Obecní úřad Luiková srpen 2017

Lukovský zpravodaj
léto 2017
Vážení čtenáři,
tento zpravodaj Vás seznámí s nejdůležitějšími
událostmi a akcemi v naší obci za uplynulé období
roku 2017.

Kulturní dům
V současné době nejvýznamnější a nejsledovanější akcí u nás je probíhající rozsáhlá a po všech
stránkách velmi náročná oprava největšího obecního objektu a tím je kulturní dům.
Dokončují se práce v pohostinství, kde jsou již nové veškeré rozvody, omítky, stropy, obklady a
dlažby. Prostory pro návštěvníky jsou na úkor některých původních skladů rozšířeny. Na celém
objektu je již opravena střecha, zabudována nová okna i vnější dveře do sálu (únikové východy).
V prvním patře nad pohostinstvím je již téměř připraveno vše pro budoucí tělocvičnu. Bohužel
bude nutné odstranit dřevěné obložení stropu, protože odnětím krycí lišty se zjistilo, že je značně
zasaženo hnilobou. Návštěvníci tělocvičny budou moci využívat i nové sociální zařízení (WC,
sprchy), nářaďovnu, šatnu a místnost k odpočinku a posezení.
Stavební práce budou pokračovat nutnou a složitou opravou jímky a kanalizace, opravou fasády
na části budovy s pohostinstvím. Poté dojde na opravu vlastních vnitřních prostor kulturního domu – veškerých nových rozvodů (elektřina, topení, kanalizace), provede se oprava nebo výměna
podlah, izolace zdiva proti vlhkosti, v sále bude opraven strop a zabudováno nové osvětlení. Vytápění objektu bude zajištěno dvěma moderními plynovými kotli a radiátory tak, jako je
v kulturních domech dnes už běžné.
Podlaha v bývalé tělocvičně a zároveň strop nad pohostinstvím při odkrývání před vybouráním.

Zde je již původní strop nad hospodou odstraněn.

Zde se začíná s novým stropem - namísto dřevěných trámů se nyní použijí železné traverzy.

Kompostéry

Volby

V rámci Svazku obcí Lanškrounsko jsme
se na základě ankety zapojili do projektu
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Svazek podal žádost o dotaci
z Operačního programu životní prostředí a
na jaře letošního roku byla žádost schválena.

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do
parlamentu ČR. Místem konání těchto voleb ve volebním okrsku č. 1je volební místnost v budově
Obecního úřadu v Lukové pro voliče s trvalým pobytem v obci Luková.

Občané Květné mohou volit v Květné v hasičské
zbrojnici v sobotu 21.10 od 10 do 10.45 hod. anebo
Nyní probíhá výběrové řízení na dodavate- také v Lukové.
le cca 600 kusů kompostérů a v průběhu
podzimu by je mělo všech 9 zúčastněných Voliče, kteří se nemohou dostavit do volební místobcí obdržet a předat svým občanům na
nosti, navštíví na základě telefonické žádosti na tel.
základě písemné smlouvy o výpůjčce.
č. 732 846 901 zástupce volební komise s volební
urnou. Tento požadavek je nutno nahlásit před volbaVyužíváním kompostérů by mělo dojít v
mi nebo v průběhu prvního dne voleb.
regionu Lanškrounsko ke snížení množství
komunálního odpadu v popelnicích, kde
často končil právě i biologicky rozložitelný
odpad.
Geodetické zaměřování v obci
Pro informaci uvádíme, že se v naší obci bude pohybovat geodet, který bude provádět zaměřování pozemků a to těch, které byly zařazeny do I. etapy digitalizace katastrální mapy obce. Tato
první etapa zahrnovala území od Žichlínka až po firmu Vondra a Vondra v Lukové.

Možná nevíte, že ...
... společnost ČEZ má novou bezplatnou poruchovou linku a to č. 800 850 860. Na toto číslo můžete volat vždy při přerušení dodávky elektrického proudu v případě, že nebudete vědět z jakého
důvodu je přerušena nebo vždy, když chcete poruchu nahlásit nebo se informovat, proč a jak dlouho proud nepůjde.
... pokud jste zákazníky skupiny ČEZ, můžete se na jejich webových stránkách zaregistrovat a několik dní předem obdržíte na svůj mobil sms zprávu o každém plánovaném přerušení dodávky
elektřiny. Je velmi praktické této možnosti využít, protože běžného oznámení, umísťovaného
ČEZem na sloupy el. vedení si často vůbec nevšimneme, avšak na základě jejich oznámení předem
se na situaci bez proudu můžeme připravit.
...ZOD Žichlínek zve pravidelně děti z mateřských škol okolních obcí na svůj Družstevní den.
Pro děti připraví zaměstnanci družstva bohatý program i s občerstvením, děti si mohou vyzkoušet,
jak se sedí za volantem moderních traktorů, podívají se i do stájí za
telátky a dojnicemi a odnesou si každý rok
spoustu zajímavých zážitků.
... 20. června 2017 proběhlo kroužkování
čápů bílých na hnízdě ve školní zahradě.
Případné kontrolní výsledky kroužkování
nám sdělí p. Aleš Hampl z Dolní Čermné,
který se svými kolegy ornitology na hnízdění čápů dohlíží.
...... se letos 9. září bude v areálu kynologického klubu v Lukové konat již 20. ročník
mezinárodní „pejskařské“ soutěže Lukovský pohár s disciplínami: poslušnost, obrana a stopa.

