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Hlas z polí
Volá už na nás pšeničných polí hlas
pojď, požni ten zralý, zlatý můj klas.
Když stroje svou písní nade mnou zvoní,
mé klasy se poslušně pod žatvou skloní.
Dál zrno prosebně šeptá ti ještě
domů mne brzo vem, než přijdou deště.
Pak ze mne chutné budou péct vdolky,
tak jak to nejlíp znaj ty české holky.
F.Š.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 21.5.,24.6.,12.8. mj.:
Vzalo na vědomí:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
- výsledek ankety o obnově a rozvoji obce
- info o vývoji akce cyklostezka Žbk – Letohrad
- info o zamítnutí žádosti o dotaci z POV na opravu
malých památek
- svodku událostí řešených Městskou policií Žbk na
katastru naší obce
Schválilo:
- poskytnutí půjčky z FRB ve výši 160.000,-Kč A.Š.
- oslovit s žádostí o cenovou nabídku na akci Zřízení
chodníku v obci Lukavice firmy Novostav s.r.o.,
Stilmat s.r.o.,a p.Josífka.
- smlouvu s f.Creative design na projekt dětských
multifunkčích hřišť financovaných z fondů EU
- odložení akce rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
z důvodu
navýšení
potřebných
finančních
prostředků, vzhledem k nutnosti současné změny
způsobu vytápění
- závěrečný účet obce
- rozpočtové změny č.2 a 3
- výši
nájemného
v bytech
s neregulovaným
nájemným na 1,5 násobek regulovaného nájemného
- přidělení bytu v čp.238 I.H.
- dodavatelem stavby Zřízení chodníku v obci
Lukavice f.Stilmat s.r.o. za cenu 1 564 360,-Kč
- vyhlášení II.kola poskytování půjček z FRB
I.S.

ROČNÍK XIV.

občanů, kteří se narodili před 1. 1. 1936. Vyměňte si svůj
občanský průkaz již nyní !!!
Proč?
•

Občané jsou povinni požádat o vydání nového
občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu
2008. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta až do
výše 10.000,- Kč.
Za kolik ?
• Za výměnu občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá
správní poplatek.
Jak ?
• Na úřadě obce s rozšířenou působnosti (MÚ
Žamberk) předložte: formulář žádost o vydání
nového OP, 1 fotografii, dosavadní občanský
průkaz, popřípadě další doklady osvědčující
skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu
zapisují údaje na žádost občana (oddací list pro
zápis manžela/ky, rodný list dítěte pro zápis
potomka, diplom o dosaženém vzdělání …)

Horní konec už se taky dočkal nové autobusové čekárny.

K 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů !!!
Dovolujeme si Vás
upozornit na konec
platnosti
občanských
průkazů bez strojově
čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003.
Tato výměna se netýká

"horeňák" Maivald montuje čekárnu "Horní"

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
30.5.

čp.149

Ella Štruncová

Ve víru tance zachytil fotograf hned dva oslavence manžele Martinkovy. K jejich letošním kulatinám přejeme
oběma všechno nejlepší.

Vítání občánků 1 .6. 2008

Vzpomínáme
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Věra Pražáková
Miroslav Kolomý
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Blahopřejeme jubilantům
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Marie Martinková
Josef Gregárek
Věra Šafářová
Antonín Doleček
Lidmila Adamcová
Marta Bednářová
Miroslav Slavík
Marie Šlezingrová
Ludmila Bednářová
Vincenc Čevela
Anna Paďourová
Božena Paďourová
Anežka Paďourová
Drahomír Čížek
Jaroslav Kotyza
Jaroslav Kosek
Josef Valda
Božena Procházková
Zdeněk Houdek
Karel Dlabka
Marie Holečková
Božena Neumannová
Josef Krejsa
Josef Slavík

Kam si vyrazíme?
Obec Lukavice a TJ Sokol Lukavice společně pořádají XI.
ročník volejbalového turnaje „O cenu obecního úřadu“.
10 smíšených družstev bude soutěžit o tradiční cenu pro
vítěze, kterou je sud piva. Odpoledne se bude grilovat
s hudebním doprovodem DJ Tondy. Čekáme Vás v sobotu
30. srpna od 8,00 hod. ve sportovním areálu za
sokolovnou. Sportu zdar a volejbalu zvlášť!

V neděli 14. září si rezervujte pro návštěvu Dne
zahrádkářů. Tuto akci pro Vás pořádají zahrádkáři a těšit se
můžete mimo jiné na vědomostní soutěže, udírnu, domácí
koláče a nově také tombolu. Na akci bude také
vyhodnocena soutěž Rozkvetlá Lukavice a soutěž o
největší výpěstek. (Pokud máte zájem neváhejte se
přihlásit, pravidla najdete v minulém občasníku). Začínáme
ve 14,00 hod., hraje Sopotnická dechovka.

Zájezd zahrádkářů do Bonsai centra v Libčanech a na
výstavu fuchsií a čarověníků v Chocni.

