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NOVÉ POLNÍ CESTY A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Ke dni 30.6.2015 byla obci Luková předána společná zařízení v k.ú. Luková. Jedná se o nově
vybudované nebo opravené polní a záhumenní cesty v celkové délce 5 751 m. Součástí společných
zařízení jsou nejen cesty, ale i biokoridory, protierozní průlehy a zatravnění. Celková účetní hodnota
činila ke dni předání 39 087 616 Kč a jsou v ní započítány jak vlastní stavby, projektové
dokumentace, autorský a technický dozor a také archeologický průzkum v hodnotě 258 536 Kč. Po
předání ještě bude muset obec zajistit po dobu 1-2 let péči o vysázenou zeleň (zajistit sekání trávy
mezi stromky v remízcích).
Dotace z Evropské unie činila 97 %, zbylé výdaje byly pokryty příspěvky z národních zdrojů. Veškerá
napojení cest na silnici, dále některé propustky a příkopy v zastavěné části obce a u záhumenních
cest nájezdy k nemovitostem, cesta pod farou až k vysokému železničnímu podjezdu – to jsou části
staveb, které nebyly tzv. uznatelnými náklady pro poskytnutí dotace, a proto je obec hradila ze svého
rozpočtu. Obec i ZOD Žichlínek uhradily předem i výdaje na projektové dokumentace k některým
cestám a spolu s projekty hrazenými Státním pozemkovým úřadem vznikl dostatečně velký soubor
opatření, který byl na základě žádosti o poskytnutí dotace, vyhodnocen mezi několika nejlepšími v
republice a dotace byla přidělena.
V současné době již polní cesty slouží především místnímu zemědělskému družstvu, na jehož
požadavky ohledně šířky a dalších rozměrů pro velkou mechanizaci byly cesty koncipovány a
projekty s družstvem zvlášť předen projednány. Nyní je můžeme využívat my, ostatní uživatelé a
cykloturisté. Nově je polní cestou mimo jiné propojena i Luková se Žichlínkem. Díky novým
komunikacím máme nyní zpřístupněnou velkou část krajiny a doufejme, že se v ní lidé budou chovat
slušně a ohleduplně k přírodě.
Kritika zpochybňující kvalitu provedené práce na těchto komunikacích a jejich trvanlivost apod. často
dopadá na obec. K tomu je nutno znovu připomenout, že obec si záměr vybudovat polní cesty
nevymyslela. Návrh vyšel z pozemkových úprav a ze všeho nejdříve byl schválen tzv. sborem
zástupců (tj. několik zvolených vlastníků a uživatelů půdy zastupovalo pouze po dobu probíhajících
pozemkových úprav všechny vlastníky pozemků do pozemkové úpravy zařazených). Teprve po
schválení tímto sborem zástupců schvalovalo návrh společných zařízení (tj. cest, výsadeb stromů
atd.) zastupitelstvo obce. K návrhu měla v průběhu pozemkových úprav široká veřejnost či majitelé
pozemků možnost se včas vyjádřit nebo jej prostřednictvím sboru zástupců i ovlivnit. Investorem
akce byl Státní pozemkový úřad, ten uspořádal i výběrové řízení na zhotovitele (v tomto případě
musel být ze zákona vybrán jen ten nejlevnější) a v průběhu prací zajišťoval odborný dozor.
Celkově obec vybudováním cest jistě získala - určitě by ze svého rozpočtu nebyla schopna opravit a
novým asfaltovým povrchem pokrýt obě záhumenní cesty, po jejichž rekonstrukci volali hlavně ti
občané, kterým slouží jako hlavní a někdy jediný přístup k domu. Bohužel, i realizace těchto cest má
své stinné stránky, ale ty se vyskytují ve větší či menší míře vždy a u všeho.
CHODNÍK
Chodník podél hřiště se bude ještě letos na podzim stavět. Jeho zhotovitelem bude firma Obstas z
Lanškrouna, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
Na výstavbu chodníku obec žádala o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
ale zda tuto velkou finanční podporu obdržíme, zatím není známo, jelikož fond ještě nezveřejnil
podpořené projekty v tomto kole žádostí. Údajně tak učiní do konce měsíce srpna. Stavět však
budeme určitě, ať s dotací či bez ní.

