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Vy břízky u lesa bílé
jste jako panenka štíhlé.
Co ptactva od rána do noci
v korunách vašich si zpívá,
pod vámi břízky pod lesem
se sladce o štěstí snívá.
Korunou s větrem vždy hodíte,
slzy vám déšť z listí střásá,
když se v své bělosti zaskvíte,
celý kraj radostně jásá.
Lesy svou krásou zdobíte,
mile je pohlédnout na vás.
Hádejte kde je jich nejvíce?
V Orlických horách, u nás.
F.Š.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 5.5.,2.6. a 30.6. mj.:
vzalo na vědomí:
- žádost společnosti WSB Partner s.r.o. o souhlas
s výstavbou 2-3 ks větrných elektráren v lokalitě na letišti a
rozhodlo o uspořádání ankety
- zprávu o stavu příprav na vydání knihy a souhlasí
s předpokládaným termínem vydání na jaře 2010
- zprávu o obdržené dotaci ve výši 100% (109.650,-Kč)
na výsadbu aleje do Záhoří
- přijetí M.Vyhnálka na výkon veřejně prospěšných prací
- zamítnutí žádosti o dotace na stavbu dětských hřišť
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
schválilo:
- po seznámení s cenovými nabídkami na realizaci stavby
rekonstrukce topení v ZŠ firmu Vencl vodoinstalace za
cenu 825.917,-Kč.
- Poskytnutí půjček z FRB
- Na základě výsledku veřejné zakázky zadané formou
výzvy třem zájemcům zhotovitelem zakázky „Pracoviště
Czech POINT“ firmu ASC HB a.s. Hradec Králové
- Záměr zakoupení pozemku st.p.č.272 a p.p.č.1029/4
(pod teletníkem)
- Žádost E.a M.M. o vydání souhlasu se stavbou FVE na
p.č. 823/5, 823/5 (PK) a st.270 - lokalita pod rozvodnou (v
souladu se schváleným ÚP).
- Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ z 24 na
28 v každé třídě
- Udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí v ZŠ pro školní
rok 2009/2010. Předpokládaný počet žáků je 51.
- Závěrečný účet obce za rok 2008 – s výhradou
- Rozpočtovou změnu č.2/2009

ROČNÍK XV.

- Dohodu o partnerství s Městem Žamberk, za účelem
spolupráce na implementaci, realizaci, provozu a
následném monitorování projektu „Technologické centrum
a elektronická spisová služba ORP Žamberk“.
neschválilo:
- žádost firmy Švec – výroba kuchyní, s.r.o. o změnu
územního plánu
- poskytnutí příspěvku na Hospic v Chrudimi.
I.Severová, starostka

Dopadlo to!
O čem je řeč? O naší úspěšné žádosti na modernizaci
sokolovny. Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II
Severovýchod byla schválena naše žádost o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu ve výši 19
027 644 Kč. Je to historický úspěch a naši obec tak čeká
jedna z největších investic za poslední roky. Projekt se
připravoval několik let a jednou již naše žádost skončila
neúspěšně. O to větší teď byla naše radost, vzápětí ovšem
vystřídaná představou spousty práce, která nás čeká.
Dotace činí 80% nákladů, obec si bude muset vzít na
dofinancování úvěr. Omezeny budou spolky ve svých
aktivitách, vždyť v sokolovně se odehrává 90% všech akcí.
Ale nedá se nic dělat musíme to všichni vydržet a těšit se
na novou sokolovnu, která nabídne nejen velký sál,
s rozměry pro většinu míčových her, menší sál pro cvičení
aerobiku apod., posilovnu, důstojné sociální zařízení,
prostory pro přípravu občerstvení při pořádaných akcích a
také byt pro správce. Termíny předpokládají zahájení
v prosinci letošního roku a dokončení na jaře 2011.
I.Severová

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
31.3.2009 Kateřina Kulhavá
25.4.2009 Filip Šlesinger
29.4.2009 Aneta Dušková
4. 6. 2009 Roman Fogl
24.6.2009 Lukáš Kristek

