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Slo vo Star os ty

Vážení spoluobčané.
Letní školní prázdniny se blíží neúprosným tempem k závěru, začínají se nakupovat nezbytné školní pomůcky a školní
mládež odpočítává poslední dny prázdnin.
Naše zbožné přání a představa otevřít prostory nové školky
už 1. září se bohužel nesplní, neboť firma nasmlouvaná na
fasádu budovy měla ukončit práce a vyklidit prostor koncem
měsíce července, abychom mohli provést terénní úpravy.
Firma má ale problémy finanční a personální, zásadně porušila dojednané smluvní podmínky, a proto generální dodavatel stavby musel na stavební práce najmout jinou stavební firmu. Ostatní práce se v současnosti dokončují, svoji
činnost ukončili obkladači a topenáři, instalatéři kompletují
sociální zařízení, plynová kotelna je hotová, výtah je v provozu. Podlahová krytina z PVC se má pokládat v druhé polovině měsíce srpna a bude následovat zavěšení stropních
kazet. Poté můžeme stěhovat do školky nábytek a vybavení
gastro místnosti.
V závěru měsíce července byly zahájeny práce na opravě
místní komunikace k ZŠ a MŠ Luká. Termín dokončení díla
je stanoven do konce srpna, ale opožděním prací na fasádě,
kdy část lešení stojí v trase opravované komunikace, může
dojít k nepatrnému časovému skluzu. V čem spočívají práce
na opravě komunikace? Došlo k odtěžení stávající různorodé zeminy, neboť v minulosti zde probíhaly zemní práce při
výstavbě splaškové kanalizace a el. kabelů. Bylo položeno
strukturované kamenivo s následným zhutněním. Betonová
dlažba byla nahrazena žulovými kostkami a byly opraveny
uliční vpustě pro odvod dešťové vody. Součástí komunikace
je navazující plocha parkoviště také ze žuly a vybudování
opěrné zdi ze žulových kvádrů. Celkové náklady díla budou
1.434.765, - Kč.
V měsíci září budou zahájeny práce na opravě místní komunikace ve Střemeníčku, kde naše obec získala dotaci z MMR ve
výši 1.380.000 Kč. V průběhu prací dojde k sanaci podloží komunikace, umístění uličních vpustí pro odvod dešťové vody
a opravě kanalizace. To nejdůležitější nakonec – provede se
pokládka asfaltobetonové vrstvy, což bude poprvé v historii Střemeníčka, kdy bude tímto způsobem opravena místní
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komunikace. A doufám, že ne naposledy, neboť v následujícím roce budeme pokračovat ve výměně povrchu ostatních
ploch včetně ploch parkovacích.
Koncem měsíce srpna bude do každé místní části obce umístěn kontejner na bioodpad. Zde můžete odkládat trávu, listí,
hlínu ze záhonků, větve – pochopitelně co nejvíce zkrácené.
Do kontejneru se nesmí ukládat demoliční suť, cihly, betony,
střešní krytina, apod.
Na srpnovém zasedání zastupitelstva obce Luká byl schválen dar pro obce postižené tornádem ve výši 50.000 Kč. Tímto krokem jsme se přiřadili mezi ostatní obce Mikroregionu
Litovelsko a částečně jsme pomohli zmírnit utrpení lidí žijících v této zasažené oblasti.
		
František Lakomý
starosta obce Luká

Usnesení z 18. zasedání
Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 30.6.2021

Usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 11.8.2021

1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu p.Vydržela, p. Zapletalovou a zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise
schvaluje p. Vydržela, Bc. Navaru, Mgr. Martínka.

1. Zastupitelstvo obce Luká určuje ověřovateli zápisu p. Vydržela, p. Zapletalovou a zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise
schvaluje p. Ing. Vronku, p. Kvapilovou a p. Vyroubala

2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce Luká.

2. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce Luká.

