ČÍSLO 3/2016

ROČNÍK XXII

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 28.6.,7.7.,26.7.,23.8.2016 m.j.:
Vzalo na vědomí:
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora významných výročí v členských obcích a poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč na akci „Přehlídka tanečních souborů Česká beseda“.
- Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2015 (nebyly zjištěny chyby a nedostatky).
- Rozhodnutí MZe reg.č. 590/2016-17250BI o poskytnutí dotace v rámci programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova na opravu
hřbitovní zdi kolem kostela, ve výši 545.000 Kč.
- Info starostky o:
- Výsledku jednání o omezení průjezdu kamionů přes obec nesouhlasí dopravní policie ani pověřený úřad
- schválení konání oslav 25 Orlicka dne 1.9.2017 v Lukavici
- o aktuálním stavu plánované stavby kanalizace (je schválena dotace, čeká se na upřesnění podmínek následného provozu a metodiku od
ministerstva. Předpokládaný začátek stavby jaro 2017)
- o aktuálním stavu zhotovení dokumentace pro územní řízení akce zasíťování 10 parcel (dokumentace je hotová a předaná ke schválení pověř.
úřadu)
- o jednání školské rady
- Rozpočtové opatření č.5/2016
- Apel ministra zemědělství p. Jurečky pořadatelům akcí, na výši vstupného pro vícečetné rodiny
- Stanovisko R. Tomana k pravidlům využívání hřiště a svému působení ve fotbalovém oddílu.
- Stav prací na opravě hřbitovní zdi a z navržených variant pořízení dolní brány schvaluje kombinaci var. č. 2 a 3.
- Výzvu zástupcům spolků, aby předali seznam termínů pravidelných akcí, které chtějí mít v OZV (noční klid) a seznam řidičů, kteří budou
využívat obecní osobní vozy (pro uvedení ve smlouvě a školení).
Schválilo
- S žádostí o cenovou nabídku na opravu hřbitovní zdi obeslat firmy: Stavby Kapitán Hlinsko, Loučka Pardubice s.r.o., Stakvo s.r.o. Pardubice.
Vzhledem k velmi krátkému termínu zhotovení (do konce září), bude na výběr firmy svoláno zastupitelstvo 7.7., aby vybraná firma mohla ihned
začít pracovat.
- Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2015. Projednání závěr. účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Účetní závěrku obce Lukavice k 31.12.2015
- Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí k 31.12.2015. Zároveň schvaluje
výsledek hospodaření ve výši 14 929,35 Kč za hlavní činnost a 1970 Kč z vedlejší činnosti a jeho převedení do rezervního fondu.
- Rozpočtové opatření č 4/2016
- Přihlášení k Memorandu o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou
působností Žamberk a Králíky.
- Po seznámení s nabídkami firem na techniku na údržbu zeleně zakoupit stroj Kubota G23HD od f. Živa Klášterec za cenu 453.750 Kč, který
nejlépe splňoval požadované technické parametry, poměr výkon cena, a podmínky servisu .
- Darovací smlouvu se SDH Lukavice o poskytnutí daru jejich tanečnímu souboru ve výši 5.000 Kč (od senátora Šilara).
- Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-2008345/VB/01
název: Lukavice ČS9, p.č.538/1, VAK Žamberk, knn za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.
- Poskytnutí příspěvku na podporu služeb pro neslyšící firmě AUDIOHELP z.s. ve výši 1.000 Kč (hlasování 7:2:0, proti resp. jiný návrh
Hubálková, Hotmar)
- Nové schéma návštěv jubilantů, které bude platné od roku 2017: návštěvy 70,80,85,90 a každý další rok; hraní 50,60,70,80,90,95,100.
- po seznámení s cenovými nabídkami jednotlivých firem (Loučka 1.387.991 Kč, Stakvo 1.519.158,60 Kč, Stavby Kapitán se omluvily) výběr
zhotovitele akce „oprava hřbitovní zdi kostela“ firmu Loučka Pardubice s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
- v souladu s pravidly pro poskytování finančního daru narozeným dětem, finanční dar ve výši 1000 Kč B.T. a T. K.
- výběr zhotovitele projektové dokumentace polní cesty v k.ú. Lukavice v Čechách. Po otevření obálek s nabídkami (ceny vč. DPH - Agroprojekce
Litomyšl s.r.o. 267.410 Kč, Multiaqua s.r.o. 375.463 Kč, Sella&Agreta s.r.o. 385.990 Kč, Transconsult s.r.o se omluvil, Optima s.r.o.
nereagovala) byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Agroprojekce Litomyšl s.r.o. se kterou bude sepsána smlouva o dílo.
- Výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce chodníků v obci Lukavice. Po otevření obálek s nabídkami (Dlažba Vysoké Mýto 2.129.474 Kč, PSK
Choceň 1.531.268 Kč, Strabag a Agrostav se omluvili, Vymetálek nereagoval) byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy PSK Choceň, se
kterou bude sepsána smlouva o dílo.
- Pravidla užívání veřejného fotbalového hřiště
- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-122008349/VB/2 Lukavice, ČS7, p.č.1980/5, VAK Žamberk, knn.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-122014762/VB/1, Lukavice,ČS8, p.č.472, VAK Žamberk, knn
- Podání žádosti o dotaci z POV na výměnu části oken v AVU (hlasování 10:0:1, zdržel se Hotmar)
Neschválilo:
- žádost R.K. o odkoupení obecního pozemku p.č. 2091/2 z důvodu budoucí stavby kanalizace.
- Žádost L.+S.H., o odkoupení obecního pozemku p.č.2050 a zřízení věcného břemena pro čp. 18, a odkoupení části pozemku p.č.2051, z důvodu
budoucí stavby kanalizace. Pozemek 2051 je určen pro využití jako veřejné prostranství.
I.Severová, starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Říjen







Milena Šťovíčková
Věra Vrbová
Zdenka Kapitolová
Pavel Fogl
Josef Krejsa
Marie Dolečková

70 let
50 let
60 let
50 let
83 let
80 let

Libuše Holznerová
Andrej Hadidom
Jana Hlaváčková
Květa Hubálková
Marie Janáčková

87 let
70 let
50 let
80 let
70 let

Josef Grund
Pavla Bárnetová
Marie Vychytilová
Antonín Dušek
František Barnet
Marie Králová
Leopold Paďour
Anna Hubálková

75 let
50 let
84 let
82 let
70 let
91 let
89 let
81 let

Dne 26.6.2016 se v zasedací síni obecního úřadu konalo
vítání občánků. Do řad lukaváků byli přivítáni: Jeroným
Vyplel, Tomáš Koblížek, Jakub Sklenář, Bartoloměj Tomek a
Tadeáš Dočkal.

