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Ze zastupitelstva
obecní zastupitelstvo na svých jednáních 29.8.; 19.9.; 14.11. mj.

vzalo na vědomí:
- aktivitu Lidového spolku péče o německé válečné
hroby, který prováděl v lese na Šafranici výkopové
práce v místě údajného hrobu německých vojáků
z II. světové války. Nález byl negativní, ale
v případě svědectví dalších pamětníků jsou ochotni
se na místo vrátit
- informaci starostky o dosud nevyjasněném
majetkovém vypořádání regulace potoka Lukavice
především v centru obce
- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření (bez
závad)
- výroční zprávu Základní a mateřské školy
Lukavice
schválilo:
- příspěvek Správě sportovišť Dlouhoňovice ve výši
3.000,-Kč za zajištění běžeckých stop v okolí
Lukavice v zimním období 2005/2006
- v rámci majetkového vypořádání pozemků pod
autobus.čekárnou u obec.úřadu, směnu pozemků
st.p.č.356 (7m2) za p.p.č.446/2 (14m2), včetně
doplacení rozdílu, zhotovení GP a vkladu do KN
- výběr firmy na akci stavba chodníků – Unitip
spol.s.r.o. Hradec Králové. Vyzvány k podání
cenové nabídky byly 3 firmy
- rozpočtovou změnu č.1/2006
- jednací řád zastupitelstva
- složení kontrolního a finančního výboru
- v kopci vedle bývalé prodejny tabáku provádět
zimní údržbu komunikace pouze v rozsahu pro
pěší.
- pokračování záměru stavby chodníku i před čp.
191, jehož majitel projevil se stavbou chodníku
nesouhlas z estetických důvodů

ROČNÍK XII.

Zvolení členové obecního zastupitelstva
Jméno,příjmení

věk strana

p.hlasů

volilo %

MUDr.Lenka Kristková

40 KDU-ČSL

258 50,5%

Mgr.Marek Hoffmann

32 KDU-ČSL

229 44,8%

Ing.Jan Macháček

60 KDU-ČSL

179

Ilona Severová

43 SNK

431 84,3%

Antonín Vítek

49 SNK

401 78,5%

Josef Lehký

42 SNK

381

Vilém Maivald

69 SNK

337 65,9%

Hana Sršňová

47 SNK

292 57,1%

Ing.Oldřich Hubálek

50 SNK

319 62,4%

Jaroslav Bednář

34 SNK

359

70,2%

Martin Dudek

32 SNK

375

73,4%

35,0%

74,5%

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva dne
20. a 21.října 2006
Počet oprávněných voličů = 838
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb = 511
Volební účast = 61%
Ustavující schůze obecního zastupitelstva dne
6.11.2006 zvolila uvolněným starostou Ilonu Severovou a
neuvolněným místostarostou Viléma Maivalda. Dále
proběhla volba předsedy kontrolního výboru, kterým se stal
Ing. Oldřich Hubálek a předsedy finančního výboru, kterým
se stal Mgr. Marek Hoffmann.

Nové obecní zastupitelstvo

Děkujeme za důvěru
Milí spoluobčané. Ráda bych Vám na tomto místě
poděkovala za sebe i za ostatní členy obecního
zastupitelstva za důvěru, kterou jste nám projevili ve
volbách. Budeme se snažit pracovat podle svého
nejlepšího svědomí pro rozvoj naší obce.

Opětovně zvolení členové mohou využít svých předešlých
zkušeností a zdárně pokračovat v započatém díle. Od
nových členů očekáváme tvůrčí nápady nezatížené
„provozní slepotou“. Nechci však zapomenout na ty, kteří
v zastupitelstvu pracovali v minulém volebním období a
děkuji jim za práci odvedenou pro obec a její občany.
Jen v krátkosti se chci ještě vrátit k volbám. Nechtěli jsme
propůjčit občasník předvolebním slibům, výlevům a
očerňováním, tak jak jsme toho byli svědky v okolních
obcích či městech. Nedočetli jste se právě v předvolebním
období výčty udělaného, neudělaného, slíbeného atd. Pokud
laskavý čtenář promine, domníváme se, že pokud bydlí ve
vsi, ví sám co se udělalo a co ne. Nepotřebuje k tomu žádné
předvolební účty. Každoroční bilancování si necháváme pro
závěr roku a čas spojený s tvorbou rozpočtu.
Děkuji všem, kteří přišli k volbám a vyjádřili tak svůj
názor. Děkuji o to víc, o co víc jsou lidi rozladěni
současným stavem na naší politické scéně, o co víc jsou
rozladěni volebním systémem a jeho neúprosnou
matematikou přepočítávání mandátů. Naštěstí si v naší obci
aspoň nehrajeme na odstupování zvolených a výměny
náhradníkem a další čachrování s výsledky voleb.
Možná se domníváte, že pro člověka, který byl zvolen víckrát
se už vlastně jedná jen o rutinu. Věřte, že v mém případě je
to jinak. Pokaždé si Vašich hlasů velmi vážím a tu
odpovědnost, kterou cítím, nezlehčuje žádný z mých roků
odpracovaných na úřadě.
Těším se na spolupráci s Vámi všemi.

