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Podzim svou otěží mává již po kraji
proměny které má, on nijak netají.
Má noci chladné,
má mraky na čele,
vzápětí opět tváří se vesele.
Ve větru steskem i zlobou hovoří
chyby přizná,
zas ve klid se ponoří.
Zlatí nám stráně
svou pohádkou podzimu,
daří nás úrodou
v bohatém ozimu.
F.Š.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém jednání 31.5.,5.6.,10.7.,21.8.,9.10.
mj.:
Vzalo na vědomí:
výsledky jednání ohledně akce rozhledna Lukavice
(viz.samostatný článek)
připomínky občanů k obtěžování světlem veřejného
osvětlení
zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření za r.2012
(nebyly zjištěny chyby a nedostatky)
vyrozumění o schválení žádosti o poskytnutí dotace
na realizaci akce“ Lukavice – osázení polní cesty do
Dolu – 2.etapa“ ve výši 103.587 Kč (80% nákladů)
Schválilo:
Cenu za zapůjčení traktůrku AVANT (s řidičem) pro
občany Lukavice za 400 Kč/hod. a pro ostatní 500
Kč/hod.

Smlouvu o poskytnutí grantu Pk ve výši 9 tis.Kč na
projekt ZŠaMŠ Lukavice
P.Jaroslavu Lehkou do funkci knihovnice místní
knihovny s účinností od 1.9.2012
Variantu řešení zateplení fasády a výměny oken
budovy obecního úřadu
Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky TJ.Sokol ve
výši 148.234 Kč na překlenovací dobu mezi
pořízením Fitness parku a obdržením dotace.
Zhotovitelem stavby „Úprava veřejného prostranství
v centru obce Lukavice“ firmu Staps za cenu
596.827,2 Kč (2.nabídka Strabag 726.916 Kč,
3.nabídka f.Vymetálek se omluvila)
OZV č.1/2012 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku (je přílohou tohoto č. občasníku)
Zhotovitelem stavby „Rekonstrukce hygienických
místností MŠ Lukavice, stará budova“ firmu Antonín
Vítek a spol. za cenu 332.038 Kč (2.nabídka Staps
347.808 Kč, Rekos Ševčik se omluvil)
Smlouvu s Pk o poskytnutí dotace ve výši 100.000
Kč na akci „Rekonstrukce hyg. místností v MŠ
Lukavice“
Rozpočtové změny č.1-3/2012
Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č.360/4
do vlastnictví obce Lukavice.
Rozpočtový výhled do r.2017
Neschválilo:
Zahájit evidenci zájemců o stavební parcely v
majetku obce. Pořadník bude zaveden až budou
parcely zasíťované a rozparcelované.
Uspořádání divadelního představení Don Quijote da
la Ancha za dotovanou cenu 6 tis. Kč.
2
- Zakoupení 9.781 m pozemků v lokalitě „cikánský
kopec“ za cenu 150 Kč/m2.
I.Severová, starostka

Jak si (ne)polepší obecní rozpočty
V médiích nedávno proběhla zpráva o tom, že obecní rozpočty si díky novému rozpočtovému určení daní (RUD) polepší. O něco
méně již bylo slyšet, že ruku v ruce s tím budou zrušeny některé dotační tituly a příspěvky a nedivila bych se, kdyby na nás byly
převedeny také další povinnosti spojené především s výdaji. Nicméně nemusí pršet, stačí když kape a dobrá je každá koruna. Pro
zajímavost níže uvádím teoretický propočet sdílených daňových příjmů naší a některých okolních obcí a srovnání současného
systému RUD s návrhem MF z května 2012, který byl již schválen vládou.
obec
Helvíkovice
Písečná
Kunvald
Líšnice
Dlouhoňovice
Lukavice
Nekoř
Záchlumí
Klášterec
Žamberk
Letohrad
Praha

Počet obyvatel
k 1.1.2011
456
516
1003
779
747
1122
896
768
913
6077
6366
1.257.158

RUD nyní
v tis.Kč
3.326
3.628
7.708
5.449
4.897
7.645
6.181
5.471
6.608
41.962
44.670
37.312.200

RUD nově
v tis.Kč
4.279
5.086
10.232
7.178
6.059
9.908
8.030
7.047
9.464
56.711
58.063
36.662.144

RUD na 1 obyv.
nyní v tis.Kč
7,3
7,0
7,7
7,0
6,6
6,8
6,9
7,1
7,2
6,9
7,0
29,7

RUD na 1 obyv.
nově v tis.Kč
9,4
9,9
10,2
9,2
8,1
8,8
9,0
9,2
10,4
9,3
9,1
29,2

Celkem +/v tis.Kč
953
1.458
2.524
1.729
1.162
2.263
1.849
1.576
2.856
14.749
13.393
-650.056.000

Vítáme nové občánky

Kulatou osmdesátku
oslavila v září p. Jiřina
Lipenská. Připojujeme
se k řadám gratulantů
s přáním hodně zdraví
a všeho nejlepšího do
dalších let.

Červen:
l

Daniel Kaška

Členové obecního
zastupitelstva, kteří
navštěvují seniory
popřáli hodně
optimismu a elánu do
dalších let paní Mileně
Betlachové, která
oslavila v červnu 84
narozeniny.

Vítání občánků 10.6.2012 – do řad lukaváků jsme přivítali
Marka Tobišku, Dominiku Blažkovou, Adama Maivalda a
Melanii Tomkovou.

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

Blahopřejeme jubilantům
Září:
· Miroslav Slavík
· Marie Šlezingrová
· Eva Adamcová
· Václav Mikyska
· Jiřina Lipenská
· Jaroslav Kotyza
Říjen:
· Jaroslava Hubálková
· Božena Procházková
· František Vítek
· Miroslav Blažek
· Růžena Neumannová
· Božena Neumannová
· Václav Stejskal
Listopad:
· Jan Neumann
· František Kolomý
Prosinec:
·
Marie Šafářová
·
Jaroslav Rýznar
·
Marie Šafářová
·
Marie Vychytilová
·
Jiří Doleček
·
Marie Králová
·
Anežka Šťovíčková
·
Marta Vítková
·
Leopold Paďour
·
Josef Fajgl

SRPDaŠ pořádá ve středu 24.října IV. dobrodružnou cestu s
překvapením NOC SVĚTLUŠEK. Start je v 18,00 – 18,30
hod. před kostelem. Startovné činí 20,-Kč, doprovod
zdarma. V ceně startovného je mapka, čaj a odměny na
stanovištích, pro úspěšné v cíli diplom. Občerstvení v cíli je
zajištěno. S sebou si nezapomeňte vzít lampion, aby vás
nepřekvapil nějaký kostlivec… V případě nepříznivého
počasí se akce bude konat o týden později, ve středu 31.října
se startem v 17,00 – 17,30 hod.

