Mé milé léto, cos nám přineslo? Kvítí pěkného, modrého, bílého i
červeného.
Z lidové poezie
KULTURNÍ DŮM v Lukové - přesněji náš multifunkční dům, v němž se nachází hospoda, tělocvična, dva byty a
velký sál s dalším příslušenstvím. Jeho celková oprava v poslední době vázne, jak si jistě nelze nevšimnout.

A přitom to nejhorší už máme za sebou. Hotovo je samozřejmě rozsáhlé bourání, veškeré nejdůležitější práce jako
nová střecha, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, kanalizace, topení, osazena jsou nová okna, otlučeny staré a nataženy nové vnitřní omítky – to vše v celém objektu, částečně i venkovní fasáda. Vlastně zůstaly stát jen obvodové zdi
a některé stropy, všechno ostatní se provádělo znovu. Složitá byla i oprava septiku, k němuž neexistuje žádná dokumentace a trvalo dlouho než se podařilo zjistit, co všechno a odkud je tam svedeno a jak to vše nově vyřešit, problém
byl i s dosažením potřebného spádu ohledně odtoku vody.
Již před několika měsíci jsme dočerpali finanční prostředky určené na dokončení prací. Nyní nám schází cca 3 mil.
Kč. V zastupitelstvu jsme schválili, že v případě potřeby navýšíme úvěr od České spořitelny a stavbu tak plynule
dokončíme během letošního léta. S čím jsme však nepočítali (nevěděli jsme) je fakt, že velké banky nyní řídí své
vnitřní předpisy dle nového zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zákon byl vydán za účelem regulování úvěrového
zatížení měst a obcí a platí od zač. roku 2017. Stanovuje samosprávným celkům (obcím, městům a krajům) určité
meze při využívání úvěrů. Bohužel se tím mnohdy zpomaluje a ztěžuje budování a rozvoj finančně náročnější infrastruktury v obcích a spousta obcí musí řešit podobný problém jako my. V současné době ještě však dále jednáme a
snad se nám během prázdnin podaří dofinancování prací nějak vyřešit. Přesto i tak práce částečně pokračují. Firma
provádí přípravu na pokládání dlažeb a obkladů v novém sociálním zařízení. Jen ty finančně náročnější záležitosti
jako je pokládání parket v sále, osvětlovací a jevištní technika apod. musejí zatím počkat.
Celkové náklady po dokončení všech oprav by se měly pohybovat okolo 20 mil. Kč. Obec vzala na financování prací
vysoký úvěr. Jeho splácení však není nijak dramatické, splácíme cca 1,2 mil Kč ročně, což je více než 2x tolik než co
nám ukládá onen zákon o rozpočtové odpovědnosti. I vedle takovéto roční splátky (rozložené během roku na měsíční
a čtvrtletní) jsme si mohli dovolit z letošního rozpočtu vydat na kulturní dům včetně pohostinství a tělocvičny již
více než 2 mil. Kč – např. bylo nutné pořídit do hospody novou kuchyňskou linku, nerezové stoly a dřezy a také nábytek není zanedbatelnou položkou, jeho cena jde do statisíců korun. Ohledně výše zadlužení lze uvést, že mnoho
obcí, které potřebovaly postavit nebo opravit nějakou větší stavbu či vybudovat kanalizaci (byť s dotací) apod. mají
podobně vysoký úvěr jako naše obec. A často se jedná o obce s mnohem menším počtem obyvatel a tudíž mnohem
menšími příjmy. I tak zvládají splácet pohodlně a přitom si již mohou užívat infrastruktury, kterou pro své obyvatele
díky úvěru mohly pořídit. Úroky jsou velmi výhodné (mezi 2-3 %), takže bychom při stále se zvyšujících cenách
materiálů a služeb mnoho neušetřili, kdybychom si úvěr nevzali. Několikamilionové úvěry měla naše obec i dříve
před lety. Nyní se pohybují (včetně těch starších) okolo 17 mil. Kč, z toho 3 mil. si
obec vzala na opravu střechy ZŠ a MŠ při zateplování objektu (na opravu střechy se
dotace nevztahovala). A částečně jsou v této sumě zahrnuty i starší úvěry, které však
budou již brzy splaceny.
V loňském i v letošním roce nám na základě žádosti finančně přispěl i Pardubický
kraj a to vždy po 80 tis. Kč. Letošní krajskou finanční podporu jsme využili již v
zimě na opravu stropu a podlahy v tělocvičně - viz obrázek.