Ve škole se s žáky nadále věnujeme
environmentální výchově. Ve svých třídách se
staráme o různá zvířátka, např. o zakrslého
králíčka a angorského křečka.
V podkroví školy jsme vystavili zhotovené „úkoly“ žáků,
které plnili v rámci EVVO soutěže Zelený Pardoubek.
Rodiče i veřejnost měli příležitost shlédnout veškeré
„plody“ projektu. Žáci si tak prověřovali své znalosti a
dovednosti
získané
již
v různých
programech
environmentální výchovy. S velkým nadšením a nasazením
si vyzkoušeli výrobu ručního papíru, výtvarné ztvárnění
průkazů „Čistá škola“, do kterého všechny úkoly
zapisovaly, kompostovali přírodní odpad, tvořili vlastní
výrobky z recyklovatelných materiálů a také zhotovili
recyklační koloběhy. Slohové vlohy na téma skládka
odpadu, kterou jsme s žáky navštívili v Českých
Libchavách, využili při psaní básniček a vyprávění na ruční
papír.
Celá soutěž i všechny ostatní akce EVVO neustále
prohlubují naše znalosti. Věříme, že zdokonalením
technologií pro recyklaci bude „hor“ skládek odpadů
ubývat. Jistě se máme stále co učit.

Pod dračí skálou
Naše škola podala žádost k přidělení dotací
Pardubického kraje na projekt k prevenci patologických
jevů „Pod dračí skálou“.Zaradovali jsme se , když jsme
obdrželi finanční prostředky. Již vybízející název projektu
nás přiměl k uskutečnění tajuplné výpravy do přírodní
skalnaté rezervace Toulovcovy Maštale, kde šly děti podle
tajné mapy po stopách loupežníka a draka. Cestou musely
plnit záhadné úkoly pro rozvoj sebedůvěry, odvahy a
spolupráce skupiny. Překonaly potok po nebezpečné lávce,
přešly dlouhou kládu, mířily do určeného cíle a dokonce si
vylezly na menší skálu. Přímo uprostřed nejobtížnějšího
terénu hledaly poklad, v němž byla mimo jiné i trofej –
dračí zub. Cestou vymyslely krásné básničky a písničky.
Mohly se napít z přírodního pramene. Děti se těšily na
opékání párků ve skautském táboře. Nakonec vše
zakreslovaly a zapisovaly do listiny. Počasí nám
maximálně přálo a podle názorů malých odvážlivců jsme
usoudili, že byla tato výprava opravdu nezapomenutelným
zážitkem.

a i dětmi jsme se společně dali do uklízení, smýčení a
nakonec i do přeměny naší půdy v strašidelnou dračí slůj,
pavoučí stěnu, čertovské peklo nebo duchařský koutek.
Stačilo k tomu pár velkých látek, špendlíků, staré štafle a
staré tabule. A samozřejmě nesměly chybět šikovné ruce.
Nakonec jsme v deskách na výkresy objevili spoustu
skvostů, které naši malí umělci ze ZŠ i MŠ během
výtvarných či pracovních činností vytvořili.

Po náročné práci na nás čekala odměna – slavnostně
vernisáž, kterou jsme otevřeli duchařským vystoupením
pěveckého kroužku a umělecky nás naladily ještě flétničky
s pohádkovými písničkami. Pak už jsme jen sledovali
překvapený výraz v očích návštěvníků – rodičů, babiček,
dědečků a sourozenců. A to pro nás byla největší odměna.
Tak snad zase příští rok na „Strašidelné či jiné
půdě“.
Kolektiv učitelek ze ZŠ

I naše škola občas potřebuje záskok pedagoga - důchodce.
Paní učitelka Lesáková těmto potřebám vždy ochotně vyjde
vstříc. Děkujeme.

Motiv draka jsme využili už dříve na netradiční
výstavě. Znovu jsme objevili krásnou školní půdu se
starými trámy a vikýři. Od myšlenky nebylo daleko k činu

Výměna oken u ZŠ

Závory přes cestu
Možná jste tím, kdo využíval cestu a nyní Vám v tom brání
závora, možná jste tím kdo ji tam umístil nebo tím kdo o
tom přemýšlí. Vám všem jsou určeny následující řádky.
Co je účelová komunikace
Pozemek se stává účelovou komunikací přímo ze zákona,
pokud je splněna tato zákonná definice: „Je využíván jako
dopravní cesta pro silniční či jiná vozidla a chodce a slouží
ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků
těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí
s ostatními
pozemními
komunikacemi
nebo
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků“.
Z uvedené definice je zřejmé, že pro posouzení, zda je
pozemek účelovou komunikací, je rozhodující faktický
stav, tj. jeho využívání neuzavřeným okruhem osob po
delší dobu. Účelovými komunikacemi jsou tak typicky
dopravně méně významné komunikace v obcích, lesní a
polní cesty atd. Účelová komunikace nemusí být nijak
zpevněná, postačí, je-li znatelná v terénu.
Veřejně přístupné účelové komunikace je možno bezplatně
užívat k účelu, ke kterému jsou určeny, to znamená, že na
ně musí být zajištěn veřejný přístup, a její vlastník (tedy
vlastník pozemku, na kterém se nachází) musí toto užívání
strpět. Za přestupek umístění pevné překážky na pozemní
komunikaci bez povolení úřadu nebo její neodstranění na
vlastní náklad může být uložena sankce do výše 300000,Kč.
Vyšší kategorii představují komunikace místní.Ty jsou
vedeny v pasportu místních komunikací. Ty jsou všechny
ze zákona ve vlastnictví obce a mají čistě veřejnoprávní
režim. Každý obecní úřad je silničním správním úřadem
pro místní a účelové komunikace na svém území. Pokud
tedy nějaká osoba brání veřejnému přístupu na místní
komunikaci nebo na ni umístí bez povolení pevnou
překážku, obecní úřad jí nařídí, aby tuto překážku na své
náklady odstranila a obnovila tak opět veřejný přístup
v plném rozsahu. Pokud tak neučiní opět jsou na řadě
sankce.
Z výše uvedeného je patrné, že umístit závoru či jinou
pevnou překážku (např. kameny) na výše uvedené typy
komunikací nelze. Doufám, že Vám článek alespoň trochu
pomohl orientovat se v problematice umožnění veřejného
přístupu na komunikace.
I.Severová – starostka

