ČÍSLO 4/2014 + příloha
Za Vaše pozdravy
své pošlu Vám zpátky
až přijdou Vánoce
ty překrásné svátky.
S přáním, ať Dítko
odmění píli,
s níž Boha chválíte,
ať dále dá síly
a zdraví stálé,
by v dobrých činech
jste šli statečně dále.
F.Š.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 30.9., 9.10. m.j.:
Vzalo na vědomí:
- Předběžnou žádost J.F. o odkup pozemku zastavěného
zídkou
- Zpětvzetí žádosti o prodej pozemku J. a V.S. a J.V.
- Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce bez
závad
Schválilo:
-Řešení povrchu cesty na „Šlezing. kopci“ frézovanou drtí
- S žádostí o cenovou nabídku na zhotovení projekt.
dokumentace zasíťování pozemků v lokalitě „U Křížku“
oslovit firmy Techprojekt, Adeco, Prodin a.s., ing. Novotný
- Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a
komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Doplnění likvidace bioodpadu v obci Lukavice“
(Severová, Dudek, Vítek, Hudeček, Brandejsová)
- Rozpočtovou změnu č. 5/2014
- Přijetí daru od LZS a.s., pozemek p.č. 4013 (obec uhradí
náklady na vklad a daň)
- Koupi pozemku pod kontejnery u AVA za cenu 1 Kč ( obec
uhradí GP a náklady na vklad)

ROČNÍK XX
Bednář, H. Sršňová
- Pro funkci domovníka v sokolovně F. Š.
- Finanční dar narozeným dětem N.D., Š.Z., J.H.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 1944/1 o výměře 155 m2 ,
žadatel J.F.
- Vyhlášku č.1/2014 (poplatek za odpady)
- Návrh rozpočtu na rok 2015
- Řešení svateb v sokolovně s ohledem na rušení nočního
klidu na velkém sále pouze pokud bude ženich či nevěsta z
Lukavice, dolní výčep
do 50 osob bez možnosti
venkovních party stanů apod.
- Věcné břemeno pro přípojku knn pro J.P.
I. Severová, starostka

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
konaných 10. a 11. října 2014
Z celkového počtu 892 oprávněných voličů, se voleb
zúčastnilo 471 voličů, což představuje volební účast 52,8 %.
Počet odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Sdružení nezávislých kandidátů PRO LUKAVICI 2014 2018

Děkujeme všem voličům za odevzdané hlasy a účast ve volbách.

Zastupitelstvo 4.11., 18.11. m.j.:
Ustavující zastupitelstvo dne 4. 11. 2014 zvolilo starostkou
obce Ilonu Severovou a místostarostou obce p. Antonína
Vítka.
Starostka bude pro výkon funkce uvolněná, místostarosta
bude pracovat jako neuvolněný.
Zastupitelstvo 18.11. m.j.:
Vzalo na vědomí:
- Výroční zprávu MŠ a ZŠ Lukavice
- Zprávu o místním šetření u J.Š. (zasypání příkopu na
odvod vody z místní komunik.)
- Organizační řešení akcí pořádaných obcí
Schválilo:
- Složení kontrolního výboru: předseda ing. O. Hubálek,
členové J. Lehký, L. Hotmar
- Složení finančního výboru: předseda M. Dudek, členové J.

11 členů nového obecního zastupitelstva, kterým jste dali důvěru a
tím je pověřili spravovat naši obec v následujícím volebním období
do roku 2018. Uděláme maximum pro to, abychom tuto důvěru
nezklamali.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky
Září

Dominika Dolečková

Anastázie Dlabková
Říjen

Matouš Marek

Emílie Bárnetová
Listopad

Pavel Jerry Géring
Není nic půvabnějšího než maminka s dítětem v náručí, a
nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.
Johann Wolfgang Goethe

Poplatky pro rok 2015
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen poplatek) je dle vyhlášky č. 1/2014 pro
občana využívajícího mobilní svozy odpadu 400 Kč/osobu,
pro občana využívajícího svozu popelnic 39 x ročně 490
Kč/osobu, při svozu popelnic 52 x ročně 550 Kč/osobu.
Poplatky je možné od 2. ledna 2015 do 30. 4. 2015 platit
hotově v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet
číslo 4122611/0100 KB Letohrad nebo 1239344379/0800 ČS
(VS= číslo popisné; zpráva pro příjemce=poplatek jméno).
V případě platby převodem, bude známka na popelnici
připravena k vyzvednutí na ob.úřadě.
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 3měsíců psa.
Popelnice bez nové známky se budou vyvážet dokonce
března. Svážení bioodpadu je bez poplatku.