Fotografií s pozadím Králického sněžníku se vracíme
k akci Setkání starostek Pardubického kraje, která se
uskutečnila 14. září a jehož spolupořadatelem byla naše
obec.
29.8. se uskutečnilo výjezdní zasedání zastupitelstva.
Členi OZ navštívili čistírnu odpadních vod v Žamberku,
kde byli seznámeni mj. s finančními náklady na provoz
ČOV a možnostmi řešení odkanalizování Lukavice.

Ilona Severová - starostka

Jestlipak jste zaregistrovali, že kaplička na horním konci
má nová okna a dveře. Vše bylo pořízeno z dotace
programu obnovy venkova
Kompletní složení okrskové volební komise, která
zpracovávala výsledky komunálních voleb v naší obci.
Potencionální zájemci o práci ve volební komisi či roznos
volebních lístků se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Výsledky internetových anket:
Záměr vybudování cyklostezky v obci považuji:
a) v současném provozu za důležitou a potřebnou věc, už
aby byla
66 (55.8%)
b) když to zaplatí EU - proč ne?
23 (19.2%)
c) jsou důležitější věci - nám stačí příčnice
18 (15%)
d) moderní výstřelek, který nemá budoucnost
12 (10%)
od 26.7.2006 celkem hlasů: 120

Z dotace Agentury ochrany přírody a krajiny byly v říjnu
prořezány lípy před školou

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
23.8.
20.9.
20.9.
12.10.
15.10.
28.10.

Eliška Klátilová
Jan Bureš
Jiří Bureš
Klaudie Kalášková
Barbora Vídeňská
Radka Krejsová

čp.312
čp.70
čp.70
čp.287
čp.284
čp.252

Vážení rodiče vítáme Vaše děťátko jako nového občánka
naší obce.
Dne 27.srpna se paní Lidmila Adamcová dožila
významného životního jubilea 90-ti let

Po dvanácti letech, kdy se v obci narodila v jednom roce
dvoje dvojčata, hlásíme další přírůstek. Ze dvou chlapců
Jana a Jiřího se nyní radují manželé Burešovi.

Počet obyvatel v okolních obcích

Vzpomínáme
7.8.
8.10.
24.10.
8.11.

Stanislava Kolomá
Petr Betlach
Anna Vychánková
Hedvika Nováková

obec
čp.81
čp.193
čp.104
čp.247

60 let
81 let
69 let
84 let

Čest jejich památce!

Blahopřejeme jubilantům
6.10.
13.10.
14.10.
28.10.
28.10.
28.10.
29.10.
31.10.
5.11.
8.11.
10.11.
16.11.
19.11.
22.12.

Milena Šťovíčková
Božena Procházková
Zdenka Kapitolová
Karel Dlabka
Marie Holečková
Božena Neumannová
Marta Bednářová
Marie Dolečková
Andrej Hadidom
Květa Hubálková
František Kolomý
Václav Dostál
Marie Janáčková
Marie Králová

Dne 30.9. oslavil 86 let pan Jaroslav Kotyza

čp.201
čp.17
čp.274
čp.51
čp.30
čp.144
čp.185
čp.231
čp.228
čp.175
čp.186
čp.40
čp.103
čp.116

60 let
86 let
50 let
88 let
84 let
82 let
82 let
70 let
60 let
70 let
86 let
87 let
60 let
81 let

Milí jubilanti blahopřejeme Vám k významnému životnímu
výročí a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a životního elánu.

Brandýs nad Orlicí
Česká Rybná
České Petrovice
Dlouhoňovice
Dolní Čermná
Dolní Dobrouč
Hejnice
Helvíkovice
Hnátnice
Jablonné n.Orlicí
Jamné n.Orlicí
Kameničná
Klášterec nad Orlicí
Králíky
Kunvald
Letohrad
Libchavy
Líšnice
Lukavice
Mistrovice
Nekoř
Pastviny
Písečná
Šedivec
Žamberk
Žampach

p. obyvatel
k 1.1.2006
1428
378
154
781
1350
2517
208
431
842
3055
701
352
925
4653
1018
6202
1619
748
1105
575
852
316
473
220
6017
289

p.zaměstnanců
k 1.12.2005
415
34
43
148
282
433
30
235
476
1821
245
64
357
1337
205
3240
552
135
151
95
177
31
124
31
3082
86

