ČÍSLO 2/2013 + příloha
Při krásnem s tebou setkání
úsměv mi na tváři hrál
kam se jen ztratil
když loučíš se
kde je
když odcházíš v dál?
V očích spíš slza se zaleskne,
po tobě často se zastestkne
máji, máji.
F.Š.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 19.3., 23.4., mj.:
Vzalo na vědomí:
- Stížnost F.Š. na stav stavebních objektů v
lukavském Dvoře
Schválilo:
- Prodejní cenu os. vozu Felicia 9 resp. 7 tis. Kč.
- Plán společných zařízení novelizovaný před
schválením pozemkových úprav
- Zhotovitelem stavby sklad zahradní techniky firmu
A.Vítek a spol. za cenu 438.732,04 Kč (Agrostav
443.187,29 Kč, Staps 451.430 Kč, Rekos se
omluvil)
- Zhotovitelem stavby „Zateplení budovy obecního
úřadu Lukavice firmu Staps za cenu 1.071.236 Kč
(Agrostav 1.295.771,42 Kč, Vítek a spol. a Rekos
Ševčík se omluvily)
- Dodavatelem plastových oken pro budovu
obecního úřadu firmu Gerappa spol.s.r.o. ze cenu
297.088 Kč (Domett 345.808 Kč, Stavona
347.065.38 Kč)
- Smlouvu se Sdružením obcí Orlicko o společném
postupu k zabezpečení realizace veř. zakázky
„Nákup elektřiny na českomoravské komoditní
burze Kladno“.
- Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2012
- Závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou
- Rozpočtovou změnu č.1/2013
- Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 130 tis. Kč
ZO ČZS Lukavice
- Vyhlášení výběr. řízení na pozici domovníka v
sokolovně
Uložilo:
- Předsedovi kontr.výboru předložit plán práce na
období 1 roku
- Místostarostovi svolat jednání s ČRS ohledně
pronájmu a dalšího užívání rybníku Mostiska
- Starostce připravit návrh vyhlášky zakazující
domovní prodej
I.Severová, starostka

ROČNÍK XIX
Nové možnosti v třídění odpadů
Naše obec se zapojila do ekologického programu týkajícího se
sběru použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z
tiskáren. Sběrný box pro recyklaci je umístěn na chodbě před
kanceláři našeho obecního úřadu. Myslete ekologicky a přineste
použité cartridge a tonery na naši obec.
U prodejny Konzum přibyl nový druh kontejneru. V obci bude
umístěn pouze tento jeden. Je určen na sběr použitého textilu.
Textil je dále zpracováván a vyrábí se z něho čistící hadry,
případně je poskytnut charitativním organizacím. Obec bude i
nadále spolupracovat s Diakonií Broumov a pořádat cca 2x ročně
sběry použitého textilu.
Nedávno jsem viděla jak nejmenovaná paní vyhazovala lahve do
kontejneru. Měla jsem radost, ale jen do té doby než jsem zjistila,
že lahve bílé i zelené hází do jednoho kontejneru. I malé děti dnes
už vědí, že pro bílé sklo je kontejner bílý a pro barevné sklo
kontejner zelený. Stejně tak mě udivilo, když jsem vedle
popelnice na domovní
odpad viděla přiložený pytel
s vytříděným plastem.
Popeláři jedou pouze s
jedním autem a takto
odevzdaný plast opravdu
skončí na jedné hromadě. Je
to jako byste netřídili vůbec.
Plasty se odevzdávají při
sběrech, které jsou
pořádány 6x ročně. Z těchto
sběrů je plast dále tříděn a
recyklován, tak jak jsme to
mohli vidět při exkurzi
pořádané obcí. Dát
vytříděný plast vedle
popelnice je škoda práce.
I.Severová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky
Květen
· Tomek Jan
· Hubálek Michal
Děti jsou v ideálním věku tehdy, jsou-li již
příliš staré na to, aby celé noci proplakaly, a
ještě příliš mladé na to, aby celé noci
proflámovaly.
autor neznámý

