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Slo vo Star os ty

Vážení spoluobčané,
závěr letních prázdnin, sklizené lány s obilím, to je neklamná známka příchodu podzimních měsíců a konec letních veder. S příchodem chladných měsíců zřejmě všichni vzhlížíme
s obavou, jak moc se zvýší ceny energií, potravin a pohonných hmot
a řady dalších položek, které nezbytně potřebujeme k životu. Naše obec
vždy hájila zájmy svých občanů všech věkových kategorií a finančně pomáhá a přispívá na řadu projektů.
Jako první lze uvést příspěvek při narození dítěte ve výši 5.000 Kč, pokud
má trvalý pobyt v naší obci. Žáci první třídy dostávají od obce 1.000 Kč na
nákup školních pomůcek. V současné složité situaci starosta obce oslovil
dlouhodobé sponzory a společně dali dohromady finanční částku, která
v přepočtu na jednoho žáka činí 1.000 Kč. Příspěvek obdrželi rodiče na
zahájení školního roku 1. září. V současné době probíhá kalkulace a tvorba cen obědů pro žáky naší školy s návazností na nárůst cen energií a potravin. S navýšením platby za obědy musíme počítat, ale bylo by smutné,
aby jednotlivé děti přestaly chodit na obědy z jednoho prostého důvodu, že rodiče nejsou schopni z finančních důvodů stravu svým dětem zaplatit. Špatné by bylo i omezení používání zeleniny a ovoce při přípravě
stravy. V těchto výše uvedených případech by obec, která je zřizovatelem školy, byla nápomocná s finanční kompenzací, ale za předpokladu,
že příslušní pracovníci školy zabrání plýtvání s jídlem ve školní jídelně.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele vybavení školy nábytkem pro kabinety včetně ředitelny, na což jsme získali dotaci.
Dále jsme zahájili projekt pro tři odborné učebny, a to počítačové, jazykové, fyziky a chemie. Investice budou vyšší, ale s dotacemi, o které zažádáme, to zvládneme. Nyní se ukazuje, že rozhodnutí postavit školku
společně s třídami, které nám schází a kabinety, bylo správné a výrazně
se zvedla občanská vybavenost obce a zkvalitní se i výuka našich dětí.
V současné době by kapacita školky a školní družiny byla nedostatečná
a rodiče bychom postavili před problém, kde umístit děti do předškolního zařízení.
V tomto již končícím volebním období byla hlavní prioritou výstavba školky a učeben. Stavbu jsme zvládli v termínu
a bez překročení stanoveného rozpočtu a ještě jsme ušetřili necelých
200.000 Kč za méně práce. V následujícím novém volebním období
bude prioritou přestavba domova pro seniory a výstavba družstevních
bytů. Na tyto dva projekty se připravuje studie proveditelnosti. Z důvodu
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dynamického růstu a rozvoje bytové i individuální výstavby v posledních
patnácti letech, kdy došlo k navýšení počtu obyvatel zhruba o 200 občanů, je o Lukou značný zájem. Jako příklad lze uvést zájem paní zubařky,
která se rozhodla za přispění obce si v budově obecního úřadu vybavit
zubní ordinaci a provozovat praxi.
Zcela nedávno se otevřela diskuse o otevření poradny dětské lékařky
současně s výdejnou léků a jednání s paní lékařkou budou pokračovat.
Snad tato informace potěší rodiče s dětmi.
V září budou zahájeny práce na posílení vodovodního zdroje pro Lukou – Ješov s termínem dokončení do konce letošního kalendářního
roku. Soutěž vyhrála firma VK-AQUA, Olomouc, spol. s.r.o., za cenu
2.179.994 Kč bez DPH.
Ve stejném měsíci začne realizace úpravy návsi ve Střemeníčku, kde se
provede výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, vytvoří se plochy pro parkování, opraví se místní komunikace a na závěr se doplní
zeleň pro zkrášlení vzhledu obce. Práce bude provádět firma Swietelsky stavební s.r.o. v ceně 2.680.000 Kč bez DPH. Připravuje se studie
proveditelnosti na přeložení autobusových zastávek do prostoru u požární nádrže. Ve Střemeníčku v současné době probíhají jednání s vedením Olomouckého kraje a Správy silnic o opravě krajské komunikace
přes Střemeníčko s pokračováním na Javoříčko a dále na Lukou. Žádost
o opravy krajských komunikací se týká i úseku Luká – Bohuslavice.
Spolupráce s krajem a SSOK je na dobré úrovni, o čemž svědčí celková
rekonstrukce průtahů silnic přes Lukou ve směru na Polomí nebo úsek
krajské komunikace Luká – Veselíčko.
Další významnou oblastí života obce Luká jsou naše lesy o rozloze
92 ha. Dokončili jsme vyžínání porostů na ploše 20 ha. Stromky jsou
v dobré kondici, máme i přes úmorná vedra a sucho minimální úhyn.
Před podzimní výsadbou máme nachystány 2/3 ploch a zbylé pozemky se do 3 týdnů rozfrézují a budou připraveny na zalesnění. V současné době provádíme odstranění zbylých dřevin po kůrovcové kalamitě
v prostoru nad fotbalovým hřištěm a příští rok vzniklou holinu zalesníme.
Obec Luká je díky vlastnictví svých lesních pozemků a podílu v lesním
družstvě, které obhospodařuje les o velikosti 1.674,55 ha, bohatá. Cena
porostů se neustále mění v daném čase, ale průměrně můžeme říct, že
hodnota lesního majetku pro obec Luká se pohybuje okolo 100 miliónů
korun. Ročně obec Luká dostává peníze z hospodaření společnosti založené obcemi Bouzov, Luká, Hvozd a Ludmírov. Získaný majetek je výsledkem několikaletého soudního sporu starostů výše uvedených obcí
se státem. Přes počáteční neúspěch u okresního a poté i krajského soudu se díky odvaze a vytrvalosti starostů a právního zástupce odcházelo
od soudu s dobrým rozhodnutím. Získali jsme značný majetek.
Obec Luká má řadu let mezi obcemi mikroregionu Litovelsko dobrou
pověst a stabilní pozici, a to díky dosavadnímu rozvoji občanské vybavenosti i značné finanční podpoře individuální výstavby rodinných domků.
Velká pozornost je věnována ZŠ a MŠ a v dalších letech je nutné v tomto
úsilí pokračovat.
V dalším volebním období bude prioritou zařízení pro seniory.
Tímto chci občany naší obce vyzvat k účasti při volbách 23. – 24.9.2022,
abyste ukázali, že Vám není lhostejný další osud naší obce. Děkuji za dosavadní podporu.
František Lakomý
starosta obce Luká