Listopad






Paní Annu Fabiánovou
jsme navštívili při
příležitosti jejího
životního jubilea - 90.
narozenin, v Domě s
pečovatelskou službou v
Žamberku. Zavzpomínala na život v
Lukavici a také na šití
krojů pro taneční soubor
Česká beseda. Právě za
tuto činnost byla oceněna
při červnovém setkání
tanečních souborů.
Jubilantce ještě jednou
děkujeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a
stálý dostatek životního optimismu, který léta rozdává.

Prosinec









D. Dostálová, evidence obyvatel

Rodný list je pouhá pomluva, kterou lehce vyvrátíme
svým vzhledem a šarmem.
M.Dietrichová

Krátké zprávy




Malá inspirace z
indiánské pohádky
o dvou vlcích
Starý indián vyprávěl
svému vnukovi o boji,
který probíhá uvnitř
každého člověka.
Řekl mu, že takový boj se
dá přirovnat ke krutému souboji dvou vlků.
Jeden z nich je zlý - je to závist, žárlivost, smutek,
sobectví, nenávist, hrubost, sebelítost,
domýšlivost a ego.
Ten druhý je dobrý - je to radost, láska, pokoj,
naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost,
empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se zeptal:
"A který z nich vyhraje?"
Starý indián odpověděl: "Přece ten, kterého
krmíš!"











Opětovně žádáme majitele o nápravu stavu, pokud jejich
zeleň omezuje veřejné osvětlení, zasahuje do profilu cest
a chodníků, brání ve výhledu při vjezdu na komunikaci
nebo pokud spadané ovoce znečišťuje chodník.
Povodí Labe připomíná, že bez povolení je zakázáno
čerpání vody z potoka pomocí čerpadla, stejně jako různé
stavební úpravy břehů potoka.
Ohlášené výměny některých stožárů veřejného osvětlení,
které měly proběhnout v létě, budou provedeny na
podzim, vzhledem k tomu, že škola v Písečné obdržela
dotaci na rekonstrukci a tu bylo třeba udělat o
prázdninách, tudíž jsme s termínem ustoupili.
V září a říjnu, v době od 7 do 8 hod., již třetím rokem
hlídkuje u přechodu pro chodce před školou služba, která
dohlíží na bezpečnou cestu žáků do školy.
12.10.2016 v 17 hod. proběhne v zasedací síni ObÚ
veřejné projednání změny č.1 územního plánu Lukavice.
Návrh je k nahlédnutí v kanceláři ObÚ v Lukavici a
Žamberku a vyvěšen na webových stránkách Lukavice a
Žamberka.
Důrazně upozorňujeme, že zemina, která je uložena na
hromadě u poldru je obecním majetkem a svévolná
manipulace s ní je považována za krádež se všemi
důsledky.
Svoz biopopelnic končí letos 24. listopadu.

Na tradičním předvánočním setkání seniorů, které proběhne v sobotu 26. listopadu v sokolovně v Lukavici,
vystoupí v programu v 16,00 hodin Marcel Zmožek (znáte z TV Šlágr). Lukavští důchodci budou mít vstup
zdarma, ostatní zájemci si mohou zakoupit vstupenku za 120 Kč na obecním úřadě (v předprodeji od 2.11.2016),
nebo potom přímo na místě.

T.J. Sokol Lukavice Vás srdečně zve na tradiční zábavu „Vinobraní“.
I přes to, že lukavská T.J. nevlastní žádné jižní svahy, dovoluje si Vás 15. října 2016 pozvat do Sokolovny na skvělé sudové víno a
burčák za tónů cimbálové kapely Jana Dostála z Lukavice. Pro vyznavače jiného moku a hudby bude na hlavním sále slyšet rocková
kapela Quiz z Čermné. Energii pak můžete doplnit i dobrým jídlem.
Tato zábava má v Lukavici pod hlavičkou Sokola více jak padesátiletou tradici. Přijďte a buďte její součástí. Na viděnou se těší
pořadatelé.
Bc. Andrea Dostálová

I když se v pozvánce na Vinobraní píše, že Sokol
nevlastní žádní jižní svahy, na Dni zahrádkářů
prezentovalo svou úrodu vína několik pěstitelů.
Vítězem kategorie kuriozita se stala dokonce
„stěna“ révy vinné. Že by se spolek přiučil a
osázel třeba svahy nad kurtem?

Pozvánka - Výstava zahrádkářů
Český svaz zahrádkářů Bohousová, Záchlumí a Litice nad Orlicí, pořádá ve dnech 28., 29. a 30 října 2016 v sále restaurace Fontána
v Záchlumí Výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších zajímavých exponátů. Přijďte se podívat a vezměte s sebou i děti. Jistě i ony
se budou mít na co dívat.