čp. 341
čp. 235
čp. 211
čp. 64
čp. 91

21. června proběhlo vítání čtyř nových občánků
Blahopřejeme jubilantům
1.7.
Miluše Kolomá
83 let
1.7.
Jiří Dudek
75 let
8.7.
Jindřich Sršeň
81 let
12.7.
Jaroslav Svoboda
88 let
12.7.
Jiřina Kalousková
75 let
19.7.
Libor Doskočil
60 let
26.7.
Eva Bartošová
50 let
26.7.
Marie Horváthová
50 let
31.7.
Jaroslava Hubálková
60 let
3.8.
Miroslav Procházka
60 let
3.8.
Robert Janoušek
50 let
11.8.
Josef Gregárek
84 let
22.8.
Josef Kalousek
80 let
24.8.
Václav Dostál
60 let
4.9.
Miroslav Slavík
81 let
14.9.
Vincenc Čevela
94 let
14.9.
Ludmila Maivaldová
70 let
15.9.
Josef Mužák
60 let
24.9.
Anežka Paďourová
83 let
26.9.
Václav Mikyska
80 let
29.9.
Marie Foglová
70 let
30.9.
Jaroslav Kotyza
89 let
5.10.
Jaroslav Kosek
82 let
13.10. Božena Procházková
89 let
17.10. Hana Sršňová
50 let
20.10. Václav Šípek
60 let
26.10. Jitka Vítková
50 let
28.10. Božena Neumannová
85 let
31.10. Josef Slavík
81 let

čp. 81
čp. 112
čp. 204
čp. 281
čp. 33
čp. 97
čp. 344
čp. 172
čp. 287
čp. 17
čp. 1
čp. 13
čp. 142
čp. 40
čp. 141
čp. 104
čp. 89
čp. 291
čp. 287
čp. 168
čp. 76
čp. 164
čp. 86
čp. 17
čp. 137
čp. 280
čp. 256
čp. 144
čp. 128

100-letý jubilant pan Antonín Šťovíček
Obecní úřad Lukavice, Škola, TJ Sokol, ČSSZ,
Jednota, Orlické noviny a ostatní.
Chtěli bychom Vám poděkovat, při příležitostech
100 let pana Antonína Šťovíčka z Lukavice, za vystoupení
školy s hudebním doprovodem, zastupitelům Obecního
úřadu, TJ Sokol, ČSSZ, za gratulace všem ostatním
gratulantům. Velmi nás to překvapilo a potěšilo. Proběhl
zde též podpis ke 100. výročí do obecní kroniky. Děkujeme
za nádherné kytice a dary.
S pozdravem
pan Antonín Šťovíček a Královi
Vzpomínáme
16.4.
Marie Holečková
6.5.
Bronislava Macháčková
20.5.
Romana Biáková

Krátké zprávy

Jubilantka paní Věra Hladíková oslavila 83. narozeniny

86 let
58 let
4 měs

čp. 30
čp. 257
čp. 323

• pojízdná prodejna masa má stanoviště u kostele
v Lukavici pravidelně každý čtvrtek od 19,30 do 20,00
hod. Možnost objednávky alespoň den předem na tel.:
465 621 587
• od 1.7. ověřují podpisy a listiny na poštách, zhotoví vám
i kopie a pracují i v sobotu
• víte, že za toulavého psa umístěného v útulku, jehož
majitel není znám platí obec 1800,-Kč měsíčně ? ( ten
poslední tam byl půl roku)
• víte, že za každé projednání přestupku (většinou sváry
v rodinách či se sousedy) platí obec 2.100,-Kč? Za I.
pololetí jich bylo 4.

VESNICE ROKU
V úterý 2.června navštívila naší obce hodnotitelská komise
krajského kola soutěže Vesnice roku 2009. Letošního
krajského kola se účastnilo 22 obcí.
Pro komisi jsme připravili celou řadu dokumentů,
materiálů včetně fotek a počítačové prezentace. Témata o
něž se komise zajímá postihují široké spektrum činnosti
obce – koncepční dokumenty, územní plán, program
obnovy vesnice, rozpočet obce, společenský život, činnost
spolků, podpora obce, dobrovolná práce občanů, začlenění
dětí a mládeže do života vesnice, péče o vesnickou
pospolitost, spolupráce obce s občany, podnikání
v zemědělství, podnikatelské aktivity občanů, venkovská
turistika, péče o historickou zástavbu, soulad v zástavbě,
nová výstavba, stav občanské vybavenosti, inženýrské sítě,
odpadové hospodářství, úspory energií, dlouhodobé
plánování, nové úpravy veřejných prostranství, péče o
veřejná prostranství a zeleň, ekologická výchova a
vzdělávání, péče o krajinu, připravované záměry atd.
Na slavnostním vyhodnocení, které proběhne 19.8.2009 ve
vítězné obci kraje – Jeníšovicích, bude naší obce udělen
Diplom za posílení ekologické stability krajiny.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU 2009
Strana
Libertas.cz
Křesť.a demokrat.unie-Českosl.
strana lidová
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pravý Blok - www.cibulka.net
Sdružení pro republiku Republikán.strana Českosl.
Česká strana národně socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická Strana Zelených
Česká strana národně socialní
Národní strana
SDŽ - Strana důstojného života
Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté - Sdružení
nezávislých
Liberálové
Strana demokracie a svobody
Nejen hasiči a živnostníci s učitely do
Evropy
Komunistická strana Čech a Moravy
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE
ALTERNATIVA
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.str.Čech,
Moravy a Slezka)
Lidé a Politika
Strana soukromníků České republiky
Zelení
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká strana sociálně demokratická
NEPLATNÉ HLASY
CELKEM
CELKEM VOLIČŮ

Stavba cyklostezky s menšími i většími problémy
pokračuje. Její dokončení je plánováno na listopad
letošního roku. Děkujeme všem, kteří s pochopením strpí
omezení způsobená stavbou.

