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ROČNÍK XVI.

Podzimní listí na zem padá
i na vlasy se jeden snes.
S ním trochu smutku do srdce se vkrádá
však stromy zašumí jinou zvěst.
Ze stromů listí opadání
to nikdy není sbohem dání,
to list ti mává na shledání.
V té kráse jarem obnovené
zas oblékne se do zeleně.
F.Š.

Ze zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo 29.6., 10.8., 7.9., 29.9., 6.10. m.j.:
Vzalo na vědomí:
- žádosti o změny v územním plánu, které budou vedeny
v evidenci do doby pořízení nového ÚP
- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření (bez chyb a
nedostatků)
- žádost M.Š. o zpřístupnění cesty p.č.2077/2 pro motorová
vozidla pro účel dopravy dřeva k RD. Současné zábrany
budou dočasně odstraněny a po případném vzniku
problémů zde budou umístěny nové uzamykatelné
- zprávu o průběhu akcí výměna oken v ZŠ, oprava
kapličky, stavba parkoviště, stavba sokolovny.
Schválilo:
- rozpočtový výhled do r.2015 a rozpočtové změny
- zapojení do sbírky mater.pomoci postiženým záplavami
- po seznámení s s veškerými náklady, prodejní cenu knihy
Lukavice, historie obce a osídlení – 490,-Kč
- Vypsání výběrového řízení na domovníka v sokolovně
- Podání žádosti o dotaci z POV na rok 2011 na
rekonstrukci hygienického zařízení v MŠ (nová část)
- Plán společných opatření KPÚ Lukavice v Čechách
včetně připomínek vzešlých z jednání sboru zástupců
- Na doporučení výběrové komise na funkci domovníka
v sokolovně p.Petra Tomka
I.Severová

Po 12 letech končí ve funkci místostarosty p.Vilém Maivald.
Své stopy zanechal skoro na všech stavbách, které se v obci
za tu dobu dělaly. Jeho praktické zkušenosti (jak rád říkal
„30 let vedoucí“), doplňoval tam, kde se mě jich
nedostávalo. Tvořili jsme tandem, na který budeme rádi
vzpomínat a s odstupem času zapomeneme i na ty dny, kdy
to trochu skřípalo. Jsem ráda, že p.Maivald přislíbil
občasnou výpomoc i nadále. Naše foto je z poslední schůze
zastupitelstva, kde se mu dostalo oficiálního poděkování a
ocenění.

V uplynulém volebním období se obecní zastupitelstvo
sešlo celkem 49krát. A jaká byla docházka?
Jméno
J.Bednář
M.Dudek
Mgr.M.Hoffmann
Ing.O.Hubálek
MUDr.L.Kristková
J.Lehký
Ing.J.Macháček
V.Maivald
H.Sršňová
I.Severová
A.Vítek

Omluven
6x
7x
7x
8x
1x
5x
6x
6x
7x
2x
6x

Kniha o Lukavici je v prodeji na obecním úřadě za cenu
490,-Kč.

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
18.6.2010
27.8.2010
31.8.2010
24.9.2010

David Hubálek
Adam Čada
Natálie Hübnerová
Alberto Manuel

čp.324
čp. 294
čp. 42
čp. 201

13. října 2010 oslavila 90 narozeniny
p. Božena Procházková, které tímto přejeme do dalších let
všechno nejlepší.

Pokud si nepřejete být zveřejněni v seznamu jubilantů, nebo
nechcete hudební gratulaci v místním rozhlase, sdělte to
prosím v kanceláři obecního úřadu.
Vítání občánků 3.10.2010



Blahopřejeme jubilantům
5.10.
10.10.
13.10.
28.10.
31.10.
10.11.
20.11.
24.11.
2.12.
7.12.
8.12.
22.12.
23.12.
23.12.
28.12.
29.12.

Jaroslav Kosek
Eva Josífková
Božena Procházková
Božena Neumannová
Josef Slavík
František Kolomý
Ludmila Fajfrová
Jaroslav Sršeň
Marie Šafářová
Marie Šegitová
Marie Šafářová
Marie Králová
Anežka Šťovíčková
Hana Suchomelová
Leopold Paďour
Anna Hubálková

83 let
50 let
90 let
86 let
82 let
90 let
70 let
60 let
82 let
60 let
80 let
85 let
84 let
50 let
83 let
75 let

čp. 86
čp. 86
čp. 17
čp. 144
čp. 128
čp. 186
čp. 90
čp. 137
čp. 11
čp. 57
čp. 195
čp. 116
čp. 299
čp. 263
čp. 46
čp. 187

30. září 2010 oslavil 90 narozeniny p. Jaroslav Kotyza.
Do dalších let mu přejeme dostatek elánu a životního
optimismu.