VEŘEJNÝ ROZHLAS
Nově vybudovaný a z 90 % dotovaný varovný protipovodňový systém, který zavedly v r. 2014 společně
obce Luková, Žichlínek a Damníkov, zná většina obyvatel spíše jako bezdrátový veřejný rozhlas. Jeho
součásti je digitální srážkoměr a hladinoměr a nový také digitální povodňový plán obce.
Ohledně rozhlasu však zaznamenáváme velké nedostatky v kvalitě přenášeného zvuku – někde je
špatně slyšet, někde není slyšet vůbec. Pro tyto případy jsme od firmy JD Rozhlasy Vigantice obdrželi i
tzv. domácí přijímače a zdarma zapůjčili do domácností, v nichž rozhlas neslyšeli. Ukázalo se však, že
některé z nich správně nefungují, někde není žádný signál, takže i kdyby fungovaly, nepomohou. Proto
se snažíme využít ještě další možnost, kterou digitální systém poskytuje, a to je rozesílání textu
hlášení pomocí sms zpráv. Tento způsob se zatím osvědčil nejvíce. Síť amplionů veřejného rozhlasu
budeme ještě doplňovat a zahušťovat, aby co nejvíce občanů hlášení slyšelo. Bezdrátový veřejný
rozhlas funguje již léta v jiných obcích (Tatenice, Rudoltice aj.). I tam byly počáteční problémy podobné
jako u nás a postupným seřizováním a vylaďováním bylo dosaženo uspokojivého výsledku. V letošním
roce byl zaveden tento varovný systém včetně bezdrátového rozhlasu také v Lanškrouně, též s
podobnými a doufejme, že dočasnými nedostatky.
Pokud někdo neslyšel nebo nerozuměl hlášení rozhlasu, má možnost zavolat na číslo ústředny
rozhlasu 774 416 489, která hlášení znovu přehraje.
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUKOVÉ
Po loňském neúspěchu obec znovu podala žádost na Státní fond životního prostředí o poskytnutí
dotace na energetické úspory neboli zateplení vnějšího pláště budovy ZŠ a MŠ v Lukové. Tentokrát
bylo naší žádosti vyhověno, ale teprve v těchto dnech mohly začít stavební práce. V rámci nich budou
nejdříve vyměněna okna a dveře, z prostřední části budovy zmizí nevyhovující dvoreček s dřevěnými
stěnami a jednoduchými okny. Zastřešením dvorečku vzniknou prostory pro kabinety, popř. uložení
tělocvičného nářadí. Celá budova dostane novou zateplenou fasádu a také střechu – náklady na
opravu střechy však nejsou součástí dotace. Téměř veškeré práce budou muset být hotovy do konce
roku a budou se provádět za běžného provozu školy a školky. Během této doby nastanou jistě náročné
a mnohdy nepříjemné situace a omezení pro všechny zaměstnance školy, ale o to lepší a komfortnější
prostředí pro děti i dospělé bude možné pak dlouhodobě využívat a pracovat v něm. Měly by to být na
dlouhou dobu již poslední větší stavební úpravy v této budově. Dosud jsme se snažili každý rok ve
škole něco vylepšit – nové sociální zařízení, oprava jídelny, oprava vytápění, stropu a podlahy ve třídě
a v r. 2012 velké úpravy nevyužitých prostor za účelem zřízení vícekapacitní třídy pro mateřskou školu.
Na tyto dílčí úpravy naší obci ve většině případů přispěl nevratnou dotací Pardubický kraj.
STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Po přestěhování mateřské školy z budovy obecního úřadu do budovy základní školy zůstaly v přízemí
úřadu nevyužité prostory. Časem se domluvila skupina mladých Lukováků, že by v těchto prostorách
mohli mít umístěny posilovací stroje, na kterých by cvičili. K tomu dosud využívali místnost ve velmi
nevyhovujících podmínkách v bývalé klubovny ze šedesátých let nad hospodou. Zde nebylo žádné
hygienické zázemí, chybělo vytápění atd. V prozatímní „posilovně“ v budově obecního úřadu měli
umístěny převážně své vlastní posilovací stroje a když se ukázalo, že o posilování je velký zájem,
rozhodlo zastupitelstvo obce o částečném doplnění strojů a náčiní z obecního rozpočtu. Poté stále
přibývalo dalších cvičenců, až nakonec chodilo za jednorázový poplatek 500 Kč/rok téměř pravidelně
posilovat přibližně 20 osob z naší i sousední obce nebo z Lanškrouna.
Při zvažování dalšího využití těchto prostor a vzhledem k tomu, že nebyl žádný jiný zájem o využití,
zastupitelstvo rozhodlo s ohledem na zvyšující se počet cvičících osob vybudovat zde klubovnu, která
bude v současné době sloužit k posilování a cvičení, ale která bude moci být v případě potřeby
využívána i k jiným veřejně prospěšným účelům (např. jako klub seniorů nebo jako dílny pro zájmovou
činnost apod.). Ke klubovně bude patřit i sociální zařízení zvlášť pro ženy a muže včetně sprchy. V
těchto dnech již probíhají nutné stavební úpravy. Po vybourání některých příček, vlhkého zdiva,
vybudování sociálního zařízení, výměně již nevyhovujících oken a dveří, zavedení plynového vytápění
a dalších nezbytných úprav, bude moci klubovna začít fungovat buď koncem tohoto nebo začátkem
příštího roku. Převážná část jejích prostor se nachází v místech bývalé šatny a sociálního zařízení
školky. Ve druhé části – v bývalé herně, kuchyni a dalších prostorách vznikne pěkný obecní byt.

