červen 2012
Obecní úřad

Lukovský zpravodaj - léto 2012
Hnízdo na vysokém sloupu na školní zahradě v Lukové opět obsadila čapí rodinka. Už 4. dubna přiletěl čáp a klapotem zobáku oznamoval, že tohle hnízdo je
právě jeho. Zanedlouho se na hnízdě objevila i jeho družka a teď už mají 4 mláďata. Nelze si nevšimnout, že se čápům v naší
obci líbí a vracejí se sem každý rok. Před 6 lety
prý létalo v jednu chvíli kolem kostela 45 čápů a
to včetně několika černých.
Také už se přihodilo, že se čáp v Lukové zranil
na vedení vysokého napětí a musel být odvezen
do záchranné stanice Zelené Vendolí, kde však
tehdy zkonstatovali, že čáp má natolik poraněné
nohy, že nezbývá než ho utratit. Doufejme, že
tyto čápy na hnízdě bude čekat lepší osud a že
budou mít v životě štěstí.

Informace o čápech a obě foto:
Ing. Stanislav Vimr

Různé informace


V současné době dokončuje obec opravu bytu v přízemí hasičské zbrojnice, další byt bude opraven v 1. patře kulturního domu.



Stavebními úpravami, které začnou začátkem prázdnin v budově základní školy, bude rozšířena kapacita
mateřské školy, jejíž stávající prostory nestačí. Pokud máte doma po svých dětech ještě opravdu zachovalé
hračky, můžete je věnovat právě do této nové třídy, která ve škole pro předškolní děti vznikne.



Na jaře byly též nově upraveny prostory obecní knihovny tak, aby měli její návštěvníci větší pohodlí při
vybírání četby. Nové regály na knihy jsou nyní ve 2 místnostech, takže pro návštěvníci teď mají místo i na to,
aby se na chvilku posadili a u stolku si knihy pohodlně prohlédli.



V těchto dnech proběhla též kolaudace opravy bývalého kadeřnictví. Budova prokoukla, ale z dotace bylo
možné hradit novou omítku jen na části budovy. Zbylou část budovy necháme omítnout na vlastní náklady
dodatečně. Prostory pronajmeme částečně p. Kučerovi k provozování masáží, druhá část budovy poslouží
jako technické zázemí pro obec a zaměstnance obce.



Začátkem července budou spuštěny nové webové stránky naší obce s adresou: www.lukova.cz.



V katastrálním území Květná u Lukové probíhají a budou probíhat i v příštím roce komplexní pozemkové
úpravy. Jedná se o tentýž proces jako v Lukové, kde tyto úpravy skončily v prosinci r. 2012 zápisem do katastru nemovitostí, ale s tím rozdílem, že v Květné budou tyto úpravy řešit i zastavěnou část obce.



Do konce roku 2012 hodlá obec ještě opravit prostory sběrného dvora (přesněji sběrného místa), některých
místních komunikací.



Obecní kroniku jsme nechali opsat na počítači a vytiskneme pro zájemce, kteří by si ji rádi přečetli a nemohou se zúčastňovat čtení kroniky na pokračování, které probíhalo v zimě a na jaře v zasedací místnosti obecního úřadu. Kronika bude k dispozici v obecní knihovně a v elektronické podobě též na nových webových stránkách obce.



Na obecním pozemku za lávkou u Volfových přibude stanoviště pro tříděný odpad. Prosíme o udržování
pořádku a čistoty!



Naše obec pro letošní rok získala dotace od Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč na opravu místních
komunikací a 30 tis. Kč na věcné vybavení pro dobrovolné hasiče také od Pardubického kraje. Nebyla nám
bohužel přiznána dotace na vybudování dětského hřiště a pro úpravu sběrného dvora. Oboje budeme tedy realizovat z vlastního rozpočtu. Do doby než vybudujeme dětské hřiště pro veřejnost, mohou maminky s dětmi
využívat v pracovní dny po 15. hodině a o prázdninách a víkendech po celý den zahradu u základní školy s
tím, že tam budou děti chodit s doprovodem dospělých a na vlastní nebezpečí. Případné návštěvníky těchto
prostor žádáme o udržování čistoty a nepoškozování zařízení zahrady.