Vzpomínáme
16.7.2010
25.7.2010
12.9.2010
14.9.2010
14.9.2010
23.9.2010
23.9.2010
28.9.2010
2.11.2010
5.11.2010

Maria Šlezingrová
Antonín Šponar
Josef Pospíšil
Miloslav Doleček
Jana Mikysková
Ondřej Švec
Tomáš Krejsa
Vladimír Frič
Miloslav Doskočil
Stanislav Dostál

76 let
93 let
81 let
52 let
64 let
19 let
19 let
64 let
53 let
60 let

čp. 64
čp. 29
čp. 71
čp.306
čp.294
čp.259
čp. 73
čp.159
čp.310
č.p.249

Tento dušičkový čas je časem vzpomínámí na zemřelé. Na
p.Kolomou vzpomínají její sousedky a známé a obecním
Mercedesem vyjely k jejímu hrobu v Hemžích.



VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Nebylo z čeho vybírat

dle pořadí umístění kandidátů
Komunální volby 2010
konané 15. a 16. října 2010
P.č.
1
4
7
11
8
2
9
10
6

Jméno kandidáta
Ilona Severová
Antonín Vítek
Josef Lehký
Martin Dudek
Josef Slavík
Ing. Jan Macháček
Jaroslav Bednář
Hana Sršňová
Oldřich Šturma
Ing. Oldřich
3 Hubálek
5 Antonín Doleček

Strana
Hlasů Pořadí
1
Sdruž.nezáv.kandidátů 324
2
Sdruž.nezáv.kandidátů 312
3
Sdruž.nezáv.kandidátů 306
4
Sdruž.nezáv.kandidátů 299
5
Sdruž.nezáv.kandidátů 296
6-7
Sdruž.nezáv.kandidátů 295
6-7
Sdruž.nezáv.kandidátů 295
8
Sdruž.nezáv.kandidátů 284
9
Sdruž.nezáv.kandidátů 280
Sdruž.nezáv.kandidátů
Sdruž.nezáv.kandidátů

Volební účast
Oprávněných voličů
Zúčastněných voličů
Platných hlasů

278
273

10
11

46,08%
868
405
365

Neplatných hlasů

40

Senátní volby 2010 - 1.kolo
konané 15. a 16. října 2010
Kand. Jméno kandidáta

Hlasů

Pořadí

4 Ing. Petr Šilar
Mgr. Richard
6 Neugebauer
Ing. Ludmila
7 Müllerová
Ing. Miloslav
1 Soušek

KDU-ČSL

Strana

139

1

ODS

75

2

TOP09

53

3

ČSSD

42

4

2 Jaroslav Bajt
MUDr. Wesselin
3 Toppisch
Ing. Jaromír
5 Dušek

KSČM
Suverenita
(Bobošíková)
SPO
Zemanovci

23

5

15

6

7

7

Hlasů

%

Pořadí

KDU-ČSL

152

76

1

ČSSD

48

24

2

Volební účast

42,28%

Oprávněných voličů

868

Zúčastněných voličů

367

Platných hlasů

354

Neplatných hlasů

Lidé nadávají, že nemají z čeho vybírat. Tyto a podobné
výroky typu „to už je jako za totality“ bylo slyšet z řady úst
před volbami. Své výtky často paradoxně obraceli proti těm,
kteří kandidátku podali. Bohužel si patrně nikdo z nich
nepoložil otázku,
proč jsem nekandidoval já, proč
nekandidoval nikdo z naší rodiny, z okruhu mých přátel?
I když v okolních obcích je tato situace obvyklá, možná více
zakuklená, např.kandiduje tolik lidí kolik se jich volí, ale
každý samostatně, nebo tam kde se volí např.11 členné
zastupitelstvo kandiduje za jeden subjekt 5 kandidátů a za
druhý 6 apod., v Lukavici tato situace nastala poprvé.
Při pohledu do historie minulých voleb zjistíme, že v r.1994
bylo na kandidátkách 23 osob ( ČSSD 2, KDU-ČSL 11,
ODS 4, SNK 6), v r.1998 to bylo rekordních 33 osob (ČSSD
2, ODS 11, NK 2, KDU-ČSL 11, SNK 7), v r. 2002 bylo
kandidátů 22 (KDU-ČSL 11, SNK 11), v r.2006 už jen 21
(KDU-ČSL 10, SNK 11). Letos zůstala už jen jedna
jedenáctka. Těžko říct co je toho příčinou. Souhlasím s tím,
že pro voliče je tato situace nezajímavá, zároveň ale
odmítám kritiku letošních kandidátů. Jejich vina to
rozhodně není. Mnohým to bylo jasné, někteří si jen ze
zvyku potřebovali rýpnout, u některých to mohla být
nevědomost. Dostávali jsme totiž i otázky, proč jsme na naši
kandidátku nedali kandidátů např.18. To bohužel není
možné. Zákon to povoluje jen v obcích, kde se volí do počtu
7 zastupitelů. Tam mohou mít na kandidátce o 2 kandidáty
navíc. V obcích kde se volí 11 a více zastupitelů už je
maximální počet kandidátů na kandidátkách omezen právě
počtem volených zastupitelů. V naší obci mohla být
kandidátka jedné strany maximálně s 11 kandidáty.
Aby bylo rozhořčení voličů dokonáno, musela být
kandidátka, aby byla platná, označena alespoň jedním
křížkem. Tak opět stanoví zákon. A tak voliči označili
křížkem stranu a radši i jednotlivá jména, ta se však při
označení strany už nepočítala. Počty hlasů u jednotlivých
jmen jsou tímto tak trochu zkreslené. I rekordních 40
neplatných hlasovacích lístků, ať už jejich neplatnost byla
způsobena omylem či protestem proti nemožnosti výběru,
dává tušit, že volby letos provázely značné rozpaky voličů.
Naštěstí mají možnou nápravu ve svých rukách. Kandidátku
může podat každý občan naší obce starší 18 let.
Závěrem chci poděkovat všem 405 voličům, kteří se i přes
výše popsanou situaci voleb do obecního zastupitelstva
zúčastnili.
Ještě snad odpověď na dotaz, co by se stalo kdyby nebyla
podána ani jedna kandidátka? Obec by řídil pověřený
úředník krajského úřadu…
Ilona Severová

