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Lukovský zpravodaj podzim 2010

~ "Slovy můžeš zatajit cokoliv, skutky tě prozradí"
....•
)~

říká Francois de la Rochefoucauld, francouzský spisovatel a autor aforismů žijící v
letech 1613 - 1680

Kulturní dům v Lukové Po čtyřletém administrativním martyriu a mnoha jednáních ohledně
bezúplatného převodu kulturního domu z vlastnictví státu do majetku
Obce Luková lze říci, že se vše již chýlí ke konci.
Ještě jednou musí proběhnout nabídka prodeje tohoto státního majetku
veřejnosti a v případě opětného nezájmu začne Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových konečně připravovat smlouvu o bezúplatném převodu na Obec Luková. V této konečné fázi ohledně převodu
kulturního domu využíváme pomoci Ing. Petra Šilara - radního Pardubického kraje a kandidáta do senátu. S jeho radou a pomocí se budeme
snažit sehnat dotaci (nebo více dotací) na celkovou opravu tohoto objektu tak, aby nehyzdil naše náměstí a aby sloužil účelům, pro které byl'
vystavěn a určen.

Komplexní pozemkové úpravy v Lukově
Podle informací Pozemkového Úřadu z Ústí nad Orlicí by pozemkové úpravy měly skončit závěrečným
jednáním napodzim a začátkem příštího roku vydáním příslušného "Rozhodnutí" a jeho zápisem do katastru nemovitostí. Na zapsané pozemkové úpravy budou hned navazovat práce na novém územním plánu obce Luková. Tyto pozemkové úpravy probíhají zatím jen v katastrálním území Luková, v příštím roce začnou také v katastrálním území Květná u Lukové.
Na základě zapsaných hotových pozemkových úprav požádá Pozemkový úřad o dotaci na projekty a na
realizaci opatření vzešlých z těchto úprav - např. protipovodňová a protierozní opatření, generální oprava
obou záhumenních cest a výstavba některých nových polních cest tak, aby byl omezen provoz těžkých zemědělských strojů zastavěnou částí obce. Výstavba hned několika polních cest najednou po skončených
pozemkových úpravách probíhala letos např. v Žichlínku.
Dobrovolný svazek obcí Lanškrounska, jehož jsme členem, požádal o dotaci na projekt ohledně vybudování přírodě blízkých protipovodňových opatření v lanškrounském regionu, kam patří i navržený poldr mezi
Lukovou a Damníkovem. Poldr by měl zadržovat případné přívaly vody od Trpíka. Dalším krokem by mělo
být výběrové řízení na zhotovení projektu. O vývoji situace v této záležitosti budeme informovat zase příště.
Děti pomohly získat obci dotaci
O finanční prostředky na úpravu veřejného prostranství u trati v
Lukové i v Květné jsme v loňském roce žádali neúspěšně. Letos
jsme žádost opakovali. K tomu děti z naší základní školy nakreslily obrázky, jak si toto prostranství představují a také se spolu
s pí učitelkami písemně zavázaly, že budou sledovat, jak poro tou vysazené stromy, a podle svých možností se pod vedením pí
učitelek budou snažit udržovat tuto plochu v pořádku. Výkresy
dětí i společný závazek ohledně údržby této plochy jsme
k žádosti přiložili a poslali do Prahy na Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Výsledkem bylo schválení žádosti a přidělení finančních prostředků. Dětem za to patří velký dík,

Dotace v r. 2010
V letošním roce se nám navzdory krizi podařilo získat některé dotace a vylepšit si tak obecní rozpočet:
AKCE

ČÁSTKA

POSKYTOVATEL DOTACE

Pokračování opravy bytového domu v
Květné

100000 Kč
400000 Kč

Pardubický kraj
Mini ter tvo živ. Pro tředí - program
,,Zelená ú porám"