Ačkoliv se může zdát, že už stavba probíhá příliš dlouho, nevybočujeme nijak časově ani finančně z normálu ve srovnání s podobnými akcemi v okolí. Např. jen oprava samotného sálu (bez sociálního zařízení apod.) po požáru v Žichlínku stála obec
10 mil. vč. DPH, přičemž náš objekt je několikanásobně větší. Poslední akce se v
našem sále kult. domu uskutečnila ještě koncem února 2017 – oprava podobného,
leč také menšího kulturního domu v Sázavě, si vyžádala téměř 2 roky.

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY V OBCI, NĚKTERÉ ZÁMĚRY

Nové mapování (digitalizace) katastrální mapy Luková v zastavěné části obce – probíhá již druhým rokem,
místní šetření provádí pracovník Katastrálního úřadu Pardubice p. Sýkora za pomoci p. Jiřího Hejla.
Oprava hasičské zbrojnice v Květné – byla původně plánována na letošní rok, bude se však pravděpodobně provádět na jaře r.2019. Pokud bude mít firma volnou kapacitu ještě letos, začne napodzim alespoň s budováním odpadní jímky. Cílem oprav zbrojnice je zavedení vody a splachovacího WC do objektu, výměna oken, oprava podlahy, instalace vchodových dveří a zateplení stropu.
Oprava vodní nádrže v Květné: obec Luková získala dotaci na zpr acování pr ojektové dokumentace ohledně
plánované opravy vodní nádrže (dříve požární nádrže) v Květné.
Projektová dokumentace, která musí být zpracována do konce roku, by
měla stát okolo 100 000 Kč, z toho 70% uhradí dotace z Místní akční
skupiny Lanškrounsko, zbývajících 30 % je povinná spoluúčast a tu
musí uhradit obec ze svého rozpočtu.
Vodní nádrž je nyní vypuštěná a jakmile bude hotova projektová dokumentace, je možné začít s opravou, kterou lze též z velké části hradit z
dotace, pokud obec podá žádost a ta bude schválena.
Oprava hřbitovní zdi v Květné - bude potř eba co nejdř íve pr ovést.
Obec hodlá požádat v příštím roce o finanční podporu této akce. Dotaci
lze čerpat buď z Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska nebo z ministerstva zemědělství.
Vybudování či úpravu sběrných stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad: Naše obec též získala dotaci na
tento projekt. Dotace bude poskytnuta ve výši 85 % veškerých (i administrativních) nákladů. Zbylých 15 % opět
bude hradit obec ze svého rozpočtu. Realizaci tohoto projektu jakož i finanční náklady je možné rozložit do několika let, takže by tím obecní rozpočet neměl být nijak zvlášť zatížen.
Chodník a plocha u kulturního domu: v souvislosti s rozsáhlou opravou kulturního domu hodlá obec požádat též
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na úpravu bezprostředního okolí objektu – zpevněné plochy a
chodník u silnice před hospodou. Žádost musíme podat již tento podzim.
Chodník - další dotací, o kterou hodlá obec požádat, je dotace na vybudování chodníku, který bude navazovat na
oba konce stávajícího chodníku podél hřiště. Chodníkem by tak byla obec propojena od náměstí až k základní škole. Projektová dokumentace na vybudování chodníku je velmi náročná, protože musí vyřešit spoustu složitých situací (změna umístění zastávky u pomníku - kvůli bezpečnosti, velké výškové rozdíly terénu apod.). Zpracovává jej
pro nás specialista na dopravní stavby Ing. Jiří Cihlář z Chocně. Žádost budeme podávat teď napodzim buď přímo
ze Státního fondu dopravní infrastruktury anebo dle možnosti i z Místní akční skupiny Lanškrounsko, kde by dotace pokryla ještě větší podíl nákladů a to až 95 %.
Fara - neméně náročnou akcí bude rovněž odkoupení a oprava místní fary, kde by měly být vybudovány byty. Žádost o dotaci budeme podávat v září letošního roku a měla by v případě schválení činit 90% jak na pořízení
(nákup) nemovitosti, tak na rekonstrukci a vybudování bytů.
Domácí kompostéry - další z dotačních projektů. Tentokrát požádal a dotaci obdržel Dobrovolný svazek obcí
Lanškrounsko, takže v mnoha dalších okolních obcích rozdávali kompostéry též. Cena za kompostér se pohybuje
okolo 3000 Kč, díky dotaci bude obec doplácet cca 730 Kč za každý kompostér.
Rozšíření varovného protipovodňového systému (veřejného rozhlasu) - z důvodu nedostatků ohledně bezdrátového veřejného rozhlasu žádají některé obce včetně nás o dotaci na jeho doplnění a zkvalitnění.
Oprava a zpevnění cesty spojnice mezi silnicí III. tř ídy novou záhumenní cestou (od Paluř íků nahor u) - dotaci ve výši 120 000 Kč poskytnul obci Pardubický kraj.
Z výše uvedeného vyplývá, že čerpáním dotací si sic přiděláváme spoustu práce a starostí navíc, ale lze tak ušetřit i
dosti peněz z každoročního obecního rozpočtu. Pouze v případě kulturního domu nebyl a není už v těchto letech
vhodná dotace k dispozici. Takové možnosti byly krátce po r. 2000, ale to nám ještě kulturní dům zdaleka nepatřil.
Před samotnou opravou jsme uvažovali o jediné vhodné dotaci a to na zateplení objektu. Nevyhovoval však energetický posudek, takže jsme od žádosti o dotaci museli upustit a řešit financování úvěrem.

