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ADVENT
Dávno to tam je pestré kvítí,
louky už medem nevoní,
teď v ranní mlze u cest svítí
jen černé větve slivoní.

Posvátný klid halí krajinu
nakrátko utichá věčný shon
příroda usíná, chystá se na zimu,
jen někde v údolí slyšet je zvon.

Chaloupky bílé v horské stráni
před chladem střeží lidskou něhu
a každým ránem za svítání
vyhlíží třpytivé vločky sněhu.

A stará třešeň stříbrem oděná
zhlíží se v modravém zrcadle ledu,
tráva je krajkou zdobená
a smrky v jíní u posedu.

Doma už voní cukroví
na stolech plno je ovoce,
advent nám s nadějí napoví,
že blíží se krásné Vánoce.
Josef Kvičera : NÁVRATY (2010)
Po pozemkových úpravách v k.ú. Luková
Neuběhlo příliš mnoho času od dokončení komplexních pozemkových úprav a již se u nás v obci budou realizovat
některé záměry z tzv. plánu společných zařízení Luková. Tento plán, vzešlý z pozemkových úprav a schválený
zastupitelstvem obce, obsahuje protierozní a protipovodňová opatření, návrhy na řešení cestní sítě mimo zastavěnou
část obce a návrhy na výsadbu zeleně v polích.
Státní pozemkový úřad spolu s obcí požádal o dotaci z evropských fondů na opravy a vybudování některých polních
cest a zatravněných průlehů. Žádost byla ohodnocena vysokým počtem bodů a tudíž také letos na jaře schválena.
Nyní budou probíhat výběrová řízení na zhotovitele a další jednání, která jsou důležitá pro zahájení vlastních prací.
V roce 2014 se začne s vlastními stavebními pracemi v hodnotě 48–52 milionů korun. Opravovat se totiž budou obě
záhumenní cesty, nově se mají budovat některé cesty (příčnice) od silnice na pole, cesta za druhým (vysokým)
železničním podjezdem až k silnici na Lanškroun. Od tohoto podjezdu bude vybudována též polní cesta, která
vlastně propojí Lukovou se Žichlínkem. Všechny tyto cesty jsou vyprojektovány s ohledem na velkou a těžkou
mechanizaci, kterou naše zemědělské družstvo používá.
Jelikož uskutečnění plánů na výstavbu cest a dalších zmíněných opatření je v zájmu jak zemědělců, tak i nás všech
ostatních, dohodli se ZOD Žichlínek a obec Luková a přibližně stejným dílem se podíleli na úhradě nákladů na
projekty těchto staveb. Touto cestou bychom rádi šli i v příštích letech, kdy opět plánujeme zařadit do rozpočtu
určitou částku pro tyto účely - např. brzy po Novém roce se začne s projektovou přípravou na plánovaný poldr mezi
Damníkovem a Lukovou, který by měl zadržet případnou velkou vodu z trpického potoka a ochránit tak zastavěnou
část Lukové, kde se podél potoka nachází celkem hustá zástavba.
Pozemkové úpravy již byly dokončeny i v Damníkově, takže v nejbližších letech, bude-li i obec Damníkov se
Státním pozemkovým úřadem úspěšná s žádostí o dotaci tak jako Luková, dojde k navázání záhumenní cesty z
Lukové podél zastavěné části obce Damníkov.
Po dokončení vybudování cestní sítě v příštím roce, ale i v dalších etapách v příštích letech, bychom měli opravdu
pocítit úlevu ohledně pohybu traktorů a nákladních automobilů ZOD Žichlínek. S novou sítí polních cest vzniknou
jistě i nové a zajímavé okruhy pro cyklisty, někde budou tyto cesty využívat k procházkám třeba děti ze školy nebo
maminky s kočárky atd.
V současné době probíhají komplexní pozemkové úpravy i v Květné a v Trpíku. Zastupitelstvo naší obce na svém
posledním zasedání schválilo již plán společných zařízení v katastrálním území Květná u Lukové. Za několik let by
tedy mohlo dojít i zde k budování sítě cest a také zde by se místním jistě ulevilo, kdyby traktory nemusely v takové
míře projíždět vesnicí mezi domy.

