ČÍSLO 2/2016 + příloha

ROČNÍK XXII

Nikdy nelituj, že jsi ve svém
životě někoho poznal.
Dobří lidé ti dají štěstí.
Od zlých lidí máš zkušenosti.
Ti nejhorší ti dají lekci.
A ti nejlepší
vzpomínky…..

Všem našim
čtenářům přejeme
dovolenou plnou
odpočinku, krásných
zážitků a šťastných
návratů.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém jednání dne 29.3., 19.4., 17.5.2016 m.j.:
Vzalo na vědomí:
informaci o jednání se zástupci LZS a.s. ve věci špatného stavu polních cest
- nabídku f. Recycling na provozování sběrného dvora v „AVU“.
- Info o systému provozu sběrných dvorů v okolních obcích
- Termín konání auditu 2.6.
Schválilo:
budoucí směnu pozemků 1439/5 a 1439/6 za část 1946/4 mezi B.S. a obcí. Jedná se o narovnání vztahů k pozemkům
v tzv. „Anenské“ ulici. Po zaměření bude návrh směny zveřejněn. Náklady na GP a vklad do KN uhradí obě strany
stejným dílem.
- Žádost J.a I.K. o povolení vybudování sjezdu z místní komunikace p.č.1986/1.
- Žádost M.K. o povolení vybudování sjezdu z místní komunikace p.č.2059/1.
- Poskytnutí finančního daru nově narozeným dětem A.Ž. a T.D.
- Žádost fotbalového oddílu TJ Sokol o zakoupení osiva a hnojiva na trávník fotb.hřiště.
- Veřejnoprávní smlouvu s městem Žamberk o výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací orgány města Žbk namísto orgánů obce Lukavice
- Smlouvu Pard. krajem o podmínkách provedení stavby „Rekonstrukce chodníku v obci Lukavice“.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o právu provést stavbu Vyhnálek rozšíření kNN
- Poskytnutí fin.příspěvku Nadačnímu fondu Orlickoústecké nemocnice „S námi je tu lépe“ ve výši 3.000 Kč.
- Žádost J.P. o povolení vybudování sjezdu z místní komunikace p.č. 1966/1
- Podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče. (celk. náklady
900 tis. Kč, dotace 50%, hasiči přispějí 50 tis. Kč)
- Nabídku M.Č. prodat obci za 1 Kč 1/12 p.p.č. 1406/38. Obec uhradí náklady spojené s vkladem do KN.
- Žádost L.B. a J.B. o povolení vybudování sjezdu z místní komunikace p.č.4294 za podmínky, že nebude pokácen
žádný ze stromů tvořící alej ke hřbitovu
- Smlouvu s Pard. krajem o poskytnutí dotace na akci „Besedy“ ve výši 15.000 Kč
- Darovací smlouvu s. f. Ekola České Libchavy o poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč na akci „Besedy“
- Smlouvu s Pard. krajem o poskytnutí dotace z POV ve výši 100.000 Kč na nákup sekačky s vysokozdvižným košem
- Rozpočtové opatření č.2 a 3/2016
- Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2016/2017 včetně závazku úhrady zvýšených výdajů na
vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem
- Poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na provoz služeb Oblastní charity poskytnutých občanům obce Lukavice
- V zájmu zachování důstojnosti místa, nevypůjčování zasedací síně pro konání soukromých oslav.
- Seznam pozemků, které by měly být zapsány do pasportu místních komunikací
- Po jednání s SPÚ a dohodě o budoucí další stavbě polní cesty (od kravína střed, přes Karlovice k rozvodně) oslovit
firmy s žádostí o podání cenové nabídky na zhotovení projekt. dokumentace
- Darovací smlouvy s místními spolky o poskytnutí finančních darů (nahrazuje příspěvky na činnost)
Neschválilo:
- nabídku f. Global invest na darování pozemků v lokalitě pod farmou Martinek + 50 tis. Kč za to, že obec vybuduje
cestu k pozemkům, které prodává Global jako stavební.
návrh M.Š. k podanému návrhu na dělení p.p.č.1977/1.
reagovat na nabídku SPÚ k pronájmu pozemku 215/58

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky
Březen
 Jakub Sklenář
Duben
 Tomáš Koblížek
 Jeroným Vyplel
Děti jsou stupně do nebe.

B. Němcová

Blahopřejeme jubilantům
Červen

Jarmila Gregárková

Bohuslava Hubálková

Jan Macháček

Miroslav Švec

Anna Kalousková

Milena Betlachová

Ludmila Fajglová

Jarmila Hubálková
Červenec

Jiří Dudek

Anna Vítková

Oldřich Rous

Anna Gregárková

Miluška Vítková

Jiřina Kalousková

Anna Slavíková

Josef Šafář
Srpen

Marie Šípková

Ivan Holeček

Věra Šafářová

Antonín Doleček

Helena Lehká
Září

Miroslav Slavík

Františka Rýznarová

Václav Mikyska

Jiřina Lipenská

86 let
80 let
70 let
60 let
85 let
88 let
70 let
89 let
82 let
83 let
85 let
60 let
83 let
82 let
80 let
60 let
86 let
70 let
83 let
83 let
50 let
88 let
50 let
87 let
84 let

V záplavě květin jsme zastihli jubilantku p. Bohuslavu
Hubálkovou. K jejím 80. narozeninám přišla popřát celá
řada sousedů, kamarádů a zástupců spolků. Připojujeme se i
my tak ještě jednou - hodně zdraví a životního optimismu!

Krátké zprávy











Napravo vedle „AVA“ je trvale umístěn kontejner
na bioodpad, který mohou občané zdarma
využívat. Další kontejner střídá své stanoviště na
různých místech v obci. I ten je možno využít k
odložení bioodpadu.
Sběr odpadů proběhne 29. července
Letní provoz knihovny naposledy bude otevřeno
28. června, znovu se pak otevře v neděli 4. září.
Na četné dotazy jak to vypadá s kanalizací, musím
stále odpovídat, že výsledek podané žádosti o
dotaci ještě nemáme. Mezitím probíhají projektové
práce na zhotovení přípojek.
Od 11.7. do 12.8 budou prázdniny i v mateřské
škole v Lukavici
Kontakt na správce kurtů u sokolovny F.Šubrt tel.:
723 901 850
15.6. bude uzavřena prodejna Konzum v Lukavici z
důvodu konání inventury
Nezapomeňte se přihlásit do soutěže Rozkvetlá
Lukavice

Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát.
M. V. Martialis

Nemáte náhodou uložený různý
stavební aj. materiál na veřejně
přístupném obecním pozemku?

