Svatá Markéta vede ţence do ţita.

Obecní úřad

červenec 2011

Lukovský zpravodaj - léto 2011
Léto je jiţ v plném proudu, před několika dny jsme si mohli připomenout svátek sv.
Markéty, jíţ je zasvěcen kostel v Lukové. Sv. Markéta je patronkou dívek, s jejím
svátkem je jiţ tradičně a podle mnoha pranostik spojován začátek ţní. Jejím znakem
(atributem) je drak., se kterým tato mučednice bojovala. Ţila ve 3. století našeho
letopočtu.
Za necelý měsíc po Markétě, uţ 10. srpna, má svátek sv. Vavřinec, další světec, k
němuţ se váţe obsah znaku naší obce. Je patronem archivářů, knihovníků, kuchařů a
koţeluhů a je jedním z mnoha patronů města Říma. Ţil také ve 3. století. Je
zobrazován, jak drţí v ruce rošt a to proto, ţe na
něm byl zaţiva upálen. Svatému Vavřinci je
zasvěcena kaplička v Květné (je v majetku obce
Luková).
Ve znaku naší obce je proto vyobrazen drak související s Markétou a její
mučednickou smrtí a dále rošt, který je atributem
sv. Vavřince. Kvítky v otvorech roštu souvisí s názvem části naší obce Květná.
Takto stručně jen na vysvětlenou pro všechny, kdo se občas u nás na obecním
úřadu ptají, proč máme ve znaku obce právě draka a rošt s kvítky.
Na svatého Vavřince brambory do hrnce.

Opět o kulturním domě v Lukové
Váţení občané Lukové,
konečně můţeme oznámit, ţe kulturní dům je jiţ náš. V dubnu 2011 byl ze strany Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových podán návrh na vklad smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti do katastru nemovitostí a
celá budova kulturního domu včetně přilehlého pozemku je jiţ zapsána na listu vlastnictví naší obce.Tomuto převodu
předcházelo, jak jsme jiţ několikrát informovali, mnohaleté úsilí, spousta nejdříve neúspěšných jednání a
nevyslyšených ţádostí. Obrat k lepšímu nastal, aţ kdyţ nám v jednání s úřady pomohla tehdejší senátorka za KDUČSL
Ing. Ludmila Müllerová. Přesto i potom jsme museli dokládat spousty dokumentů a posudků, chyběla jakákoliv
stavební dokumentace, kterou obec také musela nechat znovu zpracovat, museli jsme dokládat jakým způsobem je
nemovitost vyuţívána atd., atd. Při posledních jednáních nám opět pomohl tehdejší radní Pardubického kraje a
současný senátor za KDU-ČSL Ing. Petr Šilar. Nakonec muselo bezúplatný převod schvalovat ještě několik komisí
na krajských i celostátních úrovních.
Paní Ing. Ludmile Müllerové, panu senátorovi Ing. Petru Šilarovi i ochotným úředníkům Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na pracovišti v Ústí nad Orlicí i dalším osobám, které se téţ podílely
na úspěšném dotaţení naší snahy do konce, za obec Luková moc děkujeme!
Teď uţ je tedy budova naše a s tím nám vznikla i povinnost se o ni řádně starat a poohlíţet se po vhodném dotačním
titulu, ze kterého bychom mohli čerpat prostředky na nutnou a velkou rekonstrukci. Bude potřeba se také zamyslet
nad tím, zda opravovat tělocvičnu v prvním patře nad hospodou. Tam zatím funguje neoficiálně posilovna, ale je
otázkou, jestli by tělocvična byla vyuţívána tak, aby stálo za to ji opravovat. O tom všem budeme určitě jednat a
kaţdý můţe přijít se svým návrhem, jak prostory vyuţívat. Určitě není vhodné dělat v tomto směru unáhlené závěry
a bude dobře, kdyţ ponecháme na rozhodování, jak naloţit s těmito prostory, dostatek času. Konečné slovo pak bude
mít zastupitelstvo naší obce.
Doufejme, ţe se nám podaří časem prostředky na opravu tohoto majetku nalézt a za nějaký čas jiţ bude náš kulturní
dům uvnitř i zvenku vypadat jinak neţ dnes.