Uprava veřejného prostran tví:
Luková u trati
K větná u pěší stezky od kap-

300 000 Kč

Mini ter tvo pro mí tní rozvoj

Oprava kabin na hřišti

100 000 Kč

Pardubický kraj

Dokončení výstavby komunikace ke 4 rod.
domkům naproti stavebninám v Lukové

150000 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj

Oprava dveří a střechy kapličky v K větné

35000 Kč

Dobrovolný svazek obcí Lan krounska

Chladící vitrfna v obchůdku v Květné

15000 Kč

Pardubický kraj

•
•

ličky dolů

o další

dotace ještě máme požádáno: např.
o dotaci ze státního rozpočtu na zásahové prostředky pro dobrovolné hasiče,
o mimořádnou dotaci z Pardubického kraje na opravu havarijního stavu stropu v základní škole (je již
přislíbeno 120000 Kč),
o dotaci na opravu obecní budovy čp. 125 (býv.sběma mléka) z prostředků Pardubického kraje (je již
odsouhlaseno 500 000 Kč),
o dotaci na opravu válečného hrobu z Ministerstva obrany ČR.

Prostředky z různých dotačních titulů a z různých zdrojů se snažíme čerpat průběžně každý rok. Za poslední 4 roky se podařilo obecní rozpočet obohatit o téměř 5 milionů Kč.
Největší částku jsme získali v r. 2007 na opravu místních komunikací a to bylo 2.674 000 Kč - z ní jsme
tehdy opravili lávky přes potok, místní komunikace ve středu obce a komunikaci u řadovek v Lukové.
Doufejme, že i v příštích letech se nám ve shánění financí bude dařit a že úspory a škrty ve státním rozpočtu budou pro naši obec únosné.
Další podporu v podobě nízkoúročeného úvěru (3%) čerpáme a budeme čerpat ještě v příštím roce od Státního fondu rozvoje bydlení a to na dpkončení komplexní opravy bytů i celého bytového domu v Květné a
opravy ostatních obecních bytů.

Podnikatelé a firmy v Lukové
Firma Vondra & Vondra byla založena v roce 1992.0d samého počátku
se zaměřila jednoznačně na vývoj a výrobu mechanizačních prvků. Od
počáteční konstrukce jednoúčelových strojů na dle požadavků zákazníků
se postupně přešlo především ke konstrukci vibračních podavačů a pásových dopravníků. Jedná se nehlučný a čistý provoz, kde našli práci i mladí
lidé z Lukové i z okolních obcí. V současné době firma zaměstnává vysoce kvalifikované odborníky na tuto strojírenskou oblast. Vzhledem k neustálému nárůstu odběratelů a tím i zvýšeným požadavkům na výrobní kapacity, vyrostla u sídla firmy další moderní výrobní hala.
Tato firma patří k těm, kteří obětavě a často přispívají na spoustu akcí pořádaných v naší obci.

Lukovský kostel - architektonická dominanta naší obce - získal
v r. nový nátěr střechy na věži, která tím hodně "prokoukla". Letos
budou opraveny a natřeny hlavní vchodové dveře a to částečně
z prostředků dotace, z prostředků Římskokatolické církve - Děkanství
Lanškroun a z výtěžku vstupného z letního koncertu - poděkování
všem, kteří přispěli!
Dveře před opravou

Osada Květná - bytový
dům čp. 39

Dům Květná

čp. 39 "v novém kabátě"

V Květné budou brzy opraveny všechny 4 byty. Budova dostala novou
a zároveň zateplenou fasádu (z dotace "Zelená úsporám"), jsou vyměněna všechna stará okna za plastová a ještě zbývá opravit vchodové dveře.
Dokončuje se rekonstrukce 3. bytu a podle
finančních možností obce bude opravován i
poslední byt, aby se zájemce o jeho obydlení mohl co nejdříve nastěhovat. Vybrané
nájemné za užívání bytů pak pomůže obci
se splátkami výhodného nízkoúročeného
úvěru, který naší obci poskytnul Státní
fond rozvoje bydlení.
Letos v zimě ještě v lešení