Fotbalový kroužek pro děti v Lukové
V červnu 2012 byl založen fotbalový
kroužek pro děti. Na začátku se přihlásilo a
také chodilo 15 chlapců a 1dívka.
Na jaře letošního roku jsme naše malé
fotbalisty přihlásili do už rozběhnuté
mistrovské soutěže, kde se hraje systémem
podzim-jaro.
Naši hráči patří do věkové kategorie "mladší
přípravka" .V této kategorii mohou
momentálně hrát hráči narozeni v roce 2005
a mladší (u děvčat je to posunuto o rok, tzn.
2004 a mladší). V této kategorii se hrají
zápasy systémem turnajů, kterých se vždy
účastní 4 týmy, kde hrají každý s každým.
Během jara jsme odehráli 6 turnajů.V takto rozběhlé soutěži a vlastně bez žádných zkušeností naši malí fotbalisté
platili nováčkovskou daň, kde zatím nemohli soupeřům konkurovat. Na posledním turnaji a v posledním zápase
jara se nám konečně podařilo soupeře porazit.Takže jsme na turnaji skončili poprvé na vynikajícím 3.místě.
Během letní přestávky byli 4 hráči na soustředění v letním kempu v Letohradě.V létě jsme odehráli jeden letní
turnaj v Němčicích, kde jsme ze 7 týmů skončili na 4.místě (na fotbalistech, kteří byli v Letohradě bylo opravdu
znát, že trénovali pod zkušenými trenéry).
Na podzim jsme děti opět přihlásili do mladších přípravek a pak už děti vběhly na soupeře jako ostřílení hráči.
Odehráli jsme celkem 7 turnajů (4 x 1.místo, 2 x 2.místo a 1 x 3. místo). Momentálně máme k dispozici 12 hráčů.
Samozřejmě, že jako každý sport, tak i dětský fotbal se neobejde bez finančních prostředků. Přestože platí rodiče
za každého fotbalistu 1500 Kč za sezónu, tak to naše náklady nepokrylo(dresy, fotbalové vybavení, branky, sítě
atd.). Náklady byly několikanásobně vyšší. Proto chci všem poděkovat, kteří nás finančně podpořili: obec
Luková,obec Damníkov, Agrochem Lanškroun, Michal Pirkl - kovošrot Lanškroun, Tomáš Hejl – Damníkov,
Vondra a Vondra Luková, Fortell Lanškroun, Komfi Lanškroun, pí
Koudelková Eliška - holičství Damníkov, Forea Lanškroun. Ještě chci
poděkovat Jiřímu Potužníkovi a Pavlu Pickovi za to, že nám svařili
fotbalové branky.
Na závěr bych chtěl poprosit rodiče, kteří mají doma sportovně
naladěného chlapce nebo dívku narozeného v roce 2005, 2006, 2007, ať je
přihlásí do fotbalového kroužku. Děti se tam naučí hrát v kolektivu, budou
mít pohyb a nebudou jenom u počítačů, online her a podobně. Informace o
dění v našem dětském fotbalovém oddílu mohou zájemci sledovat i na
webových stránkách obce Luková.
Pavel Šípek, vedoucí dětského fotbalového oddílu

Samosprávy obcí a měst
pod Orlickými horami
snížily náklady na energie
Celkem 29 obcí a měst mikroregionů
Orlicko a Lanškrounsko včetně Lukové
se sdružilo k nákupu elektřiny na
energetické burze. Samosprávy spojily
své spotřeby energií, aby zlepšily šance
na dosažení lepších cen. Výsledkem je
meziroční úspora nákladů o 21 %. Na
příští rok jsou již ceny elektrické
energie opět vysoutěžené a cena by
měla být ještě nižší než v roce letošním.

Zákaz podomního prodeje
V Lukové je již zakázán podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
Obec totiž vydala tzv. tržní řád, v němž se přesně uvádí, na kterých
místech pouze je možné výše uvedený prodej provozovat.
V Lukové je to prostranství před obecním úřadem, u kulturního domu a u
prodejny paní Jandové, na váze u dvora a v Květné u obchodu a u bývalé
váhy a točny autobusu.
Pokud se setkáte s porušováním tohoto nařízení, kontaktujte Policii ČR,
Městskou Policii v Lanškrouně nebo obecní úřad. Vydáním tohoto
nařízení bychom chtěli předejít tomu, aby dealeři a obchodní zástupci
různých společností vyvíjeli tlak na naše občany a nutili je nevybíravými
a mnohdy až agresivními metodami k podpisu různých nevýhodných
smluv a koupí. Úplné znění tržního řádu lze nalézt na webových
stránkách obce a v listinné podobě je řád uložen na obecním úřadu.
.

