ČÍSLO 3/2015 + příloha
Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni jí
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.
MATKA TEREZA

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 21.7., 18.8., 15.9.., 13.10.,10..11. m.j.:
Vzalo na vědomí::
- Jednání se zástupci f. Contipro o záměru zřídit v
naší oblasti soukromou základní školu
- upozornění obyvatel na špatné rozhledové
poměry a nedodržování rychlosti v lokalitě u J.
Slavíka čp. 300. Rozhledové poměry zhoršil
vysázený živý plot, rychlost byla omezena dopr.
značkou.
- Info o zvýšených hodnotách radonu ve dvou
místnostech MŠ. Rekonstrukce podlah bude
provedena o prázdninách.
- žádost J.B. o povolení 5 sjezdů na komunikaci
mezi stromy aleje ke hřbitovu. Žadatel navrhne
jiné řešení s max. 2 sjezdy
- Žádost z dílčího přezkoumání hospodaření obce
- Rozpočtové opatření č.4/2015
- zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru
- způsob dělení pozemků v lokalitě „U křížku“
(vznikne 10 parcel)
- Výroční zprávu ZŠ a MŠ Lukavice
- smlouvu o převzetí investorské činnosti stavby

ROČNÍK XXI

Kanalizace Lukavice napojení na ČOV Žamberk
(předávající Obec, přejímající VAK Žamberk)
Schválilo:
- Prodej pozemku 1406/44 J. a L.B., za cenu 100
Kč/m.
- Poskytnutí finančního daru narozeným dětem v
souladu se schválenými Pravidly.
- Zhotovitelem akce „Lukavice - lokalita U Jamallu,
prodloužení veřejného osvětlení“ f. Václav
Jedlička za cenu 125.840 Kč (Agrostav 132.482
Kč, Elektrokomplet 138.714 Kč)
- Zhotovitelem akce „Rekonstrukce chodníku v
obci Lukavice“ firmu PSK v.o.s. Choceň za cenu
1.297.030 Kč (f.Strabag, Agrostav se omluvily,
Josífek a Huška nepodali nabídku)
- Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných zařízení k distr. Soustavě vč. podílu na
nákladech spojených s připojením ve výši
160.000 Kč (zasíťování lokality „U křížku“)
- Vykoupení pozemků pod chodníky od T.P., V.a
2
Č.H., celkem 72 m .
- OZV 1/2015 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
- Žádost T.J.Sokol o bezplatný pronájem pozemků
pod mantinely hokejového hřiště (na 10 let), na
jejichž výměnu jednota získala dotaci.
- Podíl žadatelů na ceně za zhotovení změny
územního plánu č.1 ve výši 13.600 Kč.
- Zakoupení čp. 180 (bývalé AVO) včetně pozemků
v areálu za cenu 3.500.000 Kč
- Předběžnou nabídku farnosti o bezúplatné formě
převodu pozemku p.č. 40 vč. hřbitovní zdi
- Sídlo spolku SRPŠ na adrese Lukavice 118.
- Rozpočtový výhled do r. 2019
- Návrh rozpočtu na r. 2016 (zveřejněn na
úř.deskách)
- Darovací smlouvu s Pardub. krajem o
bezplatném převodu pozemků (chodník)
- Příspěvek T.J.Sokol na doplacení podílu žadatele
o dotaci na výměnu mantinelů ve výši 150 tis. Kč.
I.Severová, starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky
Červen
 Sára Mikysková
Červenec
 Jan Mazurkiewicz
 Barbora Venclová
Srpen
 Lukáš Franiak
Září
 Samuel Neumann
 Adam Žaba
Říjen
 Dominik Šubrt
 Tereza Tkačíková
V neděli 8. listopadu jsme do řad lukaváků přivítali Zlatu Dolečkovou, Nikolu Kaválkovou,
Davida Malého, Sáru Mikyskovou, Jana Mazurkiewicze a Barboru Venclovou.
Kde se kdo narodí, tam ať se mu dostane výchovy, a hned od dětství ať se učí milovat rodnou zem a lpět na ní.
Plinius

Blahopřejeme jubilantům
Listopad

Libuše Holznerová

Božena Holubová

Ludmila Fajfrová
Prosinec

Marie Šafářová

Josef Kaška

Bohuslav Šrefl

Marie Šafářová

Marie Vychytilová

Antonín Dušek

Marie Králová

Milena Kastnerová

Leopold Paďour

Oldřich Hubálek

Anna Hubálková
Leden

Anna Kosová

Marie Novotná

Ladislav Hubálek
Únor

Anna Barnetová

Lenka Kolomá

Milada Rousová

Dana Nyvltová

Jiřina Grundová
 Hana Kalousková

86 let
60 let
75 let
87let
60 let
70 let
85 let
83 let
81 let
90 let
60 let
88 let
60 let
80 let

V listopadu oslavila v plné síle 86. narozeniny p. Libuše
Holznerová. Do dalších let přejeme jubilantce
neutuchající elán a životní optimismus.

