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Jak ta zima na odchodu
pořád jenom pláče
a z těch slz už moře vody
přes kameny skáče.
Jaru to už nevadí,
že si zima stýská,
šaty si už zkracuje,
střevíčky si blýská.
Po ránu mu při práci
kos na píšťalu píská.
F.Š.

ROČNÍK XVII.

Obecné závaznou vyhlášku č.4/2011 o místním
poplatku ze vstupného
(vyhláška najdete na úřední desce a na webových
stránkách obce)
- usnesení č.1/2011 k určení pravomocí k rozpočtovým
opatřením
- směnu obecní p.č. 371( 65 m2) za stejně velký díl
z parcely č.370/1 v majetku L.a L. P.. Každá ze stran
uhradí polovinu nákladů.
Neschválilo:
- žádost Domova sv.Josefa a Gymnázia Žamberk o
příspěvek na provoz a vybavení
- žádost o prodej komunikace p.č.2050 žadatel J.K.
I.Severová, starostka
-

Ze zastupitelstva

Poplatky za odpady a za psa

Obecní zastupitelstvo m.j.: 10.11., 16.11., 14.12.
Vzalo na vědomí:
- poděkování za uspořádání humanitární sbírky
- doporučení J.Dudka ohledně distribuce knihy o obci
- opakované vysvětlení k dotazu F.Šebrleho, proč jeho
synovi nebyla poskytnuta půjčka z FRB v plné výši
(jelikož OZ nepovažovalo za dostatečnou záruku ručení
nemovitostí s nájemníky v Lukavském Dvoře.)
- info o ústním a písemném upozornění majitelů čp.21 o
problému s vytékáním splašků na chodník.
- Dopis Římskokatolické farnosti Letohrad informující o
nutnosti pořízení nových závěsů zvonů lukavského
kostela a elektrického pohonu ke zvonění
- Žádost skupiny občanů o zjištění možnosti zastavování
vlaků na zastávce v Lukavici (z 28 spojů jich 10
nezastavuje). Žádost o změnu jízdního řádu byla
zaslána ČD.
Schválilo:
- do uvolněné funkce starostky I.Severovou a do
neuvolněné funkce místostarosty ing. J.Macháčka
- jednací řád zastupitelstva
- složení kontrolního a finančního výboru
- záměr a následně prodej st.p.č. 369/2 (10 m2) a p.p.č.
2053/2 (3m2) a 2053/1 (27m2) žadateli J.Š.. Náklady
spojené s převodem hradí žadatel.
- rozpočtovou změnu č.5/2010
- rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na
rok 2011
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů
- Obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 o místním
poplatku ze psů
- Obecné závaznou vyhlášku č.3/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství

Začátek roku
znamená zvýšené výdaje pro naši
peněženku. Tak jako každý rok jsou splatné poplatky za
odpady a psa. Poplatky je možno platit hotově v kanceláři
obecního úřadu nebo převodem na účet číslo 4122-611/0100
KB Letohrad (v.s. = čp. domu), a to do 30.4.2011. Částka
zůstává stejná jako vloni, tzn. poplatky za odpad činí
350 Kč za osobu v domácnosti, které nevlastní popelnici,
430 Kč za osobu v domácnosti, která vlastní popelnici a
bude využívat 39 svozů/rok a 500 Kč za osobu
v domácnosti, která vlastní popelnice a chce využívat 52
svozů (každý týden celoročně) . Četnost svozů je rozlišeno
barvou známky.
Popelnice na domovní odpad nadále můžete zakoupit na
našem úřadě a to za cenu: plast 120 l = 810,-Kč nebo 240 l
= 1000,- Kč, pozink 110 l = 800,- Kč. Popelnice na
bioodpad (hnědá), dotovaná obcí, stojí 120 l = 530,-Kč a
240 l = 800,-Kč. Popelnice na bioodpad můžete mít také
v nájmu za 200,-Kč ročně a po zaplacení celé sumy bude
popelnice vaše. Svážení bioodpadu je bez poplatku.
Poplatky za psa od stáří 3 měsíců činí 100 Kč a za
každého dalšího psa 250 Kč.
Poplatky za odpad i za psa se řídí podle obecně závazných
vyhlášek č. 1/2011 a 2/2011, které jsou schváleny
zastupitelstvem a vyvěšeny na internetových stránkách
obce.
S. Dudková, účetní