Úspěchy malých fotbalistů

Obdrželi jsme poděkování od p. Pavla Šípka a to za finanční podporu fotbalového oddílu dětí a mládeže.
Díky podpoře obce i dalších mnoha sponzorů se daří udržet v
soutěži 3 mládežnické týmy, které naši obec reprezentují. V letošním roce se malí fotbalisté stali přeborníkem Okresní soutěže
mladších žáků, kdy z 22 odehraných zápasů slavili 21x vítězství
a 1x prohráli. Celkové skóre je 147: 24. Je hezké od p. Šípka, že
si s poděkováním na sponzory vzpomněl a doufejme, že se mládežnický fotbal v Lukové podaří udržet i nadále.

Český varhanní festival v Lukové
Každý, kdo se rád občas zaposlouchá do krásné hudby
a povznášejícího zvuku varhan, mohl příjít 23. června
do kostela v Lukové a strávit tak příjemné sobotní
odpoledne. Letošní vystoupení renomovaného a u nás
již také známého varhaníka Adama Viktory bylo zpestřeno zpěvem a trumpetou. Všechno se k sobě hodilo
a vhodně doplňovalo. Na výdaje spojené s uspořádáním koncertu přispěl opět Pardubický kraj částkou
10 000 Kč.

Víte, že ...

 ... Sportovně střelecký klub Orlice Ústí nad Orlicí
pořádal letos již 12. ročník střelecké soutěže
Lukovský Trap?
 ... tento výše uvedený střelecký klub finančně podpořil naši základní školu při školním výletu do
Vyškova a na Macochu?
 ... v roce 1916 byly z věže místního kostela odebrány 2 velké zvony a 1 menší a také měděné píšťaly z varhan?
 ... letos uplyne 70 let od instalování prvního veřejného rozhlasu v obci? Až do té doby byly zprávy a vyhlášky MNV zveřejňovány obecním
poslem, který měl k dispozici obecní buben.
Posledním a jediným bubeníkem byl občan
jménem Lhota z čp. 67, jak je psáno v kronice
obce.
 ... koledníkům letošní tříkrálové sbírky se letos podařilo vybrat od dárců v Květné 3.550 Kč, v
Lukové 16.874 Kč? Celkový výtěžek sbírky
činí 20.424 Kč.

Pozvánky na nejbližší akce v obci
Myslivecký táborák se koná tr adičně u myslivecké
chaty v Lukové v sobotu 18. 8. 2018 od 18 hodin.
Těšit se můžete na zvěřinovou kuchyni, speciality z
grilu a dobrou hudbu - hraje DJ Standa Celý.
Motoszraz ve dnech 17. - 19. 8. v ar eálu u fotbalového hřiště v Lukové. Již v pátek odpoledne od 15
hodin začínají hudební produkce a v sobotu se přidá
další doprovodný program včetně bohatého občerstvení, tradiční vyjížďky, soutěží, tomboly, nočního
ohňostroje atd.

 … podle průzkumu Sdružení místních samospráv

ČR 13 % stávajících starostů už nechce znovu kandidovat v komunálních volbách? Mezi důvody, proč
starostové nechtějí mandát obhajovat, jednoznačně
dominoval nárůst byrokracie a administrativy, vysoká odpovědnost až kriminalizace starostů, místostarostů a zpřísnění zákona o střetu zájmů.
 … obec hodlá zkusit umístit na několika mís-

tech nádoby na sběr přepálených olejů z domácností? Oleje by se to nádoby typu běžné
popelnce odevzdávaly v uzavřených PET lahvích, nádoby by pak svážela sběrná společnost
k ekologické likvidaci.

Zevrubné informace Vám podala a hezký zbytek léta přeje starostka obce Miroslava Fojtů

