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SLOUPEK STAROSTKY
Vážení občané,
závěrem roku Vám ještě přinášíme předvánoční vydání Lukovského zpravodaje, v němž si dovolím ohlédnout se zpět za uplynulými měsíci. Letošní rok jsme,
co se obecních záležitostí týče, převážně řešili vybavování interiéru opraveného kulturního domu. Bylo
potřeba pořídit spoustu věcí a zařízení, takže ještě ani
v tuto dobu nemáme všechno hotovo tak, jak bychom
rádi měli.
Do kuchyně v kulturním domě jsme zakoupili nový
průmyslový sporák s digestoří, myčku na nádobí, nerezový stůl a dřez, skříňky na nádobí a také tolik sad
nádobí a příborů, aby vše stačilo minimálně pro 100
osob. Vybavili jsme též šatnu pro účinkující - skříně,
stoly, židle, zrcadlo, věšáky. Do chodby u šatny přibyl
nový a moderní výčepní pult a lednice.
Hned zkraje příštího roku přibydou na sále záclony a
závěsy, které ještě pozvednou jeho vzhled, ale hlavně
by měly posloužit lepší akustice. Také připojení na
internet je už domluveno a bude realizováno po Novém roce. Zbývá též ještě dořešit osvětlení na jevišti.
O pronájem kulturního domu nebo jeho jednotlivých
částí je velký zájem a se začínajícím provozem se tudíž objevuje i spousta drobností, které je potřeba vyřešit. K úklidu podlahy našeho velkého sálu jsme pořídili moderní úklidový stroj, který parkety jemně setře
s tím, že špinavou vodu, která dříve zčásti na podlaze
zůstávala, stroj ihned vysaje. O správcování v kulturním domě se starají manželé Celí, úklid má na starosti
paní Pachlová.
Ceník pronájmu a další informace uvádíme jak v tomto zpravodaji, tak na webových stránkách naší obce
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včetně mnoha fotografií. Rekonstrukci této velké budovy máme tedy téměř za sebou, začátkem roku budou dokončeny i byty a v dohledné době budeme
jistě moci pořídit zbytek fasády.
Opravu kulturního domu se nám podařilo zvládnout i
po finanční stránce a úvěr, který jsme si pro tyto účely vzali, jsme ani nevyčerpali. Pro obec naší velikosti
se sic jednalo o velmi nákladnou záležitost a stran
financí velké sousto. Nyní však máme to nejhorší již
za sebou a za největší obecní budovu se už nemusíme
stydět. Také nás těší, že veškeré opravené prostory
jsou hojně využívány, ať už se jedná o Lukovskou hospodu, tělocvičnu i sál s příslušenstvím. Budeme-li si
této budovy hledět a průběžně ji dle potřeby opravovat, můžeme ji dlouho uchovat v tomto stavu.
Vážení občané, přeji Vám všem krásné Vánoce, ať už
je prožijete po stránce duchovní, kulinářské nebo je
strávíte ve sportovním duchu, do nového roku hodně
zdraví a pohody!
Miroslava Fojtů
starostka obce
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VÍTE ŽE...
•
V dubnu r. 2020 se v Praze uskuteční již 12. ročník celostátní
putovní výstavy Má vlast cestami proměn? Výstava přináší svědectví o
příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší zemi, kdy se
chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný
prostor dostává novou tvář, Partnerem této akce je i Pardubický kraj.
Do tohoto projektu je přihlášena i naše obec a to s kulturním domem
a opravenou budovou ZŠ a MŠ Luková. V Praze vytrvá výstava přibližně měsíc, potom se rozjede do všech krajů naší vlasti.
•
Rada Pardubického kraje založila novou tradici, kdy chce udělovat školním kuchařským kolektivům cenu radního Pardubického kraje
nazvanou „Gastrohvězda školních jídelen“? V letošním roce získalo
tuto cenu jedenáct kolektivů ze stravovacích zařízení. Snahou je ocenit a zviditelnit kuchaře a kuchařky ze školních jídelen a ukázat žákům
a jejich rodičům, že se v našich školách vaří moderně, zdravě a chutně.
•
Od nového jízdního řádu bude Pardubický kraj o víkendu spojen
s Polskem přímým víkendovým vlakem? Tuto přeshraniční železniční
dopravu bude zjišťovat dopravce Leo expres.
•
V pondělí 9. prosince 2019 byla slavnostně otevřena nová cyklostezka Lanškroun – Žichlínek? V nejbližší době se chystá výstavba
další cyklostezky a to Lanškroun – Sázava. Také na úsek Lanškroun –
Luková je zpracována studie ohledně vybudování cyklostezky. Zatím
obec oslovila Město Lanškroun a čekáme na vyjádření lanškrounských
zastupitelů. Cyklostezka by mohla být realizována prostřednictvím
Svazku obcí Lanškrounsko s využitím dotace tak, jako je tomu na úseku Lanškroun – Žichlínek.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V roce 2019 jsme se rozloučili se
spoluobčany:
• Paluřík Miroslav
• Jílková Dana
• Fabián Karel
• Zachařová Olga
• Votřel Vlastimil