K pozemkovým úpravám
v Lukavici
V roce 2004 požádalo zastupitelstvo obce Lukavice
pozemkový úřad v Ústí nad Orlicí o zahájení pozemkových
úprav s cílem vytvořit pořádek v evidenci nemovitostí
v porovnání se skutečným stavem, umožnit vypořádání
pozemků pod rybníkem V Mostiskách, vyřešit odtokové
poměry v lokalitě od Zámeckého parku po cestu z obce
k Novotnovu kříži a vytvořit předpoklad pro nové zaměření
hranic nemovitostí v zastavěné části obce.
Této žádosti mohl pozemkový úřad vyhovět pouze
z části a rozhodl o zahájení úpravy lokality mezi hranicí
katastrálního území s Písečnou po železniční trať od
hranice se Žamberkem po tzv. Pešunk nad Lánicí. Důvodem
byly především finanční prostředky z nichž se pozemkové
úpravy hradí, dále skutečnost že potok tekoucí od
Dlouhoňovic do Lukavice nemá vypořádané koryto a navíc
odděluje část lukavských pozemků do Písečné a naopak.
Konečně existuje i záměr vybudovat protipovodňovou
hráz s částečným stálým vzedmutím vody asi na ploše1,3 ha
a vytvoření retenčního prostoru v rozsahu cca 200 tis. m3,
ke zdržení a rozložení povodňové vlny při padesátileté vodě.
To že bude část území upravena dříve nijak nepřekáží
v pokračování na zbytku území.
Co to tedy je pozemková úprava a jakými pravidly se
řídí a jakých cílů lze její pomocí dosáhnout.
Pozemkovou úpravou se rozumí úprava tvaru současných
pozemků ,jejich umístění a přístupnost z veřejné
komunikace, to vše s ohledem na skutečnosti zjištěné
v terénu, podrobně zaměřené a o úprava právních vztahů
k upraveným pozemkům s cílem dosáhnout jednoznačné
určení hranic, dosažení souladu mezi evidencí tj. zákresem
v mapě a zápisem na listu vlastnictví) s jejich skutečnou
polohou, tvarem a výměrou, při dodržení pravidla, že nový (
upravený pozemek nebo pozemky) se nesmí od původních
lišit o více než 10 procent výměry, 4 procenta ceny a 15
procent vzdálenost od původní usedlosti či případně od
jiného místa, např, určeného centra obce.
Při pozemkové úpravě se uvádí do souladu také
evidovaný druh pozemku ( dříve kultura) se stavem
skutečným nebo požadovaným ze strany vlastníka. Nové
pozemky musí být zásadně upraveny tak, aby nebyly děleny
tzv. liniovými objekty, což jsou parcely tvořící koryta
přirozených nebo umělých vodotečí, pozemky po nichž
vedou zpevněné cesty včetně státních, krajských a obecních.
Proto dochází nejdříve k podrobnému zaměření polohy
těchto pozemků, polohy hranic lesních pozemků a polohy
všech ostatních terenních prvků, přes které nelze pozemek
obdělávat.
Pozemková úprava se neprovádí obvykle u pozemků
zastavěných, určených k zastavění, pozemků pod nimiž jsou
vyhrazená ložiska nerostů, pozemků požívající ochranu dle
zvláštních předpisů ( chráněná území…), leda že by to
požadovali jejich vlastníci případně příslušný správní úřad.
Účastníkem pozemkové úpravy je vlastník pozemků a
obec. Uživatel pouze v rozsahu svého vlastnictví, případně
v rozsahu zmocnění od vlastníka. Být účastníkem znamená
mít právo se vyjadřovat jak k úpravě vlastních pozemků, tak
i k celkovému uspořádání území. Váha hlasu účastníka je
dána výměrou pozemků , které vlastní rsp. se kterými
vstoupil do pozemkové úpravy.

Součástí návrhu pozemkové úpravy musí být vždy
návrh opatření a pozemků sloužících obecným účelům
jako jsou cesty, svodnice vody, pozemky s veřejnou
zelení, pozemky určené pro
opatření zvyšující
ekologickou stabilitu území a pro opatření zamezující
nadměrnému smyvu půdy vodní erozí.
Náklady na měření, zpracování návrhu a jeho
projednání platí stát prostřednictvím pozemkového úřadu.
Ing. J.Macháček