Usnesení z 25. zasedání
Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 13.6.2022

Usnesení z 26. zasedání
Zastupitelstva obce Luká,
konaného dne 15.8.2022

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

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

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 schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2022.

3. Zastupitelstvo obce Luká po projednání protokolu o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací Luká,
Střemeníčko“ vybralo k realizaci veřejné zakázky „Oprava místních
komunikací Luká, Střemeníčko“ dodavatele Swietelsky Stavební s.r.o.,
Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, za cenu
2 680 000 Kč/bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo.

4. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8021154/VB/001, zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN na pozemku par.č. 132 k.ú. Javoříčko s firmou ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035,se sídlem Teplická 874/8, Děčín,
zastoupená firmou ELMO-SA s.r.o., IČO: 47977001, se sídlem Pavlovická
29/25, Olomouc a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
František Lakomý
starosta obce

Bc. Jiří Navara
místostarosta

Ahoj z Javoříčka,
turistická sezóna nám pomalu končí. Už nyní můžeme
konstatovat, že byla vydařená, Javoříčko navštívilo doposud cca 35.000 návštěvníků.
Ve sváteční den 5. 7. jsme spolupořádali minicountry festival na podporu Ukrajiny. I když většinu času silně pršelo, kapely Hubertus, Poslední kovboj a Karolína odehrály bez nároku na honorář celý plánovaný repertoár. Pro
zcela zaplněnou pergolu to bylo velmi příjemné zpestření výletu do Javoříčka. Ten den tu bylo cca 800 návštěvníků a za bubnování deště si i zatančili. Děkujeme všem,
kteří přišli a jakkoliv podpořili tuto charitativní akci.
V srpnu jsme již počtvrté rádi přivítali děti ze spolku ZET-MY, které v našem přírodní areálu strávily aktivní den,
nechyběla ani koupačka v bazénu.
A na svatého Václava 28. 9. plánujeme další akci s výtěžkem pro potřebné - Gulášobraní aneb vaříme dobrou věc.
Půjde o podporu nadace Malý Noe. V kotlíku na otevřeném ohni bude minimálně šest týmů vařit guláš, který se
stane pro tento den hlavním menu našeho bistra. Akci
doprovodí kapela Fantajm, moderování se ujme Marek
Berger z rádia Haná. Na programu bude i bohatá tombola
a aukce hodnotných cen. Veškerý výtěžek podpoří naši
partnerskou nadaci. Všichni jste srdečně zváni.
At se daří, Igor

4. Zastupitelstvo obce Luká po projednání zprávy o hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Posílení vodního zdroje pro obec Luká“ vybralo
k realizaci veřejné zakázky „Posílení vodního zdroje pro obec Luká“ dodavatele VK-AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov,
IČ: 25371878.
Zastupitelstvo obce Luká schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Posílení vodního zdroje pro obec Luká“ mezi obcí
Luká, Luká 80, 783 24 Slavětín a dodavatelem VKAQUA OLOMOUC,
spol. s r.o., Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov, IČ: 25371878 dle předloženého
návrhu smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce pana Františka Lakomého podpisem smlouvy o dílo.
5. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu pro umístění Z-Boxu
a spolupráci při jeho provozování s firmou Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
6. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2022.
7. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zjištění možností řešení umístění
retardérů v obci Ješov a svolání schůzky s občany Ješova v termínu do
26.8.2022
8. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí Prohlášení o narovnání
dluhu s firmou INSTA CZ s.r.o.,Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc,
IČO: 25374311 k akci „ZŠ, MŠ Luká – přístavba objektu č.p.4“ .
9. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje finanční příspěvek ve výši
5. 000 Kč pro JSDH Ješov na letní soustředění mladých hasičů.
10. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Ješov k výzvě Ministerstva vnitra, JSDH_V2_2023.
11. Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí Závěrečný účet a Účetní
závěrku 2021 Mikroregionu Litovelsko, IČO: 71207058, se sídlem Nám.
Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel.
František Lakomý
starosta obce
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Bc. Jiří Navara
místostarosta

