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Vážení přátelé, občané,
zatím nevíme, co nás v novém roce a v naší obci všechno potká, a tak se alespoň ohlédněme za uplynulým
rokem. S ním i s bývalým vzhledem budovy kulturního domu jsme se definitivně rozloučili a zbyly nám
už jen vzpomínky.
Prozatím především vnější proměnou prošel kulturní dům, přičemž bylo potřeba řešit spoustu nečekaných
změn a problémů (podlaha v sále, přívod el. proudu, vyústění kanalizace, septik a další), kvůli kterým se
stavební práce časově značně protáhly. Velké vnitřní úpravy
proběhnou v následujícím půlroce. Dispozičně se změní např.
vchody na toalety, bude provedena oprava veškerých podlah,
omítek, stropů, osvětlení, sociálního zařízení. V prvním patře
vznikne další obecní byt (budeme žádat o poskytnutí dotace na
jeho výstavbu).
Tělocvična bude co nevidět uvedena do provozu, bude ji moci
využívat jak TJ Luková, tak škola, ale za určitý poplatek, který
ještě není stanoven, i fyzické osoby, rodiny s dětmi apod. V
tělocvičně je nová podlaha, strop, okna, dveře, šatna,
nářaďovna, sociální zařízení, topení. Obec nakoupí základní
vybavení - stoly na stolní tenis, sítě na volejbal, lavičky,
žíněnky, švédskou bednu, ribstole atd. O přesném termínu otevření tělocvičny pro veřejnost budeme včas
informovat. K přestěhování z dočasných prostor je připravena hospoda. Jakmile bude dodán nový nábytek
(stoly a židle), hospoda může přijmout první návštěvníky. Bohužel se kvůli stavebním pracem v letošním
roce budeme muset obejít bez dětského maškarního karnevalu, což se dětem pokusíme později vynahradit.
CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT PRO ZAČÁTEK ROKU


Změna svozového dne směsného komunálního odpadu (popelnic) - od Nového roku se svozový den
přesunuje na každý lichý čtvrtek v měsíci

Poplatky za svoz směsného komunálního odpadu se již po několikáté nemění, tj. poplatek zůstává ve
výši 400 Kč za osobu a rok - splatnost je do 31. března 2018.

Poplatek ze psa stále činí 100 Kč za 1 psa a 120 Kč za každého dalšího - splatnost je do 31. března 2018
Platbu poplatků lze uhradit i převodem na účet obce - č.ú. 1322807389/0800, do kolonky příjemce uvést jméno,
příjmení, číslo popisné, počet osob, za které je poplatek hrazen a zda se jedná o poplatek za psa nebo za odpady.

KOMPOSTÉRY
Pokud navštívíte obecní úřad za účelem úhrady poplatků či prezidentských voleb, budete moci zároveň
podepsat smlouvu o výpůjčce kompostéru (pokud jste si ho objednali), obdržíte též pokyny k jeho
sestavení a brožurku s radami, jak správně kompostovat. Zájemci o kontejner se také mohou dohodnout
na konkrétním převzetí kompostéru. Kompostéry jsou prozatím uloženy ve sběrném dvoře a zájemci je
obdrží zdarma na základě výše zmíněné smlouvy o výpůjčce. Její součástí bude podmínka, že občané
budou kompostér využívat alespoň po dobu 5 let pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu
a budou se o kompostér starat s péčí řádného hospodáře (tj. běžná údržba, zákaz prodeje kompostéru).
Po uplynutí 5 let (ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce) by se kompostér měl automaticky stát
majetkem občana, který jej využívá.

PREZIDENTSKÉ VOLBY

První kolo voleb prezidenta České republiky proběhne v pátek 12. ledna 2018 a to od 14 do 22 hodin a v
sobotu 13. ledna 2018 v době od 8 do 14 hodin ve volební místnosti, kterou je zasedací místnost Obecního
úřadu v Lukové. O době konání případného druhého kola voleb budou voliči informováni v médiích a na
úředních deskách měst a obcí. Občané Květné mohou volit v hasičské zbrojnici v Květné v sobotu 13. ledna
2018 v době od 10 do 10.45 hod. Zájem o volbu do přenosné urny zájemci nahlásí buď u volební komise
nebo den předem na telefonu č. 608 444 326.