13

Senátní volby 2010 - 2.kolo
konané 22. a 23. října 2010
Kand. Jméno kandidáta
2 Ing. Petr Šilar
Ing. Miloslav
1 Soušek
Volební účast
Oprávněných voličů

Strana

23,10%
867

Zúčastněných voličů

200

Platných hlasů

200

Volební komise.

Česká Beseda
V letošním roce se náš taneční soubor zúčastnil dvou
akcí. První týden v červenci jsme za úmorného horka
zatancovali na festivale RóŜa Kłodzka v polském skanzenu
Pstrazna, který se nachází nedalo města Kudowa Zdroj. Byli
jsme zde jediní zahraniční soutěžní a vlastně i jediná taneční
skupina a za naše vystoupení jsme si přivezli zvláštní
ocenění – maketu růže.
Naše druhé vystoupení se konalo o dva měsíce později
v Bělé pod Pradědem. Bylo to již čtvrtá návštěva Českopolských dožínek na Severní Moravě. A jak jsme v červenci
hledali úkryt před sluncem, tak tentokrát jsme utíkali před
deštěm. Akce však byla pro nás více než úspěšná, krom
potlesku, kterým byli tancující odměněny hned po
vystoupení jsme si odvezli i většinu cen za různé
doprovodné soutěže.
Tímto bych chtěla Vám všem, kteří jste se zúčastnili této
akce předat poděkování od paní Davidové,organizátorky
akce, která by nás ráda přivítala i na příštím ročníku.
Kvůli vystoupení na polském festivalu jsme letos vynechali
III.ročník Festivalu amatérských souborů Pardubického
kraje tančících tanec Česká Beseda. Toto setkání se po
Mistrovicích a Bystrém letos konalo v Kamenci u Poličky.
Svoji neúčast jsme omluvili a doufám na příští rok již
nebudeme chybět.
Touto cestou bych chtěla znovu apelovat na nové
zájemce o náš taneční soubor. Ještě letos nebo počátkem
příštího roku budeme zaučovat partnery našich stávajících
tanečníků a již se nám přihlásili i někteří noví zájemci. Není
v mých silách obcházet dům od domu a zjišťovat zda by
někdo nechtěl tancovat. Proto prosím, máte-li zájem či
chcete-li další informace, napište mi na následující e-mail:
oulukavice.ucto@orlicko.cz Těšíme na nové shledání.
Simona Dudková

Ale paní Lehká říkala,že…
Argument, který jsem se postupem času naučila vnímat
jako fakt, přes který málokdy „jede vlak“. Naše děti
postupně jak dorůstají do věku, kdy mohou nastoupit do
„hasičáku“, tomuto sportu propadají a žijí jím celé dny.
Boty se zavazují zkracovačkou, při vaření musím hádat,
jakým PHP hasit elektřinu či archívy, na židlích a skříních
stále visí provázky, písmenka připomínají mapové značky,
boty se kupují podle toho, jestli v nich půjde dobře běhat
útok…Tak nás hasičák provází již kupu let, a já si stále více
vážím toho, že žijeme v obci, kde jsou lidé ochotni věnovat
svůj volný čas dětem a dávají jim tak zakusit úžasný pocit
kamarádství, smysluplně prožitého času a pomáhají jim
projít snadněji dětstvím a dospíváním. Nyní mi doufám
muži prominou, ale celé roky obdivuji nejvíce Helu Lehkou.
Kolik podvečerů a víkendů směnila se svými povinnostmi,
které na ní stejně počkaly, to může posoudit asi nejvíc zas
jen ženská.
Když se nyní Hela rozhodla své žezlo předat dál, nedalo
mi to, a alespoň tímto ji moc děkuji za vše, co pro všechny
ty „soptíky“ za celé roky udělala.
L.Kristková

p. Helena Lehká a její soptíci.

