Je všude klid a padá sníh, do bílých ulic
vánočních jen tichá píseň nocí tiše stoupá.
Když její tóny zaznějí, tu všichni lidé s nadějí a pokorou zpívají Halleluja.

Obecní úřad Luková

prosinec 2012

Lukovský zpravodaj vánoční 2012

Tak poslouchej ten její hlas, co vrací se ti
zas a zas, když zlatá záře nad obzorem vstává. Pak strach a zloba pominou, nad zasněženou krajinou, teď k hvězdám stoupá nápěv Halleluja…
( ze známé populární písně Leonarda Cohena,
text: Pavel Zajíc)

Vážení občané,
náš obecní zpravodaj, který vychází ne úplně pravidelně a tedy spíše jako občasník, Vám před Vánocemi opět přináší
nová sdělení o dění v obci.
Odpady v obci
Likvidace stále přibývajících odpadů je v mnoha obcích problémem a řeší se různými způsoby sběru či třídění za
účelem recyklace. Také v Lukové dojde po Novém roce k některým zásadním změnám v této oblasti. Firma Ekola
České Libchavy zavádí v r. 2013 označování popelnic známkou. Neoznačené popelnice nebudou moci být od
1.4.2013 vyváženy. Známky obdrží všichni poplatníci poplatku za odpady na obecním úřadu např. při úhradě tohoto
poplatku, popř. po domluvě lze známku doručit i jiným dohodnutým způsobem. Známky na popelnicích v některých
obcích fungují úspěšně již celá léta.
Výše poplatku za odpady na r. 2013:
Podrobnosti a další změny ohledně povinných poplatníků najdete v obecně závazné vyhlášce obce. Vyhláška bude
od 2. ledna 2013 nastálo umístěna na webových stránkách obce Luková (www.lukova.cz) a před tímto datem bude
zveřejněna i na úřední desce před obecním úřadem.
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání rozhodlo, že na r. 2013 obec nebude poplatky za odpady zvyšovat a zůstanou ve stejné výši jako dosud, tj. 350 Kč na osobu a rok. Poplatek ze psa také zůstává ve výši 90 Kč za
jednoho psa a 120 Kč za každého dalšího.
Obec požádala též o nové kontejnery na tříděný odpad. Jakmile nám je firma Eko-kom dodá, budou umístěny na novém stanovišti pro tříděný odpad a to na menším obecním prostranství u bytovek. Na naši žádost obdržíme výměnou
za žluté ne příliš vyhovující zvony kontejnery na plasty s vrchním otvíráním.
Některé zajímavé statistiky o třídění odpadu

Průměrná domácnost v ČR za rok 2011 vytřídila 21 kg plastů, 26 kg skla, 30 kg papíru

Celkem bylo v r. 2011 vytříděno a zrecyklováno 72 % veškerých obalů

Výrobky z recyklovaných surovin: z plastů - láhve na nápoje a tekutiny, např. plastové přilby, ale i trička atd.
ze skla - obaly na nápoje a jiné tekutiny
z papíru - nové kartony, tiskoviny
Náklady obce za odvoz a likvidaci tříděného odpadu v r. 2011 činily 140 931 Kč, z toho jsme od firmy Eko-kom
obdrželi bonus ve výši 68 883 Kč zpět jako odměnu za třídění. Tato odměna stoupá s množstvím vytříděného odpadu
v kontejnerech.
Náklady za svoz a uložení netříděného odpadu (tj. za popelnice a velkoobjemový odpad ze sběrného dvora) činily v
r. 2011 částku 229 573 Kč. Celkové náklady činily pro obec 301 621 Kč, vybráno na poplatcích bylo 248 509 Kč.
Budeme-li se tedy snažit více třídit, budou i náklady na likvidaci směsného odpadu nižší a nebude vznikat tlak na
zvyšování poplatků.
Ohledně tříděného odpadu se tímto obracíme na všechny, kterých se to týká s prosbou, aby do kontejnerů na tříděný
odpad (plasty a papíry) nedávali staré hadry, koberce a další odpad, který patří do sběrného dvora. A ještě upozorňujeme, že PET lahve by měly být před vhozením do kontejneru sešlápnuty (stejně i papírové krabice), aby v nádobě
nezabíraly zbytečně mnoho místa.

