLNĚNÝ SEN
Fejeton Milana Carbola
Tuhle otázku dostávám často. Proč právě Kuba, na
světě je více jak 200 států, tak proč právě ona?
Snad když jsem začal objevovat dobrodružný svět
Julese Vernea a mezi jeho romány, které jsem hltal
očima desetiletého kluka, objevil starý časopis
s článkem o „vousáčích na Cubě“, přeskočila jiskra.
S dotazem jsem se obrátil na tatínka, který svou odpověď začal podivným úvodem: „Ruce pryč od Kuby,
než dostanete do huby!“ a pokračoval povídáním o
pro mě tehdy ne zcela srozumitelných věcech.
Nevím už, jak se časopis jmenoval ani zda byl článek
vlevo dole nebo vpravo nahoře. Jedno vím ale jistě.
Vždy, když jsem v dalších letech narazil na informace
o ní, vzal jsem je na ex. Tričko s Díazovým Guevarou
jsem v pubertě nosil, pravda, ale také s americkou
vlajkou. Že nejdou spolu dohromady jsem v tom věku
neřešil. Obojí byla revolta, k chlubení to dnes není.
Ale nepolevil jsem. Jenomže čím více rostlo povědomí
o ostrově, tím méně (řečeno s klasikem) jsem věděl.
K tomu se přidal neodbytný pocit, že přicházející informace jsou natočeny jedním směrem. Pravdivé byly, což o to, ale prošpikovány blednoucími hesly a frázemi. Nato u nás skončil pokus o vybudování socialismu. Informace o Kubě se začaly hrnout s obnovenou
silou, k mému údivu však s přesně opačnou polaritou.
Od teď ty pravdivé? – Směšné! Do české kotliny vtrhl
internet. Fantastický zdroj informací stejně tak jako
nevábná žumpa. Nastal čas se vydat na Kubu.
Lehko se řekne, nabídky cestovek jedna jak druhá, na
pláži Varadero mnoho informací nezískám, španělsky
spíše koktám než mluvím, a když už zvládneme financování, tak jak. Váhání a nejistota mne viklaly, je to
přeci jenom porce.

Poraďte se s manželkou, to funguje. Věřte. Moje mne
podpořila a vydali jsme se spolu. Bez smajlíka, je komunikativní buldozer k nezaplacení, tam kde se na

mne mračí, ji vítají s úsměvem a já jdu ve stínu, navíc
máte možnost sdílet emoce. Zážitek nakvadrát.
A pak jsem objevil Josefa Štofana z Brna. Šarišský endemit v Čechách s účinkem energetického nápoje,
expert z nábytkářského průmyslu, který působil
v sedmdesátých letech na Kubě a doprovází
„Kubychtivé“ přes Atlantik. Je přesvědčivý tak, že
jsme s ním letěli třikrát…

Když jsme pak začali třídit zážitky na našich pravidelných setkáních s přáteli, už nevím, kdo při pohledu na
sbírku našich „kubánských“ předmětů řekl „Chtělo by
to muzeum!“
Zabrali jsme, já a brácha. Návštěvy těch, kdo pomáhali a pomáhají Kubě, údržba chátrajícího statku aby
nehyzdil ves. Bez Jože (Štofana - mohu jej tak oslovovat, jsme kamarádi) a v zádech s ním by to nedopadlo. Tlačili jsme káru k 29.8.2020.
Toho dne nás navštívil kubánský velvyslanec Danilo
Alonso Mederos se svou chotí i konzulka Evelyn León
Pérez se svou rodinou. Ambasador nás pochválil:
„Tento kousek Kuby v České republice je důkazem
toho, že přátelství je nezničitelné. Je úplně jedno, co
si myslí politici a vlády. Toto muzeum je zejména památníkem přátelství.“ Je to pro nás jako medaile, rozhodně ji vracet nebudeme.
Myslím, že můžeme považovat naše muzeum za otevřené.

P.S. Tak se o Lukové dozvěděli i na západní polokouli,
neboť zprávu z ambasády převzala Kubánská tisková
agentura ACN
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BROŽURKA O KVĚTNÉ

Historie jedné fotografie

Vzhledem k situaci s epidemií, nemohu počítat s
„přednáškami“ v kulturním domě, tak jak tomu bylo
před několika málo lety. Abych vám mohl podat informace, zvolil jsem cestu přes obecní úřad. Čas ukáže,
jestli je to vhodně zvolený způsob.

Velmi si cením fotografie, která mně byla poskytnuta
k reprodukci, se slovy: „Jde asi o biřmování. Je zde
moje babička a nejmladší dcera předválečného starosty v Květné, nic více nevíme“.

