ČÍSLO 1/2013

Přílohy: jízdní řád, anketa, leták sběr

Až pokvetou ta modrá očka
a mezi nimi blatouchy,
mě neudrží nikdo doma
ta půjdu trhat na louky.
Jich náruč natrhám plnou
a vyzdobím si pokoj svůj
až budou kvést ta modrá očka
bude krásný i domov můj.
Proč květy moje zlaté
tak krátkou dobu trváte,
jen chvíli potěším se s vámi
už zase k zemi padáte.
F.Š.

Ze zastupitelstva

Zastupitelstvo 6.11., 4.12., 22.1., 12.2. mj.:
Vzalo na vědomí:
- Info o opakovaném poškozování cyklostezky technikou LZS
- výroční zprávu ZŠ a MŠ Lukavice
- Zprávu V.S. o využití sokolovny v r.2012 a v souvislosti s tím
schválilo zachování stávajícího ceníku
- info o jednáních o dopravní obslužnosti
Schválilo:
- umístění krytu na světla VO na vlastní náklady žadatele za
předpokladu, že nedojde k omezení osvětlení místní komunikace
- OZV č. 1/2013
- rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu
- nákup vozidla Citroen Berlingo
- prodloužení splatnosti bezúročné půjčky SDH Lukavice do doby
proplacení dotace
- Způsob rozparcelování pozemků v lokalitě „ U křížku“
- návrh zprávy o uplatňování územního plánu za období 2008 –
2012
- rozpočtovou změnu č.4/2012
- návrh rozpočtu na r.2013 (zveřejněn na úřední desce)
- sídlo SRPŠ Lukavice v budově ZŠ čp.118
- Pravidla pro poskytnutí finančního daru obcí Lukavice pro děti
narozené od data 1.2.2013 včetně, které mají trvalý pobyt v
Lukavici (1 tis. Kč)
- záměr prodeje os. vozu Felicia
- vyrovnaný rozpočet na r. 2013 ve výši na straně příjmů i výdajů
12 052 820 Kč
- vyzvat k podání cenové nabídky na zateplení ObÚ a stavbu
skaldu zahr. techniky firmy Rekos, Staps,Agrostav, Vítek
- vyzvat k podání cenové nabídky na výměnu oken v čp.117 firmy
Domett, Stavona, Gerappa
- poplatek za využívání systému sběru odpadů pro ostatní (OSVČ,
firmy apod.) ve výši 4 tis. Kč/rok.
Neschválilo:
- Žádost Gymnázia Žbk o příspěvek na rekonstrukci šaten
- Žádost Domova sv.Josefa v Žírči o příspěvek na provoz
2
- Nabídku na prodej pozemku 1979/2 za 150 Kč/m

ROČNÍK XIX

Ukládá:
- Kontrolnímu výboru na žádost F. Š. prověřit u J.B.
čerpání půjčky z FRB v souladu s vydanými pravidly.
I.Severová, starostka

K rozpočtu

Rozpočet na r. 2013 je již schválený, jeho podrobnou
podobu najdete na webových stránkách. Najdete v něm
např. akce: zateplení budovy obecního úřadu (výměna oken
a fasáda), stavbu skladu zahradní techniky (mělo se
uskutečnit již vloni, ale nestihli jsme povolení), opravu
chodníku v úseku od p. Kapitoly ml. po p. Janáčkovou –
uvidíme jaké ceny vysoutěžíme. Dále pořídíme projekt.
dokumentaci na opravu úseku od p. Motla ke kapličce,
výměnu dlažby kolem školy, zakoupení podkopu pro
Avanta (120 tis. Kč), nové oplocení části školní zahrady,
oplocení teletníku, hromosvod v čp. 238 (loni se nestihl
kvůli počasí), dveře a dlažba ve školce, protisněhové
zábrany na střechu školy a sokolovny, malování a obložení
některých prostor v sokolovně, splátku pozemků v lokalitě
„U křížku“ (465 tis. Kč), doplatek za PD rozhledny (250 tis.
Kč) , splátku za Citroen (loni se platila ½ letos druhá ½,
celkem 370 tis. Kč), úprava prostranství pro kontejnery u
Konzumu, regál do knihovny, WIFI do sokolovny, desky na
strop v sokolovně pro zlepšení akustiky (loni vyčleněná
částka 30 tis. byla malá, letos 100 tis. Kč), samozřejmě ještě
splácíme cyklostezku a sokolovnu. Tradiční částky jsou
připravené pro spolky kromě T. J. Sokol, která má
vyčerpáno na 3 roky dopředu – prostředky použili na
doplacení dotace na fitness park. Provoz školy 709 tis. Kč
Javorovou alej budeme sázet pouze v případě obdržení
dotace. O dotaci máme zažádáno i na výměnu oken na
ObÚ. Již v r. 2011 jsme zkoušeli žádat o dotace z programu
Zelená úsporám na zateplení úřadu, ale tím, že polovina
budovy je využívaná jako garáže a zasedačka, která se
využívá nárazově, nesplňujeme požadované limity pro
úspory.
Zákon nám také ukládá pořídit průkazy
energetické náročnosti budov v našem vlastnictví (1 ks cca
15 tis. Kč).
I když rozpočtové určení daní předpokládá navýšení
příjmů, radši se držíme při zemi, ale ani tak se určitě nudit
nebudeme. Koncem března proběhne Valná hromadu
VAKu, tak uvidíme, jak to bude s kanalizací, jestli se letos
začne.
I.Severová, starostka

Všem našim čtenářům
přejeme
Veselé velikonoce

Statistický přehled počtu občanů s trvalým pobytem v
roce 2012

Blahopřejeme jubilantům
Leden:
·
Jaroslav Štolc
·
Václav Dušek

60 let
75 let

Únor:
·
·
·

Marta Vavřínová 84 let
Jiří Novotný
František Dudek

60 let
75 let

Březen:
·
·
·
·
·
·

Miroslav Uher
Mgr.Jiřina Lipenská
Jiří Kubizňák
Jaroslav Tomek
Josef Suchomel
Věra Hladíková