Odpady
Poslední letošní sběr odpadů proběhne v pátek 8.
prosince. Odevzdávat v něm můžete odpad domovní,
plastový
a
tetrapacky.
V souvislosti
s odpady
upozorňujeme občany, že do bílých kontejnerů na sklo
patří pouze sklo bílé. Ostatní barevné sklo patří do
zelených kontejnerů. Bílé kontejnery jsou prozatím tři,
jejich doplnění do plného počtu – 6, plánujeme v příštím
roce.
Na svém prvním zasedání schválilo obec.zastupitelstvo
i výši poplatku za odpad pro rok 2007. Cena zůstává
stejná jako v letošním roce tj. domácnosti s popelnicí
zaplatí 400,-Kč za osobu a domácnosti využívající pouze
svozy zaplatí 320,-Kč za osobu. Dochází však ke změně
počtu odvozů popelnic. Ze současného stavu, kdy se
popelnice vyváží každý týden, přejdeme k systému 39
svozů ročně (v zimě každý týden, v létě 1x za 14 dní).
Zastupitelstvo vycházelo z předpokladu, že při současném
růstu cen za likvidaci odpadů, občan raději bude lépe
třídit a zaplatí stejně, než aby musel za poplatek zaplatit
víc. Zdražování se v příštích letech stejně nevyhneme.
Chceme jen vyzkoušet cestu která by k navýšení ceny
vedla pomaleji.
Pro zajímavost uvádím, že v r.2004 vlastnilo popelnici
150 domácností, které do ní dalo 60 t odpadu. O rok
později bylo popelnic 164 a v nich 112 t odpadu a
v letošním roce se dostáváme k počtu 184 popelnic a 150
t odpadů. Když k tomu přičteme 11 t velkoobjemového
odpadu a 5 t nebezpečného odpadu, vyprodukujeme
v obci 166 t odpadů ročně (bez skla a železa). Na jednoho
občana tak vychází 150 kg odpadů ročně. Čtyřčlenná
rodina vyprodukuje 6 q odpadů. Posuďte sami jestli je to
moc nebo málo.
I.Severová

Stanoviště kontejnerů se pomalu rozrůstají. Na třech
místech lze odevzdávat sklo čiré, barevné a papír.

V druhém ročníku soutěže Rozkvetlá Lukavice, kterou
vyhlašuje Obec Lukavice
se na prvním místě s
nejkrásnější zahradou umístila rodina Vágnerova a
Houdkova.

V září se konala v zasedací síni historicky první výstava
obrazů malíře Ing.Vladimíra Filáčka a výstava prací
uměleckého řezbáře Štefana Hrudky. Výstava měla velký
ohlas, a proto bychom rádi v podobných aktivitách
pokračovali.

Děkujeme všem kteří přispěli do humanitární sbírky
pořádané obecním úřadem a místní organizací KDU-ČSL.
Z fotografie je patrno, že pojem charita Vám není cizí.

Cenu v soutěži "Rozkvetlá Lukavice" - kategorie o největší
rajské jablko převzala paní Helena Hübnerová.

Práce na opravách varhan pokračují, ještě letos by se
měly znovu rozeznít. Hodně ze svého volného času zde
obětují na přípravných pracech p. Jiří Dudek a Antonín
Doleček st.

Kalendář akcí

Stolní tenis – nábor nových členů

V neděli 3. prosince pořádá obecní úřad tradiční
předvánoční setkání seniorů. Setkání se uskuteční
v sokolovně od 14,00 hod. V programu vystoupí děti
z místní mateřské a základní školy.
V hlavním programu se můžete těšit na vystoupení Evy a
Vaška. Program bude
přístupný
i
ostatní
veřejnosti.
Pro
důchodce bude vstup
zdarma, pro ostatní 50,Kč.
Na
akci
je
zajištěna
doprava
autobusem ve 13,30
z horního a ve 13,40
hod. z dolního konce.

TJ Sokol Lukavice oddíl stolního tenisu, pořádá
nábor nových členů, žáků 2.-5.třídy. Zájemci mohou přijít
do sokolovny každou středu v 18,00 hod. a stolní tenis si
zde vyzkoušet.