3. Zastupitelstvo obce Luká po projednání protokolu o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace k ZŠ a MŠ
Luká“.
a. vybralo k realizaci veřejné zakázky „Oprava místní komunikace k ZŠ a MŠ Luká“ dodavatele Jan Lakomý, Luká 122, 783 24 Luká,
IČ: 73953903.
b. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava
místní komunikace k ZŠ a MŠ Luká“ mezi obcí Luká, Luká 80, 783 24 Slavětín a dodavatelem Jan Lakomý, Luká 122, 783 24 Luká, IČ: 73953903
dle předloženého návrhu smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce pana
Františka Lakomého podpisem smlouvy o dílo.

3. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje dodavatele prací na akci „Nové
hřiště na zahradě školky, Luká“ firmu Machovský s.r.o., IČO: 28619633,
se sídlem Boční 551, 783 72 Velký Týnec za cenu 561.484 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce Luká podpisem smlouvy o dílo.

4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 /2021.
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021154,
Javoříčko p.č. 132 – zemní kabelové vedení NN s firmou ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená
společností ELMO-SA, spol. s.r.o. se sídlem Pavlovická 29/25, Olomouc
– Pavlovičky 779 00, IČO: 47977001 a pověřuje starostu obce podpisem
navrhované smlouvy.
František Lakomý 				
starosta obce 				

Bc. Jiří Navara
místostarosta

4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje dodavatele na akci „„Obec Luká
- Kontejnery“ firmu Šálek s.r.o., IČO: 26277336, se sídlem Vrahovická
2527/5, 796 01 Prostějov, za cenu 631.620 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce Luká podpisem smlouvy o dílo.
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje pronájem místnosti v budově
č.p. 80, Luká, Bouzovské vrchovině, z.s., IČ: 01374664, Luká 80 za cenu
1 Kč/rok.
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o realizace překládky
sítě elektrických komunikací č. VPIC/MS/2021/000134 s firmou CETIN
a.s. IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
7. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. IN/CZ-025/2021 „ZŠ, MŠ Luká – přístavba objektu č.p.4“ s firmou Insta CZ, s.r.o. IČO: 25374311, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
8. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 50.000 Kč na transparentní účet Jihomoravského kraje /veřejná
sbírka na pomoc obcím postiženým tornádem/.
9. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2021
a bere na vědomí č. 4/2021.
10. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje doplnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Luká ze dne 23.11.2020 bod 3 odst. 4 o věty
„a pověřuje starostu obce podepsáním Smlouvy o smlouvě budoucí do
konce srpna 2021.

Informace o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje
za účelem podpory obcí Olomouckého kraje
při budování a obnovy infrastruktury obce
Obec Luká obdržela v r. 2021 od Olomouckého kraje neinvestiční
dotaci ve výši 500.000 Kč na částečnou úhradu výdajů akce
„Oprava komunikace k ZŠ a MŠ Luká“.
Dotace byla využita na zemní práce, komunikace, trubní vedení,
ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun sutě, přesun hmot, VRN.
Za poskytnutí dotace patří Olomouckému kraji naše poděkování.

František Lakomý
starosta obce Luká
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11. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje příspěvek na nákup fotbalových
branek pro FK Luká, z.s. IČO: 02053004, Luká 80, ve výši 33.800 Kč bez
DPH.
12. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje příspěvek na letní soustředění
mladých hasičů pro JSDH Ješov ve výši 5.000 Kč.
Nepřijatá usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Luká neschvaluje prodej částí pozemků
parc.č. 17/2 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 47/9 – ostatní plocha,
v k.ú. Březina, obec Luká o výměře cca 383 m2, paní xxx, bytem xxx,
xxx.
2. Zastupitelstvo obce Luká neschvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemků parc.č. 120/2 o výměře 287 m2 a 120/1 o výměře 787 m2,
v k.ú. Ješov, obec Luká.
3. Zastupitelstvo obce Luká neschvaluje zveřejnění záměru o prodeji
části pozemků par.č. 17/2 a 47/9 v k.ú. Březina, obec Luká.
4. Zastupitelstvo obce Luká neschvaluje zveřejnění záměru o prodeji
části pozemku par.č. 47/9 v k.ú. Březina, obec Luká.
5. Zastupitelstvo obce Luká nesouhlasí s revokací usnesení č. 3 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Luká ze dne 23.11.2020.
František Lakomý 				
starosta obce 				