HEJBNEME KOSTROU?
T.J. Sokol Lukavice zahájil od 19.září CVIČENÍ DĚTÍ. Každé pondělí od 16 do 17 hodin se na děti těší Monika a Blanka. S dětmi
budou cvičit, hrát různé hry pro předškoláky a mladší školáky a na závěr pojedou na nějaký prima výlet. Cena pro členy Sokola 150
Kč/pololetí + 100 Kč roční známka (zahrnuto pojištění dítěte). Pro nečleny každá hodina za 30 Kč.
ZDRAVOTNĚ KONDIČNÍ CVIČENÍ pod vedením p. Popelkové začíná 11. října v sokolovně. Cvičí se každé úterý od 17,30 do
18,30 hod. Cena za 15 lekcí je 550 Kč.
Již od 5. září zve T.J. Sokol Lukavice na pravidelné hodiny CVIČENÍ ŽEN, které se konají vždy v pondělí a ve středu od
19:00 do 20:00 hod. v sokolovně. Zacvičíte si aerobic, AE class, step aj. Posílíte svaly celého těla, vyzkoušíte si řadu
cvičebních pomůcek, příjemně se protáhnete a uvolníte.
Hrajete STOLNÍ TENIS? Oddíl stolního tenisu se schází v sokolovně každou středu od 17,30 do 19,45 hod. Přijít mohou hráči
všech věkových kategorií.
ODDÍL rekreačního VOLEJBALU se schází každou středu 19,45 22,00 hod. v sokolovně a těší se na nové spoluhráče. Věk, váha
a politická příslušnost nerozhoduje.

Je tu září a s ním opět zahrádkáři
V sobotu 10.9.2016 opět proběhl tradiční, tentokráte již 11. ročník oslavy Den zahrádkářů, který
slavíme od 50. výročí založení naší organizace v Lukavici. Letošní oslavu jsme rozšířili o páteční
podvečer, kdy jsme využili konání Retrokina a promítání filmu Léto s kovbojem v areálu za
sokolovnou a prodávali jsme voňavé, čerstvě upečené koláče, které se pekly odpoledne ve školní
jídelně. Ve srovnání s dalšími obcemi se na filmu sešlo v Lukavici podstatně větší osazenstvo,
které naše občerstvení přijalo s povděkem. Možná by stálo za to takovou akci na začátek, či na
konec prázdnin zopakovat.
Vlastní oslava Dne zahrádkářů proběhla v komornější úpravě bez velkých doprovodných akcí. I
výstavka výpěstků byla letos menší. O to víc nás potěšilo, že se na ní podíleli vedle členů i další
sousedé z Lukavice, kteří měli zajímavé výpěstky a tuto výstavku obohatili. Každý výpěstek byl
označen názvem i pěstitelem. Hmotnou cenu za nejdelší okurku o délce 54 cm si odnesl p. Jiří
Hrdina. Ze 6 účastníků největší dýni Hokkaidó s obvodem 58 cm vypěstovala paní Jiřina Lipenská. Letos však byla
nejnabitější kategorie kuriozit. Porota ve složení starosta Sokola p. Vítek, starosta hasičů p. O. Šturma, ředitelka školy
pí. Hubálková a pí. starostka I. Severová neměli jednoduchou práci vybrat nejlepšího ze 14 uchazečů. Nakonec
bodovým rozdílem zvítězila „stěna“ z hroznového vína pí. Jany Falladové, o které se, jak sama uvedla, staral především
její manžel. V soutěži Rozkvetlá Lukavice, kterou vyhlašuje Obec, zvítězila v letošním ročníku paní Dana Dušková. Vedle
zahradnického stánku z Libchav bylo letos zpestření v areálu hokejového hřiště, kde rozložila stánek fy p. Prokopce ze
Žamberka s cca 15 elektrokoly, které si mohl kdokoli vyzkoušet a jet třeba až na cestu ke Příčnici. Zdařilý byl i zábavněpoučný kvíz. Vyvrcholením akce pak byla opět bohatá tombola složená z cen, které věnovalo 35 z našich 66 členů a 15
místních firem a podnikatelů. Za povedenou tombolu všem přispívajícím i touto cestou znovu děkujeme. Poděkování
patří také všem, kteří při organizaci oslavy pomohli, včetně kuchařek ZŠ (letos se koláče pekly ze 14 kg). Líbila se i
hudební produkce, kterou obstaral A. Doleček.

Ing. Oldřich Hubálek, jednatel ZO ČZS

Anketa
Kdyby bylo v Lukavici letní kino,
za vstupné bych dal/a max:

Promítání letního kina a film Léto s kovbojem přilákalo 90 diváků.

