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ROČNÍK XII.

Ze zastupitelstva

Volby do PS Parlamentu ČR 2-3.6.2006

Obecní zastupitelstvo na svých jednáních 16.5., 20.6., 18.7. m.j.:

výsledky hlasování v obci Lukavice

Vzalo na vědomí:
- nutnost zhotovení projektu na stavbu místní
komunikace od Jamallu do Lánice, jelikož stavba
je vzhledem k potřebě vybudování odvodnění
složitější a bez projektu není ochota firem
zhotovit cenovou nabídku. Zhotovitelem PD byla
vybrána firma Techprojekt
- stav přípravy projektové dokumentace na další
etapu stavby chodníků a cyklostezky
- petici 14 občanů vyjadřujících nesouhlas se
záměrem stavby zámečnické dílny a rozhodlo
počkat s vyjádřením až po výsledku ústního
jednání svolaného stavebním úřadem
- přehled činnosti Městské policie na území naší
obce za období od ledna 2006
zprávu starostky přidělení dotace na pořízení
konceptu územního plánu 50 tis.Kč, na pořízení
nových dveří a oken v kapličce ve výši 20 tis.Kč,
na stavbu nového chodníku ve výši 100 tis.Kč a
na prořezání lip před školou 30 tis.Kč.
Schválilo:
- Zhotovitelem opravy místní komunikace k
Hrdinom - f.Strabag a.s.
- Udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2006
– 2007 (výhled předpokládá 62 žáků) a
v souvislosti s tím se obec zavazuje uhradit
případné nadnormativní výdaje
- Použití zdrojů rezervního fondu přísp.organizace
ZšaMŠ na dofinancování grantu z Ministerstva
školství
- Prodej p.p.č.312/4, kategorie zahrada, výměra 52
m2 za cenu 50 Kč/m2.
- Závěrečný účet obce
- Přijetí nadačního daru ve výši 4.900,-Kč na
pořádání Školičky internetu pro seniory
- Podání žádosti o dotaci na prořezání lip před
školou a odsunutí záměru posunutí památníku a
stavbu chodníku
- Počet členů obec.zastupitelstva pro nadcházející
volební období – ll členů
- Pasport místních komunikací, mostů a lávek ve
vlastnictví obce a ve vlastnictví cizích fyzických a
právnických osob
- Záměr směny pozemků st.p.č.356 za 446/2
(vypořádání autobus.zastávky u obec.úřad)
I.Severová – starostka

Číslo
strany
1
5
6
9
10
11
12
14
15
18
20
21
24
25
26

Název (zkrácený)
Strana zdravého rozumu
Právo a spravedlnost
Nezávislí
ODS
ČSSD
SNK – Evropští demokraté
Unie svobody
Pravý blok
4 vize
Strana zelených
KSČM
Koalice pro ČR
KDU-ČSL
Nezávislí demokraté
Rovnost šancí

Celkový počet zapsaných voličů
Celkový počet voličů
Celkový počet platných hlasů

Počet
hlasů
5
2
11
228
147
20
2
2
1
41
23
3
88
3
1

%

39,51
25,48

7,11
3,99
15,25

830
586 = 70,60%
577

Volby do obecního zastupitelstva
Čtyři roky uběhly a opět jsou před námi komunální volby.
Termín jejich konání byl stanoven
na 20.-21.10.2006.
Kandidáti mohou své kandidátní listiny předávat na
Městském úřadu v Žamberku, na odboru právním,
v prvním poschodí, č. dveří 38 do 15.srpna 2006 do 16.00
hod.
Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech
voličů v Lukavici:
Pro nezávislé kandidáty 4%, tj. 43 podpisů a pro sdružení
nezávislých kandidátů 7 %, tj. 75 podpisů z celkového
počtu 1 067 obyvatel obce. (Jedná se o počty podpisů na
petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo
sdružení nezávislých kandidátů. Jinými slovy, pokud chce
kandidovat „nezávislák“ musí sehnat dostatečný počet
podpisů, který mu to umožní. Kandidáti politických stran
tyto podpisy mít nemusí).
Obecní zastupitelstvo bude 11-ti členné.
JUDr. Jitka Kubová - vedoucí právního odboru

výstava obrazů ing. Vladimíra Filáčka a výstava
prací uměleckého řezbáře Štefana Hrudky.