Vystoupení Besedy v polském Pstraznem.

Diplomy za účast v soutěži Róza Klodzka

Start mladších žáků ve složení zleva Zuzka Haufová, Janča
Dudková, Jirka Chládek, Michal Kristek a Honza Hauf.
V okresním kole v branném běhu obsadili 1. místo ze 45startujících

Starší žáci na střelbě ve složení zepředu Kuba Maixner, Honza
Mikyska, Vojta Uchytil, Damiána Jansová a Kuba Jiskra.
V okresním kole v branném běhu obsadili 2.místo ze 42 startujících

Kam si vyrazíme?
V sobotu 13.listopadu 2010 Vás zve restaurace „U Beranů“
na vítání „martinského vína“ s cimbálovou muzikou „Jaro“
Jana Dostála. Akce se koná ve všech prostorách restaurace.
Čeká Vás bohatý výběr vín, kuchyně a překvapení.
Objednávky laskomin a místenek se přijímají na baru, nebo
tel.: 775 122 726. Vstupné činí 60,-Kč.
Tradiční akce „Předvánoční setkání seniorů“ mění den
konání a místo nedělí se přesouvá na sobotu před první
adventní nedělí. Letošní setkání se tedy uskuteční v sobotu
27.listopadu 2010 od 14,00 hod. v zasedací síni obecního
úřadu. Z důvodu menšího prostoru než jaký nabízela
sokolovna, je i letošní program komornější, ale přesto se
doufám bude líbit. Těšit se můžete na vystoupení Homolské
Heligonky, která hraje a zpívá s harmonikou a kytarou
písně, které znáte a máte rádi a které si budete moci zazpívat
nebo si při nich zatancovat. K tanci zahraje i p.O.Kolomý.
Další sobota 4.prosince 2010 je vyhrazena hasičům. Sbor
dobrovolných hasičů zve své členy a příznivce do zasedací
síně obecního úřadu na výroční valnou hromadu, která
začíná v 19,00 hod.
Den na to, v neděli 5.prosince „chodí čerti“ a i když
sokolovnu zatím nemáme, určitě na některé zlobiváky
nezapomenou a objeví se i letos. Prý ještě dají vědět kde a
v kolik….

-

poslední letošní sběr odpadů se koná 10. prosince
bio popelnice se budou vyvážet do konce listopadu

-

horní brána na hřbitově bude uzamčena z důvodu
zvýšeného počtu krádeží

Povinné kontroly komínů pro každého
Každý komín, který je připojený k funkčnímu kotli na
vytápění, musí od ledna 2011 alespoň jednou za rok
zkontrolovat kominík. Říká to nový předpis o požární
bezpečnosti. Týká se to rodinných a bytových domů, ale
také chat a chalup. Zatímco doteď kominík při čištění
vystavil jen stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kontrole.
Slouží k tomu formulář, který je přílohou nového předpisu.
Kvůli vyplňování dokumentu se čištění prodraží o cca 300
Kč. Tomu kdo dokument nebude mít a vyhoří kvůli
špatnému komínu, hrozí pokuta až 25 tisíc korun. Navíc se
může stát, že pojišťovna odmítne zaplatit část škody.
Nový předpis však znamená také úlevu. Kdo vytápí dřevem
nebo uhlím, doteď si musel na čištění šestkrát ročně zvát
kominíka. Teď bude nově komín čistit sám, a to jen třikrát
za rok. Zda to dělá dobře, potvrdí roční kontrola.
Telefon na kominíka – p.Jakeš – 605 822 923
Kolik je požárů kvůli špatným komínům ročně?
- špatná konstrukce komínů – 81
- zazděný trám v komíně – 60
- spáry v komíně – 33
- jiskry, vznícení sazí – 140
Celkem za rok kvůli problémům s komínem vyhoří přes 300
lidí!

Koho neodnese čert, může se s klidem zúčastnit středečního
rozsvěcení vánočního stromku. Stromeček společně
rozsvítíme 8.prosince v 17,00 hod. pod altánem na návsi.
Připraven bude i doprovodný program. Jaký, to zatím
neprozradíme. Langoše ale určitě budou :-)

Anketa z našeho webu:
Měl by být sportovní areál u sokolovny oplocen?
a) ano, oplocen a v noci uzavřen
90 (36,7%)
b) ano, oplocen, ale stále otevřen
76 (31%)
c) ne, vždy byl volně přístupný
79 (32,2%)
od 2.9.2010 celkem hlasů: 245

Pro příklad co dokáže špatný komín nemusíme chodit
daleko. Letos jsme to mohli vidět na dolním konci.