Letošní Tříkrálová sbírka se v Lukové uskuteční v sobotu 6. ledna 2018. Všem, kdo podporují dílo Charity
a na sbírce se jakkoli podílejí, poděkovala ředitelka Oblastní charity v Ústí nad Orlicí Ing. Marie Malá. Letošní ročník sbírky podpoří charitní služby na Orlickoústecku. Jedná se např. o sociálně terapeutické dílny,
domácí hospicovou péči, pečovatelskou službu, rodinná centra, občanskou poradnu a další. Příspěvkové
konto Oblastní charity je: 831240611/0100.
Občanskou poradnu mohou bezplatně využít všichni, kdo se dostanou do těžké životní situace a nevědí si
rady - rozpad rodiny, nemoc, ztráta práce, dluhy a oddlužení, domácí násilí, složité vztahy mezi rodiči a dětmi atd. V Lanškrouně je provozována vždy v pátek v době 9 -12 hodin v Centru sociálních služeb,
ul. Havlíčkova 1129, tel.: 734 281 415 a 465 520 520.
CO NÁS V OBCI ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE?
Z těch největších a nejnáročnějších záležitostí je to určitě dokončení prací na opravě kulturního domu, dokončení projektové dokumentace na výstavbu chodníku (od hřiště ke škole a od hřiště směrem k náměstí),
rozšíření a zkvalitnění veřejného rozhlasu (s využitím dotace), pořízení nového komunálního automobilu (s
využitím dotace), pořízení projektové dokumentace k inženýrským sítím v lokalitě pro výstavbu 19 rodinných domků (u bývalého kravína II U Dvora), možný odkup chátrající budovy fary - pouze, obdrží-li obec
90 % dotaci jak na pořízení nemovitosti, tak na rekonstrukci na sociální byty a další drobnější akce jako
jsou opravy místních komunikací, obecních čističek odpadních vod apod., také pokračování prací na digitalizaci katastrální mapy Lukové.
VÍTE, ŽE ….









vítězem vánočního hokejového utkání mezi Lukovou a Damníkovem zvítězil náš tým 8:5 ?
v tělovýchovné jednotě Luková jsou v současné době aktivní i dětské oddíly Bambiny, Starší přípravka a
Mladší žáci?
základní kynologický klub Luková zve další zájemce do svých řad, aby tak společně se svými čtyřnohými kamarády smysluplně trávili společné chvíle a naučili tak pejska základní poslušnosti a různým dovednostem?
za r. 2016 bylo v ČR zrecyklováno 77% všech obalů a že v současné době třídí odpad už 72 % Čechů
(možnost třídit však má 99 %)?
se v r. 2016 recyklací papíru ušetřilo 2 100 000 stromů a na skládku se díky třídění neuložilo 793,7 tun
odpadů ?
každý obyvatel ČR vytřídil za r. 2016 v průměru 56 kg skla, papíru, plastů a kovů?
společnost EKO-KOM zajišťuje podmínky pro třídění již 20 let a za vytříděný odpad podle jeho množství poskytuje obcím a městům finanční odměnu a tím motivuje ke zvýšení sběru tříděného odpadu?
Vážení spoluobčané,
poslední prosincové dny, které již uplynuly, jsou většinou dobou nových předsevzetí
a bilancování, co se nám povedlo a co ne, koho jsme poznali a kdo se s námi bohužel
rozloučil navždy. Je tu však nový rok a bude záležet hlavně na nás, jak a čím naplníme jeho dny. Přeji všem Vám a Vašim rodinám do roku 2018 hodně zdraví, spokojenosti a štěstí. Miroslava Fojtů, starostka obce

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
NAD DOKUMENTY A FOTOGRAFIEMI
Z HISTORIE LUKOVÉ A KVĚTNÉ




čtvrtek 24. března 2016 od 16 hod.
v přísálí kulturního domu v Lukové

Beseda bude navazovat na zdařilé „Čtení z kroniky obce Luková“.
Nově bude k dispozici překlad německé kroniky. Naší snahou je
doplnit text kroniky dostupnými zajímavými fotografiemi.
Cílem besedy je seznámit přítomné s dalším zdrojem informací
v přátelské a neformální atmosféře.
Nezapomeňte brýle k prohlížení či promítání fotografií.