chrám sv. Václava ve Střemeníčku
Za první republiky mělo Střemeníčko dvě významné náboženské skupiny obyvatel, pravoslavné a katolíky. Roku 1930 byla ve středu obce postavena římskokatolická kaple. Aby nezůstali pravoslavní věřící pozadu,
postavili si větší a okázalejší svatostánek.

Foto: pravoslavný chrám sv. Václava ve Střemeníčku

Krom mnoha chrámů zbudovaných zejména v Podkarpatské Rusi
a na Slovensku, je také autorem několika dalších pravoslavných chrámů
na Moravě. Několik z nich se nachází i v našem blízkém okolí a určitě
je znáte. Jsou jimi
chrám sv. Ludmily
v Řimicích (1933 1934), chrám sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně (1934 - 1936),
chrám svatého Gorazda v Olomouci
(1937 - 1939) a chrám
sv. Trojice v Čelechovicích na Hané (1941 1942). Vsevolod „Andrej“ Kolomacký byl
velmi pracovitý člověk. Celkem pomohl
zbudovat okolo 90
pravoslavných chrámů, což není rozhodně málo. Stojí za to si
o něm zjistit více.

Foto: kaple ve Střemeníčku

Ač se to nemusí zdát, tak pravoslavný chrám
ve Střemeníčku, který je zasvěcen patronu
země české sv. Václavovi, byl postaven
teprve v letech 1936 - 1937. Autorem
této stavby je Vsevolod „Andrej“ Kolomacký, jež se narodil roku 1896
v obci Saražinci v Kyjevské gubernii.
Zemřel v 84 letech v Rumburku. Byl
to pravoslavný duchovní, významný
architekt, umělecký malíř a také československý legionář.
Foto: Vsevolod „Andrej“ Kolomacký

Dokončený chrám byl v roce 1937 vysvěcen vladykou Gorazdem II.
(vlastním jménem Matěj Pavlík), který byl nejprve římskokatolickým
knězem, poté biskupem moravské diecéze Církve československé a následně pravoslavné církve v Československu. Za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha, byl zajat, mučen
a popraven nacisty. Jako mučedník byl svatořečen 4. – 6. září roku 1987
v olomouckém chrámu svatého Gorazda I.
Možná některým z Vás chrám ve Střemeníčku svým modrobílým zbarvením připomíná pravoslavné chrámy v Řecku, které jsou pro tuto zemi
tak typické. Ač tento svatostánek nepřekvapí svou majestátností, jeho
vznik je spojen s dvěma slavnými osobnostmi, jejichž známost přesahuje hranice naší země.
Ing. Daniel Spáčil, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění – poplatky 2022
Upozorňujeme občany, že dne 30.9.2022 je termín splatnosti
poplatků za odpady a psy pro r. 2022. 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).

Prosíme občany, aby do odpadů nevylévali olej
z kuchyně, neházeli odpad, který tam nepatří
(hadry, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky
a jiné věci).
Na čističce odpadních vod se tímto ucpávají čerpadla.
Děkujeme

VÝSADBA TŘEŠNÍ V JEŠOVĚ
V pátek 28.10.2022 od 9 hodin budeme s pomocí organizace Sázíme
stromy z.ú. a sponzorem akce firmou HENKEL ČR, spol. s r.o vysazovat
70 ks třešní v obci Ješov směrem na Nové Pole.

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o pomoc při výsadbě třešní.
Bližší informace budou ještě upřesněny.