Svozy popelnic
-

-

Svozový den je čtvrtek, popelnice
ponechte na místě dokud nebude
vyvezena.
domovní odpad se vyváží každý sudý
týden (39 svozů)
bio odpad se vyváží každý sudý týden od 1.4 do 30.11.
popelnice se starou samolepkou se budou vyvážet do
konce února
svoz velkoobjemových odpadů: 4.2.,1.4.,3.6.,5.8.,7.10.
a 9.12.; nebezpečné odpady: 1.4. a 7.10. 2011

Společenská kronika
Blahopřejeme jubilantům
6.1.
Stanislav Slavík
30.1.
Anna Šafářová
31.1.
Božena Slavíková
2.2.
Anna Barnetová
3.2.
Miroslav Haupt
6.2.
Hana Houdková
19.2.
Hana Kotyzová
23.2.
Marie Kašparová
15.3.
Josef Dušek
23.3.
Jiří Mlatec
24.3.
Josef Suchomel
28.3.
Věra Hladíková
31.3.
Pavel Vencl
3.4.
Josef Gregárek
6.4.
Leopold Dostálek
10.4.
Vít Vrba
15.4.
Ludmila Šlesingerová
20.4.
Jaroslava Klášterecká
20.4.
Jan Hubálek
21.4.
Marie Čevelová
23.4.
Jan Friml
28.4.
Rudolf Holeček
30.4.
Jan Dostál
30.4.
Antonín Doleček
Vzpomínáme
2.11.2010 Miloslav Doskočil
5.11.2010
Stanislav Dostál

60 let
60 let
60 let
70 let
50 let
50 let
50 let
60 let
70 let
50 let
81 let
85 let
60 let
60 let
70 let
85 let
50 let
88 let
86 let
91 let
80 let
75 let
50 let
50 let

52 let
60 let

čp. 295
čp. 150
čp. 203
čp. 121
čp. 175
čp. 77
čp. 308
čp. 298
čp. 216
čp. 240
čp. 22
čp. 133
čp. 318
čp. 303
čp. 151
čp. 200
čp. 218
čp. 37
čp. 238
čp. 104
čp. 110
čp. 155
čp. 269
čp. 231

čp. 310
čp. 249

* V pátek 25.února 2011 se bude konat první ples v nové
sokolovně. Bude to Lukavský ples, který pořádá SRPDaŠ
Lukavice a jehož výtěžek je pravidelně věnován místní
základní a mateřské škole. Ples začíná ve 20,00 hod. a na
programu bude mít mimo jiné předtančení, 2 tomboly a
výbornou kuchyni vč. sladkých pokušení z kuchyní
maminek. K tanci a poslechu bude hrát MONITOR.
Vstupné s místenkou = 80,-Kč. Předprodej na obecním
úřadě od 16.2.2011.
* Na 1.dubna se připravuje Aprílová oldies disco.

Ani letos Mikuláš na lukavské děti nezapomněl. Přišel je
navštívit s andělem a čertovskou družinou do hasičské
zbrojnice.

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

Rozsvícení vánočního stromu doprovázely ukázky
kovářského řemesla, které předvedl umělecký kovář M.
Bednář. Svou výheň rozpálil přímo před obecním úřadem.

Dne 10.11. se dožil 90 let p. Fr. Kolomý. Při této příležitosti
proběhla slavnostněji v pohostinství u Malečků i pravidelná
schůze zahrádkářů, Sešli se na ní také další zakladatelé
místní ZO p. Vrba a Paďour, který za všechny p. Kolomému
popřál. Závěrem se promítali staré záběry z historie obce.
Poděkování patří i našim členkám, které připravili pestré a
chutné občerstvení.

