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Pá ácká básni ka
t let ub hlo jak voda, že tu kon íme je škoda.
Je to pro nás šok, že to byl poslední rok.
Byli jsme tu spoustu dní i jednu noc a bavilo nás to moc.
Jsou tu dob í kamarádi, my se máme spolu rádi.
A když n kdy hádka byla, u itelka nás hned rozsadila.
První t ída hezká byla, fakt nás hodn nau ila.
Jako prv ci jsme se t šili, že budeme d lat úkoly.
Pohádka O Šípkové R žence, spali jsme jak v bavlnce.
Oucmanice, Zoo, Kun tická Hora, chovatel nás u í, jak vypadá liš í nora.
Zkusili jsme pokusy a hlídali krokusy.
Školní váno ní besídka, mažoretky ukázaly svá lýtka.
S potopou byl volný den, užívali jsme si kina jen.
tvrtá t ída, to je ráj, sami úkol n kdy daj.
Ve tvrté jsme byli v Praze, tam jsme se fakt m li blaze!
A na Suchém Vrchu dostali jsme sprchu.
Na Orlické tvrzi byli jsme brzy.
Poušt li jsme také draky, v žákovské n kdy byly mraky.
V pekárn jsme pekli housky, ve škole p edvedli pravé kousky.
i plavání p edvád li delfíny i kraby, cítili jsme se vždy jak žáby.
Byli jsme i v Mamutíkov parku a za tímhle píšem árku.
Nacvi it si p edtan ení ? Tak to v bec lehké není.
. Nasadili jsme si ot ž, ekala nás t žká p írodov dná sout ž.
Další školní rok nás eká, bude nová školní štreka.
A tak ahoj kamarádi, vždy se budeme mít rádi.
A tak ahoj školo milá, p kná vzpomínka nám zbyla.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 21.4., 26.5., a 23.6. 2015 mj.:
Vzalo na v domí:
- Žádost Z. B. o opravu 40 m komunikace, bude
ešeno fréz. drtí
- Info o jednání s vlastníky nemovitostí o zám ru
opravy komunikace a stavby parkovišt vedle
hospody a Orlovny
- Žádost M.Š. o fin. náhradu 125 tis. K za stavbu
nice na cizím pozemku. (stavba není obecní)
- Info o zpracovaném projektu na opravu zdi kolem
kostela v etn schodišt . (není majetkem obce,
bude nutno jednat s farností)
Schválilo:
- Finan ní dary nov narozeným d tem
2
- Zakoupení pozemku 1979/2 o vým e 43 m za
2
cenu 10 K /m
- Smlouvu se SP U o sdružení ve ejných zadavatel
za ú elem spole ného postupu p i zadávání ve ejné
zakázky „Realizace polních cest v k.ú. Lukavice v
echách“
- Aktualizaci povod ového plánu
- Smlouvu s Pardub. krajem o poskytnutí grantu ve

RO NÍK XXI
výši 5 tis. K na projekt „Mažoretky
Sedmikrásky“ (p íjemce ZŠaMŠ)
- Smlouvu s Pard. krajem o podmínkách provedení
2
stavby chodníku (trvalý zábor celkem 8 m ).
- Rozpo tovou zm nu .2/2015
- Venkovní hudební produkce p i akci Den d tí
- Smlouvu o z ízení v cného b emene na p. . 703
(Br na, p ípojka elektro)
- Ud lení výjimky z nejnižšího po tu žák ve t íd
pro ZŠaMŠ Lukavice pro školní rok 2015/2016,
etn závazku úhrady výdaj na vzd lávací
innost školy nad limit stanovený krajským
normativem
- Smlouvu s Pard. krajem o poskytnutí grantu ve
výši 14 tis. K na realizaci projektu „O lese i
pralese“ (p íjemce ZŠaMŠ)
- Zhotovitelem projektové dokumentace
„Zasí ování 10 parcel“ firmu Ing. Petr Novotný,
Ph.D.
- Záv re ný ú et obce Lukavice za rok 2014
- Ú etní záv rku obce k 31.12.2014
- Ú etní záv rku PO ZŠ a MŠ Lukavice k
31.12.2014
- Organiza ní sm rnice o poskytování informací
- Zrušení svozu popelnic resp. nezajížd ní
svozového vozu až k dom m v lokalit „Dostál v
kopec“ a za bývalým prost . kravínem po zast. U
váhy. D vodem je p ílišná zát ž místní
komunikace a poškozování nemovitostí a ve .
osv tlení (cesty jsou úzké a auto velké a t žké).
Popelnice se budou vyvážet z ur ených stanoviš .
- Smlouvu s Pard. krajem o poskytnutí dotace z
POV ve výši 70 tis. K , na akci „Prodloužení
ve ejného osv tlení, lokalita „ u Jamallu“.
- Poptávkou na cenovou nabídku na výše uvedenou
akci obeslat f. Herman, Agrostav, Jedli ka elektro.
2
- Zám r prodeje p.p. . 1406/44, 777 m , kateg.
zahrada. Žadatel L. a J..B.
- Výzvu k podání cenové nabídky na VZMR na
stavbu chodníku a kanalizace (lokalita pod
hospodou a u aut. zastávky pod kostelem) zaslat
firmám PSK Choce , Strabag, Agrostav, V.Huška,
J. Josífek.
- Komisi pro otevír. obálek a hodnocení nabídek
akce stavba chodníku a kanalizace: Hubálek O.,
Hotmar L., Lehký J., Vítek A.
I.Severová, starostka

Všem našim
tená m p ejeme
pohodovou dovolenou.

SPOLE ENSKÁ KRONIKA

Motto: Nejv tším št stím lov ka v život je, m že-li
žít pro to, za by byl ochoten zem ít.
Honoré de Balzac

Vítáme nové ob ánky
ezen
·
Duben
·
·
Kv ten
·
erven
·

ervnu oslavila p.
Jarmila Gregárková
85. narozeniny.
Ješt jednou
blahop ejeme a do
dalších let p ejeme
vše nejlepší.

Zlata Dole ková
Jáchym Vyhnálek
Anežka Bárnetová
Nikola Kaválková
David Malý

Motto: Žádné dít není tak rozkošné, aby matka nebyla
š astná, když kone n usne.
Ralph Waldo Emerson

Vzpomínáme
Kv ten
· Milan Holub
ervenec
· Josef Gregárek

58 let
64 let

Motto:Život zem elých je uložen v pam tech živých.
Marcus Tullius Cicero

14. ervna jsme do ad lukavák
ivítali Matouše Marka, Sabinu
a Nikolu Pe inovy, Jáchyma Vyhnálka a Anežku Bárnetovou.

Blahop ejeme jubilant m
ervenec
· Ji í Dudek
· Anna Vítková
· Old ich Rous
· Miluška Vítková
· Ji ina Kalousková
· Helena Pr šová
· Jaroslava Falladová
· Vít Vrba
· Juraj Kernal
· Adolf Slavík
Srpen
· Marie Šípková
· Lud k Šafá
· Vladimír Hucek
· Dana Mlatecová
· V ra Šafá ová
· Ji í Houdek
· Antonín Dole ek 82 let
Zá í
· Miroslav Slavík
· Jana Uhrová
· Marie Šubrtová
· Václav Mikyska
· Ji ina Lipenská
íjen
· Josef Krejsa

81 let
82 let
84 let
82 let
81 let
75 let
70 let
60 let
60 let
60 let
85 let
60 let
70 let
50 let
82 let
60 let

87 let
50 let
50 let
86 let
83 let
82 let

Manželství v Lukavici uzav eli
16.5.2015
30.5.2015
4.7.2015

Lucie Haufová a Jan Mazurkiewicz
Anna Pa ourová a Tomáš Vyplel
Lucie Feltlová a Martin Vítek

Krátké zprávy
-

-

-

-

Po dobu prázdnin bude uzav ena místní knihovna.
Znovu bude otev eno od ned le 30.8.
Na obecním ú ad
žete zakoupit granule hubící
slimáky „Vanish“ 0,5 kg za 105 K .
Kšiltovky a tri ka s obecním znakem v rozší eném
barevném i velikostním sortimentu jsou dalším
zbožím, které m žete na obecním ú ad zakoupit.
Tri ka jsou kvalitní (200 g bavlna) a velikosti máme
od 4 let do 3 XL.
K 2.7. má eviden ní adresu na obecním ú ad 16
osob.
Za I.pololetí bylo p estupkové komisi M Ú Žamberk
z naší obce postoupeno k projednání 5 p estupk .
Projednání jednoho stojí obec 2100 K .
Ješt 17 osob dosud nezaplatilo poplatek za odpad
Nezapome te se p ihlásit do letošního ro níku
sout že Rozkvetlá Lukavice
nau te se pr b n sledovat ú ední desku
berte ohledy na své sousedy p i letním grilování a
se ení trávy a nezapome te, že v ned li a ve svátek
je hlu ný provoz (se ení k ovino ezy a motor.
seka kami a ezání d eva) zakázáno