Provozovně VISPO nová plastová okna sluší.

Nový kříž u rozcestí za Novotnými. Nová lavička vedle
kříže láká k odpočinku s výhledem na Karlovice.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se snažili zachovat
tradici stavění máje v obci. Jak to tak bývá, dobrý skutek
musí být po zásluze potrestán. Jinak než ubohostí se nedá
nazvat pokácení máje dvakrát za sebou. Ano, dříve se máje
také kácely, ale děvčatům pod okny a ne ty "veřejné".
Slabou útěchou je, že podobně na tom byly i obce v okolí.

Dalším místem k odpočinku se stal parčík pod hodpsodou
U Malečků. Čtyři lavičky a stůl ještě doplní odpadkový koš.
Doufáme, že se místo nestane útočištěm vandalů.

Odpadkové koše na psí exkrementy
Na třech místech
v obci, konkrétně na
návsi u altánu, u
bytovek a na dolním
konci na rozcestí
naproti opravně M.
Dolečka
jsou
umístěny tři nové
odpadkové koše na
psí exkrementy. Na
dalších
čtyřech
místech
(sloup
veř.osvětlení
u
autobusové zastávky
Horní, u Nábytku
Martínek,
naproti
Konzumu a naproti
obuvi) jsou umístěny
schránky
s papírovými sáčky na
totéž. Doufáme, že je
pejskaři budou využívat a „poklady“ po jejich miláčcích
nebudou zdobit chodníky ani přilehlé soukromé pozemky.
Pokud nestihneme včas zaregistrovat, že je schránka se
sáčky prázdná, dejte nám to vědět na úřad a my sáčky
doplníme. Sáčky jsou plně recyklovatelné, tudíž mohou
přijít i do kompostu či biopopelnice. Uvnitř sáčku je
skládací kartonová lopatička pro snadnější a hygienickou
manipulaci s exkrementem.
I.S.

E-box lidem usnadní třídění drobných
elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL
rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých
elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést
starý
mobil,
kalkulačku, telefon,
drobné
počítačové
vybavení,
discman
nebo MP3 přehrávač
na obecní úřad a
zdarma se jej zbavit
vyhozením
do
připravené nádoby,
tzv.
E-boxu.
Je
umístěn na chodbě
před
kaceláří
Obecního
úřadu.
Kolektivní
systém
ASEKOL následně
zajistí zdarma odvoz
a
ekologickou
likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé
materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice,
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak

zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl
být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak
přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění
elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.

Vyzkoušíte si třídění odpadu nanečisto?
Možná budete překvapeni.

Pokud zrovna prázdninové počasí nebude zvát k vodě,
můžete se pobavit u soutěže ve virtuálním třídění odpadů
na www.ekontejnery.cz. Propaguje třídění odpadu a může
nečekaně dobře pobavit nejen děti, ale i dospělé.
Kdo chce vyhrát jeden ze tří mobilních telefonů, tří
přehrávačů MPG 4 nebo některé z deseti triček se musí
docela snažit. Vytřídit správně 40 vyhozených předmětů za
110 sekund na šest sběrných míst dá zabrat a na přemýšlení
nemáte moc času. Na první pokus projde soutěží jen ten,
kdo má třídění odpadů skutečně „v krvi“ ostatní hráči musí
své pokusy opakovat i několikrát.
Hra „Umíte třídit? Ukažte nám to a vyhrajte!“ je hlavně
poučná. Přetahováním jednotlivých odpadů do nádob na
tříděný sběr, běžného kontejneru a do sběrného dvora se
hráč postupně dozví, kde dělá chybu a kam který odpad
skutečně patří. Úspěšný soutěžící je nejen zařazen do
slosování o ceny, ale hlavně se z něj stal skutečný
„odborník“ na třídění odpadu.
Hra má jednoduchou grafiku i pravidla a nevyžaduje
výkonný počítač.
Závěrečné slosování úspěšných hráčů a vyhlášení výsledků
soutěže se uskuteční v prosinci 2008.
V naší obci jsou kontejnery na tříděný odpad (sklo bílé,
sklo barevné a papír) umístěny na šesti místech. Autobus.
zastávka Horní a U váhy, u prodejny Konzum, vedle
Pohostinství U Malečků, na dolním konci „Anenské“ ulice
a rozcestí u Kapitolových.
Nejbližší sběrný dvůr je v Žamberku.
Více na www.ekontejnery.cz. Třídění odpadů podporuje
Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s.
I.Severová

Krátké zprávy
-

Ve dnech 25. - 29. srpna bude z důvodu opravy
železničního přejezdu uzavřena silnice II/310 na
Letohrad

-

Ve dnech 17. a 18. října proběhnou volby do
zastupitelstev krajů. Do Senátu Parlamentu ČR
v našem obvodě tentokrát nevolíme.