Kam za kulturou:
* Samozřejmě na slavnostní otevření sokolovny v pátek
21.1.2011 od 15,00 hod. Kompletní program na jiném
místě. Součástí programu bude autogramiáda M.
Orlowského a J. Panského.

I když to na fotce vypadá, že koledy zpívala starostka,
skutečnost byla jiná. Koledy zazněly v podání pěveckého
souboru Lukaváček, který vede p.učitelka Eva Kaplanová.
Hudební doprovod zajišťuje p. M. Malá.

Prodejní výstava vánoční vazby z dílny Květeny S.
Mikyskové, keramiky S. E. Bednářové a damascénské oceli
M. Bednáře byla ke shlédnutí v zasedací síni.

Tradiční předvánoční setkání seniorů se tentokrát konalo
v zasedací síni obecního úřadu. Lukaváček zazpíval
žertovnou operetku o Karkulce, hlavním hostem byla
Homolská heligonka.

(sedlo od silnice před Suchým vrchem) nad Červenou Vodou
a Boříkovicemi až na křížení tras žluté a zelené směrem
k Boudě (U třech pánů).
Od 1.12.2010 by mělo být opět v provozu Informační
centrum a sociální zázemí na Červenovodském sedle .
Provoz předpokládáme až do konce zimní sezóny
každodenně. Z důvodu dodržování podmínek dotace na
výstavbu objektu bude omezen sortiment podávaného
občerstvení. Převažovat budou teplé a studené nápoje a
z jídla pouze balené potraviny. Prosíme o pochopení této
situace, která bude trvat až do konce roku 2015 a nemá ,
pokud nechceme vrátit dotaci ( 9 mil.Kč) , jiné řešení.
Další novinkou provozu běžkařských tratí je rozšiřování
informovanosti o lyžařských běžeckých trasách a o stavu
jejich úpravy . Vedle již osvědčených kamer na sedle a na
Suchém vrchu a uvádění informací o úpravě běžeckých tratí
jak na webech ( např. www.orlicko.cz, www.cenkovice.com
nebo www.holidayinfo.cz) , tak na teletextu ČT 1 a ČT 2
budeme v nejbližších měsících osazovat nové mapy a
směrovky , vydáme novou mapu běžkařských tratí a
zejména nabídneme nový systém v on-line sledování úpravy
tratí pomocí GPS. Tento systém umožní běžkařům na
hlavních informačních webech a na kamerách sledovat
aktuální informace , které tratě a v jaké době byly upraveny.
Poslední novinkou letošní sezóny bude zpoplatnění
parkoviště na Červenovodském sedle. Sdružení obcí Orlicko
počítá se sazbou 30 Kč za den. K tomuto nepopulárnímu
opatření jsme byli nuceni přistoupit po letech hledání
možných zdrojů alespoň na částečné pokrytí nákladů přímo
souviseních s provozem rolby při úpravě tratí. Tyto náklady
se ročně pohybují okolo 500 tis.Kč a jsou z větší části
hrazeny z příspěvků části členských obcí Sdružení obcí
Orlicko. Menší část pak pokrývají příspěvky z reklamy firem
Česká spořitelna a.s., Eurovia Vinci a.s. , VAK Jablonné nad
Orlicí a.s. nebo VAKSTAV s.r.o. Věříme , že parkovné bude
pochopeno ze strany uživatelů lyžařských běžeckých tras
jako jejich příspěvek na udržení a rozvoj této významné
zimní aktivity v regionu Orlicka.
V závěru ještě informace
o provozu skibusů, které začnou jezdit opět koncem
prosince a to na dvou linkách. Jedna tradičně z České
Třebové přes Lanškroun a Čenkovice na Červenovodské
sedlo a druhá ze Žamberka přes Letohrad a Jablonné na
sedlo a dále , což je novinka této sezóny, do Červené Vody
a na Mlynický dvůr do nové otevíraného lyžařského centra
Skipark Červená Voda.
Otevření
nejmodernějšího
lyžařského areálu v Orlických horách zároveň otevírá díky
nové vyhřívané čtyřsedačkové lanovce další možnost
nástupu do lyžařských stop.
Na setkání v lyžařské stopě se těší za Sdružení obcí Orlicko