Vzpomínáme

Pokud je obecní pozemek veřejným prostranstvím ve
smyslu § 34 zákona o obcích, může se v takovém případě
majitel předmětných věcí dopustit přestupku zabrání
veřejného prostranství dle § 47 odst. 1 písm. h) zákona o
přestupcích. Po obeznámení se se všemi okolnostmi je pak
případně možné zahájit přestupkové řízení. Jeho
výsledkem bude rozhodnutí, kterým lze majiteli věci
umístěné na veřejném prostranství uložit pokutu až do výše
50 000 Kč.
V případě, že by majitel věci z veřejného prostranství
neodstranil, je možné se toho domáhat prostřednictvím
občanskoprávní žaloby na vyklizení pozemku adresované
civilnímu soudu.
Zdroj: Veřejná správa

Březen

Květen




Marie Krejsová

77 let

Věra Hladíková
Miloš Průša
Růžena Kalousková

90 let
33 let
85 let

Život máme jen půjčený, ne darovaný.

P. Cyrus

D. Dostálová, evidence obyvatel

CO HLÍDAT PŘI KOUPI POZEMKU?
Pěkných stavebních pozemků je stále méně. Některé mají i nějaký kaz na kráse. Radost z pozemku na dům snů vám snadno
zkazí, když zjistíte, že na něm vlastně stavět ani nemůžete. Aby se vám něco podobného nestalo, je dobré si pár věcí prověřit.

ZKONTROLUJTE KATASTR
List vlastnictví vám na požádání poskytnou na příslušném katastru nemovitostí nebo na czechpoint.cz. Najdete tu i informace
o věcném břemenu.


JE TU PŘÍSTUPNÁ CESTA?
Zjistěte si, zda ke kupovanému pozemku cesta vede a zda ani kousek neleží na cizím pozemku. A hlavně to, zda budete moci
cestu bez problémů využívat.



PROJDĚTE ÚZEMNÍ PLÁN
Projděte územní plán, jestli se náhodou hned vedle neplánuje nějaká stavba, která by vám bydlení znemožnila nebo
znepříjemnila.



PROVĚŘTE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Zjistěte, jak jste na tom s kanalizací, vodovodem, plynem, elektřinou. Zda jsou zkolaudovány a přivedeny až na pozemek.
Ptejte se i na předpokládaný příkon, aby na něj byla v síti kapacita. Zkontrolujte i signál mobilního telefonu a poptejte se na
příjem televize.



VZDÁLENOST OD DRÁTŮ JE DŮLEŽITÁ
Pro stavbu je potřeba, aby byl pozemek v dostatečné vzdálenosti od vysokého napětí a vodního toku nebo rybníka - tedy aby
byl mimo ochranné zóny. A taky si dejte pozor, aby pozemek nebyl v záplavové zóně.



KAM CHODÍ SLUNCE?
Pozemek si prohlédněte v různých denních dobách, ať zjistíte, jak je osluněný. Za trochu bádání stojí i podloží.

Zajímá vás, jak vypadalo okolí vaší obce téměř před 200 lety?
Zajímá vás třeba z profesního hlediska, kudy protékal krajinou vodní tok, nebo kde se na území vaší obce nacházely v první
polovině devatenáctého století rybníky? Kudy probíhaly tehdejší komunikace? Potřebné mapy jsou již dostupné také na
internetových stránkách. Pokud budete mít štěstí, dohledáte nejen naskenované obrázky malého výřezu konkrétního katastrálního
území, ale rovněž „bezešvou“ mapu stabilního katastru pro území většího rozsahu, kterou lze porovnat například se současným
zobrazením leteckého snímku či současným stavem území zakresleného na dnešních mapách!
Kde hledat na internetu?
Zásluhou digitalizace fondů historických map uložených v archivech ÚAZK byly naskenovány všechny dostupné císařské otisky,
které byly po rozpadu Rakouska-Uherska delimitovány z Vídně do Prahy. Naskenované listy císařských otisků lze dohledat na
webových stránkách ČÚZK pro území celé České republiky. Na adrese geoportal.cuzk.cz rozklikněte nejdříve záložku Archivní
mapy. Potom doporučujeme otevřít pomocí tlačítka označeného jako Zjednodušený výběr archiválií mapovou službu, která je
uživatelsky velmi přívětivá. Pokud se vám podařilo zvětšit požadované místo na mapě, potom kliknutím do mapy se otevře nové
okno se všemi dostupnými naskenovanými archivními mapami zobrazenými v miniaturách. Kteroukoliv takto vyobrazenou
archivní mapu je možné postupně zvětšovat a prohlížet v novém okně detailu.
Sada císařských otisků je k dispozici v náhledech mezi prvními mapami, hned za indikačními sankcemi. Zastavěnou část větších
obcí a měst najdete vykreslenou většinou samostatně, protože zastavěná území byla mapována v podrobnějším měřítku 1 : 1440.
Zbytek katastrálního území byl mapován v sáhovém měřítku 1 : 2880. Indikační skica je velmi cenným podkladem pro všechny,
které zajímá historie, protože obsahuje čísla domovní označená černými nebo karmínovými číslicemi (tato čísla domovní se velmi
často shodují dodnes s čísly popisnými). Všechny záznamy jak v pozemkových knihách, tak matrikách mají totiž vazbu na číslo
domovní.
Mapy stabilního katastru v měřítku 1 : 2880 neobsahují čísla domovní, ale pouze čísla parcel, a to ve dvou samostatných řadách.
Pozemkové parcely jsou označeny karmínovou barvou a stavební parcely barvou černou. Totéž platí rovněž i pro císařské otisky!
Indikační skici na rozdíl od císařských otisků nejsou uloženy v ÚAZK, ale jsou to archiválie fyzicky uložené v příslušných
regionálních archivech, jako v Zemském archivu v Opavě nebo Moravském zemském archivu v Brně a Národním archivu v Praze.
Velkou nevýhodou historických map zveřejněných na geoportálu ČÚZK ve formě naskenovaných obrázků je to, že je mnohdy
obtížné zjistit, kde se vybraný objekt ve skutečnosti nachází. To platí především pro skeny císařských otisků. Ty si můžeme
představit, jako bychom měli k dispozici puzzle, které nejsou ani rozstříhány a nemůžeme je tudíž jednoduše sestavit do jednoho
celku. Pokud však jednotlivé výřezy naskenovaných císařských otisků georeferencujeme, tak máme možnost tento puzzle s
pomocí specializovaného programového vybavení poskládat do jednoho celku nejen pro jedno katastrální území. Tak byly mapy
stabilního katastru v době monarchie tisknuty. S pomocí dnešní techniky můžeme totiž vytvořit bezešvou mapu pro libovolně velké
území! Georeferencované císařské otisky nám umožní se velmi dobře zorientovat při prohlížení indikační skici, kde jsme
dohledali číslo domovní třeba rodné chalupy našeho prapradědy. Stačí následně přečíst číslo dotčené stavební parcely na indikační
skice a následně ho dohledat na císařském otisku. Potom zjistit současný stav území na aktuálním leteckém snímku, který se s
císařským otiskem kryje, je velmi jednoduché. To je příklad časté úlohy řešené v praxi. Georeferencované císařské otisky mají
tudíž mnohonásobně vyšší užitnou hodnotu než originální skeny této cenné archiválie.
Zdroj: Veřejná správa