Netradi ní DEN D TÍ si užily všechny generace
Sdružení rodi a p átel školy v Lukavici po ádalo v sobotu 13. ervna ve sportovním areálu i sokolovny v Lukavici DEN
TÍ a program pro celou rodinu. Za átek programu
pat il školní akademii. Vystoupení zahájily lukavské
mažoretky Sedmikrásky. Starší skupina poprvé
edvedla své krásné nové kostýmy, po ízené z v tší
ásti z grantu Pardubického kraje, následovalo
vystoupení mažoretek Karamelek ze Žamberka.
Dramatický kroužek Lukavá ek zahrál Malého prince,
své vystoupení m ly také všechny t ídy z místní
základní školy a pá áci se svým výstupem zárove
lou ili s naší školou. Poté již mohly d ti jít sout žit na
jednotlivá stanovišt , která pro n
ipravil Clan
Orlických horal a po d tech si zasout žilo také i
kolik state ných tatínk a dokonce i d de . Celé
odpoledne m ly d ti k dispozici zdarma skákací hrad,
který zajistila Obec Lukavice. B hem akce také
probíhal prodej výrobk
tí z místní základní školy,
na kterém se podílely i paní u itelky. V osmnáct hodin za ala hrát živá hudba Modrý den a i p es chvilkovou nep íze
po así se celá akce vyda ila. Tímto bych ješt jednou jménem SRPŠ cht la pod kovat všem, kte í se jakkoliv na
zdárném uskute ní akce podíleli.
Náladu nám kalila pouze malá chu rodi pomoci s p ípravou akce. Potýkáme se s problémem, který znají asi všechny
dobrovolné spolky a sdružení. Na akcích pracují stále jedni a titíž. U nás je problém složit jší v tom, že peníze resp. zisk z
akcí se rozd luje stejným dílem mezi všechny d ti, a už se jejich rodi e aktivn zapojují i nikoliv. Jsou rodi e, kte í s
ípravou žádné akce nepomohli za celou dobu školní docházky svých d tí. Právem jsou nyní ast ji slyšet hlasy t ch,
kte í naopak pomohou vždy ochotn a nyní
cht jí spravedlivé p erozd lování financí.
Jak ale dít ti vysv tlíte, ty bohužel nemáš na
to a to nárok, maminka nepomáhala na
plese, sv tluškách, d tském dni nebo n kde
jinde. Fungování našeho sdružení je založeno
na solidarit . Nezbývá než se seznamem
obcházet jednotlivce a na pomoci se
domlouvat osobn . Ale kdo to bude chtít
lat? Nebo budeme tou generací, která po
40 letech úsp šného fungování SRPŠ nebude
lat nic? Tudy cesta nevede. P es prázdniny
mají d ti volno a my rodi e máme as
emýšlet o tom, co jsme schopni a hlavn
ochotni pro svoje d ti ud lat. T ším se na
spolupráci s Vámi v novém školním roce.
Monika
Šafá ová,
edsedky
sdružení
V kiltu sice
išli jen
po adatelé,
ale do sout ží
se zapojily
všechny
generace.

Prázdniny jsou tady!

Rádi bychom se s vámi pod lili o nejnov jší zážitky a úsp chy naší školy, kterých jsme dosáhli, než jsme došli k vytouženému cíli d tí a zav eli
školní budovu.
Duben jsme již tradi
novali oslav Dne Zem . 1.- 4. t ída navštívila ekologické centrum v Oucmanicích. Mladší d ti si vyzkoušely postup
zpracování lnu, starší žáci se seznámili s vodními živo ichy a n které z nich si i sami ulovili v rybní ku. Pátá t ída se vydala do planetária v Hradci
Králové, odkud si také p ivezli mnoho nových poznatk . Na školní zahrad jsme pak uspo ádali projektový den, jehož cílem bylo p iblížit d tem
ekologické problémy jednotlivýchsv tadíl . Nezapomn li jsme ani na každoro ní úklid centra Lukavice.
V kv tnu se vybraní žáci naší školy zú astnili n kolika sout ží. První z nich byla p írodov dná v eské T ebové, kde se nejlépe da ilo Tomáši
Hole kovi. Získal krásné 3. místo ve znalostech rostlin, nerost a hornin. Letos poprvé jsme jeli na klání zahrádká ské do Kunvaldu, kde se naše
sout žící také neztratily a obsadily 3., 4. a 5. místo. Tradi ní je naopak ú ast v sout ži „Sv t o ima d tí“, letos na téma Bezpe ná škola a ím budu,
až vyrostu. Se svými videozáznamy nás reprezentovaly dv žákyn 5. ro níku a z Prahy si p ivezly 1. místa! Gratulujeme.
9. ervna se celá naše školi ka rozjela obdivovat krásy naší vlasti. Vzhledem k po tu d tí jsme museli zvolit takovou variantu, abychom naplnili
autobus v souladu s dopravními p edpisy. Proto prv ci vyrazili a užili si výlet do Bartošovic a p ivezli si okouzlující brašni ky. Ostatní putovali až
do Olomouckého kraje a to p ímo do krajského m sta na Sv. Kope ek do ZOO za zví átky a do lanového centra. Pro n které d ti byla stezka po
lanech opravdovou zkouškou odvahy, ale ur it také nezapomenutelným zážitkem.
Všechny uvedené akce sv í o snaze zam stnanc obohacovat žák m výuku r znými formami. Vždy je to však spojeno s v tším rizikem a je
eba, aby d ti um ly respektovat pokyny u itel , aby se t eba výlet stal p íjemným zážitkem pro všechny. Neznamená to však, že škola tyto
innosti konat musí, jde spíše o nadstandardní práci pedagog .
V letošním roce pedagogové i ostatní zam stnanci p ipravili pro žáky tyto
projekty a akce:
Rozvíjení tená ské, matematické, informa ní, sociální, finan ní
gramotnosti - projekty Od pramene k mo i, Podzim a my, Co ech, to
muzikant, 50 let spolu aneb Pexeso s Ve erní kem, Les ve škole o ima d tí,
Matematická štafeta, projekty jsou celoškolní s individuálními úkoly pro
ro níky.

Další akce: Poznáváme Lukavici - památná místa, Den zví at - p írodniny
na zámku Doudleby n. O., Školou chodí Mikuláš - lid. tradice, ,
edváno ní setkání - vystoupení ž. a dílny pro rodi e, Váno ní p íb h divadlo na zámku v Potštejn , Ekolínek - beseda o odpadech, Pololetní
sportování - turnaj t íd, Setkání s mucherem - psí sp ežení, AfricaEcoRace
- beseda s idi em kamionu, Beseda o velikonocích - pí Skalická - lid. zvyky,
Pohádka Z pekla št stí - divadlo v Žbk., Den Zem - aktivity na zahrad ,
Zdravov da - beseda se zdravotníky, beseda s chovatelem zví at voln
žijících, Ekocentrum Oucmanice - program voda, len, Pasování na tená e
+ beseda, Dopravní výchova - jízda zru nosti, Školní výlet do ZOO
Olomouc, lanové centrum, 1. r. Bartošovice - chrán né dílny, návšt va tane ního vystoupení Neon v Žbk.
12. ervna ekal na všechny, kte í si rádi hrají a sout ží, „ D tský den“, který po ádalo SRPŠ. D ti i dosp lí se mohli vydovád t p i r zných
horalských disciplínách, ochutnat dobroty z kuchyní maminek našich žák nebo si odnést z jarmarku výrobky d tí z MŠ a ZŠ. I když po así nebylo
ideální, odpoledne se vyda ilo a obli eje návšt vník zá ily úsm vem. Ur it k tomu napomohla i zda ilá vystoupení Lukavá ku, Mažoretek a
malých kominík a mlyná .
V úterý 23.6. navštívila naši školu komise, která má rozhodnout o za azení do sít škol podporujících zdraví. Komise byla nadšená, obdivovala
vybavení, estetický vzhled a prostornost u eben. Z jejich záv re ných slov vyplynulo, že naše snažení je úsp šné a budeme se moci pochlubit
titulem „Škola podporující zdraví“.
Než se s námi nadobro rozlou í naši pá áci, p ipravili pro všechny vzpomínkové íslo školního asopisu INFOŠ. Ukázkou je úvodní básni ka v
Ob asníku. Celé zn ní si m žete p íst na webových stránkách školy.
ejeme všem d tem krásné slune né dny a rodi m odpo inkové dovolené.
Kolektiv pedagog a zam stnanc ZŠ Lukavice

Na konci školního roku obec ud luje Pochvalné listy, kterými
oce uje žáky za vzornou reprezentaci obce a školy. Letos tento
list a v cnou odm nu obdržely zleva: Libuše Hole ková,
Kristýna Hotmarová, Marika Krištofová, Lucie Be ková a
Št pánka Hubálková.