Pomůžete?
Pan Doleček bude brzy končit se službou kostelníka. V dnešní
době, kdy je odchod do důchodu v nedohlednu, není možné
nechat tuto službu na jednom člověku. Proto Vás prosím,
abychom se každý zamyslel sám za sebe, jak by mohl pomoci.
Je potřeba, aby alespoň dva nebo tři lidé, kteří se mezi sebou
domluví, zastávali službu kostelníka. Na úklid bych také uvítala,
kdyby se našla ještě jedna žena. I ministranti nám dorůstají a
rozhodně by rádi zaučili další děti.
Moc Vás prosím, berte moji výzvu vážně. Když se nenajde
několik lidí, kteří chtějí spolupracovat, může se stát, že nebude
mít kdo otevírat kostel při pohřbu. Také by se zde nemusely konat
pravidelné bohoslužby.
Budu ráda, když se s některými z Vás domluvím na spolupráci.

Blahopřejeme jubilantům
Červen
· Gregárková Jarmila
· Ferkl Jiří
· Severa Vlastimil
· Šlesinger Karel
· Kalousková Anna
· Betlachová Milena
· Hubálková Jarmila
· Ing. Dostál Zdeněk
Červenec
· Houšťava Jan
· Vítková Anna
· Rous Oldřich
· Vítková Miluška
Srpen
· Šípková Marie
· Gregárek Josef
· Šafářová Věra
· Severová Ilona
· Vítek Jaroslav
· Doleček Antonín
· Dostálová Dana

Marie Hrdinová
83 let
50 let
50 let
60 let
82 let
85 let
86 let
50 let
70 let
80 let
82 let
80 let
83let
88 let
80 let
50 let
50 let
80 let
50 let

Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme
s ním koketovat.
Blumenthal

Vzpomínáme
Květen
· Neumannová Božena

88 let

Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.
W. Shakespeare

Kříž, který byl narušen
hnilobou, byl v lokalitě zvané
„Rybníčka“ vyměněn za nový.
Dospěli jsme tak do fáze, kdy
máme všechny kříže a drobné
sakrální stavby v katastru
obce v pořádku.

Kam si vyrazíme
SRPŠ a ZŠ a MŠ Lukavice Vás zvou v neděli 2. června 2013 na
DĚTSKÝ DEN, spojený se slavnostním představením
ukončených projektů „Sedmikráska v zahradě“ a „Režim pitný –
ten je nutný“. Zahájení akce je ve 14,00 hod. na školní zahradě.
Zde v programu vystoupí Lukaváček a mažoretky. Od 15,00 hod.
v areálu u sokolovny předvedou hasiči ukázku požárního útoku a
pro děti budou připraveny soutěžní disciplíny s odměnami a
tombolou. Občerstvení je zajištěno. Vstupné: soutěžní kartička
vč. Odměny pro děti 30,-Kč, dospělý doprovod 10,-Kč.

Hledáme správce do sokolovny
Obec Lukavice vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce
sokolovny v Lukavici čp.119.
Požadujeme zvládání běžných údržbářských a správcovských
prací včetně úklidu a časovou flexibilitu. Byt 3+1 k dispozici.
Správcování bude řešeno Dohodou o pracovní činnosti,
předpokládané zahájení činnosti od 1. 7. 2013.
Zájemci mohou podávat písemné nabídky s životopisem a
kontaktem osobně v kanceláři obecního úřadu nebo na adresu
Obecní úřad Lukavice, Lukavice čp.117, 561 51 Letohrad, do 31.
5. 2013.
Bližší informace podá p. Severová, tel.: 465 621 425.