82 let
70 let
82 let
75 let
50 let
81 let
70 let
70 let
50 let

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím
nejkrásnějším dnem v tvém životě.
(M. Twain)

Vzpomínáme
Srpen



Eva Adamcová

72 let

"Všechno je v nás, bratři, v mocné hře života! Radost je
přítelkyní smutku, jaro poslem podzimu a smrt rodí život!"
(Edvard Munch)

D. Dostálová, evidence obyvatel

Pravidla pro dobrý kompost
150 domácností od jara využívá kompostéry, které pořídila obec z dotace OPŽP. Někdo už kompostuje dávno a tak
si kompostáři nyní vyměňují rady, jak vyrobit co nejlepší kompost. Možná se jim budou hodit i tyto pravidla:
1. Zachovávejte správný poměr rostlinných zbytků s obsahem dusíku a uhlíku.
2. Kompost potřebuje vzduch, kompostéry větrejte.
3. Kompost nezakládejte na pevné podložce z kamene nebo betonu či podobných materiálů. Kompost
potřebuje „kontakt se zemí“, aby do něj mohli proniknout žížaly a jiné živé organizmy.
4. Žížaly jsou v kompostu vítanými hosty a přitahuje je například bez. Další oblíbenou potravou žížal jsou slupky
z cibule, zbytky česneku, káva a čaj.
5. „Uspořádejte si“ svůj kompost. Na spodní vrstvu použijte hrubší drcený materiál asi 20 cm na výšku. Na něj
přidejte smíchané jemnější materiály, např. listí nebo drcenou hmotu.
6. Posečenou trávu pokládejte jen v tenkých vrstvách, aby nehnila.
7. Kuchyňský odpad vždy zakryjte půdou, aby nelákal zvířata.
8. Kompost by neměl úplně vyschnout, protože mikroorganizmy potřebují vlhko.
9. Kompost ani příliš nezavlažujte.

Mobilní domy vyžadují „povolení“ stavebního úřadu
V poslední době se na pozemcích v katastrálních
územích v působnosti Stavebního úřadu Městského
úřadu Žamberk objevují nové prvky, kterými jsou
mobilní domy (zvané také „mobilhaus“, případně
„mobilheim“). Vzhledem k tomu, že se jejich majitelům
dostává zřejmě nepřesných informací od prodejců,
dovolujeme si informovat případné zájemce o pořízení,
že umístění mobilního domu i na vlastním pozemku má
svá pravidla a při jejich nedodržení se může majitel dostat
do nepříjemné situace. Tomu bychom rádi předešli.
Mobilní dům je obytné vozidlo pro volný čas, které
nesplňuje požadavky na konstrukci a provoz silničních
vozidel, a dle příslušné normy je určen pro dočasné nebo
sezónní ubytování (nikoli pro bydlení či rodinnou rekreaci). Podle stavebního zákona je výrobkem plnícím funkci stavby, který je
považován za stavbu a spadá do režimu stavebního zákona, tzn., že jeho umístění vyžaduje územní rozhodnutí nebo územní souhlas
stavebního úřadu.
Pokud by měl být mobilní dům využíván pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, musí být posuzován ze stejných hledisek jako stavba
rodinného domu nebo stavba pro rekreaci (světlá výška obytné místnosti musí být min. 2500 mm, šířka chodby min. 900 mm,
energetická náročnost stavby musí splňovat hodnotu A až C, obytné místnosti musí mít minimální plochy dané normou, atd.).
Stavba musí být také umístěna na pozemku v souladu s územně plánovací dokumentací, musí odpovídat architektonickým
hodnotám v území, musí splňovat podmínky mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny, úspory energie a tepla,
životního prostředí atd.
Ačkoliv rozumíme tomu, že mobilní domy jsou pro mnohé vlastníky pozemků atraktivním prvkem, který by chtěli vlastnit a užívat,
tak při jejich umístění a užívání v rozporu s příslušnými předpisy je stavební úřad nucen postupovat podle zákona. Zájemcům o
pořízení mobilního domu proto doporučujeme nejprve se informovat na příslušném stavebním úřadu, zda je možné v dané lokalitě
mobilní dům umístit a jaké podmínky musí splňovat, aby mohl být pro požadovaný účel využití povolen.
Iveta Dušková, Městský úřad Žamberk - Stavební úřad

Zapůjčení vysoušečů
Oblastní charita, Na Kopečku 356,
561 51 Letohrad má k dispozici
větší množství vysoušečů na
odstranění nežádoucí vlhkosti
interiéru (po povodni, havárie vody
atd.).
V případě Vaší potřeby jsou na
skladě u nás v Letohradě, kde si je
můžete zapůjčit. (tel. 731 598 830).

