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Zahájení výstavby a oprav polních cest
Červnovým předáním staveniště byla konečně zahájena realizace výstavby nových a opravy některých
stávajících cest. Kromě dvou cest záhumenních se jedná výhradně o cesty v nezastavěné části obce. Staveniště
si na obecním úřadu v Lukové za účasti zástupců Státního pozemkového úřadu, obce Luková, ZOD Žichlínek a
dalších dotčených institucí převzala firma EUROVIA CS, a.s. Hradec Králové, která zvítězila ve výběrovém
řízení.
Na tyto práce získal Státní pozemkový úřad ve spolupráci s naší obcí 100% dotaci ve výši 33 milionů korun.
Kromě cest budou prováděny i některé protierozní úpravy, tj. zatravněné průlehy, výsadby stromů atd.
Zahájení stavby se opozdilo kvůli opakování výběrového řízení. I přesto bude muset firma stihnout většinu prací do
konce roku 2014 a jen menší dokončovací práce může provádět ještě na jaře v r. 2015. Podrobnější informace s
mapkou a časovým harmonogramem jsou zveřejněny ve vývěskách před obecním úřadem a na webových stránkách
obce Luková.
V souvislosti se zahájením těchto rozsáhlých prací dochází ke zvýšenému pohybu nákladních automobilů a dalších
pracovních strojů v obci a ke znečištění silnice. Zhotovitel stavby se proto obrací na všechny občany Lukové s
prosbou o shovívavost a trpělivost s těmito dočasnými nepříjemnostmi, které budou stavbu nutně provázet. Po
skončení prací bychom měli všichni pocítit úlevu, protože spousta velkých zemědělských strojů se bude moci
pohybovat po nových nebo opravených cestách a již méně po silnici v obci.
Vlastní práce byly započaty budováním dvou příčnic od dvorské cesty k silnici na Květnou a z druhé strany od
Klubrtova lesa také k silnici na Květnou, další dvě cesty se budují za tratí (jedna z nich propojí Lukovou se
Žichlínkem), budou opraveny obě cesty záhumenní, bude postavena nová příční cesta v místech přibližně naproti
střelnici až po hranice s Damníkovem a později i dále až ke státní silnici na Rudoltice. Nová polní cesta vznikne
prodloužením cesty na „Junkov“ a bude propojena s novou příčnicí. Stavební dozor ze strany pozemkového úřadu i
firmy Optima dohlíží na to, aby práce probíhaly jak mají, tj. podle stavební dokumentace.

Obce a města Orlicka a Lanškrounska snížily opakovanými nákupy na burze cenu
silové elektřiny proti roku 2012 už o třetinu
Více než tři desítky obcí a měst Sdružení obcí Orlicka letos snížily náklady na elektřinu nákupem na Českomoravské
komoditní burze Kladno. K samosprávám, které se ke společnému nákupu sdružily už loni a předloni, letos přibylo
město Králíky a obec Žichlínek. „Letošní nákup elektřiny na příští rok přinesl meziroční úsporu 700 tisíc korun.
Pokud bychom ale porovnali průměrnou cenu silové elektřiny v roce 2012 s cenou pro rok 2015, ušetřily už tyto
nákupy účastníkům třetinu nákladů,“ uvedl předseda Sdružení obcí Orlicka Petr Fiala.
Před prvním nákupem, realizovaným v roce 2012 tehdy 21 samosprávami, se cena odebírané silové elektřiny
pohybovala kolem 1.400 korun za megawatthodinu. Tehdejší centrální nákup pak dodávky zlevnil na 1.192 Kč za
MWh. K dalšímu poklesu na úroveň 988 Kč za MWh došlo loni, kdy už svoji spotřebu centralizovalo 29 obcí a
měst, mimo jiné Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Kunvald či Dolní Čermná. V letošním nákupu
se objem poptávky dále zvýšil o téměř 1.100 MWh a cena silové elektřiny klesla pod hranici 940 Kč/MWh.
„Porovnáme-li cenu před centralizací s cenou pro rok 2015, klesly při roční spotřebě 11 tisíc MWh náklady na
silovou elektřinu z 15 milionů na 10 milionů korun ročně,“ upřesnil Petr Fiala.
Vedle samospráv pořizují cca 500 MWh elektřiny na burze i Technické služby Lanškroun, s.r.o.. I tato společnost
burzovními nákupy výrazně šetří, pro příští rok např. dosáhla ceny 960 Kč/MWh, což je proti úrovni před prvním
nákupem o čtvrtinu méně.