Krátké zprávy
-

Někoho možná letos překvapil brzký termín Kopečkové pouti. Možná se Vám budou hodit termíny pro příští roky: 17 –
18. 5. 2014, 16 – 17. 5. 2015, 21 – 22. 5. 2016, 20 – 21. 5. 2017.
Ve spolupráci se zahrádkáři prodáváme na obecním úřadě za zvýhodněnou cenu modré granule Wanish na likvidaci
slimáků. 0,5 kg za 105 Kč a 1 kg za 210 Kč.
Nezapomínejte, že vyhláška zakazuje sečení a jiné hlučné činnosti nejen v neděli, ale i o svátcích. Stejně tak majitelé psů
ignorují zákaz volného pobíhání. Prvního majitele už to stálo 500 Kč.
Víte, že se na webových stránkách můžete přihlásit k odběru aktualit? Aktuální zprávy Vám pak budou chodit přímo na
Váš e-mail.
Sběr domovního a plastového odpadu se koná v pátek 31.5. od 16,00 hod., dle rozpisu na jednotlivých stanovištích.

Pravidla pro poskytování finančního daru narozeným dětem
1.

Úvod
Tato pravidla upravují poskytnutí finančního daru obcí Lukavice pro děti narozené od 1. 2. 2013 včetně, které mají trvalý pobyt
v Lukavici.

2.

Podání žádosti
Rodiče dítěte, resp. jeden z rodičů dítěte podá žádost o finanční dar na předepsaném tiskopise, v kanceláři obecního úřadu v
Lukavici, nebo ji pošle poštou. Tiskopis je k dispozici v kanceláři úřadu, na webových stránkách obce www.obeclukavice.cz a
je též k dispozici při Vítání občánků. Žádost o finanční dar musí obsahovat:
a)
Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu dítěte,
b)
Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu rodiče
c)
Určení, jakým způsobem má být finanční dar vyplacen
Každý žadatel je povinen ve své žádosti uvést pravdivé a úplné údaje.
3.
Podmínky nároku na finanční dar
Nárok na finanční dar má dítě, které se narodilo od 1. 2. 2013 včetně, a má ode dne narození do dne výplaty daru trvalý pobyt v
Lukavici a ani jeden z jeho rodičů nebyl za posledních 24 měsíců veden v Seznamu dlužníků obce Lukavice.
Podmínkou nároku na vyplacení finančního daru je písemný souhlas rodičů (jednoho z rodičů) s tím, že obec Lukavice je oprávněna
zkontrolovat údaje uvedené v žádosti, tj. údaje o narození dítěte a jeho přihlášení k trvalému pobytu.
Nárok na finanční dar zaniká, nebyla-li podána žádost do 1 roku dítěte.
4.
Výše finančního daru
Výše finančního daru činí 1 000 Kč a vyplatí se jednorázově.
5.
Poskytnutí finančního daru
Nárok na výplatu finančního daru vzniká splněním podmínek stanovených těmito pravidly pro vznik nároku na finanční dar.
O poskytnutí finančního daru rozhoduje obecní zastupitelstvo.
Finanční dar vyplácí Obecní úřad Lukavice na základě uzavřené darovací smlouvy. Finanční dar se poukazuje na účet příjemce
nebo se vyplácí v hotovosti.
Příjemcem finančního daru jsou rodiče dítěte, resp. ten z rodičů, který splňuje podmínky nároku na finanční dar.
Finanční dar se vyplácí nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla uzavřena darovací smlouva
mezi obcí a rodiči dítěte (jedním z rodičů).
Nárok na výplatu finančního daru zaniká, pokud do 3 měsíců ode dne rozhodnutí obecního zastupitelstva o poskytnutí finančního
daru nebude ze strany rodičů (jednoho z rodičů dítěte) uzavřena darovací smlouva.
Finanční dar náleží dítěti jen jednou.
6.
Závěrečná ustanovení
Tato pravidla schválilo obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 22. 1. 2013 č. j.: OBLU 45/2013.
Ilona Severová, starostka