Možná nevíte, že ...
… Ing. Stanislav Vimr nafotil všechny domy v Lukové a v Květné, současné fotografie jednotlivých čísel popisných uspořádal
do fotoknihy spolu s černobílými staršími
snímky bývalého kronikáře pana Jana Němečka. FOTOKNIHA LUKOVÁ má 2 díly, Květná 1 díl. Každý díl je možné na
obecním úřadu zakoupit za 500,- Kč.
… na našem obecním úřadu si můžete koupit i FOTOKNIHU sestavenou Ing. Ladislavem Urbanem ze setkání se seniory, která proběhla v letech 2009 – 2016, cena je
470,- Kč.

... naše obec obdržela za minulé čtvrtletí odměnu od společnosti EKO-KOM a.s. za vytříděný odpad předaný k dalšímu využití částku 29 877 Kč a že díky rozvoji systému třídění a recyklace odpadů se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů České republiky.
... v Lanškrouně funguje služba pro sluchově postižené občany. Společnost AUDIOHELP poskytuje v Lanškrouně sociální služby pro sluchově postižené občany. Tyto služby spočívají
v poskytování odborného poradenství, odborné rehabilitace, v provádění drobných oprav sluchadel
a dalších pomůcek pro sluchově postižené. Na žádost instalují kompenzační pomůcky i u klienta
doma, prodávají baterie do sluchadel a v případě, že se jedná o imobilního klienta, poskytují i terénní služby v jeho bydlišti. Občané mohou přijít využít těchto služeb vždy druhý čtvrtek v měsíci,
tj. letos ještě 14.9., 12.10., 9.11. a 14.12. a to dopoledne v 8.15 – 11.45 hod. do malé zasedací síně
Městského úřadu v Lanškrouně a odpoledne ve 12.30 – 14.30 hod. do domova pro seniory
v Lanškrouně.
Na financování těchto služeb se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pardubický kraj a obce
a města v kraji (též obec Luková).

Vítání občánků
V pátek 7. dubna jsme v naší zasedací síní uspořádali malou slavnost, na které jsme přivítali do naší
obce dva nastrojené chlapečky a
dvě malé, též naparáděné holčičky.
Pavlík, Josífek, Barborka a Klaudinka od nás dostali malý dárek,
tatínkové a maminky kytičku. Paní
učitelka Vašíčková připravila s
dětmi ze školky opět hezký kulturní program. Je velmi milé, když
nás rodiče přijdou se svými dětmi
na vítání občánků navštívit.