V České Besedě tančíme pro radost

Letošní rok jsme opět úspěšně a s nadšením zvládli několik tanečních vystoupení. Zahájili jsme poslední
červnovou neděli v Orlickém Záhoří. Do programu Pouťových oslav jsme byli pozváni již podruhé a i tentokrát se zde
sešlo mnoho diváků. Na podiu naše dvě kolony profesionálně zvládli drobné komplikace s ozvučením, a pak jsme zde
strávili příjemné odpoledne.
Celý rok se však nejvíc všichni naši tanečníci těšili na tradiční Dožínky v Bělé pod Pradědem, kam jsme letos jeli již po
deváté. Na začátku září jsme se tedy konečně dočkali. Česká Beseda mívá v Bělé program velmi nabytý. Účastníme se
průvodu, předáváme dožínkové věnce, ochutnáváme kotlíkové guláše, soutěžíme v různých zábavných disciplínách a
den zakončujeme zpravidla naším tanečním vystoupením. Stejně tomu bylo i tentokrát a dvě kolony, které se do Bělé
pod Pradědem vydaly, měly den opravdu plný zážitků.
S dožínkovými oslavami se v září roztrhl pytel a jedna naše kolona obohatila i program Dožínek v nedaleké Slatině
nad Zdobnicí. Oslavy zde měly rodinný a velmi přátelský charakter. Přijeli jsme odsud oslněni vystoupením místních
žen, na kterém všichni ocenili kus práce, ale hlavně spoustu humoru. Hned jsme si řekli, co kdybychom něco
podobného zkusili také? No, uvidíme.
O největší akci, které jsme se zúčastnili, se zmíníme až nakonec. 23. srpna 2015 reprezentovaly náš soubor dvě
kolony v Poličce. Konalo se zde 5. Setkání tanečníků České Besedy Pardubického kraje. Jako zázemí pro pózování
fotografům a společný oběd nám sloužil Tylův
dům. Průvodem jsme odsud došli na poličské
náměstí, okolo něhož bezmála 200 tanečníků
rozestavělo své kolony. Za slunného počasí a
doprovodu Mistříňanky jsme přispěli svým
společným tancem do bohatého programu
oslav 750. výročí založení Poličky. Na závěr
vystoupení vyzvali všichni tanečníci
přihlížející diváky k tanci a „tančilo celé
náměstí“.
Příští rok, přesně 18. června 2016,
pořádáme společně s Obcí a SDH, Setkání
tanečníků České Besedy u nás v Lukavici. Již
od září probíhají přípravy a všichni se na
zmíněnou akci moc těšíme. Návštěvníci si zde
určitě přijdou na své, jak z hlediska kultury,
tak i zábavy.
Všechny Vás srdečně zveme!!!!!
J. Falladová

Hitem letošních „Světlušek“ byl Shrek s
Fionou. V úterý 27. října se určitě líbil všem 130
účastníkům oblíbené dobrodružné cesty s
lampiony Noc světlušek. A co teprve, když
děti po splnění úkolu dostali „hovínko“…to je
příprava na život.

Cimbálovka J. Dostála byla opět ozdobou tradičního Vinobraní. Letos ho měli návštěvníci zpestřené o požární poplach, který
iniciovaly kouřové efekty vystupující skupiny. Pořadatelé děkují za shovívavost všem návštěvníkům, kteří vydrželi přechodné
ochlazení na sále, po otevření únikových a větracích otvorů. Horší než zima byla snad jen 20 minut kvílící siréna. Pozitivní bylo
ověření funkčnosti systému a poučení všech zúčastněných.

