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Čas vánoční
Kraj celý vzrušeně vánoce chystá
v jesličkách zrozena láska je čistá.
Leží v nich děťátko, očka má jasná,
přišla v něm na svět všem oběť spásná.
Děťátko nese nám pravdy jen Boží
matička objímá vzácné to zboží.
Za lásku, Ježíšku, co dáme tobě,
my si tě přivinem úžeji k sobě.
Lásku svou přelej v ta srdce naše,
budem žít šťastně a radostně zase.
F.Š.

-

-

ROČNÍK XIV.

výroční zprávu ZŠaMŠ
zařazení Lukavice do MHF Letohrad 2009
žádost K.Š. o povolení výstavby fotovoltaické
elektrárny na pozemcích sousedících se současnou
FVE ( prováděcí firma nabízí zaplacení změny
územního plánu, vznik 4 pracovních míst, 100 tis.
za 1 MW, možnost pastvy ovcí pod panely,
likvidaci po 20 letech) hlasování skončilo patem
žádost Gymnázia Žamberk o finanční podporu
žáků z Lukavice

Schválilo:
- udělení výjimky z počtu dětí pro ZŠaMŠ na dobu
jednoho roku. Počet dětí základní školy je snížen
na 51.
- Veřejnou vyhlášku – Oznámení o vydání opatření
obecné povahy č. 1/2008 – územní plán Lukavice
(v plné podobě je zveřejněno na webu obce
Lukavice a MěÚ Žamberk)
- Složení inventarizačních komisí a termín
provedení inventur
- Zástupce obce jako zřizovatele do školské rady
ZšaMŠ – Mgr.Marka Hoffmanna a Ilonu
Severovou
- Výši poplatků za svoz odpadů v roce 2009 (blíže
na jiném místě)
Neschválilo:
- vydání předběžného souhlasu s umístěním
fotovoltaické elektrárny (pro 3, proti 8)
I.Severová, starostka

Šťastné a veselé

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 16.9., 21.10., 25.11.mj.
Vzalo na vědomí:
- nezájem občanů o poskytnutí půjčky z FRB
- ukončení výměny dopravního značení a
neschválilo žádosti občanů o umístění značky
omezující rychlost na 30 km na cestě od hřbitova
k Poláčkom a značky zákaz vjezdu nákladních
vozidel na novou cestu od Jamallu do Lánice
- podání žádosti Úřadu práce o 1 pracovní sílu z řad
nezaměstnaných

Vážení
občané,
závěrem roku děkuji Vám
všem, kteří se snažíte
jakýmkoliv
způsobem
pomáhat rozkvětu a šíření
dobrého jména naší obce.
Přeji
Vám
šťastné
a
spokojené dny vánoční, dětem
radost z dárků a spokojenost u
vánočního stromečku.
Do nového roku
2009 Vám přeji dostatek optimismu, hodně štěstí a zdraví,
vzájemné porozumění a mnoho úspěchů v osobním i
pracovním životě.
Ilona Severová, starostka

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
23.7.
24.8.
29.9.
14.10
21.10.
22.10.
6.11.
5.12.

čp. 85
čp. 124
čp. 332
čp. 301
čp. 216
čp. 104
čp. 228
čp. 282

Jiří Tobiška
Ondřej Lipenský
Jolana Venclová
Ema Kašková
Andrea Dušková
Radim Krištof
Robin Toman
Nela Hrušová

p. Kolomý František 88 let

Blahopřejeme jubilantům
7.11.
10.11.
22.11.
2.12.
6.12.
22.12.
28.12.
3.1.
4.1.
6.1.
6.1.
11.1.
15.1.
24.1.
13.2.
14.2.
19.2.
25.2.
26.2.
27.2.