V současné době jsme spolu s Mgr. Vlastimilem Novákem ukončili sběr základních informací pro plánovanou brožurku o obci Květná. Přestože se kronika obce
nedochovala, je až s podivem, jaké množství informací Vlastík po archivech posháněl. Rovněž jeho kresby
zvyšují úroveň brožurky.
Pokud se brožurka o obci Květná podaří, uvažujeme i
o zpracování informací o Lukové. Budeme vděčni za
písemnosti, fotografie, nebo vaše osobní vzpomínky,
které se týkají doplnění pro Květnou, ale i jako počátek získávání informací pro Lukovou.

Pozn. Rodina starosty v Květné, se vyhnula odsunu
tragickým způsobem.

Dva historici a jeden pan děkan, kterým jsem snímek
poslal, vyslovili názor, že neví, o co se jedná, ale určitě
nejde o biřmování.
Po úpravě cedulky v pravém horním rohu fotografie
bylo možné vyluštil slova „Věneček“ a dole pak
„Slavnostní výbor“. Bohužel ostatní nebylo k přečtení.
Pozn. Věnečky se v obcích běžně pořádaly při různých
příležitostech a organizovaly je místní spolky.

Prosím, pište na můj email: vis@ow.cz, eventuelně
pošlete zprávu na tel. 724 150 355.

Na snímku jsou patrná otevřená velká dřevěná vrata a
před nimi lavice, na nichž sedí děvčata. To velmi připomínalo starou hasičskou zbrojnici před Neugebauerovou hospodou na náměstí v Lukové.

Děkujeme.
Stanislav Vimr

Bohužel, v tomto stavu vědění, pro náš záměr nevyužitelný snímek, byť krásný!!
Nakonec celou záležitost vyřešil kamarád, historik
Mgr. V. Novák z Lanškrouna. Ze svého archivu mi poslal tu samou fotografii, vytištěnou v novinách. Je
zde podtitulek, že se
jedná o rok 1932 u
příležitosti připomenutí 50 výročí založení
hasičského sboru v
Lukové. Je známé, že
vzpomínané založení
sboru bylo provedeno
14. února 1882 na sv.
Valentýna.
Pokračování na str. 11
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HLÁŠENÍ ZÁVAD

Pokračování ze strany 10.

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

SMS INFOKANÁL

Byla zde uvedena i jména děvčat a muže v černé uniformě. Velkým přínosem bylo i uvedení čísla domu u
jednotlivých jmen. Právě čísla domů ukázala na skutečnost, že se nejedná o děvče z Květné, ale tou
osobou byla Loisi Frodl. Její otec byl truhlářem u majitele lukovské cihelny Rudolfa Pfeifera, u kterého rovněž bydleli. Byl to ročník 1916.
Ten muž uprostřed v hasičské uniformě je Emil Klement ve funkci „čestného kavalíra“ na plese. Pocházel
z Lukové, narodil se v roce 1910, vystudoval teologii,
zemřel v Rusku 12. září 1942.

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?

Příspěvek č.2 bude o historii hasičského sboru
v Květné a Lukové

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.

Ing. Stanislav Vimr

Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
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ČTYŘI SVÍCE
Na adventním věnci již hořely čtyři svíce. Bylo takové
ticho, že jste mohli slyšet, co si spolu povídají.
První svíce si povzdechla: „Jmenuji se pokoj. Mé světlo sice září, ale lidé, zdá se, stejně žádný pokoj nepotřebují. Spěchají, přehlížejí jeden druhého, hádají se a
vedou války. Nenávist a pýcha je silnější než pokoj a
odpuštění.“ A její světlo pomalu sláblo, až docela
zhaslo.
Druhá svíce zablikala a řekla: „Jmenuji se víra. Myslím, že svítím zbytečně. Vždyť tolik lidí už o Bohu nic
neví a jejich víra pohasla. Hledají své štěstí jinak a jinde a více věří věcem, které si kupují, nebo sami sobě.
Tak proč mám hořet?“
A když místností zavanul průvan, zhasla.
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Tiše a smutně promluvila také třetí svíce: „Jmenuji se
láska. Už nemám sílu hořet dál. Lidé mě odložili, aby
lépe viděli sami sebe a ne toho, koho by mohli mít
rádi. Jejich láska je pryč.“
A svíce se naposledy zachvěla a také zhasla.
V tom vešlo do místnosti dítě, uvidělo svíce a řeklo:
“Ale vy přece musíte hořet!“
Tu promluvila čtvrtá svíce a řekla: „Neboj se! Dokud
hořím já, můžeme ostatní svíce ještě zapálit. Jmenuji
se naděje.“
A dítě vzalo zápalku a zapálilo od té svíčky všechny
ostatní.
Zdroj: https://deti.vira.cz/clanky/1-adventni-duha

Všem lidem přejeme nejenom zdraví, pokoj, víru a
lásku, ale hlavně naději, která by nikdy neměla
v lidech uhasnout.
Redakce LZ

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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