Sdružení obcí Orlicko společně se svazkem obcí Lanškrounsko
zorganizovalo společný nákup energií na burze pro rok 2017,
úspora je téměř 10 milionů korun
Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci se svazkem obcí Lanškrounsko nakoupilo pro své členské obce, dvě vodohospodářské
společnosti a řadu dalších obecních organizací a spolků elektřinu a zemní plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Celkem se na komoditní burze obchodovalo pro rok 2017 přes 18 tisíc megawatthodin elektřiny a 24 tisíc megawatthodin zemního
plynu. Společným nákupem na komoditní burze se podařilo snížit ceny obchodovaných komodit oproti roku 2016 v průměru o 30
procent, což znamená celkovou úsporu 9 milionů a 600 tisíc korun.
„Rozhodli jsme se využít poklesu cen energií ze začátku roku a zajistit si dodávky na příští rok za pokud možno co nejnižší ceny. To se
podařilo. U silové elektřiny nám cena klesla meziročně o 23 procent a dostala se pod 700 korun za megawatthodin. Zemní plyn
nám zlevnil dokonce o 36 procent pod 400 Kč/MWh,“ informoval předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala.
Sdružení pro své členy nakupuje energie na kladenské komoditní burze od roku 2012. Už tradičně se nákupu účastní města
Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Žamberk a Králíky, městysy Dolní Čermná a Kunvald a obce Albrechtice, Čenkovice,
Červená Voda, Dlouhoňovice, Dolní Morava, Helvíkovice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Kameničná, Krasíkov,
Klášterec nad Orlicí, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mladkov, Mistrovice, Nekoř, Pastviny, Písečná, Tatenice, Těchonín,
Výprachtice, Záchlumí a Žichlínek. A také celá řada příspěvkových organizace a spolků z měst. „Nově se k nákupu připojily i Jamné
nad Orlicí, Strážná a Trpík,“ doplnil Petr Fiala.
Společného nákupu na komoditní burze letos poprvé využila i společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
„Vysoutěžené ceny pro nás znamenají úsporu nákladů u elektřiny o téměř 1 a půl milionu korun, na zemním plynu v příštím roce
ušetříme dalších 300 tisíc,“ uvedl ředitel společnosti Bohuslav Vaňous. Předseda Sdružení Petr Fiala k tomu dodává: „Díky VaKu se
zvýšil celkový soutěžený objem a tím jsme se stali pro dodavatele zajímavější. Vítám i vlastní úsporu nákladů ve VaK, kde
většinovými vlastníky společnosti je samospráva“.
Vyčíslení úspor dosažených centralizovaným nákupem konkrétně pro obec Lukavici činí za elektřinu 43.400 Kč a za plyn 57.978 Kč
dodává starostka Severová.

Máme předběžné oznámení o úspěšnosti naší žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi. Pokud bude vše potvrzeno, proběhne její
oprava v letošním roce..

Na hřbitově provádíme nátěr fasády márnice. Nová bude
také informační vitrína.

U „Ava“ probíhá stavba nového oplocení.

Co nového v obci...

Po dokončení a před kolaudací je stavba polní cesty „K letišti“.

Starou shnilou, ale velmi oblíbenou lavičku kolem lípy na
dětském hřišti u sokolovny nahradila zbrus nová, kterou vyrobil
M.Dudek.

Z dílny M.Dudka je i stojan pro leteckou informační mapu naší
obce, kterou najdete na návsi a také na webových stránkách
obce.

S nedočkavostí sledujeme dlouho očekávanou proměnu Pohostinství U Malečků . Fasáda už se začíná vybarvovat. Doufáme, že
v příštím čísle Občasníku už zveřejníme fotku hotového díla.