Ukázka hasičské techniky z dětského
dne konaného v sobotu
9. června 2012 v Lukové
Radost dětem k jejich svátku udělali pořadatelé Dětského dne a to členové TJ Luková a SDH Luková. Pro děti tak byly
připraveny soutěže o ceny, malý kolotoč,
trampolína, houpačka, ukázka hasičské
techniky a občerstvení.
Náklady na tuto akci byly hrazeny z finanční podpory obce Luková, firmy Stepa
Lanškroun a z výtěžku burzy dětského
oblečení, kterou letos na jaře uspořádaly
maminky lukovských dětí - paní Šebrlová,
Jobáková a Dolečková.
Děkujeme!
Rodinné pasy – informace pro rodiny s dětmi ( z portálu Pardubického kraje)
Milí rodiče,
cílem projektu Rodinné pasy je přímá pomoc rodinám s dětmi do osmnácti let. Nabídkou slev bychom rádi zlepšili
přístupnost k širokému spektru kulturních akcí, zboží a služeb. Nabídka je o to zajímavější, že slevy lze uplatnit po
celém území České republiky, Slovenska a Dolního Rakouska.
Pardubický kraj je čtvrtým krajem, kde byl projekt Rodinné pasy spuštěn. Dalšími kraji, ve kterých projekt funguje
jsou kraj Jihomoravský, Olomoucký, kraj Vysočina, Zlínský, Ústecký a Královéhradecký. Připojením Pardubického
kraje do projektu pomůžeme rozšířit Rodinné pasy do další lokality České republiky.
Projekt vám nabízí nejen slevy, ale přináší s sebou také mnoho zábavy, soutěže pro děti a řadu vzájemných setkání.
Je jen na vás, v jaké míře této jedinečné nabídky využijete, a to jak v případě tipů na výlet, tak při svých nákupech.
Těším se na shledanou na některé akci Rodinných pasů!
Ing. Roman Línek - 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící v Pardubickém kraji. Registrace je ZDARMA.
Zájemci o Rodinné pasy mohou využívat slevy z oblasti kultury a sportu, nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). Největší slevy jsou nabízeny v oblasti volnočasových aktivit u poskytovatelů, kteří jsou příspěvkovými organizacemi Pardubického kraje, obcí a měst. Jedná se
o muzea, koupaliště, divadla, památkové objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce.
Více podrobností na www.rodinnepasy.cz
Informace - nabídka charity
Oblastní charita Ústí nad Orlicí dokončuje v Lanškrouně výstavbu Centra sociálních služeb, jehož záměrem je i poskytování chráněného bydlení. Tato služba je určena osobám se sníženou soběstačností od 18 let věku, které potřebují pomoc jiného člověka, ale nevyžadují dohled 24 h. denně. V Centru bude k dispozici sociální pracovník, který bude klientům napomáhat při různých činnostech (např. kontakt se společenským prostředím, při chodu domácnosti,
sociálně-terapeutické činnosti apod.)
Pozvánky
Letní koncert - kostel sv. Markéty v Lukové, neděle 17. června 2012 v 15 hodin, vstupné dobrovolné.
Lanškrounští pištci a jejich hosté pod vedením Mgr. Marty Obrové zahrají krásnou starou hudbu a také další populární melodie. Sólový zpěv: Aneta Andělová. Pořádá Obecní úřad v Lukové.
Pouťová zábava - kulturní dům Luková - sobotu 14. července 2012 od 20 hodin, hraje: Standa Celý, pořádá SDH Luková
Minifotbal, tradiční utkání - fotbalové hřiště Luková, sobota 28. července 2012, od 8 hod. ráno, pořádá
TJ Luková