Čeněk Hubálek
František Kolomý
Václav Martinek
Marie Šafářová
Věra Müllerová
Marie Králová
Leopold Paďour
Margita Fišerová
Marie Najmanová
Anna Bednářová
Anna Kosová
Miloslav Hubálek
Jan Bartoš
Ladislav Hubálek
Josef Krejsa
Jaroslav Dušek
Jaroslav Kroul
Jiří Král
Milada Šreflová
Miroslav Nývlt

50 let
88 let
70 let
80 let
82 let
83 let
81 let
60 let
75 let
75 let
75 let
50 let
50 let
75 let
50 let
50 let
50 let
60 let
60 let
60 let

čp. 87
čp. 186
čp. 177
čp. 11
čp. 241
čp. 116
čp. 46
čp. 8
čp. 163
čp. 185
čp. 107
čp. 313
čp. 344
čp. 187
čp. 73
čp. 289
čp. 101
čp. 173
čp. 286
čp. 38

p. Dlabka Karel 90 let

p. Procházková Božena 88 let

Vzpomínáme
p. Paďourová Anežka 82 let

22.8.
30.8.
7.10.
23.10.

Marie Hübnerová
František Musil
Lidmila Adamcová
Bedřich Průša

77 let
61 let
92 let
68 let

čp. 91
čp. 197
čp. 68
čp. 281

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku Lukavice
Počet voličů osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Volební účast v %
název politické strany
seskupení

Losované
pořadí

838
381
381
376
45,50%
počet
hlasů

volilo
v%

pořadí
podle hlasů

1.
4.
8.
9.

Komunistická strana Čech a Moravy
Strana drobných živnostníků a podnikatelů
S.O.S. pro kraj
"Nezávislí starostové pro kraj"

22
12
1
6

5,85%
3,19%
0,27%
1,59%

4
5
14
7

11.
18.
19.
32.
33.
37.
42.
44.

Koalice pro Pardubický kraj
Strana zelených
Moravané
Strana zdravého rozumu
Sdružení pro republiku-Republikánská strana Českosl.
SDŽ - Strana důstojného života
Volte pravý blok - www.cibulka.net
Demokracie

103
10
2
4
0
5
5
3

27,39%
2,66%
0,53%
1,06%
0%
1,33%
1,33%
0,80%

1
6
13
10-11
15-16
8-9
8-9
12

47.

Občanská demokratická strana

98

26,06%

3

48.
53.

Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana-za zrušení poplatků ve zdravotnictví…

101
4

26,86%
1,06%

2
10-11

54.

Konzervativní koalice

0

0%

15-16

Na čem se pracuje v naší obci:

Nové chodníky v horní části obce

Nová kašna na vodu

Výměna oken a střešní krytiny

Opravená márnice

1200 vagónů tříděného odpadu ročně
Obyvatelé Pardubického kraje ročně
vytřídí 1200 vagónů odpadu. 24 000
tun papíru, skla a plastů se tak vrací
zpět do výrobního procesu jako
surovina.Průměrná domácnost dnes
spotřebovává více surovin a
produkuje více odpadu než v minulosti. Není řešením pálit
odpad v domácích topeništích jako dříve, ani zvyšovat
počet a kapacitu skládek nebo spaloven. Tříděním
vytváříme z odpadu surovinu. Odpad který vytřídíme do
barevných kontejnerů, neskončí na skládce ani ve spalovně
– a jen v našem kraji je tak dnes znovu využito významné
množství často nebezpečných odpadů.
Když chceme něco trvalého udělat pro své děti a vnuky,
není nic snazšího, než se občas projít s vytříděným
odpadem k barevným kontejnerům. 24 000 tun ročně je
240 000 tun za deset let. Jen v Pardubickém kraji. Kolik je
to ušetřených skládek za humny našich měst a obcí?
V naší obci jsou kontejnery na tříděný odpad umístěny na 6
stanovištích. Na všech najdete kontejner na bílé a barevné
sklo a na papír. Nejbližší sběrný dvůr je v Žamberku. Více
na www.ekontejnery.cz.