Lukovský zpravodaj 3/2021

Bc. Jiří Navara
místostarosta

Ze života ZŠ a MŠ v Luké

MATEŘSKÁ ŠKOLA

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Vážení čtenáři,
minulý školní rok 2020/2021 byl poznamenán velmi nepříznivou epidemiologickou situací v souvislosti s nemocí COVID-19 a neproběhl zcela
standartně. Z velké části byl prezenční způsob výuky nahrazen distančním. V rámci distančního způsobu vzdělávání byla na naší škole zavedena online výuka, díky které mohli být vyučující při předávání vědomostí s žáky v bližším kontaktu, což byla značná posila oproti zadávání
úkolů přes e-mailové adresy. Digitalizace v současné době hýbe světem a není vyloučeno, že se tento způsob výuky stane běžnou součástí
vzdělávání. V této oblasti jsme získali cenné zkušenosti, které hodláme
prohlubovat a zlepšovat. Je pochopitelné, že distanční způsob výuky je
v mnohých případech velmi náročný a stresující pro rodiče, kteří se částečně museli vžít do role učitele, za což jim patří uznání a poděkování.
Proto si přeji a jistě v tom nejsem sám, aby následující školní rok
2021/2022 mohl v rámci možností proběhnout tak, jak jsme byli zvyklí
před začátkem epidemie – plný projektů, sportovních akcí, výletů, besídek a samozřejmě neméně důležité velké míry vzájemné socializace,
o kterou jsme byli tolik ochuzeni. Zároveň přeji všem dětem, které poprvé nastupují do mateřské školy a všem prvňáčkům, aby jejich start
v novém prostředí byl co nejúspěšnější, školku a školu navštěvovali
s radostí, a i po letech na ni měli co nejhezčí vzpomínky.
Závěrem bych rád poděkoval panu starostovi a členům zastupitelstva
obce za velkou podporu a velký krok dopředu vůči škole v podobě
probíhající přístavby nové mateřské školy a odborných učeben. Nově
vzniklé prostory budou pro nás i Vaše děti z hlediska podmínek pro
vzdělávání obrovským přínosem. Moc se těšíme na brzké dokončení
stavebních prací, kolaudaci a následné uvedení do provozu.

Provoz v MŠ Luká bude zahájen 1. září 2021. Nová provozní doba bude
od 6 hodin do 16 hodin. Všichni se těšíme, až se s dětmi opět sejdeme,
dočasně ještě v prostorách původní MŠ.
Do školky je zapsáno 46 dětí a během roku přibydou ještě další.
Po kolaudaci nové MŠ se přestěhujeme do nových prostor, kde děti
budou mít nové možnosti. Zásadní je bezbariérový přístup do školky.
Děti se budou stravovat přímo ve třídě a nemusí přecházet do školní
jídelny. MŠ bude vybavena novým kvalitním nábytkem, který vyrobil
p. Josef Růžička z Luké na zakázku. V MŠ bude v průběhu roku umístěna interaktivní tabule a dataprojektor. Každá třída bude mít své vybavení. Světlé a velké prostory umožní dětem dostatek pohybu na hraní
i vzdělávání. Podle zájmu rodičů dětem umožníme kroužky - taneční,
výtvarný i základy výuky anglického jazyka pro předškoláky.
Budeme využívat možnosti projektu Šablony do škol III. na projektové
dny ve školce i mimo ni a dále zařazovat používání ICT techniky v podobě tabletů s pestrou škálou výukových programů. Před školkou budou
děti mít možnost hrát si na novém dětském hřišti. V nové školce jsou
pro děti vybudovány dvě prostorné třídy, výdejna jídla, sociální zařízení
pro každou třídu zvlášť. S dětmi budou pracovat čtyři plně kvalifikované učitelky. Těšíme se, až dětem vybudujeme útulné, moderní, zajímavé a pěkné, pohodové prostředí, do kterého budou každý den rádi
chodit, jak tomu bylo doposud.
Zapletalová Anna
vedoucí učitelka MŠ