Hasiči se na to dobře vyspali a na vavřínech prý neusnou
Letošní jaro bylo na závody opět bohaté. Oblíbené dvoudenní „spací“ závody ve Svatém Jiří na začátku května byly
následovány ligovými závody v požárním útoku na Kunčicích, v Přívratu a také na „domácím hřišti“. Nejdůležitější ale
bylo okresní kolo celostátní hry Plamen, které se koná tradičně, až na malé výjimky, poslední květnový víkend v
krásném sportovním areálu v Mladkově. Pro starší je případný úspěch v okresním kole vstupenkou do kola krajského
(postupují první 3 družstva), pro mladší je okresní kolo této hry konečnou.
Za pěkného počasí jsme v pátek 27. května vyrazili s jedním družstvem starších a dvěma družstvy mladších hasičů
směr Mladkov. Na těchto závodech jsou k vidění všechny disciplíny vypsané pro jednotlivé kategorie (tedy pro mladší 5
a pro starší 6), ve kterých se snoubí rychlost, šikovnost, ale i vytrvalost a kolektivní myšlení. Samotný výkon mladšího A
týmu byl excelentní, kdy hned ve 3 disciplínách vyhráli s rekordními časy a celkově tak po zásluze obsadili 1. místo. Ale
ani B tým se nemusí za své výkony stydět. V celkové konkurenci 39 družstev obsadili místo 12, a to i přesto, že členy
týmu jsou i prvňáčci a druháčci. Starší hasiči zde měli tradiční
silné soupeře, hlavně z Kunčic a Dolní Dobrouče. Z boje o první
místo nakonec nejlépe vyšli ti naši, takže jsme si v sobotu
odpoledne vezli domů dvoje zlaté medaile. Protože jsme
spěchali na dětský den v Lukavici, nestihli jsme zaslouženou
zmrzlinu, ale my si to jistě někdy vynahradíme. Starší hasiči teď
téměř denně znovu trénují, aby pokud možno ještě vylepšili své
výkony v krajském kole, které se koná 10. 11. června ve Skutči.
Kolektiv vedoucích mladých hasičů

Organizovaný mumraj na hřišti je neklamným znamením, že
se konají hasičské závody. Počet soutěžních družstev byl letos
rekordní - 46, přesto pořadatelé vše zvládli a ještě domácí
stáli na bedně.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

93 rybářů soutěžilo v sobotu 28. května na rybníku Mostiska o živého čuníka, zatímco diváci, kterých je každým rokem více, si
pochutnávali na rybích specialitách z grilu i udírny. Čuník tentokrát putoval do Chocně. Pořadatelé děkují všem sponzorům za
příspěvky do tomboly.

Tyto úseky chodníků se letos dočkají opravy.

V nejbližší době dojde k výměně 9 stožárů a
světel tzv. „zahradního“ veřejného osvětlení.
Betonové stožáry nahradí nové pozinkované,
světla budou ledková.

Přes 40 děr vytvořilo
ptactvo ve fasádě
školy. V březnu se je
pokusila firma
zadělat tak, aby
ptáky odradila od
hnízdění, což se
p r o z a t í m
podařilo.Vyzkoušeli
jsme už všechno, ale
ve fasádě se jim moc
líbí. Pokud víte někdo o nějakém zaručeném řešení, rádi si necháme
poradit. P.S.: Postřílet ptactvo nejde, je chráněné…

22. března jsme si „vybrali“ součást výhry v soutěži Komunální politik roku, kterou byla nabídka prohlídky PS Senátu ČR.
Prohlídku jsme spojili s večerní návštěvou představení Naši furianti v Národním divadle.

Druhý květnový víkend uspořádala Obec a p. Jiří Holzner v zasedací síni výstavu modelů letadel a bojové techniky období od
II. světové války po současnost.

Fotbalový oddíl TJ Sokol Lukavice se letos ujal pořádání Pálení čarodějnic a stavění máje. Pro děti byla připravena soutěž o
nejlepší masku čarodějnice a Harryho Pottera. Za odměnu dostaly k snědku pečené useknuté prsty
celozrnné.

Vítěznou maskou letošního Dětského maškarního karnevalu, pořádaného
TJ. Sokol Lukavice byl vánoční stromeček v podání Emy Kaškové. Na
obecního rytíře byl starostkou pasován její bratr Daniel, který měl na svém
„brnění“ vyobrazen obecní znak. Oceněno bylo celkem 10 nejlepších
masek.

Lukavští zahrádkáři měli zastoupení v
oblastním kole floristické soutěže, kde
soutěžily Dana a Monika Sklenářovy a
umístily se na 2. a 3. místě. V oblastním kole
soutěže Mladý zahrádkář Eliška Šípková
vyhrála a postupuje do národního kola,
které se koná ve dnech 17. 19.6 v Praze.

Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady? Potřebujete pomoci
se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého? Chcete něco změnit?
Kontaktujte SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA odboru sociálních věcí a zdrav. Městského úřadu v Žamberku, který Vám ZDARMA poradí,
pomůže nebo zprostředkuje pomoc.
V jakých oblastech vám může sociální pracovník pomoci?
Bydlení
pomoc při udržení stávajícího bydlení
- pomoc s hledáním náhradního bydlení
Finance
poradenství a podpora správného hospodaření s financemi
- sestavení domácího rozpočtu
- pomoc při řešení dluhů a exekucí, spolupráce při sjednání splátkových kalendářů
- poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a sociální dávek
Zaměstnanost
podpora při vyhledávání zaměstnání
- pomoc při vyplňování formulářů, při sepisování životopisů
- podpora pravidelné docházky do zaměstnání
Jednání na úřadech a institucích
pomoc při komunikaci a jednání na úřadech
- poradenství v oblasti sociálního zabezpečení
- pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy
- pomoc při vyřizování osobních dokladů
- doprovod při jednání na úřadech
Zajištění péče druhé osoby
poradenství a pomoc v oblasti zajištění péče o osobu blízkou
- poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby
Pomoc při řešení dalších sociálních situací, jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního pracovníka
Sociální pracovník vždy:
respektuje Vaše soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu
- poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti, sociálního postavení,
náboženského vyznání či sexuální orientace
- nabídne možnosti řešení situace a respektuje Vaše rozhodnutí a můžete kdykoliv spolupráci ukončit
- podporuje samostatnost a schopnosti klientů
- přistupuje ke každému individuálně a je pro Vás partnerem
- dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem
Komu může sociální pracovník pomoci?
osobám se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním) nebo duševním onemocněním
- osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné osoby
- osobám omezeným na způsobilosti k právním úkonům a opatrovníkům
- osobám ohroženým sociálním vyloučením, které je důsledkem stáří, zdravotního postižení, jiné sociální události nebo
které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině
- osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
- nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy (nízké příjmy, zadlužení)
Sociálního pracovníka může navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci,
neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat. Sociální pracovník je terénní pracovník, proto je vhodnější kontaktovat sociálního
pracovníka telefonicky, případně emailem a domluvit si osobní setkání a na základě domluvy Vás může sociální pracovník osobně
navštívit.
Kontakty
Bc. Miroslava Trulíková
Monika Břízová, DiS.
Mgr. Dagmar Ducháčková
tel.: 465 670 283
tel.: 465 670 237
Tel.: 465 670 230
email: m.trulikova@zamberk.eu
email: m.brizova@zamberk.eu
email: d.duchackova@zamberk.eu

