LUKOVSKÝ
VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
Prosinec 2018
Sedneme si spolu k prostřenému stolu, hodiny dnes neplatí.
Přivřenými víčky něžný plamen svíčky naruby nás obrátí.
Projdem si pozpátku tu věčnou pohádku, kterou si vymyslel čas.
Vždyť jednou do roka měřeno od oka něco se zastaví v nás.
Vánoce, Vánoce, jehličím zavoní z loňska je předloni, Vánoce.
Z písničky Jaroslava Wykrenta Vánoce

Vážení spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky v roce, s nimi i konec kalendářního roku, jehož důležitým mezníkem byly
mimo jiné i komunální volby. Konaly se v říjnu letošního roku. V naší obci vybírali voliči ze 4 kandidátek: Křesť.demokr.unie - Čs. strana lidová, Hasiči, Pro budoucnost Lukové a Přátelé přírody - MS
Luková. Z těchto voleb vzešlo nové Zastupitelstvo obce Luková, které bude pracovat v tomto složení:
Miroslava Fojtů - starostka obce, Petr Celý místostarosta, dále Ing. Jakub Baborák, Mgr. Jaromíra Celá, Petr Duspiva, Jaromír Klubrt, Ing. Petr Kotěra, Radomír Popelář, Eliška Sontáková. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Petr Kotěra, dalšími členy Ing. Jakub Baborák a Hana Hajzlerová.
Kontrolnímu výboru bude předsedat Mgr. Jaromíra Celá, členy jsou Jaromír Klubrt a Petr Duspiva.
Stejně jako ve všech obcích a městech naší republiky složili i nově zvolení zastupitelé na ustavujícím
zasedání obce slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Luková a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“

Fotodokumentaci z ustavujícího zasedání zastupitelstva pro nás pořídil Ing. Stanislav Vimr.

Předešlému zastupitelstvu naší obce ještě jednou touto cestou děkuji. Opr avdu velmi jsem si cenila rozumného a ne všude běžného přístupu zastupitelů, kteří zjevně projednávali a hlasovali o obecních záležitostech každý sám za sebe bez ohledu na to, kdo byl zvolen za kterou kandidátku. Vlastně
tomu tak v Lukové bylo za 12 roků mého působení ve funkci starostky vždy.

Kulturní dům
Poté, co se nám podařilo vyřešit dofinancování
oprav kulturního domu se práce opět rozběhly
naplno. I tak je ale stále co dokončovat. Finančně
náročné bude pokládání parket na sále, dále zbývá
položit dlažbu v přísálí, nainstalovat veškeré
osvětlení, dveře, jevištní techniku. Přičemž dodací
lhůty např. u dodávky dveří jsou až 8 týdnů. Přesný termín otevření nově opraveného kulturního
domu bude včas oznámen.
Tělocvična
Po dokončení stavebních úprav bylo potřeba do
těchto prostor pořídit ochranné sítě na okna a další vybavení - např. stoly na stolní tenis, žíněnky,
lavičky, florbalové branky. Objednány máme šatnové věšáky s lavičkami, stojany a síť na badminton. Co nejdříve bude zprovozněn i elektronický
rezervační systém pro všechny zájemce o využívání tělocvičny. Zpracoval jej p. Petr Celý, a v
nejbližších dnech se dočkáme jeho umístění na
webových stránkách obce. P. Stanislav Mikulecký
(tel: 733 662 336) jako správce tělocvičny bude
půjčovat klíče a vybírat poplatky. Způsob využívání tělocvičny a zásady chování v těchto prostorách upravuje provozní řád. Tělocvična je určena
k využívání nejen pro TJ Luková, ZŠ a MŠ Luková, ale i pro veřejnost. Poplatek za 1 hodinu v tělocvičně činí 100 Kč pro místní občany, 200 Kč
pro přespolní, provozní doba od 6 do 22 hodin.
Zimní údržba místních komunikací
S nástupem zimního období nám opět nastanou
starosti se zimní údržbou místních komunikací.
Obec zajistí prohrnování sněhu a případný posyp
vlastními silami a s pomocí ZOD Žichlínek. Samozřejmě pomůžeme s prohrnutím i soukromých
cest, ale páteřní komunikace a komunikace v majetku obce budou mít přednost. Vlastníci soukromých přístupových cest, kterým nevyhovuje výše
uvedený postup obce, mají možnost zajistit si jejich údržbu individuálně a na své náklady např.
také se ZOD nebo s jinými subjekty či osobami
disponujícími příslušnou technikou. Zimní údržbu
bude mít pro tuto zimní sezónu za obec plně na
starosti p. Jaromír Klubrt, tel.: 731 109 701.

Důležité informace

Poplatky za odpady na r. 2019 zůstávají stejné
jako v r. 2018, tj. 400 Kč na osobu, poplatek ze
psa činí 100 Kč, 120 za každého dalšího. Poplatky lze hradit v hotovosti na Obecním úřadu v
Lukové nebo převodem z účtu na č.ú.
1322807389/0800, do zprávy pro příjemce pak
uveďte jméno a příjmení, číslo popisné, za kolik
osob platíte, za kolik psů (vzor: Eva Malá, Luková 6, odpady 4x, pes 2x).
Svoz komunálního odpadu (popelnic) zůstává
také stejný, tj. každý lichý čtvrtek. Svoz vytříděného papíru bude častější - nově 1x za 14 dnů,
svoz plastů také 1x za 14 dnů.
V případě přerušení dodávky el. proudu volejte
poruchovou linku ČEZu 800 850 860, která je v
provozu 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Pokud byste chtěli nahlásit rušení nočního klidu
apod., můžete volat přímo linku Policie ČR 158.
Zvýšení vodného pro r. 2019 oznámila společnost VAK Jablonné n.O. a to na 41,06 Kč vč.
DPH za m3. Zvýšení stočného se naší obce netýká, neboť zde zatím nemáme vybudovánou kanalizaci.
Koledníci tříkrálové sbírky
s kasičkami Vás navštíví v
pátek 4. ledna 2019 v Květné
a v sobotu 5. ledna 2019 v
Lukové.

Poradna pro sluchově postižené občany bude
v Lanškrouně v pr vním pololetí r . 2019 fungovat v těchto termínech: 10. ledna, 7. února,
7. března, 4. dubna, 2. května a 6. června. Navštívit ji občané mohou v malé zasedací síni MěÚ
Lanškroun vždy v uvedených termínech dopoledne od 8.15 do 11.45 hod. a v Domově pro seniory
odpoledne v době od 12.30 do 14.30. hod.

Víte že …

...Češi třídí své odpady stále lépe a ve větším množství? Z více než 1 milionu tun odpadů uvedených na tuzemský trh se jich podařilo předat k recyklaci 74 %, přičemž nejvyšší míry recyklace
bylo tradičně dosaženo u papíru - 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů bylo recyklováno a
dále využito.

… v r. 2018 k dnešnímu dni v naší obci 13 osob zemřelo a 12 dětí se narodilo?

… v r. 2019 dozná Lukovský zpravodaj zásadních změn? Dostane jiný vzhled, měl by být i obsažnější, pravidelně vydávaný a připravovat jej bude tříčlenná redakční rada. Měl by též častěji
obsahovat příspěvky od místních složek (tělovýchovná jednota, hasiči, myslivci, škola, školka
apod.), různé pozvánky a další zajímavosti.
Krásné a poklidné vánoční svátky, mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce Vám
za Obecní úřad v Lukové přejí starostka Miroslava Fojtů a také účetní obce Věra Dušková.