Nové občánky Lukové Bibianku, Terezku, Natálku a Vašíčka přivítali hezkým vystoupením jejich starší kamarádi
ze školky - Natálka, Dominik, Ivanka, Michalka, Anežka a Klárka

Burzu dětského oblečení zorganizovaly na podzim letošního roku mladé maminky paní Jobáková, Dolečková a
Šebrlová. Sál našeho kulturního domu zaplnily stoly plné oblečení. Každý kousek musely vzít organizátorky burzy
několikrát do ruky, zapsat jej, označit cenovkou a po skončení akce neprodané věci zase vrátit majitelům. Burza se
vydařila a výtěžek z ní byl věnován na občerstvení při setkání rodičů s dětmi a vypouštění lampionků štěstí a při dalším setkání dětí a to na letošní Mikulášské nadílce.
Lampionky štěstí s vepsanými vánočními přáníčky vypouštěly děti s rodiči společně při setmění 1.prosince. Akci
zorganizovali naši dobrovolní hasiči spolu s některými maminkami. V kulturním domě se nejdříve děti za doprovodu
rodičů sešly, připravily přáníčka a lampionky a pochutnaly si na perníčkách od paní Šebrlové. Rodiče se zahřáli trochou vánočního punče a všichni společně vyrazili na pole, kde do tmy vypustili lampionky s vepsanými vánočními
přáníčky. Organizátoři tímto děkují za věnované ingredience do perníčků - panu Balákovi za med a paní Blažkové za
domácí vajíčka!









Hrobová místa - smlouvy na hrobová místa bude obec Luková obnovovat začátkem roku 2013
Dotaci na varovný protipovodňový systém a bezdrátový rozhlas obdrží naše obec během r. 2013. S námi
dotaci obdrží a stejný systém vybuduje v příštím roce i obec Damníkov a Žichlínek. Obec Luková v této akci
zastupuje všechny tři spolupracující obce.
Další třídu a sociální zařízení pro předškoláky jsme na základě požadavků rodičů na zvýšení kapacity předškolního zařízení zbudovali v budově základní školy. Podobně řešily nedostatek míst ve školkách i další obce
a města. Prostory však vyžadovaly velké úpravy - otlučení omítek, nové rozvody el. energie, nové stropy, podlahy a také vybavení nábytkem, lehátky atd. Byl upraven i další vchod do budovy a zřízena nová společná šatna pro školní i předškolní děti. Na školní zahradě přibylo pískoviště a oplocení, které je zatím provizorní - na
jaře bude dokončeno řádně.
Fotbalový kroužek pro děti v naší obci vedou p. Duspiva, Chaloupka a Šípek. Balony dětem uhradila obec,
rozlišovací dresy zasponzoroval p.Pirkl. Oddíl navštěvují i děti z Damníkova. V létě trénují na hřišti v Lukové,
v zimě v tělocvičně v Damníkově a ve škole v Lukové.
Sraz motorkářů se konal v září na místním hřišti. Navzdory velkým obavám z této akce vše proběhlo velmi
dobře a ke spokojenosti všech, účastníci se dobře pobavili, organizátoři po sobě vzorně uklidili a nezaznamenali jsme žádné stížnosti. Jednalo se o akci dobročinnou - výtěžek byl věnován dětem v dětském domově v
Dolní Čermné.

Pozvánky:
Dětský Silvestr - tradičně 31.12. v kulturním domě v 10 hodin dopoledne,
ve 12 hod. společný přípitek, hudba, tancování a soutěže pro děti,
tombola - každý los vyhrává. Občerstvení zajišťuje pí Jandová.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Hra s jesličkami - ve čtvrtek 3. ledna 2013 v kulturním domě v Lukové v
18 hodin, vstupné dobrovolné. Účinkují: Orchestr Musica Viva, Cimbálek, Divadlo ve středu a žáci zákl. umělecké školy Lanškroun. Vhodné pro
děti.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poznáváte zimní Lukovou?

Přeji všem Vám krásné svátky a do nového roku 2013 hodně zdraví a také štěstí, které však nikdy nepřichází v podobě peněžní poukázky nebo účtu v bance, jak říká ve svém moudrém citátu Lev Nikolajevič Tolstoj!
Starostka obce M. Fojtů