Hasiči z Lukavice vyrazili do Rakouska
Ve dnech 12. až 14. srpna probíhaly v rakouské vesnici Adnet oslavy výročí 125 let založení místního sboru dobrovolných
hasičů. Účast byla vskutku mezinárodní. Od Němců z Bavorska, přes Italy ze severních Tyrol (kteří se podle svých slov cítí více jako
Rakušané), až po zástupce Velké Británie. Lukavice na tyto oslavy byla také přizvána jako dlouholetý partner obce a hasičů Adnet, a
tak v pátek 12. srpna o půl šesté ráno vyrazila skupina zástupců SDH Lukavice směr Adnet, Rakousko.
V pátek odpoledne kolona dvou českých aut dorazila do Adnetu, kde nás čekalo přivítání a ubytování v malebném
rodinném hotelu. Chvíle odpočinku po cestě přišla vhod a už jsme se řadili před místní hasičárnou ke slavnostnímu průvodu vesnicí.
K pochodu nám hrála historická dechová kapela (její kořeny sahají až do dob třicetileté války). Slavnostní průvod dopochodoval na
náměstíčko, kde proběhlo oficiální přivítání hostů a koncert již zmíněné dechové hudby. Bohužel v pátek počasí nepřálo, a tak jsme v
pochodové formaci zmokli. Avšak rakouská prozíravost myslela i na déšť, večerní program byl přesunut do party stanu s kapacitou
dva tisíce osob, který se zaplnil během hodiny. Hned po občerstvení se začaly prolamovat ledy i jazykové bariéry a s rakouskou písní
na rtech „Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit“ jsme ukončili páteční večer.
Jaké překvapení nás čekalo po probuzení v sobotu ráno! Po opadnutí ranní mlhy nám rakouská příroda předvedla všechny
své krásy - obrovské štíty hor přímo naproti balkonu hotelu, zelené pláně a malé lesy i pole. Dopolední absenci programu jsme využili
k poznávacímu výletu po okolí Adnetu. Navštívili jsme místní lom na bílý mramor (tento mramor byl použit pro výzdobu Národního
divadla v Praze). Odpoledne nám adnetští hasiči přichystali prohlídku jejich hasičárny s technikou, která je na naše podmínky
nevídaná a mohli by ji závidět i naši profesionální hasiči. Také jsme navštívili muzeum hasičů Adnet přímo v budově hasičárny. Poté
proběhl uvítací banket se sbory z Itálie a Německa a předávání darů a už jsme se znovu řadili ke slavnostnímu průvodu. Průvod
vesnicí byl tak dlouhý, že se musel seřadit na čtyři sekce. Každá měla svou pochodovou kapelu, a aby se kapely navzájem nerušily,
každá sekce měla přesně určený čas pochodu. Slavnostní atmosféře napomáhala slepá kanonáda, kterou někteří členové naší
výpravy považovali za pravou. Průvod pochodoval celou vesnicí až na vyhrazenou rozlehlou louku, kde proběhla polní mše i
proslovy místních politických zástupců. Večerní program završila oslava a koncert v party stanu.
Nedělní ráno jsme začínali opět pochodem vesnicí, který pokračoval ranní polní mší následovanou obědem a dalšími
oslavami. Ale to už se naše myšlenky točily kolem odjezdu domů, i když nás rakouští přátelé přemlouvali, ať zůstaneme ještě jeden
den (v pondělí byl totiž v Rakousku státní svátek, tak mohly oslavy 125 let založení sboru probíhat vesele dále).
Za tři dny v Rakousku jsme si důkladně procvičili pochodování i německou slovní zásobu a už se těšíme na oslavy 130 let
založení sboru dobrovolných hasičů Adnet.
Za SDH Lukavice Vojtěch Dušek

Další sezóna je za námi
Možná jste v minulých dnech zaznamenali zvýšenou koncentraci místních dětí a mládeže „u Beranů“ a na Karlovicích.
Pro letošek jsme totiž ukončili trénink požárního útoku v areálu za sokolovnou, protože další ročník seriálu 8 závodů
Orlickoústecké ligy v požárním útoku mladých hasičů je za námi a tím i celá sezóna 2015/2016. Začala nám ale sezóna
nová, a tak jsme se s tréninky přesunuli do terénu, protože nás v dohledné době čekají závody požárnické
všestrannosti, čili „braňáky“. Děti musí v krátké době zvládnout základy topografie, střelbu ze vzduchovky, základy
první pomoci, vázání uzlů a další dovednosti, to vše v kombinaci s vytrvalostním během.
Ale abychom se ještě vrátili k té předcházející sezóně - pro lukavské barvy opět úspěšné. Požární útok mají děti asi
nejraději, proto s chutí vyrážejí na všechny závody zařazené do seriálu Orlickoústecké ligy. Začali jsme tradičně v
Přívratě, další klání pak probíhalo na Kunčicích, u nás doma v Lukavici, Bystřeci, Dolním Třešňovci, Třebovicích, Dolní
Dobrouči a Letohradě. Tam proběhlo i celkové vyhodnocení. Protože se v posledních letech zvýšil počet družstev, které
se ligy zúčastňují, platí pravidlo, že pokud pořadatel nezajistí dvě základny (aby mohly probíhat téměř současně 2
soutěžní pokusy), má každé družstvo pouze jeden pokus. Tím pak dochází k urychlení soutěže, abychom ze závodů
nejezdili v 7 hodin večer. Nevýhodou ale je, že pokud se při závodě něco nepovede, není možnost chybu napravit
druhým pokusem. Ztráta bodů je pak citelná - a že si to letos vyzkoušeli jak naši mladší, tak starší hasiči. Nicméně
pravidla jsou stejná pro všechna družstva…
A jak to tedy dopadlo? Staršímu A družstvu se podařilo obhájit loňské vítězství, kdy kromě 13. místa z Přívratu získali 3
druhá a 4 první místa a po právu tedy s velkým bodovým náskokem zvítězili. Úspěchem ve velké konkurenci je i celkové
9. místo družstva B (z celkového počtu 34 družstev). Mladší družstvo A se po horším začátku stále zlepšovalo, takže z
konečného druhého místa (a z medailí, protože ty jsou vždycky tou nejlepší odměnou) měli obrovskou radost. Za
zmínku určitě stojí i pěkné 8. místo „béčka“ (ačkoliv jednoho závodu se vůbec nezúčastnili) a 22. místo „céčka“ (z nichž
někteří jsou předškoláci a také zdaleka nebyli na všech závodech) z celkového počtu 40 družstev.
Aby těch požárních útoků nebylo málo, zajeli jsme si ještě na závody do Chocně, kde se navíc běžela štafeta 4x60 m. Z
celkového počtu udělovaných 18 pohárů jsme si jich domů přivezli 8 za celkové 1. místo starších A, 2. místo mladších a
3. místo starších B a 5 dalších za umístění v jednotlivých disciplínách. Akorát ty medaile nebyly…
S koncem sezóny také skončila s činností u mladých hasičů naše dlouholetá vedoucí a kamarádka Jana Dudková. Jani,
díky za všechno!
Václav Šípek

Jani, moc děkujeme!
Závody v Letohradě - celkem 30 medailí a krásný putovní pohár pro vítěze