Postřehy z Nizozemí
Po vypracování projektu získala naše škola z Evropského
sociálního fondu, zaměřeného na investice do rozvoje vzdělávání v rámci
Výzvy č. 56, finanční prostředky na zlepšení čtenářské gramotnosti a
profesní rozvoj pedagogů.
Nakoupili jsme 209 knih do školní knihovny, pro žáky 2. až 5.
ročníku připravujeme 10 čtenářských dílen. Za zbývající částku plánujeme
nákup techniky, např. několik tabletů. I rodiče měli možnost zapojit se do
činností s dětmi. Připravili jsme tvůrčí aktivitu, při které dětem pomáhali
vázat knihu pod vedením knihařky paní E. Tobiškové ze Žamberka. Sešlo
se mnoho zájemců, nadšení z vlastního výrobku jistě přispěje ke kladnému
vztahu k četbě.
A naše zkušenosti z Nizozemí? To, co nás překvapilo nejvíce, byla pracovitost žáků a
jejich odpovědnost za svoje vzdělávání a celkový klid i ticho ve školách. To jsme viděli
ve třech základních školách v Leidenu a v Delftu. Systém vzdělávání je jiný než u nás.
Povinná školní docházka začíná od 4 let a děti se cíleně učí již v tomto věku. V šesti
letech mají veškeré školní návyky. Jako dvanáctiletí končí základní školu a pak
přecházejí na střední dle zaměření.
Denní režim je také odlišný. Začátek vyučování bývá v 9 hodin, dopoledne je jen 1
přestávka, kterou tráví většinou venku, jinak hodiny plynule navazují. Výchovné
předměty se nevyučují, jsou součástí některých hlavních, kdy děti chvíli kreslí či
zpívají. Ve větší míře tyto činnosti nechávají na volný čas v rámci rodiny. Školy se
zaměřují hlavně na výkon žáka, ve třídě je učivo diferencováno podle jejich
schopností. Vybavení technikou - interaktivními tabulemi je srovnatelné, avšak
mnohem častěji využívané. Přesto převládá frontální výuka, není příliš zvykem střídat
a volit zajímavější metody jako u nás. Někde ověřují projektové vyučování. Žáci jsou
hodnoceni pouze písemným testem, který píšou jednou za 15 hodin ( zhruba 2 do měsíce). Vysvědčení se předává 3x za
rok. Jiné je i rozvržení prázdnin. I v Nizozemí hledají tu nejoptimálnější cestu pro vzdělávání žáků.
Velká péče je věnována nadaným dětem. Výhodou je pomoc školního psychologa, který sleduje školáky přímo
při vzdělávání. Tito odborníci vytvářejí materiály i pro děti s poruchami učení.
Neviděli jsme žádné relaxační koutky ve třídách ani na chodbách. Také výzdoba je poměrně strohá.
Stravování je zcela jiné. Nejsou tam školní jídelny, děti si nosí vše z domova: dopolední svačinu i oběd, což je
obvykle obložená houska. Neobvyklé pro nás bylo i to, že se nikdo nepřezouvá, ve venkovní obuvi jsou všichni celý
den.
Domníváme se, že našich 64 školáků má velmi dobré podmínky ke vzdělávání. Naše děti mají větší možnost
zapojit se do výuky a více prezentovat svou práci. Pestřejší skladba hodin, přestávky mezi nimi, které jsou nejlepší
chvilkou pro některé děti a nabídka kvalitního stravování je pro nás výhodou.
Nezapomenutelným osobním zážitkem byla doprava v Holandsku všude nepředstavitelné stovky kol, která
mají absolutní přednost před všemi účastníky provozu, udivila nás přesnost autobusové i železniční sítě.
Stínování v Holandsku bylo pro naše tři učitelky velmi přínosné, inspirativní a dalo možnost
konfrontace zahraniční a naší školy.
Mgr. I.Hubálková, Mgr. B.Goňová, Mgr. J.Němcová

Sousedské vztahy podle NOZ
Zaběhlé zvíře
Často se stává, že se na pozemek dostane cizí movitá věc, například míč sousedových dětí. Nový občanský zákoník
ukládá vlastníkovi pozemku, aby movitou věc bez zbytečného odkladu vydal jejímu majiteli nebo mu umožnil vstup na
pozemek, aby věc vyhledal a odnesl si ji. Způsobila-li však tato věc na jeho pozemku škodu když například míč rozbil
skleník, může ji zadržet, dokud neobdrží náhradu škody. Jiná situace nastává, pokud na cizí zahradu vběhne sousedův
pes nebo přiletí roj včel. V takovém případě může soused zvíře stíhat a odchytit ho. V případě, že soused či zvíře
způsobí škodu, má vlastník pozemku nárok na náhradu.
Nezbytná cesta
V případě, že vlastník nemovité věci (např. pozemku nebo stavby), nemůže tuto nemovitou věc řádně užívat, protože
není spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Tuto
nezbytnou cestu zřizuje soud, který také vymezí její rozsah. Zřídit ji může i jako služebnost, tedy tak, že nezbytná cesta
nezanikne převodem pozemku, a z jejího zřízení tak budou profitovat i další vlastníci pozemku, v jehož prospěch byla
zřízena. Soud nezbytnou cestu nepovolí, má-li umožnit pouze pohodlnější spojení, a není tedy nezbytně nutná. Za
nezbytnou cestu náleží vlastníkovi pozemku úplata a odčinění újmy, jež mu vznikla. Pokud soud povolil zřídit
nezbytnou cestu jako umělou, je povinen ji zřídit a udržovat ten, v jehož prospěch bylo její zřízení povoleno.