S přáním osobní pohody, radosti a pevného zdraví
Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V letošním školním roce 2021/ 2022 se na naší škole podaří otevřít
2 oddělení školní družiny. Kapacita každého oddělení je 25 žáků. Z organizačních důvodů bude 1. oddělení mladších žáků dočasně fungovat
v prostorách 1.třídy pod vedením paní vychovatelky Markéty Vydrželové a 2. oddělení se staršími žáky bude v prostorách nynější školní družiny pod vedením vychovatelky Ilony Moťkové. Po uvedení do provozu
nové MŠ se obě oddělení družiny přesunou do jejich stávajících prostor.
A na co se mohou děti ve školní družině těšit? V prvních školních měsících si užijeme Zážitkový stan, Rej masek, divadlo a jiné. Určitě se dočkáme i tvoření, her, soutěží, sportování či vycházek do okolí. Pokud
nám situace dovolí, navštívíme i kino v Mohelnici. V průběhu školního
roku budeme tvořit z keramické hlíny a chvilky odpočinku si zpříjemníme jógovým cvičením. A jaké další činnosti a akce máme připravené? ...
Nechejte se překvapit...
Krásný zbytek letních dnů vám všem přeje Moťková Ilona

Informace o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje
za účelem podpory obcí Olomouckého kraje
při pořizování, technickém zhodnocení
a opravách požární techniky
a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti
JSDH obcí Olomouckého kraje.
Obec Luká obdržela v r. 2021 od Olomouckého kraje neinvestiční
dotaci ve výši 12.000 Kč na úhradu výdajů na pořízení prostředků pro
čerpání vody jednotky sboru dobrovolných hasičů Ješov.
Za poskytnutí dotace patří Olomouckému kraji naše poděkování.

Setkání s příslušníky armády ČR
František Lakomý
starosta obce Luká

10. září 2021 od 8 hodin proběhne u ZŠ
a MŠ Luká setkání příslušníků armády ČR
s žáky mateřské a základní školy a veřejností.
K zhlédnutí bude přistavena vojenská
bojová technika včetně ručních pěchotních zbraní.
V průběhu akce bude připraven guláš pro všechny přítomné v polní
vojenské kuchyni.
Lukovský zpravodaj 3/2021
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Obec Luká
vás srdečně zve na komedii

v podání Divadelního spolku ZA DVEŘMI z Náměště na Hané

Wolfgang Spier
Pit Fischer

Dovolujeme si Vás pozvat na

BENEFIČNÍ OPEN AIR KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI
76. VÝROČÍ JAVOŘÍČSKÉ TRAGÉDIE
A KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Kdy: sobota 11. září 2021 | 19 hodin
Kde: multifunkční areál Nové Javoříčko - amﬁteátr, Javoříčko 22, Javoříčko
Vystoupí smyčcové kvarteto Gamavilla Quartet.
Večerní prohlídka expozice věnované osudu obce Javoříčko.
Vstup na akci je zdarma.
www.vypaleneobce.cz I www.expozicejavoricko.cz
Pořadatelé si vyhrazují právo vstup na akci omezit s ohledem na aktuální vývoj
epidemiologických opatření. Zájemcům doporučujeme průběžně sledovat
naše internetové stránky.

