Prosinec 2011
Obecní úřad

Zimní Lukovský zpravodaj 2011
Je prosinec a vrabec prosí,
mějte lásku v duších.
A listonoši klapky nosí na promrzlých uších.
Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl,
mráz řeku opřádá.
Postůj chvíli, chvíli, chvíli, budeš bílý, bílý
bílý, protože se krásně chumelí.
Bílou plání, plání, plání, pán a paní, paní, paní,
do lesa si vyšli na jmelí.
Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku
v duších….
(z půvabné písničky J. Uhlíře a Zd.Svěráka)

Foto: Ing. Stanislav Vimr, 2010

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední Lukovský zpravodaj v letošním roce. Bude Vás informovat o dění v obci a o práci
místního obecního úřadu v uplynulých několika měsících.
Výsadba stromů v obci
Stromy – obrovští zástupci rostlinné říše se tyčí vysoko nad hlavami nás, obyčejných smrtelníků. Jsou jakýmisi
strážci a symboly veliké síly, dlouhověkosti a nadčasovosti. Přesto se občas musí přikročit k jejich pokácení a aby
byla hned alespoň částečně nahrazena ekologická újma, která pokácením stromu vznikla, provádí se tzv. náhradní
výsadba. Náhradní výsadba, větší či menší, je v Lukové prováděna každý rok. Např. na pozemku bývalého náhonu u
prodejny paní Jandové bude vysazena buď ještě letos nebo hned na jaře příští rok řada stromů jako náhradní výsadba
za kácení, které v těchto místech proběhlo na jaře. Další strom (jírovec) bude ještě letos zasazen na některý
z obecních pozemků.
Dotace
Naše obec v r. 2011 žádala o různé druhy dotací od různých poskytovatelů a využila je takto:
- oprava jídelny v základní škole – opravena byla podlaha, obklady, výdejní okénka, pořízen nový nábytek
- první část nového územního plánu obce Luková
- oprava válečného hrobu na hřbitově
- kulturní a sportovní akce – Lukovský mandel a letní koncert v kostele v Lukové
- částečná výstroj a vybavení pro dobrovolné hasiče v Lukové (rukavice, speciální přilby apod.)
- postupná oprava čp. 125 (bývalé kadeřnictví)
Výše uvedené akce dotoval (tj. částečně financoval) Pardubický kraj, oprava jídelny ve škole byla z prostředků
Pardubického kraje uhrazena celá. Na celkem nákladnou opravu válečného hrobu přispělo
Sdružení obcí Lanškrounska.
E - box
Naše obec obdrží začátkem příštího roku zdarma 2 ks tzv. e-boxu. Tento malý kontejner je určen ke
sběru vysloužilých drobných elektrozařízení (kalkulačky, telefony, walkmeny, MP3 přehrávače,
fény, drobná počítačová zařízení, hračky apod.), která dosud končila převážně v popelnicích a pak
na skládkách. Tato zařízení je však možné recyklovat a tím ušetřit životní prostředí od mnoha
nebezpečných látek. Odevzdaná elektrozařízení jsou rozebrána, jsou z nich odstraněny součásti
obsahující nebezpečné látky. Zbylý materiál se třídí podle druhu a drtí se, aby se pak dal znovu
použít na výrobu nových výrobků.