Ťuky ťuk, tady podomní prodejce
Každý obyvatel Lukavice snad ví, že v obci je vyhláškou zakázán podomní prodej. Občany tak chceme chránit před
neseriózními prodejci. Ti ale na zákaz nedbají a důvěřivé jedince obelhávají dál. V létě jsme společně s Městskou
policií, po upozornění jednoho občana, vykázali z obce prodejce energií. Důležitá je včasná reakce. Nepomůže, když
nahlásíte, „Minulý týden tady chodili prodejci“. Zavolejte hned Městskou policii nebo na obecní úřad, jen tak se dá vše
včas řešit.
Nejčastější triky:
Velmi oblíbenou fintou neseriózních podomních prodejců je, že se vydávají za zástupce jiné firmy, než která je
zaměstnává. Přicházejí se speciální výhodnou nabídkou, pro jejíž získání je třeba podepsat novou smlouvu. Důvěřivější
lidé v domnění, že zůstávají u svého dodavatele, jen budou mít levnější elektřinu nebo plyn, smlouvu nakonec
podepíší. V naprosté většině případů tím ale nevědomky přejdou k jinému dodavateli a podepsaný kontrakt je zdaleka
nevyjde tak výhodně, jak čekali. Drzých triků je ale více. Někteří prodejci dokonce navštíveným lidem, často seniorům,
namluví, že jdou pouze zkontrolovat, zda mají správně nastavenou smlouvu a neplatí víc, než musí. Zapíší si veškeré
nadiktované údaje, konstatují, že je vše správně, a nechají si podepsat papír, aby měli pro zaměstnavatele „důkaz“, že
kontrolu provedli. Ve skutečnosti si tak ale nechávají podepsat smlouvu o změně dodavatele.
Když zazvoní u dveří:
1) Důvěřuj, ale prověřuj! - Obchodní zástupce by se měl prokázat průkazem s logem společnosti, kterou zastupuje,
a se svým jménem. (bohužel lze snadno zfalšovat)
2) Můj dům, můj hrad! Pokud sami nemáte zájem o nabídku obchodníka, nepouštějte ho za práh své domácnosti.
Pozváním domů mu dáváte čas a prostor, aby vás dotlačil k podpisu smlouvy.
3) Dejte si načas! Proškolení obchodníci pohotově reagují na odmítavé odpovědi a snaží se vzbudit dojem, že
můžete propásnout neopakovatelnou příležitost. Požádejte obchodníka o návrh smlouvy, všeobecné
obchodní podmínky, platný ceník a telefonní kontakt. Navrhněte mu, že se mu ozvete, pokud vás nabídka
zaujme.

Tři nové lampy nově osvítí cestu u Jamallu.

NOVÉ MANTINELY NA HŘIŠTI ZA SOKOLOVNOU
T. J. Sokol Lukavice byla poskytnuta dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z programu ,,Podpora materiálně
technické základny sportu“, na rekonstrukci mantinelů venkovního hřiště za sokolovnou. Staré, dřevěné mantinely z roku 2001,
které již dosluhovaly, byly demontovány a na stávající nosnou ocelovou konstrukci byly namontovány nové mantinely plastové.
Rekonstrukci mantinelů provedla, po výběrovém řízení, firma RENOV Sport s.r.o. z Mostu. Celková částka za rekonstrukci
mantinelů činí 638 989,-Kč. Poskytnutá dotace z MŠMT činí 460 000,-Kč. Zbývající částku 178 989,-Kč uhradí Obec (150 000
Kč) a T.J. Sokol Lukavice (28.989 Kč).
A. Vítek, starosta T.J. Sokol Lukavice

V úterý 17.11. začali a ve středu 18.11. skončili. Tak rychle byly postaveny nové mantinely na hokejovém hřišti. Starosta T.J.Sokol A.Vítek
děkuje zhotovitelské firmě za dobře odvedenou práci.

Stavba polní cesty „k letišti“ je v plném proudu. Přesto, že už se asfaltuje, její dokončení je plánováno na květen příštího roku.

Děkujeme občanům za strpení nepohodlí v době výstavby chodníku
na dolním konci. Stavba je téměř hotová a chodcům nabídne komfort
v podobě bezbariérovosti a chůze po chodníku bez propadlin.
Součástí stavby je i položení nového kanalizačního potrubí a
posunutí lampy veřejného osvětlení.

Za 3,5 mil. Kč Obec zakoupila areál bývalé firmy AVO. Strategický
objekt téměř v centru obce, pohodlně přístupný ze silnice obec hodlá
využít pro svou techniku (a výhledově možná prodat teletník), dále
např. jako sběrný dvůr nebo může část pronajmout. Možností je
poměrně dost.

POZVÁNKY
NA AKCE

A je dobojováno!
Pro letošní rok mají naši malí závodníci opravdu dobojováno. Sezóna byla jako již mnoho let
zpátky dlouhá začala únorovým halovým mistrovstvím republiky v Havířově a pak již nabrala
rychlý spád. Tradiční dvoudenní závody ve Svatém Jiřím, které lze považovat za „generálku“ na
okresní závody, potom samotné okresní závody hry Plamen v Mladkově, pro starší i krajské
kolo této hry v Litomyšli a pak téměř nekonečný kolotoč závodů v požárním útoku v rámci
Orlickoústecké ligy. Do toho několik málo závodů mimo ligu (letos Rožnov u Jaroměře a
Choceň…), tradiční branná soutěž v Černovíře a na závěr sezóny poslední soutěž branný
závod, který se započítává jako jedna z disciplin do jarní okresní hry Plamen.
O halovém mistrovství republiky a okresní soutěži jsme zde již psali. Na začátku ligových soutěží se zdálo, že
především družstvo starších hasičů nemá po odchodu téměř celého „A“ do dorostu šanci na čelní umístění. Opak byl
pravdou. Vyrovnanými výkony, soudržností celého družstva a především i výbornou partou toto celoroční ligové klání s
náskokem zaslouženě vyhráli. Časy pod 15 vteřin se pro ně staly téměř samozřejmostí.
Také družstvo mladších se letos předvedlo ve výborné formě. Podařilo se jim dosáhnout nejlepšího času ze všech cca
40 soutěžních týmů a z celkových osmi ligových závodů se 7x umístili na „bedně“. Tímto vyrovnaným výkonem stejně
jako jejich starší kamarádi po zásluze obsadili celkové 1. místo.
Toto celé bylo podtrženo i výsledky v soutěži jednotlivců na některých závodech, kdy naši hasiči brali téměř vždy ta
nejlepší umístění. Například v Černovíře byly naše dresy k vidění na nejvyšším stupni vítězů ve třech ze čtyř kategorií.
Za odměnu náš „realizační tým“ zorganizoval již 3. ročník tajného výletu. Tentokrát byl tak tajný, že někteří rodiče
dodnes nevědí, kam jsme děti na tři dny odvezli . Celý výlet byl v duchu poslední přípravy na okresní kolo v branném
závodě. I my vedoucí jsme byli „donuceni“ přípravný branný závod absolvovat, kde nás naši svěřenci s chutí zkoušeli,
penalizovali a udělovali trestné body. Jak celý výlet probíhal a vlastně na všechny hasičské akce a závody letošního
roku se můžete díky našim fotografům podívat na http://sdhlukavice.rajce.idnes.cz
Letošní výkony jsou určitě také výsledkem nejen 5 vedoucích, ale celé party dospělých, která se kolem malých hasičů
utvořila. Byla to sezóna snů, která se těžko bude opakovat. Mladí sportovci si jistě zaslouží uznání a dík za snahu,
přístup k tréninkům a především výborné výkony.
Vedoucí mladých hasičů