Petropavlovský nohejbalový turnaj již po osmé.
Letos poprvé se již tradiční Petropavlovský turnaj v nohejbale neuskutečnil v Žamberku na hřišti, ale v Lukavici pod
střechou místní Sokolovny 30. dubna.
Do turnaje nastoupilo šest dvojic, které se vzájemně vylosovaly. Před zápasem se hráči neplánovaně posílili domácím štrúdlem
opět od Alči Urbánkové (měl se podávat po skončení turnaje), po kterém ale nohy neztěžkly, naopak dodal potřebnou energii. Hry
byly svižné a téměř vyrovnané. Celkem jsme odehráli patnáct zápasů po dvou vítězných setech, které rozhodly o vítězi turnaje.
Tím se stala dvojice Jakub Komůrka (Helvíkovice) a Jan Vrba (Písečná). Jako první obdrželi putovní pohár, pohár pro vítěze, každý
diplom a medaili. Jako první si také vybírali z připravených věcných cen. Druhé místo vybojovala dvojice Petr Doleček (Letohrad) a
Petr Bílý (Žamberk), jako třetí se umístili Patrik Kubíček (Líšnice) a Roman Zecha (Žamberk), čtvrtí byli Roman Kubíček (Líšnice) a
Pavel Urbánek (Lukavice), páté místo brali Roman Šafář (Žamberk) a Kamil Martinec (Žamberk) a šesté Petr Jedlička
(Dlouhoňovice) a František Knápek (Žamberk).
O žaludky zúčastněných se perfektně postarali Michal Kristek a Roman Šafář.
Na závěr patří poděkování všem, kteří byli na místě, ať už jako hráči nebo diváci. Turnaj zdokumentovala na fotografiích Dita
Urbánková. Standardem byla a je vždy vzorně připravená sokolovna a skvělá spolupráce s Vlastikem Severou a Filipem Šubrtem.
Na další turnaj v nohejbale (tentokrát vánoční) se můžeme těšit letos na 17. prosince, opět do Lukavice. Doufám, že se ve zdraví
sejdeme.
Pavel Urbánek

fotografie pořídila Dita Urbánková. Na připojených fotografiích vítězové turnaje Jakub Komůrka a Jan Vrba, na druhé
fotografii účastníci turnaje + Michal Kristek jako obsluha.

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad se konal v pátek 10. června 2016 ve 21 hod v zaplněném kostele v Lukavici
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH. Na úvod zazněla Pocta Karlu IV v podání Barbory Hofmanové za varhanního doprovodu Dagmar
Dvořáčkové. Dále se o kulturní zážitek postarali členové MORAVIA QUINTETu - Petr Hladík - flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš
Broda – klarinet, Jan Dvořák – fagot, Oldřich Bartík - lesní roh. Na varhany je doprovázel Marcin Armaňski z Polska.

Orlovna zcela jinak
TJ Orel Lukavice od nové sezóny přichází s významnou inovací a zásadním zlepšením podmínek pro sportování v Orlovně.
Kdo Orlovnu pravidelně využívá, využíval nebo kdo se alespoň příležitostně obeznámil s jejím prostorovým uspořádáním v
minulých deseti až patnácti letech, ví, že budova byla zčásti využívána jako tělocvična a posilovna. Polovina půdorysu ale sloužila
jako pronajímaný skladový prostor. Smyslem této dispozice bylo udržet zdroj financování na činnost a nezbytnou údržbu budovy i
přilehlého venkovního hřiště. Již déle než dva roky se však nového nájemníka nepodařilo sehnat a půlka budovy tak v podstatě
ležela ladem.
Vedení jednoty proto přišlo na podzim 2015 s nápadem zásadně změnit parametry tělocvičny ve prospěch sportovních
aktivit: v přední části zbudovat místo bývalé kanceláře malometrážní byt k pronájmu, o jehož obsazení bude bezesporu zájem, a
rozšířit prostor na sport opětovným propojením stávající úzké tělocvičny a skladu.
Jak vymyšleno, tak provedeno. Dne 1. prosince 2015 začaly úpravy bouráním příčky. Sešlo se asi 10 mládežníků, většinou
Orlů florbalistů, a pod vedením starosty Vládi Hlaváčka během jednoho dne svépomocí rozebrali podlahu, zbourali příčku a
prostory vyklidili. Úpravy v dalších týdnech pokračovaly betonováním podlahy a zapravením děr ve stěnách a stropě. Za tyto práce
děkujeme zejména p. Janu Barnetovi. Po měsíci byla vzniklá prostora vymalována, spodní část stěn jsme nově obložili materiálem
z rozebrané podlahy. Na připravené podloží pak položila nový povrch firma Stilmat ze Žamberka, specializující se na výrobu a
pokládku inline povrchů po celém světě. Tečkou za pracemi byla výzdoba tělocvičny orelským znakem, který nakreslil p. Fogl.
Tím byla rekonstrukce završena a v obci vznikla v podstatě nová tělocvična o rozměrech 9x15 metrů. Těší nás, že vzhledem
k nasazení ochotných brigádníků a spolupracovníků se podařilo úpravy financovat z vlastních zdrojů, bez úvěrů a projektových
dotací. Byt je již v užívání, posilovnu navštěvují stálí cvičenci, v nové tělocvičně se rozbíhá florbal a fotbálek, trénuje zde skupinka
tanečníků Besedy, prostory využívají rodiče s dětmi. Na venkovním hřišti se rozbíhá nová sezóna.
Vážení spoluobčané, pokud byste stáli i vy o využívání orelských sportovišť, máte možnost. Klíče od tenisového kurtu je
možné zapůjčit u Hlaváčků čp. 314 či Hoffmannů čp. 165. Za půjčení vybíráme poplatek 100 Kč na dvě hodiny. V případě zájmu o
častější návštěvy můžete samozřejmě zvážit přihlášku do orelského spolku. Přístup do Orlovny (posilovna, tělocvična) mají jen
registrovaní členové. Informace o možnostech registrace podá starosta V. Hlaváček.
A o čem se v Orlu přemýšlí do budoucna? Nejaktuálněji se jeví úprava části venkovního hřiště na fotbálek a volejbal (vedle
tenisového kurtu). Uvažujeme o přestavbě na multifunkční hřiště s umělým povrchem a tenisovou stěnou. Uvidíme, zda a kdy se
podaří naplnit i tento záměr. Věříme, že pokud zůstanou nadšení dobrovolníci ochotní přiložit ruku k dílu, nebude to dlouho trvat.
Za jednotu Orla M. Hoffmann