50 let
92 let
60 let
60 let
60 let
88 let
70 let

Obec Lukavice zve seniory na tradiční Předvánoční setkání,
které se bude konat v sobotu 1.prosince 2012 od 14,00 hod. v
sokolovně. Těšit se můžete na vystoupení dětí naší MŠ a ZŠ, v
hlavním programu vystoupí pěvecký sbor Gymnázia Žamberk
CORALE. K tanci a poslechu bude hrát FREE's. Doprava
zajištěna autobusem ve 13,30 z horního a ve 13,40 z dolního
konce. Lukavští důchodci vstup zdarma ostatní 30,-Kč.

60 let
92 let
84 let
50 let
82 let
80 let
50 let
87 let
86 let
60 let
85 let
70 let

Čerti i Mikuláš mají pro svoji návštěvu pevně stanovené
datum. Letošní Mikulášská nadílka, kterou pořádá T.J.Sokol
Lukavice se bude konat ve středu 5.prosince od 17,00 hod. v
sokolovně. Vstupné 20,-Kč. Případné nadílky je možno dát na
ObÚ předem.

adadadad

Červenec:
· Květoslava Bartalská
Srpen:
· Josef Kalousek

74 let
84 let

ada

Vzpomínáme

Kam si vyrazíme

84 let
50 let
70 let
83 let
80 let
92 let

Týden po Mikulášské nadílce, ve středu 12.prosince,
společně rozsvítíme na návsi vánoční strom. Oblíbená akce
začíná v 17,00 hod. Tradičně bude doplněna prodejní
výstavou vánoční vazby S. Mikyskové a letos také suchou
vazbou L.Holečkové. No a samozřejmě nesmí chybět tradiční
občerstvení. Kvalitní česnek na langoše už jsme si zajistili u
Tondy Dolečka, velkou pánev už jsme zavrhli, tak přijďte
ochutnat, jak se zastupitelům letos povedou.
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy a příznivce
na výroční valnou hromadu, která se bude konat v sobotu
15.prosince od 19,00 hod. v zasedací síni obecního úřadu.

Novinky ze ZŠ i MŠ
Uplynulo pár týdnů od začátku školního roku a tak bychom Vám chtěli poskytnout několik informací o škole.
Potěšilo nás, že stoupá počet dětí v naší škole. Místo loňských 49 žáků se letos u nás vzdělává 54 dětí. Odešlo 9 páťáků a do první
třídy chodí 13 dětí.
Vyučujeme podle nově upraveného ŠVP Sedmikráska - škola souznění, který odpovídá vydaným standardům ministerstva
školství. Lépe bylo rozpracováno učivo a průřezová témata. K nahlédnutí je toto vydání ŠVP v knihovně školy.
Dobře jsme si vedli ve vzdělávací práci, která je pro nás prvořadá. V celoplošném testování páťáků, které proběhlo počátkem
června, podali naši žáci v českém jazyce, matematice i angličtině výsledky srovnatelné s celostátním průměrem. Tedy se školami
městskými a plně organizovanými.
Ve školním stravování dochází z podnětu rodičů ke změně způsoby plateb, zavádíme internetové bankovnictví, pravděpodobně již
od listopadu.
Měli jsme radost z pozitivních reakcí na realizaci grantu „Škola září nejen v září“, kdy bylo umístěno osvětlení před školou, které
nám každodenně zpříjemňuje cestu.
Střediskem ekologické výchovy SEVER a NADACE PARTNERSTVÍ byl vybrán náš další grant „Režim pitný – ten je nutný“ a získali
jsme tak další prostředky ve výši 23 500,-. Ve spolupráci s firmou LASE chystáme umístit nerezové pítko na školní zahradu pro děti.
V rámci environmentální výchovy vyrobíme i několik pítek pro ptáčky.
V prvním týdnu jsme uskutečnili v rámci projektu „S kamarády do přírody“ za účelem stmelování kolektivů tříd a environmentální
výchovy 2 vycházky do okolí a na Zemskou bránu. SRPD a Š připravuje 24. 10. Světluškový průvod. O den dříve navštíví naše žáky
chovatel hlodavců se svými miláčky v rámci Dne zvířat.
Realizujeme další část projektu „EU – peníze školám“. V první části jsme zakoupili technické vybavení školy – nové počítače do PC
učebny, 2 interaktivní tabule. Nyní zahajujeme další etapu, ve které budou učitelky zpracovávat digitální učební materiály a ověří
je při vyučovacích hodinách. Další finanční náklady budou směřovat i na vzdělávání pedagogů.
Úspěšně jsme se vypořádali s následky havárie a vytopením školy. Proběhlo vysoušení a následné stavební práce na chodbách,
oprava zábradlí. I když úklid provedla odborná firma, stále zbylo mnoho práce pro zaměstnance školy. Je nově vymalováno, jiná je
i výzdoba. Děkujeme obecnímu úřadu a všem řemeslníkům i pracovníkům školy, kteří se na obnově podíleli.
Z naší zájmové činnosti
I v tomto školním roce naše škola nabízí širokou škálu zájmové činnosti pro děti v jejich volném čase. Nabízíme 7 kroužků (vaření,
ruční práce, sportovní, zdravotnický, Lukaváček, myslivecký a mažoretky). Výhodou je místní dostupnost a velmi nízké náklady
pro děti. Kromě toho mohou děti využívat i nabídku dalších spolků či ZUŠ.
Táhneme za jeden provaz
V loňském školním roce jsme získali s MŠ grant u Pardubického kraje s názvem „Táhneme za jeden provaz“. Tento projekt je
zaměřen na podporu zájmové činnosti při škole. Získané prostředky se využijí na realizaci prezentace projektu a nákup prostředků
pro činnost kroužků. Ty budou mít šanci předvést veřejnosti výsledky své práce při akci se stejným názvem, která se uskuteční letos
v prosinci. Všechny Vás srdečně do naší školy zveme.
Lukavské mažoretky v Hradci Králové
Dne 15. 9. se naše mažoretky Sedmikrásky vydaly společně s Karamelkami ze Žamberka na XVII. ročník Národní nesoutěžní
přehlídky mažoretkových skupin do Hradce Králové. Tato slavnost byla součástí Královéhradeckých krajských dožínek.
Na této přehlídce vystoupilo celkem 21 skupin. Mezi nimi byly i oddíly, které se pyšnily tituly mistryně a vícemistryně Evropy a ČR.
Naše děvčata podtrhla svou snahu sympatickým úsměvem a vzniklo tak krásné vystoupení. Ve špičce se neztratila a dobře tak
reprezentovala školu i obec Lukavici. Děkujeme rodičům P. Hubálkové, P. Rybkové, S.Venclové a L. a J.Duškovým, kteří děvčatům při
akci pomáhali. Přátelství s Karamelkami chceme dál udržovat a již trochu přemýšlíme o společné účasti na přehlídce ve Frenštátu
pod Radhoštěm v červnu.
Těší nás, že je v Lukavici o mažoretky zájem. V současné době máme 3 skupiny – 2 z osvědčeného loňského složení a nově je i
přípravka pro MŠ a 1. ročník ZŠ. Mažoretky navštěvuje celkem 30 děvčat.
S novým školním rokem jsme do mateřské školy přivítaly 46 dětí.
Vzdělávání v naší MŠ využívají letos i děti z okolních měst a vesnic.
MŠ nabízí dětem kromě vzdělávání podle RVP PV také aktivity navíc.
Pro předškoláky zařazujeme dopolední chvilky „Všeználek“, které zaměřujeme na přípravu dětí do ZŠ. Dále mají děti možnost
kroužku angličtiny hrou a hudebně – pohybových her. Zapojujeme se do recitačních a výtvarných soutěží, kde naše děti obsazují
krásná místa. V září jsme se zúčastnily výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, kde se dvě holčičky
umístily v první desítce oceněných.
Od začátku roku mohou rodiče s dětmi využívat i péče logopedické asistentky z řad učitelek, která se věnuje dětem s lehčími
vadami řeči. Již z výsledků z minulého roku můžeme říci, že se nám v této oblasti daří.
Po prázdninách na děti čekalo překvapení v podobě zrekonstruovaného sociálního zařízení u třídy Hvězdiček. Tímto
bychom chtěli poděkovat zřizovateli za jeho ochotu, vstřícnost a finanční pomoc při rekonstrukcích školy.
Kolektiv MŠ a ZŠ