Možná jste byli mezi těmi, kdo přišli ochutnat
bramboráky na hody, které druhým rokem pořádali
hasiči. Kdo přišel, neprohloupil. Křapáče byly
výborné, však se jich snědlo z 80 kg brambor. Kdo
není na smažené, mohl si dát třeba buchtu se
švestkami taky dobrý nápad. Hasičům se akce
vydařila a slibují, že chuťovým pohárkům
návštěvníků se budou snažit vyhovět i příští rok.

Družstvo rekreačního volejbalu T.J.Sokol
oznamuje, že zahájilo pravidelné hraní v tělocvičně.
V kompletní pravidelné sestavě mu však chybí 3 až
4 hráči. Pohlaví, věk, ani úroveň hry neřešíme.
Přijďte si každý týden na 2 hodiny protáhnout tělo.
Hrajeme každou středu od 19,45 do 21,45 hod.
Kontaktní osoba
Oldřich Hubálek.

Události z mateřské školy
Na začátku školního roku nám do školky nastoupilo 11 nových dětí. V MŠ máme dvě oddělení Hvězdičky a Sluníčka, ve
kterých je nyní 45 dětí. Od minulého roku máme třídy rozdělené homogenně což znamená, že jsou v nich děti stejného věku. Ve
Hvězdičkách máme umístěné mladší děti a ve Sluníčkách jsou děti předškolního věku. V letošním roce je dokonce 22 předškolních
dětí, které se nejrůznějšími vzdělávacími aktivitami a projekty připravují na školní docházku.
Od září jsme s dětmi stihli nejrůznější akce a činnosti, pro hladký přechod dětí od rodičů do MŠ a akce pro zpestření
vzdělávání. Pro nejmladší děti jsme uspořádali dva adaptační dny, při kterých mohou přicházet do školky se svými nejbližšími a
vyzkoušet si, jak to ve školce chodí.
Další aktivity, které proběhly, jsou projekty „Tady jsme doma“ o poznávání Lukavice a naší země, „Učíme se hrou“
konstrukční a tvořivé dovednosti dětí, „Bramborové tvoření“,“ Moje tělo“ a větší projekt „Jsme to, co jíme“, do kterého se zapojili
děti se svými rodiči a tvořili zdravá jídla v prostorovém provedení. Dále předškolní děti navštívily ekocentrum Paleta, ve kterém
pekly placky s Popelkou, v příjemném prostředí statku v Oucmanicích. Na konci listopadu dokončíme plavecký výcvik. Nadále nás
čeká spousta zajímavých vzdělávacích činností a programů i pro rodiče a ostatní veřejnost.
Veronika Středová