Opravujeme kabiny na hřišti
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Jiţ několik posledních roků hrozilo kvůli velmi
nevyhovujícímu stavu sociálního zařízení v kabinách na
hřišti, ţe bude fotbal v Lukové zakázán.
V loňském roce, kdy naše obec po několiletém
opakovaném ţádání obdrţela grant Pardubického kraje
ve výši 100 000 Kč na opravu sportovního zařízení,
jsme začali s opravou kabin na hřišti. Do tohoto objektu
nebylo po celá desetiletí investováno, proto je v něm v
současné době nutné opravit téměř všechno: střechu
(nové krovy, krytina), stropy, elektroinstalaci, rozvody
vody, sociální zařízení (záchody, sprchy),vnitřní omítky
a obloţení.
Nákup materiálu hradí obec částečně z výše zmíněného
grantu a z větší části ze svého rozpočtu. Projekt
zpracoval p. Ladislav Šebrle, který na stavbě neuvěřitelně obětavě a nezištně a nepřetrţitě pracuje jiţ od podzimu
loňského roku.
Pan Petr Duspiva, nynější předseda TJ Luková, pomohl zajistit podklady pro získání grantu a vzal si celou stavbu na
starost. Zajišťuje objednávání a dodávky potřebného materiálu a
po práci ve svém volném čase na opravě kabin také často přikládá
ruku k dílu. Celková oprava bude dokončena aţ příští rok a to
podle finančních moţností obce.
S opravou kabin souvisejí i práce v jejich okolí. Odvodnění
přilehlého pozemku a úprava terénu podél hřiště tak, aby bylo
moţné co největší plochu zeleně udrţovat travní
sekačkou.Celkové náklady na veškeré uvedené stavební i terénní
práce budou činit několik set tisíc korun
V současné době se jiţ práce uvnitř kabin chýlí ke konci a ještě v
létě bude moţné si zgruntu opravený interiér prohlédnout a vše
bude moci začít slouţit svému účelu.

Víte, ţe ….
...letošní ročník Lukovského mandelu byl jiţ pětadvacátý? První se uskutečnil 31.5.1986
...v roce 1946 byla v Lukové zaloţena místní lidová knihovna? Funguje tedy jiţ 65 let.
… na základě stíţností místních občanů jsme nechali umístit v lokalitě u bytovek na místních komunikacích nové
dopravní značky? Jedná se o značky „obytná zóna“, které u výjezdů z této zóny mají zároveň funkci jako značky
„dej přednost v jízdě“.
...začátkem příštího roku uţ by naše obec měla mít zpracovanou digitální katastrální mapu extravilánu, tj.
nezastavěné části obce a to na základě jiţ dokončených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Luková. Zároveň jiţ začínají práce na komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Květná u
Lukové.
… nám Pardubický kraj poskytl dotaci ve výši 100 000 Kč na opravy školní jídelny?
… ţe se letos ve dnech 19.-21. srpna bude na cvičišti Základní kynologické organizace v Lukové konat
celorepublikové mistrovství ČR mládeţe ve výcviku psů?
… 8. května letošního roku by se doţil 90 let zakladatel kynologie v Lukové i v Lanškrouně p. Vladimír Janyš?
Dne 27.12.2010 uběhlo 10 let od jeho úmrtí.
… na obecním úřadu můţete zakoupit knihu „Pardubický kraj“? Pojednává o městech a obcích našeho kraje, je
doplněna spoustou barevných fotografií z obcí. Obce se v knize prezentují svou historií i současností a také svými
zajímavými a barevnými obecními znaky. Kniha se hodí zejména jako krásný a hodnotný dárek, stojí 500 Kč.
… náklady na likvidaci odpadů v obci činily v r. 2010 částku 328 503 Kč? Vybrané poplatky od občanů ve výši
236 569 Kč nestačí na úhradu těchto nákladů a obec tedy doplácela 91 934 ze svého rozpočtu. Za to, ţe třídíme
odpad jsme však obdrţeli od firmy EKO-KOM příspěvek dle mnoţství vytříděného odpadu ve výši 47 783 Kč.

CYKLO GLACENSIS je největší mezinárodní cyklistická akce v česko-polském příhraničí, která
má za cíl podporovat cestovní ruch, sportovně-vzdělávací rozvoj a přátelské kontakty.
U nás v Lukové jsme se letos 20. května přivítali s touto dosti početnou skupinou zejména
zdatných a zkušených turistů včetně starostky Města Lanškrouna Mgr. Stanislavy Švarcové při
jejich krátké zastávce před Obecním úřadem v Lukové. Účastníkům jsme nabídli jako malé
občerstvení ochutnávku velkých kulatých koláčů z Lukové, které poskytlo Štefanovo pekařství
zdarma. Toto pohoštění přišlo prý velmi vhod, koláče s různými náplněmi byly čerstvé a výborné a
Lukovská pekárna za ně sklidila v Pardubicích prestiţní ocenění „Mls Pardubického
kraje“.Turistické jízdy Cyklo glacensis se můţe zúčastnit úplně kaţdý, kdo chce strávit pár chvil
v partě dobrých lidí, protáhnout své tělo a cestou se porozhlédnout po krásách Pardubického kraje.
V cíli, který byl letos v Dolní Čermné, byly pro cyklisty připraveny ještě sportovní hry a kulturněspolečenský program, účastníci zde přenocovali a druhý den se rozjeli na kolách domů.