Stavba poldru před dokončením.

hlasy
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Zadáno (nejen) pro seniory
Jak se chránit před okradením
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce
nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz
kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky
nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na
zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama
na boku nebo na břiše.
Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na
police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji
neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla,
restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává
zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
Když v autobuse nebo vlaku čtete, mějte své příruční
zavazadlo pořád pod kontrolou.
Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a
nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí.
Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka.
Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je
spolehlivější. Na ulici doporučujeme vybírat peníze za
asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte
žádné zálohy podomním prodejcům.

Informace z občanské poradny
–převzato ze Žamberských listů 08/09
Na občanskou poradnu se obracejí lidé s dotazy týkajícími
se trvalého pobytu. Nájemníci si často myslí, že pokud jsou
někde přihlášeni k trvalému pobytu, opravňuje je to
v daném místě bydlet. A naopak - někteří pronajímatelé
nechtějí povolit nájemníkům přihlášení k trvalému pobytu,
aby jim jednou nemuseli shánět náhradní bydlení.
Proto na vysvětlenou:
Místem trvalého pobytu občana se rozumí adresa pobytu
občana v České republice, kterou si občan sám zvolí
zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo
zaměstnání. Každý z nás může mít jen jedno takové místo
trvalého pobytu.
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v
místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadě.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná
práva k dotyčnému objektu bydlení ani k vlastníkovi dané
nemovitosti. To znamená, že je-li občan v určitém bytě
přihlášen k trvalému pobytu, samo o sobě to neznamená, že
má právo dotyčný byt užívat. Zároveň z toho pro majitele
nemovitosti nevyplývá povinnost opatřit dané osobě
náhradní byt v případě, kdy by se měla z bytu vystěhovat.
Místo trvalého pobytu je pouze evidenční údaj, jakousi
oficiální adresou občana pro komunikaci s orgány veřejné
správy. Tedy ať už občan vyřizuje cokoliv na úřadech, ve
školách, školkách, hledá nového praktického lékaře, žádá o
sociální dávky či bude chtít jít k volbám, bez trvalého
pobytu v místě, kde skutečně bydlí, se takřka neobejde.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan
povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému
pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně
• předložit platný občanský průkaz

•

předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům
(např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu),
anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené
písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu
s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Oprávněnou osobou se přitom rozumí osoba starší 18 let,
plně způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna
užívat objekt bydlení (popř. jeho vymezenou část jako
např. byt či obytnou místnost), kam má být dotyčná osoba
přihlášena k trvalému pobytu.
Nájemce bytu je po dobu, kdy má byt v nájmu,
nepochybně oprávněn tento byt užívat, a proto je právě
takovou „oprávněnou osobou“ a může tedy k sobě přihlásit
k trvalému pobytu např. osobu, s níž hodlá sdílet společnou
domácnost, aniž by k tomu potřeboval souhlas
pronajímatele. Tuto skutečnost však musí pronajímateli do
15 dní nahlásit.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Každý pronajímatel by si měl po skončení nájemní
smlouvy zjistit, kdo je v bytě hlášen k trvalému pobytu.
Jako vlastníkovi objektu či bytu mu příslušná ohlašovna na
místním úřadu podle zákona musí na žádost sdělit jména a
data narození osob, které jsou v jeho domě či bytě
přihlášeny k trvalému pobytu.
Když zjistí, že se bývalí nájemníci neodhlásili, o zrušení
údaje o trvalém pobytu rozhodne na jeho návrh místní úřad
ve správním řízení, jsou- li splněny dvě podmínky:
a) užívací právo přihlášeného občana k dotyčnému objektu
bydlení zaniklo,
b) dotyčný občan tento objekt již ani fakticky neužívá (tzn.
že se odstěhoval).
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu
trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci
rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním
obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. A to až do té
doby, dokud si sám nezvolí jiné místo trvalého pobytu.
Touto problematikou se zabývá zákon .133/2000 Sb.o
evidenci obyvatel. Kontakt:
Občanská poradna Ústí nad Orlicí
17.listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
( Sídlíme vedle úřadu práce v budově Oblastní charity Ústí
nad Orlicí, v 1.patře nad knihkupectvím Flétna. )
Telefon: 465 520 520, e-mail: poradna@orlicko.cz
Marcela Náhlíková