Možná nevíte, že …
… obec Luková má již nový územní plán schválený zastupitelstvem obce a uvedený v platnost dne 18. července
2013
… v katastrálním území Květná u Lukové probíhají komplexní pozemkové úpravy
… obce Luková, Žichlínek a Damníkov společně požádaly o dotaci na varovný protipovodňový systém včetně
nového bezdrátového rozhlasu. Dotace z evropských fondů nám již byla přidělena a systém by měl být
nainstalován v první polovině příštího roku
… jsme v loňském roce pronajali část střechy na budově obecního úřadu za účelem umístění fotovoltaických panelů
… prostřednictvím webových stránek naší obce se můžete přihlásit k odběru novinek a informací z Lukové a
Květné, informace pak můžete dostávat přímo na svůj e-mail a tudíž není třeba stránky obce tak často kvůli
informacím prohlížet
… tak jako spousta jiných obcí i obec Luková přispěla Orlickoústecké nemocnici na pořízení laparoskopické věže ta je potřeba při provádění moderního způsobu tzv. laparoskopických operací, kdy dochází jen k minimálnímu
a velmi šetrnému zásahu do těla pacienta. Pacient se pak lépe a dříve uzdravuje, nemá tak velké pooperační
trauma a je výrazně zkrácen jeho pobyt v nemocnici ve srovnání s původní operační metodou
… ve vývěskách u obou našich hřbitovů je vyvěšen hřbitovní řád, podle kterého by se návštěvníci hřbitova měli
chovat. Poplatky za hrobová místa jsou od letošního roku uhrazeny na 10 let dopředu. Uhradili všichni
poplatníci. Doufejme, že společnými silami udržíme dosavadní pořádek na hřbitově v Lukové i v Květné.
Zaměstnanci obce se snaží dle potřeby udržovat trávník, vyvážet kontejnery s odpadem, zajistit možnost
zalévání, v zimě prohrnout cestičky mezi řadami hrobů a tak dále. A co například mají oba naše hřbitovy
společného? Mimo jiné určitě to, že my všichni si údržby hrobů velmi hledíme. Velmi často zajdeme upravit
hrob, položit kytičku a zapálit svíčku. Je pro nás důležité ctít místo a památku svých zesnulých blízkých.
… v budově čp. 6 v Lukové, kde je teď nově v provozu mateřská a základní škola, byla mateřská škola umístěna již
dříve v minulosti a to v r. 1946
… že naše základní škola má také svou kroniku se záznamy od r. 1945 a že v ní uvedeno spousta dalších zajímavostí
z velmi dávné historie školy, kostela i obce
… obec Luková podala žádost o poskytnutí dotace z evropských fondů na zateplení budovy školy. Pokud bude
žádost kladně vyřízena, zateplení by se mělo provádět pravděpodobně v r. 2015
… zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat podél hřiště stezku pro pěší a cyklisty - v současné době se dokončuje
její projekt. I zde požádá obec o dotaci také z evropských fondů, v případě neposkytnutí dotace se začne s
pracemi na vlastní náklady buď v r. 2014, nejdéle v r. 2015. Po konzultaci s dopravním inspektorátem bude
možnost prodloužit stezku či chodník ještě na obě strany, tj. až ke škole a od splavu k mostu, kde začíná
chodník vybudovaný již v minulosti. Cílem je dosáhnout větší bezpečnosti v dopravním provozu.
Občanská poradna v Lanškrouně
Občanská poradna je zřízena Oblastní charitou v Ústí n. O. a nabízí občanům celého Lanškrounska novou službu. Je
v provozu vždy druhou a čtvrtou středu každého měsíce od 9 do 12 hod. v prostorách malé zasedačky v přízemí
radnice, na nám. J. M. Marků 12 v Lanškrouně. Kontaktní tel. 465 520 520. Občanská poradna poskytuje své služby
bezplatně, diskrétně a nezávisle všem lidem bez rozdílu. Poskytované poradenství se týká nejčastěji oblasti sociální
pomoci, sociálních dávek, pracovních, rodinných a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany
spotřebitele, dluhové problematiky. V poradně Vám např. vyhledají znění příslušného zákona a jeho výklad,
vyhledají potřebné kontakty na úřady a instituce, poskytnou radu a možné řešení vaší konkrétní situace nebo
pomohou s vyplněním formuláře, dotazníku či pomohou s podáním písemnosti k soudu a tak dále.