Z probíhajících prací v obci:
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hasiči provádějí výměnu vrat u garáže hasičské zbrojnice a s tím související nutnou opravu stropu.
byla provedena plánovaná výměna vchodových dveří u kulturního domu.
zaměstnanci obecního úřadu provádějí u obecních nemovitostí postupně opravu a nátěry, popř. výměnu dveří
v kulturním domě, opravy střech a výměny a nátěry okapů.
byly dokončeny práce při pořizování nového oplocení sběrného dvora.
také v pohostinství byla provedena nutná oprava stropu a stěn ve skladu nařízená při kontrole hygienických
poměrů.
byly umístěny nové dopravní značky a zrcadla - každý rok obec vymění některé již dosluhující dopravní značky
popř. nechá umístit nové. Letos je nově posunut značkou začátek obce ve směru od Lanškrouna do míst již před
podjezdem a v těchto místech je dopravním značením kvůli větší bezpečnosti upravena přednost jízdy pod
podjezdem.
na hřišti mezi herními prvky pro děti přibude ještě jedna lavička a některé další doplňky.
do konce roku by měly být opraveny ještě dvě cesty - u Carbolů a u Richtrů.
na chodník, který bude již brzy vybudován podél hřiště, bude navazovat jeho další etapa, a to až ke škole v
Lukové, zároveň je již objednána projektová dokumentace na chodník ještě od splavu až k napojení na stávající
chodník směrem do středu obce.
u školy a školky rozšiřujeme plochu pro parkování, kterou budou většinou využívat rodiče dětí ze ZŠ a MŠ, ale i
návštěvníci kostela, hřbitova atd.

Nový veřejný rozhlas
Nový veřejný bezdrátový rozhlas se rozhodly společně vybudovat obce Luková, Žichlínek a Damníkov. Jedná se o
„Varovný protipovodňový systém“, který kromě bezdrátového rozhlasu zahrnuje i umístění srážkoměrů a
hladinoměrů v těchto obcích. Cena za tuto akci celkem pro všechny tři obce činí 2 431 289 Kč.
Na akci obdržely obce dotaci ve výši 95 % ze Státního fondu životního prostředí. Na základě výběrového řízení toto
dílo provádí firma JD Rozhlasy z Rožnova pod Radhoštěm. Bezdrátový rozhlas je již nainstalován a nyní probíhá a
ještě nějakou dobu bude probíhat nastavování rozhlasu tak, aby co nejvíce obyvatel obce hlášení rozhlasu slyšelo.
Prosíme tedy o trpělivost, než budou odstraněny různé nedostatky v ozvučení a funkčnosti rozhlasu, které je dobře
na obecní úřad nahlásit. Stejně tak, jako v jiných obcích, i u nás jsou místa, kde nebylo možné nebo vhodné umístit
venkovní přijímače (reproduktory). Domácnosti v těchto místech však o hlášení nepřijdou, jelikož mohou obdržet
tzv. domácí přijímač, který nejenže oznámí, že nějaké hlášení proběhlo, ale toto hlášení si mohou doma v klidu
přehrát. Další možnost, jak zjistit obsah hlášení je zavolat na ústřednu rozhlasu na č. 774 416 489 - ústředna hlášení
zopakuje do telefonu.