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
30.4. Stela Šrolerová
6.6. Tomáš Halbrštát

Vernisáž výstavy proběhne 28.září ve 14,00 hod.
Výstavu můžete shlédnout:
ve čtvrtek 28.9. od 14 do 18 hod.
v pátek 29.9. od 8 do 13 hod.
v sobotu 30.9. od 15 do 18 hod.
v neděli 1.10. od 10 do 12 a od 15 do 18 hod.
v pondělí 2.10. od 8 do 12 a od 13 do 17 hod.

čp.170
čp.52

Vzpomínáme
12.5. Anna Kytlicová

87 let čp.32

Blahopřejeme jubilantům
3.6.
6.6.
8.6.
18.6.
22.6.
27.6.
28.6.
1.7.
6.7.
10.7.
11.7.
12.7.
25.7.
31.7.
11.8.
11.8.
27.8.
31.8.
12.9.
14.9.
23.9.
24.9.
30.9.

Věra Pražáková
Bohuslava Hubálková
Ing.Jan Macháček
Miroslav Švec
Anna Kalousková
Antonín Šponar
Ludmila Fajglová
Miluše Kolomá
Oldřich Rous
Olga Slavíková
Anna Gregárková
Anna Slavíková
Josef Šafář
Irena Brožková
Josef Gregárek
Ivan Holeček
Lidmila Adamcová
Petr Betlach
Matylda Minaříková
Vincenc Čevela
František Musil
Anežka Paďourová
Jaroslav Kotyza

čp.174
čp.171
čp.257
čp.259
čp.142
čp.29
čp.129
čp.81
čp.213
čp.300
čp.303
čp.141
čp.241
čp.74
čp.13
čp.245
čp.68
čp.193
čp.21
čp.104
čp.197
čp.287
čp.164

85 let
70 let
60 let
50 let
75 let
89 let
60 let
80 let
75 let
60 let
50 let
70 let
50 let
75 let
81 let
60 let
90 let
81 let
70 let
91 let
60 let
80 let
86 let

Kalendář akcí
První na řadě bude VOLEJBALOVÝ TURNAJ
neregistrovaných hráčů, který se bude konat v sobotu 2.
září od 8,00 hod. na hřišti za sokolovnou. Přihlášky
smíšených amatérských družstev se zálohou 360,-Kč
přijímá obecní úřad do 21.srpna. Společně s touto akcí se
tradičně koná i LOUČENÍ S LÉTEM. Proto se bude
odpoledne u pergoly grilovat prase a večer zpříjemní svými
melodiemi country skupina MAKADAM. Přijďte fandit
lukavským družstvům a rozloučit se s létem! Léto si to
zaslouží a u těch volejbalistů uvidíme :-).
Po loňské úspěšné akci se zahrádkáři rozhodli
„připomínat se“ tradičně. Díky tomu se mohou příznivci
dechové hudby těšit na neděli 17.září. Odpoledne od 14,00
hod. proběhne pod pergolou u sokolovny DEN
ZAHRÁDKÁŘŮ. Budou zde vyhodnoceny soutěže o
největší rajské jablko, o nejzajímavější kuriozitu a o
nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon, terasu či zahradu.
( Do těchto soutěží se mj.stále můžete přihlásit buď u
p.Oldřicha Hubálka nebo na obecním úřadě!)
Následovat bude KONCERT DECHOVÉ HUDBY
CHOCEŇAČKA. Zda to bude k poslechu nebo i k tanci
bude záležet na návštěvnících. V případě nepříznivého
počasí se akce bude konat v sokolovně. A to ještě není
všechno. Pokud se na Vás loni nedostaly domácí koláče
z kuchařské dílny p.Lipenské a jejího kolektivu, můžete se
na ně těšit letos.
Ani o státním svátku 28.září nebude kultura v obci
zahálet. Tentokrát to bude trochu z jiného soudku.
V zasedací síni obecního úřadu v Lukavici se bude konat

Na
vystavovaných
obrazech
najdete i motivy
z naší obce

TJ Sokol Lukavice už oznámil termín tradičního
VINOBRANÍ. Dobré víno, ještě lepší burčák,
Cimbálovka J. Dostála a Maruščiny jahody, to vše si
můžete vychutnat v sobotu 21. října od 20,00 hod.
v sokolovně.