Miroslav Wágner
předseda Orlicka

Antonín Fiala
manažer Orlicka

Heligonka ing. P. Šimáčka si s posluchači rozuměla. Hrálo
se i do ouška.
Tisková zpráva
o provozu Lyžařské běžecké
oblasti Buková hora – Suchý vrch v sezóně 20102011.
Sdružení obcí Orlicko jako provozovatel si Vás dovoluje
informovat o novinkách v provozu strojově upravovaných
běžkařských tratí na Bukové hoře a Suchém vrchu v zimní
sezóně 2010-2011. Technika na úpravu tratí je připravena a
čekáme na první sníh. Frekvence úpravy bude jednou týdne
před víkendem a před svátky v celém rozsahu (všechny
lyžařské tratě), jednou týdne, zpravidla ve středu, pak
zkrácená úprava okolo Bukové hory a na Suchý vrch. Trasa
Červenovodské sedlo – Suchý vrch bude upravována častěji
díky technice provozovatelů bufetu na Suchém vrchu.
Novinkou této sezóny v úpravě tratí je nová trasa z Hvězdy

Pokud Vaše dveře zdobí písmena K+M+B, je to neklamným
znamení, že Vás navštívili Tři králové. Výtěžek sbírky byl
letos zase o trochu větší než loni a činil 44.475,-Kč.
Organizátoři sbírky děkují za Vaše příspěvky.

Environmentální výchova v lukavské
„Sedmikrásce – škole souznění“

činnostech žáků a dění v ZŠ můžete sledovat na webových
stránkách školy: www.zsamslukavice.estranky.cz.

Environmentální výchovou (EVVO) se naše škola
zabývá již několik let a získala v ní několik významných
ocenění. Její hlavní náplní je výchova k odpovědnému
zacházení s životním prostředím. Letošní školní rok jsme
oblast EVVO zahájili velkým úspěchem v krajské
ekologické soutěži „Zelený Pardoubek“, ve které naše škola
obsadila 5. místo v kategorii pro děti a mládež.
Krásné slunečné podzimní počasí jsme využili
v měsíčním projektu „Babí léto v přírodě“, v němž se
uskutečnilo několik ekologických akcí. Na vycházce k nově
vybudovanému poldru v Lukavici čekalo děti plnění
zajímavých přírodovědných úkolů a seznámení s tímto
stavebním dílem.

Zprávičky z MŠ

Zanedlouho jsme v suterénu školy uspořádali
výstavu hub a podzimních plodů, na které se podíleli žáci,
rodiče, pedagogové a mateřská škola. Den zvířat letos
zpestřila beseda s veterinářkou MVDr. Janou Štefkovou,
která nám povyprávěla o svém povolání. Nechyběl ani
prostor na zvídavé dotazy dětí. Nová pro nás
byla také exkurze
do obory daňků a
muflonů
na
Žampachu, kterou
jsme
navštívili
v polovině října.
Od majitele pana
Dobeše se děti
dozvěděly spoustu
zajímavých
informací o životě těchto krásných zvířat,
viděly je z bezprostřední blízkosti také při
krmení. Exkurzi jsme zakončili návštěvou
žampašského arboreta.
Na konci října se žáci 5. ročníku zapojili do
pokusu o vytvoření světového rekordu
tvorbou znaku obce Lukavice z odpadových
materiálů, který vyhlásila společnost EKOKOM. Vznikla tak největší galerie znaků měst
a obcí České republiky, která bude vystavena
13. – 17. prosince 2010 v jednotlivých krajích,
dále 13. – 16. ledna 2011 na veletrhu GO a
Regiontour 2011 na výstavišti v Brně.
Již tradičně se naše škola věnuje sběru
bylinek, šípků, kaštanů a pomerančové kůry.
V posledních měsících byly děti opravdu pilné
a patří jim za to velké poděkování a ocenění.
Za získané finance byl zakoupen stůl na ping pong, který mohou žáci využívat ve volných
chvílích.
Veškeré informace o dalších zajímavých