Centrum nakládání s odpady Dlouhoňovice
O tom, že na skládku do Dlouhoňovic můžete odevzdávat
za úplatu odpady jako např. cihly, beton, obklady, asfalt,
demoliční odpady, zeminu a kameny atd., jsme Vás už
v občasníku informovali. Novinkou je, že si zde můžete
zakoupit výrobky z kompostování a recyklace. Druh a Kč
za tunu: Štěpky 150,-/t ( na topení, mulč ke keřům);
zemina I.kateg. 84,-/t (na rekultivaci zahrad a zakládání
trávníků); drť frakce 0-63 drcená směsná 80,-/t
(vyrovnávka cest, drenážní vrstva) drť frakce 0-63 drcená
betonová 100,-/t ( vyrovnávka cest, drenážní vrstva);
frézink 84,-/t (po zaválcování vhodný pro zpevnění
povrchu cest, nebo jako pevná podkladní vrstva); červenice
20,-/t + zemina III.kategorie 20,-/t (zemina vhodná na
spodní vrstvy pro planýrování).
Otevřeno je v pondělí a ve středu 6,30 – 11,00 a 11,30 –
15,00 a dále po telef.domluvě. tel.: 602 407 529 p.Vrkoč.

Odpady v roce 2009
Aby zastupitelstvo vyšlo vstříc občanům volajícím
po svážení odpadů každý týden, rozhodlo na svém
listopadovém zasedání, v příštím roce umožnit každému
výběr z počtu svozů popelnic. Uvidíme kolik zájemců
využije možnost svozů 52x ročně. Pokud jich bude málo
vrátíme se k počtu 39 svozů ročně. A jak to tedy v roce
2009 bude fungovat?
Ceny za odpady pro domácnosti bez popelnice se nemění,
zůstává 350,-Kč/osobu. Stejně tak se nemění cena za
odpady pro domácnosti s popelnicí a počtem svozů 39 x
ročně (v zimě každý týden, v létě 1 x za 14 dní). Cena je
430,-Kč/osobu. Pro ty, jež si vyberou svozů 52 (celoročně
každý týden) bude cena 500,-Kč/osobu.
Pro zájemce o svoz bioodpadu nadále nabízíme dotované
popelnice 120 l za 530,-Kč a 240 l za 800,-Kč. Popelnice
také můžete mít v nájmu za 200,-Kč ročně a po zaplacení
celé sumy bude popelnice vaše. Za svážení bioodpadu se
neplatí nic navíc! S firmou Ekola jednáme o adresném
systému třídění odpadů, podobném jako v Letohradě.
Každá domácnost dostane čárové kódy, které bude lepit na
pytle s plasty atd. My potom uvidíme, kde se opravdu třídí

a tam také budou směřovat slevy na poplatku. O tom ale
podrobněji až bude systém připraven.
V letošním roce byl při svozu odpadů problém s malou
kapacitou resp.počtem svozových aut. Pociťovali to
pravidelně občané na horním konci. Auto se většinou u
obecního úřadu naplnilo a než přijelo nové, čekali lidé na
stanovištích i hodinu. To by se mělo změnit, vozový park
by měl být posílen.
Snažíme se systém likvidace odpadů řešit tak, aby
vyhovoval jak občanům tak obecní pokladně. Nikdy asi
nebudou spokojeni všichni. Během příštích 5 let by měla
cena za skládkování odpadů stoupnout o 100%. Jistě
v médiích sledujete, jak se vyvíjí situace s papírem a kovy.
Jedině tříděním udržíme výši poplatků v rozumné výši.
V letošním roce byly do zbývajících stanovišť kontejnerů
zakoupeny 3 kusy zvonů na papír. Chtěla bych zde
odpovědět občance, která si v anketě stěžovala, že stále
nemůžu pochopit, že zakoupení kontejnerů na plasty by vše
vyřešilo. Samozřejmě, že jsme tuto variantu také zvažovali,
ale! Pokud budete „trpět nemocí z povolání“, kterou pro
mě je to, že pokud projíždím nějakou obcí, sleduji jejich
veřejné osvětlení, upravená prostranství, fasádu na škole,
vývěsní tabule a mimo jiné i stanoviště kontejnerů, zjistíte,
že ve většině obcí jsou tyto kontejnery přeplněné, obložené
taškami s plasty a vypadají jako jedno velké smetiště. Ano,
dají se častěji vyvážet, ale ne zadarmo. Něco to stojí a o to
něco by se zvedl poplatek. Možná teď pochopíte, proč
tento druh kontejnerů nemáme.
Děkuji všem, kteří k likvidaci odpadů přistupují
zodpovědně.
Ilona Severová, starostka

