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~~n jedn~,~ v ,roc:ej~ ten den ,j~dnou v roce je ta noc, kdy srdce dlouho zavřená ~~
use otevirá ptsen davno zrozena,
Jen jednou v roce je ten den, jednou v roce je ta noc, kdy dobrá vůle není snem, ~ •
ani frází, ale pravdou, která patří všem.
Ta vlídná noc, bílá a tichá, že i k lidem v dálkách píseň doletí. Tak pojďme zpívat u dveří těm,
co nevěří, že píseň hory překoná. Tak pojd'me zpívat celou noc těm, co zapomněli, že má
píseň tuhle moc .
Zpívat budem u dveří, až nám každý uvěří, že nám nejlíp bude všem, až už nezůstane ten den
v roce jedním dnem, že ve všech možných krajinách lide chtějí, ať už ta noc neni jediná.
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(Píseň" Jen jednou v roce je len den" Hany a Petra Ulrychovych)
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Vážení občané,
za již téměř uplynulý rok 2009 Vás tento zpravodaj bude informovat o některých událostech v obci
a plánovaných akcích na příští rok.
Stručná bilance činnosti roku 2009:
•

•

•
•

•
•
•
•
•

vybudování 2 byt. jednotek v bývalé škole v Květné čp. 39 bourání rozpadající se části domu, nové okapy, septik, terénní práce - nákladem 2 768 ti . Kč využitím nízkoúročeného úvěru (3%) od Státního
fondu rozvoje bydlení
terénní úpravy pod podjezdem na cestě do Rudoltic a v bezprostředním okolí podjezdu
( vyspádování, zámková dlažba, napojení před a za podjezdem asfaltovým povrchem na
stávající cestu) - nákladem 98 ti . Kč
Rekonstrukce plynového topení v Základní škole Luková-nákladem 350 tis. Kč, z toho 250 tis. Kč jsme
získali jako mimořádnou dotaci od Pardubického kraje
Oprava v mateřské škole po havárii vodovodu a vyplavení herny, chodby a kanceláře vodou (nové lino,
koberce, topná tělesa, nový veškerý nábytek v herně, zednické práce) - nákladem cca 178 tis. Kč, z toho
85 tis. Kč uhradila pojišťovna Kooperativa.
Opravy sochy sv. J. Nepomuckého, kříže v Květné a pomníku padlých - celkové náklady
činí 217 tis. Kč, z toho dotace od Mini ter tva pro mí tní rozvoj a Dobrovolného svazku obcí
Lanškroun ko ve výši 175 tis. Kč.
Oprava a zpevnění místní komunikace k čp. 75 (Richtrovi), vybudování propustku
- nákladem cca 300 tis. Kč, z toho 100 ti . Kč činí dotace od Pardubického kraje
pořízení nové kancelářské techniky (počítač, monitory, tiskárna, kopírka, fax, skener) za účelem povinného zavedení Czech Pointu a datových schránek - celk. náklady 94 tis. Kč, z toho 80 tis. Kč dotace od
Ministerstva vnitra

Z plánovaných výdajů na r. 2009:
•
Pokračování v započaté rekonstrukci bytového domu v Květné čp. 39
•
Oprava místních komunikací
•
Výsadba veřejné zeleně
•
Zahájení prací na novém územním plánu obce
•
Úprava sběrného dvora za využití dotace firem Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s.
Oznámení:
Oznamujeme občanům, že v případě nepřítomnosti paní Věry Duškové na obecním úřadě je možné si nechat
např. ověřit podpis nebo vyhotovit výpis z katastru nemovitostí apod. též na kterémkoliv jiném obecním či
městském úřadě, popř. na České poště v Lanškrouně - ve všední dny i v sobotu.
Zpracovávání tříděného odpadu - z informací od firmy EKO-KOM (www.ekontejnery.cz):
Lidé, kteří správně třídí odpad, umožňují jeho další zpracování. Odpady z barevných kontejnerů jsou následně
odváženy na dotřiďovací linky. Zde se zbaví nečistot a odvážejí se do zpracovatelských závodů k výrobě nových výrobků. Z odpadového skla se vyrábějí nové skleněné obaly na nápoje, ze sběrového papíru toaletní papír, noviny, sešity, obaly na vajíčka, z plastů igelitové tašky, fólie, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba atd ..
Z kovových odpadů mohou vzniknout stejné výrobky, tyče, desky, plechovky, odlitky a další.