-

Do 1.ročníku ve školním roce 2008-2009 nastoupí
pět prvňáčků.

-

Nový kabát dostává márnice na hřbitově, změny
dozná ještě zdroj vody a upraven bude živý plot
v urnovém háji, který již přerůstá hroby.

-

V září začne stavba chodníku od nábytku M&M po
p.Motla

-

Školkové děti se mohou těšit na nové šatny, nová
okna a nové vchodové dveře. Vše prošlo o
prázdninách výměnou. Bohužel zatím nedošlo na
slíbené sociální zařízení.

-

S žádostí o evropské peníze na rekonstrukci
sokolovny jsme neuspěli, ale neskládáme ruce do
klína a připravujeme se na další kolo, které bude
brzy vyhlášeno

-

V současné době je zažádáno o peníze na
cyklostezku, pokud vše dobře dopadne, mohlo by se
příští rok začít stavět

-

Pokoušet se o peníze budeme i s projektem na
stavbu či rekonstrukci 3 dětských hřišť (na školní
zahradě, na dolním konci před Mikyskovými a u
sokolovny).

-

Pokud se Vám zdá, že kostel nějak víc svítí, je to
tím, že zde byl nainstalován nový stojan
s osvětlením, které je za parkanem a tudíž
neosvětluje lipové listí, ale kostel.

-

V celé obci máme nové dopravní značky. Přibylo
obytných zón a tak připomínáme, že mj. v obytné
zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. a
stání je dovoleno jen na místech označených jako
parkoviště. Chodci musí umožnit vozidlům jízdu.

-

Do 15. září opět můžete podávat žádosti o půjčky
z Fondu rozvoje a bydlení. Bylo vyhlášeno II. kolo,
podmínky jsou stejné jako v kole I. (viz. minulý
občasník)

-

Veřejného projednávání návrhu územního plánu se
zúčastnilo 10 osob…

-

Další sběr odpadů
proběhne
10. 10. 2008 a sbírat
se bude všechno
včetně železa.

Hasičské závody O pohár obce Lukavice 24.5.08

Pohár i tentokrát zůstal doma.

Poslední květnový den se konaly rybářské závody na
rybníku Mostiska. Mohly se pochlubit velkým vedrem,
velkou účastí a velmi dobrou kuchyní.

5.7. zahrádkáři navštívili Den otevřených dveří v
zahrádkové osadě v sousední Písečné.

ANKETA
Rok 2008
odpovědělo

48 respondentů

vydáno:

390 anketních lístků

odevzdáno:

na úřadě
e-mailem
v konzumu

13 ks
1 ks
44 ks

Vyhodnocení:
Otázka č.1 Do čeho by měla obec v nejbližším období nejdříve investovat?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

sokolovna 28x
oprava komunikací 24x
cyklostezka 17x
kanalizace 16x
chodníky 8x
hřiště 6x
životní prostředí 4x
úprava potoka 2x
veřejné prostranství 1x
přechody pro chodce 1x
dětské hřiště na dolním konci 1x
dětské hřiště na horním konci 1x
bezdrátový rozhlas 1x
škola 1x
kontejnery na plasty 1x
do výchovy ke slušnému chování 1x

Otázka č.2 V čem vidíte největší přednosti obce?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

dobrá poloha, je blízko do okolních měst 17x
vedení obce 10x
vzhled obce 6x
budování chodníků 3x
dobré životní prostředí 3x
vlastní škola a školka 2x
dobré vlakové a autobus.spojení 2x
podpora hasičů a společenských akcí 2x
je blízko k přírodě 1x
malý počet žáků ve třídách 1x
samostatnost obce 1x

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

klidné prostředí 1x
dobře se tu žije 1x
hřiště 1x
vzorná informovanost ve všech směrech 1x
obec žije a rozvíjí se
vysazují se aleje 1x
v obci je plynofikace 1x
v obci je rozhlas 1x
v obci je osvětlení 1x
v některých lidech 1x
v obci je radar 1x