Poplatky za odpady a psa v Lukové v r. 2014 zůstávají stejné, tj. odpady 350 Kč /osoba a rok, 90 Kč za jednoho
psa a 120 Kč za každého dalšího a rok. Upozorňujeme, že od ledna 2014 je možné hradit v hotovosti na obecním
úřadu anebo převodem. Do do zprávy pro příjemce je třeba vždy uvést za koho se hradí (číslo popisné, které osoby).

Mateřská škola a základní škola pod jednou střechou
Díky dvouleté rekonstrukci je mateřská škola se školní jídelnou
zcela přestěhována do budovy základní školy. Výchovná a
vzdělávací činnost obou zařízení probíhá pouze v budově ZŠ
Luková 6. Dvě zrekonstruované třídy MŠ jsou prostorné,
mohou sloužit až pro 38 dětí. Staré a již nevyhovující vybavení
MŠ bylo nahrazeno novým – např. lehátka a lůžkoviny
k odpolednímu odpočinku, o vybavení hračkami se postarali
rodiče svými dary.

Nová kuchyně dosavadní výdejny obědů

V prosinci jsme společně s rodiči ozdobili vánoční
stromeček a pořádali „Den otevřených dveří“. Od
září ZŠ a MŠ nabízí pro děti zájmové činnosti,
které jsou díky příspěvku obce zdarma. Kromě
kroužku angličtiny, který funguje na naší škole již
řadu let, mohou děti navštěvovat i kroužek
keramiky nebo vaření.

Část herny

Uspořádání ZŠ a MŠ umožňuje propojení činností ve
společných projektech, stejně jako delší provoz ranní i
odpolední družiny. V září jsme společně v rámci „Jablíčkového
dne“ pekli jablečný závin, v říjnu jsme na školní zahradě
uspořádali „Drakiádu“. V listopadu jsme za světel lampiónů
ukládali broučky k zimnímu spánku – „Spinkej, můj broučku“.

Část herny s ložnicí

Změny se dočkala i školní zahrada, kde přibyly nové herní
prvky a pískoviště. Velkou výhodu přinesla rekonstrukce školní
jídelny, neboť odpadlo dovážení obědů pro žáky a zaměstnance
školy. Nemalé finanční prostředky byly investovány do
vybavení nové kuchyně moderními přístroji, které umožní paní
kuchařce uvařit větší množství jídel.

Život pod jednou střechou přinesl řadu pozitivních prvků – pestrost aktivit pro mladší i starší děti, zjednodušení
organizace a řízení školy, sdílení zkušeností a nápadů pedagogů i rodičů. Cítíme se tu všichni dobře, atmosféra je
příjemná a klidná. Vážíme si vstřícnosti rodičů a obce, děkujeme jim za spolupráci.
učitelky ZŠ a MŠ Luková

Pozvánka na adventní koncert
do kulturního domu v Lukové v sobotu dne 14. prosince 2013 v 15 hodin.
Na úvod vystoupí s krátkým programem děti z MŠ a ZŠ Luková. Poté uslyšíte folkové písně skupiny Nezmaři
a vánoční písně retro v podání Lanškrounského ženského pěveckého sboru s hudebním doprovodem klavíru,
fléten, kytar a basy.
Součástí koncertu bude výstava fotografií Ing. Stanislava Vimra z Lukové, malý vánoční jarmark a dílničky
pro děti s paní Ladou Poukovou, kde si za malý poplatek budou děti moci vyrobit vlastní ozdobičky na
stromeček.
Vstupné dobrovolné, punč zajištěn.