Ocenění pro obec Luková
V letošním roce na jaře byla dokončena oprava válečného hrobu na hřbitově v Lukové. Vše začalo tím, že válečný
hrob vybudovaný před 64 lety už nutně určitou opravu potřeboval. Svazek obcí Lanškrounsko, jehož jsme členem,
nám na základě žádosti poskytl dotaci ve výši 29 tis. Kč za účelem opravy hrobu, další část nákladů ve výši 36 tis.
Kč hradila obec ze svého rozpočtu.
Vlastní práce prováděla firma Kamenictví Picek a spol., v.o.s. Lanškroun. Staré a silně popraskané vrchní desky byly
odstraněny a hrob odkryt. Bylo potřeba však znovu a důstojně uložit ostatky zastřelených zajatců. Vnitřek hrobky
jsme tedy nechali řádně vyčistit a kosterní ostatky uložit do nové rakve. Také vyzdění hrobky bylo třeba vyspravit a
pak už nic nebránilo tomu, aby byla oprava dokončena. K umístění nových leštěných desek na hrob bylo zapotřebí velkého jeřábu. Ten musel
materiál na lanech přenést přes hřbitovní zeď, kde pak pracovníci firmy
profesionálně a přesně všechny části usadili. Opraven je též svislý pomník s nápisem a rudou hvězdou. Ta nám připomíná, ke které armádě
oběti patřily.
Výsledek snažení obce a to i z minulých let, kdy byl opraven pomník
obětí z obou světových válek u autobusové zastávky, ocenila pí Heinrichová z Městského
úřadu v Lanškrouně
a spolu s obcí Strážná navrhla i obec
Lukovou na ocenění
Ministerstva obrany
ČR. Pamětní plaketa
nám byla slavnostně
předána na Krajském úřadu Pardubického kraje v
květnu
letošního
roku. U této slavnostní příležitosti jsme dne 11. května uspořádali pro veřejnost na
hřbitově v Lukové malou vzpomínkovou akci k uctění památky
obětí II. sv. války. Děti z naší základní školy si přečetly v kronice
obce, co se tehdy na konci války všechno v Lukové odehrálo a
nás, přítomné, s těmito událostmi seznámily. Nakonec zahrál Vojta Štefan na housle ruskou lidovou píseň. Na tuto malou a skromnou akci jsme pozvali i pí Heinrichovou z odboru kultury MěÚ
Lanškroun, aby si události z konce války připomněla s námi a Malá Esterka Sontáková přišla s maminkou a
položila na hrob květinovou vazbu vytvořenou šikovnýma ruka- s bráškou a přinesla na válečný hrob svíčku.
ma paní Jiřky Francové z Lukové. Paní Marie Hejlová promluvila
krátce k dětem i ostatním jako pamětnice vzpomínaných událostí.

V r. 1945 bylo u hřbitovní zdi zastřeleno 9
ruských zajatců. Nejprve byli pohřbeni v
hromadném hrobě za hřbitovní zdí a teprve
v roce 1948 byla těla exhumována a uložena do válečného hrobu na hřbitově.
Tito vojáci Rudé armády položili tisíce
kilometrů od svých domovů vlastní životy
za naši svobodu, za to, abychom tu dnes
mohli žít v míru.
Važme si jejich oběti a snažme se všichni
o to, aby už žádné další válečné hroby nemusely nikdy vznikat!

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře znovu
využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa,
10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí
prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je průměrně
16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro
hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme si ji představit například takto:
recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený
travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i
jízdárny, výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice na kola automobilů.
Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PURpěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PURpěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a
spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně
mohli postarat odborníci?
Víme, kam s vysloužilými
elektrospotrebiči!


Lze je odevzdat:
prodejci při koupi nového elektrospotřebiče

do sběrného dvora