REKLAMA
KRÁTKÉ ZPRÁVY
-

ustavující schůze
zastupitelstva se koná
ve středu 10.11.2010
v 19,00 hod.

-

jako reakci na přání
občanů, od jara pokusně
zkoušíme osvětlení
autobusové zastávky
pod kostelem solárním
světlem

Něco se snad povedlo
Jak už to tak bývá, konec volebního období je časem
hodnocení uplynulých čtyř let s úvahami o tom, zda se
plánované záměry povedly, přijatá usnesení byla správná a
ku prospěchu obce a jejích občanů. Ohlédněte se se mnou a
posuďte sami co se povedlo a za co dáváte palec dolů.
Obec pokračovala v rekonstrukci a budování nových
chodníků – pro někoho užitečná věc, pro někoho vyhozené
peníze. Do školy i do práce můžete používat místo
frekventované komunikace novou cyklostezku spojující
Žamberk a Letohrad, kterou doplňuje odvodnění chránící
nemovitosti na horním konci od škod způsobovaných
přívalovými dešti. Nově byla vybudovaná komunikace
včetně kanalizace a veřejného osvětlení z Lánice k Jamallu.
Ve škole byla s pomocí dotací dokončena výměna oken,
akumulační kamna nahradilo nové plynové topení.

S pomocí dotace ve výši 14.000 Kč oblékla kaplička nový
kabát. Má natřenou střechu a fasádu.
Pro podporu spolkové činnosti byl zakoupen 9-místný
Mercedes, který využívají téměř všechny spolky. Přistavěna
byla garáž za obecním úřadem, v kanceláři úřadu bylo opět
s pomocí dotace zřízeno pracoviště Czech POINT, jehož
služby se občané postupně učí využívat.
Do své účetní a majetkové evidence obec převzala od
Ministerstva zemědělství ČR
protipovodňové opatření
v hodnotě téměř 10 mil Kč – poldr v Záhoří. Cestu k němu,
stejně jako několik dalších, lemují nově vysázené aleje
stromů. Co se dotkne téměř každého z Vás, jsou zahájené
pozemkové úpravy.

I letošní výměnu oken zlevnila dotace z POV, tentokrát ve
výši 100.000 Kč

Nově vysázená alej z Lánice k poldru. Na výsadbu jsme
získali dotaci 80% nákladů tj. 82.416 Kč. Cestu teď lemuje
14 ks břízy bělokoré, 10 ks jabloní, 1 borovice, 100 ks trnky
obecné a 100 ks růže šípkové.
O prázdninách se ve škole opět pilně pracoval. Na řadu
přišla poslední část výměny oken.
Byl schválen nový územní plán a v souladu s ním vyrostly
v obci dvě fotovoltaické elektrárny. Dalším žadatelům o
tento druh stavby nebylo vyhověno, schválen nebyl ani
záměr stavby větrných elektráren. S odstupem času a
vývojem situace kolem těchto zdrojů energie, můžeme my i
žadatelé hodnotit, do jaké míry to bylo rozhodnutí správné.
S pomocí dotací z projektu Malé památky Orlicka jsou
opraveny všechny drobné sakrální stavby v katastru obce,
opravy se dočkala márnice a kašna na hřbitově. S pomocí
sbírky máme v kostele nové varhany. I díky nim jsme se
zapojily do Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad a
v našem kostele tak máte možnost vyslechnout koncerty
pořádané v rámci tohoto festivalu.

Nemohu zapomenout ani na většinou již tradiční sportovní a
kulturní akce – volejbalový turnaj, výstavy obrazů,
keramiky, ručních prací, vánoční vazby, rozsvěcení stromu,
setkání seniorů aj. Významným počinem v oblasti kultury,
bylo očekávané vydání knihy „Lukavice, historie obce a
osídlení“, kterou už si zakoupilo 181 čtenářů.
Tento týden čeká kontrola dokončené parkoviště u
sokolovny a hlavní investiční akce letošního roku,
sokolovna, na svůj termín dokončení 20.12. teprve čeká.
Když se to povede, bude symbolickým vánočním dárkem.
I když je spousta věcí, které na svoje vybudování či opravu
teprve čekají, i když jsme si na dofinancování sokolovny
museli vzít úvěr, který budeme splácet 10 let, troufnu si říct,
že v obci byl za toto volební období profinancován největší
objem prostředků v historii a stejné je to s výší získaných
dotací.