Sbor dobrovolných hasičů Luková
Sbory dobrovolných hasičů jsou ve většině obcí tradičními spolky, které znamenají pro obec pomoc při živelných
pohromách jako jsou povodně, požáry, vichřice atd., často dělají i další záchranářské práce. Jsou také důležitou
složkou, která zajišťuje v obci i pořádání různých akcí.
Letošní rok je pro Sbor dobrovolných hasičů Luková důležitý v tom, že je jedním zatím jen ze čtyř sborů, s nímž a s
obcí Luková společnost TATRA TRUCKS a.s. uzavřela MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI. V memorandu
všechny tři strany vyjadřují vůli ke vzájemné spolupráci, která bude spočívat např. v tom, že TATRA bude
poskytovat SDH Luková poradenství a případnou pomoc k udržení provozuschopnosti zásahového vozidla značky
TATRA a naši hasiči budou při vybraných příležitostech tuto automobilku na různých akcích reprezentovat.
Memorandum bylo slavnostně podepsáno v hasičské zbrojnici v Lukové dne 30. dubna za účasti předních
představitelů této firmy.
Naši dobrovolní hasiči a hasiči ze Žichlínka a Tatenic pomáhali o Velikonoční neděli hasit požár galvanovny v
Lanškrouně. Jejich obětavou pomoc ocenila veřejně starostka města Lanškrouna, když pozvala je i zasahující
dobrovolné hasiče z dalších obcí na slavnostní odpoledne do lanškrounského zámku, aby všem osobně poděkovala.
Paní starostka Švarcová poděkovala i všem třem obcím za to, že takovou jednotku zřídily a její činnost podporují.
Dobrovolní hasiči v Lukové uspořádali letos den otevřených dveří pro děti z naší mateřské a základní školy, v
loňském roce zajišťovali občerstvení na oslavě v Květné u příležitosti 150. výročí vysvěcení kaple sv. Vavřince.
Občerstvení zajistili také letos 21. června v Květné, na vystoupení známého muzikanta a jeho malé kapely Jožky
Šmukaře.

Víte, že …
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údržbu a opravy železniční zastávky a nejbližšího okolí nemá na starosti obec, ale Správa železniční dopravní
cesty? Obec pouze smluvně zajišťuje odklízení sněhu a posyp v zimním období.
v základní škole v Lukové mohou děti navštěvovat kroužek
vaření? Je o něj veliký zájem a v pěkném prostředí nové
školní kuchyně jej vede paní kuchařka Zdena Beranová.
Děti už vařily ovocné knedlíky, pomazánky, sýrové
smaženky, vdolky s povidly atd., atd. a na tom všem si po
uvaření společně pochutnají v jídelně. Kromě kroužku
vaření děti rády navštěvují i kroužek angličtiny, v němž
paní učitelka Jurková hravou a nenásilnou formou naučí
základy tohoto jazyka i děti předškolního věku. Angličtina
jim pak ve škole jde snadněji. Naše škola má keramickou
pec a tak zde může býti kroužek keramiky. Vede jej paní
učitelka Vašíčková. Dětem se práce s keramickou hlínou
líbí a proto do něho chodí až 15 dětí školního věku. V
kroužku vznikají pod rukama dětí nejčastěji dárky pro
Z kroužku vaření ve škole s paní kuchařkou
maminky nebo výrobky k různým příležitostem, jako jsou
Beranovou
Vánoce,Velikonoce atd.
v případě zájmu mohou maminky s dětmi navštěvovat mimo provozní dobu školy a školky školní zahradu u
základní školy, ale i zahradu se staršími prolézačkami a kolotočem u bývalé mateřské školy u obecního úřadu?
před 60 lety byla zbourána stará hasičská zbrojnice a bylo započato s výstavbou zbrojnice nové a to na čp. 150,
kde se nachází dodnes?
letos po prázdninách je již z důvodu většího počtu dětí fotbalový kroužek rozdělen podle věku na 2 kategorie?
v letošním roce oslavili manželé Konárkovi z Lukové 60. výročí společného manželského soužití diamantovou
svatbou a manželé Kárských dokonce svatbu kamennou, tzn., že společně prožili již 65 let života? Pokud by i
další manželské páry podobná výročí oslavovaly a měly zájem o jejich zveřejnění ve zpravodaji nebo v kronice
obce, nechť své přání sami nebo prostřednictvím svých dětí oznámí na Obecním úřadu v Lukové.
přibližně v listopadu letošního roku znovu otevřeme kroniku obce Luková a v podvečerních hodinách bude z
jejích řádků opět předčítat kronikářka paní Čtvrtečková? První termín tohoto čtení oznámí veřejný rozhlas,
letáček ve vývěsce obecního úřadu a také zpráva na webových stránkách obce.
obec jedná o znovu zprovoznění obchodu v Květné? Možný budoucí zájemce o pronájem obchodu zatím jedná o
závozu zboží a pečiva. Pokud vše dobře dopadne, bude se v Květné opět prodávat a to přibližně ve stejných
časech jako tomu bylo dříve.