V jezírku p ed školou nás na ja ekalo p ekvapení v
podob dvou živých ka en, které sem za aly létat.

Dv žákyn 5. ro níku naší školy, Št pánka Hubálková a Kristýna Hotmarová, nás reprezentovaly v celostátní sout ži Sv t o ima
tí, vyhlášené Ministerstvem vnitra. Z Prahy si ob
ivezly první místa. Kristýna Hotmarová za videozáznam na téma „Bezpe ná
škola“ a Št pánka Hubálková za videozáznam na téma „ ím budu, až vyrostu?“. GRATULUJEME!

I p i letošním slavnostním lou ení se školou ukáply slzi ky. Rozhodn to nebylo nad školními výsledky. To si jen pá áci uv domili, že n co
kon í… Se školou se po 7 letech lou ila i p. u itelka Pracha ová, která bude od zá

editelovat škole v Potštejn .

AKTUÁLN Z MAS ORLICKO, z.s.
Kolektiv zam stnanc MAS ORLICKO, z.s. nep etržit , od lo ského roku pracuje na zdárném spln ní požadovaných
standard pro získání Standardizace pro nové programové období 2014 – 2020, díky kterým prokážeme, že jsme
schopni se podílet na realizaci program financovaných z evropských fond . Velkou ást požadavk již máme
spln nou a v sou asnosti již dola ujeme drobné nedostatky. Koncem srpna bychom se m li dozv
t, jak jsme byli
úsp šní. Vzhledem k t mto okolnostem a asové prodlev schvalování program Evropskou komisí, nejsou v
sou asné dob vyhlášeny nové výzvy pro žadatele. Dá se ale p edpokládat, že v druhé polovin letošního roku
budeme již schopni podat zájemc m bližší informace.
esto nezahálíme a nabízíme služby v oblasti poradenství, prost ednictvím seminá pro NNO.
MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce uspo ádala 6 seminá na pomoc spolk m (d íve ob anská sdružení) p i
izp sobení jejich základních dokument novému ob anskému zákoníku. V návaznosti na to v sou asné dob
ipravujeme další seminá e, které se budou zabývat tématy - neziskové organizace uzavírá smlouvy, nezisková
organizace jako nájemce/ pronajímatel, v roli spot ebitele, po adatele akcí pro ve ejnost nebo jako žadatel o
dotace. Na první seminá e se budete moc t šit již v ervnu 2015. P ednášejícím t chto seminá bude paní Mgr.
Miroslava Bedná ová. Podrobn jší informace budou zve ejn ny na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s.,
facebookových stránkách, rozeslány emailem na všechny obce v území MAS ORLICKO, z.s. a neziskovým
organizacím.
V rámci p íprav podpor pro neziskové organizace aktuáln vyzýváme neziskové organizace k p edkládání
projektových zám
na investice do zázemí a technického vybavení v souvislosti s technickým a p írodov dným
vzd láváním. Pot ebujete vybavit zázemí pro Váš v ela ský kroužek, nebo pro dílnu modelá ? Zašlete své projekty
na strategie@mas.orlicko.cz, nebo si sjednejte konzultaci u sle ny Alice Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také pro agendu místních ak ních plán , kterou bude MAS ORLICKO realizovat ve
spolupráci s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí a která p inese mimo jiné více služeb pro školy v území (dou ování,
vzd lávání, asistenty, vým nu zkušeností a další aktivity).
Aktuáln
ijímáme také projektové zám ry na po ízení vybavení pro rozvoj mikropodnik do 10 zam stnanc s
mén než 3letou historií. P edb žnou výzvu k p edkládání projekt vyhlásila agentura CzechInvest a MAS ORLICKO
nabídne zájemc m konzulta ní podporu a pomoc p i zpracování projekt ve spolupráci s Agenturou. Bližší
informace podá Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivních chod ú ad “ probíhá aktuáln práce
na tvorb dodatku strategie komunitn vedeného místního rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je spolupráce
obcí navzájem a kooperace s místní ak ní skupinou. Tento dokument by m l být dokon en v pr
hu m síce
ervna. Následovat bude druhý kulatý st l pro starosty obcí, na n mž budou dodatky strategií všech zapojených
MAS projednány v etn tzv. Pakt spolupráce obcí v regionu MAS. Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté
schváleny na nejbližší valné hromad .
Stejn jako loni, v rámci projektu Jedeme všichni – projela další cyklojízda naším územím.
O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z Opavska a 10.5. dorazil na naše území v oblasti pod Králickým
Sn žníkem. Z dalších akcí na tento rok chystáme dv
edstavení cyklotrenažeru.
Realizace projekt žadatel úsp šn pokra uje. Do posledního termínu podání žádosti o proplacení (30.6.2015)
zbývá dokumenty podat pouze posledním 5 žadatel m. Tím bude minulé období v realiza ní fázi ukon eno. Stále
ješt máme v kancelá i n kolik volných výtisk Knihy všech podpo ených projek . Máte-li zájem, m žete si je u
nás zdarma vyzvednout.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.mas.orlicko.cz.
Srde
zdraví
Kolektiv zam stnanc MAS ORLICKO, z.s.
Program Bezpe né branky Fotbalové asociace eské republiky reaguje
na vzr stající po et zran ní d tí p i p evržení a pádu branky, n kolikrát
dokonce se smrtelnými následky. Nové branky musí mít odborný certifikát
Bezpe ná branka od eského vysokého u ení technického v Praze.
Nová generace p enosných fotbalových branek je vyrobená z lehkých
materiál a z hlediska možnosti vážného úrazu je mnohonásobn
bezpe n jší než dosud používané branky ocelové i duralové. Cena
jedné branky je 28 tisíc. Pokud ji obec po ídí, kraj doplatí druhou. V
Pardubickém kraji letos dosáhlo na grant celkem 35 obcí a klub . I když
naše p vodní branky byly zabetonované a tudíž v tomto sm ru nebyly
nebezpe né, neodpovídaly parametr m a rozm r m pro oficiální
sout že. Nyní je vše OK.

Jaro 2015 p ineslo spoustu nového
Lukavický fotbal toho za sv j stále ješt necelý rok existence zažil vskutku hodn . Naše práce s mládeží byla
korunována tím, že jsme mohli od jara nastupovat v mistrovské sout ži pod hlavi kou Fotbalové asociace R,
esn ji v okresní sout ži starších p ípravek. Ta pomyslná nejsladší t ešni ka dortu však p išla v sobotu 27. ervna,
kdy jsme odehráli první zápasy na domácím trávníku.
Práv trávník je téma, kterým m žeme naše krátké povídání za ít. Hrací plocha prošla rekonstrukcí, kdy jsme
dorovnávali terén, osívali novým travním semenem a následn
išt kropili. Naše úsilí bylo korunováno zazelenáním povrchu.
Veškerou pé i m žeme trávníku v novat s velkým p isp ním obce, která nám velmi pomáhá.
Dalším bodem naší innosti byl vstup do jarní ásti okresní sout že starších p ípravek. Celkem jsme odehráli sedm mistrovských
turnaj , b hem kterých jsme zažili první výhry, krásné góly, povedené akce a mnoho dalšího. B hem toho se nám utvá ela skv lá
parta.
Vše jsme však úsp šn sm ovali datu 27. ervna. V tento den jsme po ádali fotbalový turnaj O pohár Obce Lukavice aneb FOTBAL
POPRVÉ V LUKAVICI. Pár dní p ed turnajem dorazily nové branky, rozm rov správné pro kategorii tzv. minifotbalu. P ed turnajem
jsme si vyp ili asomíru, tribuny, latexovou lajnova ku, rohové praporky a tak mohl náš první velký domácí turnaj za ít. Celkem
na h išt za Sokolovnou p ijelo sedm tým . Diváci mohli vid t 21 zápas fotbalového pot ru. Prvenství na turnaji vybojoval tým
astolovic. Domácí družstvo skon ilo na celkové páté p ce, na kterou se posunulo záv re ným zápasem. Ten odehráli malí
fotbalisté z Lukavice se Žamberkem a zvít zili v n m 2:0.
Nyní nás eká zasloužený m sí ní odpo inek, trénovat za neme znovu 3. srpna a od zá í nás op eká mistrovská sout ž. V zá í
bude také spušt na fotbalová školi ka pro za ínající fotbalisty a fotbalistky. Ta bude fungovat každé úterý od 16 hodin a více info o
ni bude na našem webu www.lukavice-fotbal.estranky.cz
První sezonu má fotbal v Lukavici úsp šn za sebou! D kujeme všem, kte í nás podporují.
Ond ej Hlavá ek

horní ada: René Toman, Ondra Hlavá ek, Radim Dušek, Miroslav
Vodehnal (host turnaje, bývalý ligový úto ník)
prost ední ada: Kristián Paštika, Št pán Šantr ek, Tomáš Hubálek, Radim
Šafá , Veronika Tomanová, Ondra Krejsa
dolní ada: Robin Toman, Radim Sklená , Mat j Hauf, Tomáš Halbrštát,
Filip Zedník
ležící: maskot turnaje - ch apík Martin Šantr ek
Každý ú astník fotbalového turnaje obdržel originální
perníkovou medaili. Jejich výroba trvala 20 hodin.