Okna lukavské školy letos poprvé zbobily truhlíky s květinami.
Poděkování patří p.Monice Sklenářové, která truhlíky osázela
a navíc nákup květin sponzorovala. A škole to moc slušelo. Až
rozkvetou květiny vysázené vedle chodníku bude se moci škola
přihlásit do soutěže Rozkvetlá Lukavice.

Sociálky – stav před rekonstrukcí.

Cesta ke škole včetně vchodu je nově vydlážděná. Původní
žulová dlažba byla využita k vydláždění kolem křížku.

I druhé oddělení mateřské školy se letos dočkalo nového
sociálního zařízení. Škola si pochvalovala dobrou
spolupráci se stavební firmou, která dodržela všechny
termíny tak, aby mohl nový školní rok nerušeně začít.

Svůj školní život zahájilo letos v lukavské škole 13 prvňáčků.

S rekonstrukcí sociálek „pomohla“ i dotace z POV ve
výši 100 tis. Kč.

Naše SEDMIKRÁSKY

Od nového školního roku se funkce knihovnice v místní
knihovně ujala p. Jaroslava Lehká. Knihovna změnila svou
otevírací dobu. Nově je otevřena v úterý a ve čtvrtek, vždy
od 17,00 do 19,00 hod. Připomínáme, že v knihovně je také
možnost bezplatného připojení k internetu.
Zároveň ještě jednou touto cestou děkujeme bývalé
knihovnici p. Kapitolové za dlouholetou obětavou práci v
knihovně.

Jak to bylo a je s rozhlednou

Před 5 lety byl poprvé v propagačních materiálech Orlicka zveřejněn záměr stavby rozhleden na Adamu, Studenské skále a v
Lukavici. Na webových stránkách naší obce se objevila anketa
s dotazem na případnou stavbu rozhledny. V Lukavici byla
vybraná lokalita „letiště“ tj. kopec na horizontu směrem k
Líšnici. Po zaměření se ukázalo, že rozhledna by stála na
pozemku obce Líšnice, v katastru obce Líšnice. Orlicko
nechalo zpracovat vizualizaci a čekalo se na příhodný dotační
titul. Ten se objevil letos na jaře a nabízel 90% dotaci na stavbu
rozhledny. Začala série jednání v Orlicku, kde předpokladem
byl souhlas všech obcí. Orlicko mělo být investorem a každá
obec měla přispět částkou 5,79 Kč/1 občana a rok po dobu 10
let. Z 31 obcí 6 odmítlo projekt spolufinancovat.
Další fází bylo setkání Letohradu, Žamberka, Líšnice a
Lukavice, kde bylo hlavním cílem domluvit financování
těmito čtyřmi subjekty, protože rozhledna jim je nejblíže. V
této fázi se Lukavice zavázala po dokončených pozemkových
úpravách opravit cestu z Lukavice do Líšnice.
Líbí, nelíbí? Je zajímavá, hrozná, nízká, vysoká.. Co člověk, to jiný názor