Poslání Linky důvěry Ústí nad Orlicí
Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje poradit
nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám nebo
své blízké a kamarády nechce svými problémy obtěžovat.
V takových situacích nám můžete zavolat na linku důvěry
Ústí nad Orlicí na telefonní číslo: 465 52 42 52.
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém
provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli
v těžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou
schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Pracovník linky
důvěry poskytuje pomoc v hledání řešení pro klienta,
podává kontakt na další organizace či odborníky, někdy
jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a podpořit
klienta v nalezeném řešení daného problému. Tato služba
je anonymní, za cenu vašeho telefonního tarifu a
pracovníci
linky
důvěry
zachovávají
naprostou
mlčenlivost.
Více informací naleznete na www.linkaduveryuo.cz
Mgr. Lucie Motlová
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Vítání prázdnin
Čas nám plyne jako voda a máme tu opět
nejkrásnější období v roce. Dětem letos začaly prázdniny
výjimečně o dva dny dříve z důvodu rekonstrukce topení
v MŠ i ZŠ.
Slavnostního ukončení školního roku se kromě
žáků a pracovníků školy zúčastnili také zastupitelé obce,
zástupci SRPD a Š, sponzoři, ale i další spolupracovníci
školy. Po několika úvodních slovech se třídou rozezněla
státní hymna a pak následovalo vedením školy celoroční
zhodnocení práce žáků i celého kolektivu zaměstnanců.
Studijní výsledky a snaha žáků se promítly do
závěrečného hodnocení v podobě vysvědčení, se kterým
byla většina z nich spokojena.
Učitelé byli spokojeni s tím, jak úspěšně naši žáci
reprezentovali školu v oblastním kole přírodovědné
soutěže, především s 1. místem Petry Kalouskové a 2.
místem Veroniky Hoffmannové. Jsme pyšní na vynikající
umístění Terezy Šrolerové v celostátní fotografické
soutěži, kde obsadila 5. – 10. místo. Dali jsme o sobě vědět
také
v soutěži
hlídek
mladých
zdravotníků
a
v celorepublikové soutěži Svět očima dětí zaměřenou na
oblast prevence patologických jevů.
Paní starostka předala dvě prestižní ocenění obce
žákyním Petře Kalouskové a Evě Lipenské za aktivní
přístup k akcím školy i obce a za výborné výsledky
v soutěžích. Zástupkyně SRPD a Š rozdala květiny všem
zaměstnancům školy jako poděkování za aktivitu a práci
pro školu.
Vedení školy vyjádřilo poděkování za přípravu a
podporu za celkovou práci zaměstnancům a všem těm,
kteří se podíleli na plynulém chodu školy během celého
školního roku. Zvláště jsme vyzdvihli příznivou spolupráci
s obecním úřadem a s paní Magdalénou Hynkovou, která
vedla kroužek ručních prací.
Došlo i na loučení se dvěma učitelkami - s Petrou
Bednaříkovou ze ZŠ a Michaelou Vítkovou z MŠ, ale také
s „páťáky“, kteří odcházejí do 6. ročníku v sousedních
městech. Přestože bylo jejich závěrečné vystoupení vtipné,
většinu přítomných jejich odchod rozesmutněl. Mnohem
veseleji na nás zapůsobila písnička od dětí z MŠ, kterou
přišly pozdravit své budoucí spolužáky. Je škoda, že
budeme i v příštím školním roce vyučovat ve spojených
ročnících. Dlouho jsme hledali vhodnou variantu pro spoj.
Nakonec jsme se rozhodli pro budoucí 2. a 5. ročník.
Především jsme zvážili ideální podmínky vzdělávání žáků
a jejich počet ve třídě.
Přejeme všem dětem krásné a pohodové prázdniny
plné sluníčka a dospělým příjemnou dovolenou plnou
odpočinku.

K závěru školního roku patří i poděkování sponzorům,
tentokrát p. Blance Meixnerové.

Páťáci naposledy před tabulí v lukavské škole.

Ani nepříznivé počasí nepokazilo dětem radost ze soutěží,
které pro ně společně připravili SRPDaŠ a Myslivecké
sdružení. “ Poznávačky“ daly někdy zabrat i dospělákům.