Otázka č.3 V čem vidíte největší nedostatky obce?
1) doprava (velký provoz na silnici II/310) 10x
2) chybí kanalizace 4x
3) vedení obce 3x
4) nejsou opravené místní komunikace 2x
5) špatný stav potoka 2x
6) LZS a.s. ničí místní komunikace těžkou technikou 2x
7) v ničem 2x
8) přeplněné autobusy a drahé jízdné 1x
9) špatná slyšitelnost rozhlasu 1x
10) není pomoc při poškozování soukromého majetku 1x
11) problémy chalupářů se řeší na úkor místních občanů 1x
12) málo spojů pro lidi pracující ve směnném provozu 1x
13) ceny v místním obchodě 1x
14) vandalismus 1x
15) lidé si neváží práce druhých 1x
16) není čisto podél cesty 1x
17) do něčeho se investuje moc a do něčeho vůbec 1x
18) pro místní nejsou zvýhodněné ceny na kurtech atd. 1x
19) za pronájem zasedací síně je velký nájem 1x
20) finanční příspěvek od státu 1x
21) chybí pošta 1x
22) nejsou osečené pozemky a příkopy 1x
23) odstavené vraky aut 1x
24) nezájem úřadu o individuální problémy občanů, špatné hospodaření s obecním majetkem,
plýtvání penězi na zbytečné projekty postrádající funkci viz. nové zastávky, chodníky po obou
stranách 1x
25) popelnice nejsou povinné pro všechny 1x
26) nedostatek kulturních a společenských akcí 1x
27) není kvalitní tělocvična 1x
28) nedůstojné čekání na svoz odpadu 1x
29) odvoz popelnic není přímo od domu 1x
30) nejsou inženýrské sítě pro nové parcely 1x
31) v některých lidech 1x
32) fouká a prší do vlakové zastávky 1x

Otázka č.4 Jste spokojeni s informovaností o práci obecního úřadu?
ano 31x
ne 5x
vcelku ano 4x
většinou ano 1x
ano, chce to více vývěsek 1x
asi ne 1x
chválím 1x

Otázka č.5 Jste spokojeni s bezpečnostní situací v obci?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ano 14x
ne 14x
zatím ano 2x
vcelku ano 1x
částečně ano 1x
téměř ano s výjimkou hřbitova
ne, kola jezdí po chodníku
ano až na rychlost projíždějících aut
ne, auta jezdí rychle,a jezdí moc kamionů
nedodržují se dopravní značky
ne, krade se

Otázka č.6 Které bezpečnostní problémy Vás zneklidňují?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

velký provoz na silnici II/310 9x
velká rychlost aut na silnici II/310 9x
vandalismus 6x
chybí přechod pro chodce u školy 2x
krade se 2x
jezdí zde moc kamionů 2x
nedisciplinovanost některých občanů 1x
mládež kouří v autobusových čekárnách 1x
situace ve Dvoře 1x
chování mládeže k veřejnému majetku 1x
psi na hřišti za sokolovnou 1x
nutné přecházení silnice z chodníku na chodník 1x
bezohlednost řidičů 1x
nedostatek přechodů pro chodce 1x
mládež jezdí na motorkách bez ŘP 1x
Lukavice je bezpečná 1x
žádné 1x

Otázka č.7 Jste spokojeni se stavem veřejných prostranství? Co by mělo být zlepšeno?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

spokojen 22x
zavést kamerový systém 2x
zlepšit úklid a údržbu hřiště a pergoly 2x
hřiště pro děti na dolním konci 2x
málo laviček, málo míst pro posezení s kamarády 2x
nespokojen 1x

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

malebná náves, tu vytvořit nejde 1x
výjezd z parkoviště u konzumu (vadí kříž a lípy) 1x
cesty 1x
zastávka u váhy 1x
nic 1x
čistota v obci 1x
opravovat i staré chodníky 1x
neničit vybudovaná zařízení, zeleň 1x
fotbalové hřiště 2x
prostor u kostela, u pohostinství, orlovna 1x
kontrola a dopadení mládeže při ničení 1x
chybí propojení chodníku do Žamberka a Letohradu 1x
parčík pod hospodou U Malečků 1x
veřejná prostranství nevyužíváme 1x
více zapojit občany při péči o veřejná prostranství 1x
ještě to ujde 1x

Otázka č.8 Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí v obci?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

dobrá 16x
špatné ovzduší, spalují se plasty, odpady, dřevotřísky, listí atd. 7x
dobré, ale je zde moc vozidel, velký provoz, hluk a prach z dopravy 6x
zlepšuje se 2x
příjemné 1x
velmi dobré 1x
chvalitebné 1x
lepší průměr 1x
průměr 1x
na 3 1x
vadí mě odhazování odpadků na chodník 1x
pokud se polovina odpadů spaluje v kotlích, nelze o ŽP mluvit 1x
špatné, stále se topí uhlím, na ekologii obec nedbá 1x
dobré, na drahé ekologické topení má málokdo 1x
popelnice by se měly vyvážet každý týden 1x
obchvat po příčnici 1x
jezdí se rychle v průhonech, jsou ohroženy malé děti 1x
špatně nastavený systém likvidace odpadů
je znečištěný potok 1x
dobré i když je co zlepšovat v chování mládeže k okolí 1x

Otázka č.9 Které problémy související se životním prostředím v obci Vás znepokojují?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

spalování plastů, odpadů, listí atd., 23x (zavést ekologickou daň z komínů 1x)
doprava 16x
kanalizace 13x
hlučnost 10x
odpady 8x
ovzduší 3x
nemám problém 2x
když někdo o pouti seká sekačkou trávu 2x