Obec Líšnice řekla, že do tohoto projektu nejde a konstatování Letohradu, že těžko bude financovat projekt někomu kdo ho ani
nechce, bylo jen logickým vyústěním.
Zbývalo poslední řešení, že do toho půjde Lukavice sama. Do termínu podání žádosti zbývaly 2 měsíce. Bylo potřeba koupit
pozemek, jehož 1 majitelka bydlí v Honkongu, zpracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Tím, že by za Pard.
kraj byly podány pouze 2 žádosti, byla šance získání dotace maximální. Mimořádné zastupitelstvo mělo těžké rozhodování.
Bojovali jsme s tím, že stavbu mohou občané pokládat za vyhozené peníze a netradiční vzhled rozhledny to neulehčoval. Pro stavbu
hovořilo strategické umístění vzhledem k cyklostezce i k silnici I/ll. Ideální pro turistický ruch. Lukavice by se stavbou zviditelnila
a to se všemi souvislostmi, které to s sebou nese. Předpokládané náklady pro obec 500 tis.Kč. Zastupitelstvo rozhodlo jít do toho za
předpokladu, že rozhledna bude stát na pozemku v katastru obce Lukavice. Vzhledem k časové tísni se stavební povolení muselo
řešit tzv.veřejnoprávní smlouvou, kde tradiční dlouhé projednání nahradí podpisy vlastníků sousedních pozemků.
Když už se všechno rozjelo, podařilo se koupit pozemek, dopravka souhlasila s výjezdem na silnici I/11, na životním prostředí se
řešil vliv na krajinný ráz apod. nastal problém tak kde ho nikdo opravdu nečekal. Obec Líšnice jako vlastník sousedního pozemku
řekla, že nám souhlas ke stavbě nedá. Dvakrát jsem s předsedou sdružení Orlicko M.Wágnerem jeli na mimořádné zastupitelstvo
obce Líšnice, kde jsme obhajovali argumenty našeho záměru. Příjezdová cesta, parkoviště, výška rozhledny, výhled z rozhledny,
krajinný ráz, úklid okolo rozhledny, materiál apod. Přesto, že se z pohledu majitele sousedního pozemku mělo řešit to, jak stavba
ovlivní užívání tohoto pozemku, odpovídali jsme na všechny dotazy se snahou maximálně vyjít vstříc, z něčeho ustoupit,
dohodnout se. Apelovali jsme na sousedské vztahy a prosili aby nám neházeli klacky pod nohy, že bez jejich souhlasu o možnost
dotace přijdeme. Čekala jsem, že zastupitelé jedné obce pochopí zastupitele té druhé. Bohužel nestalo se a obec Líšnice nám
souhlas nedala. Nechci více ublížit sousedským vztahům a víc se o této etapě nebudu rozepisovat.
Zastupitelstvo stálo před dalším těžkým rozhodnutím. Projekt v této fázi zastavit, zaplatit cca 250 tis. Kč, vlastnit pozemek a
nedokončenou projektovou dokumentaci nebo zaplatit původní sumu s tím, že projekt bude dokončen, požádáme o stavební
povolení a budeme čekat na příhodný dotační titul. Jak byste rozhodli vy? Nevím jestli zapůsobil vztek, hrdost nebo lítost, ale řekli
jsme, že jedeme dál.
V knize „Krajem rozhlednovým“ najdete přes 300 rozhleden. Všechny
skoro stejné. Vsadili jsme na odlišnost té naší. Měla by mít, jako jediná v
ČR, přímé schodiště. Výška by měla být 18 m, s výhledovou plošinou v
16 m. Jedná se o ocelovou konstrukci na betonových patkách s
opláštěním s HPL desek s imitací dřeva (původně navrhovaný šindel by
byl drahý a náročný na údržbu). Rozpočet cca 7 mil.Kč. Nemusíte se
děsit, bez dotace se akce realizovat nebude. Pravdou je, že jsme k ní měli
blízko a ne vlastní vinou jsme o ni přišli.
I když jsem vše chtěla popsat v krátkosti, nakonec se to trochu protáhlo.
Chtěla jsem Vám přiblížit situace, před které jsme v zastupitelstvu někdy
postaveni. Domnívám se, že každý zastupitel by měl mít vizi za kterou
půjde, být vždy o krok napřed, rozhodovat ve všech souvislostech, které
třeba na první pohled nejsou zřejmé, s povinností hospodařit jako řádný
hospodář a s vědomím, že nemůže očekávat jednotný ať už kladný či
záporný ohlas. Pak je tu ještě svědomí. Když je tam vše v pořádku i
SDH z Jablonného n.O. a jeho technika byli nápomocni při neúspěch se přijímá jinak.
zjišťování výhledu v 16 m. Tak vysoká by měla být výhledová
I.Severová, starostka
plošina plánované rozhledny.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zahájení 26.10.2012 od 19,00 – 22,00 hod. v sále sokolovny v Lukavici. Cena: 1.000,-Kč za pár a 5 lekcí. Přihlášky přijímá
p.H.Michaličková, Šanderova 1254, 564 01 Žamberk. Tel.: 731 305 021, 465 614 966.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Cvičení pod vedením p.Popelkové se koná v sokolovně každé úterý od 17,30 do 18,30 hod. a je vhodné pro ženy i muže všech
věkových kategorií. Cena za 1 hod. je 45 Kč, při zaplacení předplatného na půl roku je cena za 1 lekci 37 Kč. Doklad o zaplacení
některé zdravotní pojišťovny svým klientům proplatí.

Letošní Den zahrádkářů doprovázelo chladné počasí,
prohibice, ale také výstava zahradní techniky a prodej květin.
Ve školní kuchyni se pečou koláče – tradiční pochutina na Dni
zahrádkářů. Šikovné ruce členek, recept p.Lipenské, pomoc
kuchařek školní kuchyně a možnost zapůjčení vybavení školní
kuchyně, to vše dohromady si zaslouží poděkování. Tím
největším ostatně je, že koláče jdou vždy velmi rychle na
odbyt.

Ve dvou kategoriích vyhrál letos p.F.Bárnet – jinými slovy
vypěstoval největší pórek na nejhezčí zahradě.

Výstavka výpěstků na Dni zahrádkářů
3 uvařené červené řepy (velikost grepu)
3 dcl sklenici sterilované směsi mrkev/hrášek
4 středně velké kyselé okurky
olivový olej
sůl, mletý pepř

Největší červenou řepu se podařilo vypěstovat J.Falladové,
které gratuloval předseda zahrádkářů p.F.Dudek. Paní
Falladová, pro čtenáře přidala i recept na salát z červené
řepy.