Tříkrálová sbírka 2015

V neděli 5.10.2014 jsme do řad lukaváků přivítali další
občánky. Tentokrát to byli Nela Dočkalová, Anežka Lehká,
Šimon Zářecký, Antonie Mikula, Jakub Halbrštát a David
Doleček.

Blahopřejeme jubilantům
Leden




Únor



Anna Kosová
Milada Vágnerová
Marie Koukolová
Ladislav Hubálek

81 let
75 let
70 let
81 let

Rousová Milada
Jiří Kubový

80 let
50 let

Proto: Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce... To, co
chceš... Lidský život je divadelní představení, které se hraje
bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád... a
žij intenzivně každý okamžik svého života... dříve, než spadne
opona a hra skončí bez potlesku.
Charlie Chaplin

Vzpomínáme
Říjen

František Kolomý
Listopad

Marta Vavřínová

Jan Hubálek

93 let
85 let
89 let

Lidé se bojí smrti ještě víc než bolesti. Je divné, že se bojí
smrti. Život bolí mnohem víc než smrt. V okamžiku smrti je
bolest u konce. Jo, myslím, že je to přítel.
Jim Morrison

V prvních lednových dnech
proběhne v našich obcích a
městech tradiční Tříkrálová
sbírka. Popatnácté nás navštíví tři
králové, kteří přinesou do našich
domácností přání štěstí, zdraví a
pokoje, a všem občanům dají také
možnost prostřednictvím
organizací Charit přispět
potřebným.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za
15 let své existence si získala důvěru lidí a díky ní se
Oblastní charitě daří podporovat některé služby na
orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2014 vybralo v našem regionu 470
skupinek koledníků celkem 2.143.718,- Kč. 65 % z
výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita
v souladu se záměry zejména na:
- zajištění služby domácí hospicové péče a zakoupení
speciálních zdravotnických pomůcek
- auto pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
- vybavení Centra sociálních služeb v Lanškrouně
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2015 jsou tyto:
Občanská poradna zajištění služby, rozšíření o
kontaktní místo v České Třebové
- Domácí hospicová péče zajištění služby, pořízení
speciálních zdravotních pomůcek
- Šance pro rodinu zajištění služby
- Sociální rehabilitace Lanškroun zajištění služby
- Centrum pod střechou Letohrad zajištění služby,
vybavení
- Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova
v Lanškrouně
- Charitní pečovatelská služba zajištění služby
- Fond na rozvoj stávajících projektů
- Přímá pomoc
- Pomoc do Indie
Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe
zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz
vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem
pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby
prokazuje.

Kam si vyrazíme?

Základní registry: Co dělat při změně trvalého pobytu
Od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit
změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.
Následujícím textem nás provede Jan Novák, který se přestěhoval a mění trvalé bydliště. Jeho první zastávkou je obecní úřad v
místě nového trvalého pobytu.

První krok
Na obecním úřadě se vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Jan Novák předloží platný občanský průkaz a
doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého
pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že
oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadě a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu.

Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné
ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz).