9)
10)
11)
12)
13)

špatná údržba soukromých pozemků 1x
doprava v sobotu a v neděli 1x
likvidace odpadu v lokálních topidlech a nečinnost zastupitelstva v této věci 1x
potok je zanesený, místy ucpaný 1x
téměř vůbec se zde nekontroluje dodržování rychlosti policií 1x

Otázka č.10 Jste spokojeni se systémem sběru v obci? Co byste změnili?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ano spokojen 28x
svoz popelnic je třeba každý týden 6x
povinně popelnice všem 3x
zajistit svozy přímo od domu 2x
více informovat občany o jejich odpovědnosti v této problematice 2x
zlepšovat by se dalo, ale kolik by to stálo? 1x
více zvýhodnit ty co třídí 1x
zvýhodnění těch co mají popelnice je špatné 1x
lépe nakládat s tříděným odpadem 1x
zrušit svozy v pátek, ostatní odpady svážet mimo pátek 1x
změnila bych termín svozů na sobotu 1x
svoz odpadů 6x za rok je zbytečný, stačilo by 2x za rok 1x
chce to zkrátit termín mezi sběry 1x
buď svoz popelnic každý týden nebo svoz odpadu 1x za měsíc 1x
chce to více kontejnerů 1x
pořiďte kontejnery na plasty 1x
navrhuji systém barevných pytlů vybírat střídavě se svozem popelnic 1x
nespokojen za ty peníze 1x
nespokojen, to je nejhorší vůbec 1x

Otázka č.11 Měla by obec vybudovat sběrný dvůr?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ano 15x
ne 15x
není nutný 2x
nevím 2x
stačí to co je 1x
ne v naší vesnici 1x
ne lidi by toho zneužívali 1x

Otázka č.12 Jste spokojeni se sítí služeb v obci?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ano 24x
středně 3x
chybí pošta 3x
ne 2x
větší komunikace a informovanost 1x
je jich málo 1x
o síti se nedá hovořit 1x
chybí druhý obchod potravin 1x
chybí víceúčelová tělocvična 1x

Otázka č. 13 Které zařízení, služby, činnosti, zájmové aktivity v obci nejvíce postrádáte?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

poštu 6x
tělocvičnu 2x
koupaliště 2x
řezník 2x
nic, máme rádi svůj klid 1x
kvalitní led v zimě na hřišti 1x
pro starší občany péči do domácnosti 1x
co chybí najdu v okolních městech 1x
v létě vodní skluzavka pro děti do 12 let 1x
opravna obuvi 1x
holič 1x
lékař 1x
kosmetika 1x
sauna 1x
cukrárna 1x
kontejnery na plasty 1x
konkurence Konzumu 1x
večerka 1x
kanalizace s ČOV 1x
dům s pečovatelskou službou 1x
více prolézaček pro děti, velká skluzavka, lanová dráha, bazén a posilovna 1x
kulturní a sportovní vyžití 1x
zábavy, herna pro mladé s fotbálkem a kulečníkem kde by mládež trávila volné chvíle a
nedevastovala obec 1x
24) starost o mládež 1x
25) obec nepořádá žádné aktivity pro mladé 1x
26) pro několik zúčastněných je škoda něco dělat 1x

Otázka č.14 Jste spokojeni s fungováním mateřské školy? Pokud máte výhrady napište
jaké.
1)
2)
3)
4)

ano spokojen 20x
nevím nevyužívám 9x
málo aktivního vyžití na školní zahradě 1x
nenutit spát děti po obědě pokud nechtějí 1x

Otázka č.15 Jste spokojeni s fungováním základní školy? Pokud máte výhrady napište
jaké.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ano 15x
nevím, nevyužívám 9x
výhrady k vedení školy 5x
výhrady k systému placení obědů 2x
výhrady ke kvalitě obědů 1x
výhrady ke zdražování obědů 1x
výhrady k WC I.patro 1x
chybí větší informovanost 1x
naprosto spokojen 1x

Otázka č.16 Měla by obec vybudovat Dům s pečovatelskou službou?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ano 19x
ne 13x
proč ne 2x
nevím 2x
rozhodně ano 1x
ano, pokud na to má peníze 1x
je to zbytečné 1x
v dnešní době je to nutnost 1x

Otázka č.17 Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci? Měla by obec pořádat zájezdy na
muzikály, divadla apod.?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

spokojen 13x
pořádat zájezdy 8x
zájezdy občas 3x
nespokojen 2x
zájezdy na muzikály 2x
ne na muzikály 1x
zájezdy do divadla 1x
zájezdy na výstavy a do sklípku 1x
zájezdy na fotbal a hokej 1x
zájezdy ano, jinde to funguje 1x
zájezdy po památkách a krásách naší vlasti 1x
když budou mít lidi zájem 1x
až bude sokolovna mohlo by být kino? 1x
chybí společenské a taneční večery s hudbou pro střední a straší generaci 1x
je toho málo 1x

Otázka č.18 Jste spokojen s údržbou kulturních památek?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ano spokojen 36x
celkem ano 2x
středně 1x
ne moc 1x
ne chtělo by to o 100% více péče 1x
ano, ale nedávat peníze pouze do kostela 1x
dokončit opravu kostelní zdi 1x