I když se podobné články objevují ve zpravodajích většinou
před volbami, mě je to trochu proti srsti a vždy si říkám, že
lidé přece v obci žijí a vidí jak obec funguje. Na druhou
stranu zastupitelé dostanou ve volbách mandát od svých
voličů a jim jsou morálně povinni prokázat jak s ním
naložili.
Děkuji všem zastupitelům za spolupráci v uplynulém
volebním období, za to, že jsme se oprostili od jakéhokoliv
politikaření a veškeré rozhodování bylo vedeno snahou najít
nejlepší možné řešení. Zvláštní poděkování patří MUDr.
Lence Kristkové a Mgr. Marku Hoffmannovi, jejichž
aktivní a zodpovědný přístup k práci zastupitele byl opravdu
vzorný. Doufám, že si v letošních volbách dali jen pauzu.
Snad mohu konstatovat za všechny zastupitele – něco se
snad povedlo. Největší odměnou bude, pokud se na tom
shodnete s námi.
Ilona Severová, starostka

V době kdy prohlížíte tyto fotky, je už sál sokolovny
vymalovaný a obkládá se.

Prostor před stavbou parkoviště.

Přístřešek nad bezbariérovým vstupem. Abychom mohli mít
bezbariérový vstup, musel být chodník zakončen 2 schody.
Budou opatřeny zábradlím a sjezdem pro kočárky.

Parkoviště s kapacitou 19 stání, z toho 2 pro imobilní osoby.
Pro tento projekt realizovaný na území MAS Orlicko
bychom měli obdržet prostředky z programu LEADER ve
výši 451.352 Kč (90% způsobilých výdajů).

Jeden z kontrolních dnů.

I za druhou fotbalovou brankou budou tyče se sítěmi tak,
aby míč neutíkal kam nemá. Na tento „problém“ upozornily
děti v anketě.

Mantinely u hokejového hřiště, střídačky a ostatní mobiliář
mají nový nátěr.

Školka má nové webovky
Prázdniny skončily a v naší školce začal nový školní rok.
Rozloučili jsme se s nejstaršími dětmi a na jejich místo
nastoupily nové. Nejdůležitější pro nás je, aby děti se cítily
v mateřské škole spokojené a líbilo se jim mezi svými
kamarády. Jako každý rok nás čeká mnoho akcí např.
Návštěvy divadel, koncertů, přípravy besídek, veřejná
vystoupení, soutěže, výstavy, plavání atd.
Přejeme si, aby si děti odnášely z MŠ hezké zážitky a hodně
nových poznatků. První naší akcí byla výstava hub
"Krakonošova zahrádka". Děkujeme všem, kteří se podíleli
na jejím uspořádání, dětem z celé školy za donesení hub a
paním učitelkám z MŠ za jejich aranžování.
Od července je možné využívat nové webové stránky
mateřské školy: www.mslukavice.estranky.cz
paní učitelky z MŠ

Důležitý krok v lidském životě – první den ve škole.
Letošních prvňáčků bylo 13.

Co dělat s odpadky v domácnostech?

Účastníky akce „Noc světlušek“ čekaly na stanovištích
různé úkoly a také třeba vodník

nebo pirát s dřevěnou nohou.

Velkou atrakcí bylo vypouštění lampionů přání. Jeden byl
vypuštěn i s přáním úspěšného dokončení sokolovny.

Správná odpověď zní: vytřídit je! Někomu může
separace odpadů připadat jako zbytečná věc, tak to ale
není! Tříděním odpadu můžeme výrazně ovlivnit naše
životní prostředí.
Každý by si měl uvědomit, že velkou část toho, co
vyprodukujeme, tvoří odpady, které lze znovu využít. Proto
se vyplatí začít třídit už doma. Nemusíte kupovat nové
odpadkové koše. Stejně poslouží i tři igelitové tašky – na
papír, plasty a sklo. Například vytříděný papír je možné
recyklovat až sedmkrát!
Plasty jsou také výborně
recyklovatelnou surovinou. Z PET lahví se například vyrábí
vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a
spacáků nebo se přidávají do takzvaných zátěžových
koberců. Díky recyklaci skla potom vznikají nové lahve na
minerálku či pivo.
Množství odpadů z našich domácností můžeme výrazně
ovlivnit už při samotném nákupu. Příkladem jsou mycí
prostředky na nádobí. Pokud stále kupujeme saponát v
plastikové (PET) lahvi, obal zabere mezi odpadky po
vyhození vždy několikanásobně více místa, než obal od
náhradní náplně. Tou pochopitelně můžeme plnit do již
jednou zakoupenou láhev. Ušetříme tak nejenom zmiňovaný
obal, ale také svoji peněženku.
K třídění odpadů v domácnostech stačí opravdu velmi
málo. Pořiďte si tři nádoby, do kterých budete jednotlivé
odpady odkládat. Takto vytříděný odpad potom vhoďte do
správného kontejneru. Plasty můžete odevzdat při
pravidelných svozech, modrý kontejner je určen pro papír,
do bílého nebo zeleného kontejneru vhoďte sklo a vše je
hotovo. „Třídit doma je velmi důležité. Pokud v jedné
odpadkové nádobě skončí vše nepotřebné, nelze již materiál
dále dotřídit a zpracovat,“ vyjádřil se Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu.