Zdravotní pojišťovna
I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále platí oznamovací povinnost dle
zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je třeba do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to,
zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Ovšem pozor finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je
daňový subjekt registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy
původně místně příslušný finanční úřad mu zašle oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště
příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční
úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto
rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Řidičský průkaz a registr vozidel
Řidičský průkaz pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat. Jestli
se však stěhuje z jedné obce do druhé, musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s
rozšířenou působností v místě nového bydliště. Za změnu údajů v řidičském průkazu zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč.
Potřebné doklady jsou starý řidičský průkaz, občanský průkaz a pasová fotografie.
Registr vozidel pokud Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného
kraje i výměna registračním značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovním dnů od doby změny adresy trvalého
pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá 50 Kč. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla. Při stěhování na
území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činy 100 Kč. Potřebné
doklady jsou velký i malý technický průkaz, potvrzení o pojištění (zelená karta), potvrzení o technické kontrole a při stěhování do
jiného kraje registrační značky vozidla.

Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na bydlení, porodné atd.) získávají úřady práce údaje
automaticky vše si zkontrolují a evidují samy. Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti
apod.), má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit
na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (www.rzp.cz).

Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob přihlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu
výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu
důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.
Pokud Jan Novák pobírá důchod na účet u banky musí změnu nahlásit sám třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v
němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je
možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního
zabezpečení.
Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu epodatelny posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.
Jestliže Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně
podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ nebo na uvedený e-mail či datovou schránku.

Další instituce
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům. Jde zejména o banky, dodavatele
elektrické energie, plynárny, komerční pojišťovny, ošetřující lékaře, zubaře, zaměstnavatele či školu, dále poštu (v případě SIPO,
placení televizních a rozhlasových poplatků), telefonního operátora atd. Připravuje se možnost, že i komerční subjekty budou
napojeny na základní registry, a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace
nejenom s orgány státní správy, ale také i s komerčními subjekty.
Mgr. Marek Hejduk
Správa základních registrů

17. listopad v naší obci co píše kronika
Občanské forum v Lukavici
Prvá veřejná schůze, organizovaná Občanským forem v Lukavici, konala se dne 7. prosince 1989, v sálu sokolovny, v
17:30 hodin. Organizátorem byl Josef Průša, občan lukavský.
Na uvedené schůzi, které se účastnili dva vysokoškoláci z Prahy, bylo ustaveno vedení fóra, v tomto složení:
Holeček Leopold, čp. 154
Průša Josef, čp. 20
Hauf Jan, čp. 246
Paďour Leopold, čp. 178
Martínek Milan, čp. 120
Fišer Pavel, čp. 8
Hubálek Pavel, čp. 187
Slavík Josef ml., čp. 128
Paďour Leopold, čp. 46
Kaplanová Eva, čp. 31
Na schůzi byli přítomní občané seznámeni s činností OF v Letohradě a v Ústí nad Orlicí, od zástupců těchto fór, kteří
byli přítomni. Studenti z vysokých škol seznámili přítomné občany s událostmi, kterých se účastnili v době od 17.listopadu v
Praze.
Účast na konané, veřejné schůzi byla asi 250-300 občanů.
Závěrem měsíce prosince proběhla v naší obci anonymní anketa, organizovaná OF, která se týkala činnosti
jednotlivých organizací v obci, včetně MNV a poslanců MNV.
Závěr pořádané ankety byl hodnocen na veřejné schůzi Občanského fora v Lukavici.

Volební komise při podzimních komunálních volbách počítala
hlasy 53% oprávněných voličů, kteří projevili zájem o věci
veřejné a přišli zvolit nové obecní zastupitelstvo.

Konec října byl termínem pro dokončení chodníků na
horním konci. Nejvíce zdržení způsobila kanalizace,
jejíž výměna původně nebyla v plánu, ale jak se
ukázalo, byla nutná. Místy se kopalo do hloubky 2 m.

Nevysadil někdo ve vašem okolí do své zahrady vzrostlejší
tůje? Pokud ano, je možné, že pocházejí z našeho hřbitova.
Zloděj využil stínu vzrostlého smrku a tůje z živého plotu zde
vykopal. Pokud jste si někdo všiml, v souvislosti s touto
krádeží, něčeho podezřelého, oznamte to prosím na obecním
úřadě.