50 let
50 let
50 let
60 let
83 let
87 let

Duben:
·
·
·
·
·
·
Květen:
·
·
·
·
·
·

Celkový počet obyvatel k 31.12.2012 …. 1090
Z toho:
narozených ……………...
10
zemřelých …………….....
-10
přistěhovaných………….
15
odstěhovaných ………..
-22
Celkem za rok 2012 ……………………..........
-7

Přehled rodinných stavů
Občané

Růžena Kalousková
Zdeněk Vágner
Marie Holubová
Miloslav Šípek
Adolf Slavík
Jana Stejskalová

87 let
80 let
90 let
88 let
70 let
82 let

82 let
81 let
85 let
60 let
88 let
70 let

Citát:
Kavalír je muž, který při tipování ženina věku
vyslovuje takové číslice, na které si ona sama již
ani nevzpomíná.
Zdeňka Ortová
Chce-li se muž dožít sta let, musí se vzdát všeho,
kvůli čemu se chce dožít sta let.
Woody Allen

Vzpomínáme

adadadad

Prosinec:
·
Jaroslav Kotyza
Únor:
·
Jaroslava Hubálková

92let
63 let

Celý lidský život není nic jiného než cesta ke
smrti.
Seneca

Celkem

Ženy

Muži

Dívky

Chlapci

Svobodný/á

90

142

109

111

Ženatý/vdaná

250

253

503

Rozvedený/á

39

39

78

Vdovec/vdova

45

12

57

celkem

424

446

109

111

452

1090

Nezaměstnanost v Lukavici a okolí
Obec

Vít Vrba
Zdeněk Šafář
Jaroslava Klášterecká
Jan Hubálek
Hana Pjatkanová
Jan Friml

Děti

Počet nezaměstnaných

%

Lukavice

47

5,9

Letohrad

261

5,8

Žamberk

335

7,9

Šedivec

8

5,6

Písečná

19

5,1

Nekoř

33

5,0

Líšnice

22

4,2

Kameničná

8

3,4

Klášterec nad Orlicí

60

9,7

Helvíkovice

13

4,1

Hnátnice

45

7,2

Dlouhoňovice

39

6,7

Stav k 28.2.2013
Zdroj:http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/

Jarčo děkujeme…
Dne 18.2.2013 opustila naše
řady dlouholetá aktivní
členka, sestra Jaroslava
Hubálková. Dlouhá léta
pracovala ve výboru
tělocvičné jednoty nejdříve
jako pokladní později jako
jednatelka. Jar ča byla
obětavou členkou a kdykoliv
bylo při pořádání sokolských
akcí potřeba, přiložila ruku k
dílu. Jménem členské
základny Jarče děkuji za
dl o u ho l e t o u p ří k l a d no u
činnost v naší tělocvičné
jednotě.
A.Vítek, starosta T.J.Sokol