710. výročí první zmínky o obci Luková
710. výročí první zmínky o obci Luková jsme si připomněli a oslavili kulturní akcí v Květné. I když chladné počasí
se určitě podepsalo na nižší účasti, kdo do Květné dorazil, určitě nelitoval.
Akce byla zahájena mší sv. v kapli sv. Vavřince, které se účastnil i senátor Petr Šilar. V promluvě p. farář Miloš
Kolovratník zmiňoval, jak je rád, když se tato výročí na vesnici slaví a stmelují její obyvatele.V 15 hodin nastoupil
na scénu Jožka Šmukař s dechovkou, jeho vystoupení zpestřila Markéta Andělová ze Sázavy, která s ním zazpívala
jednu píseň. Písničky se líbily tak, že zvedly některé návštěvníky ze židlí a došlo i na tanec. Jožka Šmukař dovezl
víno z vlastního sklípku, ale nečekal, že v tak malé obci ho prodá tolik - 70 lahví bylo ještě málo.V odpoledních
hodinách se na akci ukázal poslanec za KDU ČSL Mgr. Jiří Junek z vysokého Mýta, živě diskutoval s hasiči o jejich
vozovém parku.Večer dechovku vystřídal Radek Plhák s Yamaha Bandem, který zaujal především mladší
návštěvníky. O občerstvení se postarali lukovští hasiči a maso zase obstraral pan Zachař s manželkou.
Děkujeme všem sponzorům za jejich dary a také návštěvníkům, kteří se přišli pobavit.
Za hlavního organizátora akce MO KDU ČSL Luková: Věra Štefanová

Chladnokrevník Květná 2014
Zajímavou akcí, která probíhala zároveň s Lukovským mandelem, byl již 2. ročník soutěže tažných koní v Květné.
Okolo 10. hodiny ráno se sjeli na hřiště v Květné soutěžící s vyfešákovanými koňmi a vozíky. Ranní projížďky obcí
Květná se mohl zúčastnit každý, velmi se líbila a to zejména dětem, které se mohly svézt. Soutěžilo se ve třech
disciplínách a to v ovládání koně v kládě, formanské jízdě a dostihu tažných koní - těch přijelo celkem 14 - z
Damníkova, Mladějova, Loštic, Vítějevsi, Řetové atd.. Po vyhodnocení výkonů soutěžících porota vyhlásila, že v
ovládání v kládě zvítězil J. Marvan za Květnou, ve formanské jízdě p. Šobera z Vítějevsi a vítězství v dostizích
patřilo opět p. Marvanovi.

Pořadatelem soutěže byl p. Jaroslav Marvan, vítěz letošního mistrovství ČR v Pardubicích v dostihu
chladnokrevných koní a 11. v témže závodu v ovladatelnosti koně v kládě. Konala se pod záštitou a za finanční
podpory radního Pardubického kraje Ing. Václava Kroutila, a také za přispění mnoha dalších sponzorů z okolí.
Cílem soutěže bylo hlavně přiblížit těžkou a bohužel v dnešní době nedoceněnou práci a dovednosti tažných koní a
jejich kočích veřejnosti.

Z letního koncertu v kostele
Letošním hlavním programem letního koncertu v kostele sv. Markéty v Lukové bylo sice vokální okteto Generace z
Ústí nad Orlicí s pásmem folkových písní, ale své vystoupení si sem připravily i děti z naší školy a školky, takže
byly oktetu vlastně jakýmsi „předskokanem“, jak to na pořádných hudebních produkcích bývá.