Jedna z neposečených ploch, které dělají naší vesnici
ostudu.

DEN ZAHRÁDKÁŘŮ

Letos počasí opravdu vyšlo.

Ocenění v soutěži Rozkvetlá Lukavice obdržela p. Marie
Jansová za svůj pravidelně krásně upravený vchod do
kadeřnictví, který potěší zákaznice i kolem jdoucí.

Návštěvníci mohli spolu s orchidejemi shlédnout i výstavu
dřevěných soch M. Petra, který je autorem sochy Karla IV.
vedle obecního úřadu a sochy P. Diviše před divadlem
v Žamberku

Na výstavě orchidejí se sešlo 43 exemplářů od místních
pěstitelů.

Úspěch měly také vystavené fotografie Antonína Dolečka.

Právě se naskladňuje 800 výtisků knihy.

Slavnostní představení knihy 11.11.2010. Zprava J. Dudek,
PharmDr. V. Svačina, a S. Adamec.

Poděkování patří i třem Mariím – Novotné, Duškové a
Martinkové, které vypisovali údaje z matriky a dalších
podkladů. Nezastupitelná je také role badatele Jiřího
Dudka, který se snažil do knihy dostat co nejvíc informací,
fotek a zajímavostí a na vydání knihy má velký podíl.

lístek k trvalému pobytu a předloží doklady stanovené
zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí
vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi
vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá
omezenou platnost.
Při narození dítěte není potřeba
hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě
trvalého pobytu matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý
pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu se
narodilo, pokud se rodiče nedohodnou jinak. Rodiče pak
mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s
doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu. V případě,
že dítě je občanem České republiky a narodilo se v cizině,
je jeho trvalým pobytem sídlo zvláštní matriky. Při úmrtí
občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na
ohlašovně, ta tuto změnu provede sama na základě kopie
úmrtního listu z matriky.

V minulých měsících se nám několikrát opakovali
dotazy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a
přihlášení trvalého pobytu na ohlašovnu.

Základní informace k přihlašování
trvalého pobytu
 Přihlášení k trvalému pobytu (TP)
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v
České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě,
kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může
mít jen jeden trvalý pobyt, a to v objektu, který je označen
číslem popisným a orientačním, a který je určen pro
bydlení,
ubytování
nebo
individuální
rekreaci.
Odhlašování trvalého pobytu se neprovádí. Občan je
odhlášen automaticky tím, že se přihlásí na nový trvalý
pobyt.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná
práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
S účinností od 1. 7. 2009 lze na žádost obyvatele v
evidenci vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být
doručovány písemnosti. Tuto adresu, její změnu nebo
zrušení, ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu.

Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí
ohlašovně v místě nového trvalého pobytu (příslušný
městský nebo obecní úřad).
 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen
předložit:
•

platný občanský průkaz, u něhož není oddělena
vyznačená část po předchozí změně trvalého pobytu, občan
České republiky po ukončení pobytu v cizině předkládá
platný cestovní pas České republiky, občan po nabytí
státního občanství České republiky předkládá doklad o
nabytí státního občanství, dokladem totožnosti občana
mladšího 15 let je při přihlášení jeho rodný list, pokud
není uveden v občanském průkazu rodiče, se kterým se
přihlašuje

•

doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z
katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s
doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí),
nebo o oprávněnosti užívat byt (nájemní smlouva, dohoda
o užívání bytu, atd.), je-li nájem na dobu určitou, která
již uplynula, také doklad o prodloužení nájmu (evidenční
list, dodatek, potvrzení o trvání nájmu)

Není možné se na vlastní žádost přihlásit na úřední adresu
sídla ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému
byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení
úředně zrušen, nebo který se po ukončení pobytu v cizině
nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost
přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu
a požaduje vyřízení OP, což vyžaduje nějaký trvalý pobyt.
Občané cizí státní příslušnosti se přihlašují k pobytu dle
zvláštních právních předpisů na cizinecké policii.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
občan oznámí osobně na ohlašovně podle místa trvalého
pobytu. Žádost o ukončení může také písemně zaslat.
 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)
•

Změnu údaje místa trvalého pobytu ohlašuje občan
osobně.

•

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit
jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné
moci.

•

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho
zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.

•



Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům
byla rozhodnutím soudu omezena, také jeho zákonný
zástupce (opatrovník).