Jako ve známé písničce i u nás čas letí jako bláznivý... v září jsme přivítali 13 prvňáčků a věřte nebo ne, už umí číst a psát.
První pololetí všichni žáci úspěšně zvládli a velmi dobře dopadla i kontrola České školní inspekce, která se zaměřovala na pedagogickou
činnost školy základní i mateřské. Prověřovala, jak naše žáky vzděláváme, ocenila používané metody a formy práce, klima i materiální a
prostorové zázemí.
Zanedlouho nás čeká slavnost pro prvňáky - tradiční pasování na čtenáře - je součástí jednoho z projektů, které na škole probíhají.
Podporuje zájem o knihy a četbu u dětí. Navazuje na projekt Čtení s Ježíškem, kterým jsme se dětem snažili zkrátit čekání na Štědrý den. Vznikl
strom vánočních knižních přání. Po svátcích jsme si ve třídách povídali o splněných i nesplněných tužbách. V blízké době čeká na děti nový úkol,
který bude zaměřen na finanční gramotnost. Po celý školní rok běží Les ve škole očima povolání, během kterého žáci zjišťují, jak potřebují les
jednotlivá povolání.
V letošním roce je ve škole nabízena mimořádně bohatá možnost zájmových kroužků. Ostatně, jejich činnost jsme prezentovali při
předvánoční akci Všichni táhneme za jeden provaz, která byla ukončením projektu, na který škola získala grant od Pardubického kraje. Kromě
vystoupení všech mažoretek, Lukaváčku, prezentace mysliveckého kroužku spojeného s poznávací soutěží a sportovními disciplínami v
prostorách budovy školy, jste mohli ochutnat dobroty z rukou našich malých kuchařů a shlédnout výstavu výrobků ručních prací. Od pololetí je
na škole nový kroužek, jehož hlavní náplní je povídání o umění, tvoření a fotografování. Lukaváček s operkou O dvanácti měsíčkách vystoupil
společně s mažoretkami v Domově pod hradem Žampach. Mažoretky mají za sebou ještě vystoupení na hasičském plese SDH Bohousová v
Záchlumí a udělaly radost obyvatelům domova důchodců v Červené Vodě. Za veškerou práci, kterou vedoucí dělají bez nároku na finanční
odměnu, děkujeme.
V uplynulých šesti měsících jsme nemysleli jen na sebe, ale vzpomněli jsme si i na zvířátka. Během podzimních měsíců nasbírali žáci
školy spoustu pytlů kaštanů a žaludů, které jsme předali myslivcům pro lesní zvěř v lesích kolem Lukavice. A úspěšným se stal bezpochyby i výlet
do Orlického Záhoří za koněm Michalem, kdy jsme se radovali z jízdy na saních. Přestože byl výlet uskutečněn za nevlídných povětrnostních
podmínek, nadšení bylo veliké. Nejen že jsme jeli na saních, ale shlédli jsme zajímavou výstavu v místním kostele a mohli jsme si vyzkoušet
šlapáníměchů pro hru na varhany. Někteří se pěkně zapotili!
V listopadu se děti úspěšně účastnily recitační soutěže Nebojte se klasiků,v únoru obdržela naše škola výhru od společnosti Boxed –
interaktivní pera, za kterou vděčíme žákům 4. a 5. ročníku s paní učitelkou Prachařovou. Obsadili 3. místo v používání ITřídy – zadávání úkolů a
testů pomocí počítače.
Od roku 2005 jsme podali 11 grantových žádostí, z nichž 9 bylo podpořeno a realizováno. Rodiče i ostatní příznivci školy budou pozváni
na akci k ukončení grantu ,,Režim pitný – ten je nutný!“, i projektu ,,Sedmikráska v zahradě“, bude zabudováno pítku, altánek se stoly a lavicemi
pro výuku venku, keltský stromový kalendář a hmyzí hotel. Koncem března budou známy výsledky dalšího řízení v projektu Na zelenou 2013,
který vyhlásila Nadace Partnerství a do nějž jsme společně s MŠ poslali žádost. Klade za cíl zpracování dopravní studie odborníkem, která bude
předána obecnímu úřadu k další případné práci s ní. Dále bychom v případě jeho získání vybudovali na školní zahradě tréninkové hřiště s
dopravními prvky a přístřešek na stojan na kola. Při realizaci nám pomáhají i místní firmy, kterým děkujeme.
Budoucím prvňáčkům, kteří se ve škole byli společně s rodiči podívat 16. ledna na nečisto a 24. ledna byli v počtu 14 dětí zapsáni,
přejeme, aby si jim na naší škole líbilo a zažili společně s námi spoustu skvělýchchvil, které nám čas postupně přináší.
A co se událou našich nejmenších?
Po bohaté nadílce Ježíška a vánočních prázdninách se děti vrátily do školky a společně jsme začaly nový rok 2013.
V lednu se předškolní děti více seznamovaly s prostředím ZŠ.
P. uč. z mateřské školy pro ně přichystaly odpoledne v prostorách základní školy pod názvem "Putování se zvířátky", které bylo zábavnou
formou připravováno k bezproblémovému a vřelému kontaktu s p. učitelkami a se školou před blížícím se zápisem do ZŠ. Děti hravě splnily
připravené úkoly a ukázaly, že jsou na zápis do 1. třídy připravené.
Ve školce se v únoru konaly 14-ti denní projekty Masopust a Ten dělá to a ten
zas tohle. Při masopustu se děti dozvěděly něco o dřívějších tradicích a
novodobějších obměnách masopustu, které na konci týdne vyvrcholily
karnevalem a karnevalovým průvodem po základní škole a jídelně doprovázené
zpěvem a říkankami.
V projektu Ten dělá to a ten zas tohle si vyzkoušely různá řemesla a povolání při
hrách v MŠ i mimo ní. Nejstarší děti navštívily keramickou dílnu p. Zamazalové,
kde si tvořily výrobky z hlíny. Další návštěva byla u místního kováře J. Slavíka,
odkud si děti přinesly
zajímavosti a podkovy pro
štěstí.
V jarním období máme
naplánované výlety a
exkurze do letohradské
městské knihovny,
zahradnictví u Venclů, návštěvu letohradského zámeckého parku, podíváme se na život
včel u včelaře v Letohradě a další kulturní akce.
Zapojili jsme se do výtvarného projektu na vytvoření nejdelšího leporela na motiv
pohádky O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, které bude od 1. června umístěno v
Muzeu kuriozit v Pelhřimově.
V krátkém období jarních prázdnin naše školka zkrásněla. Za pomoci zřizovatele byla
rekonstruována chodba MŠ i ZŠ, za kterou tímto děkujeme.
Na závěr poznámka k internetovému bankovnictví. Mnoha rodičům vyhovuje, ušetří čas i cestu do školy, ale škoda, že ne všechny
platby proběhnou ve stanoveném termínu. Věříme, že se časem vše srovná a bude oboustranná spokojenost.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ.

Poplatky v roce 2013
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen poplatek) je dle vyhlášky č.1/2013 pro občana
využívajícího mobilní svozy odpadu 380 Kč/osobu, pro občana
využívajícího svozu popelnic 39 x ročně 470 Kč/osobu, při svozu
popelnic 52 x ročně 550 Kč/osobu.
Nově vydáváme také známky na popelnice určené ke sběru
bioodpadu, zdarma. Pokud jste svoji známku neobdrželi,
vyzvedněte si ji, prosím v kanceláři obecního úřadu.
Informace o termínech svozu popelnic najdete na letáku v příloze
občasníku.
Novinkou je, že se na samolepky na popelnice uvádí číslo popisné
konkrétní nemovitosti, ke které známka přísluší. Novinkou jsou i
bílé pytle na domovní odpad. Při mobilních svozech by měl být
uložen odpad pouze do těchto pytlů, které obdržíte při zaplacení
poplatku. Pytle jsou s nápisem Marius Pedersen a podle toho
firma kontroluje, že svoz využívá pouze osoba, která má zaplacený
poplatek.
V letošním roce zůstává svozovým dnem čtvrtek, mění se ale čas
svozu. Loni se popelnice vyváželi časně ráno, letos to bude i v době
kdy se bude vyvážet bioodpad, ve čtvrtek odpoledne, někdy až v
noci. Popelnici tedy stačí přistavit až ve čtvrtek ráno. I popelnice se
totiž kradou.
Poplatek za prvního psa činí 100 Kč/rok, za druhého a každého
dalšího psa téhož majitele 250 Kč/rok. Povinnost platby poplatku
vzniká od stáří 3 měsíců psa.
Splatnost všech poplatků je do 30. 4. 2013. Popelnice bez nové
známky se budou vyvážet do konce března.

Stanoviště kontejnerů u Ava je kompletní. V nejbližší době
přibude nový kontejner na textil, který umístíme pravděpodobně
u Konzumu.

Kromě triček, pohledů, knihy,
CD aj. nově na obecním
úřadě můžete zakoupit
aromatickou visačku s
motivem Lukavice. Visačka
stojí 35,-Kč, vybrat si můžete
z 5 vůní. Jako správný patriot
nákupem spojíte příjemné s
užitečným. Provoníte svoje
vozidlo a budete prezentovat
svou obec.