Lukovský zpravodaj 3/2022

3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Prázdniny uběhly velmi rychle a děti se vracejí zpět do školních lavic,
aby načerpaly nové poznatky a zkušenosti. Na první školní den se těší
hlavně ty nejmenší děti. Do 1.ročníku letos nastoupilo 15 žáků, jejich
třídní učitelkou se stala Mgr. Dana Sedlářová. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo za účasti starosty obce p. Františka Lakomého, ředitele
školy Mgr. Lukáše Vlčka, zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenky Skácelové a přítomni byli také rodiče. Překvapením byla návštěva redaktorky Českého rozhlasu, Dity Vojnarové, která se zajímala nejen o školu,
ale také o život ve vesnici. Našim prvňáčkům přejeme úspěšný start
a samé jedničky.
Základní školu letos navštěvuje celkem 125 žáků, z toho 1. stupeň
navštěvuje 71 žáků a II. stupeň 54. A co na nás čeká v průběhu školního
roku? Připravujeme projektové dny zaměřené na polytechnické vzdělávání, enviromentální výuku a podporu kreativity, podnikání a logického
myšlení, exkurze do cukrovaru a jaderné elektrárny Dukovany a návštěvu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. V plánu je také návštěva divadelního a filmového představení. Na Vánoce chystáme jarmark
a nebude chybět i tradiční mikulášská besídka. Zúčastníme se také různých sportovních a jiných soutěží, matematického a přírodovědného
,,klokana“ a olympiád, kde jsme v předchozích letech byli velmi úspěšní
zejména v zeměpisné olympiádě.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Od 1.9. 2022 je otevřena také školní družina, kterou mají možnost navštěvovat žáci prvního stupně. Pro tento školní rok připravujeme celou
řadu různých soutěží, sportovních a jiných akcí. V nejbližší době např.
akci,, Ahoj léto“ – malování na obličej, strašidelné odpoledne, setkání
s kouzelníkem , besedu s hudebníkem Markem Soldánem, návštěvu
kina.
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Z důvodu celoplošného navyšování cen potravin a energií došlo také od
1. 9. k navýšení cen stravného u všech kategorií strávníků. Školní jídelna
zároveň přechází na nový stravovací systém přes doménu www.strava.cz. Veškeré podrobné informace naleznete na webových stránkách
školy v sekci „Jídelna“, popřípadě je obdržíte mailem.

VÝUKA ANGLIČTINY

Lektorka anglického jazyka nabízí výuku angličtiny dětí a dospělých
v Luké a okolí. Dětem pomáhá se zvládnutím učiva a rozšiřuje jejich jazykové dovednosti. S dospělými se zaměřuje především na rozmluvení,
rozšíření slovní zásoby a upevnění gramatických znalostí. Může se věnovat jak začátečníkům, tak lidem, kteří angličtinu již ovládají a chtějí
se zdokonalit.
Pár slov o lektorce:
„Angličtině se věnuji
odmala, 3 roky jsem
pracovala a studovala
ve Spojených státech,
3 roky praxe jako lektorka na soukromé
škole. V současné
době vyučuji angličtinu ve školce v Luké,
firmě i v jazykovce.“
Výuka probíhá přímo u studenta nebo ve studovně v Luké.
Můžeme zlepšovat konverzaci, procvičovat gramatiku, dělat společně
domácí úkoly, připravovat se průběžně na testy, přijímací zkoušky, maturity i reparáty. Náplň i tempo lekcí dle potřeb studenta. Pro každého
se snažím najít vhodný druh studia a přizpůsobit mu co nejlépe výuku,
aby se týkala buď toho, co potřebuje nebo okruhu jeho zájmů. Mám
spoustu aktivit s jediným účelem a to přimět vás mluvit a naučit vás co
nejvíce nových slov a frází.
Výuka pravidelná i nárazová.
Pozitivní, trpělivý a individuální přístup.
Pro více informací mě neváhejte kontaktovat na 778 041 840.

Za ZŠ Luká Mgr. Jana Zezulová

Jana Vrbová

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Začátkem září jsme se loučili s létem. Sestry
karmelitky připravili pro děti hry a soutěže.
Počasí moc nepřálo, ale děti to při hrách
neodradilo.
Proběhla soutěž o Nejlepší buchtu. Zúčastnilo se sedm soutěžích. Porota měla rozhodování velmi těžké. Nakonec vybrali tu
nejlepší od Elišky Hlavinkové.
Děkujeme všem zúčastněným, všechny
buchty byly výtečné.

Nabízíme pronájem prostor ,,Na gruntě“ na oslavy,
svatby, večírky, školení apod. Objekt se nachází v Luké
(směr fotbalové hřiště).
Kapacita je cca 80 osob. Prostor je vybaven kuchyní, výčepním zařízením, venkovním párty stanem atd.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace na
telefonu 608 425 845 nebo na facebooku - Na gruntě.

Lenka Zapletalová

VÝLET MINIVLÁČKEM

I letos k nám přijel v červenci minivláček. Trasa se musela trochu změnit
z důvodu špatného počasí, ale ani déšť neodradil malé a velké výletníky, kteří si výlet užili.
Už teď se těšíme na příští dobrodružství.
Lenka Zapletalová
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CHARITA NABÍZÍ POMOC Z DLUHOVÉ PASTI
Od září do listopadu budete mít možnost své dluhy v exekuci splatit
bez drahých úroků a dalších sankcí. Druhé Milostivé léto bude probíhat
od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.
Máte exekuci u veřejné instituce, která vznikla před 28. 10. 2021? Kontaktujte naši poradnu v Litovli na mobilním čísle 730 585 753 a objednejte se. Díky Milostivému létu Vám budou odpuštěny úroky, poplatky
advokátům či penále. Na dlužníkovi tak zbyde pouze zaplatit jistinu
a 1.815 Kč exekutorovi za náklady na zastavení exekuce. Akce se týká
exekučních sporů u veřejných institucí (dopravní podniky, technické
služby, nemocnice, energetické společnosti jako např. ČEZ, exekučně
vymáhané dluhy vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních
bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému
rozhlasu).
O uplatnění Milostivého léta je potřeba požádat exekutora, který připraví výpis všech dluhů, které jsou u Vaší osoby vedeny. Soudní exekutor bude povinen Vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět.
Milostivé léto tak představuje šanci vymanit se ze svých dluhů a začít
nový život.
Na provoz Charitní poradny v Litovli jsme získali prostředky 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_047/0014300.