Letos jsme v naší obci přivítali tyto
občánky:
• Karolína Husáková
• Natálie Kvapilová
• Tamara Šaršonová
• David Miko

• Gabriel Bandy
• Jakub Kovář

•
Na Obecním úřadu v
Lukové můžete zakoupit
knihu Orlickoústecko z nebe? Krásná místa našeho
regionu, města, vesničky i
přírodní zajímavosti jsou
zde k vidění z ptačí perspektivy.

• Ladislav Launer
• Vojtěch Finger
• Ondřej Motyčka

•
50 kg sběrového papíru nahradí jeden strom? Tříděním odpadů opravdu můžete ovlivnit
životní prostředí víc, než si myslíte.
•
Jedna tuna recyklovaného papíru může ušetřit 1 850 kg dřeva a
109 000 litrů čisté vody?
•
Myslivci a honci po honě v Lukové 14.12.2019 vybrali 1.906,-Kč,
které odeslali na třetí adventní koncert České televize?
Miroslava Fojtů
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POPLATKY ZA ODPADY
V ROCE 2020
Zastupitelstvo naší obce rozhodlo nezvyšovat pro rok
2020 poplatek za odpady a za psa. Výše poplatku tedy činí 400 Kč na osobu, poplatek ze psa je ve výši
100 Kč za jednoho psa a 120 Kč za každého dalšího.
Splatnost poplatku je nejdéle k 31.3.2020. Úhradu
lze provést buď v hotovosti na obecním úřadu anebo
převodem z účtu na účet obce u České spořitelny: č.ú.
1322807389/0800, jako variabilní symbol uveďte své
číslo popisné, jméno a počet osob, za které poplatek
hradíte. V posledních letech čím dál více lidé využívají
pohodlnou možnost bezhotovostní platby, která je
výhodná pro obě strany. Za neuhrazené poplatky v
termínu může obec účtovat až trojnásobnou výši po-

platku či vymáhat částku formou exekuce.
Ohledně vyvážení komunálního odpadu je potřeba
mít popelnici řádně označenou známkou. Svozová
firma občas známky kontroluje a neoznačené popelnice nevyveze. Čas svozu může být během svozového
dne různý a to od ranních 5 hod. až do 22 hod.

Pro zajímavost uvádíme informaci o ročním financování likvidace odpadů v Lukové a Květné:

Výdaje na svoz a likvidaci
• tříděného odpadu (sklo, papír, plast): 420 873 Kč

PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU
Obec Luková nabízí možnost pronájmu nově zrekonstruovaných prostorů kulturního domu. Jedná se o
hlavní sál, přísálí, jídelnu s kuchyní. Prostory jsou vhodné pro pořádání rodinných setkání, firemních večírků,
školení, plesů apod. Více informací na www.lukova.cz

• komunálního odpadu (popelnice): 300 385 Kč

Kontakt pro rezervaci sálu:
Jaromíra Celá, tel. 605 282 362, e-mail: kd@lukova.cz

• velkoobjemový odpad ze sběr. dvora: 122 359 Kč

Ceník pronájmu:

• bioodpad: 28 255 Kč

Druh akce

Celkem výdaje: 871 872 Kč

Komerční akce (plesy,
zábavy, firemní večírky,
jiné akce)
Nekomerční akce
(svatby, rodinné oslavy,
smuteční hostiny)

Příjmy do obecního rozpočtu
• příjem z poplatků za odpady: 288 000 Kč
• odměna z EKO-KOM za tříd. odpadu167 962 Kč
Celkem příjmy: 455 962 Kč

Akce pořádané místními
složkami (MS, SDH, TJ a
ZŠ a MŠ Luková)

Na likvidaci odpadů tedy obec doplácí 415 910 Kč za
rok (období XI 2018 – XI 2019).