V naší školce se stále něco děje. Na podzim jsme využily
pěkného počasí a navštívily v Letohradě-Bažantnici novou
naučnou stezku.
Měly jsme i kulturní akce: představení ve školce a
pohádku Zlatovláska v Letohradě. Na Cecilii, patronku
hudebníků, jsme si v místním kostele prohlédly varhany a
poslechly si několik skladeb.
V listopadu pro nás bylo nejdůležitější nacvičení besídky
„Cesta kolem světa“. Jak se nám povedla, mohli posoudit
6.prosince rodiče a hosté, kteří se na nás přišli podívat.Děti
ze školky si ji opravdu užily.
Všichni z naší školky Vám přejeme mnoho úspěchů a
zdraví v novém roce.

Ekovýchova
v Pardubickém kraji
je pro každého
Ekovýchova v Pardubickém kraji má mnoho tváří.
Promítá se do výuky ve škole, objevuje se v
soutěžích, rozvíjí se v ekocentrech. Většina
programů je zaměřená na děti, ale stranou
nezůstávají ani dospělí. Zapojují se školy, města i
obce.
Velkou
podporu
mají
nejen
od
Pardubického kraje, ale také od autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, která na řadě
programů
spolupracuje
nebo
je
jejich
organizátorem a garantem.

ekovýchovné aktivity školní zahradu a o ekologii
s dětmi mluvit nejen při chemii a přírodovědě.
Ekovýchova – to jsou nejen programy pro jednotlivce,
skupiny či školy. Ekovýchova znamená také působení
měst a obcí na svoje obyvatele. V řadě z nich probíhají
různé Akce pro veřejnost. Během nich si mohou děti i
dospělí uvědomit, jak je důležité třídit odpad. „Jedná se
o akce pro děti a veřejost, které mají zábavnou formou
popularizovat problematiku třídění a sběru odpadů.
Každé město i každá obec mohou o tuto Akci pro
veřejnost zažádat. Již tradičně se podílíme na
organizaci dnů země v různých obcích Pardubického
kraje. Pravidelně se účastníme akce Město v pohybu
v Ústí nad Orlicí nebo Dne s Technickými službami
města Chrudim,“ uvedl Tomáš Pešek, regionální
manažer společnosti EKO-KOM, a.s.

Programy ekologické výchovy zajišťuje Ekocentrum
PALETA. V nabídce má na osmdesát programů pro
různé věkové skupiny – od dětí ve školce až po
středoškoláky. Jedním z nejúspěšnějších témat bylo
v minulém školním roce třídění a recyklace odpadů.
„Zaměřujeme se na vytvoření dobrého vztahu dětí k
přírodě a na to, aby děti uměly přemýšlet, zda jejich
činnost neškodí životnímu prostředí. Pro dospělé
připravujeme specializované semináře pro profesní
skupiny například pro učitele a veřejnou správu.
Nechybí ani osvětové akce,“ uvedl Jiří Bureš, ředitel
Ekocentra Paleta.

Pro města a obce je určen také Projekt nádob. Jeho
cílem je pomoci těm obcím, které chtějí usnadnit lidem
třídění odpadu. Díky tomuto projektu mohou mít lidé
snadno dostupné kontejnery pro sběr papíru, plastu i
skla.