Požár v Lukové
Jak asi všichni dobře víte, 15. října letošního roku v naší obci hořelo. Rozsáhlý požár u Jílků přijelo hasit 5
hasičských sborů. Dům zůstal na krátký čas prakticky bez střechy. Za okamžitou pomoc v těžké životní
situaci děkuje rodina Jílkova hasičům a všem, kteří pomáhali přímo při požáru i po něm, jsou to např.
ZOD Žichlínek, Obecní úřad Luková a mnoho dalších jednotlivých pomocníků. Je
jich tolik, že je zde nelze všechny
vyjmenovat. Finanční pomoc příslíbila také Charita Ústí nad Orlicí.
Dobrovolným hasičům z Lukové, ale i dalším hasičským sborům z Lanškrouna a
okolních vesnic, které pomáhaly hasit rozsáhlý a nebezpečný požár u Jílků v říjnu
letošního roku, za naši obec děkujeme.
Podnikatelé

a firmy v Lukové
ŠTEFANOVO PEKAŘSTVi
Hlavní provozovnaje v Lukové, v současnosti zaměstnává 40 osob. Zaměřuje se
především na výrobu tradičního pečiva, jako jsou svatební koláčky, vánočky, loupáčky, koláče všech možných úžasných náplní a tvarů, vánočky, mazance,pletence,
běžné pečivo, vícezrnné běžné pečivo, pečivo z listového těsta a v neposlední řadě
i chléb. Od r. 2002 patří do sortimentu firmy i cukrářské výrobky (zákusky)
s lehkými náplněmi a krémy. Veškerý sortiment pekárny je možné zakoupit
v Lanškrouně v cukrárně "U žabáka".

O kvalitě výrobků svědčí i mnohá ocenění, např. v soutěži "Mls Pardubického kraje", kde byl oceněn ručně
válený pšenično-žitný chléb, perníkový závin a svatební koláčky.Výrobky lukovské pekárny byly letos v
dubnu prezentovány i na veletrhu dobrého jídla, pití a stolování "Slow food" ve Stuttgartu. Štefanovo pekařství je otevřeno i v Kubelíkově ulici v Praze. Jeho výrobky najdete také téměř ve všech prodejnách na železničních nádražích v ČR a na novém autobusovém nádraží v Hradci Králové. Tak jako i jiné místní firmy a
podnikatelé, tak i Štefanovo pekařství je pravidelným sponzorem v Lukové pořádaných akcí. Výrobky lukovské pekárny tak obohacují a zdobí tomboly či pohoštění na různých zábavách, setkáních apod.
Z různých akcí
Vítání občánků se 29. listopadu 2009 odehrálo ve znamení vítání sedmi holčiček. Na obrázku jsou dvojčátka Popelářovy se starší sestřičkou Klárkou.
Přátelské setkání s důchodci jsme letos uspořádali 16. října. Program obohatily
svým vystoupením nejmenší mažoretky "Světlušky" z Lanškrouna a mažoretky
seniorky .Dolce baby" z Dolní Čermné.
Floristické dílny pořádané paní Jiřkou Francovou si v Lukové našly své stálé příznivce a to jak mezi dospělými, tak i mezi dětmi a mládeží. Zpravidla jsou pořádány před vánočními a velikonočními svátky. Pod odborným dohledem si zde mohou zájemci sami vyrobit do bytu různé ozdobné vazby z přírodních materiálů a
doplnit vkusnými přízdobami
Mikulášská nadílka 4. prosince přinesla zúčastněným dětem pečeného čerta z lukovské pekárny, ovoce,
sladkosti. Nejdůležitější však byla návštěva velkého Mikuláše a čerta a drobnějšího andělíčka. Nás dospělé
pobavil program dětí z naší mateřské a základní školy, ochutnali jsme pohoštění, které jsme si navzájem sami vyrobili a zahřáli se vánočním punčem p. Luboše Kaplana (vánoční punč: pomeranč. džus, sypká směs
koření na svařené víno, med, vinný punč a kousek čerstvého pomeranče na doplnění a ozdobu).
Poděkování: Děkujeme všem složkám v obci a četným sponzorům, kteří navzdory krizi nepřestali dotovat a sponzorovat akce v Lukové nebo pomáhají jiným způsobem.
Sponzoři: Stavební a.s. Lanškroun, Asanace Žichlínek, ZOD Žichlínek, firna Vondra a Vondra Luková, Štefanovo pekařství Luková, Petroman - p. Eva Jandová, hotel Korado Č. Třebová - p. Jos. Janda, Konzum Luková - p. Boh. Jandová,
Myslivecké sdružení Luková, Sbor dobrovolných hasičů Luková, Sokol Luková, Oáza - prodejna zdravé výživy - Krskovi, Penzion pro psy - Kotěrovi, p. Čadová - keramika, Agrochem Lanškroun - suška Damníkov p. Carbol, Ekola České
Libchavy, p. J. Francová, Obecní úřad Luková, Ladislav Felcman-zahradník z Trpíka,
Zveme všechny na adventni koncert a společné zpívání známých koled v sohotu 12. prosince v 15 hod. do
kostela sv. Markéty v Lukové! Účinkuje Ženský pěvecký sbor Lanškroun a hudebni doprovod (kytara, basa, flétna, klarinet, housle). Vstupné dobrovolné.

Krásné vánoce a šťastný nový rok 2010