Možná nevíte, že
•
•
•
•

•

•
•

•

naše obec nezvyšovala daň z nemovitostí - ke zvýšení daně z nemovitostí došlo v r. 2010 pouze na
základě novely zákona o dani z nemovitostí
počet obyvatel ke dni 30.9.2010 v Lukové byl 711, z toho v Květné 67
v r. 2010 bylo na Obecním úřadu v Lukové přivítáno 17 dětí
část mamutího klu cca 50 cm dlouhá byla nalezena v Lukové v r.
1959 při hloubení studny, bohužel v obecní kronice o nálezu není
žádný záznam, nález je uložen v depozitáři muzea v Lanškrouně
pan Jaroslav Junek pracoval 52 let jako hospodář v Mysliveckém
sdružení Luková -letos tuto funkci předal mladšímu myslivci,
p. Miroslavu Motyčkovi
okolo 100 diváků přišlo letos v dubnu do kulturního domu v Lukové na
divadelní představení Strakonický dudák
při většině nákupů nových elektrických spotřebičů a elektroniky můžete
starý spotřebič vrátit kromě sběrného dvora také prodejci, u kterého si
nové zboží kupujete
Občané Lukové mohou prostřednictvím obce získat nízkoúročený úvěr na opravy nebo modernizace svých bytů a domů. Pravidla pro použití prostředků z tohoto úvěrového fondu byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva obce Luková dne 26. srpna 2010. Podle těchto pravidel
mohou být podávány žádosti o výše uvedený úvěr denně od 1. října do 15. prosince 2010 na Obecním
úřadu v Lukové, kde je také možné získat všechny další podrobné informace ohledně možností čerpání úvěru. Prostředky do úvěrového fondu pro výše uvedené účely poskytne Státní fond rozvoje
bydlení.

~.

Diakonie Broumov - oblastní středisko se opět obrací na obce s prosbou o
uspořádání humanitární sbírky nepotřebných věcí potřebným lidem. V naší
obci tato sbírka proběhne ve dnech 15. a 16. října 2010. Použité, ale čisté ošacení i další nepotřebné věci přineste, prosím, do kulturního domu v Lukové v pátek 15. října od 14 do 17
hodin nebo v sobotu v době od 9 do 11 hodin. Letáček s podrobnostmi o sbírce najdete ve vývěsce u
obecního úřadu i na dalších místech v obci.
__________

Ze života v obci 2010

Dobrovolní hasiči z Lukové odčerpávají vodu ze
zatopeného podjezdu pomocí plovoucího čerpadla
po přívalovém dešti v červnu 2010

Cimbál v kostele v Lukové - letní koncert
v červ nu 2010

Pan Jaroslav Junek přebírá ocenění za dlouholetou práci (výroční schůze MS 2010)

Z vítání občánků dne I. října 20 10 - děti Klárka
Štefanova a Michal SmoJík
Foto: Stanislav Vimr

Vážení občané,
v souvislosti se svým končícím funkčním obdobím bych se s Vámi ráda podělila o některé dojmy ze svého působení
na obecním úřadu v uplynulých 4 letech.
Práci starostky mám ráda. Není jednoduchá a hodně mi vzala z mého soukromého života a volného času. Na druhé
straně mě však nesmírně obohatila poznáním mnoha oborů lidských činností a seznámením se se spoustou zajímavých lidí, od kterých jsem se mohla hodně naučit a kteří naší obci často podali pomocnou ruku.
V současnosti je taková doba, že náš obecní rozpočet je dosti závislý na tom, kolik peněz navíc si kde sami seženeme, aby bylo možné obec alespoň trochu a postupně rozvíjet. Nemusíme sic s takovým systémem úplně souhlasit,
ale stejně nám nezbývá nic jiného než se přizpůsobit daným pravidlům a dělat vše, co je v našich silách.
Ke zdárnému uskutečnění spousty akcí mj vždy, a mnohdy nezištně, pomáhalo spousta ochotných lidí z obce i z
mé vlastní rodiny. Bylo jich tolik, že není možné je všechny vyjmenovat, aniž bych na někoho nezapomněla. Kromě
jednotlivců jsou to i spolky a podnikatelé z Lukové i z blízkého okolí.
Nad veškerou činností obce po celé 4 roky pozorně bdělo a dohlíželo Zastupitelstvo obce Luková, jehož členové se
na začátku svého volebního období, jako i v minulých obdobích, zřekli svých odměn ve prospěch obecního rozpočtu.
Všem výše zmíněným lidem upřímně děkuji!
Bude-li to možné a pro většinu z Vás přijatelné, ráda bych ve své práci pro obec pokračovala
i v dalších letech. Snažila jsem se nikomu vědomě neukřivdit a neublížit, pokud se tak přesto stalo, dotčeným osobám se tímto moc omlouvám.
...
Miroslava Fojtů, starostka obce