TJ Sokol Lukavice pořádá v úterý
5.prosince Mikulášskou nadílku.
Kdo
se
nebojí
čertovského
účtování, může přijít v 16,00 hod.
do sokolovny. Hodňásci dostanou
od Mikuláše nadílku a zlobiváci
skončí v čertovském pytli!
Ve středu 13.prosince v 16,00
hod. v altánu na návsi potřetí
společně
rozsvítíme
vánoční
stromeček. Ať už se budete těšit na
rozsvěcení stromku nebo na
vánoční punč nebo věnečky
L.Bednářové, budeme rádi, když
nám pomůžete svým zpěvem koled
navodit tu správnou předvánoční atmosféru. Rozsvěcení
vánočního stromku doplní svým vystoupením pěvecký
kroužek pod vedením E.Kaplanové.
Sbor dobrovolných hasičů zve své členy a příznivce na
výroční valnou hromadu, která se bude konat v sobotu
9.prosince od 19,00 hod. v zasedací síni obecního úřadu.
Po skončení oficiální části bude následovat volná zábava.
Den otevřených dveří v Základní a mateřské škole
v Lukavici proběhne v pátek 24.11.2006 od 17 do 20
hodin. Pokud jste nestihli navštívit školu v rámci Dne
otevřených dveří po rekonstrukci, máte nyní možnost vše
dohnat.V rámci akce proběhne „Projektový podvečer“ –
promítání videa, které jsme natočili v rámci projektu „S
technikou nejen do přírody“.
Srdečně zvou a na Vaši návštěvu se těší všichni zaměstnanci
školy.
Pokud už oprašujete plesové
botky, můžete si napsat do
kalendáře termíny plesů. Ten
první Hasičský bál
proběhne v pátek 26.ledna
a na jubilejní
30. Lukavský ples se
můžete
těšit
v pátek
16.února 2007.

Rybáři děkují za práci v roce 2006
Jménem výboru MO ČRS Letohrad, si dovoluji
poděkovat všem našim členům v obci Lukavice za
odvedenou práci v roce 2006 a popřát jim pevné zdraví,
osobní i pracovní
úspěchy
v roce
příštím a hodně
úlovků při chvílích
strávených u vody
při
výkonu
rybářského práva.
Zároveň
děkuji
paní
starostce
Severové i všem
zastupitelům obce za vstřícnost a velmi dobrou
spolupráci, kterou již tradičně chovají
k našemu
rybářskému spolku a jeho významným aktivitám na
území obce Lukavice. I Vám patří upřímné přání
pevného zdraví, úspěchů v práci i v soukromém životě.
Věřím, že se i nadále bude spolupráce mezi naší místní
organizací, samosprávou obce i občany dále pozitivně
rozvíjet.
S rybářským pozdravem „ Petrů zdar“
Ing. Fiedler Lubomír
jednatel MO ČRS

Občasník hledá pomocníky
Pokud by měl někdo z Vás chuť pomáhat při
tvorbě občasníku, rádi Vaši iniciativu uvítáme. Obvykle
zpravodaje připravují minimálně 5ti členné redakční rady.
My ho tvoříme na úřadě s účetní samy. Máte-li nějaké
nápady jak občasník vylepšit, doplnit a oživit, ozvěte se.
Víme, že kvalita fotografií v občasníku není úplně
ideální. Je to tím, že občasníky kopírujeme na úřadě.
Jedno číslo nás tak vyjde několikanásobně levněji než
v tiskárně, ale je to na úkor kvality fotek. Hovořili jsme o
tom i v zastupitelstvu, kde jsme došli k názoru, že
výhledově bude zakoupena kvalitní kopírka. Při propočtu
nákladů se nám to vyplatí víc, než dávat občasník tisknout
do tiskárny.
I.S.

Počátek a konec letního času v letech 2007 –2011
Dle Nařízení vlády ze dne 16.8.2006
rok

