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RO NÍK XX
Poplatky

Tolik srdcí pot šil už
Sn ženky kv t bílý,
rok za rokem
jaro vítá
v n žných šatech víly.
Sukýnku vždy nakladenou
z mnoha drobných vroubk
lem sukýnky zast ižený
v šest zelených zoubk ,
epetá se, roztá í se,
v pohybech má n hu,
zima na ní nechala
jen tu barvu sn hu.

Upozor ujeme, že do 30.4.2014 je možné zaplatit poplatky za
odpady a psy.
Poplatek za psa se platí ze ps starších 3 m síc a to ve výši
100,- K za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 250,- K . Veškeré zm ny - p ihlášení ale i
odhlášení psa, je nutné oznámit na obecním ú ad . Mohlo by se
totiž stát, že po vás budeme vymáhat poplatek za psa, kterého
již nemáte.
Poplatek za odpad ve výši 380,-K /os. mobilní svozy,470 ,K /os. popelnice 39 svoz a 550,-K /os. popelnice 52 svoz ,
máte možnost platit hotov v kancelá i obecního ú adu nebo na
ú et u KB .4122611/0100 var.symbol= íslo popisné, zpráva
pro p íjemce=jméno.

F.Š.

Ze zastupitelstva

"Kdo s i nevyz vedl známku na bio popel nici,
je stále k dispozici na obecním ú ad .”

D. Dostálová, ú etní
Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 13.12., 14.1., 18.2., 18.3. mj.:
Vzalo na v domí:
Zprávy z díl ího a celkového p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2013 (nebyly zjišt ny chyby a nedostatky)
- Žádost obyvatel z lokality u Jamallu a p. Falladové o vybudování ve ejného osv tlení
- Info místostarosty o jednání ve v ci zrušení p šiny pro p ší na pozemku p.Male kové
- Prezentaci f. Energie pod kontrolou a neschválilo vstoupení do projektu
Schválilo:
Rozpo et na rok 2014
- Zvýšení kapacity školní jídelny ze 100 na 150 stravovaných
- OZV .2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunál. odpad
- V souvislosti s problémem se shán ním domovníka, snížení nájemného za byt v sokolovn na 4.600 K + energie
- Poskytnutí finan ního daru narozeným d tem
- Uzav ení dodatku .3 ke stanovám Sdružení obcí Orlicko
- Cenu za ubytování v Turistické ubytovn 170 K osoba/noc
- Za len ní území obce Lukavice do územní p sobnosti MAS Orlicko pro období let 2014 2020
- P ipojení ke kampani Vlajka pro Tibet
- Žádost ZŠ a MŠ o p evod zisku 5.934,76 a zisku z VH ve výši 263,50 K do fondu rezerv.
- Cenu za technickou výpomoc (Multicar) 300 K /hod., vysouše 200 K /den.
- Podání žádosti o dotaci na dopln ní systému likvidace bioodpadu
- Zrušení fondu rozvoje a bydlení a p evedení z statku na b žný ú et
- Dodatek .1 k ve ejnoprávní smlouv .7/2007 o výkonu n kterých inností obecní policie
- Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek na VZMR ve složení ing. Hubálek O., Slavík J., Dudek M.
- Seznam firem k obeslání na VZMR „Oprava zpevn ných ploch u ZŠ Lukavice“ a „Rekonstrukce chodníku v obci
Lukavice, lokalita od p. 69 po p. 265“. (Agrostav a.s.Žamberk , J.Vymetálek eská Rybná, V.Huška Helvíkovice, PSK
v.o.s. Choce , Strabag a.s., Rekos Šev ík s.r.o., Staps spol.s.r.o.)
Neschválilo :
Žádost Záchranné stanice Pasí ka o p ísp vek na provoz
- Žádost L.Š. o prodej pozemku . 83/2 a 84/3.
- Žádost poradny Audiohelp o p ísp vek na innost
I.Severová, starostka

SPOLE ENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové ob ánky
Listopad
Jan Bl ml
Prosinec
Veronika Kašparová
Kristýna Kosková
Leden
Anna Maivaldová
Alois Frydrych
Únor
Patrik Ko án
ezen
Annabel Bollo
Duben
Terezie Šegitová
Matylda Hubálková
V lednu oslavil 80. narozeniny bývalý starosta p. Ladislav
Hubálek. Blahop át mu p išli nejen zástupci obce, ale i spolk ,
ve kterých léta aktivn
sobil, hasi i a zahrádká i. Pevné
zdraví, to je to, co p áli všichni nejvíce a co si jubilant sám
nejvíc p ál.

Vzpomínáme
Prosinec
Tomáš Vítek

37let

Leden
Drahomíra Hadidomová 76 let
Únor
23.února prob hlo vítání Elišky Venclové, Nely Vítkové,
Jana Bl mla, Veroniky Kašparové a Kristýny Koskové
do ad lukavák .
Dej každému dni p íležitost, aby se mohl stát tím
nejkrásn jším dnem v tvém život . (M. Twain)

Vít Vrba

87 let

Pavel Mrštný
Michal Šebrle

74 let
30 let

ezen

Smrt se ne ídí našimi plány. Moliére

Blahop ejeme jubilant m
Únor

ezen

Duben

Kv ten

Marta Vav ínová
Antonín Polá ek
Viktor Kán
Petr Olšar
Ji í Škoda

85 let
60 let
60 let
70 let
50 let

ra Slavíková
Zden k Šafá
Jaroslava Kolomá
Ji í Kareš
Josef Suchomel
ra Hladíková

60 let
60 let
70 let
50 let
84 let
88 let

Zden k Šafá
Anna Pospíšilová
Marta Šafá ová
Jaroslava Klášterecká
Jan Hubálek
Jan Friml

81 let
75 let
60 let
91 let
89 let
83 let

žena Kalousková
Zden k Vágner
Marie Holubová
Adolf Slavík
Dana Dosko ilová
Marie Dostálková

83 let
82 let
86 let
89 let
60 let
75 let

Mladá generace má pocit, že s ní p ichází lepší sv t. Stará
garda má pocit, že s ní ten lepší sv t odchází. Karel apek