Poplatek za úklid

Miroslava Fojtů

Paušál - energie
(voda, elektřina, plyn)

SÁL

PŘÍSÁLÍ

JÍDELNA
KUCHYŇ

8.000 Kč 2.000 Kč 1.000 Kč

4.000 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2.500 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč
500 Kč

300 Kč

300 Kč
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MYSLIVECKÝ SPOLEK LUKOVÁ
Dne 4. 12. 2019 myslivci předali dětem ZŠ a MŠ Luková myslivecké zařízení, o které se budou děti celoročně starat. Jedná se o krmelec pro srnčí zvěř, zaječí
krmelec, sloupkové slanisko a krásné krmítko pro
ptáčky, kteří u nás zůstávají pře zimu (vyrobil Fr. Čada). Při malém slavnostním předání, kterého se zúčastnily děti, paní učitelky, paní starostka, myslivci
dětem vysvětlili čím se má zvěř v zimě přikrmovat a
na druhé straně co by zvěři mohlo uškodit. V sobotu
7. 12. 2019 odpoledne toto předání umocnilo vánoční
myslivecké vytrubování v kostele sv. Markéty. Pokud
se to posluchačům líbilo a chtěli by si něco podobného ve větším poslechnout a zhlédnout o vánocích doporučujeme
české
myslivecké
vánoce
na
www.ceskemysliveckevanoce.cz

Víte že...
Existuje ptačí hodinka?

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické každoroční sčítaní ptáku na krmítkách. Program nazvaný ptačí hodinka je určený všem
zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Zúčastnit se může každý bez předchozích zkušeností, podobně sčítají ptáky stovky lidí po celém světě.
Cílem projektu je...
• Zjistit více o chování přezimujících ptáků v České
republice, o kterém toho zatím víme velmi málo.
• Zapojit širokou veřejnost do zimního sčítání ptáků.
• Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze
vlastní zkušenost.
Kdy se uskuteční ptačí hodinka?
• Kdykoliv v průběhu 10. - 12. ledna 2020 sčítáme
ptáky po dobu jedné hodiny. Více informací na:
https://ptacihodinka.birdlife.cz/jak-se-zapojit/
Jistě všichni víte, že nám v přírodě ubývá čím dál více
malých opeřenců a proto se pokusme vyrobit přes
zimu na svou zahradu každý alespoň jednu budku pro
ptáčky a tím pomůžeme ve zvýšení jejich stavu a zároveň i zvýšíme biologickou ochranu proti škůdcům.
Mějme všichni ambice v roce 2020, ať každá naše
zahrada v Lukové má alespoň jednu ptačí budku.

Petr Kotěra, foto Petr Celý
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PODZIM V ZŠ a MŠ LUKOVÁ
V pondělí 2. září zasedlo do školních lavic devět prvňáčků. Žáky přivítala ve škole nejen paní ředitelka Eva
Šaršonová, ale také i paní starostka Miroslava Fojtů.

cího chleba. Na farmě jsme byli již podruhé, v loňském roce jsme tu vyráběli domácí sýr z kozího mléka.

16. září jsme se vypravili do Pardubic. Čekalo nás
představení Hurvínek mezi osly ve Východočeském
divadle a potom jsme si zasportovali v pardubickém
lanovém centru.
Brambory jsou součástí našeho jídelníčku a tak není
divu, že byly základní ingrediencí našeho vaření.
Upekli jsme si výborné bramborové tyčinky, sušenky
a koláče.

Konec října patří tradičně v naší škole nadpřirozeným
bytostem. 31. října se totiž konal Strašidelný rej, kterého se zúčastnili duchové a strašidla z mateřské i
základní školy.
Každý rok jezdí všechny děti z naší školy na plavecký
výcvik. První hodina plavání se konala 20. listopadu v
plaveckém bazénu ve Svitavách.

V úterý 12. 11. 2019 jsme společně s rodiči oslavili
svátek sv. Martina. Po stopách podkůvek děti putovaly od jednoho úkolu k druhému, až nakonec našly sv.
Martina. Ten nepřinesl sníh, ale něco dobrého na zub.
Jak se peče chleba jsme si vyzkoušeli na farmě v Lozicích. Vyzkoušeli jsme si všechno, od mlácení obilí až
po pečení. Odměnou nám byl voňavý bochník domá-

Již podruhé jsme se zapojili do česko-slovenského
projektu Záložka do knihy. Vyrobili jsme záložky pro
kamarády ze ZŠ Staré, od kterých jsme obdrželi krásné záložky s Pipi Dlouhou punčochou.
Myslivecký spolek Luková přichystal pro děti naší MŠ
a ZŠ krmelec pro zvířátka. Děti tak budou moci na
svých pravidelných vycházkách zvířátka v zimě krmit a
dění u krmelců pozorovat.