PŘÍRODA KOLEM NÁS
Luková je obec s velkým množstvím zeleně, hlavně vzrostlých
stromů nacházejících se ponejvíce podél potoka či bývalých
náhonů a na zahradách, popř. v částech obce s lesními
porosty. Díky tomu můžeme všichni během roku pozorovat
spoustu druhů ptáků. V letošním roce se však u nás usadil i
krásný a velmi vzácný pták patřící k ohroženým druhům
zapsaným v Červeném seznamu ohrožených živočichů. Je to
dudek chocholatý. Je velký asi jako hrdlička a hnízdí převážně
v dutinách stromů, živí se hmyzem. V předminulém století se u
nás vyskytoval poměrně hojně, od 20. století se však jeho
stavy rapidně snižují. Zahlédnout ho můžete nejen při
procházkách přírodou, ale kupodivu také v uvnitř obce.
Častěji a hlavně trvaleji se u nás vyskytují čápi, kteří každým
rokem na jaře obydlí hnízdo na školní zahradě a vyvádějí
většinou 3-4 mladé.
V zastavěné části obce – na louce pod lesem, na hřišti nebo
dokonce i na našich zahradách se objevují srnky, hlavně v
časných ranních hodinách je můžeme vidět jak se pasou.

LETNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARKÉTY
Letní koncerty v lukovském kostele sv. Markéty již mají několikaletou tradici. Ani letos v Lukové letní
koncert nechyběl a pozvání na sobotní odpoledne 20. června přijalo známé uskupení lanškrounských
hudebníků pod názvem Š. O. K., ve složení Hana Krejčová – zpěv, Tomáš Krejča – housle a průvodní
slovo a Markéta Kráčmarová – klavír.
Tentokrát si připravili neobvyklý
projekt, ve kterém bylo jejich
hudební
vystoupení
doplněno
promítáním scén ze známých
filmů.
Posluchači si tak připomněli
snímky jako jsou například Šíleně
smutná princezna, Sněhurka a
sedm trpaslíků, Angelika, Podraz,
Noc na Karlštejně či Tenkrát na
Západě.
Atmosféra, kterou mladí hudebníci
společně s publikem vytvořili,
zpříjemnila letošní třetí červnovou
sobotu.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V LUKOVÉ
Z důvodu změn v agendě evidence obyvatel, které provedlo ministerstvo vnitra ČR,
nemáme dostatečné informace o rodičích dětí narozených od 15.5.2014 s trvalým
pobytem v Lukové, a proto nemůžeme Vaše dítě na vítání občánků pozvat.
Prosíme rodiče, kteří se chtějí se svými dětmi zúčastnit slavnostního obřadu Vítání
nových občánků do obce Luková, aby se hlásili osobně nebo telefonicky na Obecním
úřadu v Lukové na tel. 465 394 030, 465 394 141, 605706316 nebo na e-mailech
starosta.lukova@ow.cz nebo lukova@ow.cz.

SOUČASNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUKOVÉ
Sbor dobrovolných hasičů v Lukové je zřízen obcí Luková
a je její organizační jednotkou (podobně jako ZŠ a MŠ
Luková). Zastupitelstvo obce zřídilo tuto jednotku za
účelem zajištění protipožární ochrany a k plnění úkolů v
oblasti civilní ochrany občanů a majetku v případě
přírodních katastrof, záplav apod. Vedením této
organizační složky je pověřen starosta sboru dobrovolných
hasičů. V současné době je jím pan Jaromír Klubrt, před
ním do r. 2007 vykonával tuto funkci pan Pavel Záruba.
Sbor dobrovolných hasičů čítá nyní 27 členů, z toho je
13členná výjezdová skupina. Velitelem jednotky je pan
Luboš Klubrt. Naše jednotka hasičů je podle svých
činností a možností zařazena do V. kategorie, má k
dispozici hasičské záchranné vozidlo zn. Tatra T 138 s
cisternou.
Nejběžnější činností dobrovolných hasičů jsou výjezdy k požárům v okolí, dohašování požárů, dohled
nad požářištěm, zajištění požární bezpečnosti při žních na polích, různá technická pomoc v obci,
také účast na soutěžích v požárním sportu a aktuálních školeních v oboru.
V letošním roce dostala jednotka našich hasičů od obce dárek v podobě rekonstrukce plynového
vytápění, nových oken, vrat a venkovního pláště na hasičské zbrojnici. Některé dílčí práce na
rekonstrukci nebo i každoroční údržbě provádějí hasiči vlastními silami formou brigád.
Stejně jako v jiných vesnicích bývají hasiči pořadateli různých akcí (plesů, zábav a akcí pro děti).
Do budoucna přejme hasičům co možná nejméně nebezpečných situací a také aby je nijak citelně
nepotkal tzv. generační problém, tj. aby neměli nouzi o další mladé zájemce o činnost v jednotce.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUKOVÁ – zpráva o činnosti v r. 2015
Rok 2015 začal dvěma výjezdy: požár v Lukové čp. 144 (bývalé Launerovo) a zahoření na bývalé
rychtě v Květné čp.1.
Dne 8.5.2015 jsme se zúčastnili
tradiční okrskové soutěže letos
pořádané za velmi pěkného počasí
v Žichlínku. Přihlásili jsme jedno
družstvo v kategorii muži II. Do
soutěže se nastoupilo s opravenou
mašinou
(čerpadlem),
novým
složením hadic a novým složením
členů družstva. Vše přineslo úspěch
a naše družstvo obsadilo 1. místo
(po dlouhé době).
Letos jsme uspořádali tradičně pouťovou zábavu v Lukové, na pozvání starosty obce pana Paara
jsme předváděli naši techniku v Anenské Studánce, pro kterou smluvně zajišťujeme požární
ochranu.
V září chystáme pro širokou veřejnost den otevřených dveří u nás v hasičské zbrojnici a to u
příležitosti 70. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v obci.
Jaromír Klubrt, starosta SDH Luková