Zm ny v hlášení místního rozhlasu
Abychom dostáli všem p edpis m, dojde od 1. 4. 2014 ke
zm nám v hlášení místního rozhlasu, konkrétn v hudebních
gratulacích jubilant m. Nov se bude hrát jen „kulatým“
jubilant m, vždy ve st edu odpoledne všem, kte í budou mít
narozeniny v daném týdnu. Stejn jako došlo ke zm nám v
ob asníku, kde již není uvád n konkrétní den narozenin,
nebudeme ho nyní ani vyhlašovat rozhlasem.
Nadále platí, že respektujeme p ání toho, kdo nechce být
uveden v ob asníku, i si nep eje hudební gratulaci v
rozhlase. Tuto skute nost oznamte prosím obecnímu ú adu.
Hudební gratulace v místním rozhlase zde m la tradici,
senio i na ni ekali a vždy je pot šila. Na druhou stranu byla i
ada t ch, kterým hraní doslova lezlo na nervy, budilo jim
ti, vadilo jejich ps m apod. Hraní se tedy úpln
nevzdáváme, ale rozhodn ho bude mén .
I.Severová, starostka

Statistický p ehled po tu ob an s trvalým
pobytem za rok 2013
Po et obyvatel k 31.12.2013 …. 1105
Z toho: p ist hovaných
+25
odst hovaných
-14
narozených
+9
Zem elých
-5
Celkem za rok 2013 ……………. +15

S ím po ítá letošní rozpo et
Možná už máte letošní rozpo et obce prostudovaný z ú ední desky. Zastupitelstvo v rámci n ho letos schválilo ástku 1.693
tis. K na rekonstrukci chodníku v úseku od p. Motla po kapli ku. V rámci této akce bude op t do t lesa chodníku položen nový
kabel ve ejného osv tlení a z n ho bude p ipojen nový sloup ve ejného osv tlení u autobusové zastávky „horní“. Chodníky už
budou tém hotové, zbývají již jen dv kratší etapy. Na tu p edposlední, kterou bude úsek od mostu k Pohostinství U Male k a
naproti u autobusové zastávky, se letos bude zpracovávat projektová dokumentace. 300 tis. K je ur eno na vydlážd ní prostoru
ed školní jídelnou a obecními garážemi. V obecním skladu tzv. teletníku bude zazd na ást oken a zbytek bude vym
n za 75
tis. K . Vydláždit by se m la plocha pod kontejnery na stanovišti p ed Kapitolovými. Pro pot eby dotace, ze které bychom rádi
opravili ve ejné osv tlení, je t eba zhotovit pasport ve ejného osv tlení, plánujeme na to ástku 100 tis. K . Letos poslední
splátkou 465 tis. K doplatíme zakoupené pozemky pro plánovanou výstavbu a máme vyhrazeno 150 tis. K na projekt zasí ování
chto parcel. Na Šlezingrov kopci p ibudou lampy ve ejného osv tlení za 40 tis. K . 560 tis. K nás bude stát likvidace odpad z
domácností, 400 tis. K byla naplánovaná rezerva na dofinancování stavby rozhledny, ale te už víme, že dota ní zdroj nebyl
vhodný, aktuáln se pokoušíme o jiný a vyhrazené prost edky p evedeme rozpo tovou zm nou na možné dofinancování jiného
dota ního titulu dopln ní systému likvidace bioodpad , ze kterého se pokoušíme získat nové vozidlo místo Multicar, která
pomalu dosluhuje. Na kapli ku na horním konci bychom rádi instalovali zvoni ku s malým zvonem i tady se pokusíme o n jaký
dota ní titul. Ve škole by m la prob hnout rekonstrukce sociálního za ízení v I. pat e, na což je vyhrazeno 420 tis. K . O jarních
prázdninách byla vym
na dlažba ve vestibulu ZŠ a jedné šatn MŠ, nové jsou dve e u vchodu do školní jídelny. Školní jídelna si
po ídí novou pánev za 120 tis. K . Na st eše sokolovny již jsou nainstalovány sn hové zábrany v míst nad vchodem a p echodem
pro chodce, kam padal sníh. Za 250 tis. K bychom cht li po ídit nové prvky na d tské h išt u sokolovny. Tolik vý et t ch
nejzajímav jších položek v letošním obecním rozpo tu.
I.Severová, starostka

Momentáln jedna z nejlepších polních cest v obci je ta od
železni ního p ejezdu do Záho í. Jedná se o investici
Pozemkového ú adu v hodnot 5 mil. K .

Doufejme, že nová cesta odolá sou asné zem
technice a hlavn , že k ní brzy p ibydou další.

lské

4 novým dom m na Šlezingrov kopci už svítí
nové ve ejné osv tlení.
Úsek chodníku, který se v letošním roce do ká rekonstrukce

T. J. Sokol Lukavice Vás zve na tradi ní Pálení arod jnic a stav ní máje, které se bude konat ve st edu 30. dubna od 18 hod. u
sokolovny. Živá hudba je v jednání. Ob erstvení zajišt no.
SDH Lukavice po ádá v pátek 2. kv tna 2014 od 18.00 hod. Oslavy svátku sv. Floriána. Po položení v nce k Pomníku padlých bude
v prostorách hasi ské zbrojnice následovat volná zábava. Ob erstvení v etn udírny je zajišt no.
T. J. Sokol Lukavice Vás srde n zve na IV. ro ník tské sportovní akademie, která se koná ve tvrtek 8. kv tna 2014 v areálu
Sokolovny Lukavice. Prezence sout žících prob hne od 13,30 do 14,00 hod. Vstupné: 20,-K . Ob erstvení zajišt no. Sportovní
disciplíny a kategorie budou up esn ny na pozvánkách. T šit se již nyní m žete na tradi ní sout ž s rodi i.
SRPŠ Lukavice po ádá v pátek 9. kv tna od 20,00 hod. v sokolovn Májovou OLDIES DISCO, k tanci a poslechu bude hrát DJ PEPA.
Místenky budou v p edprodeji na obecním ú ad od 30. 4. 2014 za 60 K , na míst pak budou stát 80 K .
T. J. Sokol Lukavice pro Vás již po desetiletí organizuje pravidelné cvi ení žen, které probíhá vždy v pond lí a ve st edu od
19:00 do 20:00 hodin v Sokolovn . Cvi itelky se pravideln ú astní odborných školení. K dispozici je spousta cvi ebních
pom cek a ná adí, cvi ení je r znorodé od aerobních po posilovací, protahovací.
Školení organizovaná Úst ední školou Sokola se m žete ú astnit také. Pro leny T. J. je cena nižší. V p ípad zájmu mne prosím
kontaktujte na dostalova.a@seznam.cz nebo osobn .
kujeme Vám za p íze a t šíme se na setkání s Vámi p i akcích po ádaných T. J. Sokol Lukavice