Sál Pohostinství Luká 26. 9. 2021 17:00
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Realizováno za ﬁnanční podpory:
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Sestry karmelitky a Týden aktivit pro děti
V druhém červencovém týdnu jsme v Luké jako každý
rok pořádaly týden aktivit pro
děti. Coby hodní piráti jsme se
vydali na cestu lodí. V dobrodružném duchu a s odvahou
a vědomím, že společně můžeme čelit každé zkoušce: žralokům, temnotě noci i náhlým
bouřím. Hledali jsme pramen
živé vody, ukrytý na vzdáleném ostrově. Tato voda je
totiž vzácná pro život: hasí žízeň a příroda je díky ní zelená
a bujná. Ale nejen to: uzdravuje srdce, když je kamenné.
Proto je tak důležitá, dokáže

Můžeme Vám pomoci
V rámci služeb Charity Šternberk poskytujeme pomoc rodinám a lidem
s finančními problémy. Provoz služeb je poskytován díky podpoře
z MAS Moravská cesta v projektu ,,Podpora rodiny a snižování dluhové
pasti na Litovelsku – druhá etapa CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0014300“.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zajišťuje podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen
kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Služba poskytuje bezplatné poradenství. Sociální pracovnice pomáhá rodinám prohlubovat rodičovské schopnosti, dovednosti a kompetence. Pracovnice pomáhají
rodinám s jejích aktuální situací a společně se snaží najít správnou cestu
k lepšímu. Existuje nespočet témat, na které se společně můžete zaměřit. Ať už se jedná o ztrátu zaměstnání, pomoc se stanovením výživného a péči o dítě, komunikace s úřady, pomoc se sepsáním různých
úředních záležitostí a mnoho dalšího. Můžete nás kontaktovat na čísle
731 643 780, služba může být anonymní, o Vašich potížích se tak nikdo
nedozví.
Poradna Nedlužím, pomáhá lidem nejen s finančními problémy, psaním
a podáváním insolvenčních návrhů, ale hlavním účelem této pomoci
je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do problémů
s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou řešit sami. Sociální pracovnice poskytuje podporu těm, kteří jsou ohroženi finančními problémy
a zároveň hledá řešení pro ty, kteří se v krizové situaci ocitli. Dluhová
poradna pomáhá:
- Kontaktovat věřitele – domluvit splátkové kalendáře, či nacházet
jiná řešení,
- Bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby
- Vyřešit problémy s exekucí
- Zajistit oddlužení

zachránit ty, které máme rádi, přátele a znamé, kteří trpí. Pramen jsme
skutečně našli, v lese
a společně jej vyčistili. A objevili jsme také
náš vnitřní pramen
živé vody, který je
zdrojem našich dobrých skutků, vůle pomáhat a být laskaví ke
svému okolí.
Po těchto krásných
a intenzivních dnech
se těšíme, až se opět
uvidíme a budeme
pokračovat v dalších
dobrodružstvích:
těšíme se na vás v sobotu 11. září od 10 do 12 hod. v SVC.
Moc děkujeme,
sestry karmelitky

Sociální pracovnici můžete kontaktovat na čísle 730 585 753.
Snažíme se pomáhat lidem řešit i věci nad rámec našich služeb a být jim
nápomocni a zprostředkovat pomoc dle aktuálního zdravotního stavu
či situace. Jsme tu do toho, abychom Vám s Vaší situací mohli pomoci,
porozuměli Vám a abyste na své problémy nebyli sami.
Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují.
Charita Šternberk – středisko Litovel

Upozornění – poplatky 2021
Upozorňujeme občany, že dne 30.9.2021 je termín splatnosti
poplatků za odpady a psy pro r. 2021. Žádáme občany, kteří
dosud poplatky neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Při úhradě
poplatků po termínu splatnosti může dojít podle platné obecně
závazné vyhlášky k navýšení poplatků o 100 %. Poplatky můžete
uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ Luká nebo převodem na účet
1801721339/0800
(v tom případě si prosím vyžádejte VS pro úhradu).
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Divadlo na Floře

n aš i j ub i lan ti

Zájezd do divadla na představení Splašené nůžky se velmi vydařil. Divadlo, které se odehrálo venku pod širým nebem, bylo úžasné.