Vážení čtenáři,
máme tu další, v pořadí druhý, díl našeho seriálu o třídění
odpadů. Dnes se budeme věnovat třídění a zpracování
skleněných obalů a skla.
Sklo, které se v domácnostech stává odpadem, jsou
převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité
skleničky. Pro uložení těchto odpadů je šikovným řešením
plastová nebo kovová krabice, či kbelík i pevnější taška.
Místem, kde budete doma uchovávat tříděný skleněný
odpad před odnesením do kontejneru, může být komora či
sklep.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru.
Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle
barev. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné
sklo, například lahve od vína, alkoholických i
nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru
můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého
kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Pokud na stanovišti kontejnerů je pouze zelený kontejner
na sklo, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky
svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do
nekonečna.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika a porcelán. Nepatří
sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu.
Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve
sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu
primárních surovin. Do vsádky může přijít podle
technologie 60 – 85 % tříděného skla. Střepy, které tvoří
součást sklářského kmenu, jsou společně s jeho dalšími
částmi taveny při teplotách kolem 800-1400°C. Z roztavené
hmoty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky.
Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat
neomezeně stále dokola.
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve
na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se
dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a
pěnového skla nebo jako přísada do speciálních druhů
betonů a do brusných hmot.

Jarní prázdniny

Letošní jarní prázdniny už jsou minulostí. Kdy se mohou děti těšit na další? Terminy jarních prázdnin pro náš okres budou v příštích
třech letech následující: 10 .2. – 16. 2.2014, 16. 2. – 22. 2. 2015 a 22. 2. – 28. 2. 2016.

Chodba ve školce před rekonstrukcí

Hotové dílo.

Jarní prázdniny byly ve škole rušné (asi jako všechny
několik let zpět). Vestibul školy a jedno oddělení školky se
dočkalo nové dlažby a nových dveří.

24.10.2012 pořádalo SRPŠ již tradiční Noc světlušek. Kostlivec
na děti tentokrát čekal přímo u kostnice.
Nové dveře do školky.

Neděle 10. března byla vyhrazena Dětskému maškarnímu
karnevalu.
Rodičovská porota vybrala tyto masky na první tři příčky.

Jedním z programů jubilejního 35. Lukavského plesu
bylo vystoupení kouzelníka M. Bednáře.
P.S.: Opravdu nevím jak tu košili sundal

Po nedávných zkušenostech v naší obci jistě není na škodu připomenout si „komínové desatero“.
1. Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu
2. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při
provozu připojených tepelných spotřebičů.
3. Nutná jsou pravidelná čištění a kontrola komínů.
4. Důsledná preventivní opatření zabezpečí váš majetek před požáry a ochrání zdraví vaše i vašich dětí.
5. V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového
tělesa.
6. Zakazuje se používání komínů, u nichž byly zjištěny závady.
7. Dbejte na řádnou instalaci kouřovodu do komínu. Dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem.
8. V případě požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínu.
9. Nikdy nehaste požár sazí v komíně vodou. Mohlo by dojít k jeho popraskání.
10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte
starým a nemocným lidem, invalidů, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí. Každý požár oznamujte bez odkladu na
tísňovou linku 150 nebo 112.

Důležitá informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě
velkými vozidly (tj. nákladní vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a osobní
vozidlo pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče)
S účinností od 1.6.2012 byl zákonem č.119/2012 Sb. novelizován zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou novelou došlo k některým zásadním změnám podmínek pro provozování koncesované
živnosti silniční motorová doprava nákladní a osobní provozovaná velkými vozidly.
Na základě uvedené novely jsou podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí její účinnosti oprávnění provozovat silniční motorovou
dopravu velkými vozidly, a hodlají ji provozovat i nadále, povinni do 3.6.2013 požádat na obecním živnostenském úřadě o
změnu rozsahu předmětu podnikání a ke své žádosti přiložit následující doklady:
o Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
(dopravní úřad vyměňuje osvědčení za nový typ na základě žádosti jejich vlastníka, předložení stávajícího osvědčení a
občanského průkazu, lhůta do 2.6.2014)
o Doklad osvědčující právní důvod užívání prostor sídla či místa podnikání (např. smlouva o pronájmu, smlouva o zápůjčce),
kromě případu, kdy je podnikatel v dopravě zapsán v katastru nemovitostí jako osoba oprávněná užívat nemovitost, v níž je
sídlo či místo podnikání, nebo je zapsán jako její vlastník
o Osvědčení o finanční způsobilosti na příslušný kalendářní rok
o Doklad o skutečné vazbě k odpovědnému zástupci, pokud ji má
(např. pracovní smlouva), kromě případu, kdy tato vazba vyplývá z údajů zapsaných ve veřejně dostupných registrech (např.
status jednatele společnosti)
o Nebude-li žádost ve lhůtě podána, živnostenský úřad omezí podnikateli rozsah oprávnění na provozování silniční
motorové dopravy pouze malými vozidly
Odpovědný zástupce
o Povinné ustanovení pro dopravu velkými vozidly
(fyzická osoba může ustanovit sama sebe)
o Nemůže vykonávat funkci pro více než 4 podnikatele v dopravě, včetně sebe
o Nemůže vykonávat funkci pro více než 50 vozidel, pokud nemá k podnikateli skutečnou vazbu (např. zaměstnanec, jednatel
společnosti)
Doplňující informace ke změnám v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly Vám poskytnou pracovníci
Městského úřadu Žamberk, obecního živnostenského úřadu, tel.: 465670251, 465670250, 465670252 nebo na Krajském úřadě
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství paní Lucie Čiháková, tel. 466 026 362 nebo pan Ing. Miloš
Klouček, tel. 466 026 141
Bc. Hana Hamerníková
za ObŽÚ Žamberk

Volba prezidenta
V lednu měli občané poprvé možnost zvolit si přímo svého prezidenta. Této možnosti využilo v naší obci v I. kole 583 (67,79%) a v
II. kole 544 (63,33 %) občanů. Lukavští voliči si v I. i II. kole vybrali K. Schwarzenberga. Voliči České republiky dali přednost Ing.
Miloši Zemanovi. Příznivci jednotlivých kandidátů se projevili i v naší obci. Jakým způsobem, to posuďte sami.
Uvidíme, jestli do příštích komunálních voleb, které se mají konat příští rok na podzim, bude schválena i přímá volba starostů.