Z PŘIPRAVOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ DO KONCE ROKU
●
den otevřených dveří v hasičské zbrojnici u příležitosti 70. výročí založení poválečného SDH
●
přátelské setkání se seniory (9. října 2015, pouze pro pozvané)
●
vítání občánků (jen pro pozvané)
●
ochotnické divadlo – představení v kulturním domě
●
zpívání koled v rámci celostátní akce Česko zpívá koledy
●
Mikulášská besídka s nadílkou pro děti
●
adventní koncert v kostele
●
tradiční dětský Silvestr
ČINNOST OBCE - VÝHLED NA ROK 2016
●
započetí s celkovou rekonstrukcí kulturního domu
●
pokračování v přípravě na budování dalších etap chodníků
●
každoroční opravy místních komunikací
●
pokračování v přípravě na umístění inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě
U Dvora v Lukové, příprava další lokality pro výstavbu rodinných domků
●
oprava a úprava veřejných prostranství a drobných sakrálních památek (božích muk apod.).
MOŽNÁ NEVÍTE, ŽE...
●

●

●

od 1. dubna 2015 mají obce a města ze zákona povinnost zajistit třídění biologicky
rozložitelného a kovového odpadu. V případě biologicky rozložitelného odpadu se jedná hlavně
o posekanou trávu a odpad ze zahrádek - drobnější větvičky (cca do 2,5 cm průměru), listí a
další rostlinné zbytky, které občané mohou ukládat do velkoobjemového kontejneru na hřišti v
Lukové a na pozemku po bývalé práškovně.
přerušení dodávky elektrického proudu - lze se na ně lépe připravit, obdržíme-li informaci včas.
To se však pokaždé nepodaří a o přerušení dodávek často není informován ani obecní úřad.
ČEZ oznamovací povinnost řeší pouze vylepováním letáků na sloupy el. vedení. Ne každý však
ví o tom, že je možné se na webových stránkách www.cezdistribuce.cz zaregistrovat, vyplnit
příslušný formulář (platí však pouze pro odběratele elektřiny od ČEZu) a informace o plánované
odstávce části sítě dostanete přímo na svůj mobilní telefon s několikadenním předstihem. Lze
tak předejít nepříjemnému překvapení při déletrvající odstávce sítě.
naše hasičská zbrojnice má příznačné číslo popisné a to je 150, kterým se telefonicky ohlašují
požáry.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Naše obec uzavřela smlouvu na sběr elektrospotřebičů se společností Elektrowin. Na základě této
smlouvy je z našeho sběrného dvora touto společností odvážen vytříděný elektroodpad k recyklaci.
Nejenže odvoz je prováděn zdarma, ale podle množství sebraného odpadu obec ještě obdrží
finanční bonus.
Do zpětného odběru spadají elektrozařízení určená pro použití v domácnosti a může je bezplatně
odevzdat občan i podnikající osoba. V celé České republice se v roce 2014 vysbíralo přes 58 000 tun
vysloužilých spotřebičů, které byly předány k recyklaci. Každý obyvatel ČR tak loni průměrně
odevzdal 5,53 kg elektrospotřebičů. Ty jsou pak ve speciálních zařízeních ručně demontovány,
přičemž tak najde práci i mnoho zdravotně handicapovaných lidí.
Společnost Elektrowin sledovala, jaký dopad na životní prostředí má činnost v oblasti sběru a
recyklace starého elektra. Z toho vyplynulo, že 38 tisíc tun spotřebičů vysbíraných za první tři roky
provozu tohoto systému sběru a recyklace ušetřilo emise CO2 ve výši 437 560 tun. Suroviny, které
se podařilo získat recyklací vybíraného elektra, pak přinesly úsporu neuvěřitelných 229 420 898 kWh
elektřiny. Toto číslo představuje roční spotřebu energie pro 28 678 obyvatel ČR. Zpětný odběr
vysloužilého elektrozařízení šetří surovinové zdroje jako jsou zlato, železo, měď, černé uhlí, ropa atd.
a také životní prostředí – náš společný zájem.

Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník
Pardubice (7. 8. 2015) – Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění
domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje.
Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z
dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního programu.
„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu.
Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku.
Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých
15 až 30 procent bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje,
fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.
Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném domě,
který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické
opatření, nebo kde došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je současně
na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná paliva,
kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a
budou pravidelně aktualizovány.