Změna v zákonech o odpadech související
s registrací vozidel
Od 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č.383/2008
Sb., kterým se mění zákon o odpadech. Nově od tohoto
data bude při první registraci použitého vybraného vozidla
v ČR a při první registraci (první zaregistrování na jiného
majitele po 1.1.2009) vybírán poplatek na podporu sběru,
zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.
Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve
výfukových plynech ve výši:
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí
EURO 2 (rok výroby 1996-2000)
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí
EURO 1 (r.v. 1992-1996)
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot
podle písm. a) nebo b) (r.v. do 1992).
Plnění emisních hodnot je uvedeno v technickém průkaze
vozidla formou kódů. U starších vozidel nejsou emisní
hodnoty v TP uvedeny. V tomto případě majitel buď doloží
plnění emisních limitů nebo bude vybírán poplatek podle
bodu c). Výše uvedené poplatky budou vybírány při
registraci vozidla spolu s poplatkem za přihlášení vozidla
v pokladně odboru správního a dopravy.
Poplatek za podporu sběru, zpracování, využití a
odstranění vybraných autovraků je příjmem SFŽP.
Změna v zákoně č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla – povinné ručení.
Od 1.1.2009 se zásadním způsobem zpřísňují postihy pro
majitele a provozovatele vozidel, které nemají sjednáno
povinné ručení. Podle § 24c tohoto zákona jsou povinni od
1.1.2009 za každý kalendářní den, kdy jejich vozidlo
nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České
kanceláře pojistitelů příspěvek ve výši 20 – 300 Kč dle
druhu vozidla. Více informací naleznete na internetových
stránkách www.bezpojisteni.cz

Přestupky v překročení rychlosti

Kam si vyrazíme?
Ke Štědrému večeru patří i Půlnoční mše. Kdo ji
chce prožít v kláštěře na Hedeči, má možnost. Autobus
vyjíždí z dolního konce ve 22,30 hod. a zastavuje na všech
autobusových zastávkách. Cena dopravy je cca 50,-Kč.
TJ Sokol Lukavice, oddíl stolního tenisu, pořádá
v neděli 28.prosince od 9,30 hod. v sokolovně Vánoční
turnaj ve stolním tenise, pro neregistrované hráče.
Prezence začíná v 9,00 hod., startovné činí 30,-Kč.
Občerstvení je zajištěno.

Rok 2007
obec

Lukavice
Líšnice
Kunvald

Rok 2008

Počet
Vybráno Kč Počet
Vybráno Kč
přestupků na pokutách přestupků na pokutách

33
133
13

27 500
114 000
11 000

6
214
0

6500
213 500
0

V pátek 30. ledna 2009 od 20,00 hod. pořádají
hasiči svůj tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu bude
hrát Combo Kvasiny. Zaplatíte 70,-Kč a uvidíte
předtančení, ochutnáte výbornou kuchyni, vyhrajete
v tombole. Co víc si přát? (Tento bál není na místenky)

Krátké zprávy
-

od ledna 2009 bude internet v knihovně zdarma!
našla se skupina dobrovolníků, která pod pergolou
natřela zničené lavice, chválíme!