Kam s nefunkční zářivkou?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při
rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a
jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří
ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)
totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit
lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře v Lukové.
Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Úsporné žárovky můžete odevzdat také do speciální sběrné nádoby umístěné v
přízemí na chodbě administrativní budovy ZOD Žichlínek v Lukové (naproti
vchodu do kantýny).
Zpětný odběr zářivek a úsporných žárovek pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale
plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu
rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem.
EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás všech je,
abychom se k němu alespoň malým dílem připojili. Více se o problematice
nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost
zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako
provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností,
do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než
150 000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na
celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000 tun
vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440
tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 tun - v
Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg
elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg
na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5
kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské
unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení
ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských
kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je
možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí.
Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.

Soutěž chladnokrevných koní
proběhla v naší součásti Květná v den konání Lukovského mandelu. A byla to podívaná.Vyšňoření koníci soutěžili v
ovládání klády, ve formanské jízdě a dalších disciplínách. O účast v soutěži projevilo zájem nečekaně mnoho
soutěžících a na hřiště, kde se soutěž konala, přišlo i mnoho diváků. K příjemné pohodě přispělo i blízko občerstvení
a hezké počasí. Pro velký zájem uvažuje pořadatel, pan Jaroslav Marvan, o tom, že by se tato akce mohla konat
každým rokem.

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek
je jednou z firem, jejichž činnost přibližuje Lukovský zpravodaj, protože působí na území naší obce.
Vzniklo postupným slučováním dříve i velmi malých jednotných zemědělských družstev a patří
dlouhodobě k největším a nejúspěšnějším zemědělským podnikům v okrese Ústí nad Orlicí. Je
největším zaměstnavatelem v naší obci. Obhospodařuje celkem 6 409 ha zemědělské půdy a to ve více
než 20 katastrálních územích na Lanškrounsku. Jeho předsedou byl v r. 2012 zvolen MVDr. Josef
Vinduška.
Družstvo má v současnosti 280 členů a 160 zaměstnanců. V rostlinné výrobě se zabývá pěstováním řepky a obilovin,
hlavně pšenice, ječmene, triticale, kukuřice, ale také máku, lupiny, čiroku, šťovíku a cukrové řepy. Živočišná výroba
se zaměřuje na chov prasat, v chovu je 1800 ks červenostrakatého a holštýnského skotu. S denní produkcí 40 000 l
mléka patří naše družstvo k největším producentům mléka v České republice. Největší farma chovu prasat v rámci
podniku je v Sázavě, kde se ročně odstaví 36 000 selat. Vykrmená prasata a skot se poráží na vlastních jatkách v
Lanškrouně, kde se z masa vyrábějí i špičkové masné výrobky. ZOD Žichlínek dále nabízí různé služby jako jsou
opravy osobních a nákladních automobilů, oprava a servis zemědělské techniky, prodej náhradních dílů, oleje, nafty
a kameniva, služby pneuservisu a stravování, také drobný prodej prasat a máku. Další podrobnosti můžete zjistit na
webových stránkách družstva www.zod.webnode.cz.
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek patří mezi tu menší část podniků, která se po transformaci v r. 1992 čestně
vyrovnala nebo ještě postupně vyrovnává se všemi, kteří do původních JZD vnesli živý i mrtvý inventář. Také
nájemné za pronajaté pozemky a jeho výše je na slušné úrovni. To se zdaleka o všech zemědělských podnicích říci
nedá. V poslední době ZOD Žichlínek vybudovalo 2 bioplynové stanice a to v Lukové a v Sázavě za účelem využití
kejdy a rostlinných materiálů. Obec Luková a ZOD Žichlínek dobře spolupracují a vycházejí si podle možností co
nejvíce vstříc a to třeba v provozních záležitostech, kdy obec potřebuje využít zemědělskou mechanizaci nebo např.
při plánování a realizaci polních cest, protipovodňových a protierozních opatření v rámci pozemkových úprav tak, že
obě strany respektují a zohledňují své potřeby navzájem.

Přejeme občanům Lukové a Květné krásné vánoce a hodně zdraví do nového roku!
Miroslava Fojtů - starostka obce a Věra Dušková, účetní obce