V tšina spolk pot ebuje koncesi
17. dubna vyprší termín, do kterého musí všichni, kdo hodlají prodávat lihoviny, mít povolení v podob koncesní listiny. Od
poloviny dubna by bez ní nem l být prodán ani jeden panák tvrdého alkoholu. Kdo bude p esto alkohol bez koncese prodávat,
vystavuje se riziku až milionové pokuty. Podle sou asných p edpis by prodejci alkoholu m li odebírat lihové nápoje pouze od
registrovaných distributor . Nem lo by docházet k prodeji alkoholu nakoupeném v obchod i pohostinství, pokud tito nejsou
registrovaní i jako distributo i.
Všechny lukavské spolky, dle našich informací, již mají licenci i živnostenské listy za ízeny a tak m žete na jejich akcích požívat
jakékoliv ob erstvení bez obav.

Krátce…
Od února letošního roku máme novou podobu webových stránek, najdete na nich mimo jiné i zjednodušenou formu
pro seniory a slabozraké.
i p ipomínky k jízdním ád m, které obdržel obecní ú ad, byly p edány krajskému ú adu k zapracování do nových
jízdních ád .
Opakujeme, že odpadkové koše na autobusových zastávkách nejsou ur eny pro odpady z domácností ani na psí
exkrementy.
Od 5. dubna je op t v provozu tenisový kurt u sokolovny. Rezervace p. Marta Šparlinková tel.: 723 901 850
Autobusová zastávka „Dolní“ se v nejbližší dob do ká sv tla ve ejného osv tlení, které bude umíst no p ímo u
ekárny.
V nejbližší dob bude na stanovišti kontejner u O. Kolomého umíst n další, ur ený na sb r od , obuvi a hra ek
Pro ty, které zajímá, kolik pen z "vyhodíme" za váno ní oh ostroj, je to 7.700 K . Nap . za projednání p estupk to
bylo 12.600 K ...

Pod kování

Vážená paní starostko,
Dovolte mi, prosím, abych touto cestou a Vaším prost ednictvím vyjád ila pod kování len m Vaší Zásahové jednotky SDH a všem
len m SDH Lukavice, kte í se ob tav podíleli na likvidaci požáru lesního porostu v lokalit Mostiska, která je v majetku R s
právem hospoda ení pro L R, s. ., LS Lanškroun.
Velmi si vážíme jejich pomoci, zkušeností a ochoty p i zabezpe ení požá išt
hem zásahu a také následn po zásahu. Také díky
jim se bezesporu poda ilo uchránit nemalé hodnoty a dostat požár pod kontrolu tak, že nedošlo k v tším škodám.
S pozdravem
Ing. Jana Trejtnarová, Lesní správce LS Lanškroun
Jaké má naše obec dluhy
Úv r sokolovna stav k 31.3.2014…….….. 4.662.800,- K splatný do 10.5.2021
Poslední splátka nákup pozemk ………….. 465.234,- K splatné do 30.6.2014
Sdružení obcí Orlicko cyklostezka ………..947.973,- K splatné do 31.12. 2020.