Nový jízdní řád autobusů (začne platit 11. prosince 2011)
Společnost OREDO (organizátor regionální dopravy) je pověřena Pardubickým krajem k vytvoření nových
jízdních řádů. Občané mohli sdělovat své připomínky ohledně sestavení jízdních řádů a to prostřednictvím obecních
úřadů. Ačkoliv mají nové jízdní řády zanedlouho začít platit, stále ještě nejsou ukončena veškerá jejich projednávání.
Oredo se např. domnívalo, že by v Lukové stačil jeden školní autobus do Lanškrouna a spoj, který nyní odjíždí
z náměstí v Lukové v 7.36 hod. chtěli zrušit. Nakonec zřejmě vyřeší situaci tak, že první autobus, odjíždějící z
náměstí v Lukové v 7.17 hod. nebude v Lukové stavět (zastaví pouze v Lukové U mostu) a pak projede bez zastávky
do Lanškrouna a to proto, aby se stihnul otočit a vrátit se do Lukové na náměstí. Odtud odveze další cestující, kterým
stačí jet o něco později, ze všech dalších zastávek v Lukové do Lanškrouna, a to tak, aby děti stihly v Lanškrouně
přijít včas do škol. Přesný čas odjezdu z jednotlivých zastávek bude ještě upřesněn. Zároveň ale budou přidány i ráno
a dopoledne spoje, kterými je možné se do Lanškrouna dostat např. 6.17, 11.17. hod. Nově budou naší obcí 3x denně
projíždět i víkendové spoje. V odpoledních hodinách bude z Lanškrouna jezdit několik spojů oproti současnému
stavu navíc. Přesné časy na jednotlivých zastávkách je možné si nalézt na webových stránkách www.oredo.cz, kde je
trvale umístěn návrh jízdních řádů, který je zatím do doby než nový jízdní řád začne platit, v pracovní verzi a je stále
aktualizován
Další novinkou je, že z Lanškrouna bude jezdit pravidelný večerní spoj asi ve 22.15 hod pro pracující, kteří se
potřebují vrátit z odpoledních směn do Lukové a Damníkova.
Bohužel příliš brzký odjezd školního autobusu do školy v Damníkově (odjezd z nám. v Lukové 7.02 hod.) se
posunout nedá a děti tedy budou v Damníkově ve škole už před půl osmou hodinou. Podle sdělení paní ředitelky se
však škola bude snažit vyjít žákům vstříc a začátek vyučování posunout tak, aby žáci nemuseli zbytečně každý den
třičtvrtě hodiny po příjezdu autobusu čekat.
V případě, že by nový jízdní řád nevyhovoval většímu počtu cestujících, je stále a to až do 15.ledna 2012 možné
podávat připomínky, kterými se bude společnost Oredo zabývat. Je nutné podotknout, že snaha vyhovět obcím
nakonec byla a že Pardubický kraj i tato organizací a optimalizací dopravy pověřená společnost je limitována
finančními prostředky, kterých je v posledních letech méně a méně. Zástupci této společnosti i Pardubického kraje se
prostřednictvím starostů obcí obracejí na obyvatele obcí s tím, aby si uvědomili, že jedině maximálním využíváním
veřejné dopravy je možné si v obci tuto dopravu v potřebném rozsahu udržet i v dalších letech.

Vítání občánků

Celkem 11 nových občánků jsme přivítali do naší obce za uplynulý rok. Starší kamarádi z naší obce – Vojta,
Viktorka, Liduška,Pavlínka, Zituška a Nikolka pod vedením paní učitelky Vašíčkové zpívali a přednášeli miminkům,
jejich rodičům i dalším hostům na poslední letošní malé slavnosti vítání občánků v listopadu 2011 a v obecní kolébce
se tak pokolébali malý Ríša Popelář, Vlastík Sýkora a Nelinka Klíčová.

Různé
•

Daň z nemovitostí zůstává v r. 2012 ve stejné výši, tj. dle novely zák. o dani z nemovitostí platné
od r. 2010.

•

Náklady obce na odvoz a likvidaci odpadů jsou rok od roku vyšší . Výši poplatků za odpady (i poplatek
ze psa) však pro r. 2012 přesto neměníme a z obecního rozpočtu budeme dotovat opět vyšší částkou.

•

Poplatek za odpady 350,- Kč za osobu a rok a poplatek za jednoho psa 90 Kč a 120 Kč za každého
dalšího je nutno uhradit nejdéle do 31. března r. 2012. Včas neuhrazené poplatky bude obec
vymáhat ve dvojnásobné výši (lze vymáhat i trojnásobek).

•

Na základě množících se stížností se obracíme na všechny chovatele psův Lukové i v Květné, aby při
jejich venčení udržovali čistotu a nenechali je znečišťovat veřejná prostranství. Nikomu z nás přece není
příjemné chodit denně např. k poštovní schránce „ozdobené“ nevábnými hromádkami či hromadami psích
exkrementů. Na veřejném prostranství po svém psovi prosím ukliďte (výkaly seberte do igelitového
sáčku) a vyhoďte do popelnice.