Ve čtvrtek 5. prosince nás navštívili sv. Mikuláš, anděl
a čert. Hodné děti Mikuláš pochválil, anděl obdaroval.
A co čert? Ten odešel s prázdnou, neboť v naší škole
máme jen hodné děti nebo ty, které zlobí jen trošičku.
Markéta Jurková, foto archiv ZŠ a MS Luková a P. Celý
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

ČERTOVSKÝ BĚH

Dne 6. ledna slavíme svátek Tří králů a připomínáme
si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk – koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho domu a ten se na
oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou
tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. Malí
koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají „
… štěstí, zdraví vinšujeme vám …“, obdarují nás tímto
přáním a my tak máme možnost přispět potřebným.

V sobotu 7. 12. 2019 se uskutečnil již XXXVI. ročník
silničního běhu do kopce z Damníkova do Anenské
Studánky – Čertovský běh. Běhu se zúčastnilo celkem
96 závodníků. I přes deštivé počasí zaběhl J. Kovář
(Mizuno team) nový traťový rekord 13:41:20.

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé
čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní potřebou člověka a právě podpora rodiny je jedním z cílů
činnosti Charity na Orlickoústecku. I v tomto ročníku
charitní sbírky podpoří dárci tyto služby:
•

Sociálně terapeutické dílny

•
•
•
•
•
•
•

Domácí hospicovou péči
Pečovatelskou službu
Rodinná centra
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Občanskou poradnu
Zařízení pro osoby bez přístřeší

•

Přímou pomoc lidem v nouzi

Z naší obce se zúčastnilo také několik sportovců.

Na začátku ledna proběhne jubilejní 20. Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen
především na podporu charitních služeb v našem regionu.

Bližší informace k Tříkrálové sbírce a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality který budou rozdávat koledníci.
V naší obci se bude koledovat v pátek 3. ledna v
Květné a v sobotu 4. ledna v Lukové.
Miroslava Fojtů

2. místo – E. Launerová – ženy do 34 let
13. místo M. Launer – muži do 40let
7. místo J. Celá – ženy nad 34 let
7. místo J. Krsek – muži nad 60 let
J. Celá, foto Zdena Šimůnková
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Setkání s důchodci—25.10.2019

Divadlo ve středu—01.11.2019

Mikulášská nadílka—04.12.2019

Adventní koncert v kostele sv. Markéty—07.12.2019

Jarmark—Vánoce jsou za dveřmi—08.12.2019

Další fotografie najdete na www.lukova.cz

Foto Stanislav Vimr, Petr Celý, Jaromíra Celá

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

obec.lukova

Z ČINNOSTI SDH LUKOVÁ
Letos v květnu pořádali naši hasiči na fotbalovém
hřišti Okrskovou soutěž v požárním sportu. Zúčastnily
se jí sbory z Damníkova, Žichlínku, Lubníka, Lukové a
Tatenice. I přes nevlídné počasí se přišla podívat
spousta fanoušků. Luková ve své kategorii MUŽI II
zvítězila.

V červenci proběhla pouťová zábava, která byla na
poslední chvíli přesunuta ze hřiště na místní sál kvůli
možnosti nepříznivého počasí v sobotu. Zábava se
vydařila, i když sál nebyl ještě zcela dokončen.
Dne 7. prosince 2019 ve 12 hodin se konalo námětové cvičení našeho okrsku na Administrativní budovu
ZOD Žichlínek v Lukové čp 181. Cvičení bylo zaměřeno
na prohlídku budovy a okolí. Byla vytipována možná
problémová místa (kotelna, archív ZOD, šatny).

Akce na svátky:
26. prosince 2019 v 15:15 hodin - tradiční hokejový
zápas Luková - Damníkov na hale B. Modrého v Lanškrouně. Přijeďte fandit.
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BAMBINY 2020 trénují přes
zimu v tělocvičně
Zimní příprava malých fotbalistů a jejich rodičů probíhá vždy ve středu od 16:30 do 17:30. Děti ze školky a
první třídy si společně s rodiči pohrají s míčem a zahrají si fotbal. Přijďte se podívat a zahrát si s námi.

Informace pro zájemce o fotbal
Do tělocvičny je vstup povolen pouze v obuvi, která
nezanechává stopy na podlaze z linolea. Vhodná je
obuv určená do tělocvičny, tzv. „sálovky“. Vyhoví i
většina sportovní obuvi s bílou podrážkou. Po celou
dobu tréninku je nutná přítomnost rodiče dětí. Očekává se, že rodiče budou sportovat s námi.
Další informace si vyžádejte na telefonu 777758229,
nebo pište na bambiny2020@snary.cz
Jaromír Chaloupka - trenér

29. prosince 2019 - vánoční procházka, sraz ve 14
hodin u hospody
Jaromír Klubrt
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.
LUKOVSKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2019
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