V sále sokolovny mohly děti shlédnout
představení pohádky Zvířátka a Petrovští.

divadelní

provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo
zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem
do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník
nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět
umístění měřických značek na nemovitosti včetně
využívání značek bodových polí a zdržet se všeho, co by
tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo
zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí
měřickou značku, dopustí se podle § 17a zeměměřického
zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může
být za to pokutován.
Po prázdninách už budou akumulační kamna ve škole
minulostí. Nahradí je plynové topení.

OZNÁMENÍ
o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Obec Lukavice podle ustanovení § 11 odst.1 písm. a)
zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen
„katastrální úřad“) č.j. OO-10/2009-611, že v katastrálním
území Lukavice v Čechách obce Lukavice bude zahájena
obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen
„obnova katastrálního operátu).
Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá
přibližně v období od září 2009. Přesný termín bude
oznámen nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu
hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně
zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni
označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné
hranice svých pozemků
[§ 10 odst.1 písm. b) katastrálního zákona]. Způsob
označení hranic pozemků musí být v souladu
s ustanovením § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se
provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
přepisů, (katastrální vyhláška).
Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí,
může katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na
náklad vlastníka (§10 odst. 2 katastrálního zákona) a
vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku
katastru. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních
pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků [§
29 odst.3 katastrálního zákona]. Vlastníci takových
pozemků se vyzývají, aby v zájmu správného doplnění
hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované
úseky hranic pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a
při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní
pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle § 7
odst. 1 zákona o zeměměřictví oprávněni po oznámení
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti;
do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejích vlastníka
nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na
nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo

Za obecním úřadem se staví sklad zahradní techniky

Větrné elektrárny u nás?
Při volbách do EP, jste měli možnost seznámit se se
záměrem firmy WSB Partner s.r.o., postavit v katastru naší
obce 2 – 3 ks větrných elektráren. Jelikož jde o závažné
rozhodnutí, které ovlivní vzhled naší obce na dalších 20 let
a po negativních ohlasech na stavbu FVE vedle příčnice,
rozhodlo zastupitelstvo uspořádat k danému tématu anketu
a využít termín konání voleb. I když to bylo trochu
narychlo, konání ankety se několikrát hlásilo a bylo
zveřejněno na plakátnicích apod.

Někteří zastupitelé se byli podívat na větrníky v obci
Drahany, kde mají stožár vysoký 95 m. Hovořili jsme i se
starostou obce a zjišťovali jak větrník ovlivnil život
v jejich obci. Dle vyjádření starosty téměř vůbec.
Přesto, že výsledek ankety vyjádřil větrníkům podporu, na
dalším zasedání zastupitelstva skončilo hlasování patem a
rozhodnuto nebylo. Bude následovat další jednání se
zástupci firmy, hlavně o zárukách daných slibů. Děkuji
všem, kteří se v anketě vyjádřili. O dalších krocích Vás
budeme informovat.
Výsledky ankety
Souhlasíte se stavbou 2 – 3 ks větrných elektráren
v lokalitě „na letišti“?
ANO 152
NE 99
Souhlasíte s výstavbou dalších fotovoltaických (solárních)
elektráren v katastru obce?
ANO 111
NE 131

Loučení s létem
Léto ještě ani pořádně nezačalo a už Vás zveme na loučení
s ním:-)
Tradiční volejbalový turnaj pořádaný společně Obcí a TJ
Sokol, bude mít letos třetího pořadatele. Bude jím
SRPDaŠ, které se bude po celý den starat o občerstvení –
grilovanou kýtu, klobásky, sladké výrobky maminek apod.
Hlavní novinkou je večerní vystoupení skupiny
Průmyslová zóna. Ten se odehraje od 20,00 hod. na hřišti
za sokolovnou, v případě nepříznivého počasí v sokolovně.
To hlavní, akce se koná poslední prázdninovou sobotu
29.srpna. Vstupné bude 40,-Kč.
Přihlášky na volejbalový turnaj bude přijímat obecní úřad
od 3.srpna.

Ukliďte si kolem potoka
O to žádáme všechny, jejichž pozemky sousedí
s potokem. Po všech těch zprávách, které nyní sledujeme
v médiích a při kterých člověka až mrazí, si uvědomujeme
jak je důležité mít uklizeno u potoka. Z výpovědí lidí, které
povodeň zasáhla slyšíme, jek vše přijde rychle, během
několika minut. Hasiči mohou mít pohotovost,
protipovodňové pytle mohou být zakoupeny, ale co je to
platné, když mostky ucpe odpad - tráva kterou občané
posečou a „uklidí“ k potoku s tím, že ji voda odnese. Kam
se shrabaným listím, shnilými jablky? No přece k potoku,
tam se to tak nějak samo ztratí. Dříví, které se skladuje co
nejblíže k potoku aby na zahradě bylo víc místa. To
všechno jsou nešvary, které nám jednou mohou nadělat
pěknou neplechu. A tak prosíme všechny, kteří bydlí u
potoka – myslete na celou vesnici!
I.Severová – starostka

zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky,
které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést
do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště,
která byla po veselici ponechána svému osudu.
– Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku
raději vůbec nerozdělávejte.
– Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna
alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče
mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi
pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany
zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

Mezinárodní hudební festival
Varhanní koncert v Lukavici

Tři vlajky vítaly návštěvníky varhanního koncertu, který se
konal v našem kostele v rámci MHF – Letohrad 2009.