Noc kostelů - Luková 2017
Obec Luková se již podruhé příhlásila do tohoto mezinárodního projektu a to s kostelem
sv. Markéty.
I tentokrát nebylo nijak obtížné navrhnout program na celý večer, jen jeho organizace a příprava
již byla o poznání náročnější. Námaha ale stála za to. Znovu se zájemci mohli už od 17. hodiny
podívat nahoru do věže a to za dozoru p. Pachla přestrojeného za mnicha a pak již dění v kostele
zahájila velmi očekávaná přehlídka svatebních šatů. Po ní nám zahráli Lanškrounští pištci a jejich
sólisté pod vedením a za doprovodu paní Marty Obrové. Pro velký zájem se nevěsty i s několika
ženichy a družičkami vrátily a celou přehlídku zopakovaly, abychom si krásné šaty ze svatebního
centra Elegance z Lanškrouna mohli prohlédnut ještě jednou, popř. aby ji viděli i déle přišedší
návštěvníci kostela. Děvčata ve svatebních šatech byla převážně z Lukové s několika svými
kamarádkami ze sousedních obcí. Přišli se na ně podívat rodiče, příbuzní či známí a občas upustili
i slzičku nad tou krásou. Po závěrečné promenádě se venku před kostelem konalo ještě společné
focení všech děvčat, chlapců i dětí předvádějících svatební a společenské šaty.
Účinkující i diváci během krátké přestávky mohli posedět venku u příjemného občerstvení s řízky
od ZOD Žichlínek a domácími koláči paní Kotěrové a Duškové. Mezitím k nám přijel restaurátor
sakrálních staveb p. Bláha a za technické spolupráce s Petrem Celým zahájil svou zajímavou
přednášku o drobných sakrálních stavbách s promítáním, kde na svých snímcích ukazoval a
vysvětloval například smysl a význam biblických výjevů na těchto drobných dílech lidové architektury a ještě spoustu dalších souvisejících zajímavostí.
Po 20. hodině již zněla kostelem
známá hudební díla v podání děvčat
– absolventek hry na housle ze Základní umělecké školy
v Lanškrouně. Na úplný závěr jsme
vyslechli varhanní koncert
s houslemi v podání paní Obrové a
paní učitelky Pavly Bouškové ze
Základní umělecké školy
v Lanškrouně. Z kostelního kůru se
tóny krásně nesly a my jsme je při
svíčkách ve tmě kostela vstřebávali
do svých duší. Koncert byl opravdu
krásný a velmi se líbil.
A jak už to u nás v obci bývá, byla
součástí této akce opět výstava fotografií pana Vimra. Ač byly fotografie vystavovány opakovaně,
dočkaly se znovu velkého zájmu
návštěvníků. Dále jsme si prohlíželi dřevořezby zhotovené a na výstavu zapůjčené jejich autorem
p. Miroslavem Krskem a obrázky dětí z naší základní a mateřské školy. Jelikož programu letos
dominovala přehlídka svatebních šatů, odpovídala tomu také květinová i svatební výzdoba lavic
od paní Jiřky Francové s ručně paličkovanými doplňky Martiny Paulusové.
Nyní ještě zbývá znovu poděkovat všem sponzorům a těm, kteří se o úžasnou atmosféru v kostele
zasloužili, kostel uklidili a připravili na tuto událost. Úklid a příprava kostela, provázení ve věži,
také vystavené fotografie, dřevořezby, výkresy i květinová a svatební výzdoba či občerstvení, to
vše bylo dílem obyvatel Lukové. A tak to má být. Prostřednictvím Noci kostelů se nám podařilo
uskutečnit příjemné setkání různých generací lidí z naší obce i z okolí.

Chladnokrevník Květná 2017
Již pět let se pořádají soutěže
chladnokrevných koní v Květné
u Lukové v okrese Ústí nad Orlicí. První ročník byl
„testovací“, zda to pořadatelé
zvládnou, ale v současné době
už jsou to soutěže oficiální a
kvalifikační a to pro „sólové“
disciplíny i soutěže kombinované. Letos se závody konaly již
podruhé ve sváteční den 5. 7.
2017 za slunečného počasí.
Startovalo 10 kočí s 15 koňmi
včetně slovenského hosta. Sou- Disciplína: ovladatelnost koně s kládou
těže rozhodoval sbor rozhodčích ve složení Petra Šanturovová (hlavní rozhodčí) a Ing.
Hana Stehlíková.
Pořadatel připravil velmi nápadité a poměrně náročné tratě
s originálními překážkami
s využitím členitého terénu
místního kolbiště. Přes počáteční obavy překonávali závodníci
překážky většinou bez problémů za podpory početných diváků. Na ovladatelnost koní velmi
náročnou vozatajskou jízdu
dvojspřeží vyhrál domácí Jaroslav Marvan s Gretou a Girou.
Pozdní odpoledne patřilo soutěži v těžkém tahu, jehož vítězem Nová disciplína: průjezd dvojspřeží vodním příkopem
se stal německý chladnokrevník
Osterman Pavola Kitaše ze Slovenska.
Celý článek od autorky Ing. Hany Stehlíkové najdete na stránkách Svazu chovatelů chladnokrevných koní www.schchk.cz.
Je dobře, že se poslední dobou
dostává více pozornosti a ocenění těžké práci, kterou tito
krásní a houževnatí koně dokážou se svými kočími odvést a
zároveň šetřit životní prostředí.

Lukovský mandel 2017

Kynologická organizace Luková a obec
Luková uspořádaly v květnu společně
již 31. ročník turistického dálkového
pochodu.
Trasy pro cyklisty i pěší vedly malebným okolím naší obce a některé z nich
byly připraveny pro děti nebo maminky
s kočárky. Pro děti připravili členové
kynologického klubu i hry a soutěže a
to na trase vedoucí okolo „Kozího rybníka“ (viz foto P. Celého).
V cíli čekaly na všechny účastníky diplomy i medajle a to trvanlivé z lukovské keramické dílny, které Čadovi na
tuto akci věnovali zdarma a také perníkové, na nichž bylo možné si hned pochutnat. Ty pro nás upekla a nazdobila
Hana Párentová ze Sázavy.
Kromě toho byla v poledne k dispozici
i opékaná kýta a další občerstvení, jež
si turisté vychutnávali při posezení pod
přístřeškem u kynologické klubovny.
V klubovně pak bylo možné zakoupit
pohledy Lukové a prohlédnout si obrázky paní Mlatecové či výstavku kaktusů
Jaroslava Fojtů.
Letošním pochod byl provázen nádherným počasím a zaregistrovalo se 166
účastníků (vloni 167).