Volba prezidenta republiky konaná 11. - 12. 1. a 25. 1. - 26. 1. 2013 výsledek v Lukavici
I.kolo

II.kolo

jméno

Politická příslušnost
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Portrét M. Zemana
připevněný k lípě
před kostelem.

Členové volební komise třeba jednou budou vyprávět svým
vnukům, jak byli u toho, když se konala první přímá volba
prezidenta.

Netradiční způsob
označení volebního lístku…

Střídání účetních
Pět let uteklo jako voda a opět se nám střídají
účetní. Z mateřské se vrací D. Dostálová a S.
Dudková od března pracuje pro Sdružení obcí
Orlicko. Jako starostka mám štěstí na schopné
účetní, které jsou na úřadech našeho typu pravou
rukou starosty. Nejradši bych si je na úřadě nechala
obě, ale to by se mohlo ukázat, že tady nejsem
potřebná já.
Každopádně Simoně děkuji za spolupráci a přeji
jí i touto cestou hodně úspěchů v novém působišti.
A kdoví, jak jsem si říkala, třeba se na náš úřad
jednou vrátí, ale na jinou židli...

Pravidla soutěže „Rozkvetlá Lukavice“
1) Soutěž vyhlašuje Obec Lukavice. Soutěží se v kategorii:
a) Nejkrásnější zahrada
b) Nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon, terasa, pergola
2) Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly „O největší výpěstek v Lukavici“

Pravidla soutěže „O největší výpěstek v Lukavici“
1) Soutěž vyhlašuje ČZS Lukavice ve spolupráci s Obcí Lukavice (dále jako pořadatelé).
2) Podmínky soutěže :
soutěž je vyhlášena pro všechny majitele rodinných domků nebo bytů v katastru obce Lukavice. Objekty nebo jejich části
přihlášené do soutěže musí být součástí výše uvedených domků nebo bytů.
3) Pravidla soutěže:
- soutěž je vyhlášena pořadatelem na výroční schůzi ZO ČZS a tiskem v nejbližším obecním zpravodaji.
- do soutěže se může přihlásit každý majitel(ka) nebo spolumajitel(ka) výše uvedené nemovitosti formou ústní, elektronické
nebo telefonické přihlášky na níže uvedená kontaktní místa.
- podmínkou pro zařazení do soutěže je vyhotovení 1 soutěžního a 1 - 2 pomocných snímků nejlépe elektronickým
fotoaparátem, které provede přizvaný pořadatel. Alespoň z jedné fotografie musí být patrná sounáležitost k místnímu
objektu účastníka soutěže.
- termín uzávěrky příjmu přihlášek končí poslední úterý před vyhlášeným termínem Dne zahrádkářů.
- porota vybraná pořadatelem provede vyhodnocení. Vyhlášení výsledků a předání věcných odměn proběhne při oslavě Dne
zahrádkářů. Akce bude spojena s dalším kulturním programem.
4) Soutěžní kategorie vypsané pro rok 2013:
- nejdelší lusk hrachu setého, včetně jeho poddruhů (pravý, zahradní, cukrový, dřeňový a peluška), Hodnotí se naměřená
délka plného lusku.
Fotí a měří se před sklizní na rostlině !!
- největší vypěstek melounu vodního s červenou dužinou a zelenou slupkou. Vzhledem k nejisté úrodě v místních
podmínkách bude soutěž hodnocena dle velikosti i u malých výpěstků. Měří se obvod v největším průměru bobule melouna
s rostlinou před sklizní !!
- kuriozita jakákoliv neobvyklá přírodou vytvořená rarita na ovoci nebo zelenině nebo jiné rostlině bez dalších omezení
(1 foto samostatně, 1 foto s majitelem nebo členem rodiny)
Kontakty:
Obecní úřad Lukavice, pí. Severová nebo Dostálová
Telefon 465 621 425 nebo 602 381 416
ČSZ Lukavice p. Dudek Fr. nebo Hubálek O.
Telefon 732 687 437 nebo 77 456 2882
Dokažte, že i Vy dokážete něco zajímavého vypěstovat, a nebojíte se přihlásit !!

Výroční schůzi zahrádkářů letos doplnila velice zajímavá přednáška Mgr. Jarmily Podhorné z Brodku u Litovle na téma
„Užívání bylin a gemmoterapie k ozdravení našeho organizmu“. Po skončení přednášky poskytla p.magistra individuální
konzultace. Bylinné preparáty zde bylo možno i zakoupit.
Zahrádkáře letos čeká oprava moštárny s pomocí dotace získané prostřednictvím MAS Orlicko.

Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště v Žamberku
Pionýrů 1360,tel:465678111,fax:465678398

Úřední dny, podatelna a pokladna v březnu 2013
Od 25.3.2013 do 2.4.2013 bude úředním dnem každý pracovní
den v následujícím rozsahu
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední den a podatelna
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00

Pokladna
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ od 1.1.2013
Správu daně z nemovitostí bude od 1.1.2013 vykonávat 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě
Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť.
Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které dosud
spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné. S tím souvisí také sloučení stávajících spisů k dani z nemovitostí do
spisu jediného. Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu provedou finanční úřady automaticky z moci úřední.
Nedojde-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nebude v lednu 2013 nutný žádný
úkon ze strany poplatníků.
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2012 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí nebo ke
změně poplatníka daně z nemovitostí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání,
digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví…), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí povinnost podat daňové přiznání do 31.1.2013.
Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty za opožděné podání přiznání
(dle § 250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád v platném znění).
Složenky na daň z nemovitosti budou rozeslány koncem dubna nebo počátkem května 2013, termín pro zaplacení celé
daně z nemovitostí nebo první splátky je 31.5.2013.
Bližší informace je možné získat na internetu http://cds.mfcr.cz nebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj územní
pracoviště v Žamberku, Pionýrů 1360, Žamberk, tel.:465678111.