Obkládání soklu

Brigáda na bourací práce

Betonování
podlahy

Nový povrch
Výmalba

Fota: V. Hlaváček

Demografická „nej“ obcí Pardubického kraje v r. 2015






Koncem roku 2015 žilo v Pardubickém kraji 516 149 obyvatel. V 38 městech kraje jich bydlelo 61,8 %, v 9 městysech
1,4 % a 36,8 % v ostatních 404 obcích.
Mírnou převahu v počtu obyvatel kraje mají ženy, tvořily 50,6 % obyvatel kraje. Nejvyšší zastoupení měly v obci Anenská
Studánka (60,5 %), nejmenší podíl měly na obyvatelstvu obce Žampach (38,4 %).
Obyvatelstvo kraje postupně stárne. Průměrný věk žijících obyvatel byl ke konci roku 2015 celkem 41,9 roku, v mužské
populaci 40,5 roku a mezi ženami o 2,8 roku více. Ve srovnání s rokem 1991 se průměrný věk obyvatel kraje zvýšil o 5,7
roku.
K dlouhodobě nejmenší obci Vysoká s 30 obyvateli se úbytkem šesti obyvatel připojilo Želivsko.
Pouze v jediné obci kraje Vysoké v okrese Svitavy se během roku 2015 nikdo nenarodil, nikdo nezemřel, nikdo
nepřistěhoval ani nevystěhoval. Počet obyvatel se nezměnil v dalších 33 obcích kraje.

Z demografických bilancí kraje za rok 2015 vyplynulo, že:
ve 40 obcích se nenarodilo žádné dítě
ve 43 obcích nikdo nezemřel
v 11 obcích se nikdo nenarodil ani nezemřel
do 19 obcí se nikdo nepřistěhoval
z 12 obcí se nikdo nevystěhoval
v obci Vysoká (okres Svitavy) trvale nežije žádné dítě do 10 let
v obci Biskupice (okres Chrudim) nebydlí žádná osoba starší než 74 let
z hlediska změny počtu obyvatel si nejvíce polepšilo město Přelouč, kde přibylo 91 obyvatel, Sezemice s přírůstkem 66
a Chrudim s přírůstkem 59 obyvatel, největší úbytek obyvatel zaznamenala města Svitavy (-107), Ústí nad Orlicí (-96)
a Moravská Třebová (-84).
Zdroj: ČSÚ

Smrt je samozřejmost, život nikoliv…
Tento citát mají na nástěnce sestry domácí hospicové péče v Orlickoústecké charitě snad aby i jim pomáhal vyrovnávat se s
konečností svých pacientů. V roce 2015 doprovodily sestry této služby ke konci života 100 pacientů v oblasti města Ústí nad Orlicí
(43), Lanškrouna (14), Letohradu (16), České Třebové (17) a Chocně (10). I letos uspořádaly sestřičky setkání pozůstalých rodin počtvrté v Ústí na Orlicí a poprvé i v Letohradě se sešlo kolem 35 lidí, kteří spolu s charitními sestrami pečovali o své nejbližší v
jejich posledních dnech života.
Úvodem poděkovala vrchní sestra Petra Kaplanová všem přítomným za jejich obdivuhodný přístup, s jakým se starali o své
nejbližší, za spolupráci a za vzájemně obohacující vztahy.
Totéž zaznělo i z úst pozůstalých poděkování sestřičkám za jejich péči, za jistotu, za vztah: „Velmi nám pomáhalo, když přišla
sestřička a usmála se. To mě vždy tak pohladilo! Děda naříkal, neslyšela jsem za celý den vlídné slovo. Ale když přišly sestřičky, jako
kdyby se rozsvítilo slunce…“ sdílela se jedna z návštěvnic setkání. Pro pečující rodinu je důležitá jistota, kterou sestry domácí
hospicové péče přinášejí svou odborností, praktickými dovednostmi i lidským přístupem nejen pacientovi, ale i jeho rodině.
Hospicová péče je totiž nejen péče o umírajícího, ale také o ty, kdo po jeho odchodu zůstanou, a sami se vyrovnávají se smrtí člena
rodiny.
Ke standardu charitní hospicové péče patří zázemí odborného lékaře, zapůjčení vhodných kompenzačních pomůcek, zejména
elektrické polohovací postele, oxygenerátoru apod., odborné úkony jako podávání infuzí, výživy, léků na tišení bolesti, cévkování,
ošetřování stomií, dekubitů atd. Po smrti pacienta je tato služba dál nablízku pozůstalým, kteří mohou využít služeb psychologa,
duchovního nebo sociálního pracovníka.
„Tatínek měl osm dcer a byl na nás hrdý,“ rozpovídala se mladá paní, „nikdy nám to moc nedával najevo, ale byli jsme pro něj vším.
Vidím to čím dál jasněji. Proto jsem byla ráda, že umíral jako král. Maminka ho držela za ruku a on se usmíval. Všichni jsme se v té
době sešli jako rodina a poznali jsme, jak je důležité, že držíme při sobě. Byl to pro něj i pro nás velký dar. Dozráváme postupně k
tomu, že náš život tady je jen dočasný, a že jednou odejdeme i my… Tenhle zážitek vyprovokoval jednu z tatínkových vnuček k
sepsání vzpomínek členů rodiny na něj. Teď si to všichni moc rádi čteme, smějeme se u toho, pláčeme a jsme šťastní, že jsme ho
měli, a že jsme si toho mohli vzájemně tolik dát…“
Setkání pozůstalých doprovázel i letohradský kněz Václav Vacek, který mj. připomněl význam truchlení a důležitost rituálů,
spojených se smrtí. Doba je sice vytěsnila, ale díky nim může dojít ke skutečnému rozloučení se zesnulým. Dále připomněl, že
člověk, kterému zemře blízký, má právo na své pocity na smutek, lítost, pláč, zlost, vztek nebo závist vůči těm, kdo o nikoho
nepřišli… Že je důležité jim dát průchod a nestydět se za své emoce ani před dětmi. Děti berou věci přirozeněji než dospělí, smrt je
pro ně pochopitelnější a přirozenější než např. rozvod rodičů. A nakonec přidal i dvě rady, jak mohu překonat smutek ze ztráty
blízkého člověka: Když já sám někomu pomohu nebo vědomí, že existují lidé, kteří jsou na tom ještě hůř než já.
Přítomní si také předali zkušenost, že děti se podle možností - v rodinách zcela přirozeně zapojovaly do péče o dědečka, babičku.
Jeden malý vnouček si dokonce vynutil, že bude u svého dědečka sedět i po jeho smrti, aby ho vyprovodil.
Tyto zkušenosti pozůstalých nás opravňují doufat, že smrt možná přestane být pro mladou generaci tabu, že umírání doma bude
normální, a že funkční rodinné soužití je zárukou životní jistoty pro všechny generace.
Iva Marková
www.uo.charita.cz Kontakt na sestry hospicové péče: Letohrad: Helena Jurenková, Na Kopečku 356, tel. 731 402 338