Prodejna tabáku
oznamuje, že k 31. 8. 2006
ukončí svůj provoz.
Bude
chybět
hlavně
občanům z dolního konce.

Zprávičky
•

•
•
•

•

Ke krátkodobému zklidnění dopravy dojde ve dnech
7.8. – 20.11..V těchto dnech bude nákladní doprava
Lukavici objíždět přes Písečnou, z důvodu opravy
Divišovy ulice v Žamberku.
Knihovna o prázdninách bude otevřena pouze 21. a
23.srpna.
V pátek 4.srpna proběhne sběr domovního, plastového
a tetrapackového odpadu. 6.října se navíc bude sbírat i
odpad nebezpečný a železo.
V projektu Regionální rozvojové agentury jsme byli
úspěšní jen na půl. Stejný dopis jako dostávají zájemci
o studium na vysoké škole – pro velký zájem….. Pro
tento velký zájem obdržíme místo 6, zatím jen 3 bílé
kontejnery na sklo. Ale nemusí pršet, stačí když kape
:-). Zkusíme to znova.
14.září se v Letohradě uskuteční 3. Setkání starostek
Pardubického kraje. A jelikož organizace tohoto
setkání padla tentokrát na starostky z Orlickoústecka (
je nás na okrese 7, v kraji 71 ze 452), tak se i naše
obec tentokrát podílí na přípravě tohoto setkání.

Výsledky internetových anket:
Chtěli byste v obci větrnou elektrárnu?
a) Ano
43 (51.8%)
b) Ne
27 (32.5%)
c) Nevím
13 (15.7%)
od 11.4.2006 celkem hlasů: 83

Nová červencová otázka:
Záměr vybudování cyklostezky v obci považuji…

Ohlédnutí za školním rokem
2005/2006
Zase je tu konec školního roku. Dětem se blíží prázdniny.
My ve škole přemítáme, co se nám letos podařilo, případně
co musíme v příštím roce ještě zlepšit.
Podali jsme žádost o další grant, tentokrát na
zlepšení technického vybavení naší školy. Byla nám
schválena dotace na 50 000,- Kč, z kterých jsme si pořídili
notebook, digitální kameru a scanner s tiskárnou.
Stále také zkoušíme štěstí a talent našich žáků
v různých výtvarných soutěžích. Úspěšní byli P. Fallada (5.
třída) a K. Hübnerová (1. třída) v soutěži „Požární ochrana
očima dětí“ a 1. místo získal Václav Barnet v soutěži
pořádané ministerstvem vnitra „Svět očima dětí“. Cena si
převzal osobně z rukou ministra vnitra v Praze.
Nezanedbáváme ani další oblasti vzdělávání –
zúčastnili jsme se okresního kola přírodovědné soutěže
v České Třebové, kde si naši žáci ostudu neudělali,
recitační soutěže v Ústí nad Orlicí, matematické soutěže
KLOKAN a naši páťáci si opět ověřili své znalosti
v testech KALIBRO, proběhla u nás beseda s celníky,
profesionálním hasičem a pozvali jsme si zdravotníky
z Červeného kříže.
Velmi důležitá je pro nás i dopravní výchova, které
jsme se věnovali teoreticky i prakticky ve všech ročnících a
starší žáci tyto vědomosti zúročili na cyklistickém výletě
po okolí Lukavice.
4. a 5. třída si také vyzkoušela svou odvahu a sílu na
horolezecké stěně v Ústí nad Orlicí.
A neměli bychom zapomenout ani na školní výlet.
Letos jsme si ho trochu protáhli a navštívili jsme
westernové městečko u Zvole nad Pernštejnem ŠIKLŮV
MLÝN. Počasí nám přálo a my jsme se dozvěděli něco o
životě indiánů i kovbojů na divokém západě, krotili jsme
býka, stříleli z luku, jezdili na koních a také jsme si
vyzkoušeli kvíz o Americe a životě na divokém západě.
V posledním týdnu jsme se dali také na sport sehráli jsme přátelské utkání s žáky z Písečné, také se
konal školní turnaj v kopané ve trojicích.
Nezahálíme ani s úpravou školy a okolí. Na jaře
jsme slavnostně otevřeli naši novou Kouzelnou zahradu.
Při této příležitosti jsme pozvali „pejskaře“ ze Žamberka,
kteří nám ukázali jak probíhá canisterapie, ale také co
všechno se takový pejsek může naučit na hřišti
s průlezkami a tunely. Máme krásně nově vymalovanou
tělocvičnu a také šatny pomalu mění svou podobu. To vše
by samozřejmě nešlo bez podpory od Obecního úřadu,
které si moc vážíme. Od pana Svátka škola dostala
elektrické klávesy a kytaru, touto cestu i jemu ještě jednou
moc děkujeme. A nejen jemu, ale všem, kterým není naše
škola lhostejná. Jsme za to moc vděčni a pomoci si vážíme.
Letos se do školních lavic vrátilo také 10 seniorů,
kteří byli proškoleni v užívání počítačů, surfování na
internetu a také psaní emailů.
Také se 3x sešla školská rada. Řešily se problémy
se zamykáním školy, probíral se vnitřní školní řád a
klasifikační řád, vyjadřovala se k rozpočtu školy a také se
řešily první připomínky ze stran rodičů. Trochu nás mrzí,
že některé věci by se daly řešit komunikací mezi učitelem a
rodičem a ve škole bychom se je nemuseli pak dozvídat
zprostředkovaně od školské rady.