Pupík roku je z Lukavice!
Pokud se domníváte, že hospody vyhlásily soutěž s cílem
najít nejhezčí pivní figuru, tak nejste na stopě. I když
zajímavá by ta soutěž v Lukavici být mohla :-)
Řeč je o soutěži vyhlášené časopisem Maminka, ve které
soutěžily pupíky nastávajících maminek. Ty poslaly do
časopisu fotku, která měla přiblížit radost nastávajících
maminek
z příchodu
očekávaného potomka.
Od března se každý
měsíc prostřednictvím
SMS
hlasovalo
o
finalistkách a z nich ve
finálovém
hlasování
vzešla vítězka. Největší
počet SMS a zájezd na
Istrii pro dva dospěláky
a jedno dítě vyhrála a
nejsympatičtější
maminkou roku 2008 se
stala Daniela Dostálová
z Lukavice!
Gratulujeme! (více na
www.pupikroku.cz)

Poděkování
Děkujeme zaměstnankyním školní kuchyně, které nám
vždy ochotně a nad rámec svých povinností vyjdou vstříc,
ať už potřebují zahrádkáři v sobotu péct koláče, obecní
úřad udělat pomazánku na setkání seniorů, nebo nastrouhat
sýr a udělat punč na rozsvěcení vánočního stromku. A letos
se jim ten punč obzvlášť vyvedl!
obecní úřad

Posypové nádoby pro zimní období

Prosincové pranostiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prýští-li v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Pošmourný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny
i všechno osení.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů
zvěstuje prý povětrnost příštích dvanáct měsíců.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na
polích.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, uroní se jarní
obilí.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna
studnice.

Za rok po cyklostezce?
Možná jste již v médiích zaznamenali zprávu o tom, že
Sdružení obcí Orlicko získalo z regionálního operačního
programu – podpora projektů zlepšujících dopravní
obslužnost území, 30 mil.Kč na realizaci akce cyklostezka
Žamberk – Lukavice – Letohrad. V nejbližších dnech by
mělo být vydáno stavební povolení a po realizaci v příštím
roce, bychom se na podzim mohli projet po nové
cyklostezce. Po několika letech jednání s vlastníky
pozemků se mě ani nechce věřit, že by šlo vše už jen
hladce. No uvidíme…
I.S.

Provozní doba Městského úřadu Žamberk
22.12. pondělí 8 - 11 12 - 17 (úřední den)
23.12. úterý 8 - 11 12- 14 (není úřední den)
24.12. - 28.12. ZAVŘENO
29.12. pondělí 8 - 11 12 - 17 (úřední den)
30.12. úterý 8 - 11 12 - 17 (úřední den)
31.12. - 2.1.ZAVŘENO

Třešňová alej

K činnosti školské rady
Od ledna 2006 funguje při naší Lukavské škole šestičlenná
školská rada. Školská rada byla zřízena v souladu s §
167 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. a je tvořena
dvěma zástupci rodičů, dvěma zaměstnanci školy a dvěma
osobami zastupujícími zřizovatele, tedy obec. Školská rada
má tříletý mandát, proto nás na konci letošního roku čekaly
nové volby. Rodiče i zaměstnanci školy o nich byli včas
informováni. Volba zástupců rodičů se konala 4.12. 2008.
V uplynulém období byli členy rady:
L. Kristová, M.Bednářová (vystřídala z důvodu změny
bydliště původně zvoleného pana M. Mrklovského) – za
rodiče, P. Bednaříková (Motlová), E. Strnadová – za školu,
paní starostka I. Severová a M. Hoffmann – za zřizovatele.

Termíny jarních prázdnin
od šk.roku 2010/2011 do šk.roku 2015/2016, pro okres
Ústí nad Orlicí
(dle vyhlášky č.322/2008 Sb.)
Školní rok
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Termín prázdnin
7.-13.3.2011
12.3.-18.3.2012
4.2.-10.2.2013
10.2.-16.2.2014
16.2.-22.2.2015
22.2.-28.2.2016