Děti byly na vystoupení řádně připravené, asi poprvé před mikrofony a bez zjevné trémy - klobouk dolů!
Foto: Ing. Stanislav Vimr

Motosraz Luková 2014
Motorkářské srazy se u nás v Lukové pomalu stávají tradiční, oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí. I letos jsme
byli svědky setkání motorek různých druhů a stáří a stejně tak i motorkáři byli mladí i starší. Velmi bohatý program
nezapomněl ani na děti, které si jej mohly užít odpoledne, večer patřil zábavě dospělých. Během dne nechyběla ani
spanilá jízda po okolních obcích a Lanškrouně. Výtěžek z této akce věnují motorkáři již poněkolikáté na dobročinné
účely. Letos finance rozdělují mezi dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice, Základní a mateřskou školu v
Lukové a osiřelé sourozence z Mladějova.

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 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.

Krátce
Firma Ekola České Libchavy upozorňuje, že kdo chce mít jistotu, že jeho popelnice bude vždy vyvezena, měl by ji
mít označenou známkou a na obvyklé místo přistavenou již od 5 hodin ráno. Popeláři nemohou jezdit vždy
pravidelně, a tak se občas někomu stane, že popelnici přistaví pozdě a ta zůstane nevysypána.
U našeho sběrného dvora, který jsme letos nově oplotili, zpevnili a upravili jeho okolí, již přibyly další barevné
kontejnery na tříděný odpad. Vzniklo tak další volně a každodenně přístupné stanoviště, kam je možné nosit starý
papír, plasty, sklo a nově také vyřazenou obuv, oděvy a hračky a to do velkého hranatého kontejneru.
Autobusové zastávky byly letos všechny opraveny. Zastávka u mostu se nacházela v nejhorším stavu, kdy se jí
bortila odshora dolů hlavní stěna, jejíž materiál nebyl příliš kvalitní a tak by ani nebylo vhodné ji zpevňovat.
Původní zastávka na náměstí byla postavena z dřevěných desek, tmavá a hodně uzavřená. Skýtala vhodné prostředí
pro vandaly, na což si lidé často stěžovali a navrhovali zastávku otevřenější a světlou tak, aby bylo dobře vidět, jak
se v ní kdo chová. Obě tyto původní zastávky byly značně zdevastovány. Zastávka u pomníku tolik zničena nebyla,
její opravu provedli pracovníci obecního úřadu.
Celkem zachovalé plechy ze střech výše uvedených dvou čekáren pan Jindra Zachař opatrně sejmul a využil na
oplechování různých dalších částí obecních budov a na střechu staré váhy u dvora, ze které postupně vznikne také
čekárna na autobus. Všechny čekárny jsou tedy nyní ve stavu, v němž by měly s občasnou údržbou cestujícím sloužit
desítky let.
Plánovaná bytová výstavba. Obec na základě nového územního plánu v současné době žádá Státní pozemkový
úřad o bezúplatný převod některých státních pozemků v katastrálním území Luková do vlastnictví obce za účelem
bytové výstavby. Jedná se o lokalitu pod bývalým kravínem u dvora a lokalitu ve svahu nad bývalou stanicí rostlinné
výroby směrem k myslivecké chatě. Jiné pozemky vhodné pro bytovou výstavbu v majetku státu, a tudíž s možností
je bezúplatně získat, se bohužel v naší obci nenacházejí. Převod bude, dle zkušeností, trvat několik měsíců. To však
nebránilo tomu, aby obec oslovila projektantku paní Vaníčkovou, která zpracovávala územní plán Lukové, aby již
zahájila práce na územní studii. Studie bude řešit rozvržení území jednak na parcely pro vlastní výstavbu, ale i pro
komunikace a veřejnou zeleň. Mapka s vyznačením těchto pozemků je veřejnosti také k nahlédnutí ve vývěsce před
obecním úřadem a na webových stránkách obce.
Pozemkové úpravy v katastrálním území Květná u Lukové končí. Na rozdíl od pozemkových úprav v Lukové, byly
do nich v Květné zahrnuty i veškeré nemovitosti v zastavěné části obce. Předpokládá se, že i v tomto katastrálním
území dojde časem k vybudování protierozních opatření a polních cest.