Závěrem přejeme všem dětem krásné prázdniny,
Vám ostatním dovolenou plnou pohody a sluníčka. My se
po prázdninách budeme zase těšit na nové prvňáčky a
všechny ostatní žáky naší školy.
Kolektiv učitelů ZŠaMŠ

Nejkrásnější den v roce, to je pro školáky 30.červen

Den dětí tentokrát oslavili i poněkud odrostlejší školáci.
1.června obdrželo certifikát o úspěšném absolvování kurzu
„Školička internetu pro seniory“ deset účastníků.

Ani o prázdninách se v naší škole nezahálí. V prvním patře
se vyměňují stará okna za nová plastová, kromě toho v září
školáky přivítají i nové šatny.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem Lukavice a MO KDU-ČSL
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ





SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen
funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a
dek

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční v Lukavici ve
středu 4. října 2006
čas: od 7,00 do 17,00 hod.
místo: garáž obecního úřadu
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u
nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

Povinnosti chovatelů ovcí a koz
V rámci sjednocování legislativy Evropského
společenství vstoupilo v platnost dnem 9.7.2005 „Nařízení
Komise Evropského společenství“ č.21/2004. Z uvedeného
vyplývá, že od 9.7.2005 povinnosti týkající se označování
a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č.154/2000 Sb.
(Plemenářský zákon), a jeho prováděcími předpisy platí
pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik těchto
zvířat daný chovatel chová.
K tomuto opatření přistoupila Komise ES po zkušenostech
z některých zemí ES, kdy při eliminaci nákazy BSE a
klusavky ovcí došlo ke zbytečné likvidaci celých chovů
z důvodu nedostatečné evidence nezdokladovaného
pohybu zvířat mezi chovateli. Znamená to tedy, že
povinnost zeregistrovat svoje hospodářství u pověřené
osoby, zajistit označení zvířat, vést vlastní evidenci a
předávat údaje pověřené osobě (do ústřední evidence)
platí i pro chovatele pouze jedné ovce či kozy.
Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č.136/2004
Sb. Formou vyplnění a předání „Registračního lístku“,
který chovatel obdrží buď přímo na adrese ČMSCH, nebo
u kontaktního pracoviště ČMSCH v Hradci Králové,
případně na webové stránce www.cmsch.cz.
Adresa ČMSCH: Českomoravská společnost chovatelů,
a.s.
Útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem
zodpovědný pracovník: p.Klímová,
tel.:257 896 284, fax: 257 840 491
P.Šilar – člen Rady Pardubického kraje

Nevyvěšení vlajky pod sankcí
Dne 19.5.2006 vyšla ve Sbírce zákonů ČR pod
číslem 213/2006 novel upravující změny v užívání státní
vlajky. Na základě změny budou státní orgány, územní
samosprávné celky a další instituce vyjmenované v § 2
zákona povinny vyvěšovat vlajku na budovách, v nichž
sídlí, při příležitostech státních svátků a při příležitostech
celostátního významu vyhlášených vládou, zejména v den
smutku nebo státního smutku. Současně byla ze zákona
vypuštěna pravomoc obcí a krajů dávat pokyn k vyvěšení
státní vlajky při příležitostech místního významu. Fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že zneužije, úmyslně
poškodí nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 10.000,-Kč.
Nově jsou formulovány též správní delikty právnických a
podnikajících fyzických osob za neoprávněné užívání
státních symbolů. Pokuty jsou odstupňovány podle
charakteru a závažnosti deliktu ve výši do 15.000,-Kč.
Stejné pokuty hrozí rovněž institucím, kterým je zákonem
dána povinnost vyvěsit státní vlajku, za její nevyvěšení.
JUDr.M.Mocek
vedoucí odboru organizačního a právního KúPk.