Závody v Chocni

Celkové vyhodnocení orlickoústecké ligy mladší žáci 2. místo

Turnaj v minifotbale dospělých
Dne 17. září 2016 se na Lukavském hřišti za sokolovnou po dlouhé době konal fotbalový turnaj pro dospělé. Turnaj měl za úkol
propagovat fotbal v Lukavici a dostat ho do podvědomí jak obyvatel naší vsi, tak i přespolních a samozřejmě i něco málo vydělat na
provoz žákovského fotbalového oddílu a v neposlední řadě i na údržbu hřiště.
Turnaje, který se hrál v počtu čtyř hráčů v poli a brankáře, se zúčastnilo 8 týmů z Lukavice a okolí. K vidění byl pohledný fotbal,
bojovné výkony se soupeři, ale i s počasím, které bohužel neudrželo vysoko nastavenou laťku z předchozích tří týdnů a nakonec
jsme se skoro doslovně „koupali“ v blátě. Celkem se tedy odehrálo 24 zápasů, které vyvrcholily velmi vyrovnaným finálovým
utkáním nakonec rozhodnutým až po penaltovém rozstřelu.
Celý turnaj se nesl ve výborné a přátelské atmosféře, za níž bychom
chtěli poděkovat všem hráčům i pomocníkům s organizací. Díky
této zkušenosti se tedy vkrádá myšlenka, jestli příští rok turnaj
zopakovat, jestli o něho bude zájem mezi hráči, ale i diváky. Jediná
kaňka, mimo nepovedené počasí (bohužel ho neovlivníme), která
byla víc než do očí bijící, byly diváci a fanoušci. I přes rozvoz
plakátů do hospod v Lukavici i okolních obcí, i přes vyvěšení
poutačů na vývěsky po celé Lukavici i Konzumu, i přes propagaci
akce na facebooku by diváky spočítali i naši malí fotbalisté, kteří
jsou čerstvě ve škole a s počty teprve začínají.
Nicméně tato akce účel splnila a týmy se srovnaly v tomto pořadí:
1. Pobřeží Lihoviny (Letohrad o okolí)
2. Kocouři (nedělní Lukavští fotbalisté)
3. NE posse rem esse (Letohrad, Lukavice a okolí)
4. Sopotnice
5. Garda Lukavice (tým z dolního konce)
6. FK Rio Jablonné
7. Zaklínači (Žamberk)
8. DreamTeam (Lukavice+ pořadatelé)
Děkujeme za sponzorský dar Pohostinství U Malečků.
Za T.J. Sokol Lukavice - fotbalový oddíl Filip Šubrt

Zelená je tráva, fotbal to je hra…
Jak jste slyšeli a za jistě i zaregistrovali, vznikl vloni z podzima pod T.J.Sokol fotbalový oddíl. Pod vedením zkušeného
trenéra Ondry Hlaváčka a René Tomana naši hráči a hráčky trénovali třikrát týdně na travnatém hřišti a v sokolovně.
Po úspěšné přípravné fázi se družstvo přihlásilo do okresní soutěže. Vzhledem k tomu, že hřiště nesplňovalo patřičné
parametry došlo k dohodě s obecním úřadem a bylo přistoupeno k rekonstrukci travnatého hřiště a instalaci nových
branek. Celková částka zrekonstruovaného hřiště a branek se vyšplhala na necelých 40 000,-Kč !! Děkujeme tímto
Obci Lukavice za pomoc mladým fotbalistům a podílejícím se rodičům za odpracované brigádnické hodiny.
Zrekonstruované hřiště si odbylo úspěšnou premiéru na turnaji o pohár obce Lukavice. Hřiště bude i nadále sloužit po
dohodě s vedením fotbalového oddílu veřejnosti.
Antonín Vítek, starosta T.J.Sokol Lukavice

Lukavská čtyřka potřetí
Dne 11.6.2016 se na tenisovém kurtu za sokolovnou konal již třetí
ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů ,,Lukavská
čtyřka" 2016. Losováním bylo z deseti místních hráčů určeno pět
dvojic, které se vzájemně utkali ve zkrácené hře ve dvou setech na
čtyři vítězné gamy. Po tuhých vyrovnaných zápasech se vítězi
turnaje stala dvojice Milan Martínek (hospodář) a Zdeněk Sadílek,
který se stává s dvěma prvenství 2013 a 2016 prozatím
nejúspěšnějším účastníkem turnaje. Vítězové obdrželi putovní
pohár se jmenovkami dosavadních vítězů a každý účastník pamětní
plaketu. Turnaj byl hodnocen účastníky velmi kladně a už nyní se
účastnici těší na další ročník.
Za T.J. Sokol a pořadatele A. Vítek

6. PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH SOUBORŮ ČESKÁ BESEDA PARDUBICKÉHO
KRAJE
(...a jak jsme se dostali do Senátu)
Sobota 18. června 2016 se pro náš taneční soubor stal dnem D. Již v loňském roce jsme se po dohodě s paní starostkou domluvili,
že další, v pořadí již šesté vzájemné setkání tanečních souborů Česká Beseda proběhne u nás v Lukavici. Náš záměr jsme oznámili
na 5. společném setkání "besedníků" v Poličce a poté pro nás začal kolotoč příprav. Pořadatelství celé akce převzala obec Lukavice
spolu se Sborem dobrovolných hasičů, za což jim patří naše neskonalé poděkování.
Účast nám finálně potvrdilo 13 různých souborů. Celkem jsme tedy v sobotu přivítali 26 kolon, což představuje 208 tanečníků.
Svoji účast nám potvrdil i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., senátor Petr Šilar a předseda Sdružení obcí
Orlicko Petr Fiala.
Po páteční silném větru a dešti nás v sobotu ráno přivítalo sluníčko a akce mohla začít. Od desíti hodin se začaly sjíždět první
soubory, které byly přivítány našimi tanečníky. Úderem dvanácté jsme zasedli ke společnému obědu a o půl druhé došlo na
společné focení před Obecním úřadem. Poté již následovalo řazení průvodu a netrpělivé čekání na povel odchodu. Na hřiště za
sokolovnu nás za doprovodu letohradské dechovky uvedly lukavské mažoretky. Následovala zdravice paní starostky i přítomných
hostů a poté poděkování za aktivní činnost v lukavské České Besedě. Nedá mi, abych tyto lidi ještě jednou nejmenovala: paní Annu
Fabiánovou za ušití krojů a za aktivní vedení souboru pana Ladislava Hubálka, Marii Lesákovou, Marii Martinkovou, Ludmilu
Bednářovou a Jaroslava Duška.
Zhruba o půl třetí začalo to, kvůli k čemu jsme se všichni sešli - společné vystoupení tanečních souborů Česká Beseda z
Pardubického kraje. Tancem nás naživo doprovodila dechová hudba HARMONIE LETOHRAD.
Lukavští tanečníci vystoupili se šesti kolonami, což bylo celkem 48 tanečníků. Oprášili jsme tedy všechny kroje, což se naposledy
povedlo na Srazu rodáků v roce 2002. Pánskou polovičku zdobily zbrusu nové ušité žluté kalhoty, svoji premiéru si u dvanácti
tanečníků odbyly i nové pánské holínky.
Po vystoupení, které mimochodem sklidilo úžasné ovace, následoval další doprovodný program. Představily se nám lukavské
mažoretky SEDMIKRÁSKY -nejprve mladší, a poté i jejich starší spolužačky, na upravenou variaci České Besedy zatančily dívky
z TS Neon Žamberk, polku z Prodané nevěsty zatancovali tanečníci České Besedy z Mistrovic a se svým tanečním vystoupením na
píseň MAMMA MIA se se školním rokem a lukavskou školou rozloučili nyní již bývalí páťáci.
Náš „beseďácký“ den však ještě nekončil. Osm manželských párů od jara pilně a tajně nacvičovalo skladbu trefně nazvanou jako
DEN NA VSI. Naši premiéru jsme si náležitě užili a myslím, že i diváci si přišli na své. Program však pokračoval dále a návštěvníky
určitě potěšily malé soutěže nebo Hradecká cimbálová muzika, případně večerní taneční zábava se skupinou MENHIR včetně
překrásného ohňostroje.
Doprovodný sobotní program se však neodehrával pouze v areálu sokolovny. Již od dopoledních hodin se návštěvníkům otevřely
dveře ZŠ a MŠ Lukavice a v zasedací místnosti obecního úřadu byla ke shlédnutí výstava ručních prací a dokumentace ze života
obce.
Myslím, že to byla velmi zdařilá akce. Ráda bych proto ještě jednou poděkovala zejména paní starostce Iloně Severové za vše, na
čem se podílela, lukavským hasičům za zajištění občerstvení,
pracovníkům obce za pořadatelskou službu a přípravu akce, dobrovolnicím pomáhajícím v průběhu společného oběda a při pečení
koláčů i při pečení moučníků, panu L. Haufovi za zajištění dronu, T. Dolečkovi za pořízení fotografií a videa, učitelům a všem
vystupujícím a také sponzorům, kteří na akci finančně přispěli. Moje závěrečné poděkování však míří k lukavským tanečníkům.
Děkuji, že jste sami přiložili ruku k dílu a děkuji za krásný dárek, který jste mi dali.
…A jak jsme se dostali do Senátu? Po našem vystoupení se s námi přišel vyfotit i Petr Šilar. Než jsme se všichni porovnali, slíbil
nám zaslat finanční podporu i pozvání do Senátu. Slovo dalo slovo, ale o tom už jinde...

Simona Dudková

Společné foto všech tanečníků před obecním úřadem.

Odpolední program zaháji promenádní koncert dechové hudby
Harmonie Letohrad.

Všem, kteří se podíleli na vzniku a podpoře tanečního
souboru Česká beseda v Lukavici, předala starostka, jako
výraz poděkování, ocenění s pamětní medailí.

Štafetu ve vedení
souboru předala
p.Simona Dudková
p.Janě Falladové.
Poděkování za práci v
souboru jí vyjádřila
starostka i samotní
tanečníci.
V zasedací síni probíhala výstava „Ze života obce“.

Návštěvníky Dne otevřených dveří ve škole vítalo velmi
pěkné taneční vystoupení souboru Lukaváček.

Vystoupení cimbálové muziky..

Společný oběd v sokolovně. Díky vzorné organizaci bylo všech 240 strávníků obslouženo během hodinky.

Taneční vystoupení žáků 5.třídy „Mamma mia“.
Pohled na všech 208 krojovaných tanečníků, kteří vystoupili při společném
tanci byl opravdu překrásný.

Nechybělo vystoupení mažoretek, možná
budoucích tanečnic České besedy.
Taneční fantazie s názvem „Den na vsi“ při svém vzniku dala nejprve zabrat
játrům autorů, ale zasloužený úspěch a potlesk jim tyto útrapy jistě vynahradil.

Ohlasy účastníků Přehlídky tanečních souborů Česká Beseda
Dobrý den.
Moc děkujeme za fotku. Užili jsme si to u vás , bylo to nádherné a moc se
nám setkání líbilo.
Krásné prázdniny přeje L.Sládková, Česká Beseda Kamenec u Poličky

Ještě jednou díky za skvěle připravené setkání,všechno zařízené včetně fotografií,jídlo,pohoštění........Prostě
jednička s hvězdičkou.
Ať se daří a krásné letní dny Jana Jonáková, Česká Beseda Polička
Dobrý den, dovolte mi, abych za naši vysokomýtskou Českou Besedu vyslovila Vám i všem ostatním, kteří se na přípravách
sobotní přehlídky podíleli, obrovské uznání a poděkování za milé přijetí u vás v Lukavici. Dobře víme, kolik úsilí dá
příprava třeba jen větší rodinné oslavy. Setkání v tomto rozsahu, vynikající pohoštění a celková atmosféra celého
dne si zaslouží opravdové, nefalšované DÍKY !!! Děkujeme také za dárečky, které nám budou připomínat úžasně
prožitou sobotu.
Marie Neudertová, Česká BesedaVysoké Mýto