SVĚTLUŠKY V LUKAVICI (malé skautky)
Minulý školní rok byl velmi aktivní. Již v listopadu jsme se zúčastnily letohradské soutěže Tvrz Orenov, která byla na motivy
televizní soutěže Pevnost Boyard. Tento rok byla poprvé určena i mladší kategorii. Úkoly byly sice nesnadné, ale s odvahou a
herním zápalem jsme si soutěž velmi užily.  Další akcí byla pozvánka na Cestu tmou aneb stezku odvahy pro vesnici Lukavice.
Tma, vítr a mrholení nebylo zrovna naše ideální objednané počasí, proto mě velmi mile překvapilo a potěšilo, že se u hřbitova sešli
usměvaví odvážlivci, kteří tuto stezku s úspěchem absolvovali.  V prosinci jsme se sešli v žamberecké skautské klubovně na
rukodělném dopoledni. Světlušky si zde vyrobily několik dárečků pro rodinu a před Vánoci jsme jely na zimní akci do letohradské
skautské klubovny. Zde jsme strávily krásný víkend plný her, zpívání, rozdávání dárečků a nechyběla ani honba za zlým skřítkem
Grinčem, který nesnáší Vánoce a snaží se je kazit všem kolem. V lednu jsme si nazuly brusle a jely jsme si zlepšit naše bruslařské
dovednosti do Žamberka. Mezi naše největší zážitky ale patřila účast na skautské umělecké soutěži, která se koná jen 1x za dva
roky. Soutěží se zde v kategorii divadelní, výtvarné a pěvecké. Již od prosince jsme pilně trénovaly písničky na vystoupení. V březnu
jsme jely až do Dobříše (za Prahu) a tam jsme v historických převlecích zazpívaly určenou historickou píseň a vlastní vybranou
píseň z pohádky Tři bratři. Sice jsme nevyhrály, ale dostaly jsme velkou pochvalu za vystupování v dobových převlecích. Kromě
této soutěže jsme si tam mohly vyzkoušet střílení lukem, boj s mečem či kyjem, navlékly jsme si na sebe i skutečné brnění, tančily
jsme historické tance a hrály moderní deskové hry.  V klubovně se pak uskutečnilo promítání pro rodiče, aby na vlastní oči viděly,
co jejich ratolesti v Dobříši „prováděly.“ Poslední akcí v tomto roce byl samozřejmě úžasný letní tábor u Rokytnice. Kromě krásného
počasí jsme si užily i táborovou hru Olymp, ve které se 4 skupinky odvážlivců snažily stát se příštími bohy Olympu. Někteří si zde
poprvé vyzkoušely noční hlídku, vaření, řezání dřeva či hru chrchel boj dvou zápasnic v plavkách na mýdlové podložce. Lukavické
světlušky byly velmi statečné a šikovné. Snad i příští rok bude tak veselý jako byl tento. 
Napsala: Mgr. Lenka Moravcová, DiS. Delfí (vedoucí lukavických světlušek) 
Foto z Umělecké šestky:

Cesta metrem
v Praze na Uměleckou šestku:

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 převzala starostka v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR cenu za I. místo v soutěži Komunální
politik roku 2015, o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy, kategorie veřejná zeleň. Soutěž se konala pod
záštitou ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtové. V soutěži byl přihlášen projekt Alej Hliníka II. etapa a výsadba květinového
záhonu před ZŠ. Vyhlášení moderovala J. Voldánová a zúčastnila se ho řada významných hostů. Foto
http://www.prolight.cz/album/2015-11_Komunalni_politik_roku/

ZAHRÁDKÁŘI
v Lukavici

14. září uspořádali zahrádkáři výlet do Polska. Cílem byla mj. i
návštěva japonské zahrady.

Bohatý program letošního jubilejního Dne zahrádkářů, spojeného s výstavou historických vozidel a kontrolou z Četnické pátrací
stanice, navštívilo 450 návštěvníků. Zahrádkáři děkují všem, kteří se podíleli na jeho organizaci. Zvláštní poděkování patří za
organizaci výstavy veteránů p. Ivo Kalouskovi a za ochotu při instalaci exponátů Leopoldu a Tomáši Paďourovým.

Letošní úroda jablek prověřila lukavskou moštárnu. Obsluha zvládala
páteční fronty, i když se někdy moštovalo až do 22 hod.

V letních měsících došlo k poškození dětského kolotoče na hřišti u sokolovny. Oceňujeme, že se původce přiznal a s obcí se
domluvil na finanční kompenzaci. Díky tomu mají děti nový kolotoč a obec přidala i novou houpačku.

Nový herní prvek na školní zahradě u dětí zabodoval.

Prvního září poprvé usedlo do školních lavic v naší škole dvanáct prvňáčků. Přivítat je přišli i zástupci obce.