Kam si vyrazíme
Obec Lukavice Vás zve na JARNÍ VÝSTAVU, která se bude konat ve dnech 23. 25. března 2013 v zasedací síni obecního úřadu.
Paní Jana Neknězová vystaví ručně vyšívané obrazy a ruční práce a p. Marie Kubešová vystaví velikonoční dekorace
pletené z papíru. Výstava je prodejní, vstupné dobrovolné. Otevřeno bude v sobotu 23.3. a v neděli 24.3. od 13 do 17 hodin a v
pondělí 25.3. od 8 do 17 hod.
SRPŠ Lukavice Vás zve na OLDIES DISCO, která se bude konat v pátek 5. dubna 2013 od 20,00 hod. v sokolovně. Hraje DJ Petr
Divíšek, předtančení uvidíte v provedení žáků naší ZŠ a DEEP SKILLZ CREW. Občerstvení včetně teplé kuchyně je zajištěno.
Vstupné nebude v předprodeji a bude se prodávat přímo na místě od 19,00 hod. Pořídíte ho za 80 Kč.
Tradiční termín má pořádání akce Stavění máje a pálení čarodějnic. V úterý 30. dubna Vás na tuto akci pořádanou pod pergolou
u sokolovny zve T. J. Sokol Lukavice. Začátek akce v 17,00 hod.
Obec Kvilda vás srdečně zve na výstavu:
Vánoční letecká tragédie na Zhůří (pilot Lehký z Lukavice)
Havárie civilního dopravního letounu letecké společnostiAIR FRANCE Wibault - Penhoeẗ 283 T12 ze dne 24.prosince 1937.
Výstava probíhá v prostorách muzea Kvilda do září 2013. Otevřeno je denně kromě pondělí v budově Obecního úřadu Kvilda.info
kontakt: ou.kvilda@tiscali.cz, tel.: 724 192 150

Zatím se dá tento smrk objet, ale už
teď výrazně zasahuje do profilu
komunikace.

Některé tůje vedle chodníku se začínají
stávat překážkou nejen při zimní údržbě
chodníků. Prosíme všechny vlastníky
těchto porostů aby je upravili tak, aby
nezasahovali do profilu chodníku.
Děkujeme.

Každý strom a keř jednou vyroste. Tento
překáží ve výhledu při výjezdu na silnici už
nyní.

I takto může dopadnout původně roztomilý živý plot ze smrčků,
který začne sousedům stínit.

V letošním roce máme naplánovanou opravu
chodníku v úseku od p.Kapitoly ml. po
p.Janáčkovou.

Letos bychom rádi vysázeli 23 javorů podél „příčnice“
směrem od hřbitova ke Dvoru. Alej by mohla opticky
navazovat na tu ke hřbitovu, která se všem moc líbí. Škoda
jen, že jsme u jednoho vlastníka narazili na slušně řečeno
nepochopení. Těm ostatním děkujeme za vstřícnost při
jednání. Teď ještě budeme doufat, že dotace na výsadbu bude
schválena.

tisková zpráva Oblastní charity Ústí nad Orlicí ze dne 21.1.2012
Tříkrálová sbírka, organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, se setkala opět s úspěchem. V orlickoústeckém regionu se
vykoledovalo celkem 1.943.681,- Kč do 458 pokladniček. Sbírka může být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky spolupráci
řady subjektů a dobrovolníků. Charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje všem, kdo do sbírky přispěli.
Tříkrálová sbírka si za 13 let své existence získala důvěru občanů. Pro Charitu je důležitým příjmem, ze kterého může
podporovat některé své služby. Tato akce je založena na spolupráci Charity, měst a obcí, farností i spolků, např. skautů, a zejména
asistentů v jednotlivých místech. Se sbírkou v regionu nezištně pomáhá cca 1600 dobrovolníků.
Upřímně děkujeme všem, kdo se podíleli na průběhu Tříkrálové sbírky 2013. Děkujeme každému, kdo přispěl do sbírky,
a podpořil tak Charitu, která prostřednictvím svých služeb pomáhá potřebným.
Tříkrálová sbírka ale není jen samotným vybíráním peněz. Zejména starší lidé se už dlouho těší na „královské“ přání
štěstí, zdraví a pokoje do nového roku: „Každý rok na ně čekám, už si to bez nich nedovedu představit. Jezdím sem na chalupu z
Prahy, tam jsem to nezažila,“ říká paní z malé vesničky a její sousedka dodává: „Taky na ně pokaždé čekám. Oceňuji, že děti stále
chodí, udržují tradici svátku Tří králů i soudržnost obce.“
65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Oblastní charita Ústí
nad Orlicí tento obnos v r. 2013 použije k těmto záměrům:
- provozní náklady Občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejích kontaktních míst v okrese
- provozní náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Šance pro rodinu“
- úprava suterénních prostor pro Charitní ošetřovatelskou službu v Ústí n.O.
- provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice
- stavební úpravy Centra pod střechou v Letohradě
- materiálové dovybavení Centra sociálních služeb v Lanškrouně
- fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů
- přímá pomoc
Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na:
www.uo.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Tel. 465 620 249
Pro úplnost uvádíme, že v Lukavici činil v letošním roce výtěžek sbírky 42.564 Kč.

Z loňského Setkání seniorů

Jarní výstava je před námi, ale my se obrázkem vracíme k té
vánoční, kde přání z čajových sáčků vystavila J.Škopová. V
Lukavici máme spoustu šikovných lidí, rádi jim dáme
příležitost prezentovat se. Stačí se domluvit na obecním
úřadě.

Původní vánoční
strom nám sice
pokácela
vichřice, ale už
nám roste
náhradník.