Oloupané řepy nastrouháme na hrubém struhadle,
přidáme scezenou směs mrkve a hrášku a na kostičky
nakrájené kyselé okurky. Potom osolíme, opepříme a
prolijeme olivovým olejem. Nejlepší je salát po
promíchání nechat chvíli v chladu odležet. Dobrou chuť.
S pozdravem Jana Falladová

Otočit, neotočit….
V letních měsících jste měli možnost sledovat průběh stavebních úprav před školou včetně přemístění kříže. Jelikož
se množily dotazy jestli se smí kříže otáčet tak či onak, dokonce mi přišel i email od Ježíše, zeptala jsem se našeho
pana faráře kde je pravda. Naši korespondenci včetně zmíněného e-mailu najdete níže.
Jméno Ježíš
Email jezis@jezis.cz
Vaše zpráva
Děkuji Vám lidé, že jste mne otočili a nemusím se už dívat na tu ratejnu co jí říkáte Sokolovna!
Teď se budu dívat na konzum.

Vážený pane faráři,
možná jste zaregistroval, že v centru naší obce
probíhají stavební úpravy. Budujeme pro školáky přechod
pro chodce a pro zlepšení rozhledových poměrů navrhl
architekt mimo jiné i přemístění kříže. Kříž byl umístěn
celá léta přední stranou k hlavní silnici. Nově je kříž
posunutý blíže ke škole a jeho přední strana je nyní oproti
původní otočena o 90 st. a směřuje k Letohradu. Okolí
kříže je vydlážděno, jsou zde dvě lavičky a ozdobné
květináče osázené květinami. Hlavní problém je v otočení
kříže. Setkávám se s názory, že kříže se nesmí otáčet, musí
být otočeny jen k hlavní cestě, musí být natočeny k
východu apod.. Navíc jsme se údajně otočením kříže
Nově vybudované prostranství s křížkem.
dopustili hříchu a na obec přivolali neštěstí a pohromy.
Ráda bych se Vás tedy zeptala, zda existují nějaká psaná či nepsaná pravidla jak se v těchto případech zachovat a
zda došlo posunutím resp. otočením kříže v Lukavici k porušení nějakých pravidel.
Dále bych se s Vámi chtěla poradit, zda je vhodné na bránu nebo zeď u kostela v Lukavici umístit ceduli zakazující
vstup se psem, ať už v podobě grafické (přeškrtnutý vlčák) nebo prostý text. Trošku se mi to esteticky příčí, ale na
druhou stranu chápu p.Dolečka, který musí neustále v okolí kostela uklízet hromádky po psech.
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
Ilona Severová
starostka
Vážená paní starostko,
závidím Vám Vaše styky, mně Ježíš elektronicky nepíše.
Lukaváci, včetně starostky, mohou být právem hrdí na svou upravenou obec - já se z
toho také těším.
Pohané ztotožňují sochy s božstvy a myslí si o nich, že koukají. Pro postavení kříže
žádná přesná pravidla neexistují, stačí zdravý rozum a vkus. Kříž před kostelem také
nestojí kolmo k silnici. Nová úprava před školou je pěkná, okolí kříže tím získalo,
lavičky před ním zvou k posezení.
Podivuji se, že se někdo opovažuje dělat Kristu mluvčího. Kristus Pán umí pochválit
každé dobré dílo, i Sokolovnu.
Umělecké dílo nabízí nějaké poselství. Kříž připomíná Ježíšovu obětavost i jeho
varování: „Náboženská nesnášenlivost je schopná zlikvidovat nevinného“. (Nedali na
něj, popravili ho. Ani my si nenecháme nic říci, 20. století bylo nejkrvavějším
stoletím.)
Židé říkají: „Kdo zachránil jednoho člověka, jako by zachránil celý svět“. Jeden z
nich pravil: „Cokoliv jste komukoliv prokázali - pěkného nebo nepěkného- jako byste
Bohu prokázali“. Na tom stojí naše západní kultura.
Ještě připojím svůj názor na znečišťování prostoru okolo kostela. V Izraeli musí mít
každý pes čip a jeho DNA je zaregistrováno. Najde-li se někde psí hovínko, majitel
psa je hned určen a zaplatí velkou pokutu.
Lukavice je malou obcí a Lukaváci jsou natolik inteligentní, že jim - doufám - bude
stačit jedno upozornění, aby své psy nevenčili okolo kostela. Souhlasím s Vámi, že
cedule a zákazy nevypadají pěkně a svědčily by proti Lukavákům.
Mějte se hezky a nenechte se otrávit.
Václav Vacek, farář

V rámci MHF Letohrad 2012 jsme v sobotu 9.června v našem
kostele mohli vyslechnout koncert Komorního orchestru
Univerzity Hradec Králové.
Novu lampu veřejného osvětlení najdete před kostelem.
Nahradila původní, která svým moderním vzhledem
příliš nekorespondovala se sochou Kalvárie. Zlodějům
kovů zkazím radost, to co se tváří jako litina je plast.

Romantický pohled se nabízí z nově instalované lavičky u poldru.

7 kamer nového kamerového systému na místním
hřbitově by mělo odradit všechny zloděje a nenechavce.
Kamery mají noční vidění a jejich záznam se bude
uchovávat 3 měsíce. Pokud zjistíte, že se na vašem hrobě
děla nějaká nekalost, přijďte a viníka odhalíme. Je
smutné, že až sem musí všechno dojít. Krást na hřbitově
může opravdu jen ubožák.

Novu lavičku u cyklostezky mohou k odpočinku využít nejen
cyklisti. Jen kdyby všichni u těch laviček dodržovali pořádek.

Na hřbitově se kopal kabel pro světlo veřejného
osvětlení a kamerový systém. Zároveň proběhla
rekonstrukce elektro rozvodů v márnici.

SRPDaŠ ani letos nezklamala a pro děti připravila
odpoledne plné soutěží. Nejvíc děti lákala trampolína.

Prostor za střídačkami u hokejového hřiště zaplnilo 6
venkovních posilovacích strojů, lavičky a stromky. Vznikl zde
Fitness park, který je volně a zdarma přístupný všem. Tato
zařízení byla dosud doménou rehabilitačních ústavů,
přímořských letovisek a velkých měst. Velkým úspěchem
TJ.Sokol Lukavice je, že nyní máme možnost jejich využití i u
nás na vesnici. Akce byla financována z programu LEADER
prostřednictvím MAS Orlicko v rámci projektů podpořených
ve IV.výzvě, příspěvek činil 148.234 Kč.