počátek letního času

2007
2008
2009
2010
2011

25.březen
30.březen
29.březen
28.březen
27.březen

konec letního
času
28.říjen
26.říjen
25.říjen
31.říjen
30.říjen

Podzimní setkání v naší
škole
Školní rok 2006/2007 už běží a my jsme si ani
neuvědomili, že jsme načali již třetí měsíc. Čas letí
neuvěřitelným tempem, a i za tak krátkou dobu se stihlo na
naší škole uspořádat několik méně i více podařených akcí.
První školní den, který tentokrát padl až na 4. září,
se nám celkem sešlo 63 dětí. Není to ani málo, ani moc, ale
kdyby se přeci jen ta první číslice obrátila vzhůru nohama,
bylo by lépe. V celém následujícím školním roce bychom
rádi navázali na úspěšné akce z loňského roku.
Ve dnech 21. a 22. 9. naše škola absolvovala
mezinárodní premiéru. Hostili jsme delegaci 25 polských
dětí a jejich pedagogického doprovodu z Walbrzychu. Grant
na tuto akci jsme získali od střediska SEVER. Ve čtvrtek
jsme pro polské děti připravili program „Podzimní setkání“
na Kouzelné zahradě. Žáci 4. a 5. třídy se převlékli za
pohádkové bytosti a provázeli své nové kamarády hrou,
která byla zaměřena na ekologii, třídění odpadu a ochranu
přírody. Příjemnou tečkou za celou akcí bylo společné
opékání párků, procházka po Lukavici, prohlídka školy a
chvilka s kytarou. Potom si naše děti odvedly polské
kamarády domů, aby je ubytovaly. V pátek jsme se vydali
na výlet po našem okolí. Ukázali jsme našim hostům
Expozici nadpřirozených bytostí v Letohradě a Horu Matky
Boží u Králík. Potom už zbyl čas jen na výměnu adres a
loučení. Premiéra se vydařila a zbývá ještě vyjádřit dík
všem, kteří nám pomohli. Děkujeme rodinám, které
ubytovaly polské účastníky, firmě LUKABUS, Obecnímu
úřadu a manželům Maixnerovým z Lukavice za poskytnutí
upomínkových předmětů, paní Barnetové za výpomoc
v kuchyni, paní Musilové za pomoc při tlumočení a všem
zaměstnancům školy za ochotu a vstřícnost. Těší nás i to,
jak lukavské děti vzorně reprezentovaly naši školu.
Ekologie, environmentální výchova a osvěta má
v naší škole již několik let významné místo. Pardubické
ekocentrum PALETA vyhlásilo soutěž Zelený ParDoubek
2006, kde hodnotilo aktivity škol za rok 2005 právě ve
zmíněné
oblasti.
V konkurenci
neúplných
škol
Pardubického kraje jsme získali 3. místo, pěkné ceny a
certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně.
Rádi bychom také pozvali Vás, kteří se zajímáte o
dění ve škole, nebo jste bývalými žáky naší školy, na Den
otevřených dveří. Bude se konat 24. 11. od 17:00 do 20:00
hod. Prohlédnete si všechny třídy, ale nejen to. Od 17:30 se
bude promítat video, které jsme s dětmi natočili v rámci
projektu S technikou nejen do přírody. Přijďte se podívat na
místa, kde jste Vy, nebo Vaše děti trávili dětská léta.
Na závěr už stačí jen děkovat. Děkujeme všem našim
příznivcům. Věřte tomu, že si hluboce vážíme jakékoliv
podpory, kterou nám projevujete.
Kolektiv učitelů ZŠ

Novela živnostenského zákona
Ne všichni podnikatelé zaznamenali jednu z větších novel
živnostenského zákona účinnou od 1.8.206. Tato novela
především přináší vznik Centrálních registračních míst na
živnostenských úřadech. Podnikatelé tak mohou při
ohlašování živnosti nebo žádosti o koncesi na obecním
živnostenském úřadě splnit zákonnou povinnost i vůči
jiným úřadům.

V praxi to znamená, že podnikatel – fyzická osoba může
na příslušném živnostenském úřadu též:
- podat přihlášku k daňové registraci nebo
příslušné oznámení – (finanční úřad dále FÚ),
- oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti
(okresní správa sociálního zabezpečení – dále
OSSZ),
- podat přihlášku k důchodovému pojištění
(OSSZ),
- podat přihlášku k nemocenskému pojištění –
(OSSZ),
- oznámit vznik volného pracovního místa nebo
jeho obsazení (úřad práce dále ÚP)
- podat oznámení podle zákona o veřejném
zdravotním pojištění (příslušná pojišťovna)
právnická osoba může na příslušném živnostenském
úřadu též:
- podat přihlášku k daňové registraci nebo
příslušné oznámení (FÚ)
- oznámit vznik volného pracovního místa nebo
jeho obsazení (ÚP)
Stejně tak lze oznamovat i zákonem požadované změny
údajů. Podmínkou je vyplnění tiskopisu předepsaného
zákonem.
Tento postup je prvním krokem ke zjednodušení
administrativy při vstupu do živnostenského podnikání.
Na základě výše uvedené novely živnostenského
zákona mohou živnostenské úřady obstarat za
ohlašovatele živnosti či žadatele o koncesi některé
doklady, jejichž předložení bylo dříve povinností
podnikatele. Jedná se o potvrzení o tom, že fyzická osoba
nemá
daňové
nedoplatky způsobené
dřívějším
podnikáním, potvrzení o tom, že nemá z dřívějšího
podnikání nedoplatky na platbách pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Nepředloží-li podnikatel výpis z rejstříku trestů, zajistí
jeho obstarání živnostenský úřad. Výše uvedenými
opatřeními tak dochází ke snížení byrokratické zátěže
spojené se vstupem do podnikání.
Další velkou změnou pro podnikatele – právnické
osoby je ta skutečnost, že již nemusí ustanovovat
odpovědné zástupce pro živnosti volné. Je nutné však
upozornit na to, že dříve povinně ustanovení odpovědní
zástupci se tak dostali do režimu dobrovolně
ustanovených odpovědných zástupců. Podnikatelé tedy
mohou odpovědné zástupce pro živnosti volné na
živnostenských úřadech zrušit a tím nemusí oznamovat
případné změny, které s nimi souvisí. Pokud má
podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, byť jde
o dobrovolné ustanovení, pak se na něj vztahují všechny
povinnosti vážící se k odpovědnému zástupci, včetně
toho, že odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné
podmínky provozování živnosti s vazbou na případné
pozastavení provozování živnosti. Proto lze podnikatelům
– právnickým osobám jen doporučit, aby zvážili zrušení
svých odpovědných zástupců pro živnosti volné.
Ing.Bc.Petr Kameníkvedoucí odboru
krajský živnostenský úřad
petr.kamenik@Pardubickykraj.cz
Tel.:466 026 400