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

K úkolům školské rady patří schvalování školního řádu
školy, výroční zprávy školy, členové se seznamují
s návrhem Školního vzdělávacího programu, s rozpočtem
školy, se zprávami o inspekcích konaných ve škole.
Zástupci rodičů i zřizovatele jsou tak informováni
minimálně dvakrát ročně o situaci ve škole, o její činnosti i
o případných problémech. Členové školské rady mohou též
podávat podněty ředitelce školy k případným změnám,
předávají náměty a připomínky k fungování školy
vycházející od rodičů.
V uplynulých třech letech se neobjevily ve fungování školy
žádné závažné problémy, zpráva České školní inspekce
byla též bez připomínek. Personální záležitosti vyvolané
dlouhodobými pracovními neschopnostmi nebo úbytkem
počtu žáků se podařilo vedení školy vždy včas vyřešit. Až
do loňského školního roku se dařilo držet vyučování v pěti
oddělených třídách. Bylo to umožněno usnesením
obecního zastupitelstva, které rozhodlo, že uplatní pro
aktuální celkový počet žáků školy výjimku MŠMT a
nebude spojovat žáky různých ročníků do jedné třídy, i za
cenu každoročního doplácení částky kolem 200 tis. Kč
z obecního rozpočtu. Díky výraznému poklesu počtu dětí
v letošním školním roce již nebylo možno tuto výjimku
uplatnit, proto letošní prvňáčci chodí do společné třídy se
třetí třídou. Vzhledem k velkému počtu narozených dětí
v posledních letech ale věříme, že v dohledné době bude
možno se vrátit opět k pěti třídám.
Při pročítání výroční zprávy pokaždé obdivujeme množství
činností, projektů, soutěží, aktivit, které se během jednoho
školního roku dají zvládnout a které přispívají k tomu, aby
vzdělávání našich dětí bylo pestré a zajímavé.
Chci proto na závěr poděkovat všem paním učitelkám
v čele s paní ředitelkou Ivanou Hubálkovou za to, že se
věnují našim dětem a zprostředkovávají jim kvalitním
způsobem základy vzdělání. Bez nich by těžko mohly
pokračovat v dalším studiu a těžko by se v budoucnu
uplatňovaly v profesním životě. Děkuji též ostatním
zaměstnankyním školy, které zabezpečují příjemné
prostředí i jejich stravu. Přeji jim všem jménem celé
školské rady dostatek trpělivosti, motivace a inspirace
v jejich nelehké práci s dětmi, v neposlední řadě též co
nejpevnější zdraví.
Marek Hoffmann, předseda školské rady

Dětský pěvecký sbor pod vedením p. Kaplanové

Lída Bednářová opět letos napekla věnečky a ujala se
nalévání vánočního punče.

Letos byly novinkou
langoše,
podle
tajného receptu p.
starostky, která se
osobně podílela na
přípravě těsta.
Výroby a prodeje se
zodpovědně
ujali
někteří
zastupitelé
obce. Kdo chtěl
ochutnat, musel si
vystát
dlouhou
frontu.

Haló, haló, tady Orel Lukavice
Jsem tu opět po krátkém odmlčení, abych Vás
informovala a namotivovala na to, či ono, co je mezi
orlovci nového.
A co letošní osmý rok 21.století přinesl? Konečně se nám
podařilo dovést do zdárného konce opravu a vybavení
sklepních prostor, kde vyrostla posilovna pro každého
příznivce ničení muskulatury. A taky se máme čím
chlubit…je jich požehnaně. Možná jste si také všimli
postupných změn na orelském hřišti. Pokud se nic
nepokazí, tak na jaře budou moci špunti ( nejen z dolní
Lukavice) čutat mičudu na malém hřišti, které bude volně
přístupné a ti, kteří tíhnou třeba k tenisu, budou moci
žlutého nezbedu prohnat po větším hřišti, i když za plotem.
Nu a nadešel čas změnit téma a od oprav, úprav a plánů
přejděme k těm, kteří naše zařízení nejvíc používají. Jsou
to např. maminky, které se svými batolidly chodí každý
čtvrtek provětrat spoustu hraček, klouzačku i
žíněnky…Kluci a holky! Všechno tohle na Vás čeká
uschované v nově vytvořených úložných prostorách. A co
třeba Capoera? Ta v orlovně tančí už hezkou řádku
pondělků a čtvrtků vždy od 18,30 hod.. Nesmím také
zapomenout na floorballisty… Ti by mi dali! Chcete-li si
zahrát také, tak ve středu od 16 hod. a v sobotu od 10 hod.
je máte v tělocvičně jako na koni.
Máte doma mamku, babičku, manželku nebo dcerku, které
si chtějí protáhnout nožky v rytmu aerobicu? Vyšlete je
každou středu od 18,30 hod. do orlovny.
Musím ještě zmínit malé pravidélko – za návštěvu hřiště,
tělocvičny nebo posilovny každý „neorlovec“ věnuje do
kasičky 20,-Kč za dvě hodiny. Členové Orla o tuto poctu
budou ochuzeni. Máte-li zájem, klíče lze zapůjčit u
p.Hlaváčka, p.Marka Hoffmanna nebo u p.Evy Dolečkové
(dříve Kaplanové).
Už povídám docela dlouho, proto končím svoji rozprávku.
Děkuji za pozornost a Vaši přízeň a se sportovním srdcem
nashledanou!
Vedení Orla Lukavice