Den Země v Lukové
Letošní svátek stromů a přírody jsme si v Lukové připoměli se
zpoţděním aţ u příleţitostné návštěvy senátora za KDU-ČSL Ing. Petra
Šilara v Květné.Vloni se p. senátorovi (ale i mnohým dalším) líbila
akce, kdy jsme slavnostně v Květné sázeli lípu na počest bývalého
ministra zemědělství Ing. Josefa Luxe. V sobotu 18. června letošního
roku pan senátor opět přijel do Květné a věnoval naší obci další strom tentokrát magnólii, která
bude zdobit prostranství
před opraveným
bytovým domem
(bývalou školou) v
Květné. Sázení doplnily
kulturním programem
děti z naší školy a
pomáhaly sázet - to mohl ostatně kaţdý, kdo se přišel podívat.
Výsadba dalších stromů a jiných dřevin na obecních pozemcích bude
pokračovat. Na okraji bývalého náhonu u prodejny p. Jandové v
Lukové nahradíme vykácené stromy výsadbou nových dřevinstromů a keřů.

Aktuality a výzvy
Nový územní plán Lukové, který je pro naši obec zpracováván, se týká všech občanů v obci i majitelů
nemovitostí v obou našich katastrálních územích. Z tohoto důvodu se obracíme na všechny obyvatele Lukové i na
další občany vlastnící zde nějaké nemovitosti, aby se zamysleli nad svými záměry ohledně vlastních nemovitostí,
vyplnili dotazník, který je přílohou tohoto zpravodaje a doručili zpět na obecní úřad.
Informace Městského úřadu Lanškroun - nová sluţba pro občany
Občané města Lanškroun a celé spádové oblasti si nyní nemusí volat, zda je připraven k vyzvednutí jejich
doklad. Na internetové adrese www.lanskroun.eu je zveřejněn stav vyřízení průkazů (řidičských, občanských,
cestovních). Stačí, kdyţ si uchováte pořadový lístek nebo si poznamenáte, kdy jste podali ţádost a na uvedených
webových stránkách v oddělení „Stav vyřízení průkazů“ uvidíte tabulku s textem, z ní poznáte, zda je vaše ţádost
jiţ vyřízena. Díky tomu budou občané vědět, zda je jejich průkaz jiţ připraven k vyzvednutí a nebudou muset tuto
skutečnost zjišťovat telefonicky.
V rámci vytváření fotogalerie do kroniky obce, ale i na webové stránky Lukové, se obracíme na všechny s
prosbou o zapůjčení starších fotografií ze ţivota v Lukové. Na obecním úřadu je ofotíme, doplníme jimi kroniku a
webové stránky obce. Budeme se snaţit ofotit donesené materiály na počkání, aby neměl nikdo obavy, ţe by se
mu fotografie mohly ztratit. Předem děkujeme za ochotu!
Na hřišti v Lukové je umístěn kontejner na odkládání posekané trávy ze hřiště a přilehlých pozemků. Do
kontejneru můţe posekanou trávu vysypat kaţdý obyvatel Lukové, takţe by se uţ posekaná tráva neměla
hromadit např. na březích potoka, kam se sypat nesmí, protoţe by v případě velké vody mohla zhoršit
povodňovou situaci. Kontejner máme zapůjčený od firmy „Ovocné školky“ Lanškroun - p. Michálek a jeho obsah
bude podle potřeby vyváţen, drcen a ukládán do kompostéru. Proto nesmí do kontejneru přijít ţádný jiný materiál
neţ tráva a popř. tenké větvičky do průměru cca 1,5 cm.