O HRADIŠTI LIBICI U LUKAVICE
Podle Lad.Skalického kronikáře Lukavice. /zkráceno/
V České kronice se mezi 52 župami uvádí 19 žup
Slavníkovců. Chybí však jméno nejvýchodnější župy
v Čechách. Ve sborníku Žambersko je uvedeno:
Celý kraj při horním toku Divoké (Vysoké) Orlice tvořil
župu neznámého jména a sídla. Soudím, že tímto neznámým
hledaným hradištěm je LIBlCE nad Tichou Orlicí u
Lukavice (dnes vrch Mechnáč).
Je v prostoru velmi výhodném v dohledu hlavních starých
cest, které zaručovaly spojení s vnitrozemím i Kladskem.
Bývalá Lukavice byla největší obcí mezi Tichou a Divokou
Orlicí a dotýkala se svými hranicemi obou vodních toků.
Z táhlého hřebene Mechnáče vybíhají k západu dvě výšiny Hradisko a Pustiny. Už sám název upomíná na osídlení.
Ovčín, který v Pustinách býval, byl rozparcelován. Držitelé
dílů, familianti, pohřbívali do Lukavice. Jaké dávné spojeni
je k Lukavici vedlo? Vždyť Pustiny jsou již za přirozenou
hranicí bývalé dolní Lukavice (dnes Letohrad) jež vedla po
hřebenu Mechnáče.
Spojení jsem nalezl. Pomohl mi k tomu dílčí list
panství Kyšperského.
Rozsáhlé panství Žampašské bylo v r.1568 rozděleno Janem
Burianem čtyřem synům. Vznikly tak díly: Žampach,
Kyšperk, Žamberk a Králíky. Jedině popis dílu Kyšperského
se v popise dochoval.
Uvádí hranice celého dílu: „Nejprve počíná mezovati pod
Rotnekem nad Teplicí, kde se grunty Hnátnických při vodě
Vorlici s grunty Rotneckými zbíhají, jak kámen mezní při
vodě Vorlici ukazuje. Odtud vzhůru na dub, na němž kříž
vyťat, potom upřímo mezemi rotneckými, hnátnickými, též i
píseckými a jankovskými, kyšperskými i lukaveckými až
pod rybník tumpalovský upřímo k lesům Mostiskům a odtud
k sobě okolo toho lesa……….. „ (Teplice je starý název
teplého pramene, kde se ani sníh neudrží. Vyvěrá pod
skupinou stavení Valdštýnem na konci táhlé výšiny Pustiny
- Červená.) Z uvedeného vysvítá, že dolní část potoka
Potočnice, který teče od Písečné, tvoří hranici. Levý břeh
patřil k dílu Kyšperskému a tedy k faře Lukavici, protože
Kyšperk byl do r. 1726 bez fary.
Údolí Potočnice

Jdeme-li proti proudu tohoto potoka procházíme neširokým
údolím se zalesněnými, místy strmými svahy. Hráze dosud
zachované upomínají na rybníky. Býval zde i mlýn v tak
zvaném Šušku. Po hodině cesty octneme se v nejdolnější
části vsi Písečné tak zv. Kujavách. Po obou stranách jsou
polnosti, při potoku stavení. Levý břeh těchto Kujav jak
ukazuje popis hranice náležel k dílu Kyšperskému. O tomto
dávném spojení se v lidské paměti nezachovalo vůbec nic.
Dnes patří levý břeh Písečné. Oba protilehlé svahy tvoří
přirozený celek….. v Kujavách. A zde se udržela pověst o
klášteru. Nikdo však netušil, že se jednalo o klášter, který
patříval k Pustinám. Výšina klášterní na níž je dnes
hospodářská usedlost, je na první pohled velmi nápadná.
Nevelká plošina ze dvou stran chráněna skalnatým srázem
ukazuje, že klášter byl malý. O založení kláštera se nic
nezachovalo. Soudí se, že zanikl v roce 1421 jako jiné
kláštery v okolí. Zachoval však to nejcennější – název
hradiště. V knize "Místní jména v Čechách" je u popisu
Lukavice mimo jiné následující zápis: 1384 - Lukavecz,
ok.1405 Lubicze?
Z toho vyrozumívám, že u Lukavice se v r. 1405
připomíná název Libice. Otazník v závorce znamenající
pochybnost vysvětlíme tím, že autor neznal, že hranice
farnosti lukavické přesahovaly přirozené hranice vesnice, a
šly tehdy až za Mechnáč. Teprve kniha „Register