Charitní šatník
Charitní šatník je určen pro lidi v obtížné životní situaci (lidé bez domova, sociálně slabí, lidé postižení mimořádnou událostí, rodiče samoživitelé) Cílem je poskytnout základní ošacení lidem, kteří nemají potřebné
finanční prostředky.
Děláte si pořádek ve skříni? Vyrostly Vám děti a zbavujete se oblečení?
Darujte nám ho!
Pokud je oblečení stále použitelné a dobrém stavu, darujeme ho dále
potřebným. (Přijímáme i menší nádobí, deky, povlečení, ručníky, spodní prádlo, spacáky, vybavení pro děti, hračky apod.) Věci nám můžete
darovat každý všední den od 8:00 do 14:00 hodin, v případě dotazů nás
kontaktujte na tel. 731 643 780.
Charita poptává nábytek
Poptáváme nábytek v dobrém a použitelném stavu. Jedná se nám zejména o postele, psací stoly, noční stolky, židle, koberečky, dekorativní
nábytek. V případě, že byste nám chtěli nějaký nábytek darovat, pošlete nám fotky na email katerina.kargerova@sternberk.charita.cz nebo
nás kontaktujte na tel. 731 643 780. Odvoz věcí si zajistíme.
Charita se zúčastní Litovelských slavností
Již třetím rokem budeme spolupracovat s Městem Litovel při výběru
dobrovolného vstupného na Litovelských slavnostech, které se uskuteční 3.9.2022 na náměstí v Litovli. Této možnosti si nesmírně vážíme.
Vybranou částkou bychom tentokrát chtěli podpořit studium dětí v nízkopříjmových rodinách. Budeme moc rádi za Vaše finanční příspěvky
a doufáme, že společně dáme dohromady částku, která pomůže někomu zásadně změnit život.

NÁVRH ZÁSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
Naše obec nechala připravit návrh zástavby na pozemcích par.č. 145/1,
129/2, 33/3, 956, 955 a 34 vše v k.ú. Luká, obec Luká. Jedná se o pozemky naší obce a i po ukončení výstavby zůstanou v majetku obce včetně
inženýrských sítí.
Výstavba sociálních bytů včetně dodržení stanovených podmínek ze
strany poskytovatele dotací není pro obce a města úplně ideální a naráží na značnou finanční zátěž investora.
V I. etapě chceme začít s výstavbou 18 bytů různých velikostí od 46 m2
až po 69 m² v režimu družstevního bydlení. Obec by si neustále zachovávala majoritní postavení.
Předmětem řešení je návrh bytových domů na zadaném území.
Vzhledem k půdorysnému tvaru území je návrh zpracován pro výstavbu tří bytových domů s celkovým počtem osmnácti bytů ve třech nadzemních podlažích. Vždy 6 bytových jednotek v každém domě.
Bytové jednotky:
- Přízemí: 2 + kk 58 m², 1 + kk 46 m², 6 úložných kójí
- 1. patro: 2 + kk 58 m², 3 + kk 69 m²
- 2. patro: 2 + kk 46 m², 2 + kk 46 m², dvě úložné kóje
Součástí každé z bytových jednotek v přízemí a 1. patře je prostorná lodžie. Pro bytové jednotky v přízemí je možné přičlenění části pozemku
jako malé předzahrádky, která by patřila k bytové jednotce.
Celková plocha bytů v jednom domě je 323 m².
Do každého z objektů je vstup přes uzavřené zádveří, kde jsou umístěné schránky a odkud je vstup do objektu a do místnosti s úložnými
kójemi pro každou z bytových jednotek. Bytové jednotky v podkroví
mají další dvě kóje na podlaží. V přízemí v prostoru pod schody je možné event. umístit úklidovou komoru.
Vertikální komunikace v domě je zajištěna dvojramenným schodištěm,
výtah vzhledem k nízké podlažnosti objektu není uvažován.
Celková zastavěná plocha objektem je 168 m², celkový obestavěný prostor je 1430 m³. Navržená výška objektu je 10,5 m od upraveného terénu
ke hřebeni střechy.
Nová komunikace pro příjezd k nově navrženým objektům je napojena
na stávající komunikaci obce. Je zde dostatečný prostor pro parkování
vozidel (24 stání), chodníky, umístění odpadních nádob a doprovodnou
zeleň.
Lukovský zpravodaj 3/2022
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FOTBAL LUKÁ – DĚTI
ZÁVĚR JARA A ZAČÁTEK PODZIMU