Soubor z Orlickoústecka roztančil
Senát
Praha, Orlickoústecko Ve čtvrtek v podvečer (8.9.2016) se při
příležitosti Kulturního léta v Senátu rozléhaly po Valdštejnské
zahradě veselé tóny Dechové hudby Dolní Dobrouč.
Tváře přihlížejících pak rozzářil úsměvem taneční soubor
Česká beseda z Lukavice. Podvečerní vystoupení se konalo
pod záštitou senátora Petra Šilara a přilákalo stovky
návštěvníků.
S nefalšovaným zájmem zde pravou českou dechovku
poslouchalo a lidovému tanci přihlíželo spolu s Pražany na
stovky našich i zahraničních turistů. Zvučná polka je zjevně
zaujala, stejně jako maminky s dětmi, které na nic nečekaly a
rovnou se pustily do tance.

LUKAVICKÁ ČESKÁ BESEDA CIZINCE ZAUJALA
Krojovaní tanečníci České besedy z Lukavice nejprve při prohlídce Prahy a především Karlova mostu vzbudili obrovský zájem
hlavně u cizinců, kteří si je ve velkém fotili. Turisté dokonce obdivovali tradiční kostýmy tanečnic a tanečníků tak vehementně, že
se jim povedlo téměř až zneprůchodnit Karlův most.
Vlastní taneční vystoupení ve Valdštejnské zahradě pak bylo pro všechny přihlížející nefalšovaným zážitkem. Nejvíc však všechny
přítomné pobavilo závěrečné taneční pásmo s názvem Den na vsi, které vtipně parodovalo například i nestárnoucí filmovou klasiku
Zdeňka Trošky z trilogií Slunce seno a řadu dalších. Slunečný podvečer pak všichni přítomní zakončili prohlídkou Valdštejnské
zahrady.
Na členy souboru z lukavické České besedy tu opět čekalo ještě mnoho dalších cizinců s fotoaparáty a mobily v rukou.
Text a foto: Petr Čada
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/soubor-z-orlickoustecka-roztancil-senat-20160913.html

Z Občanské poradny: LED žárovky jako dárek pro nové zákazníky
Podomní prodejci vynalezli nové triky, jak vyzrát nad spotřebiteli.
Jedním z nich je „darování“ LED žárovek při uzavření nové smlouvy na dodávku elektřiny. Z „darování“ se vyklube kupní smlouva.
Pokud se spotřebitel rozhodne zůstat u svého původního dodavatele a novou smlouvu předčasně ukončit, může se dostat do
nepříjemné pasti.
I v naší občanské poradně jsme se s tímto případem setkali. Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenost našeho klienta.
Podomní prodejce společnosti Bohemia Energy navštívil klienta a nalákal ho na dárek 5 ks úsporných moderních žárovek, pokud
změní dodavatele elektřiny a uzavře s ním novou smlouvu. Klientovi byly nabídnuty výrazně výhodnější podmínky, a proto se
změnou dodavatele souhlasil. Po několika dnech navštívil svého stávajícího dodavatele a se svou nedávnou zkušeností se mu
svěřil. Stávající dodavatel o svého klienta nechtěl přijít, proto mu nabídl ještě lepší podmínky, než Bohemia Energy. Klient proto
souhlasil. Svému stávajícímu dodavateli udělil plnou moc, aby za něho nové smlouvy zrušil. Za několik dní byl však klient
nepříjemně překvapen, když ve své poštovní schránce našel dopis. Psalo se v něm, že sice od nové smlouvy na elektřinu odstoupil,
ale „darované“ žárovky vlastně nebyly dárek a proto je má buď vrátit, nebo zaplatit jejich kupní cenu v řádu několika tisíc korun.
Klient vedle nové smlouvy na dodávku elektřiny podepsal také kupní smlouvu na 5 ks LED žárovek, všechny za pouhou 1 Kč. Tuto
korunu po klientovi však nikdo nechtěl… „Vždyť je to dárek!“ Ve smlouvě bylo také uvedeno, že pokud by chtěl klient od smlouvy
odstoupit, nezaplatí 1 Kč, ale 2.000 Kč, protože taková je údajně běžná kupní cena 5 ks nových LED žárovek.
Klient od nové smlouvy na dodávky elektřiny odstoupil správně a včas a tedy i kupní smlouva na LED žárovky je tím pádem zrušena.
Podle evropské směrnice se nejedná o dvě samostatné smlouvy, jedná se o smlouvy spolu související, označované jako smlouvy
doplňkové.
Klientovi jsme doporučili obrátit se s dotazem na spotřebitelskou poradnu dTest a na základě jejich návrhu jsme klientovi
pomohli sepsat odpověď na výzvu k vrácení nebo zaplacení LED žárovek. Klient v odpovědi Bohemia Energy informuje, že je
schopen vrátit pouze 3 ks LED žárovek, protože zbylé již použil. Za tyto použité 2 ks LED žárovek však nabízí kupní cenu běžnou na
trhu, která se pohybuje kolem 150 Kč za kus.
Klient v současné době čeká na vyjádření Bohemia Energy. Pokud neuspěje, další kroky by poté bylo vhodné řešit s advokátem. Je
možné, že bude klient nucen obrátit se na soud.
Pokud se i Vy setkáte s podobným problémem, rádi Vám v občanské poradně pomůžeme. Více informací o tom, co děláme, kdy nás
můžete navštívit a kde nás najdete, získáte na www.uo.charita.cz. Kontaktovat nás můžete telefonicky na lince 465 520 520, na
mobilu 734 281 415, nebo emailem na poradna@orlicko.cz. Sídlíme na adrese 17. listopadu 69 v Ústí nad Orlicí.
Pracovníci občanské poradny

Nové kontejnery na odpad
Na stanovištích kontejnerů „u AVA“ a na dolním konci u „Kolomých“ jsou nově
umístěny šedivé kontejnery na kov a v brzké době tam přibydou i červené kontejnery
na elektroodpad. Do kontejnerů na kov patří konzervy, víčka od lahví, nádoby od
kosmetiky a plechovky od nápojů. Nepatří sem: rozměrný odpad a znečištěné obaly
např. od barev. Do červených kontejnerů na elektroodpad můžete odkládat baterie,
PC součástky, drobné elektrospotřebiče, kapesní přehrávače, telefony apod. Nepatří
sem: CD, rozměrné spotřebiče, televizory a monitory, videokazety, tonery, úsporné
žárovky a zářivky.