Otázka č.19 Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ano 23x
ne 6x
až bude nová sokolovna, snad bude 3x
mohlo by být lepší 3x
pouze venku 1x
ano, ale chybí odborný dozor 1x
jak co 1x

Otázka č.20 Která sportovní zařízení v obci postrádáte?
1)

bazén, krytý bazén, koupaliště 8x

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

tělocvičnu, sokolovnu 6x
posilovnu 4x
kvalitní fotbalové hřiště 2x
100% fungující tělocvičnu, která nebude jen další oslňující budovou 1x
lyžování 1x
oficiální prostor pro trénování hasičů 1x
cyklostezka 1x
něco pro menší děti a předškoláky 1x
klub mládeže s odborným vedením 1x
plácek pro mládež na prknech 1x
cvičení pro důchodkyně 1x

Otázka č.21 Jakou činnost byste uvítal od místních spolků?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

motivovat, zapojit a podporovat mládež 5x
větší zájem, ale zároveň větší zájem obyvatel 1x
pomoc obci při úklidu veř.prostranství i cest 1x
více o sobě informovat 1x
založení skauta apod. 1x
drobné častější akce pro občany, nestačí 1x za rok volejbal nebo cvičení hasičů 1x
nacvičit amatérské divadlo, akce pro dříve narozené 1x
občas udělat zábavu nebo sranda zápas v čemkoliv 1x
je zde celkem dost akcí a kvalitních 1x
více aktivity, více akcí 1x
letní karnevaly apod. 1x
pořádání zájezdů a zábav 1x
větší aktivitu mladých lidí, větší podporu obce a státu 1x
zahrádkáři,sokolové a orlové – více se angažujte do pořádání sportovních a
společenských aktivit 1x
lepší starost myslivců o pronajaté pozemky 1x
sokol by se měl více věnovat dětem – vezměte si příklad z hasičů 1x
zachovat pořádání akcí v současném rozsahu 1x
za pojmem místní spolek vidím lidi ochotné se angažovat, mají můj obdiv, nic od nich
nechci, hlavně aby nezanikly 1x

Otázka č.22 Co byste vzkázal spoluobčanům?
1)
2)
3)

Lukaváci jste velmi šikovní a pracovití
Buďte k sobě navzájem tolerantní
Nedělejte druhému co Vám samotným vadí tj.sečení trávy a řezání dřeva v neděli.
Neničte obec ani soukromý majetek.
4) Starejte se každý sám o sebe
5) Buďte více ohleduplní a rodiče sledujte co dělají vaše děti ve volném čase.
6) Buďte ohleduplnější k životnímu prostředí
7) Pevné nervy na úřadě
8) Važte si toho co tu máte a neničte to
9) Nesekejte sekačkou v neděli
10) Používejte odpadkové koše a neznečišťujte si svou obec
11) Mějte se k sobě pěkně a nehádejte se

12) Nebuďte nevšímaví, zapojujte se do dění v obci, navštěvujte akce, které pro Vás někteří
nadšenci organizují a udržujte pořádek na veřejných prostranstvích
13) Nepomlouvejte a občas si všímejte jen svého
14) Nebuďte lhostejní a zapojujte se do činnosti obce
15) V neděli dodržujte klid, neřežte na cirkuli a nesekejte trávu
16) Buďte k sobě více tolerantní a nezáviďme si
17) Mějte se rádi a chovejte se k sobě lépe
18) Starejte se více o sebe a ne o sousedy, nerozšiřujte pomluvy a nezáviďte
19) Více navštěvujte společenské akce
20) Buďme tolerantní a přátelští
21) Buďte ohleduplní
22) Neseďte doma a zajímejte se o okolí
23) Buďte vděční za činnost jednotlivců i organizací v obci a podpořte je větší účastí na
pořádaných akcích
24) Šetřením za topení a odpad ubližujete sobě a hlavně druhým
25) Rodiče naučte zdravit svoje děti (škola by je v tom měla taky podpořit). Žije se nám
v naší obci dobře, tak si to zbytečně nekazme
26) Hodně síly v dalším živoření
27) Nebát se a nekrást a nelhat a nepomlouvat
28) Dodržujte čistotu v obci (krabičky od cigaret, papírky, pytlíky)
29) Více navštěvujte společenské akce
30) Neničte veřejný ani soukromý majetek
31) Nenechte volně pobíhat své psí miláčky
32) Dívejte se kolem sebe
33) Podporujte spolky v obci alespoň účastí, rodiče veďte děti k pořádku a neničení veřejných
zařízení
34) Chovejte se slušně a poctivě
35) Ať se daří