I na Dětském dni je oblíbeným bodem programu tombola.

Slavnostní otevření Fitness parku doprovázelo svým
vystoupením cvičení T.J.Kunvald.

Lipánek, takové jméno dostala socha,
kterou vytvořil p.Petr z dutého kmene lípy,
která stála před školou. Socha stojí vedle
pergoly u sokolovny.

U každého stroje najdete návod jak na něm cvičit a které partie konkrétně
procvičujete. Na boku střídaček je umístěna tabule s provozním řádem a
radami pro uživatele a návštěvníky Fitness parku.

Nový přechod pro chodce splňuje všechny požadované bezpečnostní parametry. Na úpravu návsi (přechod, křížek, chodník,
cesta ke škole) byla použita dotace z MMR ve výši 477.461 Kč (za Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku). Celkové náklady
činily 670.000 Kč. Vzpomínáte ještě jak jste brkali přes kořeny cestičkou za lípami a výjezd na silnici připomínal ruskou
ruletu? Další fotky z akce Úprava návsi naleznete ve fotogalerii/ fotoseriály na webových stránkách www.obeclukavice.cz

Pro úklidové a jiné pomocné práce obec využívá možnosti nabízené úřadem práce - veřejnou službu a veřejně prospěšné práce.

V září jsme v kanceláři
obecního úřadu měnili okna.
O stáří původních oken
svědčily špalety vysypané
škvárou. V příštím roce by se
měla měnit okna na celé
budově.

Aby se nezanášely trubky pod kurtem, museli jsme vybrat
bahno z potoka. A že ho tam za ty roky bylo. Na montáž nyní
čekají mříže před trubkami. Samozřejmě budou umístěny
tak, aby při velké vodě nebránily průtoku vody.
V srpnu se nám pod umělým trávníkem na kurtu propadl
podklad. Zjistili jsme, že zanesené trubky pod kurtem
zapříčinily při větší vodě vymletí podloží. Další část byla
propadlá vedle domku u kurtu.

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při
zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v
podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, u
chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě
znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme si ji představit například takto: recyklace
obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme
tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz
krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně
a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i
komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý nový
výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří
recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá
v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou
vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou
výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným
izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat
odborníci?

Sdružení obcí Orlicko pořídilo elektřinu na komoditní burze,
ušetřilo tím 15 procent nákladů, resp. 1,2 milionu korun
Celkem 21 obcí a měst mikroregionu Orlicko, včetně Lukavice, se sdružilo ke společnému nákupu elektřiny na komoditní burze s
cílem co nejvíce snížit cenu. K nákupu, který proběhl koncem srpna, si zvolilo trh Českomoravské komoditní burzy Kladno, jež je
využívána pro nákupy energií nejen ministerstvy, kraji a velkými městy, ale také už i menšími subjekty. Výsledek nákupu předčil
očekávání členů nejstaršího sdružení obcí v České republice - podařilo se snížit náklady za energie o 15 procent a společně tak
ušetřit 1,2 milionu korun.
Do společného nákupu sdružily samosprávy
spotřebu svých městských a obecních úřadů, škol,

Informace DIRECT pojišťovny a.s. klientům

center sociální péče, tělovýchovných jednot,
technických služeb a dalších zřizovaných
společností v celkovém objemu téměř 6 milionů
kilowatthodin. Předmětem nákupu byla dodávka
silové elektřiny v hladině nízkého napětí na poslední
čtvrtletí letošního roku a celý rok 2013. Do společné
poptávky se zapojilo celkem 69 subjektů, které
disponují 392 elektroměry.
Ve vlastní burzovní aukci se podařilo stlačit cenu
elektřiny ze stávající úrovně 1.401 Kč/MWh na
1.192 Kč/MWh.

Vážení občané,
ti z vás, kteří jste pro své vozidlo uzavřeli smlouvu u DIRECT
pojišťovna a.s. zajisté víte, že tato pojišťovna ukončila svoji
činnost dne 25.6.2012. Nové zelené karty již zasílány
nebudou. Po dohodě s pojišťovnou DIRECT je UNIQA
pojišťovna a.s. oficiálním nástupcem. Na kanceláři UNIQA
pojišťovna, ul. Nádražní 500 (vstup z pěší zóny od
Masarykova nám.) 564 01 Žamberk, můžete získat obratem
novou smlouvu za dostupné pojistné a s kvalitním krytím do
dalších let. Pro informace volejte : 608 813 171,
jana.krcmarova@uniqa.cz.