Volejbalový turnaj 30.8.2008

Vítězné
volejbalové
družstvo

Výsledky ze závodů hasičů v roce 2008
druh závodu

mladší

starší

dorostenky

23.2.

Havířov

halové mistrovství

3.5.

Vysoké Mýto

pohár

3

2

8.5.

Orlice

okrsek

1

3

9.-10.5.

Svatý Jiří

pohár

5

2

24.5.

Lukavice

orlickoústecká liga

1

1

30.-31.5.

Mladov

okresní kolo dětí

3

1

1.6.

Mladov

okresní kolo dorost

1.6.

Letohrad-Kunčice

orlickoústecká liga

3

14.-15.6.

Polička

krajské kolo děti

2

22.6.

Letohrad-Orlice

orlickoústecká liga

2

6.7.

Bystřec

orlickoústecká liga

4

31.8.

Dolní Dobrouč

orlickoústecká liga

7.9.

Letohrad

orlickoústecká liga

4.10.

Černovír

pohár

4

2

11.10.

Jamné nad Orlicí

okres dětí a dorostu

7

1

dorostenci

4

1

2

5

1

4

2
3

Bezpečnost komínů

Trofeje mladých hasičů

letos měl s sebou Mikuláš opravdu početný doprovod

Setkání seniorů 30.11. 2008

Topná sezona je již v plném proudu a mnozí z Vás, ruku na
srdce, jistě zapomněli na komín – důležitou součást topné
soustavy. Však také hasiči museli vyjíždět k prvním
požárům. Rajónoví kominíci sice byli zrušeni, ale
povinnost periodických revizí komínů a jejich čištění dále
trvá. Za tyto revize, prohlídky a čištění odpovídá, podle
vyhlášky MV ČR č.11/1981 Sb. v posledním znění, majitel
objektu.
Jaké jsou roční lhůty pro čištění komínů?
1. komíny se zapojením spotřebiče na tuhá a kapalná
paliva:
- do výkonu 50 kW (většina domácností) - 6x
- s výkonem nad 50 kW (větší objekty) - 4x
2. Komíny se zapojením na plynná paliva:
- do výkonu 50 kW s komínovou vložkou - 2x
- bez komínové vložky - 6x
- s výkonem nad 50 kW - 4x
3. U rekreačních domků a chat (s omezeným užíváním) min.1x
Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí
plynových spotřebičů min. 1x za 3 roky a kontrolujte
pravidelně jejich funkčnost. Uživatelé plynového kotle
musí min. 1x ročně zajistit kontrolu celého spalovacího
procesu.
Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří
(bioodpad, PET lahve…) nejen z ekologického hlediska,
ale zvyšujete tím i riziko poškození topného systému
včetně kamen a nebezpečí vzniku požáru. Dávejte si pozor
i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom podstatně
rychleji zanáší sazemi a zvyšuje se riziko požáru.
Při špatném odvodu zplodin (problémový a zanešený
komín, vadné topidlo) hrozí otrava osob oxidem
uhelnatým. Pamatujte i na čistotu kouřovodu a ochrannou
nehořlavou podložku pod kamna.
A trochu právního ustanovení: Podle § 17 zákona o požární
ochraně č.133/1985 Sb., v posledním znění je fyzická
osoba povinna mj.: „počínat si tak, aby nedocházelo ke
vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a
komínů,…“.Porušení zásad bezpečného provozu topných
spotřebičů a komínů je přestupkem s pokutou do 10.000,Kč. Zákonné povinnosti vůči topidlům a komínům platí i
nadále, jen si majitelé objektů musí zajistit odbornou osobu
a její písemné stanovisko sami.
Nespatřujte v těchto otázkách požární ochrany jen
povinnost, ale hlavně ochranu svého zdraví a majetku,
protože statistiky hasičů jsou přesvědčivé a ukazují na
často nedozírné následky. A drobná investice do těchto
opatření se proto jistě vyplatí.
Ing.V.Fikejs, vedoucí odboru obrany MěÚ Žamberk