•

Od pondělí 21. listopadu je již v Lukové znovu otevřeno pohostinství - novým nájemcem a hostinským
zároveň je p. Jaromír Konárek.

•

Webové stránky obce Luková jsou sice dostupné, ale v současné době nejsou již aktualizovány. Začátkem
roku 2012 budeme mít stránky nové.

•

Zimní období je kromě sněhových radovánek pro děti a lyžaře spojeno také s mnohými problémy
v dopravě. Každoroční zimní údržba místních komunikací je pro každou obec či město finančně velmi
náročná a přináší spoustu problémů. Přes veškerou snahu se nám ne každou komunikaci podaří včas
prohrnout nebo posypat, prosíme tedy o shovívavost a pochopení.

•

Tříkrálová sbírka proběhne v r. 2012 pravděpodobně v sobotu 7. ledna. Přes veškeré ekonomické
problémy se v posledních letech byli všichni dárci štědří a pro Českou charitu se podařilo každý rok vybrat
větší a větší obnos.

•

Na hřbitově u zdi kostela se hromadí odpad - obrubníky či starší desky nebo jejich části, které
pravděpodobně zbyly po opravě různých hrobů. Prosíme všechny majitele tohoto materiálu, aby jej po
sobě uklidili. Pokud tak neučiní do konce března r. 2012, nechá jej obec zlikvidovat. Zároveň
upozorňujeme, že správně by měla každá kamenická firma ohlásit na obecním úřadu, kdy a jakou činnost
hodlá na hřbitově provádět a samozřejmě by po ní žádný nepořádek neměl zůstat.

Zveme Vás na:

Mikulášskou nadílku pro děti (opět s kouzelníkem) a vystoupením dětí z MŠ a ZŠ Luková pořádá
obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí obce ve čtvrtek dne 1. prosince 2011 v kulturním domě
v Lukové od 17.00 hod. Jako vstupné přinesou dospělí talířek se sladkým nebo slaným pohoštěním,
které obecní úřad doplní prodejem vánočního punče, grogu, čaje a kávy.
Adventní koncert se uskuteční v sobotu dne 3. prosince 2011 v 15 hodin v kostele sv. Markéty
v Lukové. Účinkuje TRIO Š.O.K. z Lanškrouna (klavír, housle, zpěv) a děti ze Základní školy Luková.
Vstupné dobrovolné, vánoční punč na zahřátí.
Čtení z kronik obce Luková pořádá pro zájemce o historii obce kronikářka obce pí Čtvrtečková a Obecní úřad
Luková v zasedací síni Obecního úřadu dne 28. prosince 2011 od 15 hodin.
Poděkování: Děkujeme všem složkám v obci a četným sponzorům za dary nebo jinou podporu v obci konaných akcí (dětského
dne - TJ Luková a dobrovolní hasiči, postavení vánočního stromu - hasiči a myslivci. Kulturní komise zajišťuje např.
gratulování jubilantům, organizaci setkání s důchodci, dětského karnevalu, mikulášské nadílky pro děti, koncertů atd.
Sponzoři: Stavební a.s. Lanškroun, Asanace Žichlínek, ZOD Žichlínek, firna Vondra a Vondra Luková, Štefanovo pekařství ,
hotel Korado Č. Třebová - p. Jos. Janda, Myslivecké sdružení Luková, Sbor dobrovolných hasičů Luková, Sokol Luková, Oáza
- prodejna zdravé výživy - Krskovi, Penzion pro psy - Kotěrovi, p. Čadová - keramika,Ekola České Libchavy, p. J. Francová,
DS Delta Lubná.

Krásné vánoce a pevné zdraví v novém roce
Vám všem přejí za Obecní úřad v Lukové
starostka obce Miroslava Fojtů a pí Věra Dušková - účetní obce

Na tomto letáčku jsou uvedené příklady různých druhů zařízení, která lze odevzdávat do sběrného dvora v Lukové. Obec již zajistí zdarma jejich odvoz k odborné a
ekologické likvidaci u speciálních firem, jako je např. Asekol nebo zde uvedený Elektrowin, který např. částečně sponzoruje i tisk tohoto zpravodaje.