Chodník
Další významnou stavbou, o které však nelze říci,zda započne ještě letos, by měla být výstavba chodníku na hřiště.
Bude začínat u splavu a jeho trasa bude pokračovat vedle náhonu pod silnicí až k dětskému hřišti s vyústěním u
napojení stávající asfaltové cesty ze hřiště na silnici. Aby bylo možno vyhovět všem požadavkům na umístění trasy
chodníku (stávající tel. a jiné kabely, další předpisy), bude jeho výstavba bohužel asi spojena se značným kácením
stromů rostoucích v trase chodníku nebo v jeho těsné blízkosti. Kácení se bude týkat cca 20 stromů - převážně olší.
Obec se však zavázala po dokončení akce provést za pokácené stromy náhradní výsadbu a to jak v okolí nového
chodníku, tak na jiných místech v obci. Zájemci o prodej dřeva z pokácených stromů se mohou přihlásit a nechat se
zapsat do pořadníku na obecním úřadu. Dřevo bude zájemcům po uhrazení částky 450 Kč/m3 + 200 Kč za dovoz
fůry (tj. cca 4 m3) rozvezeno až domů.

Čápi v Lukové
Po loňském katastrofálním průběhu hnízdění čápů bílých v celých
východních Čechách a nejen v nich, způsobeném přechodným
výrazným ochlazením a deštivým průběhem části června, je letošní
situace podstatně lepší.
V Lukové hnízdí čápi bílí na školní zahradě již několik desetiletí.
V letošním roce bylo hnízdo kontrolováno ornitology z Dolní
Čermné 10. června. V hnízdě byla tři mláďata a jedno „hluché“
vejce.
Všechna mláďata byla okroužkována a bylo přislíbeno, že pokud
někdy v budoucnu dojde hlášení o kontrole některého z těchto
čápů, budeme o tom informováni. Bohužel během léta bylo jedno
mládě nalezeno pod hnízdem s natolik polámanýma nohama, že
muselo být utraceno.

Fotbal mládeže TJ Luková
Mladší fotbalová přípravka v Lukové ukončila v červnu jarní sezónu. Našim dětem se v okresní soutěži na jaře
herně i výsledkově dařilo, 7 x turnaj vyhrály a 1 x skončily na 2. místě. Na jaře naši hráči prohráli pouze 1 zápas,
jinak všechna utkání se soupeři skončila pro náš tým vítězně.
Do nové sezóny vstoupí naši hráči na podzim. Kvůli věku hráčů je musíme přihlásit do starších přípravek (ročník
2004 a mladší). Cílem klubu je rozvíjet dál mládež a proto bylo dohodnuto, že během srpna až září provedeme nábor
mladších dětí .Jedná se hlavně o předškoláky a děti prvních tříd (ročník 2007, 2008 a 2009). Do budoucna si
přejeme, aby lukovský fotbal hrál několik mládežnických soutěží. Doufám, že s podporou rodičů dětí se nám to
podaří.
Pavel Šípek

Pozvánka na divadlo v Lukové
Spolek divadelních ochotníků z Dolní Čermné opět zavítá do Lukové. Po úspěšném
Strakonickém dudákovi a Starých pověstech českých se můžeme těšit na přestavení
Limonádový Joe.
Uskuteční se v sále lukovského kulturního domu v sobotu 22. listopadu 2014 v 19.30 hod.
Vstupné bude jako vždy dobrovolné.

Komunální volby
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se budou konat komunální volby. Za obě uplynulá volební období se nám podařilo
celkem získat pro obec na různých dotacích cca 6 mil. korun, které byly vynaloženy zejména na opravy místních
komunikací, dále na opravu kanceláří obecního úřadu, na generální opravy obecních bytů a budovy základní školy,
opravy drobných sakrálních staveb, úpravy veřejných prostranství, opravy kaple v Květné, opravu budovy bývalého
kadeřnictví, kabin na hřišti atd. To všechno a mnoho a mnoho dalšího muselo být vždy projednáno na zasedání
obecního zastupitelstva. Proto bych chtěla tímto poděkovat všem stávajícím členům zastupitelstva i bývalým
zastupitelům z minulého volebního období za docházku na jednání zastupitelstva a za spolurozhodování o
obecních záležitostech.
Miroslava Fojtů, starostka obce