Nebuďme hlupáčky
Pokud se kolem sebe trochu rozhlédneme, tak na kdejakém nároží můžeme číst reklamy typu: „Poskytujeme půjčky do 24 hodin,
na telefonické zavolání…“ a podobně. Někdy bývá u nabídky ještě specifikováno: „ Vhodné pro důchodce, ženy na mateřské
dovolené“, či jinak - „Nepotřebujeme znát výši vašeho platu, konta, pomůžeme vám!“ Zní to nádherně! Bez jakýchkoliv záruk a
bezmála okamžitá dispozice s penězi, které sis nevydělal. Zaměstnaný, nezaměstnaný, prostě pohádka. Je jen na tobě, za co obnos
utratíš, stačí pouze podepsat kus papíru.
Obratně hovořící sebevědomý elegán, říkejme mu pracovně finanční poradce nebankovního subjektu XY, tě přesvědčí. Ujistí tě, že
máš právo mít peníze na vše, co si představuješ mít. Nemusíš absolvovat jednání s bankami, složitě porovnávat úrokové sazby,
RPSN (roční procentuální sazba nákladů = tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny). Nemusíš dokladovat své příjmy,
majetek, svoji finanční spolehlivost, schopnost dlouhodobě pravidelně splácet! Sebevědomě se tvářící specialista, jež sype
naučené fráze a paragrafy z rukávu, ti ukazuje onu částku, kterou právě teď potřebuješ, a dole ve spodní části listu místo k
podpisu. Text, kterému nerozumíš, s tebou příliš nerozebírá. „To se tak píše všude, to víte, těch nemožných zákonů je!“ Seznámí tě
jistě s tím, jak velkou budeš muset měsíčně platit splátku, ale již nepropočítává, kolik společnosti zaplatíš celkově navíc. Ani ho
nezajímá, jestli nemáš náhodou omezenu svéprávnost… „Když bude nějaký problém, tak ho spolu v klidu vyřešíme.“ Specialista
spěchá, má toho hodně. „ To víte, o služby je zájem!“ U sotva zaschlého podpisu je malá větička typu, že smlouva byla uzavřena
svobodně, srozumitelně, v žádné tísni či rozrušení, po uvážení… Hm. A byla? Často o tom přemýšlím. Lidé, kteří se ocitnou v
koridoru úzkosti, protože nemají na zaplacení splátek z nevýhodně uzavřených půjček ti svobodně a bez pocitu tísně obvykle
neuvažují! Pokud jste v krizi máte chtíc nechtíc, tunelové vidění. Rychlost a styl jednání u uzavírání okamžité půjčky tohoto
psychického rozrušení klientů využívá a zneužívá.
Co může pomoci? Při nenadálé ztrátě výdělku nepřistupovat k dalším půjčkám způsobem „vytloukání klínu klínem“. Nenechat se
zmanipulovat! Rozumně zhodnotit své možnosti. Požádat o pomoc širší rodinu s písemnou zárukou uznání dluhu. Uvažovat o
konsolidaci dluhů s pomocí bankovních ústavů i za cenu nepříjemných jednání. Uvažovat o eventualitě oddlužení (osobního
bankrotu). Především pak radím - s věřiteli písemně jednat o sjednání nižších splátek. Vždyť objektivní situace ztráty zaměstnání
může potkat každého z nás. Nebuďme hlupáčky a nenabíhejme na smeč chytráčkům.
Mgr. Jana Flídrová, Občanská poradna Polička