išt po rekonstrukci

Jak jste již zajisté zaregistrovali, vznikl vloni na podzim pod T. J. Sokol Lukavice fotbalový oddíl. Pod vedením zkušeného trenéra
Ondry Hlavá ka a René Tomana naši hrá i a hrá ky trénovali t ikrát týdn na travnatém h išti a v sokolovn . Po úsp šné p ípravné
fázi se družstvo p ihlásilo do okresní sout že.
Vzhledem k tomu, že h išt nespl ovalo pat né parametry došlo k dohod s obcí a bylo p istoupeno k rekonstrukci travnatého
išt a instalaci nových bezpe ných branek. P esto, že branky byly po ízeny z grantu Pardubického kraje, (resp. grant zaplatil 1
branku a druhou platila obec), celková ástka za rekonstrukci h išt a branek se vyšplhala na 40 000,-K !! D kujeme tímto obci za
finan ní podporu a rodi m za odpracované brigádnické hodiny p i p íprav trávníku.
Zrekonstruované h išt si odbylo úsp šnou premiéru na turnaji O pohár obce Lukavice. H išt nyní nadále bude sloužit ve ejnosti,
fotbalový oddíl na n m bude mít své vyhrazené tréninkové hodiny.
Po rekonstrukci je nyní travnatá plocha, dalším úkolem jsou mantinely na hokejovém h išti, které po 13 letech dosloužily.
A. Vítek, starosta T.J. Sokol

uník cestoval do Šumperka
Lukavice - Tradi ní prestižní rybá ské závody p ilákaly na rybník Mostiska v Lukavici u Letohradu tak ka stovku
závodník .
i t chto závodech dostávají p íležitost plava ká i lovící
bílou rybu cejny, plotice, oukleje, okouny a podobné
drobn jší ryby zpravidla na d li ky, bi e pruty bez
navijáku. Tak i kapra i lovící jen velké ryby kapry, amury
ušlechtilé ryby, jak je nazývá rybá ský ád. Ti zase sout ží v
po tu nejvíce ulovených kapr a navíc o živé, asi
šedesátikilogramové, sele v ulovení nejv tšího a nejt žšího
kapra.
Organizáto i MO RS Letohrad pod taktovkou Ji ího
Kubového, který navíc pracuje i s mládeží, perfektn
zajistili závod i zázemí sout že. Grilovaly se rybí speciality
i bu ty. idi i si mohli dát nealko, piva i pivo a na
uklidn ní, když ryba nebrala, t eba i kafe.
V noci p ed závodem op t sprchlo, takže závod prob hl za
slune ného krásného sobotního dopoledne a odpoledne.
Trošku zklamalo braní ryb. Sám, jako trenér plavané lovu
ryb, i když m j tým p ivezl z mistrovství sv ta žen st íbro a
syn Patrik pod mým vedením z mistrovství sv ta kadet
zlato a i když jsem prošel stovky závod a sout ží, vím, jak
jsou ryby nevyzpytatelné a n kdy opatrné a mlsné. Tak n jak bych charakterizoval tyto závody. Organizáto i p ed závodem
vysadili 6 metrák kapr , ale moc nešli. Nebrala ani bílá ryba. T iasedmdesát kus ulovených cejn a plotic vít z je jen mizivé
procento toho, co se chytalo vloni a p edloni, kdy vít zové m li ulovených p es 100 ryb.
uníka si na Šumpersko odvezl Lukáš Macourek za kapra 73 centimetr .
Ale jak se íká v po ekadle: „Neporu íš v tru ani dešti"… Když neberou, tak holt neberou. I p esto byla mezi rybá i i p ihlížejícími
fandy dobrá atmosféra.
Text a foto: Karel Netolický, Bohuše Hácová

Práce s mládeží je innost velmi záslužná
Lukavice, Letohrad - Organizace MO RS Letohrad aktivn pracuje i s mládeží, p ed týdnem prob hly v Lukavici závody d tí.
Jsou každoro
vyvrcholením innosti kroužku, který navšt vuje asi 15 d tí.
Protože také pracuji s mládeží s kroužkem MO RS Litomyšl Morašice, navázal jsem s kroužkem v Letohradu kontakt a
uskute níme v budoucnu n jakou spole nou rybá skou akci, pravd podobn závody nebo tábor.
Vít zové sout že d tí:
1. Milan Hubálek, Jablonné n. O.
2. Klára Kopecká, T chonín
3. Mat j Kosek, Jablonné n. O.
Na závodech si letos zasout žily tak ka ty i desítky d tí za asistence rodi .
Práce s mládeží v sou asném p etechnizovaném sv je velmi záslužná. Není tak jednoduché vytáhnout d ti od tablet a
po íta do p írody. A to se tady v Letohradu docela da í.
Text: Karel Netolický, foto: Ji í Kubový
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/cunik-cestoval-do-sumperka-20150603.html

Školková jedenáctka už se t ší do první t ídy
Tento rok byly t ídy mate ské školy rozd leny na áste n homogenní. Došlo k tomu z d vodu velkého v kového
rozp tí d tí (2, 5 let 7 let). T ída Hv zdi ek byla napln na nejmladšími a st ed áky a u Sluní ek st ed áky a
edškoláky. Všechny p. u itelky byly s tímto rozd lením spokojené a myslíme, že vyhovovalo i našim d tem.
Nejmladší m ly tišší a klidn jší kolektiv k adaptaci ve školce a starší zase více asu na soust ed nou vzd lávací
innost, rozmanit jší a náro n jší hru a dlouhé procházky po lukavském okolí.
V letošním roce nám 11 p edškolních d tí odchází do 1. t ídy, z toho je 5 chlapc a 6 hol i ek. P i zápisu do školky
jsme zapsali také 11 nových d tí, na které už se t šíme. Mohou využít adapta ních dn spole n s rodi i a p ijít se o
letních prázdninách od 17. 8. do školky podívat.
Ve školce probíhaly týdenní a 14-ti denní projekty na r zná témata Ten umí to a ten zas tohle, V zdravém t le zdravý
duch, Jak si vlastn povídáte domácí zví ata a farmy, Den Zem , atd.
Pro p edškolní d ti jsme p ipravili akce k leh ímu vstupu do ZŠ seznamování s knihou v knihovn Žamberku,
návšt va prv ák ve školce spole né tvo ení, stravování ve školní jídeln a návšt va 1. t ídy jak to chodí ve škole.
Všechny d ti m ly možnost shlédnout mnoho p edstavení v MŠ i v divadle v Žamberku, dále tane ní vystoupení
Anima Žamberk EMA, divadelní p edstavení Z pekla št stí a ZUŠ v Letohradu. P ijali jsme jako již tradi n pozvání na
letohradskou pou , jen nejmladší d ti z staly ve
školce a užijí si ji p íští rok. Velkým zážitkem pro d ti
i rodi e byla v kv tnu Zahradní slavnost, kde d ti
edvedly, co umí a mohly si i zakouzlit spole n s
opravdovým kouzelníkem Ji í kem. Na za átku
ervna jsme vyrazili vlakem na výlet do Doudleb
nad Orlicí. Užili jsme si krásný pohodový den u zví at
v Babi in dvore ku, v p írodov dném muzeu a na
zámku. Záv r školního roku pat il lou ení s
edškoláky, kdy d ti z staly ve školce do ve erních
hodin a užily si spoustu legrace. P ejeme jim, aby si
užily hodn legrace i ve škole a všem ostatním
íjemn strávené léto.
Zam stnanci ZŠ a MŠ

Cyklobusy Orlických hor 2015

Období provozu: 30.5. - 28. 9. 2015 o sobotách,
ned lích a státních svátcích

Více info:
http://www.euro-glacensis.cz/cyklobusyorlickych-hor-201355460.html

etli jsme za Vás – pot šte se s námi úsp chem lukavák

V minulých dnech jsme v tisku zaznamenali lánky, které prezentovaly úsp chy, kterých dosáhli lukaváci. Chceme se o n s Vámi
pod lit a zárove jim touto cestou poblahop át. Možná Vás budou jejich p íb hy inspirovat, možná se z jejich úsp ch budete
šit spole
s námi.