Svatovavřinecká pouť
Další z vydařených a akcí je tradiční pouť v Květné se mší svatou ve vyzdobené kapličce a dalším programem.
Květenská pouť přitahuje návštěvníky svým jedinečným prostředím malé vesničky s každoročně zajímavým hudebním vystoupením. Nikdy nechybí výborné občerstvení a příjemné posezení v parčíku či u místní hasičárny.
V letošním roce a za pěkného počasí zahrály hojnému počtu návštěvníků Járinky – dámská kapela, vystoupil též zpěvák známý z
televize Šlágr Jiří Škvára a podvečerní pohodu zajistili naši místní hudebníci Dana Korbičková a
Karel Prokop coby skupina KOPR.

Obnova katastrálního operátu – základní informace
Katastrální úřad v Pardubicích bude od 29. 8. 2017 provádět v obci obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Jedná
se o zastavěnou část a lesy, tedy území kde neproběhly pozemkové úpravy. Dosud je zde platná analogová katastrální mapa,
jejíž původ sahá do poloviny 19. století.
Pro rozlehlost mapované oblasti bude obnova probíhat po etapách. Druhá etapa viz přiložená mapka.
Obnovou katastrálního operátu novým mapováním se zvýší výrazně kvalita mapy jak z hlediska její přesnosti, tak i její
vypovídací schopnosti. Dojde ke sjednocení typu mapy na celém katastrálním území. Zjištěním průběhu hranic podle stavu
v terénu a novým zaměřením dojde k podstatnému zpřesnění v evidování vlastnických hranic, vlastníci budou mít daleko
větší jistotu ohledně jejich průběhu.
Podstatou nového mapování je tedy zjištění a označení vlastnických hranic v terénu vlastníky za účasti komise, která dohlíží
na správný postup, vyhotovuje zákres do náčrtu zjišťování průběhu hranic a vše protokoluje v soupisu nemovitostí. Následně
jsou hranice parcel, budov a jiných prvků polohopisu měřeny geodetickými metodami a kancelářsky zpracovány. Současně
jsou určovány nové výměry na základě přesného číselného výpočtu ze souřadnic.

Po následném kancelářském zpracování se vlastníci budou moci s novou digitální mapou seznámit na obci, kde bude deset
pracovních dní vyložena k nahlédnutí. Nahlédnout bude možné i na webových stránkách: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
VyberKatastrInfo.aspx. V tomto období si vlastník dále bude moci stáhnout z internetu či nechat vytisknout přímo na obci
srovnávací sestavení, které bude obsahovat porovnání dosavadního a nového stavu včetně nových výměr, případně změn
v číslování nebo změn druhu pozemku.
Obnova katastrálního operátu se provádí podle skutečného stavu v terénu. Podkladem je dosavadní katastrální operát a
operáty dřívějších pozemkových evidencí. Na jejich podkladě se vyhotoví náčrty a k nim soupisy nemovitostí uspořádané
podle čísel listů vlastnictví.
Při zjišťování hranic se budou ověřovat i další údaje, které jsou obsahem katastru. Zjišťování hranic provádí komise složená
ze zaměstnanců katastrálního úřadu a ze zástupců obce a orgánů určených katastrálním úřadem. Zjišťování hranic se provádí
za účasti vlastníků a jiných oprávněných.
Vlastníci jsou ke zjišťování hranic zváni pís. pozvánkou doručenou nejméně týden předem, nebo osobně předsedou komise.
O výsledcích zjišťování hranic sepíše předseda komise protokol. Vlastníci a jiní oprávnění nebo jejich zástupci svým podpisem v protokolu stvrzují souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu.
Nepřítomnost vlastníka a jiného oprávněného při zjišťování hranic není na překážku využití výsledků zjišťování hranic k
vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací.
Komise je oprávněna při výkonu činnosti v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky.
——————————————————————————————————————————————————



Zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (Katastrální zákon), v platném znění
Vyhláška č. 357/2013 Sb. (Katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění.

EXTRA SERVIS s.r.o.
Provozovna Luková
________________________________________________________________________________

nabízí nová pracovní místa
pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
Nabízíme:
 Částečné pracovní úvazky v textilní výrobě
 Přizpůsobení pracovního místa potřebám
pracovníka
 Nástupní mzda od 85,-Kč/hodinu
 Nevyučené zaučíme

Požadujeme:
 Chuť pracovat
 Manuální zručnost
 Částečnou zkušenost se šitím
__________________________________________________________________________________

Kontakt:
Ing. Jiří Hurych- mobil: 605 481943
email:hurych@profipradlo.cz

…