Dalším vrcholem hasičské soutěžní sezóny po neoficiálním halovém mistrovství republiky v Havířově byla soutěž Plamen, která
pro kategorii starších žáků může končit v nejlepším případě i účastí na mistrovství republiky, které se letos konalo v Sokolově. Tomu
ale předchází nejen spousta dřiny, tréninků, ale i taktického boje, kde se dají dobře zúročit dlouholeté zkušenosti vedoucích.
Nejprve je ale potřeba velmi dobře potvrdit výkonnost v okresním kole, odkud postupují pouze 2 nejlepší týmy do kola krajského.
Jedna menší chyba může znamenat konec všem nadějím. Toto okresní kolo se letos konalo v Mladkově, a i když nám počasí vůbec
nepřálo, starší žáci po velkém boji s družstvem Dolní Dobrouče vyhráli, což pro ně znamenalo postup do krajského kola. S jasnou
převahou zde vyhráli i mladší hasiči, pro ně ale soutěž Plamen okresním kolem končí.
Krajské kolo bylo také dvoudenní a my i naši skalní příznivci jsme věřili, že se konečně podaří prolomit smůlu posledních let a s
přispěním i trochy štěstí postoupit po letech do kola celostátního. Tomu jsme také podřídili téměř vše v přípravě. Po prvním
soutěžním dni se zdálo, že v postupu nám nemůže téměř nic zabránit. Opak byl ale pravdou a hned úvodní disciplína následujícího
dne nás poslala až na průběžné třetí místo. Další vývoj soutěže ale směřoval k tomu, že o postupujícím do celostátního kola
rozhodne až poslední královská disciplína v požárním útoku přímo mezi námi a Dolní Dobroučí. Byl to nervy drásající souboj a
některým po našem vítězném útoku vyhrkly i slzy do očí. Vytoužený postup na mistrovství republiky v požárním sportu se stal
skutečností.
Naši přípravu na vysněnou soutěž jsme zahájili krátkým odpočinkem. PŠP (jak jsme si v závodní euforii pojmenovali našeho pana
Šípka) jsme poslali na zaslouženou dovolenou a těšili se na další společný trénink. Vše rychle uběhlo a ve středu 4.7. ráno jsme
odjeli od obecního úřadu směr Sokolov. Našim neskromným přáním bylo přivézt alespoň jednu medaili z jakékoliv ze šesti
disciplín. Minimálně atmosféra slavnostního nástupu před zaplněnou tribunou stála za všechno předešlé úsilí. I přes velkou
vzdálenost od naší vísky se na tribuně sešla poměrně velká skupina našich fanoušků, kteří pomohli dotvořit výbornou atmosféru a
prožívali s námi celé klání. Při velké konkurenci se nám při soutěži dařilo střídavě a nebýt nervozity velkého závodu, mohl být náš
výsledek ještě o něco málo lepší. Ve velmi nabité konkurenci se nám opravdu podařilo vybojovat jednu z medailí v disciplíně útok
CTIF. Tím jsme dosáhli vysněného dílčího úspěchu a celkově pak obsadili 8. místo. Za zmínku také určitě stojí vynikající výkon
Damiany Jansové v soutěži jednotlivců, ve které obsadila 6. místo. Doufáme, že alespoň některým z nás se ještě někdy podaří
znovu se na mistrovství republiky kvalifikovat.
Za naše výkony musíme poděkovat především PŠP, který nás mnoho let připravuje, ale též některým odrostlým mladým hasičům,
kteří se nám v přípravě i na samotném mistrovství věnovali, a také za tréninkové zázemí na kopci u Lehků.
Mladí hasiči

Start mezinárodní disciplíny PÚ CTIF na MČR v Sokolově
3.místo

Nová sezóna začala 22.9.2012 branným během v Černovíře.
Ze 35 družstev se umístilo toto družstvo na 6.místě. Druhé
družstvo mladších žáků soutěž vyhrálo.

Damiana Jansová – přebor jednotlivce na 60m - 1.místo v
pardubickém kraji 6.místo na MČR v Sokolově

Vítějeves 1. místo v pardubickém kraji

MČR v Sokolově
Orlickoústecká liga v PÚ v Letohradě
1.místo

Orlickoústecká liga v PÚ na Orlici 4.místo

PÚ na MČR v Sokolově 6.místo

Tomáš Holeček úspěsně reprezentoval Lukavici ve výtvarné soutěži "Tady žiju rád" .. Diplom převzal z rukou hostů, kteří se
zúčastnili oslav 20. výročí založení Sdružením obcí ORLICKA v Pastvinách a zážitkem pro něj byla určitě i osobní gratulace
od moderátora této akce - Jana Čenského.

Orfilm
Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás jako předseda občanského sdružení Filmová společnost Orfilm. Dovolte mi úvodem představit dosavadní
činnost našeho sdružení. Jsme občanské sdružení, vzniklé, mimo jiné, s cílem tvořit regionální filmová, fotografická, a
multimediální díla. Cílem sdružení je rovněž přispět svojí činností a tvorbou k rozvoji a propagaci regionu česko-polského
pohraničí. Tolik výňatek z našich stanov.
Z naší dosavadní činnosti lze zmínit podíl našich členů (společně s občanským sdružením Spolek přátel vzduchoplavby
Letohrad) na pořádání filmového festivalu Mít křídla v obci Dolní Dobrouč nebo účast s vlastní tvorbou na několika celostátních
akcích v uplynulých letech. Z naší tvorby lze zmínit dokumentární film s názvem „Havárie 2010“ o cvičení druhosledových
jednotek IZS v Ústí nad Orlicí. Nejnovějším dílem produkce Orfilmu je dokument „Lanovka 2011“ o cvičení IZS, které uspořádal
Pardubický kraj dne 25.5.2011 ve Skiareálu Buková Hora.
V poslední době, jak se zlepšuje dostupnost technologií k výrobě filmů, má hodně lidí videokameru a hodně z nich se věnuje
stříhání videa. Ne každý natáčí jen události rodinné, určitě existuje mnoho záběrů ze života města či vesnice v našem okolí, se
kterými by se jejich tvůrci rádi pochlubili i ostatním. Rádi bychom proto
dne 10. listopadu 2012 v 15.00 hodin uspořádali v sále Kina v Jablonném nad Orlicí přehlídku filmů s regionální
tematikou „ Orfilm Fest 2012“
Přehlídka bude sestávat z filmů o historii i současnosti regionu pod Orlickými horami a dále ze soutěže filmů z regionu,
„regionálních filmů“, které budou doplněny dalším kulturním programem. Vyzýváme autory amatérských snímků či filmů, aby
zvážili svoji účast a připravili své vlastní dílo.
podmínky účasti v soutěži:

!§ region – Orlické hory, česko-polské pomezí, přibližně okresy Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Šumperk,
Svitavy; dílo by mělo mít vztah k tomuto regionu – autor, téma
!§ film – amatérský film, doporučená délka maximálně 20 minut, dokument, hraný, reportáž .....
!§ téma – kultura, sport, osobnost, historie, příroda, společnost, zájmová činnost, spolky ....
!§ formát obrazu – libovolný (4 : 3, 16 : 9, ...)
!§ film na nosiči DVD v obalu, obojí viditelně označené názvem festivalu „ORFILM FEST 2012“, názvem filmu a celou
adresou autora, je možné do 31.10.2012
o

předat osobně v Informačním centru, náměstí 5.května č.p. 30, Jablonné nad Orlicí, 561 64,

o

zaslat na adresu Mgr. Miloš Štěpán, Na Vyhlídce 588, Jablonné nad Orlicí

Bližší informace, ukázka z naší tvorby a podmínky účasti v soutěži jsou zveřejněny rovněž na internetových stránkách
našeho občanského sdružení Orfilm – www.orfilm.eu. Festival se koná za podpory Města Jablonné nad Orlicí.
za občanské sdružení Filmová společnost Orfilm Mgr. Miloš Štěpán

20 účastníků besedy ČČK si mohlo poskytování první pomoci vyzkoušet prakticky.
20.června se zájemci mohli v zasedací síni dovědět jak správně poskytovat první pomoc. Škoda, že o zajímavé informace
zdravotní sestry RZP Vendulky Hubálkové veřejnost neprojevila větší zájem.