Děkuje všem, kteří byli nuceni strpět omezení způsobená stavbou,
zvláště pak p. Vítkové, na jejímž pozemku byl uskladněn materiál. V
deštivém období celý prostor vypadal dost děsivě a bahno působilo
problémy chodcům i řidičům. Ale tak už to na stavbách bývá.
Odměnou jsou dnes bezbariérové chodníky. V současné době
čekáme už jen na instalaci lampy.

Kompostování aneb ze země opět zpět
Současným trendem je žít v souladu s přírodou, chovat se ekologicky a zbytečně nezatěžovat životní
prostředí. K tomu samozřejmě patří také třídění odpadu. Ačkoliv bývá v tomto kontextu bioodpad spíše
opomíjen, je dobré si připomenout, že tvoří celou třetinu odpadků produkovaných v domácnosti.
Efektivním a snadným způsobem zpracování tohoto druhu odpadu je kompostování.
Co lze kompostovat?
Do kompostéru můžete bez obav dávat jádřince, pecky a odpad z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze
zeleně v domácnosti, skořápky vajíček, slupky citrusových plodů a jiného ovoce, zbytky pečiva a obilnin,
kávový a čajový odpad. Ze zahrady patří do kompostu posekaná tráva, listí nebo ořezané větve stromů.
Stále můžete na obecním úřadě podat žádost o přidělení kompostéru ZDARMA. Podmínkou je jeho
umístění v katastru obce. Žádat mohou i chalupáři. Kompostéry budou dodány cca koncem února 2015.
I.S.

Obce Orlicka a Lanškrounska ušetřily v dalším kole burzovních
nákupů za plyn 600 tisíc korun
Sdružení obcí Orlicka a svazek obcí Lanškrounsko v dalším kole nákupů na Českomoravské komoditní burze Kladno
znovu výrazně ušetřilo. Po sedmisettisícové úspoře za elektřinu na rok 2015 nyní pořídilo pro své členy na stejné
období i zemní plyn a pomohlo jim snížit náklady o dalších 600 tisíc korun.
„Dodávky zemního plynu jsme pro skupinu tří měst a čtyř obcí nakoupili poprvé v roce 2013. Tehdy se do nákupu
zapojily Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad a obce Lukavice, Mistrovice, Tatenice a Horní Čermná. Letos se
nově připojila obec Žichlínek a také město Králíky. To svojí roční spotřebou skoro 5 tisíc megawatthodin (MWh) zvětšilo
nakupované množství plynu na 22 tisíc MWh,“ uvedl předseda Sdružení obcí Orlicka Petr Fiala.
Městům a obcím, pro které se zemní plyn pořizoval už loni, klesly náklady v režimu maloodběr meziročně o 5 % a v
režimu velkoodběr o 4,4 %. I město Králíky ušetřilo zhruba procento nákladů. „Cena zemního plynu pro všechny
zapojené samosprávy klesne u maloodběru i velkoodběru v příštím roce pod hranici 680 Kč za megawatthodinu,“
doplnila předsedkyně Lanškrounska Stanislava Švarcová.

Proč měříme radon informace o průzkumu v objektech
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 nabízí měření radonu v domech a bytech pro obyvatele naší
obce.
Smysl průzkumu je zřejmý, když si uvědomíme, že díky půdnímu podloží má Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi
jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách. Průměrné dávky ozáření z radonu pro obyvatele významně převyšují
úroveň z dalších zdrojů ionizujícího záření. Radon je přírodní radioaktivní plyn, který do budov proniká ze země, z
nevhodného stavebního materiálu a z podzemní vody.
Měření je poskytováno b e z p l a t n ě v rámci Radonového programu ČR, který je koordinován Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost. Na základě měření pomoci detektorů je majitel objektu následně informován o výsledcích, případně o možných
opatřeních ke snížení koncentrace radonu.
Přihlášení je možné:
Telefonicky na tel. číslech 498 652 713, 498 652 714, 498 652 709
Mailem na adrese radon@suro.cz
Další informace naleznete na internetových adresách: www.radonovyprogram.cz www.sujb.cz www.suro.cz

Cílem podzimního zájezdu zahrádkářů byl tentokrát Park miniatur v Kowarech.