Decimarum Papalium" (záznam papežských desátků),
přinesla vysvětlení. Záznam zní: Lukavecz 2 gr. 1385:
it. tenetur 2 gr. 1399: it. 4 gr.c 1405: Lubicze 2 gr.
Fara v Lukavici platila r.1405 4 gr., klášter v Libici 2 gr.
Není jiného vysvětlení než následující: Libice byla
ves na území Pustin jejíž hranice sahaly dále k severu
dnešním Kujavám. Byla vedena při farnosti v Lukavici,
neboť v tom prostoru (v Kyšperském dílu), žádná jiná fara
nebyla. Protože nejen fary, ale i kláštery, platily papežský
desátek, náležely ty dva groše placení klášteru, který
býval na území Libice. Při určení kde vlastně Libice
bývala, měl klášter nemalou úlohu. Zdá se, že byl jediný,
který zachoval název zaniklého a nejdůležitějšího osídlení
na výšině Pustin. Jméno Libice se v pozdějších zápisech
vytratilo. Z paměti lidu zmizelo úplně. Historie zná v
prostoru za Mechnáčem jen založení vísky Jankovice a
Rotneka. A přece zde Libice byla. Dva groše ji prozradily.
Ves zanikla v říjnu 1421 kdy slezská knížata, Půta z
Častolovic a jiní se mstily držitelům Žampachu a Litic
nelítostným pleněním v jejich panství pro příchylnost k
husictví. Po zkáze vísky bylo opuštěné místo zalesněno.
Jen název části lesa Spálenisko na tu dávnou pohromu
ukazuje.
K názvu Libice

Místní jména v Čechách zaznamenávají kromě Libice nad
Cidlinou sídla Slavníkovců, ještě tři místa s tímto
jménem: Libice u Dobříše, u Chotěboře a u Humpolce.
Zde se objevuje další dosud neznámá. Libice nad Tichou
Orlicí u Lukavice. Náležela určitě k panství Slavníkovců.
Je na okraji jejich državy v Čechách a to v místech velmi
výhodných. Neubráníme se dojmů, že právě zde mohlo
být místo opevněné, o němž není nic známo. Vše
nasvědčuje, že právě zde, v nejvýchodnějším cípu Čech
bývalo hradiště, jež patrně brzy po roce 995 (vyvraždění
Slavníkovců a rozvrácení jejich panství) zaniklo, ale
osídlení trvalo až do roku 1421.
Pustiny

Plocha Pustin je po zalesnění nepřehledná. Zprvu je
rovina, dále však dvě údolíčka. Vytvořily je dva potůčky,
a však tak, že mezi nimi zůstal vyšší hřeben, který končí
srázem. To je Homole, kterou obtéká potůček zprava
tekoucí, spojuje se s druhým levým, a teče k Červené.
Údolíčkům pod Homolí se říká Rokliny. Mechnáč
s Pustinami tvoří výšinný celek. Na Mechnáči bylo
v dávné minulosti nepochybně strážiště, i když se o tom
nic v paměti nedochovalo.
Nález grošů

V roce 1951 našla se v Kujavách v lestnaté stráni,
v hloubce asi 60 cm stará nádoba asi s 90 groši. Nález byl
zaslán do Prahy, protože muzeum v Letohradě se rušilo.
Jedná se o Pražské groše Václava II. z roku 1300.
Území dolní Lukavice

Brzy po rozdělení panství Žampašského v r.1568 byla
dolní Lukavice připojena ke Kyšperku. Sahala až k Tiché
Orlici. Na území dolní Lukavice bylo před rokem 1568
sedm dvorců. Martinův dvůr stál nad močálisky při ústí
Lukavického potoka do Tiché Orlice (někde na místě
dnešního náměstí). Pod svahem této výšiny byl Blechův
dvůr, chráněný na druhé straně močály Lukavského
potoka (v místě nynějšího čp. 151). Dvůr Nepinského
stával v místě dnešní Obory. Dvůr Vosikův a Skálův byl
na výšinách na pravém břehu potoka. Dvůr Vezdolův a
Šafránkův na levém břehu potoka. Místo na němž je v
Lukavici kostel patřilo již k horní Lukavici.
Tolik tedy Ladislav Skalický kronikář Lukavice,
bývalý řídící učitel na Kunčicích.