Velký úspěch mladých hasičů - 2 medaile z Havířova
V sobotu 2. března v pozdních večerních hodinách spousta našich spoluobčanů zajisté zaslechla, jako již mnohokrát během roku,
zvuk sirény z hasičského auta. Touto tradicí vždy oslavujeme úspěch na některém z našich závodů. Tentokrát bychom mohli nechat
sirénu houkat poměrně dlouho, protože jsme tento den vybojovali na neoficiálním mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska
velmi cenná umístění.
Jedno nemilé překvapení nás čekalo hned po příjezdu do Havířova v pátek večer. Po dlouhé cestě jsme se hrnuli do známé haly, kde
jsme byli ubytováni vloni, jenže cedule na dveřích a zhasnuté prostory dávaly tušit, že nocleh budeme hledat někde jinde.
Nakonec jsme nalezli útočiště společně s dalšími asi 200 nocležníky a jejich doprovodem v jiné tělocvičně, která byla rozhodně
menší než naše lukavská sokolovna. Ale ani to nám nezhatilo výbornou předstartovní náladu.
Druhý den jsme se hned brzy ráno přesunuli do velké sportovní haly, kde se celé klání odehrávalo. Jako každý rok se soutěž skládala
ze tří disciplín (štafet), které se až na některé drobnosti stále opakují. Po krátké poradě rozhodčích a vedoucích se začalo soutěžit.
Mladší družstvo zahájilo uzlovou štafetou, kterou jasně vyhrálo. Současně probíhala štafeta dvojic starších, a ačkoli se vše
povedlo, ve velké konkurenci jsme obsadili 11. místo. Poté se disciplíny vyměnily a starší na uzlové štafetě předvedli excelentní
bezchybný výkon, kterému tleskali i ostatní přihlížející. Mezitím mladší odsoutěžili ve své druhé disciplíně, po které se v
průběžném pořadí propadli na 4. místo. Toto umístění patřilo po druhé disciplíně i starším. Byla to dobrá výchozí umístění pro
závěrečnou disciplínu, která následovala po obědě. Průběžná 4. místa se dala ještě vylepšit, ale v nabité konkurenci se též po
drobném zaváhání dala také lehce ztratit. Až na malé výjimky jsme v našem družstvu byli všichni velmi nervózní, ale přesto stále
soustředění. Tato třetí disciplína štafeta 4x40 byla znovu v provedení mladších i starších jednou z nejlepších ze všech
zúčastněných soutěžních týmů. V hlavách našich i našich vedoucích začaly okamžitě po doběhnutí probíhat kalkulace o konečných
výsledcích. Po zveřejnění výsledků propukla v našem malém táboře bezmezná radost. V očích našich vedoucích byla znát velká
úleva z celodenního vypětí a obav o dosažené výsledky. Druhé místo starších hasičů a obhájení loňského třetího místa mladších
bylo velkým zadostiučiněním po náročné zimní přípravě. Myslíme, že se opět zviditelnila naše malá vesnička mezi velkými městy
ze tří států (zúčastnily se i některé polské týmy).
Mladí hasiči

Dobrý den, z celého srdce bych chtěla poblahopřát dětem SDH za pěkné umístění v sobotní halové soutěži v Havířově. Jde
vidět, že je vedoucí připravují moc dobře. Přeji jim, aby příští ročník měly taky úspěšný.
S pozdravem Jarka Pražáková, Havířov

Co by měli vědět občané, aby lépe ochránili svůj majetek
Možná vás zaujmou výsledky průzkumu, se kterými jsem se ještě před vyhlášením amnestie setkala.
Průzkum ve třech věznicích mezi 135 vězni odsouzenými za vloupání do objektu provedla v závěru loňského roku agentura Perfect
Crowd. Průzkum měl zjistit, která zabezpečení domů a bytů jsou podle zlodějů nejlepší, která je nejvíce od vloupání odrazují a
jakých chyb se nejčastěji lidé při zabezpečení svých nemovitostí dopouštějí.
Více než polovina zlodějů sice připustila, že vloupání do objektů jsou nyní obtížnější než před 10 roky. Avšak 82 % oslovených
pachatelů uvedlo, že průměrně zabezpečený byt otevřou do pěti minut. Takovým bytem se rozumí byt s klasickými vchodovými
dveřmi a pouze běžným zámkem „fabkou“.
Co nejvíce zloděje povzbudí k tomu, aby do objektu vnikli:
· Chybějící alarm
· Klasické vchodové dveře se zastaralým zámkem
· Otevřená okna
· Chlubení se na Facebooku majetkem či dovolenou
· Klíče pod rohožkou, v květináči apod.
Naopak ideálně zabezpečený byt má:
· Alarm napojený na hlídací agenturu
· Bezpečnostní dveře a skla
· Hlídacího psa
· Noční střežení alarmem
· „důkazy aktivity“ (např. prázdná pošt. schránka, ale třeba i systémy střídavě rozsvěcující a vypínající světla v
domě při nepřítomnosti majitele).
Kudy se zlodějům nejlépe vniká do objektu:
Okny
Sklepem
garáží

84 %
74 %
73 %

Čeho se zloději nebojí:
Sousedů ve vedlejším domě
Venkovních žaluzií
Fólií na oknech

80 %
75 %
71 %

Na základě čeho si zloději vytipovávají objekty k vykradení:
Tipy od známých
Sledování zvyklostí obyvatel objektu
Plná poštovní schránka
Údaje ze sociálních sítí

46 %
26 %
23 %
11 %

Co zloděje od vykradení objektu odrazuje:
Bezpečnostní dveře
Bezpečnostní skla
Kamerový systém
Hlídací pes
Označení objekt je napojen na PCO

69 %
63 %
55 %
54 %
54 %

Nejčastější chyby majitelů objektů z pohledu zlodějů:
Pootevřené okno
Nedostatečně zajištěná okna
Ukrytí klíče pod rohožkou apod.

84 %
76 %
42 %

ANKETY z našich webových stránek
Měla by obec zvýšit daň z nemovitosti
a současně zrušit poplatek za odpad?
a) Konečně to někoho napadlo

Odkud nejčastěji čerpáte info o dění v obci?
a) z webových stránek
85 (28,7%)

52 (50%)
b) z hlášení rozhlasu

b) Bylo by to nespravedlivé

54 (18,2%)

22 (21,2%)
c) z úřední desky

c) Nic neměnit

58 (19,6%)

18 (17,3%)
d) z občasníku

d) Nerozumím tomu

46 (15,5%)

12 (11,5%)
od 31.1.2013 celkem hlasů: 104

e) z obecní šuškandy
53 (17,9%)
od 31.10.2012 celkem hlasů: 296

Letošní Hasičský bál proběhl v režii mladých hasičů a bylo
vidět, že si s organizací dali práci. Velký ohlas mělo
vystoupení hasičů z Dobrouče ať už v roli mažoretek nebo
baletek. Třeba se ti naši nechali inspirovat a příště uvidíme
něco podobného v jejich podání. To by nemělo chybu!