Varroáza včel – mimořádné veterinární opatření
Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj ve
svém nařízení č.3/2006, nařizuje všem chovatelům včel na
území pardubického kraje provedení letní a podzimní léčby
proti varroáze včel u všech včelstev. Celý text nařízení
v němž jsou mj. uvedeny způsoby provedení a ostatní
povinnosti majitelů včelstev jsou zveřejněny na úřední
desce obecního úřadu a také na elektronické úřední desce
na webových stránkách obce www.obeclukavice.cz

V minulém čísle občasníku jsme se loučili se starou
zastávkou …… a nyní už vítáme novou. Doufáme, že bude
sloužit ke vší spokojenosti.

Mladí hasiči se v Liberci neztratili
Nejste ještě přesvědčeni o
psychické
a
fyzické
zdatnosti našich dětí –
mladých hasičů? Já Vám ji
v následujících
řádcích
potvrdím, neboť letošní
sezóna pro ně byla velmi
úrodná. Výdrž a vysoké
sportovní nasazení přinesly
své
ovoce.
Všechny
absolvované závody v roce
2006
vedly
k vítězství
nejprve v okresní a pak i
v krajské soutěži a tudíž
k postupu na Mistrovství
České republiky hry Plamen
SH ČMS, které se konalo 28.-30.6. v Liberci.. Byli to totiž
oni, kdo reprezentoval Pardubický kraj a tím i „vaši – naši“
Lukavici.

14.července se jela časovka „O pouťový koláč“ Těchonín –
Králíky a zpět. 2.místo obsadil v kategorii muži A
M.Mrklovský časem 40:14. Nejvíc se asi na koláč těšil
A.Vítek, který časem 43:53 obsadil v kategorii muži B
1.místo!

Hokejbalisté na šampionátu zlatí
I když se hokejbal
nehraje v Lukavici,
ale v Letohradě, stojí
jistě za zmínku jeho
úspěch
na
5.mistrovství Evropy
hráčů do 16 a 18 let
v rakouském
Villachu. V řadách
reprezentantů
měl
své zástupce i klub
Testa Letohrad a
v něm dva lukaváci
– obránce Vladimír
Blecha a útočník
Ondřej Lux. Dosáhli
krásného úspěchu,
když se ve své
kategorii stali dorosteneckými mistry Evropy!

Počasí podle babiček

Mimo krásných zážitků z Liberce, které jim už nikdy nikdo
nevezme, přivezli pro naši obec krásné 4.místo, z 15
soutěžních družstev z celé republiky. Rád bych poděkoval
za podporu a návštěvu v Liberci starostce p.Severové a
místostarostovi p.Maivaldovi. Nesmím zapomenout ani na
trička, která jsme dostali od krajského radního ing.Šilara.
Z důvodu postoupení do vyšší věkové kategorie, musí náš
kolektiv opustit „borci“ Veronika Holečková, Michal
Mikyska a Vojtěch Dušek. Kolektiv vedoucích mladých
hasičů jim touto cestou děkuje za dosažené výsledky a
doufá, že jim zážitky z hasičských akcí vydrží co nejdéle.
Za SDH připomínám dospělákům zvýšenou opatrnost při
opékání buřtíků v letošních vedrech a přeji vydařenou
dovolenou.
Josef Lehký - velitel SDH

•
Kdy můžeme čekat slunečný den?
Když jsou večerní červánky oranžové.
•
Kdy hrozí bouřka?
Když ptáci létají hodně nízko při zemi, včely zmateně
bloudí a narážejí do okenních tabulek.
•
Kdy bude nejspíš pršet?
Když jsou v noci těsně před rozedněním jasně viditelné
hvězdy bez mlžného oparu.
•
Kdy přijde větrný den?
Když je západ slunce žlutý.
•
Kdy bude ranní mlha?
Když je den předtím západ slunce příliš jasný.