Veřejné prostranství obce
V některých vyhláškách obce se vyskytuje pojem „veřejné prostranství“. Co si pod tímto pojmem představit?
Veřejné prostranství je definováno v § 34 zákona o obcích jako „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
Jde o souhrn veřejně přístupných míst sloužících všem na základě obecného užívání, podobně jako je tomu u cest podle zákona o
pozemních komunikacích. Prostor, který splňuje tuto definici, je veřejným prostranstvím přímo ze zákona bez ohledu na vlastníka.
Jde o jedno ze zákonných omezení vlastnického práva, ať již je vlastníkem pozemku stát, obec či soukromá osoba. Vlastník nemůže
obecné užívání svého majetku vyloučit ani omezit, například tím, že by jej oplotil, a znemožnil tím veřejnosti přístup. Může chtít
pouze náhradu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do
našich domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky a informace o činnosti Charity, a všem občanům
nabídnou možnost přispět potřebným.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní
charitě daří podporovat některé služby na Orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu 504 skupinek koledníků celkem 2.309.509,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává
Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na:
- zajištění služby domácí hospicové péče
- zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
- zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní
místo v České Třebové
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016
- Zajištění služeb na Orlickoústecku:
Charitní pečovatelská služba
- Domácí hospicová péče
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Občanská poradna
- Centrum pod střechou v Letohradě
- Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně
- Rodinné centrum Kopretina Sloupnice
- Přímá pomoc
- Mimořádné situace
- Fond na rozvoj současných projektů
- Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)
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.
Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz, regionální informace k TS a k činnosti
Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci.
Podporou charitních služeb sbírka pomáhá konkrétním lidem.
Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní charita pomoci např.:
● Pečující rodině Š. a pacientovi domácí hospicové péče
Paní Š. pečovala se svými nejbližšími o svého 84letého tchána s onkologickým onemocněním. Rodině pomáhaly sestry domácí
hospicové péče a paní Š. uvádí své zkušenosti:
„Sestřičky k nám jezdily dvakrát denně, kdykoli jsme mohli zatelefonovat a poradit se. Ráno udělaly hygienu, pomohly mi přesunout dědečka
na postel, poradily nám spoustu praktických věcí - jak člověka chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát pít brčkem, kdy lžičkou atd. Dědeček
byl nejdřív ve stresu a nervózní, bylo pro něj těžké přijmout stav bezmocnosti, protože celý život byl velmi aktivní. Měl metastázy v kostech,
takže sebemenší pohyb byl pro něj velmi bolestivý. Postupně se ale medikací bolesti zmírnily, a on se zklidňoval. Sestřičky konzultovaly jeho
stav s hospicovým lékařem, kdykoli jsme jim mohli zavolat a poradit se, v případě potřeby přijely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, a
proto se cítila jistě. Byli jsme až překvapeni, jak to vše nesla klidně.
Dědeček zemřel po třech týdnech, a zemřel tak, jak si přál klidně, doma mezi svými. Pro nás to byly nezapomenutelné tři týdny. Stihli jsme si
říct to, co bylo potřeba. Bylo to fajn pro něj i pro nás.
Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli mít doma, a že nám Charita pomohla. Byla to pro nás velká jistota. Všechny sestřičky byly úžasné,
měli jsme pocit, že dědeček pro ně není jen pacient, ale blízký člověk. Všechny, které k nám chodily, byly nesmírně vitální, lidské, jemné, a
přitom profesionální. Vždy si věděly rady a velmi dobře odhadovaly situaci přímo na místě…. Bylo by dobré, kdyby lékaři v ordinacích tuto
variantu rodinám nabízeli. Ne každý může zůstat doma a pečovat o svého blízkého, ale často to lidé chtějí udělat, a s Charitou to jde.“
● Klientům Šance pro rodinu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Pracovnice terénní sociální služby dojíždějí do rodin, jejímž členům pomáhají v různých oblastech života. Sociálním pracovnicím této
služby se podařilo:
ukázat několika rodičům, jak se efektivně připravovat do školy se svým dítětem
zlepšit prospěch několika dětí ve škole
podpořit maminku se synem v hledání nového bytu, kam se mohli přestěhovat
posílit maminky v jejich kompetencích, aby se staly samostatnější v péči o své dítě
podchytit v začátcích některé problémy v rodinách a kontaktovat příslušného odborníka - psychologa, psychiatra, logopeda.
pomoci několika rodinám získat přehled o svých financích a sestavit rodinný rozpočet
pomoci při řešení exekucí kontaktovat věřitele, soudce apod.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz
www.uo.charita.cz

ÚP ČR nabízí pro osoby se zdravotním postižením možnost pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitace představuje komplexní systém aktivit, jehož cílem je usnadnit
návrat osob se zdravotním postižením na trh práce.
Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání
nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných
podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Klade si za cíl, na základě vytvořených
postupů a s důrazem na individuální přístup ke zdravotně postiženým, zvýšit šance jejich uplatnění na trhu
práce.
Pracovní rehabilitaci je třeba chápat jako dlouhodobý proces, který vychází z:

individuálního přístupu k osobám se zdravotním postižením

individuálního plánování procesu pracovní rehabilitace

multidisciplinárního přístupu během celého procesu pracovní rehabilitace (tj. zapojení odborníků z různých
relevantních oblastí v období plánování i realizace)

zjištění a stanovení pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením (tj. důraz na tzv. pozitivní
pracovní
rekomandaci tedy to, co je v rámci svého aktuálního zdravotního stavu člověk schopen
vykonávat)
Pracovní rehabilitace je vymezena legislativně, tj. je zahájena v okamžiku podání Žádosti o PR, kterou
podává oprávněná osoba na místně příslušném ÚP ČR.
Informace ohledně pracovní rehabilitace můžete získat telefonicky, emailem nebo osobně na kontaktu: Bc.
Jaroslava Rollerová, tel. 950 172 441, email: jaroslava.rollerova@uo.mpsv.cz

Upozornění Úřadu práce ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a
nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti
poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do
31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně
300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na
klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost
občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod
(kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim
může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný Nový rok

Vám přeje Obecní úřad Lukavice

www.obeclukavice.cz