Další formou ekovýchovy v Pardubickém kraji jsou různé
soutěže. Už od minulého školního roku probíhá
celorepublikový školní recyklační program s názvem
RECYKLOHRANÍ. Školy zapojené do tohoto projektu
získávají za sběr baterií, drobného elektrozařízení a za
plnění různých úkolů body, za které si mohou vybírat
zajímavé odměny – školní pomůcky, sportovní náčiní
nebo vstupenky do naučných či zábavných parků.
Žáci také plní různé úkoly k tématu třídění a recyklace
odpadu.
V letošním roce probíhala také výtvarná soutěž pro děti
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Děti
malovaly nebo fotografovaly, jak by to mělo či nemělo
v přírodě vypadat.
Jiným příkladem soutěže pro děti je Zelený ParDoubek.
V ní měly děti za úkol vytvořit minutový klip na téma
předcházení vzniku odpadů, separace a recyklace
odpadů. Kromě klipu musely děti vytvořit seznam
výrobků z recyklovaného materiálu. Tato soutěž měla i
svou druhou část, ve které soutěžili pedagogové
celého Pardubického kraje.

Perličkou mezi všemi soutěžemi je v letošním roce pokus
o světový rekord – vytvoření největší galerie znaků měst
a obcí vyrobených z odpadových materiálů. Na této
soutěži se podílí Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a
společnost EKO-KOM.

Školy se mohou zapojovat i do dalších projektů. Jedním
z nich je Projekt košů. Školy, které chtějí začít třídit
odpad, mohou získat koše na třídění papíru, plastů, skla
i nápojových kartonů. Projekt pamatuje i na školy, které
chtějí zvýšit množství nádob na třídění odpadu.
Každá škola v Pardubickém kraji má také možnost získat
certifikát Ekologická škola Pardubického kraje. Ale nic
není zadarmo a školy, které mají o takové ocenění
zájem, musí splňovat řadu kriterií. Například se musí
snažit o ekologičtější provoz, třídit odpad, využívat pro

Asi nejznámější je soutěž měst a obcí Pardubického
kraje O Perníkovou popelnici. Jednotlivé obce v ní
bojují o to, která z nich bude nejlepší v třídění odpadu.
Soutěž probíhá již čtvrtým rokem od ledna do prosince
a mezi nejúspěšnější obce se rozdělí třičtvrtě milionu
korun.

„Chceme, aby v našem kraji odpad třídilo co nejvíce
lidí. Snažíme se podporovat ty, kteří už odpad třídí – ať
už jsou to jednotlivci, školy či obce. Zároveň se snažíme
motivovat i ty ostatní, aby s tříděním odpadu co
nejdříve začali. Proto jsou pro nás důležité soutěže jako
například Recyklohraní, Zelený ParDoubek nebo
Perníková popelnice. Proto podporujeme Projekt
nádob i Projekt košů. Snažíme se pro ekovýchovu
v Pardubickém kraji dělat maximum,“ doplnil Tomáš
Pešek.
Informace
o
třídění
www.ekontejnery.cz.

odpadu

hledejte

na

Podrobnější informace o ekovýchově v Pardubickém
kraji najdete na www.ekovychova.cz, www.paleta.cz a
www.pomahameprirode.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, E-mail: pesek@ekokom.cz
Jiří Bureš, ředitel Ekocentra Paleta
Tel.: 466 614 352, E-mail: ekocentrum@paleta.cz