Jde to i bez dopingu
Dne 17.6.2006 se konal ve Štítech cyklomaratón
„Rampušák“. Na trati dlouhé 120 km si v závěrečném
spurtu do náměstí, vybojoval z dvacetičlenné skupiny
vynikající 3.místo Jan Hauf časem 3:23:17 hod., 16.místo
obsadil Miroslav Mrklovský časem 3:23:31. Oba lukavští
cyklisté závodí za tým STALAK Rychnov nad Kněžnou.
Závodu na 200 km se zúčastnil Martin Vítek, hájící barvy
YOGI Ostrava, který s časem 6:01:45 hod. obsadil
20.místo.
Tradičního etapového závodu v Žamberku se zúčastnil
Martin Vítek, který obsadil 9.místo v kategorii A, a
Miroslav Mrklovský, kterému se sice nepodařilo po
vyhrané časovce v kopcích udržet náskok, ale přesto
obsadil v kategorii B pěkné 5.místo. V kategorii C obsadil
Antonín Vítek 24.místo.

Opravdu hojnou účastí soutěžících se mohli pochlubit
letošní rybářské závody na rybníku Mostiska.

15 km po Divoké Orlici
Ve dnech 13.-14.5. 2006 se konal již 36.ročník
tohoto oblíbeného vodáckého závodu, kterému předcházelo
deset ročníků též velmi známého závodu 10 Orlických
kilometrů.
Závod lze rozdělit do tří částí:
- pramice, soutěž Svazu vodáků
- pramice, soutěž žamberských podniků
- kánoe a kajaky, rovněž závod převážně Žamberanů.
Je jasné, že divácky je nejzajímavější část, kde lze
spatřit své spoluobčany. Z tohoto důvodu pro příští rok
připravujeme některé změny:
Podniky budou startovat o hodinu dříve, t.j.v 9.30 hod.
Pojedou tedy v hlavní části, kdy řeka není ještě tak
"zaplevelena" nežádoucími turisty. Závodu se celkem
zúčastnilo 64 lodí, tj. o 12 lodí více než v roce 2005.
Po dojetí hlavní části závodu, pouze pro lodě Svazu
vodáků, pokračoval závod v sobotu odpoledne nad jezem u
Mosilany soutěžemi ve slalomu a v neděli na
téže trati závodem ve sprintu. Žamberská loď se do této
soutěže nepřihlásila.
O poměrně rozsáhlý sbor rozhodčích a pořadatelů se
staral Václav Tobiška.

1. Skácelíková Pavla - Betlach Jan
2. Špatenka Petr - Pirklová Petra
3. Zdobnická Lenka - Zdobnický Mirek

59,22,8
60,44,8
62,50,6

Kompletní výsledky si můžete stáhnout na internet.adrese:
www.svazvodaku.cz. Také jsou vyvěšeny v podchodu u
Obuvi v Zámecké ulici.

KANOISTIKA – RAČICE
Ve dnech 19.-21.5. se nejlepší závodníci
kanoistického oddílu SK Vamberk zúčastnili 2.českého
poháru na kanoistickém kanále v Račicích u Roudnice
n.L. Závodilo se na olympijských tratích na 500 a 1000m.
Posledně jsem psal, že naši závodníci mají velký handicap
v počtu natrénovaných kilometrů vlivem naší dlouhé zimy.
Výsledky tohoto závodu potvrzují, že svým úsilím,
pod vedením veteránského mistra světa Miroslava Strnada,
vše dohnali a jsou důstojnými partnery svých soupeřů.
Výsledky:
Paďourová Zdislava - dorostenka
2.místo K4 500 m; 4.místo K1 500 m; 5.místo K1 1000 m
Exler Libor - žák 3.místo K2 500 m; 9.místo K1 50 0m
Jedličková Zuzana- žákyně 9.místo K2 500 m; 14.místo K2
500 m
Vladimír Kalous-ředitel závodu
převzato ze ŽL

Pyžamáci Lukavice ve složení- Milan Martinek, Jaroslav
Bednář, Leopold Paďour, Milan Hubálek, MichalČech
dojeli s časem 0:55:54,70 na 5.místě
Výsledky:
Pohár podniků - P5:
1. NO+BL Žamberk
2. Agrostav Vamberk
3. Živa Klášterec n.O.
4. Autodoprava Šafář
5. Pyžamáci Lukavice
6. Vodoinstalace Hlavsa