Výlet minivláčkem
I letos jsme uspořádali výlet vláčkem. Tentokrát pro velký zájem byly
vypraveny vláčky dva. Trasa byla zámek Úsov, poté Doubravský dvůr.
Počasí nám přálo po oba dva dny a všichni si to náramně užili. Už teď se
těšíme na příští rok, kam nás vláček doveze.

ří j en
P e šk o vá Em il ie , Ve se l íčk o
P ru ce k Fran tiše k , Je šo v
Ju řičk a Jan , Lu k á
Š išm o vá Marie , Je šo v
Fischero vá Marie , Lu k á
P o l an sk ý Jiří, Lu k á
S pu rn á Lu d m il a, Lu k á
K o vářo vá He l e n a, Lu k á
B l aschk e Al e n a , Lu k á
Ťu jík o vá B o že n a, Lu k á
Máté o vá Marie , Lu k á
Jan e čk o vá Ol d řišk a, Lu k á
Vysl o u žil Ol d řich, S tře m e n íčk o
S tru pe k Mil an , Lu k á
li st o pad
S e d l áče k Vl ad isl av, Ve se l íčk o
Mal ín e k Jo se f, Vese l íčk o
Džu go vá An n a, Lu k á
Je d l ičk a Al bín , Javo říčk o
N ava ra Fran tiše k , Ve se l íčk o
N ava ra Š těpá n , Ve se l íčk o
K u ba Jiří, Lu k á
Mal ý P e tr, Lu k á
pro si nec
S páčil Jaro m ír, Lu k á
Vero sta P ave l , Je šo v

n ar od i li s e

Matě j Čapák , Lu k á
S ára Mu zik an to vá, Lu k á

r oz louči li j s me s e
S e ryn k o vá Věra, Lu k á
K vapil o vá Marie , Lu k á

Plánovaná akce
Dne 6.11.2021 plánujeme zájezd do vinného sklípku U Surmanů v Bořeticích.
Bližší informace o zájezdu budou včas zveřejněny na webových stránkách obce a plakátech.

Vyhlášení výsledku tipovací soutěže
se společností REMARKPLAST
V minulém čísle zpravodaje jsme se vás ptali, kolik občanů s trvalým
pobytem v Luké a jejích místních částech pracuje na hlavní pracovní
poměr ve společnosti Remarkplast.
Správná odpověď: 46
Výhercem se stala paní Eva Ševčíková. Gratulujeme
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Lenka Zapletalová
zastupitelka
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Fotbal
Další sezóna je před námi. Pauza byla opět dlouhá, ale fanouškovská
základna se má na co těšit. V letošní sezoně poprvé vyběhnou v soutěžních zápasech naši mladí talenti pod vedením zkušených trenérů Nátra
a Studeného. Za poslední rok tento tým odvedl kus práce a daří se jim
pravidelně porážet týmy Olešnic, Jesence a další. Uvidíme, jak se jim
bude v premiérové sezóně dařit.
Náš „A“ tým zakončil loňskou přerušenou sezónu na prvním místě
a i v letošní sezóně bude znovu působit v prostějovské soutěži, takže
se fanoušci mohou těšit na souboje se Hvozdem, Vilémovem, Kladkami
a dalšími. Věřím, že tyto zápasy jsou pro fanoušky atraktivní. Zatím se
scházíme v pátek na herní trénink. Chodí si zahrát i hráči staré gardy,
takže je to mix všech ročníků a fotbalových kvalit. Zpátky k samotné
sezóně. Důležitou zprávu jsme obdrželi na startu sezóny, kdy přislíbili
pomoc v letošní sezóně naši zkušení hráči v čele s Burianem, Nátrem,
Kvapilem a nově i Spurným. Hned v úvodním pohárovém utkání ukázali
velký přínos nejen v kabině, ale hlavně na samotném hřišti. Za to jim
patří velké díky. Tým naopak opustil dlouhodobý obránce M.Jedlička,
kterému nezbývá než poděkovat za jeho výkony v našem dresu. Zároveň se do konce září budeme muset obejít bez našeho klíčového hráče
Ondru Jordu, který má pracovní povinnosti.