Jaké jsou podmínky a postup pro změnu

TP
Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na
příslušnou ohlašovnu, kde vyplní a podepíše přihlašovací

• pokud přihlašovaná osoba není oprávněnou osobou,
tedy osobou starší 18 let, způsobilou k právním úkonům,
která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti (doložit
dokladem), pak je nutná ještě osobní účast takové osoby,
aby ztvrdila svým podpisem souhlas s přihlášením na
přihlašovacím lístku. Osobní účast se nevyžaduje, pokud
přihlašovaný předloží kromě dokladů od bytu i písemný
souhlas oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem.
Dalšími tiskopisy jsou:
• plná moc k zastoupení při ohlášení změny trvalého
pobytu,
•

souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu
oprávněné osoby,
Jsou k dispozici ke stažení a je na nich nutné úřední
ověření podpisu.

 Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte
uhradit
Za změnu místa trvalého pobytu zaplatí občan hotově na
ohlašovně správní poplatek dle zákona o správních
poplatcích, položka 2, písmeno d) 50 Kč za osoby uvedené
na
jednom
přihlašovacím
lístku.
Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

podat odvolání u správního orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal.

 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu je správním
řízením, kde po splnění zákonných podmínek, po
předložení všech potřebných dokladů a po uhrazení
správního poplatku, ohlašovna na počkání změnu
zaeviduje. Rozhodnutí se nevydává, protože se žádosti
vyhovuje v plném rozsahu.

 Související úkony a návody
Se změnou trvalého pobytu souvisí:

 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Změny místa trvalého pobytu na ohlašovně se účastní
přihlašovaný nebo jeho zástupce, popřípadě osoba, která
vlastní byt nebo dům, nebo která je oprávněná užívat byt,
pokud touto osobou není přihlašovaný sám.Ohlašovna je
pak dále povinna ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny
oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených
osob s uvedením jména, příjmení a data narození
oprávněné osoby (nájemce nebo vlastníka, ne
přihlašovaného, pokud jím není). Vlastníkovi objektu,
který vlastnictví prokáže, na jeho písemnou žádost
ohlašovna sdělí jméno, příjmení a datum narození
občana, který je přihlášen k trvalému pobytu v uvedeném
objektu. Správní poplatek činí 50 Kč za každou započatou
stranu výpisu.
 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli
požadovány
Občan je dle zákona o občanských průkazech povinen
požádat o vydání nového občanského průkazu do 15
pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa
trvalého pobytu. Občan, který v zákonné lhůtě po změně
údaje místa trvalého pobytu nepožádá o nový občanský
průkaz se dopouští přestupku a lze mu uložit pokutu do
5000 Kč.
Je potřeba:
•

vypsaná žádost o vydání občanského průkazu

•

stávající občanský průkaz

•

potvrzení o
ohlašovnou

•

1x fotografie odpovídající vyhlášce (viz občanské
průkazy).

změně

trvalého

pobytu

 Příslušné informace můžete získat také z jiných
zdrojů nebo v jiné formě
Na webových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz, portál veřejné správy.

• vyřízení nového občanského průkazu
• nahlášení změny tam, kde u Vás vedou údaj o místu
trvalého pobytu
(lékař, banka, pojišťovna, důchodové, zaměstnavatel,
adt.)
 Zrušení trvalého pobytu správním řízením
Z trvalého pobytu nelze nikoho odhlásit, ale lze pouze
změnit adresu trvalého pobytu. Pokud by totiž bylo
možné někoho odhlásit, nemusel by se už nikde přihlásit, a
to je v rozporu se zákonem, neboť každý občan musí mít
uveden údaj o trvalém pobytu.
Oprávněná osoba (majitel nemovitosti, pronajímatel) může
však podat ohlašovně návrh na zrušení údaje o místu
trvalém pobytu osoby, která je v jeho nemovitosti trvale
přihlášena. Ohlašovna pak formou správního řízení zruší
údaj o místu trvalého pobytu takové osoby, 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).
Pokud ohlašovna zruší údaj o místě trvalého pobytu, pak
platí, že místem trvalého pobytu tohoto občana bude nadále
sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi
trvalý pobyt úředně zrušen. Novou oficiální adresou občana
pro evidenční účely a pro komunikaci s úřady tedy bude
napříště sídlo ohlašovny, 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.

vystavené

 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Zjistí-li ohlašovna nějaké nedostatky v předkládaných
dokladech nebo rozpor uváděných údajů s údaji v
informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k
jejich odstranění, ve lhůtě nejméně 15 dnů. Pokud občan
nedostatky neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že
změna trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna
rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu z moci
úřední ve správním řízení, byl-li zápis proveden na základě
pozměněných, neplatných nebo nepravdivě nebo nesprávně
uvedených skutečností. Proti těmto rozhodnutím je možno

Materiální pomoc z naší obce pro postižené povodněmi
putovala do Frýdlantu v Čechách. Všem kteří do této
povodňové sbírky přispěli, patří poděkování za projevenou
solidaritu.