Úsp ch! Mladý v dec má bronz z prestižní v decké sout že
Obrovského úsp chu dosáhl Ond ej Hubálek, student Letohradského soukromého gymnázia, v
americkém Pittsburghu p i celosv tovém finále nejv tší sout že v oboru v dy a techniky ur ené
pro studenty st edních škol – Intel ISEF 2015. Vybojoval bronzovou medaili za metodu išt ní
pitné vody od t žkých kov .
Úsp ch studenta pot šil také editele Letohradského soukromého gymnázia. „Je to
nejprestižn jší sv tová st edoškolská sout ž. T etí místo jsme opravdu ne ekali, je to paráda!
Ondrovi jsem už osobn pogratuloval, když jsem ho vítal na slavnostním zahájení maturit.
Budeme mu p i ní držet palce, ale ta pro n j bude v pohod ," uvedl v pond lí Vratislav Šembera.
Úsp šný student skládá ústní maturitní zkoušku v úterý.
Maturant usp l v obrovské konkurenci p ibližn 1700 student z více než sedmdesáti zemí sv ta.
Jeho v decký projekt zkoumal, jak s pomocí podhoubí odstra ovat toxickou m .
Student Letohradského soukromého gymnázia se s podporou spole nosti Contipro z Dolní
Dobrou e soust edil na výzkum t žkých kov rozpušt ných ve vod . „Zkoumal jsem, jakým
zp sobem by bylo možné použít odpad z bio- technologické výroby pro odstra ování t chto
látek z pitné vody, konkrétn odstran ní iont
di pomocí podhoubí klanolístky obecné
procesem zvaným biosorpce. Dalším cílem bylo p ijít na to, jak by bylo možné tuto schopnost co
nejvíce zvýšit, aby byla sorpce iont maximáln
inná," vysv tluje Ond ej Hubálek, jehož
cílem bylo rovn ž ov it, nakolik by šly nov získané poznatky využít v reálném život .
si vybral z toho d vodu, že se adí mezi t žké kovy, mezi n ž pat í nap íklad i rtu , olovo, kadmium i arsen. „Všechny tyto
prvky p sobí toxicky na lidský organismus a jejich dlouhodobé požívání m že mít za následek vážné nemoci, v n kterých
ípadech i smrt. Je tedy velice d ležité, abychom v co nejv tší mí e zabránili kontaktu s t žkými kovy, které se vyskytují
edevším ve vod , v potravinách a ve vzduchu," dopl uje student, jehož snem je studovat medicínu.
Ond ej Hubálek nebyl jediným úsp šným eským studentem. Porota tvo ená špi kovými v dci v etn
kolika držitel
Nobelových cen bronzem dekorovala Ond eje Hubálka z Letohradského soukromého gymnázia a také Martina Ptá ka z
brn nského Gymnázia na t íd Kapitána Jaroše, a to za testování elektronických stabiliza ních systém automobilu. T etí místo je
spojeno s odm nou 1000 dolar , navíc je finan
odm na i jejich škola. tvrté místo ve své kategorii navíc získala Michaela
Kajšová z Gymnázia Zlín – Lesní tvr . Za projekt zkoumající chování cholesterolu v bun ných membránách jí p ísluší odm na
500 dolar . P t student
eské republiky se v americkém Pittsburghu p edstavilo se svými individuálními projekty, s nimiž se
prosadili v národních sout žíchAMAVET a SO (St edoškolská odborná innost).
Nejp ínosn jší projekt ze všech kategorií byl p i slavnostním vyhlášení odm n Cenou Gordona Moorea, spoluzakladatele
spole nosti Intel, která byla letos ud lena pošesté. Ud luje ji Nadace spole nosti Intel a je dotována 75 tisíci dolar . Letošním
laureátem Ceny Gordona Moorea se stal Raymond Wang,
sedmnáctiletý student z Kanady, který vyvinul nový systém
ívodu vzduchu, který m že být snadno a levn nainstalován
do sou asných letadel. Jeho vynález zvyšuje o 190 %
ítomnost erstvého vzduchu v kabin ve srovnání se
stávajícími systémy.
„Intel v í, že mladí lidé jsou klí em k inovacím a že tito
vít zové budou inspirovat své vrstevníky k tomu, aby se
zabývali v dou, technologiemi, matematikou, jež p edstavují
základy kreativity," uvedla Wendy Hawkinsová, editelka
Nadace spole nosti Intel.
Intel ISEF je nejv tší a nejprestižn jší sout ž pro studenty
st edních škol, do které se probojuje pouze absolutní špi ka
deckých talent z více než sedmdesáti zemí sv ta. Letos to
bylo 1698 student , kte í prošli sítem 422 národních a
regionálních sout ží, do nichž se každoro
ihlašuje více
než sedm milion student . Motivace usp t ve finále je velice
silná: pokud doty ný projekt zaujme porotce, mezi nimiž se
nacházejí i nositelé Nobelovy ceny, m že ú astník po ítat
nejenom se zajímavou finan ní prémií z celkového objemu v p epo tu 92 milion korun, ale prestižní ocen ní otevírá cestu k další
decké karié e. Sout ž, která je považována za „olympiádu v deckých talent ", od roku 1950 organizuje Spole nost pro v du a
spole nost, od roku 1997 probíhá s podporou spole nosti Intel.
(tz, miš)
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/uspech-mlady-vedec-ma-bronz-z-prestizni-vedecke-souteze-20150518.html

St íbrná na Missis aerobik & dance
V Praze v Hotelu Olšanka se konalo finále sout že Missis aerobik & dance. Na druhém míst se umístila Veronika FrydrychováTaclová, instruktorka a provozovatelka spinning centra v Letohradu, která s rodinou bydlí v Lukavici.
Navíc díky tená m internetových stránek této sout že, facebooku a zaslaným esemeskám získala titul Missis aerobik & dance
Sympatie.
O titul svedlo boj 10 finalistek, které prov ily ty i sout žní disciplíny (aerobik & zumba, jízda na rotopedu, konverzace s porotci a
promenáda v plavkách)
Autor: Dana Pokorná
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/stribrna-na-missis-aerobik-dance-20150603.html

Maminka t ech d tí si k narozeninám nad lila titul vicemissis
aerobik&dance
Letohrad,Lukavice – Mate ská jí ješt zdaleka neskon ila, kalendá ní rok je v p lce, ale
Veronika už m že bilancovat. Sezona je veleúsp šná. Jmenuje se Veronika Frydrychová
Taclová, vystudovala obchodní školu se zam ením na ve ejnou správu, je instruktorkou a
provozovatelkou spinning centra v Letohradu, je vdaná a momentáln na mate ské dovolené.
Veronika miluje pohyb, tanec a hlavn aerobik, a tak se ani ne rok po narození t etího dít te
sama p ihlásila do 1. ve ejného ro níku mezinárodní sout že Missis aerobik&dance. Netrvalo
dlouho a mohla si ke svým krásným jednat icátým narozeninám letos v ervnu nad lit úžasný
úsp ch – p ivezla z Prahy svoje první ocen ní a zrovna takové významné: titul první
vicemissis a missis sympatie 2015.
Co p edcházelo postupu mezi deset nejlepších?
ležité bylo d ív jší rozhodnutí – vrátit se do kondice,
jakou jsem mívala. Povolené b íško vyžadovalo tuhý
trénink, se kterým jsem za ala p l roku po posledním,
etím porodu. Vytvo ení choreografie a posléze
sledný nácvik skladby, to bylo asov náro né, ale
samoz ejmé. Absolvovala jsem ty i výb rová kola v
kategorii 28 let a výše a postoupila jako vít zka
semifinále, které se konalo v Pardubicích. Následovala
i víkendová sout žení v Praze.
Jste s umíst ním spokojená?
Velmi. Teprve ve finále v nabitém sále hotelu a za p ítomnosti televizních kamer m epadla
veliká tréma, ale skupinové vystoupení i sólové minutové na moji oblíbenou skladbu Wake me
up Tima Berglinga alias Avicii se mi povedlo. Užila jsem si i rozhovor s porotcem, jízdu na
rotopedu a promenádu v plavkách.
Jaké byly vztahy mezi finalistkami?
Dobré. Byla mezi námi i Slovenka, zajímavostí je, že východo eský kraj m l šest zástupky z
celkového po tu deseti finalistek.
Jak reagovala rodina?
Úžasn . M la jsem tam maminku, tatínka, sestry, manžela,
kamarády. Vytvo ili vynikající kulisu, podporovali a fandili.
Musím uvést, že v manželovi mám velkou, hlavn morální,
oporu. Sám má taky pohyb v oblib : posiluje, b há a jezdí na
kole. Bez jeho pomoci bych n co takového nezvládla a moc si
toho vážím. Zvít zila soupe ka z Plzn a byla výborná.
Jednalo se však – mezi námi ostatními – o nejmladší a jednu ze
í bezd tných ú astnic. „A tak jsi vlastn mezi maminami s
dcerou a dv ma syny jedni ka," zhodnotil situaci manžel. U
srdí ka m zah ála i gratulace od starosty Petra Fialy.
Je aerobik drahý sport?
Není. Výdaje jsou s ú astí v sout ži.
Co jste vyhrála?
Kosmetiku, poukazy na r zné služby, výživové dopl ky,
kango jumps, a dokonce rotoped.
Pravidla sout že nepovolují vít zkám ú ast v p íštích
ro nících. P ejeme proto milovnici aerobiku spln ní jiného
snu – být jednou cvi itelkou skupinového sportu, osobní trenérkou a výživovou poradkyní. Že by usnula na vav ínech, to nehrozí.
Eva Hlavá ková
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/maminka-trech-deti-si-k-narozeninam-nadelila-titul-vicemissis-aerobik-dance20150624.html