Začíná předprodej vstupenek na letošní Mezinárodní hudební festival – Letohrad 2013
Začátek června patří v Letohradě tradičnímu a významnému hudebnímu festivalu – MHF Letohrad.
24. ročník Mezinárodního hudebního festivalu – Letohrad 2013 přichází s bohatým a zajímavým programem. Novým mottem
festivalu je slogan - Tradiční festival s novou tváří. Novinkou je především nový prostor Tvrze Orlice, kde se uskuteční hlavní
festivalové koncerty, nové projekty – např. cyklovýlet po letohradských památkách spojený s koncerty, zajímavá dramaturgie –
např. provedení Hudby k ohňostroji od G. F. Händela s živým ohňostrojem, navíc provedeno přímo v historickém prostředí
nového amfiteátru na Tvrzi Orlice. To vše slibuje nové netradiční a jedinečné zážitky.
Letošním ročníkem se navíc nadechneme pro ročník příští, protože v roce 2014 budeme slavit čtvrtstoletí našeho
Mezinárodního hudebního festivalu – Letohrad.
Předprodej vstupenek na zahajovací galakoncert 8. 6. 2013 a na závěrečný koncert 16. 6. 2013 se uskuteční od 6. května
2013 v IC v budově Muzea na Václavském náměstí v Letohradě (tel. 465 622 092, e-mail: info@letohrad.eu) a na Tvrzi
Orlice (tel.: 465 677 731, e-mail: vstupenky@eywan.cz). Prodej vstupenek na ostatní koncerty vždy až 45 min. před zahájením
přímo na místě koncertu.
Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad, Univerzita Hradec Králové
ve spolupráci s Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Horní Čermná, Obcí Lukavice, Obcí Výprachtice,
ŘK farností Letohrad, Farním sborem ČCE v Horní Čermné
pod záštitou
Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
a Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
za finanční pomoci Pardubického kraje a Nadace Život umělce

www.mhf.letohrad.cz

Mezinárodní hudební festival
LETOHRAD 2013
24. ročník
8. – 16. června 2013
Tradiční festival s novou tváří

Program
Sobota 8. června 2013 ve 20.00 hod. – Letohrad – amfiteátr Tvrz Orlice
(v případě nepříznivého počasí Kostel Nanebevzetí Panny Marie) Předání cen města, předání ceny Grand prix
Zahajovací galakoncert
W. A. Mozart – předehra k opeře Figarova svatba
A. Dvořák – Česká suita, op. 39
G. F. Händel – Hudba k ohňostroji (s ohňostrojem - Inferno Professional fireworks)
Pardubická komorní filharmonie, Tomáš Židek - dirigent
Vstupné – 180,- Kč (křeslo), 140,- Kč (lavice) – předprodej vstup. od 6. 5. v IC na Václ. nám. a na Tvrzi Orlice
Neděle 9. června 2013 – Putování letohradskou historií – cyklovýlet
13. 30 hod. - Letohrad – kaple Nejsvětější Trojice v Červené
14.30 hod. - Letohrad – kostel sv. Václava, Václavské nám.
15.30 hod. - Letohrad – kostel sv. Kateřiny na Kunčicích
16.15 hod. - Letohrad – kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici
16.50 hod. - Letohrad – Tvrz Orlice
Účinkují: Caline Malnoury (Francie) – varhany, M. Dominikusová – housle, Pěvecký sbor Wiolinek z Barda (Polsko)
Na všechny krátké koncerty vstup zdarma! Pro účastníky cyklovýletu bude připraven speciální pas, na základě kterého mají na
vstup do muzea a expozic Tvrze Orlice a na večeři v restauraci Tvrz Orlice v den konání akce 20% slevu.