Sezónu jsme tedy začali na domácím hřišti čtvrtfinálem poháru OFS,
kdy jsme po skvělém prvním poločase porazili Ptení 5:1, které v minulé
nedohrané sezóně skončilo na 5. místě Okresního přeboru. Hřiště bylo
tradičně ve výborném stavu nachystané od R. Kvapila. Soutěž začínáme poslední srpnový víkend zápasem ve Zdětíně a hned 1.9. nás čeká
další domácí zápas, a to semifinále poháru OFS proti Brodku u Konice.
Věříme, že sezona se konečně dohraje a budeme rádi, když nás přijdete
podpořit
V neposlední řadě chceme poděkovat obci Luká za finanční podporu
našich nejmenších dětí, přes A tým a za údržbu hřiště.

Petr Vydržel, předseda FK Luká

zkoušky, které zaberou řádově několik minut ( např.index toku taveniny, stanovení barevného odstínu nebo infračervená spektroskopie),
tak zkoušky trvající řádově hodiny a dny (stanovení obsahu popela,
rázová houževnatost, tahové vlastnosti, hořlavostní testy , diferenční
skenovací kalorimetrie apod.), až po dlouhodobé testy v řádech týdnů
(stárnutí plastů vlivem zvýšené nebo snížené teploty a změna mechanických vlastnosti po stárnutí, simulace stárnutí plastů vlivem povětrnostních podmínek apod.).

Představení firmy působící ve Vašem regionu:

Testpolymer EU s.r.o.

Firma Testpolymer
vznikla v květnu
2010 v Bohuslavicích, jako zkušebna
plastů pro potřeby
firmy Remarkplast.
Již za 2 měsíce po
svém vzniku byla
akreditována Českým institutem pro
akreditaci.
Nově
tedy vstoupila do
světa testů a zkoušek jako akreditovaná laboratoř č.1595 a rozšířila tak své pole působnosti na firmy nejen z celé České republiky a Slovenska, ale celé Evropy. Zabýváme se mechanickými, tepelnými a reologickými vlastnostmi
plastů, patříme mezi špičkové laboratoře ve svém oboru. Původní dvě
laboratoře v Bohuslavicích se postupem času rozrostly na současných
9. Momentálně provádíme měsíčně kolem
4000 testů. Do tohoto počtu spadají jak rutinní, časově méně náročné testy
na materiálech pro běžné
zpracování v lisovnách.,
tak sofistikovanější, specifické a dlouhodobé testy
pro zákazníky vyrábějící
komponenty pro automobilový průmysl. Naše portfolio zkoušek zahrnuje jak

Laborantky a laboranti pracující v našich laboratořích nepotřebují speciální školy, přichází k nám z různých pracovišť a nebo jako absolventi
různých maturitních oborů. Celý tým pracovníků dbá na jejich perfektní
zaškolení a získání všeobecného povědomí o plastech. Práce v našich
laboratořích vyžaduje přesnost, spolehlivost a schopnost dotahovat
věci do konce, odměnou je nám pak velice různorodá práce, neustálé
se učení novým věcem a za jeden provaz táhnoucí pracovní kolektiv.

Neustále rostou požadavky našich zákazníků na nové testy, tím vzniká
nutnost rozšíření přístrojového vybavení laboratoří a zvyšují se nároky
na prostory. Proto se vedení firmy rozhodlo vybudovat nové laboratoře ve Střemeníčku. V areálu bývalé Tesly vzniká moderní testovací centrum Testpolymer EU, které bude kapacitně plně vyhovovat potřebám
zkušebny. Velice se do nové provozovny těšíme, předpokládáme termín stěhování do nových prostor na přelomu roku 2022/2023.
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Vítání občánků se konalo 18.6.2021 na Obecním úřadu v Luké.
Přivítali jsme šest dětí.
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