POMÁHÁME VÁM T ÍDIT
Základní informace pro správné t íd ní odpadu

Plast žlutý kontejner
ANO
Do kontejner na plasty pat í fólie, sá ky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, istících a
kosmetických p ípravk , kelímky od jogurt , mlé ných
výrobk , balící fólie od spot ebního zboží, obaly od CD
disk a další výrobky z plast .
nový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepat í mastné obaly se zbytky potravin nebo istících p ípravk , obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpe ných látek, podlahové krytiny i novodurové trubky

Papír modrý kontejner
ANO
Vhodit sem m žeme nap íklad asopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z
lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem m žete také vhazovat, zpracovatelé si s
tím umí poradit. Nevadí ani papír s kancelá skými sponkami. Ty se b hem zpracování samy
odd lí. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnit ku!

NE
Do modrého kontejneru nepat í celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve v tším
po tu pat í na sb rný dv r), uhlový, mastný, promá ený nebo jakkoliv zne išt ný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité d tské pleny opravdu nepat í do
kontejneru na papír, ale do popelnice!

Nápojový kartón oranžový pytel, kontejner
ANO
Do oranžových pytl pat í krabice od džus , vína, mléka a
mlé ných výrobk , které je pot eba p ed vyhozením ádn
sešlápnout.

NE
Nepat í sem „m kké" sá ky, nap íklad od kávy a r zných potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápoj a potravin.

Sklo zelený a bílý kontejner
ANO
Do zeleného kontejneru m žeme vhazovat jakékoliv sklo,
nap íklad lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápoj , sklenice od ke up , marmelád i zava enin. Pat í sem
také tabulové sklo z oken a ze dve í. Vyt íd né sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále t ídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého iré sklo a do zeleného
sklo barevné.

NE
Do t chto nádob nepat í keramika a porcelán. Nepat í sem ani autosklo, zrcadla nebo t eba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zp t do obchodu.

V níže uvedeném textu Vám chci dát, z pohledu nového ob anského zákoníku, odpov di na nej ast jší dotazy a problémy, se
kterými se na obecním ú ad setkávám. Ur it alespo jeden n kdy ešil každý z Vás. Vlastník nemovitosti si ve svém byt i na
zahrad
že v zásad
lat co chce. Nesmí však nadm rn obt žovat sousedy. Tak se dají shrnout pravidla nového ob anského
zákoníku (NOZ), která upravují sousedské vztahy.
Pálení listí a hluk
Základem úpravy sousedských práv jsou ustanovení o imisích. Tím je v podstat cokoliv, co proniká k sousedovi. M že se jednat o
odpad, vodu, kou , prach, plyn, pach, sv tlo anebo hluk. Kou i pálení listí nebo hluk ze zahradní oslavy jsou tzv. nep ímé imise
(vznikají jako nep ímý produkt n jaké innosti). Zakázány jsou jen tehdy, pokud p esahují míru p im enou místním pom m, a
podstatn omezují obvyklé užívání pozemku, na který pronikají.
Vlastník nemovitosti dot ený imisemi se m že bránit podáním zdržovací žaloby. Pokud je d vodná, soud na ídí sousedovi, aby se
zdržel obt žujícího chování nebo nahradil již vzniklou škodu.
Pokud imise zp sobuje provoz, který byl ú edn povolen, žalobu nelze podat, postižený má ale právo na náhradu újmy v pen zích.
Jablko nebo šiška
í je jablko, které dozrálo na v tvi, jež p esahuje nad sousední pozemek? Jablko pat í tomu, komu pat í jablo , avšak jen do chvíle
než spadne. Poté se stává vlastnictvím toho, komu pat í pozemek, na který spadlo. Ze strom ale nepadají jen jablka, ale nyní t eba
šišky z borovic apod. I ty se stávají majetkem vlastníka pozemku, který však nemá právo po vlastníkovi stromu požadovat, aby je
odklidil.
Plot – rozhrada
Veškerá rozhrani ení pozemk (plot, živý plot, mez, cestu atp.) ozna uje NOZ jako rozhrady. Pokud není známo komu rozhrada
pat í, má se za to, že je spole ná. Jestliže nezasahuje na víc na více pozemk , je sou ástí pozemku, na kterém se výlu
nachází, a
pat í tedy jeho majiteli. Vlastník rozhrady je povinen ji na své náklady udržovat. Není však povinen z ícenou rozhradu znovu
postavit. Pokud je to nutné k zajišt ní nerušeného výkonu vlastnického práva, m že oplocení pozemku na ídit soud.
Jak daleko od hranice pozemku lze sázet stromy a ploty?
Podle NOZ se te vyšší stromy a ke e smí vysazovat minimáln i metry od hranice sousedního pozemku. Má-li pro to vlastník
pozemku rozumný d vod (obec pro zimní údržbu komunikací), m že požadovat, aby se soused zdržel sázení strom v t sné
blízkosti spole né hranice pozemk . A když už takové rostliny nechal vzr st, aby je odstranil. Jako p ípustná hranice v zásad platí
i metry pro stromy dor stající obvykle výšky t í metr a pro ostatní stromy 1,5 m.
Klí ový význam má výraz „rozumný d vod“. Ten m že spo ívat zejména v tom, že strom p sobí soused m škodu (narušuje
stavební konstrukci, nep im en stíní apod.) Nelze p edpokládat, že by vlastník m pozemku p sobil škodu obvyklý živý plot.
Rozumný d vod se st ží najde i tehdy, pokud soused stromy trp l už po léta. V takovém p ípad lze usuzovat, že stromy se staly
sou ástí místních pom .
Ale lepší než všechny paragrafy jsou dobré sousedské vztahy. Takový soused, který se na Vás za plotem usm je, pozdraví, v lepším
p pad i jeho d ti, v sobotu nepálí trávu a v ned li ne eže d ví, ten má cenu zlata. Není nic horšího než se nov nast hovat, se
sousedy se rozhádat a dalších 50 let se vzájemn vyhýbat. Co t eba za t tím úsm vem a prozatím se studiem paragraf po kat.

I Lukavice šet í za energie

Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko snížily svým len m náklady na energie meziro
o tém 2 miliony korun.
Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko , kte í od roku 2012 spole
nakupují pro své lenské obce energie na
eskomoravské komoditní burze Kladno, po ídily elekt inu a zemní plyn na p íští rok s meziro ní úsporou 1 a t tvrt milionu
korun.
„Jedná se o jednu z nejv tších úspor za ty leté období nákup . Poptávali jsme dodávku tém 23 tisíc megawatthodin (MWh)
zemního plynu a 12 tisíc MWh elekt iny na rok 2016. U zemního plynu jsme dosáhli úspory p es 1 a tvrt milionu a u silové elekt iny
tém
l milionu korun,“ uvedl p edseda Sdružení
obcí Orlicko Petr Fiala.
Nejv tší pokles byl zaznamenán u zemního plynu v
režimu velkoodb r, kde se cena meziro
sníží o 9
procent na 620 K za MWh. Zemní plyn v
maloodb ru zlevní o 8 procent, stejn jako silová
elekt ina v hladin vysokého nap tí. Elekt ina v
nízkém nap tí meziro
klesne o 4,5 procenta.
Do spole ného nákupu Orlicka se letos zapojila
sta Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad,
Žamberk a Králíky, m stys Dolní ermná a obce
A lb r e c h t i c e , en kov i c e , e r v e ná Vo d a ,
Dlouho ovice, Dolní Morava, Dolní T eš ovec,
Helvíkovice, Kameni ná, Krasíkov, Klášterec nad
Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková,
Mladkov, Mistrovice, Neko , Pastviny, Píse ná,
Tatenice, T chonín, Horní ermná, Horní
He manice, Výprachtice, Záchlumí a Žichlínek.