Výstavba poldru- stav k 13.12.2008

Zahrádkářský den

Střelby na loveckém kole
o Lukavský pohár

Dne 30.8.2008 proběhla v Letohradské bažantnici tradiční
soutěž jednotlivců na loveckém kole v brokové střelbě. Na
zahájení se sešlo dvacetšest střelců z deseti mysliveckých
sdružení našeho okresu. Pohár obce Lukavice si odvezl
Zastoupil Miloš z Lanšperka na druhém místě se umístil
Musílek Karel ze Žamberka a na třetím místě Řehoř Pavel
z Rudoltic. Děkujeme OU Lukavice za ceny pro soutěžící.

Výstava obrazů

Myslivecké sdružení Lukavice Letohrad

Rozpis LSPP – stomatologie
I. pololetí 2009
Termín LSPP

MUDr.

Příjmení

Jméno

Adresa ZZ

Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465 381 212

3. - 4. 1. 2009 MUDr.

Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

10. - 11. 1. 2009 MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

17. - 18. 1. 2009 MUDr.

Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

24. - 25. 1. 2009 MUDr.

Vítková

Eva

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

31. 1. - 1. 2. 2009 MUDr.

Vlasatá

Lenka

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

7. - 8. 2. 2009 MUDr.

Vojtová

Eliška

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 821

14. - 15. 2. 2009 MUDr.

Applová

Hedvika

Dolní Čermná 222

465 393 266

21. - 22. 2. 2009 MUDr.

Valentová

Hana

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

Dunglová

Stanislava

Letohrad, budova žel. stanice ul.Tyršova

972 324 447

14. - 15. 3. 2009 MUDr.

Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

21. - 22. 3. 2009 MUDr.

Jáňová

Radmila

Mladkov 133

465 635 441

28. - 29. 3. 2009 MUDr.

Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

18. - 19. 4. 2009 MUDr.

Karásková

Vlasta

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

25. - 26. 4. 2009 MUDr.

Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. Května 2

465 322 897

1.5.2009 MUDr.

Krčálová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

2. - 3. 5. 2009 MUDr.

Mareš

Miroslav

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 613 103

8.5.2009 MUDr.

Jáňová

Radmila

Mladkov 133

465 635 441

9. - 10. 5. 2009 MUDr.

Milota

Karel

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

16. - 17. 5. 2009 MUDr.

Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

23. - 24. 5. 2009 MUDr.

Pražák

Jaroslav

Žamberk, Nádražní 753

465 613 572

30. - 31. 5. 2009 MUDr.

Rösslerová

Lucie

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

Strnadová

Marie

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

13. - 14. 6. 2009 MUDr.

Špička

Jan

Králíky 414

465 613 154

20. - 21. 6. 2009 MUDr.

Špičková

Marie

Králíky 414

456 631 274

27. -28. 6. 2009 MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

1.1.2009 MUDr.

28. 2. - 1. 3. 2009 MUDr.
7. - 8. 3. 2009 MUDr.

4. - 5. 4. 2009 MUDr.
11. - 12. 4. 2009 MUDr.
13.4.2009 MUDr.

6. - 7. 6. 2009 MUDr.

Telefon