Škola trochu jinak
Tentokrát bychom vám cht li p edstavit naši školu i trochu jinak, nejen jako místo pro vzd lávání.
Již mnoho let jsme úsp šní v podávání grant . U itelky vymyslí a napíší projektovou žádost. Ta je následn posuzována p íslušnou
odbornou komisí krajská, celostátní, nada ní, která ji schválí nebo zamítne.
Projekty v kostce:
2005 - Kouzelná zahrada vytvo ení lepších prostor pro d ti na zahrad , náklady 83 000,- K , z toho výše grantu 49 000,- K
- Dotace SIPVZ - ú elová dotace na zajišt ní ICT vzd lávání pedagogických pracovník a služeb, na vzd lávací programové
vybavení a na infrastrukturu ICT, ástka 25 000,-, vlastní podíl 4 875,- K (v lednu), 20 000,-K , vlastní podíl 6 000,- (v kv tnu)
2006 - esko-polské setkání navázání kontakt se školou z Walbrzychu v Polsku, rozpo et: 8 440,- K
- S technikou nejen do p írody zmapování životního prost edí v obci, t íd ní odpad , vytvo ení výukového materiálu pro
žáky a upevnit jejich dovednosti p i práci s multimediální technikou, náklady: 50 000,-, z toho dotace 35 000,- K
- Dotace SIPVZ - ú elová dotace pro zajišt ní standardních ICT, ástka 125 000,- K
2007 - Sportování na kouzelné zahrad - vybudování dosko išt s rozb hovou dráhou na zahrad , náklady: 28 544,50 výše
grantu 15 000,- Dotace - ú elová dotace ze státního rozpo tu v rámci Rozvojového programu „Program na podporu pokrytí konektivity škol
v rámci Státní informa ní politiky ve vzd lávání v roce 2007, ástka 13 500,- K
2008 - Pod dra í skálou výchova k zdravému životnímu stylu, rozvoj sociálního u ení a chování ve t ídách, vylepšování vztah
mezi d tmi, odbourávání po átk šikany, odmítání návykových látek, rozpo et 23 524,- K , z toho dotace 13 282,- K
2011 - Škola zá í nejen v zá í využití energie z obnovitelných zdroj zabudování solárního panelu a zajišt ní osv tlení chodníku
podél budovy a jejího vstupu, zabudování solárních lamp u p ístupového chodníku, 55 000,- K
- Spole n táhneme za jeden provaz - spole ný grant MŠ a ZŠ, jehož cílem byla podpora innosti zájmových kroužk ,
rozpo et 12 858 ,- K , z toho grant 9 000,- K .
2012 - Režim pitný ten je nutný - venkovní pítko pro d ti i ptá ky, 23 500,- K
- Sedmikráska v zahrad venkovní u ebna, stromový kalendá , 56 000,-K
2013 ukon ení „EU peníze do škol“- vybavení školy ICT technikou, vzd lávání pedagog , výroba vzd lávacích materiál , celková
ástka 535 849,- K
Další dv grantové žádosti jsou v jednání.
Celkem za 8 let je takto získaná ástka tém 1 000 000,- K . Tyto peníze bychom jinak nemohli použít do rozvoje školy. Krom
materiálního vybavení sloužily i k podpo e mimoškolních aktivit.
Z r zných zdroj se dozvídáme, že žádná, s námi velikostn srovnatelná ZŠ v okolí nevyvíjí takovou práci navíc. S podporou
izovatele, SRPŠ i dalších složek a sponzor je pak naše prost edí, ale i výsledky d tí v mnoha sm rech nadstandardní. Všem za
pomoc d kujeme.
A kdy je možné si ji prohlédnout? Na podzim to bylo nap íklad p i JABLKOHRANÍ skupiny d tí s rodi i vyráb ly pochutiny z jablek ze
zahrady a následn je i zkonzumovaly. Celý týden v lednu byla ZŠ otev ená pro rodi e p edškolák , kterých p išlo s d tmi k zápisu
3. 2., dokonce 15!
A pak už jsme žili olympiádou, a nejen tou v So i. Celoškolní projekt vyústil v ZOH 1. zimními obecními hrami. V režii pá ák , kte í
ipravili na h išti za sokolovnou zajímavé sportovní disciplíny, se pak ostatní d ti i dosp lí dob e bavili. Neobvyklou odm nou pro
vít ze je poukázka na hodinu výuky v 5. ro níku v roli žáka nebo u itele dle vlastního výb ru.
ží další projekt zam ený na tená skou gramotnost,
V b eznu nás eká beseda s chovatelkou ps , návšt va divadla a hlavn
který završíme pasováním prv á k na tená e. Dále každá t ída te vybranou knihu, navštíví knihovnu v Žamberku, op t
ispíváme na charitu v rámci „ tení pomáhá“. V rámci charity prob hla sbírka ošacení pro DIAKONII Broumov. Sb rem
pomeran ové k ry získáme peníze na adopci zví átka v ZOO Dv r Králové, kam již adu rok posíláme 500,- K na živo icha,
kterého žáci sami vyberou.
Velikým úsp chem byl postup naší žákyn 5. ro níku do krajského kola v recita ní sout ži. A nešlo jen o p ednes. Naši vybraní
zástupci se také p íkladn chovali a vzorn reprezentovali školu i obec. Slušné vystupování našich školák budí údiv i p i jiných
setkáváních, naposledy t eba v žamberské knihovn , kde sklidili obdiv i za znalosti. Velmi dobrou úrove
domostí i smysl pro
kamarádství potvrzují také slova editel okolních vzd lávacích institucí, kam naši žáci p estupují. Brzy se s námi rozlou í naši
pá áci a vybírají si, kam odejdou. P íjemná pro n byla akce v ZŠ
Komenského Letohrad, kde byli opakovan nejlepší ve
znalostech i obratnosti mezi vrstevníky z okolí.
Od dubna za íná u v tšiny d tí oblíbené plavání v Ústí nad
Orlicí. P ed dv ma roky prob hla anketa pro rodi e ohledn
plaveckého výcviku. V tšina dotázaných si p ála jeho
za azování každý rok. Proto i letošní kurz bude, avšak v jiném
termínu. Vyšli jsme vst íc n kterým žádostem s tím, že se sníží
nemocnost d tí b hem února a b ezna. Toto se však v bec
nepotvrdilo, i tak byly d ti opakovan nemocné a n kdy
chyb la i polovina žák ze t ídy. Došlo k tomu, že t locvik se
prakticky celý rok vyu uje v t locvi n a venkovní aktivity jako
atletika, b h, fotbal, … prob hly jen omezen , což je v našich
podmínkách škoda. A zrovna letos jsme si neužili ani zimu se
sn hem a ledem. Proto jsme vyjeli alespo do krytého
stadionu v Rychnov nad Kn žnou na dopolední bruslení.
Do konce ervna chystáme ješt
kolik zajímavých program ,
které spole n s MŠ, které budou ur it vhodným
zpest ením naší práce. Na dubnové „Velikono ní dílny“ zveme i
ve ejnost. Plánujeme exkurzi do Prahy pro nejstarší ro níky
nebo školní výlet.
3. února prob hl v naší škole zápis d tí do 1. t ídy. Dostavilo se
15 budoucích prv á k .

Novinky z mate ské školy:
Školka zažádala o grant Se správným mluvením si život usnadním na rok 2014 v rozvojovém programu Podpora logopedické
prevence v p edškolním vzd lávání vyhlášený MŠMT, který i získala.
Jeho cílem je zvyšování kvality vzd lávání, a to prost ednictvím vzd lávání pedagogických pracovník rozvíjejících e ové
dovednosti u d tí, tak zlepšováním pracovního prost edí pro zajišt ní logopedické prevence.
Nezastupitelnou roli v rozvoji e i mají však rodi e. Pokud již navštíví odborníka, je t eba d sledn dodržovat jeho pokyny a denn
doma alespo chvilku s d tmi procvi ovat výslovnost. Škoda, že p ednáškou na toto téma s praktickými radami, kterou MŠ v
únoru uspo ádala, vyslechlo jen velmi málo zástupc našich d tí.
Školka a škola se podílela na p ípravách plesu po ádaném SRPŠ. D ti ze školy nacvi ily p edtan ení v podání mažoretek a chlapc z
5. t ídy. Školka letos vytvo ila výzdobu na stoly a pomohla s tombolou. D kujeme všem, kte í se jakýmkoli zp sobem podíleli na
organizaci a p íjemném pr
hu plesu. Výd lek z tohoto plesu je v nován d tem z naší školy.
7. 4. 2014 od 13:00 do 14:30 se uskute ní zápis do naší školky na školní rok 2014/2015.
A co nás eká na ja e? Nejstarší d ti za nou jezdit na plavecký výcvik a podívají se do školy na to, jak probíhá vyu ování a navštíví
stskou knihovnu v Žamberku. Všichni vyrazíme na výlet jarní p írodou, podíváme se na život na farm . Na kv ten p ipravujeme
Zahradní slavnost, kde d ti ukáží, co jsme se v pr
hu roku nau ili, n co si vyrobíme a trochu si zasportujeme.
Kolektiv u itelek MŠ a ZŠ

Nov položená dlažba ve vestibulu školy.
I vchod do školky a šatna mají novou dlažbu.
I.Zimní obecní hry se letos sice musely obejít
bez sn hu, ale takové peká ování na tráv má
taky své kouzlo, zvláš pro ty co „táhnou“.

edtan ení žák 5. t ídy na Lukavském plese

Olympijský ohe a stupn vít

pravá sportovní atmosféra.