Pardubickým krajem bez ekání
Nový portál pom že idi m zorientovat se v doprav
Na konci kv tna byl oficiáln spušt n provoz internetového portálu Dopravapk.cz. Motoristé v Pardubickém kraji tak mají
možnost p ímo ve svých tabletech i mobilech sledovat aktuální dopravní situaci v regionu a mají šanci v as se vyhnout
komplikacím na silnici.
Dopravní portál je spole ným projektem Pardubického kraje, jeho organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje a dalších
spolupracujících subjekt , nap íklad ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, editelství silnic a dálnic jeho
organiza ní složky Jednotný systém dopravních informací, dále Správy železni ní dopravní cesty, eských drah i složek
integrovaného záchranného systému, tedy policie, hasi i záchranné služby. Cílem projektu je vytvo ení p ehledného
dopravního portálu, který bude poskytovat ucelené informace o dopravní situaci v Pardubickém kraji. „Projekt Dopravního
portálu Pardubického kraje vnímáme jako službu pro ob any našeho kraje, jde nám o poskytování užite ných informací zejména
pro motoristy, íká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že projekt je zam en p edevším k využití prost ednictvím
mobilních za ízení. „V sou asné dob významn stoupá podíl uživatel , kte í vyhledávají informace na chytrých telefonech, proto i
zobrazování informací je optimalizováno práv pro mobily a tablety,“ dodává hejtman.
Sou ástí dopravního portálu je interaktivní mapa, která zobrazuje dopravní události z n kolika r zných informa ních zdroj a
která zárove umož uje vybrat zobrazení jen vybraných typ dopravních událostí. Jedná se o uzavírky, nehody, hustotu dopravy
apod. „Naší snahou je nezahltit uživatele p ílišným množstvím informací, spíše chceme informace rozt ídit a zobrazovat pouze ty
pot ebné a vyžadované. Chceme motorist m nabídnout okamžitou orientaci v doprav ,“ vysv tluje princip dopravního portálu
nám stek hejtmana Pardubického kraje zodpov dný za dopravu Jaromír Dušek. Dopravní portál nabízí snadné ovládání, intuitivní
orientaci na portálu i zjednodušení takových úkon , jako je nap íklad možnost p ímého vyto ení klí ových kontakt v dob
nouze. „Události se automaticky aktualizují. Informace portál erpá z již ov ených informa ních systém a t ídí je podle pot eb
území Pardubického kraje,“ dopl uje editel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav N mec. O spolupráci budou
požádány také obce v Pardubickém kraji, aby na svých webových stránkách zve ejnily odkaz na dopravní portál.
Sou ástí portálu Dopravapk.cz je také desatero idi e s návodem jak p edcházet krizovým situacím, p ípadn jak si s nimi poradit.
Portál nabízí také odkazy k autobusové a železni ní doprav , t eba sledování vlak nebo výluk na trati.

www.dopravapk.cz

Rozruch, hlavn na dolním konci, zp sobila zpráva, že se bude p istavovat prase ák. Zazn ly i názory, že to je utajované, pe eme si
tady n co na obecním ú ad a nikdo o ni em neví, natož abychom zorganizovali referendum.
31.3.2015 jsme obdrželi od Krajského ú adu žádost o zve ejn ní informace o záv ru zjiš ovacího ízení akce „Výstavba – rozší ení
výkrmny vep Lukavice“ na ú ední desce po dobu 15 dní. Zárove bylo oznámení o tomto zve ejn ní vyv šeno na všech
výv skách v obci, aby byla zajišt na co nejv tší informovanost! Za celou dobu se p išli informovat 3 ob ané.
Starousedlíci jist pamatují v lukavském Dvo e nejen plný prase ák, ale i kravín a odchovnu jalovic. Ur it i pod p epravníkem
istavený v z plný hnoje a p etékající mo vky. Nepamatuji, že by si n kdy n kdo p išel st žovat na zápach z tohoto provozu.
Ur it
kdy, p i „p íznivých“ klimatických podmínkách, byl. Stejn jako na horním konci v t chto p ípadech cítíme žamberecký
prase ák. Z celého Dvora zbyl už jen ten prase ák, na jehož stav po
celá léta pravideln upozor ují anonymy. Pro úplnost je t eba
uvést, že v územním plánu je dlouhodob tato lokalita ur ená pro
zem
lskou výrobu. Teoreticky by stáje op t mohly být plné
dobytka.
Zám r investora p edpokládá stavbu stáje sloužící jako porodna
(96 prasnic) a odchovna selat (1200 selat), jeden objekt bude
zbourán. Stáj bude postavena sm rem k Letohradu. Dojde k
modernizaci stávajících kejdových van, technologie krmení a
umíst ní zakrytované nadzemní nádrže na tekuté exkrementy.
Domníváme se, že modernizací stávajícího stavu nedojde ani po
navýšení kus selat ke zhoršení zápachu, který by m l okolí
obt žovat. Obec také nabídla své pozemky k možné výsadb
ochranné zelen . Dokumentace je stále k dispozici a nahlédnutí na
obecním ú ad .
I.Severová, starostka

Lukavská ty ka – II. ro ník

V sobotu 20. 6. 2015 se na tenisovém kurtu za
sokolovnou konal II. ro ník tenisového
turnaje neregistrovaných hrá
„Lukavská
ty ka“. Losem byly z deseti hrá ur eny
dvojice, které se vzájemn utkaly ve zkrácené
e na ty i vít zné gamy ve dvou setech. Po
tuhých vyrovnaných zápasech se vít zem
turnaje stala dvojice Petr Halbrštát a Michal
Kapitola. Vít zná dvojice obdržela putovní
pohár a každý ú astník pam tní plaketu.
Turnaj byl i p es nep íze po así hodnocen
astníky velmi kladn a již nyní se t ší na
další ro ník. Již nyní za ínáme s p ípravou a v
televizi bedliv sledujeme taktiku hrá
Wimbledonu.
A. Vítek, starosta T.J. Sokol

Lukaváci op t na bedn . Tentokrát - 1. místo O putovní
pohár SDH a starosty obce Byst ec v požárním útoku žák ze
dne 28.6.2015

Hemžení na h išti za sokolovnou, plná parkovišt ,
v n dobrot linoucí se z hasi ské zbrojnice i
sokolovny, to je neklamné znamení, že se koná
Lukavský pohár. Sout žilo 39 družstev a naši se
rozhodn neztratili. Starší žáci byli v celkovém
po adí 2. a mladší vyhráli!

Skupina lukavských motorká MOTO FOTRS, vyrazila dne 3.7.2015 ve 13:00 od obecního ú adu v Lukavici poznávat za ídítky
motocykl krásy eské zem .

Pod kování

Vážený zákazníku,
p ipravujete investice, výstavbu, ve ejné akce, nebo
je pro Vás kontinuita dodávek elekt iny životn
ležitá? V tom p ípad sledujte PORTÁL
ODSTÁVEK, kde snadno zjistíte, zda je ve vašem
míst plánována odstávka elekt iny s p esností až
na vaši ulici.

PORTÁL ODSTÁVEK
Dostupný prost ednictvím internetových stránek
www.cezdistribuce.cz ehledn , na jednom míst , získáte
veškeré pot ebné informace týkající se plánovaných odstávek
elekt iny.
S p esností až na Vaši ulici získáte informace o plánovaných
odstávkách elekt iny na nejbližších 15 dní.

jte o dodávkách elekt iny vždy p ehled prost ednictvím
PORTÁLU ODSTÁVEK, a jste kdekoliv.

Pro lepší informovanost ob an je odkaz na portál odstávek umíst n rovn ž jako odkaz na
webových stránkách obce www.obeclukavice.cz

Vážení, srde
Vám d kujeme za
íze , kterou jste nám projevili.
Nesmírn si vážíme, že jste si i p es
pracovní vytíženost našli as, abyste
zorganizovali sbírku a pomohli nám v
naší innosti. D kujeme Vám za
angažovanost, kterou jste projevili v
do brovolné innost i pro naš i
organizaci. Bez Vás bychom nemohli
vykonávat naše poslání.
kujeme ob an m za jejich št drost
a ochotu pomoci lidem v nouzi. Je
obdivuhodné, že vyvinuli tolik úsilí, aby
nezištn podpo ili vyhlášené sbírkové
akce.
Dovolujeme si proto apelovat na Vaši
solidaritu a požádat Vás o po ádání
sbírek použitého textilu i nadále, by
budou ve vaší blízkosti umíst né naše
pískov -žluté kontejnery i kontejnery
konkuren ních firem.
Pevn
íme, že nám zachováte
íze a t šíme se na další spolupráci.
PhDr. V. Králík
edseda družstva a gen. editel

Zapište si do kalendá e
termín
11.7.
31.7.
1.8.
29.8.
1.9.
5.9.
2.10.
24.10.