Co nového na Orlicku v roce 2010?
Rekonstrukce Divišova divadla
v Žamberku, nová komunikace v Horní
Lipce, vybavení jezdeckého klubu
v Červené Vodě, nebo zkvalitnění
rodinného centra Pohoda …
… nejen tyto, ale dalších jedenáct projektů v regionu
Orlicko bylo v letošním roce zrealizováno díky dotaci
zprostředkované prostřednictvím občanského sdružení
ze Žamberka.
Občanské sdružení s neobvyklým názvem „MAS
ORLICKO“ bylo založeno v roce 2006 s cílem podporovat
rozvoj regionu na základě zprostředkování dotací obcím,
neziskovým organizacím i podnikatelům. Každoročně
financuje z Evropských fondů realizaci projektů v celkové
hodnotě cca. 10 000 000 Kč.
Jak mohou žadatelé prostředky na podporu svého
projektu získat a jaké služby občanské sdružení
poskytuje, nám řekl předseda sdružení, Ing. Oldřich
Žďárský: „Prostředky jsou rozdělovány na základě žádostí,
které žadatelé předkládají do kanceláře občanského
sdružení v Žamberku. Tuto žádost, která musí splňovat
předepsané náležitosti, si zpracují buď sami, nebo pokud se
na to necítí, mohou požádat o pomoc vhodnou poradenskou
firmu. Nespornou výhodou pro žadatele je, že mohou
využívat po celou dobu přípravy a realizace projektu
bezplatnou konzultační pomoc kanceláře MAS, za kterou
by v případě převážné většiny dalších dotačních programů
museli platit.“

Obec Pastviny
Poskytnutá dotace: 692 958,-

Obec Helvíkovice
Poskytnutá dotace: 843 089,-

Městys Kunvald
Poskytnutá dotace: 698 209,-

Obec Klášterec nad Orlicí
Poskytnutá dotace: 408 402,-

Kunvaldská a.s.
Poskytnutá dotace: 350 000,-

Pavel Kaplan
Poskytnutá dotace: 143 065,-

Město Žamberk
Poskytnutá dotace: 900 000,-

Obec Kameničná
Poskytnutá dotace: 800 000,-

Občanské sdružení CEMA Žamberk
Poskytnutá dotace: 491 674,-

Ukončené projekty – seznamte se!
Jak už bylo uvedeno v úvodu, bylo v letošním roce v regionu
Orlicko zrealizováno celkem 15 projektů – seznamte se s nimi:

Obec Studené
Poskytnutá dotace: 520 813,-

ZESPO CZ s.r.o.
Poskytnutá dotace: 175 000,-

Obec Mistrovice
Poskytnutá dotace: 806 391,-

Jezdecký klub Červená Voda
Poskytnutá dotace: 360 000,-

Město Králíky
Poskytnutá dotace: 700 000,-

Obec Lukavice
Poskytnutá dotace: 590 777,-

V příštím roce se mohou na
zkvalitnění zázemí své obce zrealizované s podporou MAS
těšit občané města Letohrad a obcí Těchonína, Jamného nad
Orlicí, Klášterce nad Orlicí, Dlouhoňovic a Písečné.
S novým vybavením a zázemím budou moci svou činnost
rozvíjet např. divadelní spolek v Lipce, Raft klub gymnázia
v Letohradě, středisko Junáka v Žamberku, tělovýchovná
jednota v Dlouhoňovicích, nebo Orel jednota Lukavice. A
v neposlední řadě si díky 60% dotaci své provozovny
novými stroji a technologiemi vybaví také devět
dřevozpracujících podniků na Orlicku.
Příležitosti v roce 2011
V roce 2011 budou mít potenciální žadatelé dvě
příležitosti podat si žádost o dotaci. Podporovány budou
investiční projekty neziskových organizací, zemědělských
podnikatelů a drobných podnikatelů ve dřevozpracujícím
průmyslu (truhláři, pilaři, … ). Vše o vyhlašovaných
„Výzvách“ i činnosti sdružení naleznete na webových
stránkách www.mas.orlicko.cz , nebo přímo v kanceláři
MAS na adrese: Divišova ulice 669, 564 01 Žamberk.
Koncem roku vydá MAS ORLICKO také informační
noviny, ve kterých se mimo jiné budete moci seznámit se
všemi 50 podpořenými projekty, včetně poskytnutých
dotací a přečíst si rozhovory s podpořenými žadateli.
Noviny si budete moci bezplatně vyzvednout na své obci,
nebo v kanceláři MAS.