Zprávičky ze SRPŠ
Jen nám začal nový školní rok a už máme za sebou první akci Noc světlušek. Počasí nám bohužel v prvním termínu nepřálo, proto
byla akce odložena o týden, kdy bylo počasí o něco přívětivější. Je nutno říci, že letos byla účast hojná 130 dětí, plus jejich
doprovod. Jakmile se setmělo, děti rozsvítily své lampiony a vydaly se vesele na cestu po pohádkové stezce. Čekala na ně spousta
pohádkových postav a různých překvapení, např. pavouci křižáci, bludičky, lesní paní, mumie s kostlivcem, čarodějnice nebo peklo
s ohněm. Na každém stanovišti byly pro děti připraveny úkoly a za jejich splnění i nějaká ta dobrotu, či dáreček. Tajuplná cesta
započala na rozcestí u obuvi a její konec byl u sokolovny. Tam úspěšní účastníci obdrželi speciální, v noci svítící, lucerničku. Zároveň
se mohli občerstvit teplým čajem nebo grilovaným párkem. Podle dětí, rodičů i prarodičů měla naše akce úspěch a již se těšíme na
příští. Náš dík patří učitelkám z naší školy, paní starostce a všem rodičům, kteří se podíleli na této akci. Na závěr bych chtěla všechny
příznivce dobré zábavy pozvat na Lukavský rodičovský ples, který se bude konat 27. 2. 2015. Bude na Vás čekat zábava, hudba i
dobré jídlo. Těšíme se na vás.
Monika Šafářová, předsedkyně SRPŠ

Překvapení na stanovištích při Noci
světlušek, bývají někdy strašidelná
často krásně vtipná. Důležité je, že
přinesou radost dětem i dospělým.

Během podzimu vyrostla na kapličce na
horním konci zvonička, do které byl
začátkem listopadu umístěn zvon či
spíše zvoneček. Akce je částečně
financováno z dotace poskytnuté
Sdružením obcí Orlicko. Slavnostní
první zvonění, na které Vás zveme,
proběhne na Nový rok v 15,30 (viz.
pozvánka na jiném místě). Od ledna by
pak zvonění mělo pravidelně ohlašovat
poledne a 18 hodinu. Využili jsme i
pokládání kabelu veřejného osvětlení a
kabel se povedlo protáhnout až do
kapličky. Díky tomu je interiér kapličky v noci, souběžně s veřejným osvětlením,
osvícen. Na jaře ještě bude natřena střecha i se zvoničkou. Děkujeme všem, kteří
se na této akci podíleli, především Martinu Dudkovi a firmě Elektro Jedlička. Zvon
byl zhotoven v dílně p. Šedy v Kostelci nad Orlicí.

Vzrostlé neovocné stromy se smějí kácet opět jen s povolením úřadu
Nová vyhláška, kterou se mění podmínky pro kácení stromů, začala platit 1. listopadu letošního roku.
Nové bude možné kácet ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích a to bez povolení. Naopak na ostatní
dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů (tj. průměr kmene nad 25,5 cm) ve výšce 130 centimetrů nad zemí, budou lidé
potřebovat povolení.
Vyhláška také upravuje definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí, a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve
všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba ke kácení
všech neovocných dřevin. Tiskopis žádosti na povolení kácení najdete na webových stránkách obce. Žádost je zdarma.
Stromy plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku apod.. Proto je třeba k jejich
kácení přistupovat uvážlivě. Důvodem pro povolení kácení jistě není neochota hrabat listí či zajištění topení na zimu.