a jednou dostali 12:2. Bohužel pravidlově však bylo vše v pořádku.
V posledním zápase sezony jsme tak museli porazit Štěpánov, což se
povedlo a díky tomu jsme tu soutěž
vyhráli o bod před Šternberkem. Byl
to proti začátkům obrovský pokrok a
oslavy byly velmi divoké.
Za odměnu za úspěšnou sezonu a při
příležitosti zahájení prázdnin jsme
první víkend v červenci vyrazili stanovat přes les do Vilémova. Strávili jsme ve stanech dvě noci a víkend
byl plný fotbalu a her, navštívili jsme bazén v Bohuňovicích a měli jsme
možnost sledovat krmení tygra a rysů u místního chovatele.
Tréninky jsme zahájili opět začátkem srpna a poslední prázdninový
trénink jsme tradičně uspořádali zápas mezi našimi hráči a maminkami
s trenéry. Prázdniny jsme po tomto zápase ukončinli tradičním opékáním špekáčků.
V nové sezoně jsme přihlásili ročník 2012 a mladší a máme za sebou první turnaj v Troubelicích, kde jsme zaznamenali jednu výhru,
jednu remízu a jednu prohru. Kromě domácích máme ve skupině
i Mladeč a opět Štěpánov. Držte naším klukům palce, ať se jim daří.
Ing. Marek Studený

SDH

padlých v Javoříčku a odpoledne jsme na areálu pořádali stavění máje.
První červnovou sobotu jsme uspořádali kácení máje a dětský den.
Všechny děti, které se zúčastnily připravených soutěží, dostaly balíčky
se sladkostmi. Velkou radost jim udělal skákací hrad, který si zdarma
užívaly celé odpoledne.
Zástupci našeho sboru se ve dnech 10. a 11. června zúčastnili Hasičských
slavností v Litoměřicích. Pro oba dny byl připraven bohatý program
a přehlídka hasičské techniky a to od té nejstarší až po tu moderní. Při
slavnostní nástupu sborů na Litoměřickém náměstí byl náš prapor dekorován slavnostní stuhou. Sobotní program zakončil ohňostroj a vodní fontána na Labi
V sobotu 18. 6. se konal další ročník pohárové soutěže v kategoriích –
mladší a starší žáci, ženy, muži a veteráni. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 družstev a našim kolektivům
se opravdu dařilo. Mladší žáci se
umístili na 2. místě. Starší žáci,
ženy, muži a veteráni „brali“ místo první.
Zásahové jednotka má v letošním
roce za sebou již několik výjezdů
k mimořádným událostem, ale
k tomuto více až v prosincovém
čísle zpravodaje. Co se týče vybavení tak v letošním roce jsme pro jednotku za finanční podpory Obce Luká a Olomouckého kraje pořídili přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor). Za tuto podporu velice děkujeme. Pořízením tohoto přístroje se zvýší akceschopnost naší
jednotky a pomoc spoluobčanům. Defibrilátor je dvojjazyčný, unikátní
naváděcí systém provádí záchranáře každým krokem resuscitace pacienta. Automatický externí defibrilátor má implementovaný nástroj pro
kontrolu správného provádění srdeční masáže, automatické nastavení
prvního výboje dle hmotnosti a typu pacienta, synchronizaci výboje
s EKG křivkou pacienta. Součástí sady jsou jak elektrody pro dospělé
tak i pro děti.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte Vás pozvat na Svatováclavské
hody a drakiádu. Akce se bude konat v sobotu 24. 9. 2022 od 15 hod na
našem areálu. Všichni účastníci, kteří se zaregistrují do našeho „leteckého“ dne, obdrží sladkou odměnu. Po celé odpoledne bude
připraveno bohaté občerstvení,
pečené makrely a také dobroty
z udírny.
Přeji Vám pohodové prožití
nadcházejících podzimních dnů
a pevné zdraví.
Lukáš Pluháček

V červnu se odehrála čtvrtá část mistrovských soutěží dětí ročníku 2011 a mladší. Za soupeře jsme měli Šternberk, Újezd u Uničova
a Štěpánov. První turnaj v Újezdu dopadl výborně, kdy jsme všechny
porazili. Druhý turnaj se odehrál ve Šternberku, který postavil áčko,
a tak jsme dva zápasy vyhráli a
se Šternberkem jsme bohužel vysoko prohráli. Do třetího turnaje
přijel Šternberk opět s béčkem, a
tak jsme je porazili. Bohužel další zápas jsme prohráli a doplnili
jsme to remízou. Před posledním turnajem v Luké tak byly karty jasně rozdány. Měli jsme šanci na celkové vítězství, ale potřebovali jsme
šest bodů, nebo porazit Šternberk, který byl za námi a už by nás nedohnal. Šternberk bohužel opět přijel s áčkem… Kluci ale ukázali obrovské srdce. Po vydřeném vítězství nad Újezdem přišla vysoká prohra se
Šternberkem, který není schopen pochopit, že jde o sport, a tak jednou poslal béčko, které bylo v naší skupině nalosované a jednou áčko,
které hraje na úrovni kraje. Jednou je tím pádem naši kluci porazili 3:0