Poprvé jsme v Lukavici mohli slyšet pěvecký soubor Corale.
Tentokrát na předvánočním setkání seniorů.

Jedině blbeček,
který si musí něco
dokazovat, mohl
poškodit svým
„řezbářským
uměním“ sochu u
sokolovny.

29. prosince pořádal oddíl stolního tenisu T.J. Sokol tradiční
Vánoční turnaj. Letos se ho zúčastnilo 36 dospělých hráčů a
20 dětí.

Budovu obecního úřadu letos čekají velké změny. Nejprve to
bude výměna oken a potom zateplení a nový kabát.

Téměř pod vánoční stromeček jsme pořídili nové obecní
vozidlo CITROEN Berlingo 1,6 HDi 90. Starou Felicii
nabízíme k prodeji (podmínky viz. úřední deska) nejvyšší
nabídce, přičemž nejnižší nabídka je 10 tis. Kč.
I obecní úřad se snaží a jeho okna zdobí květiny.

Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO
Vážení čtenáři, s blížícím se koncem roku Vám přinášíme aktuální zprávy z Místní akční skupiny
ORLICKO, která i během letošního podzimu pracovala naplno: přijala a administrovala celkem 30
žádostí o dotaci, připravila další projekt na rozvoj regionu a spustila portál NeziskovkyOrlicka.cz .
Úspěšné a podpořené projekty přibývají na Orlicku jako houby po dešti ….
Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již šesté vyhlášené výzvy. Celkem 30 žadatelů z
řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací předložilo své žádosti na potřebné a užitečné projekty z toho
22 projektů následně výběrová komise doporučila k podpoře z Programu rozvoje venkova. S podpořenými
projekty se můžete seznámit na našich webových stránkách.
Současně během podzimu ukončily realizaci projektů podpořených v loňském roce další organizace
např. Římskokatolická farnost Nekoř, pan Aleš Novák, SK OEZ Testa Letohrad nebo TJ Sokol Klášterec
n. Orlicí (viz. foto).
Poslední šance podat žádost se svým projektovým záměrem v tomto programovacím období bude příští
rok na jaře v sedmé výzvě s předpokládanou celkovou alokací cca 9 milionů korun. Seznam vhodných
příjemců spolu s finančním plánem bude zveřejněn začátkem roku. Neotálejte a své projektové záměry
konzultujte včas!
Římskokatolická farnost
Nekoř - Vytápění ve farní budově

NeziskovkyOrlicka spu štěny!

Na webových stránkách www.NeziskovkyOrlicka.cz byl spuštěn nový portál pro podporu
volnočasových aktivit a spolků. Bezplatný prostor pro umístění svých dokumentů, prezentaci
akcí, nebo nabídku prostor a vybavení zde tak naleznout všichni zájemci z řad neziskových
organizací na území Orlicka. Široká veřejnost zde naopak již brzy najde přehled plesů, zábav a
dalších akcí v regionu, stejně jako informaci o vhodných prostorách k pronájmu např. pro rodinné
akce.
Jedeme všichni nový projekt na podporu cestovního ruchu
Na podzim letošního roku byla také zakončena celoroční práce na přípravě nového projektu na podporu cestovního ruchu.
Ve spolupráci s pěti dalšími místními akčními skupinami tak MAS ORLICKO předložila žádost o dotaci na projekt v celkové
hodnotě 2 954 358 korun. Pokud budeme se svou žádostí úspěšní, již v příštím roce vás čeká mnoho nových aktivit v rámci
unikátního projektu zaměřeného na využití elektrokol, jako dopravního prostředku pro všechny.

Nové programovací období = větší území

Již dříve avizované rozšíření MAS ORLICKO na další území je zpečetěno. Bylo o něm rozhodnuto dne 27.11.2012 na valné
hromadě, která se konala v prostorách Sporthotelu v Ústí nad Orlicí.

Stávající členové valné hromady rozhodli o
připojení celkem 19 měst a obcí do územní
působnosti MAS ORLICKO. Od roku 2013 se
tak na nové programovací období budou
společně se stávajícími obcemi a městy na
Kralicku a Žamberecku připravovat také obce a
města z Ústeckoorlicka a Českotřebovska a
území, na jehož rozvoji se MAS ORLICKO
svojí činností podílí, se zvýší na 50 obcí a více
než 80 000 obyvatel!
Mimo připojení nových obcí přijala MAS
ORLICKO také nové členy a tak se nyní na
aktivní práci v MAS připravují takové
organizace, jako např. AVENA spol. s r.o.,
Contripro Group s.r.o., KONZUM, obchodní
družstvo v Ústí nad Orlicí, Oblastní charita Ústí
nad Orlicí, Silyba a.s. nebo Domov pod hradem
Žampach. Přistupující obce jsou zastoupeny
členem Region Orlicko Třebovsko.

Zelená původní území MAS ORLICKO
Modrá nově přistupující území MAS ORLICKO

Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO
na www.mas.orlicko.cz
nebo v kanceláři MAS na Divišově 669 v Žamberku

Rok 2013 přinese poslední výzvu
v tomto dotačním období
Poslední výzva v dotačním období let 2007 – 2013 bude v MAS ORLICKO realizována na jaře
roku 2013. A protože nové dotační období bude pro žadatele otevřeno nejdříve v roce 2015,
radíme všem zájemcům o dotaci, aby neváhali a využili poslední vyhlášenou výzvu.
Předběžný příjem žádostí 22. – 26. 4. 2013.
Kdo tedy bude moci předložit v poslední výzvě své žádosti o dotaci a na jaké projekty?

www.obeclukavice.cz