Fotbalový oddíl Lukavice - sportovní vyžití pro nejmenší
Již pod křídly lukavického SOKOLA.
Fotbal v Lukavici začal psát své řády během srpna. Zásadní změna se udála na začátku října,
kdy jsme úspěšně vstoupili do místního Sokola. Jednoznačně jsme tak deklarovali náš patriotský
zájem. Kluci jsou hrdí, že mohou hrát za svoji Lukavici! Zároveň tento krok vnímáme jako
transparentní záležitost. A pro změnu začátkem listopadu byl náš oddíl přijat jako právoplatný
člen Fotbalové asociace České republiky.
Díky podpoře Sokola a obce Lukavice se můžeme těšit radostí z nových zelených dresů a během
jara se na našem hřišti objeví nové branky, které potřebujeme k tomu, abychom od září 2015 se
mohli představit v mistrovské soutěži přípravek i na domácím hřišti.
Ale od oficialit zpět na hřiště. Kluci sehráli od září tří přátelská utkání. Dvakrát se představili v
Žamberku a jednou ve Verměřovicích. Důležitým bodem koncepce našeho oddílu je to, že
zápasy si jdeme užít. Chceme předvést věci z tréninku a ukázat, že fotbal je krásná hra. Z toho důvodu nezveřejňujeme
výsledky, aby kluci nebyli pod zbytečným tlakem. Více než výsledek nás zajímá to, kolik dáme sami branek, kolikrát si
za zápas nahrajeme a kolik si naši kluci dovolí kliček, parádiček a technických fines.
Historicky první gól fotbalové Lukavice vstřelil v úvodním zápase Štěpán Šantrůček, který pro svoji ryšavou hlavu chytil
přezdívku po bývalém anglickém záložníkovi. I Lukavice má svého Scholese. Dalšími úspěšnými střelci během zápasů
byli Míša Kristek, Matěj Hauf a malý Nikolas Brdíček. Z každého gólu měli kluci velikou radost. Celkem se nám ve třech
zápasech podařilo vstřelit 11 branek.
V zimě náš tým pořádá celkem 5 turnajů v
dlouhoňovické hale. Přijet podpořit malé lukavické
fotbalisty můžete již 22. listopadu, začátek turnaje
bude v 9 hodin, konec poté ve 13 hodin. Dále pak
24. ledna (9-18) a 28. února (9-18).
Prožili jsme skvělý podzim. Pokud mezi nás chce
patřit nový kluk či holka do 11 let, rádi je uvítáme.
Aktuální informace naleznete na našem webu
www.lukavice-fotbal.estranky.cz
Děkujeme za podporu během podzimu 2014. Moc si ji vážíme!

Týká se to i Vás?
Pojďte se něco naučit!
Taky si někdy kladete otázku, jak udržet svůj rodinný
rozpočet na uzdě? Jak nepodlehnout svodidlům obchodníků
a vyhnout se zbytečnému zadlužení? Netušíte, jaká jsou vaše
práva coby spotřebitele? A co úskalí nakupování přes
internet? Nebo byste chtěli podnikat a nevíte jak na to, co s
účetnictvím, daněmi a pracovněprávními vztahy, o změnách
v občanském zákoníku ani nemluvě? Zajímají Vás způsoby
a druhy dědění? Je počítač váš přítel nebo jsou pro vás
WORD, EXCEL, POWERPOINT cizí slova? Nebo byste se
chtěli naučit v počítači upravovat své fotografie?
Toto všechno si můžete osvojit v důvěrném prostředí své obce a
zadarmo! Nabídka 26 kurzů s různorodou tématikou (kompletní
seznam viz zadní strana přihlášky) je určena zaměstnaným,
nezaměstnaným, lidem OSVČ i evidovaným na úřadu práce.
Vybrat si můžete jeden z kurzů, ale také všechny! Kurz bude
otevřen už při počtu pěti účastníků. Konat se budou ve všedních
dnech od 17 do 20 hodin, resp. v sobotu od 9 do 12 hodin a
konkrétní termíny budou ještě upřesněny. Přihlášky (viz příloha
zpravodaje) odevzdávejte prosím na obecním úřadě do pondělí
15. 12. Už máte vybráno? Přijďte, těším se na Vás!
Mgr. Marcela Boštíková
koordinátorka projektu INDIVIDUÁLNÍM DALŠÍM
VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI KOMPETENCÍ
CZ.1.07/3.1.00/50.0204
KOMUNIKÉ, o. p. s. Litomyšl
Tel: 739 488 714

Email: vzdělavaniobcepa@seznam.cz