Sedmero zásad pálení ohňů
– Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých
materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně
odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě
větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem
širokým až jeden metr.
– Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!
Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly
polena poskládány do stabilní pyramidy (pomohou např.
záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a
zabrání případnému zhroucení hranice do okolí – jinak
může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.
– Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy
nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzin,
naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole
a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona
o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod
hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.
Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je
např. použití tzv. PePo - což je pevný podpalovač, který
má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v
okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
– Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru,
hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte
nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se
oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v
blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k
místu pálení musejí být průjezdné.
– Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se,
že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě

Hans Georg Reinertz vystudoval Kgl. Koservatorium von
Lüttich a je rovněž absolventem Staatlichen Hochschule für
Musik v německém Köln. Jako sólový varhaník koncertoval
ve většině evropských zemí, v Japonsku, v USA, pravidelně
natáčí CD i pro rozhlasové stanice. Rovněž působí jako
znalec stavby varhan a sbormistr.

Sousedé vážně i nevážně
Typologie sousedů, poznáte se tam? (převzato z tisku)
PAŘIČ

Pouští hlasitě hudbu, pořádá noční večírky. Zpravidla
tehdy, když následující den musíte vstávat v šest ráno.
PRUDIČ

Upozorňuje, že jste měli včera umýt společnou chodbu.
Vadí mu, když větve z vašeho stromu přesáhnou deset
centimetrů na jeho zahradu.
KAMARÁD – DOTĚRA

Chce se družit. Stále si půjčuje sůl, cukr či cibuli, která mu
právě náhodou došla. Při prvním kontaktu nabídl tykání:
Vždyť jsme sousedé, že. Někdy to je až otravné.
BORDELÁŘ

Shromažďuje staré a nepotřebné věci. Chová spoustu
zvířat, třeba deset zatoulaných koček, které si zákonitě
oblíbí váš sklep.
SLÍDIL

Zpravidla se schovává za záclonou. Má přehled, kdo si
koupil nové auto či televizor. Občas pošle udání, že jste
něco začal stavět bez povolení.
Ovocna.cz ANEB KDYŽ SE SOUSEDÉ MAJÍ RÁDI
Zapomeňme na ošklivé příběhy o sousedských sporech. Žít
se dá i jinak, chce to jen štěstí a nastěhovat se do ulice,
jako je třeba Ovocná ve Vratimově na severu Moravy.
Tam se sousedé mají tak rádi, žili si založili webové
stránky, na kterých svůj komunitní život popisují.
Zveřejňují na nich fotky ze společných akcí, zprávy, co je
ve které rodině nového a co se chystá. Ukázka
neobvyklého sousedského soužití se jmenuje Ovocna.cz a
dočteme se tam, že: "Prohloubení komunitního cítění
pomohlo zejména zakoupení výčepního zařízení
luxusního provedení včetně vestavěného ochlazovače."
Ulici tvoří starší rodinné domky, osazenstvo je různorodé:
trumpetista skupiny Kryštof, lékařka, novinář, penzista,
kameraman a další. Někteří ve Vratimově bydlí od dětství,
jiní domky koupili a opravují je.
Mají svůj vlastní kodex, ve kterém například stojí, že:
"Kdo v neděli rámusí v domě nebo na zahradě, a to se
týká i sekání trávy, je cyp." Ovocnou neustále běhá
spousta dětí, často je obtížné rozlišit, které do kterého
domu vlastně patří. Rodiny se skládají do společného
fondu, z něhož organizují akce, které na webu popisují pod
názvy: Welcome spring party, Good bye summer party
a podobně. Nejvíce si zakládají na slavnosti, při které
vypustili do oblak velký hrozen nafukovacích balonků,
asi šedesát jich bylo, s tubou od tenisových míčků. V té je
schován v několika jazycích psaný vzkaz pro nálezce. Aby
se o Ovocné vědělo i ve světě.