Z jednání Správní rady Sdružení obcí Orlicko
V úterý 19.4.2016 se sešli členové Správní rady Sdružení obcí Orlicko v rekonstruované budově Obecního úřadu v Pastvinách
ke svému druhému letošnímu jednání. Na programu měli řadu bodů týkajících se běžné činnosti Orlicka, ale i body související
s novými aktivitami svazku obcí pro příští období.
Členové správní rady a kontrolní komise diskutovali o projektech do česko polského přeshraničního programu Interreg V - A.
Žádost o podporu projektu Žijeme spolu, jehož hlavním cílem je posílení vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicka již byla podána.
Žádost o podporu projektu Kladsko-Orlicko-Sněžník, jehož aktivitami jsou např. rozhledna na Králickém Sněžníku (investorem by
byla polská strana), Singltrek Orlicka nebo rozšíření parkoviště na Červenovodském sedle, je před podáním. O další realizaci těchto
projektů by mělo být rozhodnuto v druhé polovině tohoto roku, záležet bude na výsledku projednání dotačních žádostí.
Správní rada Sdružení obcí Orlicko také projednala a následně rozhodla o rozdělení dotací v rámci dotačního programu Podpora
významných výročí v členských obcích Orlicka. Finanční podpory se tak pro své významné akce dočkají akce v obcích Bystřec,
Dlouhoňovice, Lukavice, Nekoř a Pastviny, návrh správní rady ještě musí potvrdit červnová valná hromada.
S blížícím se 25. výročím založení Sdružení obcí Orlicko (Sdružení obcí Orlicko je nejstarším uskupením obcí tohoto typu v ČR!) se
správní rada zabývala přípravou těchto oslav, o místu, termínu a konání oslav k tomuto výročí. Předběžným termínem konání oslav
je pátek 30. 6. 2017.
Důležitou informací pro starosty obcí a měst Orlicka byl
termín nákupu elektrické energie a plynu pro rok 2017,
který proběhne na Českomoravské komoditní burze v
Kladně dne 25.4.2016. Do tohoto společného obchodu je
zapojena řada obcí a jejich organizací z Orlicka a
Lanškrounska. Od letošního roku se zapojil i VaK a.s.
Jablonné nad Orlicí. Podle příznivého vývoje cen energii a
díky společnému postupu předpokládáme také letos
podstatné snížení cen jak elektrické energie, tak zemního
plynu.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Co si děti užily ke konci školního roku 2016?

"Zahradní slavnost"
Když nám počasí nepřeje, nic se neděje.
Co si děti připraví, to ve školce představí.

Rádi se k nám přidají, i všichni dospělí.
Slavnost si tak užijí a hodně se nasmějí.

Čáry, máry fuk, je to holka nebo kluk!

Co dělají děti,
když začne
letohradská
pouť?
Nasadí si
čepičky, chytí se
za ručičky.
Všichni se hned
radují, pouť si
krásně užijí.

Školka pro nás končí, už se s námi loučí.

Hola, hola, doprava nás volá.
Vezmeme si koloběžky, můžeme jít taky pěšky.

Copak nás to volá?
...... za chvilinku škola.
Krásně prožité prázdniny a hodně sluníčka přeje kolektiv učitelek MŠ

Co v žákovské nebylo

Veselé čarodějnice z páté třídy
přijaly naše prvňáčky do řad
čtenářů tradičním pasováním.

Školáci nakreslili naší Zemi k jejímu svátku 24. 4. krásné
obrázky před obecním úřadem.

Den Země - mini zoo v
Častolovicích

Škola podporující zdraví přijetí do
sitě škol v Praze.

Zúčastnili jsme se mezinárodního projektu ZOOM děti v pohybu.
Po celý týden jsme se ekologicky dopravovali do školy.

Vyhlášení výsledků vybíjené se školou Potštejn

Zdravá svačinka soutěž
Zdravé 5

Zdravá 5 ve školní jídelně

Na hradě Svojanově jsme naštěstí nepotkali bílou paní .
fotoreportáž připravil kolektiv učitelů ZŠ

Školní výlet páťáků do Nového Města nad Metují

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke
zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a
Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let
je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu,
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Myslivecký kroužek 2016
Jako každý rok tak i v září loňského roku začal pro devět dětí myslivecký kroužek. Pěkné počasí loňského podzimu nám dovolilo
chodit ven a seznamovat se s přírodou. Připravovali jsme krmivo pro zvěř, roznášely sůl, čistily ptačí budky na další sezonu. V zimě
jsme se začali připravovat na Zlatou srnčí trofej. Je to přírodovědná soutěž zaměřená na myslivost, která se skládá z pěti okruhůbotanika-zoologie-kynologie-střelectví-péče o zvěř a střelba ze vzduchovky. Na jaře když nám počasí přálo jsme využili k
venkovním vycházkám. Vyčistily jsme krmelce na Karlovicích, zhotovili další ptačí budky, letos pro konipase a umístili jsme je v
blízkosti potoku.
12. května se část dětí zúčastnila přírodovědné soutěže krajského kola pro Pardubický kraj Zlatý list pořádaný Českým svazem
ochrany přírody v ekocentru Pasíčka v Boru u Skutče. Soutěžilo šestičlenné družstvo, které skončilo na pěkném třetím místě.
21.května jsme vyrazili do Dolní Dobrouče kde se konal 43 ročník OK ZST. Tam jsme dopadli nad očekávání výborně. Soutěže se
celkem zůčastnilo 54 dětí. V kategorii A mladší žáci Tomáš Halbrštát obsadil druhé místo a postupuje do celonárodního kola, dál
jsme obsadily 4,7,10,13 a 17 místo. V kategorii B starší žáci jsme obsadili čtvrté místo. Střelba ze vzduchovky dopadla ještě lépe. V
obou kategoriích jsme obsadili 1 místa Tomáš Halbrštát a Víťa Bulva 2 místo Ondra Zedník a 4 místo Adéla Hrůšová. Na závěr bych
chtěl poděkovat hasičům za zapůjčování vzduchovek a OU Lukavice za zapůjčení mercedesu, který nám vyřešil dopravu na
soutěže.
MS Lukavice Letohrad

Pozvánka na připravované akce
Myslivecký táborák 30.7.
Střelnice Letohradská bažantnice: Lukavský pohár 9.7.; Letohradský pohár 27.8.; Letohradský parkur 15.10.

Přes 80 dětí si přišlo v sobotu 28. května zasoutěžit na Dětský den, který pořádalo SRPŠ. Rodiče připravili 7 soutěžních
disciplín. Kdo je úspěšně absolvoval, mohl si vyzvednout balíček s odměnou v podobě sladkostí a hraček.
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