Pondělí 10. června 2013 ve 20.00 hod. – Kostel Lukavice
Pěvecký koncert – A. Dvořák – Biblické písně
Roman Janál – zpěv, Jan Hora – varhany
Vstupné – 60,-/40,- Kč
Úterý 11. června 2013 ve 20.00 hod.– Kostel Výprachtice
Komorní koncert – Bach, Smetana, Suk
Helena Suchárová – klavír, Vlachovo kvarteto
Vstupné – 60,-/40,- Kč
Středa 12. června 2013 ve 20.00 hod. - Kostel Panny Marie v Letohradě - Orlici
Varhanní koncert - inspiración español – španělské inspirace
Esteban Elizondo (Španělsko) – varhany
Vstupné – 50,-/30,- Kč
Pátek 14. června 2013 ve 20.00 hod. – Kostel Jablonné nad Orlicí
Varhanní koncert – organo festivo - varhany slavnostní
Luciano Zecca (Itálie) – varhany, Video přenos koncertu na plátno!
Vstupné – 50,-/30,- Kč
Sobota 15. června 2013 ve 20.00 hod.– Evang. Kostel Horní Čermná
Varhanní koncert – orgel populär – varhany populární
Wolfram Syré (SRN) – varhany, Video přenos koncertu na plátno!
Vstupné – 50,-/30,- Kč
Koncert se uskuteční za finanční podpory pana ing. Petra Šilara, senátora Parlamentu ČR.
Neděle 16. června 2013 v 10.15 hod. - Letohrad – amfiteátr Tvrz Orlice
(v případě nepříznivého počasí Kostel Nanebevzetí Panny Marie)
Slavnostní festivalová bohoslužba
Hlavní celebrant: Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký
Vstup zdarma
Neděle 16. června 2013 v 15.00 hod. - Letohrad – amfiteátr Tvrz Orlice
(v případě nepříznivého počasí Kostel Nanebevzetí Panny Marie)
Závěrečný koncert
Vivaldi – Händel - Mozart Komorní orchestr Jaroslava Kociana
B. Mimra – dirigent, M. Dominikusová - housle
Vstupné – 120,- Kč (křeslo), 100,- Kč (lavice) - předprodej vstup. od 6. 5. v IC na Václ. nám. a na Tvrzi Orlice

Kdo si na Pálení čarodějnic neopekl špekáček sám, mohl využít nabídky
grilovacího servisu, který nabízel mimo jiné i novinku v podobě karbenátků.

Stavění máje a pálení čarodějnic doplnilo letos
vystoupení country muziky „COŽEBAND“. A
mělo úspěch.

Přes 300 mladých hasičů zaplnilo v neděli 19. května areál u sokolovny a soutěžilo O pohár obce Lukavice. Pořadatelsky
náročnou akci se podařilo hasičům zvládnout ke spokojenosti soutěžících i diváků.

Slunečné počasí svátečního 8. května využily děti k účasti na Sportovní akademii, kterou pro ně uspořádala T.J.Sokol.

Výsledky ankety na webových stránkách
Pokud by obec zprostředkovala elektronickou aukci nákupu energií měl(a) bych zájem o nákup
Aktuální anketní
otázka zní, zda by
obec měla vyhláškou
zakázat podomní
prodej.

Výměna řidičských průkazů
Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do
31. prosince 2013 své doklady vyměnit, a to dle zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v souladu
s novelou zákona č. 119/2012 Sb.).

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (Městský úřad,
Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na
území České republiky.

Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm,
- ŘP, který podléhá povinné výměně.
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního
poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě
kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).
Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2013, tak:
1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážníci
městské policie Vám udělí blokovou pokutu až do výše 2.000 Kč,
2. hrozí Vám pokuta až do výše 30.000 Kč, a to od příslušného obecního úřadu
s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám bude uložena,
i když nebudete řídit motorového vozidlo.
Pokud držitel řidičského průkazu, podléhajícího povinné výměně, nehodlá v budoucnosti řídit motorová vozidla,
nemusí žádat o výměnu jeho řidičského průkazu za nový.
V takovém případě je však třeba, aby se vzdal svého řidičského oprávnění ve smyslu § 94
odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a to na příslušném obecním úřadu.
Další informace Vám rádi podáme na telefonickém čísle: 465 670 294 nebo e-mail: l.papackova@muzbk.cz
Rovněž další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva dopravy : www.mdcr.cz.
Ing. Marcel Klement, v. r.
vedoucí odboru správního a dopravy
Městský úřad Žamberk

29 mladých rybářů soutěžilo v sobotu 18.5. o nejlepší úlovek na rybníku Mostiska. Vítěz nachytal 6 m ryb.