10 nejčastějších sousedských konfliktů
Souseda si nevyberete. Najít takového, se kterým se
nedostanete do sporu, je pravděpodobné jako výhra v
loterii. Pouští hlasitě hudbu, chová spoustu zvířat a nebo
upozorňuje, že jste včera měli umýt společnou chodbu.
Sousedy si holt nevybíráme. Přinášíme deset nejčastějších
sousedských konfliktů.
1. Túje stíní
Větve stromů zasahují na sousedův pozemek nebo mu
stíní. Soused má právo odstranit cizí větve na svém
pozemku, může to však udělat pouze šetrně a ve vhodnou
roční dobu. Co to znamená? Pojďte, budeme se o to soudit.
2. Příliš hlučné sekačky
Místní chtějí o víkendu odpočívat, chalupáři dělají rámus
sekáním trávníků a řezáním dřeva. Některé obce zavedly
vyhlášku, že se v neděli a o svátcích nesmí sekačky a

motorové pily používat. Podle výsledků ankety je to
nejčastější problém i v Lukavici. Je na zastupitelstvu aby
příslušnou vyhlášku vydalo.
3. Vzal jste mi vodu
Spory se množí s tím, jak přibývá lidí, kteří si nechávají
vrtat studny. Sousedé tvrdí, že jim kvůli novému vrtu ubylo
vody ve studni. Každá nová studna však musí vzniknout na
základě hydrogeologického posudku, který má takové
riziko vyloučit.
4. Pes čurá
Do sousedovy zahrady se dostávají vaši psi, kočky, slepice,
ruší jej štěkáním, mňoukáním, kdákáním. Spor může v
krajním případě vyvrcholit až tím, že soud nařídí pozemek
oplotit.
5. Ta cesta je moje
Nejsložitější spor. Pokud někdo druhému brání v přístupu
na jeho pozemek, ombudsman radí zaslat obecnímu úřadu
návrh na ochranu pokojného stavu. Úřad tak může
přikázat, aby se dosavadní zvyklosti neměnily, přičemž
může probíhat další jednání, případně soud.
6. Váš gril páchne
Neřešitelný problém, pomůže jedině opékat společně se
sousedem a u toho se opít. Podobné spory vyvolává
skladování odpadů nebo pálení trávy. Prošetřit, zda jde o
znečišťování, může Česká inspekce životního prostředí.
7. Nemyjete chodbu
Častý problém v domech obývaných více nájemníky.
Pomůže, pokud si odsouhlasí domovní řád, ve kterém jsou
povinnosti přesně vymezeny. Pokud je někdo neplní,
majitel domu může vypovědět nájemní smlouvu.
8. Máte povolení?
Začátek stavby, rekonstrukci, stavbu bazénu či zahradního
altánu často provází anonymní udání na úřad. Zpravidla se
všude najde jeden závistivý soused, který chce prověřit,
zda máte stavební povolení.
9. Nelezte na můj pozemek
Na pozemek souseda spadl míč vašich dětí nebo mu tam
zalétl váš roj včel. V těchto případech, kdy člověk jde pro
svou věc, má podle návrhu nového občanského zákona
právo na cizí pozemek vstoupit.
10. Vadí mi váš sníh
Ze stavby souseda padá na váš pozemek sníh, led nebo
stéká voda. Máte právo po sousedovi požadovat, aby tomu
zamezil. Stejně časté jsou i podobné spory, kdy někdo na
pozemek druhého navrší svůj odklizený sníh.
Koho Češi nechtějí za sousedy
•
drogově závislé 85 %
•
lidi s kriminální minulostí 79 %
•
alkoholiky 78 %
•
psychicky nemocné 53 %
•
homosexuály 27 %
•
lidi jiné barvy pleti 25 %
•
cizince žijící v ČR 22 %
•
kuřáky 16 %
•
bohaté 12 %
•
chudé 6 %
•
tělesně handicapované 6 %
•
lidi jiné náboženské příslušnosti 6 %
•
staré 4 %
•
lidi jiné politické příslušnosti 3 %
•
mladé 3 %
Zdroj: průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění z března
2009

Všem našim čtenářům i jejich sousedům přejeme
klidně strávenou dovolenou!