Kancelář MAS ORLICKO nezahálela ani o prázdninách
V dalším kole jsme přijali 30 žádostí obcí, neziskovek a podnikatelů, dokončili jsme tábořiště
pro handicapované v Kameničné, projekt na podporu spolupráce neziskových organizací
pokračuje.
Nejen tyto, ale i další aktivity proběhly a budou probíhat nejen na Orlicku díky iniciativě MAS
ORLICKO.
Letní kolo příjmu žádostí ukončeno, další šance podat žádost – jaro 2013 …
Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již šesté vyhlášené výzvy. Žádosti na
podporu rozvoje obcí, neziskových organizací a podnikatelů podalo celkem 30 žadatelů – 4 obce, 14
neziskových a církevních organizací a 12 mikropodniků. Seznam úspěšných žadatelů bude znám v
polovině října.
Poslední šance podat žádost se svým projektovým záměrem v tomto programovacím období bude příští rok na jaře v již sedmé
výzvě s předpokládanou celkovou alokací cca. 10 milionů korun. Seznam vhodných příjemců spolu s finančním plánem bude
zveřejněn do konce roku.
Projekt na podporu handicapovaných dokončen …
Již nyní si můžete zapůjčit specielní kompenzační sportovní pomůcky pro handicapované v regionální půjčovně Oblastní charity
Ústí nad Orlicí, na pobočce v Letohradě. O těchto pomůckách jsme Vás informovali již v minulých číslech.
V další fázi tohoto projektu bylo díky MAS ORLICKO vybudováno tábořiště pro handicapované v Kameničné. Některé děti mají
konec prázdnin spojený spíše s pocity „zase škola“. Tento dojem jsme se snažili rozptýlit pěknou odpolední sobotní akcí 25. 8. na
novém tábořišti, jejíž součástí byla spousta soutěží, opékání špekáčků, jízda na koni, ochutnávka medu a koňská svatba.
Tábořiště provozuje Šťastný domov, občanské sdružení. Více informací o provozu tábořiště naleznete na www.stastny-domov.cz
Další částí projektu byla i analýza atraktivit cestovního ruchu z hlediska dostupnosti handicapovaným i osobami. Brožuru s těmito
informacemi si můžete vyzvednout na informačních centrech. Případně navštivte webové stránky www.jedemetaky.cz.
Nový portál podpoří fungování neziskových organizací
Nový portál je již téměř před dokončením. Neziskovým organizacím na území Orlicka nabídne bezplatnou možnost prezentace své
činnosti, „burzu“ příležitostí pro nabídku a poptávku (například vybavení a prostory) a v rámci společného kalendáře akcí též
možnost plánovat své sportovní a kulturní akce. Tak aby nedocházelo k souběhu obdobných akcí v sousedních obcích.
Do projektu se můžete zapojit již nyní na webových stránkách projektu www.neziskovkyorlicka.cz od června 2012.
Do dalších let s větším územím, aneb MAS ORLICKO se pomalu rozšiřuje
Jak jsme Vás již informovali, MAS ORLICKO má zájem o rozšíření působnosti do regionu Orlicko – Třebovsko. To by ve výsledku
přineslo možnost využívat nabídky služeb MAS ORLICKO dalším obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím v
Pardubickém kraji.
V současné době již 13 zastupitelstev dalších obcí schválilo připojení k MAS ORLICKO.
Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO na: www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři MAS na Divišově 669 v Žamberku.

Krátké zprávy
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Svoz popelnic již přešel do zimního intervalu tj.svoz každý týden. Biopopelnice se dále vyvážejí ve 14denním
intervalu do 15.listopadu. Poslední letošní sběr odpadů proběhne 7.prosince.
Na sloupu veř.osvětlení u horní autobusové zastávky je umístěna schránka na sáčky na psí exkrementy. Sáčky nedají
spát několika syčákům, kteří je vždy všechny vyrvou a poházejí po okolí. Až některého přistihnete dejte nám vědět.
Ty sáčky obec nedostává zadarmo.
Zahrádkáři nabízejí v doprodeji Vanish na slimáky 1 kg 190,-Kč 0,5 kg za 100 Kč. Neváhejte, nezkazí se a příští rok
bude dražší.
Jelikož se osvědčilo solární světlo na dolní autobus.zastávce, brzy se dočkáte instalace ve zbývajících 3 čekárnách.
Stále se najde dost nemovitostí, na kterých nenajdete číslo popisné. Víte, že tuto povinnost ukládá majitelům
nemovitosti zákon?
kdo nemá biopopelnici nebo kompost zbytky ze zahrady většinou spaluje na ohýnku. Vzhledem k narůstajícím
stížnostem připomínáme, abyste dbali na neobtěžování sousedů kouřem a zápachem. Za pokažené sousedské vrtahy
nebo pokutu to určitě nestojí.

Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje
- volební okrsek Lukavice
Počty hlasů pro jednotlivé strany:
Hl.
lístek
č.
55
60
70
43
26
8
79
28
7
93
51
16
57
53
22
77
20
35
83

Počet
hlasů

Název volební strany

Vyjádřeno Pořadí
v %

Koalice pro Pardubický kraj
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
NEZÁVISLÍ
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj
Východočeši
Volte Pravý Blok www.cibulky.net
Česká pirátská strana
Strana zelených
Strana soukromníků České republiky
Suverenita-Strana zdravého rozumu
Děln.str.soc.spravedlnosti- STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM
Národní socialisté – levice 21. století
Strana svobodných občanů
Moravané
“Sdružení sportů České republiky“
Komunistická strana Československa

68
47
42
40
26
24
21
16
14
13
12
9
9
5
2
2
1
1
0

19,3
13,4
11,9
11,4
7,4
6,8
6,0
4,5
4,0
3,7
3,4
2,6
2,6
1,4
0,6
0,6
0,3
0,3
0,0

Počet voličů zapsaných ve stálém seznamu
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

866
364
352
12

x
42
40,6
1,4

Výsledky voleb sčítala 6-ti členná volební komise.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