Pravidla sout že „Rozkvetlá Lukavice“
Sout ž vyhlašuje Obecní ú ad v Lukavici o zajímavý kout, zahradu, okno, apod.
Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly „O nejv tší výp stek v Lukavici“

Pravidla sout že „O nejlepší výp stek a výrobek Lukavice“
1) Sout ž vyhlašuje ZS Lukavice ve spolupráci s Obecním ú adem v Lukavici (dále jako po adatelé).
2) Podmínky sout že :
sout ž je vyhlášena pro všechny majitele rodinných domk nebo byt v katastru obce
Lukavice. Objekty nebo jejich ásti p ihlášené do sout že musí být sou ástí výše
uvedených domk nebo byt .
3) Pravidla sout že:
sout ž je vyhlášena po adatelem na výro ní sch zi ZO ZS a tiskem v nejbližším obecním zpravodaji.
do sout že se m že p ihlásit každý majitel(ka) nebo spolumajitel(ka) výše uvedené nemovitosti formou ústní,
elektronické nebo telefonické p ihlášky na níže uvedená kontaktní místa.
podmínkou pro za azení do sout že je vyhotovení 1 sout žního a 1 - 2 pomocných snímk nejlépe digitálním
fotoaparátem, které provede p izvaný po adatel. Alespo z jedné fotografie musí být patrná sounáležitost k
místnímu objektu ú astníka sout že.
termín uzáv rky p íjmu p ihlášek kon í poslední úterý p ed vyhlášeným termínem Dne zahrádká .
porota vybraná po adatelem provede vyhodnocení. Vyhlášení výsledk a p edání v cných odm n prob hne p i
oslav Dne zahrádká . Akce bude spojena s dalším kulturním programem.
4)Sout žní kategorie vypsané pro rok 2014:
1)nejv tší r žici kv táku, všech druh mimo brokolice. Hodnotí se nam ený obvod r žice po jejím nejširším kraji.
Fotí a m í se ed sklizní na rostlin !!
2)nejchutn jší vyhotovení jable ného závinu („štr dlu“). Hodnocení o íslovaných vzork provede nezávislá
odborná porota p ímo na Dni zahrádká . Zbytek vyhodnocených vzork pak bude nabídnut k prodeji a
ochutnání p ítomným. Velikost vzorku a náhrada náklad bude up esn na v as p ihlášeným sout žícím p ed
sout ží.
3)kuriozita jakákoliv neobvyklá p írodou vytvo ená rarita na ovoci nebo zelenin nebo jiné rostlin bez dalších
omezení (foto kuriozity samostatn a 1ks foto s majitelem nebo lenem rodiny)
Kontakty:

1)Obecní ú ad Lukavice, pí. Severová nebo Dostálová
Telefon 465 621 425 nebo 602 381 416
2)) SZ Lukavice p. Dudek Fr. nebo Hubálek O.
Telefon 732 687 437 nebo 725 528 674

Nechte se vyhecovat, vždy nejde o život a nebojte se p ihlásit!!

Ú astníci výro ní sch ze ZO ZS se zaujetím vyslechli p ednášku o mykorhize a ú incích výrobk firmy Symbiom.

Fotosout ž „Celostátní sít pro venkov“

Zachycujete rádi hledá kem svého fotoaparátu p vaby p írody i zajímavé detaily z lidských
aktivit? Zaujal vás na toulkách eskou krajinou projekt, který ovlivnil život lov ka, rodiny, komunity i celého regionu a cht li
byste se o sv j zážitek pod lit? Zapojte se do fotosout že Celostátní sít pro venkov, která probíhá až do 15. ervence, a která
umožní p edstavit vaše neobvyklé pohledy na aktivity a krásy eského venkova. Sout žit m že každý, kdo zašle fotografie
náležející do n které z kategorií: P íroda, Lidé na venkov , Projekty Programu rozvoje venkova.
Více na http://eagri.cz/public/web/cesky-venkov/pravidla-souteze/.

Nohejbalový turnaj

V sobotu 21. prosince 2013 se od 10 hodin v Sokolovn v Lukavici uskute nil z ejm historicky první nohejbalový turnaj
losovaných dvojic. Zú astnilo se ho celkem 12 nohejbalových nadšenc ze Žamberka a okolí. Po celkem 15-ti odehraných
zápasech, hraných na dva vít zné sety, které rozhodly o po adí, byla každému hrá i p edána v cná cena a diplom.
Putovní pohár za 1. místo, který spole nými silami vyrobili Z. Hlavá ek z Hradce Králové a P. Urbánek z Lukavice, si odnesla
dvojice R. Šafá a J. Kolovratník. Na 2. míst se umístili M. Kristek a J. Kovanda. Pomyslný bronz si odnesli R. Kubí ek a R. Zecha.
sn pod stupni vít
skon ili P. Jedli ka a P. Urbánek, na 5. míst potom R. Toman a J. Toman. Poslední 6. místo obsadili M. Šafá
a P. Kubí ek.
Na h išti i mimo n j vládla p átelská atmosféra, ale i správná sportovní rivalita. Mezi jednotlivými zápasy se bylo možno
ob erstvit drobným pohošt ním, o které se zejména zasloužili J. Toman z Jablonného nad Orlicí a D. Janata ze Žamberka. V baru
nás vzorn obsluhoval mistr sv ta v nohejbalu J. Mrákava. A. Urbánková na turnaj upekla dle vyjád ení n kterých hrá „štrúdl
jako od maminky“. Mimochodem Jakub Mrákava byl v hlasování zú astn ných vyhlášen „Sympa ákem turnaje“, za což byl
odm n soškou Nohejbalového Fanouše a Pam tním listem.
Nohejbalový turnaj fotograficky zachytila D. Urbánková.
Na záv r bych cht l tímto pod kovat V. Severovi z Lukavice za vzorn
ipravenou Sokolovnu a všem výše uvedeným osobám,
které se turnaje jakýmkoliv zp sobem ú astnily a p ítomným divák m, kte í vytvo ili zejména na záv r turnaje vynikající
atmosféru.
Doufejme tedy, že se tímto poda ilo nohejbalist m založit novou tradici nohejbalového klání o putovní pohár v Lukavici a 13.
prosince 2014 se t šíme na vid nou p i 2. ro níku turnaje.
Pavel Urbánek

Nohejbalový turnaj -autorkou fotografie je Dita Urbánková.