Česká Beseda tancuje…
První červencový svátek jsme se s Českou Besedou
zúčastnili již druhého ročníku festivalu amatérských
souborů Pardubického kraje tančící tanec„Česká beseda",
které se konalo v městečku Bystrá u Poličky. Tentokrát se
sjelo sedm různých souborů a dohromady jsme vytvořili 17
tancujících kolon.
Pořadatelé vše zvládli na jedničku, za což jim patří naše
velké uznání a dík.
Po přivítání na radnici, kde nechyběli místní koláčky a
slivovička, nám průvodci představili dvě hlavní památky
města. Po výborném obědě jsme v průvodu vedeným
mažoretkami a dechovkou došlo na místní stadion, kde se
konal hlavní program. Po našem vystoupení, které sklidilo
velký potlesk následovalo vystoupení dívek z ZUŠ na
variaci šachové hry na velké šachovnici. S jistotou můžeme
říci, že každý, kdo toto vystoupení shlédl, byl uchvácen.
Zbytek odpoledne jsme strávili volnou zábavou a družbou
s ostatními soubory. Ač nám dopoledne maličko pozlobilo
počasí, po zbytek dne již sluníčko o sobě dávalo vědět a
přispělo tak ke krásně strávenému nedělnímu odpoledni.
Další vystoupení, které nás nyní čeká,je v Bělé pod
Pradědem, kam zavítáme na počátku září již potřetí.
Oslava dožínek je pro místní velkou slávou a pro
návštěvníky je vždy přichystáno mnoho specialit.

Májka se letos opět konce května nedožila. Neznámívtipálci
ji pokáceli už po čtrnácti dnech.

Průvod hasičů při oslavách svátku Sv. Floriana

Současná sestava lukavského souboru

Vážení spoluobčané, příznivci
života a tradic,

společenského

Lukavskému poháru letos počasí přálo.

v zájmu o zachování a udržení tradice tancování České
Besedy v naší obci bychom chtěli vyzvat páry i
jednotlivce, kteří by chtěli doplnit naše řady a vystupovat
2-3 ročně s našim souborem.
Novinkou bude nácvik kolon dětí, kde máme v plánu
vytvořit dvě věkové kategorie – mladší (děti do 10 let) a
starší ( nad 10 let). V současné době již máme 9 malých
budoucích tanečníků
Nácvik všech nových členů začne na podzim, přesné
termíny budou upřesněny na schůzce. V případě zájmu se
prosím nahlaste na Obecním úřadě, tel. 465 618 355 (p.
Dudková) nebo na e-mailu oulukavice.ucto@orlicko.cz .
S.Dudková

Hitem Lukavského poháru se staly sladké výrobky z domácí
kuchyně našich hasiček.

Pravidelné CykloBUSOVÉ linky
zajišťované firmou AUDISBUS
Provoz autobusů pro turisty a cyklisty do Orlických
hor je zajišťován hned třemi autobusovými dopravci
(AUDIS BUS Rychnov nad Kněžnou, Orlobus Nové
město nad Metují a ČSAD Ústí nad Orlicí). V tuto
chvíli Vám přinášíme pouze podrobnosti o linkách
zajišťovanými AUDISBUS
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Vysvětlivky: tučně - odjezd spoje z konečné
stanice, * - 16. a 17. května jeden spoj jiným
směrem a tuto zastávku neobsluhuje

ANKETA Z WWW.OBECLUKAVICE.CZ

Nakupujete rádi v Konzumu
v Lukavici?
a) ano, je dobře, že prodejnu v obci máme

130 (25%)
b) prodavačky jsou ochotné

88 (17%)
c) jen to nejnutnější, je tam draho

101 (19.5%)
Linka 660143: Jablonné nad Orlicí - Letohrad Žamberk - Rokytnice v O.h. - Šerlich

d) ve městě je větší výběr

Cesta do Zastávky
hor
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Jablonné n.O., aut.
st.
7:50
Letohrad, žel. st.
8:00
Lukavice, ObÚ *
8:20
Žamberk, aut. nádr.
8:35
Kunvald, pošta
9:00
Rokytnice v O.h.,
aut. nádr.
9:15
Říčky, Mezivrší
9:25
Orlické Záhoří,
u kostela
9:40
Deštné
v O.h., Šerlich

e) dlouho čekám u pultu

Ráno do
Jablonného n.O.
7:05

92 (17.7%)
108 (20.8%)
od 2.4.2009 celkem hlasů: 519

6:45
6:35
6:25
6:10
5:55

Linka 660144: Kostelec n.O. - Vamberk Žamberk - Letohrad - odbočka na Suchý vrch
Cesta na Suchý Zastávky
Návrat
vrch
zpět
6:55
Kostelec n. O.,
19:05
nám.
7:00
Doudleby n. O.,
19:00
U váhy
7:15
Vamberk, nám.
18:55
7:25
Rybná n.Z.,
18:45
U kostela
7:50
Žamberk, aut,
18:25
nádr.
7:55
Lukavice, ObÚ *
18:20

Otvírací hodiny v Obecní knihovně
během školních prázdnin
Oznamujeme všem občanům že obecní knihovna bude
zavřena od

13 . 7 . – 14 . 8 . 2009