Název akce
Lukavský pohár
(závody v loveckém kole)
Sb r odpad
Myslivecký táborák
(v Letohrad )
tská sportovní akademie
Zahájení školního roku
Den zahrádká
Sb r velký + železo
Vinobraní

po adatel
Myslivecké sdružení LukaviceLetohrad
Obec
Myslivecké sdružení LukaviceLetohrad
T.J.Sokol
ZŠ a MŠ
ZO ZS
Obec
T.J.Sokol

Úterní ve er 9. ervna zn la lukavským kostelem hudba „Od Bacha po
Francka“, na varhany ji zahrál francouzský varhaník Fabrice Pitrois.
Zajímavostí je pro návšt vníky i videop enos, p i kterém je poslucha m v
lavicích umožn no na plátn nahlédnout na k r a pozorovat zp sob hry na
varhany. Za zprost edkování videoprojekce d kujeme p. A. Dole kovi

Z 90 prodejen 8. místo. Mezi
nejlepší desítku prodejen
dostalo naši prodejnu Konzumu
hodnocení lenského dotazníku
známkou 1,62. Hodn
spokojených zákazník
ejeme i
nové posile žlutomodrého týmu
- p. B. Pokorné.

Práv
ivezli 150 kompostér . V tento as jsou už všechny
kompostéry u svých uživatel a pomáhají s likvidací
bioodpadu v lukavských domácnostech.

I letos se poda ilo u sokolovny postavit máj. V ncem ho
ozdobila p. L. Hole ková. D kujeme t m co stav li, zdobili i
m co na akci p išli.

Na podzim by m la být zahájena stavba polní cesty u nás lidov nazývaná „k letišti“. V
poslední dob ji n kte í p ejmenovali na cestu „odnikud nikam“ a ptají se, pro radši
neopravujeme cesty v obci. Byla jsem t mi dotazy trochu zasko ená, protože to není
tak dávno, co v Restauraci U Beran prob hlo záv re né jednání k pozemkovým
úpravám, promítaly se úsp šné projekty z míst v okolních obcích a všichni nat šeni
ekali, kdy už to vypukne v Lukavici a my budeme mít tolik opravených polních cest,
alespo jako v Líšnici i Píse né. Tak jako p i všem, n kterým se zám r nelíbí, jiní volají,
kdy už bude hotov.
Stavbu této komunikace financuje Státní pozemkový ú ad (cca 7,5 mil. K bez DPH),
obec uhradí stavbu té ásti, do které nezasahovaly pozemkové úpravy (cca 0,5 mil K
bez DPH). Zastupitelstvu se jeví jako logické, aby cesta, která za íná asfaltovou ástí od
silnice, byla zhotovena jako celek a nebyla p erušena prašným úsekem. Stejn tak jsme nap . financovali ást cesty do Záho í, kdy
l asfalt za ínat cca 20 m za železni ním p ejezdem. P išlo nám správné postavit asfaltovou cestu vcelku. Jak je z textu patrné,
pozemkové úpravy mají v map své hranice a tam jejich p sobnost kon í. Není proto možné, aby se místo polní cesty opravovala z
prost edk Státního pozemkového ú adu cesta v zastav né ásti obce. To je úkol obce a odvíjí se od finan ních možností,
vlastnictví pozemk , po tu osob v zastav ném území a u nás aktuáln i od plánované stavby kanalizace. Silnice II/310, která
prochází obcí je zase majetkem kraje a ten prost ednictvím SÚS zajiš uje její opravy a údržby. Dlouhodob si s krajem dopisujeme
a žádáme o její opravu. Poslední jednání prob hla p ed 3 týdny. I v tomto p ípad bude opravu pot eba zkoordinovat se stavbou
kanalizace, která v projektu po ítá se 40 p ekopy pro kanaliza ní p ípojky.
Tolik k financování oprav a staveb komunikací. To, která cesta se práv bude stav t, záleží v p ípad polních cest na domluv
Státního pozemkového ú adu a obce. P ihlíží se samoz ejm k n kolika kritériím. Hlavní je v jakém stavu cesta je, pro kolik
uživatel má sloužit, zda spojuje katastry a další obslužné komunikace aj. N kde polní cestu najdete jen na map a v reálu v bec
neexistuje, nebo je tak špatná, že jsou vyjeté koleje vedle v poli, aby se zem
lec ke svému pozemku v bec dostal. S nástupem
stále v tší techniky a nulové údržby ze strany uživatel jsou cesty v našem katastru v katastrofálním stavu. Proto doufám, že se jich
poda í opravit co nejvíc a budou sloužit ke spokojenosti zem
lc i ostatních ob an .
I. Severová, starostka

Dne 18.4. po ádalo SRPŠ v zasedací síni obecního ú adu Burzu d tského oble ení a dopl
prodávat 15 maminek. Ceny byly velice p ív tivé za trika i košile i od 5-10 K .

. V ci ky po svých d tech p išlo

S úsp chem se setkala dubnová výstava panenek. V aranžích dopl ujících vypráv ní a pov sti jsme jich mohli
shlédnout na 150. Protože výtvarnice nabízejí i výstavu s podtitulem filmové a pohádkové postavy, možná se s
há kovanou krásou ješt v Lukavici setkáme.

V sobotu 6. ervna zahrádká i vyrazili za hranice.
Horké po así provázelo návšt vu Franzesburgu a
rozária v Badenu.

8.5. uspo ádali zahrádká i zájezd do Krom íže.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

OB ANSKÁ PORADNA
len asociace ob anských poraden
(odborné sociální poradenství dle zák. . 108/2006 Sb.)

Tel.: 734 281 415 (denn v provozní dob )
465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník)
468 003 465 (Vysoké Mýto)
Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zp t.
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz
e-mail: poradna@orlicko.cz
OP Ústí nad Orlicí
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
OP eská T ebová
stský ú ad
Staré nám stí 77, 560 02 eská T ebová
OP Králíky
Gymnázium a ZŠ Králíky
Moravská 647, 561 69 Králíky
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Ob anská poradna
Ústí nad Orlicí
9 - 12
eská T ebová
9 - 12
Králíky
9 - 12
Vysoké Mýto
9 - 12
Ústí nad Orlicí
9 - 12
Letohrad
9 - 12
Lanškroun
9 - 12

13 - 16

13 - 16

Do OP Ústí nad Orlicí je možné se objednat.

OP Vysoké Mýto
Centrum sociálních služeb
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

Aktuální provozní dobu si, prosíme, ov te.

OP Letohrad
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kope ku 356, 561 51 Letohrad
OP Lanškroun
Centrum sociálních služeb
Havlí kova 1129, 563 01 Lanškroun
Zásady Ob anské poradny (OP)
· OP usiluje o to, aby ob ané* netrp li neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností
inn vyjád it své pot eby, i hájit své oprávn né zájmy.
· OP je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci a podpory.
· OP p ijímá každého ob ana s každým dotazem, nezaleží na v ku, na míst trvalého bydlišt , ani na jiných rozdílech.
· OP vede své klienty k samostatnosti.
· OP neradí a nezastupuje v komer ních i podnikatelských záležitostech.
· V OP nepracují právníci ani psychologové. Ob ané tak mohou být odkázáni na odborníky.
· P ešení složit jších dotaz
že poradce p ípad konzultovat s externími specialisty, odborníky a ob an tak m že být
objednán na další termín.
· Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní, tzn., že ob an nemá možnost vybírat si poradce.
· Délka jedné konzultace je stanovena maximáln do 45 min. Poslední ob an je p ijat nejpozd ji 30 minut p ed koncem provozní
doby.
· Smlouva o poskytování služby je nepsaná. Ob an m že vypov t smlouvu bez udání d vodu.
· Ob ané se mohou vyjad ovat k práci OP a poradc – mohou využít knihu p ání a stížností (v poradn ). Stížnost m že být
podána i anonymn . Podrobnosti k podávání stížností jsou k dispozici v ekárn u vchodu do OP.
· Služby OP jsou ambulantní, tzn., že OP své klienty nem že navšt vovat v jejich bydlišti, ani jinde.
* P edevším osoby v nep íznivé sociální situaci dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Naši innost podporují:
Ministerstvo práce a sociálních v cí,
Pardubický kraj
eská T ebová, eské Libchavy, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk
Naši innost m žete podpo it darem i Vy - .ú.: 831240611/0100, VS 451
kujeme,
Ob anská poradna Ústí nad Orlicí