Výro ní sch ze Sokola se letos konala 14.3.

T.J.Sokol Lukavice uspo ádal v ned li 9. b ezna spole né sportovní odpoledne pro oddíly mladších žák z
Lukavice a T.J. Sokol Líšnice. D ti si zahrály florbal (Lukavice vyhrála) a už te se t ší na další spole nou akci.
Oddíl mladších žák se schází vždy v pond lí od 16 do 17 hod. a mohou se do n ho p ihlásit d ti od p edškolák
až do 10 let.

íkrálová sbírka 2014 skon ila
Tisková zpráva ze dne 21.1.2014:
Nejv tší dobrovolnická akce v R se op t setkala s p ijetím a kladnou odezvou. V
orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 2.143.718,- K do 470 pokladni ek.
Sbírka m že být v takovém rozsahu uskute n na jen díky spolupráci Charity s
místními asistenty, kte í jednají s obecními a m stskými ú ady, s farnostmi,
ob anskými spolky, zejména skauty, školami a adou dobrovolník . Oblastní charita
je za tuto pomoc velmi vd ná a d kuje všem, kdo do sbírky p isp li.
Oblastní charita organizuje sbírku v 90 obcích a m stech orliskoústeckého okresu a
ádov nám pomáhá kolem 1.500 dobrovolník . Za 14 let své existence si T íkrálová
sbírka získala d ru ob an , která je založena na hodnov rnosti p sobení Charity a
místních organizátor . V n kolika místech prob hly také doprovodné T íkrálové
koncerty (nap . Ústí n.O., eská T ebová, Žamberk, Horní ermná atd.), jejichž výt žek
byl ur en ve prosp ch sbírky.
íkrálová sbírka není ale jen samotným vybíráním pen z. Zejména starší lidé se už dlouho
dop edu t ší na návšt vu t í král , protože berou jejich p ání št stí, zdraví a pokoje vážn .
asto tak t i králové vidí radost a úsm v na tvá i, n kdy i slzy dojetí… N kdy se naopak
musí vyrovnat s odmítnutím. I to pat í k T íkrálové sbírce, stejn jako k životu…
Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se da í provozovat n které
služby, a sloužit tak pot ebným. 65 % z výt žku je ur eno p ímo do regionu a tento obnos v r. 2014 použije Oblastní charita
mto zám m:
Ob anská poradna - rozší ení služby (provozní doby)
- „Šance pro rodinu“ zajišt ní služby
- Sociální rehabilitace Lanškroun
- Nízkoprahové za ízení pro lidi bez domova Lanškroun zajišt ní služby
- Centrum pod st echou Letohrad technické úpravy
- Charitní ošet ovatelská služba, domácí hospicová pé e úprava suterénních
prostor (zázemí)
- Rodinné centrum Kopretina Sloupnice zajišt ní služby
- Fond na rozvoj stávajících projekt
- P ímá pomoc
- Pomoc do Indie (domky pro chudé)
Up ímn d kujeme každému z vás za to, co jste pro T íkrálovou sbírku ud lali.
Více informací naleznete na: www.uo.charita.cz
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kope ku 356, 561 51 Letohrad, tel .
734 769 713

Zpráva o situaci Lukavského kostela
V Lukavici máme n kolik kostelník
Poté, co v srpnu 2013 ukon il svoji dlouholetou kostelnickou službu pan Antonín Dole ek, se o kostelnické práce d lí manželé
Novotní, Hrdinovi, Hoffmannovi a M. Sychrová s panem Machá kem. Krom st ídání služeb p i mších mají Novotní na starosti
také poh by v . zvon ní (tel.: 731 056 407), manželé Hrdinovi zajiš ují pravidelný úklid kostela, Sychrová/Machá ek slouží p i
sobotních ve erních bohoslužbách. Hoffmannovi jednou m sí n (obvykle každou první ned lní mši v m síci) zastupují paní
varhanici E. Malou a spolu s d tmi oživují bohoslužby rytmickými písn mi. Všechny d ti, které mají chu si zazpívat, jsou srde n
zvány, aby se zapojily. Prosíme také jejich rodi e o podporu.
kujeme všem, kdo nám pomáhají, a uvítáme další spolupracovníky. Kdyby m l n kdo zájem íst p i bohoslužbách nebo
ministrovat, m že se p ihlásit u n kterého z kostelník .
Rozsypal se nám vchod na v ž
Poda ilo se opravit vchod na v ž. V posledních letech došlo k poklesu podloží pod schodišt m na k r a bylo nutné základy
zpevnit. O opravu se zasloužil hlavn pan Novotný. Pomohli mu Tomáš Pa our a Ji í Hrdina. Všem d kujeme, že se dá zase zamykat
a vchod lze znovu bezproblémov používat.
Velikou starost nám d lá st echa
ebená e opadávají, ty budou pot eba opravit už letos, jinak do st echy pote e. Až se na st echu podíváme blíž, je možné, že
se zjistí, že krytina už také nevydrží. Není na st eše dlouho, ale je nekvalitní, opadalo již n kolik šablon.
Bohužel v dob , kdy se st echa p ed lávala, památká i nepovolili jiný materiál. Zjiš ujeme, zda by nebylo možné využít
reklamace na dodanou krytinu. Naše síly na tento problém nesta í, proto se obracíme s prosbou o pomoc na farní radu.
eji všem hezký nový rok prožitý ve zdraví, št stí a vzájemnémporozum ní…
Marie Hrdinová