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás obeznámila s aktivitami SDH Luká. Poté, co nás
v únoru navždy opustil pan Miloslav Brokeš, byl v dubnu na schůzi
SDH Luká zvolen nový starosta SDH pan Zdeněk Šulc. V květnu jsme se
účastnili Pietního aktu v Javoříčku. Dále jsme pořádali Rybářskou soutěž, kde všichni účastníci dostali odměnu. Byli jsme pozváni jako hosté
do Řimic na závody a do Ústína na jejich výročí. Posekli jsme trávu na
hřišti kolem laviček, 30.dubna jsme postavili Májku. V červnu jsme spolu
s ostatními spolky uspořádali Dětský den s hojnou účastí dětí. Dále jsme
v červnu uklidili hasičskou zbrojnici. Účastnili jsme se jako hosté námětového cvičení a oslav SDH v Bílé Lhotě a oslav s průvodem v obci Polomí. Máme tu i mladé hasiče, které vedou
Alexandr Nagy a Natálie Machalová.
Za příznivého počasí mají tréninky na
hřišti každou středu od 17 do 19 hodin.
Účast na trénincích je malá, ale i přesto se letos zúčastnili soutěže v Měrotíně. Mladší skončili na krásném 2.místě
a starší na místě 8., báječně si soutěž
užili. Pokud chcete přihlásit své děti ve
věku 6-15 let, které budou chodit pravidelně na tréninky, nebo máte volný čas
a chtěli byste se k nám přidat, volejte po
17 hodině na tel: 792778372 nebo pište
na email: ZSULC39@GMAIL.COM
Za SDH Luká Pavlína Šulcová
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Vážení čtenáři,
rád bych Vás touto cestou informoval o činnosti SDH Ješov za první
pololetí letošního roku.
Nový rok jsme v Ješově přivítali jako už několik předchozích let ohňostrojem a společným přípitkem s přáním pevného zdraví. V březnu
jsme oslavili mezinárodní den žen a jako tradičně jsme pro ženy připravili kytičku, pohoštění, kulturní program a ceny do tomboly.
Dne 29. dubna jsme se v Javoříčku zúčastnili akce Den s armádou
a IZS. Pro děti jsme připravili ukázku naší techniky a pomohli s organizací akce. Poslední dubnový den proběhl 5. let čarodějnic obcí. V neděli
1. 5. se zástupci našeho sboru zúčastnili pietního aktu k uctění památky
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INDIÁNSKÉ LÉTO

Letos v létě se ve Střemeníčku objevili čtyři lidé v bílém oblečení, kteří
působili v krajině Hané jako exotická rostlina v tradiční zahradě. Co je
důvodem nenadálého příjezdu domorodých lidí z kmene Kogi, kteří žijí
v horách Sierra Nevada v severní Kolumbii k nám do vsi?
Kogi jsou potomci staré civilizace. Země je pro ně živá bytost, Matka
a lidé jsou její děti. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjis-

tili, že jejích horský domov umírá, hory vysychají. Příčinu vidí ve vychýlení světa z rovnováhy tím, jak jsme se vychýlili z rovnováhy přírodních
zákonu my lidé. Kogi s námi chtějí sdílet, co můžeme dělat, abychom
se dostali zpět do rovnováhy a naučili se s nimi ji udržovat. Říkají, že
nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení jak zastavit
destrukci a začít žít v rovnováze. Bude je někdo poslouchat? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit
svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když
mohou?
Zde ve Střemeníčku je návštěva domorodých lidí vázána na dlouholetou
spolupráci nadačního fondu Mosty - Puentes s tímto kmenem. Zároveň
je do našeho kraje přivádí mimořádnost a přírodní krása. Přijeli sem na
základě hlubokého pocitu odpovědnosti vůči zemi a krajině. Česká republika je srdcem Evropy a proto nás požádali, abychom je provedli po
místech, kde jsou prameny, jeskyně, stará obřadní místa našich předků
a místa, která jsou mimořádná svou krásou. Náš kraj splňuje všechno.
Já jsem se Střemeníčku objevila v roce 2018, po jednom z návratů z hor
Sierra Nevada. Tam jsem se s Kogi potkala před 12 lety na základě vnitř-

ního volání najít lidi, kteří žijí jednoduše a šťastně. Potkala se s rodinu
kmene Kogi, která mně do kmene přijala. Od té doby přemosťuji jejich kulturu a tradiční způsob života v České republice, Francii a Anglii.
V roce 2016 jsme spolu s dalšími rodinami v Olomouckém kraji založili
Nadační fond Mosty - Puentes. Účelem nadačního fondu je podpora
zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI a kulturní
výměny se současnou společností.
A jedním s cílů této mimořádné návštěvy je také propojení kultur, porozumění krajině a uzdravení mezilidských vztahů. Kogi říkají, že přijeli
naplnit dávné proroctví.