52,01,2
53,07,9
54,07,4
54,24,9
55:54,7
56,02,0

Kajak - K1
1. Paďour Jiří st. SK Žamberk
2. Kalous Petr SK Žamberk
3. Paďour Jiří ml. SK Žamberk

54,48,3
54,48,7
61,44,1

Kánoe - C2
1. Hovádek Petr - Kacálek Filip
2. Nový Slavomír - Krušina Luboš
3. Bendl Pavel - Hlavsa Jakub

57,37,9
67,20,6
67,28,3

Kánoe - C2 mix

Cesta k Hrdinovým před a po. Jistě si říkáte, kéž by
takových bylo více.

Všem našim občanům přejeme příjemnou dovolenou a pohodové prázdniny.
I. Severová

Naše firma vás vítá
Najdete aspoň jeden rozdíl? …

Kdy a kam s bolavým zubem
Rozpis služeb lékařské služby první pomoci (LSPP) – 2.polol.2006 – pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun. Pohotovostní
hodiny jsou o sobotách, nedělích a svátcích vždy od 8,00 do 11,00 hod.

Termín LSPP

MUDr.

Příjmení

Jméno

Adresa ZZ

Telefon

1.- 2. 7. 2006

MUDr.

Krčálová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676824

5.7.2006

MUDr.

Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676818

6.7.2006

MUDr.

Mareš

Miroslav

Žamberk, Gen. Knopa 837

465613103

8.- 9. 7. 2006

MUDr.

Milota

Karel

Lanškroun, Svobody 356

465322787

15. - 16. 7. 2006

MUDr.

Nováková

Gabriela

Lanškroun, Svobody 356

465322787

22. - 23. 7. 2006

MUDr.

Špičková

Marie

Králíky 414

465631274

29. - 30. 7. 2006

MUDr.

Strnadová

Marie

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465642765

5. - 6. 8. 2006

MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465621551

12. - 13. 8. 2006

MUDr.

Špička

Jan

Králíky 414

465631154

19. - 20. 8. 2006

MUDr.

Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465322348

26. - 27. 8. 2006

MUDr.

Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465381212

2. - 3. 9. 2006

MUDr.

Vítková

Eva

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465626460

9. - 10. 9. 2006

MUDr.

Valentová

Hana

465322907

16. - 17. 9. 2006

MUDr.

Dunglová

Stanislava

Lanškroun, Strážní 151
Letohrad,budova žel.stanice ul.
Tyršova

23.- 24. 9. 2006

MUDr.

Krčálová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676824

28.9.2006

MUDr.

Jáňová

Radmila

Mladkov 133

465635441

30. 9.- 1. 10. 2006

MUDr.

Applová

Hedvika

Dolní Čermná 222

465393266

7. - 8. 10. 2006

MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, Slezská 41

465642267

14. - 15. 10. 2006

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 17

465324829

21. - 22. 10. 2006

MUDr.

Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465613441

28. - 29.10.2006

MUDr.

Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465642990

4. - 5. 11. 2006

MUDr.

Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465381212

11. - 12. 11. 2006

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

465620528

17.11.2006

MUDr.

Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676818

18. - 19. 11. 2006

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465622216

25. - 26. 11. 2006

MUDr.

Karásková

Vlasta

Letohrad, U Dvora 815

465620358

2. - 3. 12. 2006

MUDr.

Nováková

Gabriela

Lanškroun, Svobody 356

465322787

9. - 10. 12. 2006

MUDr.

Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. Května 2

465322897

16. - 17. 12. 2006

MUDr.

Vojtová

Eliška

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676821

23.12.2006

MUDr.

Mareš

Miroslav

Žamberk, Gen. Knopa 837

465613103

24.12.2006

MUDr.

Milota

Karel

Lanškroun, Svobody 356

465322787

25.12.2006

MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465621551

26.12.2006

MUDr.

Špičková

Marie

Králíky 414

465631274

30.12.2006

MUDr.

Strnadová

Marie

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465642765

31.12.2006

MUDr.

Špička

Jan

Králíky 414

465631154

1.1.2007

MUDr.

Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465322348

972324447