Informace k volbám do evropského parlamentu
Dne 19.2.2014 byly rozhodnutím prezidenta republiky . 24/2014 Sb. vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se
uskute ní v pátek 23.kv tna (14.00 - 22.00 hod) a v sobotu 24.kv tna 2014 (8.00 - 14.00 hod).
Právo volit - ob ané jiných lenských stát EU
Krom voli e - ob ana R má právo volit do Evropského parlamentu na území R také voli - ob an jiného lenského státu EU
(dále jen „cizinec EU“), jestliže bude nejpozd ji ve st edu 9. dubna 2014 p ihlášen k trvalému nebo p echodnému pobytu na
území R. Aby „cizinec EU“ mohl být v R voli em do Evropského parlamentu, musí sou asn spl ovat podmínku, že nejpozd ji v
ned li 13. dubna 2014 do 16:00 hodin sám požádá u obecního ú adu p íslušného dle místa jeho pobytu o zápis do seznamu
voli pro volby do Evropského parlamentu. Znovu žádat o zápis do tohoto seznamu nemusí ti cizinci EU, kte í o zápis požádali již v
r. 2004 nebo 2009 p i p edchozích volbách do Evropského parlamentu (budou do seznamu zapsáni automaticky, pokud sami
mezitím nepožádali o vyškrtnutí, pop . nepozbyli práva volit. )
Druhou možností zápisu cizince EU do seznamu voli pro volby do Evropského parlamentu je ta, je-li tento již zapsán v dodatku
stálého seznamu voli (dodatek se používá pouze u komunálních voleb a v tomto jsou zapsáni cizinci EU pouze s trvalým, nikoli
echodným, pobytem v obci, pokud o zápis do dodatku sami v minulosti požádali), obecní ú ad jeho údaje p enese z tohoto
dodatku do seznamu voli pro volby do Evropského parlamentu, požádá-li sám o takový p enos, a to op t nejpozd ji 13. 4. 2014
do 16:00 hodin.
Voli ské pr kazy
Voli , který nem že nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, m že na základ vydaného voli ského
pr kazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území eské republiky (NE v zahrani í u zastupitelského ú adu).
Voli ské pr kazy budou vydávány pouze na základ písemné žádosti podané obecnímu ú adu (pop . zastupitelskému ú adu, je-li
voli u tohoto zapsán ve zvláštním seznamu), žádost lze podat ode dne vyhlášení voleb do 8.5.2014 do 16:00 hod. (do této doby
musí být žádost obecnímu ú adu doru ena). Písemná žádost musí být opat ena ov eným podpisem voli e (je-li žádost podávána
poštou, pop . doru ována jinou osobou). Ov ení podpisu u správních ú ad je v daném p ípad osvobozeno od správního
poplatku. V p ípad osobního doru ení žádosti voli em posta í, pokud pracovník ú adu ov í totožnost voli e pomocí platného
ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu. Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podob , bude-li tato opat ena
uznávaným elektronickým podpisem voli e nebo bude zaslána prost ednictvím datové schránky.
Voli ské pr kazy se mohou vydávat nejd íve 8.5.2014, a to: osobn voli i; osob , která se prokáže písemnou plnou mocí s
ov eným podpisem voli e k p evzetí voli ského pr kazu; voli ský pr kaz se voli i v dostate ném asovém p edstihu zašle na jím
uvedenou adresu.
i ztrát nebo odcizení voli ského pr kazu nelze vydat jeho duplikát.

EUROKLÍ
stský ú ad Žamberk, odbor sociálních v cí a zdravotnictví, je oficiálním distributorem „Euroklí “ pro osoby se
sníženou schopností pohybu. EUROKLÍ mohou zdarma získat držitelé pr kazu TP, ZTP, ZTP/P , diabetici, lidé trpící
Crohnovou chorobou, stomici a onkologi tí pacienti, kte í mají bydlišt v obvodu M Ú Žamberk.
K emu je Euroklí ? Zajiš uje rychlou a d stojnou dostupnost ve ejných sociálních a technických kompenza ních
za ízení (nap . toalet, výtah , svislých a schodiš ových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklí lze
použít v ad zemí Evropy, v R je již osazeno p es 500 míst (nap . na ú adech, nádražích, erpacích stanicích, v
obchodních centrech apod.). Databázi všech osazených míst naleznete na www.euroklic.cz.
Pro je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem? Uvedené cílové skupiny pot ebují ke své hygien
vybavené a isté prost edí, což uzav ený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zp ístup uje za ízení t m, pro n ž
jsou ur ena, a brání jejich zneu žívání nežádoucími skupinami.
Jak získám Euroklí ? Distribucí Euroklí je na M stském ú ad v Žamberku, odboru sociálních v cí a zdrav.,
pov ena Mgr. Dagmar Duchá ková, budova Nádražní 833, II. poschodí, . dve í 22, tel. . 465 670 230. Je nutné
edložit ob anský pr kaz a pr kaz TP, ZTP i ZTP/P. U t ch, kte í nejsou držiteli pr kaz , bude do Eviden ní karty
Euroklí e napsáno krátké estné prohlášení, že žadatel pat í do n které z výše uvedených cílových skupin.
Mgr. Dagmar Duchá ková, vedoucí odboru SOCZ

U Dvora zmizelo jedno nep kné zákoutí s odpadem všeho druhu,
pneumatikami a dlouho nese enou trávou. Chválíme!

komu asi scházely peníze na váno ní dárky a tak se
rozhodl p ilepšit si „sb rem kov “. Bohužel si k tomu
vyhlédl m né okapové svody na naší škole. Po et
krádeží všeho druhu v naší obci rapidn
ibývá a
drzost zlod je ím dál v tší.

Výsledkem no ního ád ní vandal v noci 28. 3. bylo rozbité sklo ú ední desky, uražená deska betonového stolu a ohnutá
st íška nad odpadkovým košem. Škoda, že nikdo jejich ád ní neslyšel a nezavolal policii.