Školní rok v ZŠ Luková
V naší škole se snaţíme o to, aby děti odcházely do vyšších ročníků maximálně připraveny, aby jim školní ţivot
zpříjemňovaly různé další aktivity a proţily zajímavé dny. Můţeme směle říci, ţe škola je dobře vybavena a máme
spokojené děti i rodiče.
Prostory naší školy jsou poměrně velké. Učíme se ve dvou učebnách, svačíme a obědváme v jídelně, tělesnou
výchovu a volné chvilky ve školní druţině trávíme v tělocvičně. V letošním roce jsme investovali peníze
z evropských dotací a zmodernizovali výuku. K pěti stávajícím počítačům nám v obou učebnách přibyly nové tabule
s interaktivními funkcemi. Můţeme si ve výuce prohlíţet ukázky z internetu, sledovat naučné filmy, poslouchat
hudbu nebo pracovat ve výukových programech přímo na tabuli. Pouhým dotykem přemístíme obrázky nebo text na
ploše tabule. Práce na nových tabulích nás baví a oţivuje vyučování.
Za příznivého počasí rádi vyuţíváme naši rozlehlou zahradu.
Zlepšujeme svou obratnost na velkém herním prvku, který jsme si za
pomoci rodičů, sponzorů a vlastní práce pořídili. Na zahradě nechybí
ani pískové doskočiště pro skok do dálky, kladina, malé pískoviště a
lavičky pro odpočinek. Po dlouhé době se můţeme svézt i na
kolotoči, který nám opravili v dílně ZOD – děkujeme.
Učíme se o přírodě a sami o ni pečujeme. V předzahrádkách
pěstujeme okrasné keře a květiny, v zadní části zahrady jsme vysadili
několik stromů, o které se staráme. Zaléváme, zastřihujeme,
vyvazujeme a v zimě je chráníme proti okusu. Ţáci, kteří strom sázeli,
jej vybrali podle svého znamení zvěrokruhu (např. býku patří
borovice, lvu jilm, kozorohu bříza, blíţenci habr).
S ukončením školního roku můţeme zrekapitulovat svoji činnost – dvakrát jsme navštívili divadlo a muzeum
v Pardubicích, několikrát jsme byli v kině a v divadle v Lanškrouně, proţili jsme halloweenské a čertovské
vyučování, společně s rodiči jsme tvořili vánoční a velikonoční dekorace, vyráběli keramiku, pálili jsme čarodějnice
a spali ve škole. Poslední týdny školního roku jsme strávili ve škole v přírodě a to v Karlově pod Pradědem, na
cyklovýletě a atletických přeborech v Rudolticích.

Z letního zpívání v lukovském kostele
Muţáci z Pohořelic u Brna

Z červnového vítání občánků
Tobiášek, Justýnka a Andulka

Znak naší obce - s drakem spojovaným se sv. Markétou a roštem sv. Vavřince.

Přejeme hezké léto!
Za OÚ Luková: M. Fojtů

Váţení občané,
v současné době probíhá zpracování Územního plánu Luková. Tento dokument stanoví
koncepci dalšího rozvoje obce a je závazný pro veškerou stavební činnost v obci. Vyzýváme
Vás k aktivní účasti na procesu při jeho zpracování.
Zastupitelstvo obce se obrací :
A. na vlastníky pozemků ve správním území obce, kteří mají zájem poskytnout tyto
pozemky pro novou výstavbu v obci - pro veřejnou výstavbu
B. na vlastníky pozemků ve správním území obce, kteří uvaţují o nové výstavbě na
vlastním pozemku – pro vlastní výstavbu nebo pro výstavbu rodinnými příslušníky
C. na budoucí investory staveb, kteří mají zájem o výstavbu v obci a nemohou najít vhodný
pozemek
D. na vlastníky nemovitostí, kteří uvaţují se změnou vyuţívání některého z pozemků
( orná půda – les, trvalý travní fond – zahrada, trvalý travní fond – vodní plocha, apod.),
aby své nabídky a poţadavky sdělili nejlépe písemně do 31. července 2011 Obecnímu
úřadu v Lukové.
............................................................................................................................................................................
ZDE ODDĚLIT - ODEVZDAT NA OBECNÍ ÚŘAD
Ţádám o zařazení následujícího pozemku do zastavitelného území územního plánu :
Parcelní číslo

Navrhované vyuţití (bydlení,
sportovní plochy, apod.........)

řemeslná

provozovna,

Adresa vlastníka nemovistosti:

Poznámka:
Tento materiál bude slouţit jako podklad pro projektanta, který by měl na jeho základě vypracovat návrh
rozvojových ploch v obci. Zařazení Vámi navrhovaného pozemku do zastavitelného území není automatické, ale
musí být v souladu s cílem a úkoly územního plánování.