Jaké?
Na počátku lidstva žili na každém území světa lidé, kteří naplňovali zákony přírody a žili v uspořádání původního řádu života. Moudří lidé se
scházeli v jeskyních, které tvoří labyrint, propojující území celého světa.
Těmito podzemními labyrinty se dostávali na místa sněmů. A na jednom z těchto pradávných sněmů bylo sděleno proroctví.
Až přijde čas, kdy se ve stvořeném světě objeví člověk, který ve svém
myšlení naroste tak, ža se sám vychýlí z rovnováhy a začne druhé potlačovat, začne těžit kameny a drahé kovy, stavět domy a zapomene na
vše původní, pak přijde další konec lidstva. Ale než se to stane, začnou
lidé původních území hledat své zapomenuté dědictví matky země. Budou ho hledat u lidí, kteří po celou dobu budou uchovávat toto dědictví
a naplňovat zákony přírody. A až se toto stane, pak se vydají domorodé
lidé ze Sierra Nevada Gonawindua na ocelových ptácích daleko za velké
moře, aby svým bratrům a sestrám pomohli obnovit to původní v jejich
teritoriu. A až se obnoví to původní, život bude pokračovat dál.
Péči o zemi může každý člověk začít tím, že očistí svou mysl a uspořádá své chování s sobě i k druhým. Kualama, tak nazývají Kogi
harmonizaci, očistu mysli od zátěží
a uspořádání se, které má přímý vliv
na přírodu. To, jak se my lidé chováme, co si myslíme, co říkáme a jaké
máme vztahy ovlivňuje vody světa
a tím celý život.
To je jejich doporučení pro nás. Tento proces, když probíhá na místě
s mimořádným významem pro zemi, významně ovlivňuje život v krajině. To proto, že taková místa jsou mezi sebou na celém světě propojena liniemi. Kogi je považují za živé žíly země.
Jeskyně, prameny a jezera jsou mimořádnými místy, která domorodí
lidé a také naši dávní předkové vnímají jako nedotknutelná. To proto,
že vstupem na takové místo člověk vkládá do krajiny svůj otisk. Proto by na taková místa měl vstupovat člověk pouze k tomu připravený,
uspořádaný a hluboce spojený s krajinou i původem všeho stvořeného.
Jsou to místa obřadní, na kterých má být udržována rovnováha světa.
Pokud na takových místech civilizovaný člověk těží anebo sem proudí
zástupy turistů, rovnováha světa je narušena a svět je zatížen přírodními pohromami a nemocemi.
Je tedy řešení globálního i lokálního stavu světa tak jednoduchá? Že
přestaneme těžit a zrušíme turistické trasy k takovým místům? Napravíme tím svět? Kogi jsou takzvaní ekologové z džungle. Jejich svět je
v rovnováze a oni jej udržují tak, aby byl dobrým místem k životu.
Jaký máme my, lidé v naší zemi vztah ke krajině, k vodě, k domovu?
A co ještě potřebujeme vědět, abychom byli dobrými hospodáři?
Co ještě potřebujeme pochopit, abychom v současném životním stylu
pomohli udržovat rovnováhu s přírodou a tím ji zachovat?
Možná mají domorodci pravdu, že je to vlastně jednoduché. Očistit
mysl a přestat těžit. Začít si vážit toho, co člověk má.
Jejich návštěva u nás nechala stopy v krajině i v lidech. Je teď na nás,
kam povedou dál naše kroky.
Monika Michaelová
www.mosty-puentes.cz
JSDH Ješov obdržela dotaci 21.700 Kč od Olomouckého kraje
z Programu na podporu JSDH 2022 na pořízení automatického
externího defibrilátoru.
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n a ši ju b il a nt i
Říjen
Prucek F r an t išek , Ješov
Pe šk o vá E milie, Vesel í č ko
Ko nečn á L en k a, L u k á
Fischero vá M ar ie, L u k á
Juřička Jan , L u k á
L isto pa d
Ly sý Vác lav, L u k á
D žug o vá An n a, L u k á
Se dláček Vlad isla v, Ve s e l í č ko
Mačkal Jo sef, L u k á
Malínek Jo sef, Veselíč ko
Mikulková M ar ta , Lu ká
Stude ná Han a, L u k á
Moťk a Jiř í, S t ř emen íč ko
Kro util M ir o slav, S tř e m e n í č ko
P ro sine c
Barto šo vá I lo n a, L u k á
Otáhalová M ar ie, L u k á
Nátrov á L ib u še, L u k á

rozlo učil i js me se
Marie Vy slo u ž ilo vá, Lu ká

naro dil i s e
MI KULÁŠ F RÖ M E L , L u ká
Z UZANA Š OU PALO VÁ, L u ká

V ítá n í občá n ku 27 . 7 . 20 22
v za seda cí m ístn osti O Ú Lu ká .
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