Závěrečné poznámky a návrhy:
- Obec by se měla zajímat více o jednotlivce a jejich problémy než o něco globálního,
protože obec není město. To že někdo ničí obecní majetek se dočteme v občasníku a to
že obec ničí soukromý majetek to je v pořádku?
- Navrhujeme vyhlásit období klidu od soboty 17 hod. do nedělního večera, zákaz používání
motorových sekaček a pil.
- Obecní úřad doufám zveřejní kolik bylo investováno do rekonstrukce domu čp.238, jaká
bude výše nájmu a podle jakých kritérií byl byt přidělen. Bydlí zde za směšné nájemné.
- Velkým problémem je svoz popelnic, mám malé děti a proto mi nestačí svoz 1x za 14 dní.
Každý občan by měl mít možnost si zakoupit počet svozů podle svého uvážení a ne podle
rozhodnutí obce. Svoz odpadů 6x za rok je zbytečný, stačil by tak 2x ročně.
- U fotbalového hřiště by to chtělo zasít trávu před brankami, umístit síť i za branku blíž
k silnici. U potoka postavit něco jako půtek, aby míč stále neběhal na silnici a do potoka. Co
nejdříve vybudovat cyklostezku.
- Mám takový pocit, že paní starostka vidí jen sama sebe a pár vyvolených a hlasu
spoluobčanů nebude za žádnou cenu naslouchat. Její arogantní jednání je neslučitelné s její
funkcí. Opomíjení dolního konce je tak nepřehlédnutelné. Týká se to vánočního osvětlení,
problémy se sloupy elektrifikace. Co se týče odpadů!! Svoz 6x za rok je jenom tady. Všude
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ho mají 1-2x za rok. I v Ekole si stěžovali na arogantnost naší starostky!! Všude mají každá
rodina poplenici a svoz je každý týden. Z hygienických důvodů je to prostě hrozné v létě
čuchat smrad popelnic. Četnost svozů ať si určí každý sám. Kontejnery na plasty by vyřešily
plasty a není pořád co řešit. Je to snadné, každý to tak chce, ale paní starostka to nevidí nebo
nechce vědět!!! Fotbal je zde opomíjen, ale volejbal – ten má v obci ohlas, je to ze známosti
úřadu?? Doufám, že v novém funkčním období bude jiné zastupitelstvo, abych se nebála
zajít na úřad pro radu a vyřešit problém. A na závěr, přístup obce k tzv. „ přistěhovalcům“ je
hrozný!! Vážíte si paní starostko jen domorodců a ti ostatní Vám jsou lhostejní. Jo být
podnikatel, to by byla Vaše parketa?! Doufám, že tato anketa bude vyhodnocena a neskončí
v odpadech v Ekole. Vzkaz pro spoluobčany, když už někoho pomlouváte, koukněte se na
sebe nebo na jiné. Bude se nám tady lépe bydlet.
Navrhuji zrušit místní rozhlas
Nutné je propojení chodníku Lukavice – Žamberk
Pořádejte Dětský karneval v lepším čase, pro děti které spí po obědě je to moc brzo. Byla by
dobrá lepší a bezpečnější dostupnost Letohradu pro pěší s kočárem.
Proč jste svolili zkazit ráz krajiny slunečními kolektory, které jsou oploceny. Rozdělují
polnosti na dvě pásma, které se budou muset objíždět od Dolů až na Příčnici. V zimě tu
vedly bílé lyžařské stopy. Co zvěř? Myslí někdo i na něco jiného, než na tučný zisk do
kapsy?
Jak to jen půjde obnovte starší cesty.
Policie by měla kontrolovat ve večerních hodinách a hlavně o víkendu auta ze
zemědělského družstva na Příčnici. Zřejmě to neví ani ředitel. Měli by se více kontrolovat
někteří invalidní důchodci.
Zakázal bych sekání trávy a řezání dřeva na cirkulárce od soboty 18,00 hod do pondělí 8,00
hod.
Je nutné dokončit likvidaci skládky nad želez. tratí Letohrad – Žamberk, pečovat o vysázené
stromy, vyřešit odvodnění levé části vozovky před odbočkou do Dvora – po deštích je voda
u chodníku a stříká na chodce. V těchto místech by bylo dobré zlepšit osvětlení.

Závěr:
Vypovídací hodnota ankety je poměrně malá. Pokud bereme za 100% 390 vydaných anketních
lístků, vráceno bylo 48 lístků tzn. 12,3%. Předpokládáme, že jedna osoba odpovídala za celou
domácnost. (Poslední anketa na podobné téma byla pořádána v r.1992 a odpovědělo na ni 37
respondentů).
Pokud bychom za 100% považovali 1100 obyvatel, potom by se ankety účastnilo 4,36%
respondentů.
Při nízkém počtu vrácených lístků, bylo možné ve vyhodnocení uvést všechny varianty
odpovědí, což by při větším množství odpovídajících nebylo možné.
V zásadní otázce do čeho by měla obec v nejbližší době investovat (č.1) je značná shoda
s prioritami obce. Neobjevily se zde žádné zásadně rozdílné návrhy.
Jelikož možnost odpovědi byla dána v širším rozsahu a ne pouze jednoslovným ano – ne, dá se
z některých odpovědí vyčíst konkrétnější problém např. u odpadů, četnost vyvážení popelnic, nebo
u vzkazu spoluobčanům problém s rušením klidu v neděli. Nápady pro svou činnost z ní mohou
čerpat místní spolky.
Výsledek ankety obdrží členi zastupitelstva k dalšímu využití a zároveň bude zveřejněn
v místním periodiku.
Zpracovala: Ilona Severová, starostka