Tisková zpráva
Zm na ú edních hodin podatelen a pokladních hodin na všech územních pracovištích Finan ního
ú adu pro Pardubický kraj
Od 1. 1. 2014 dochází ke zm
edních hodin všech podatelen Finan ního ú adu pro
Pardubický kraj, tzn. podatelny Finan ního ú adu pro Pardubický kraj i podatelen na všech
územních pracovištích:
pond lí: 8:00 17:00 hodin
úterý: 8:00 15:30 hodin
st eda: 8:00 17:00 hodin
tvrtek: 8:00 15:30 hodin
pátek: 8:00 14:00 hodin.
Dále dochází od 1. 1. 2014 ke sjednocení ú edních hodin pokladen na všech územních
pracovištích FÚ pro Pardubický kraj:
pond lí: 8:00 12:00, 13:00 16:00 hodin
st eda: 8:00 12:00, 13:00 16:00 hodin.
ední hodiny pro ve ejnost z stávají zachovány:
pond lí: 8:00 17:00 hodin
st eda: 8:00 17:00 hodin.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Hospicová pé e poskytuje nevylé iteln nemocným pacient m úlevu od bolesti a dalších symptom . Podporuje život, avšak
pohlíží na umírání jako na p irozený proces. Neusiluje ani o urychlení, ani o oddálení smrti. Obsahuje psychologické a duchovní
aspekty pé e o pacienta a nabízí systém podpory, který pomáhá rodinám zvládat období pacientovy nemoci a období zármutku.
Kdo jsme?
Jsme p átelé, kte í založili obecn prosp šnou spole nost Domácí hospic Setkání, aby mohli sloužit t žce nemocným lidem v
kone né fázi života a jejich blízkým.
Dne 20.3.2014 bylo krajským ú adem schváleno v Rychnov nad Kn žnou zdravotnické za ízení, které tato spole nost z ídila.
Naším posláním je umožnit pacient m s vážným onemocn ním, u kterých již není nutná nemocni ní pé e, d stojn a v kruhu své
rodiny a p átel prožít poslední etapu svého života.
Všestrann podporujeme rodiny, které na sebe p evezmou pé i o umírajícího v domácím prost edí. Pé e je poskytována týmem,
který tvo í léka i, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Pomáháme kvalifikovan zvládnout
bolest a další pr vodní jevy onemocn ní, zejména onkologického. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trp t nesnesitelnou
bolestí, trvale bude respektována jeho lidská d stojnost a v posledních chvílích života nez stane osamocen. Pacient a jeho rodina
mají k dispozici telefonní íslo, na které je možné dovolat se kdykoliv b hem 24 hodin denn se žádostí o radu a pomoc. Léka i a
sestry zajiš ují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možno v domácím prost edí provád t. Podmínky pro p ijetí do pé e
a ceník lze najít na našich webových stránkách.
Benefi ní koncert
Pé e domácích hospic není zatím hrazena z ve ejného zdravotního pojišt ní, ale v sou asnosti pouze ze sponzorských dar a
finan ních p ísp vk . Proto si dovolujeme Vás pozvat na první benefi ní koncert, který se bude konat 13.4.2014 v 16:30 v kostele
sv. Mikuláše v Dolní Dobrou i. Doporu ené vstupné je 150,- K , d ti mají vstup zdarma. Výt žek z koncertu bude v nován na
provoz Domácího hospice Setkání.
Podpora hospice
Pokud se nem žete zú astnit, a p esto byste rádi podpo ili Domácí hospic Setkání, m žete tak u init jakýmkoli finan ním darem
na ú et hospice i materiálním darem. V sou asné dob nejvíce pot ebujeme vybavit základnu hospice lednicí, dózami s pevn
uzavíratelným víkem na p evoz zdravotnického materiálu a sháníme auto, které by nás i v zim bezpe n dopravilo k nemocným
bydlícím v Orlických horách do 20-25 km od Rychnova nad Kn žnou, tedy i v Lukavici. Až p i zakládání jsme zjistili, že tímto Domácí
hospic Setkání pokrývá oblast, ve které dosud tato služba chyb la. Nebude tak zasahovat do území, které pokrývají okolní charitní
ošet ovatelské služby.
Podmínky p ijetí do pé e
1.
Terminální stádium nádorového onemocn ní.
2.

Doporu ení praktického nebo jiného ošet ujícího léka e k poskytnutí domácí hospicové pé e.

3.

Poskytnutí léka ské zprávy.

4.

Zajišt ní celodenní pé e jiné osoby nebo rodiny o pacienta.

5.

Informovaný souhlas pacienta.

6.

Vypln ná žádost o poskytnutí hospicové pé e.

7.

Souhlas s ceníkem.

8.

Bydlišt do 20 - 25 km od Rychnova nad Kn žnou.

9.

V p ípad volné kapacity Domácího hospice Setkání lze sjednat individuální podmínky.

Pé i je mo žné domluvi t p i osobní návšt
neb o telefon icky na u vede nýc h í sl ech.
Pokud z jakéhokoliv d vodu není možné pokra ovat v pé i o pacienta doma, je možné zprost edkovat jeho p ijetí do l žkového
hospice v erveném Kostelci.
DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ, o.p.s.
editelka Mgr. Andrea Kola íková

Hrdin odboje 1017, 516 01 Rychnov nad Kn žnou
. ú tu: 107-5655350207/0100
tel.: 733 694 162
e-mail: hospic.setkani@seznam.cz

Zve ejn n seznam neznámých vlastník nemovitostí

Seznam 192 tisíc nedostate n identifikovaných vlastník nemovitostí vedených v katastru nemovitostí zve ejnil na svém webu
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (ÚZSVM).
ehled má pomoci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedených v
katastru nemovitostí. Nový katastrální zákon ukládá ÚZSVM pokusit se tyto neznámé vlastníky vyhledat, a to ve spolupráci s
obcemi, které seznamy pro své území zve ejní na ú edních deskách. Seznamy jsou na webu prezentovány podle okres . »Kdokoliv
si m že snadno ov it, jestli jeho rodina nevlastnila v minulosti n jaké nemovitosti, o n ž z r zných d vod
išla a další generace
o nich nemají pon tí,« uvedl generální editel ÚZVM Ing. Miloslav Van k. Nepoda í-li se vlastníka zjistit a ub hne-li desetiletá
lh ta podle ob anského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opušt ná a stává se vlastnictvím státu. Seznamy najdete na
internetové stránce
www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.
2
Seznam pro naši obec: Josef Adamec, parcela .1406/31, 186 m , TTP, podíl ¾.

Obrazem z po ádaných akcí:

Na lednovém divadelním plese zazpíval v sokolovn
M.Chod r.

Desky instalované na stropu sokolovny výrazn pomohly
ke zlepšení akustiky sálu.

Masky se p edstavují mo ské královn .

Vít znou maskou letošního d tského maškarního
karnevalu je dvojice Rumcajs a Manka.

Mikulášská družina v plné parád .

kujeme všem, kte í se podíleli na organizaci Mikulášské
nadílky, a už zap j ením techniky, ko ského sp ežení i
samotnou ú astí.

Oblíbené p edváno ní setkání senior

I tanec pat í k setkání senior .
Malování váno ních ozdob jste si mohli vyzkoušet
na váno ní výstav .

I letos jsme
s celým eskem
zpívali koledy.

Trocha, pro n koho možná nudné, statistiky:

ANKETA Z WEBOVÝCH STRÁNEK
l (a) byste zájem o bezplatné zasílání
informací (aktualit, hlášení rozhlasu apod.)
formou SMS?

Stav k 28. 2. 2014
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/

VŠEM NAŠIM TENÁ

M P EJEME NEJEN VESELÉ VELIKONOCE, ALE I KRÁSNÉ CHVÍLE PROŽITÉ SE SVÝMI BLÍZKÝMI