Nový kontejner na kovové obaly. Co do něj
patří najdete napsáno přímo na něm.
Trávu, listí a další bioodpad nemusíte likvidovat pálením. U Ava je
trvale umístěn kontejner na tento odpad, kam ho můžete kdykoliv odvézt. Navíc ho nyní v podzimních měsících budeme přistavovat
střídavě na různá stanoviště v obci, kde bude umístěn 2 3 dny nebo do doby naplnění.

Tisková zpráva z jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko
V úterý 28.6.2016 se v Čenkovicích konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko.
Starostky a starostové členských obcí Orlicka projednali řadu bodů, když k nejzásadnějším patřilo zřízení Centra společných
služeb Orlicka, projekty cyklostezek nebo projekt monitorování kvality podzemních vod v Kyšperské synklinále.
Projekt Centrum společných služeb Orlicka je projektem Svazu města a obcí ČR, kde je Orlicko partnerem. Obsahem činnosti
centra je jednak poskytování odborných poradenských služeb v samostatné i přenesené působnosti členským obcím Orlicka s
cílem ulehčit práci místních samospráv, jednak to je příprava a realizace projektů meziobecní spolupráce. Poradenská činnosti
Centra společných služeb Orlicka bude také směrována k občanům regionu Orlicka, kteří budou mít možnost se v daných oblastech
na centrum obracet. Možnost poradenských služeb centra pro veřejnost bude zveřejněna v průběhu druhého pololetí tohoto roku.
K projektům meziobecní spolupráce již řadu let patří příprava a následná realizace cyklostezek. V současné době jsou dokončovány
podklady včetně projektové dokumentace pro územní řízení na cyklostezky Letohrad Pastviny a Žamberk Pastviny a na
cykloturistické propojení ze Žamberka do Rokytnice v Orlických horách. Do konce září proběhne výběrové řízení na zhotovitele
dokumentace pro územní řízení cyklostezky Letohrad Verměřovice Jablonné nad Orlicí s odbočkou k podniku Formplast s.r.o. v
Bystřeci. V jednání je rovněž převzetí investorství od Regionu Orlicko-Třebovsko na propojení z Písečné na stávající cyklostezku
Letohrad Ústí nad Orlicí.
Zásadním tématem pro celé Orlicko je kvalita pitné vody, která je získávána z hydrogeologické struktury Kyšperská synklinála. S
pomocí Pardubického kraje a provozovatelů vodovodů Orlicko přispívá k řešení jak stavu monitorovacích vrtů, tak i k
vlastnímu monitorování jakosti podzemních vod
Jako již tradičně díky příspěvku od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova (300 tis. Kč) schválilo Sdružení obcí Orlicko
dotační podporu dalším 6 malým památkám v obcích na území Orlicka, které budou do konce roku celkovým nákladem téměř 1,1
mil. Kč rekonstruovány, obce ze svých rozpočtů na malé památky tedy přispějí částkou 800 tis. Kč! Za dobu existence programu
Malé památky Orlicka se počet rekonstruovaných památek v území blíží již ke stovce. Valná hromada rovněž schválila finanční
podporu výročí v členských obcích Orlicka, kdy Sdružení obcí Orlicko v tomto roce finančně podpořilo konání šesti akcí ve svých
členských obcích celkovou částkou 50 tis. Kč.
Starostové členských obcí si v rámci valné hromady také vyslechli prezentace MAS Orlicko a dále firem zabývajících se přípravou
projektů k zateplení budov, likvidaci bioodpadů či optimalizací nákladů jističů přípojných míst elektrické energie.
P. Fiala
předseda Sdružení obcí Orlicko

Aktuálně z MAS ORLICKO, z.s.
MAS ORLICKO pomáhá MŠ a ZŠ
MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNOU pomoc (školení, individuální konzultace,..) při získávání finanční podpory na personální
činnosti či další vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ v její územní působnosti.
První informace o těchto možnostech školy získaly již během série seminářů pro školy v dubnu 2016, následně MAS ORLICKO
připravilo 3 semináře (1 v červenci, 2 v září). V první části semináře byly účastníkům představeny jednotlivé možnosti podpory a
následně systém na PC, do kterého se žádost vyplňuje.
V současné době školám nabízíme individuální konzultace, na kterou se mohou přihlásit na emailu brozkova@mas.orlicko.cz
nebo na telefonním čísle 734 318 889.
Operační program zaměstnanost podpoří družiny ve školách i vybrané sociální služby
Již před koncem roku plánujeme vyhlášení prvních výzev na podporu chodu školních družin ve školách, které nemohou v rámci
svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu a realizaci příměstských táborů.
Další výzvy budou zaměřeny na podpory organizací z území MAS ORLICKO, které realizují v rámci své činnosti široké spektrum
sociálních, prorodinných i dalších služeb, určených místním občanům.
První výzvy pro zemědělské podnikatele přijdou na přelomu roku
Již na přelomu roku navážou první výzvy pro zemědělské podnikatele, zaměřené na modernizaci a vybavení zemědělských i
potravinářských podniků. Podpora ve výši až 1 000 000 Kč bude primárně určena žadatelům, kteří se zaváží vytvořit v rámci
realizace projektu pracovní místa.
Aktuální výzvy, semináře pro potenciální žadatele, kontaktní informace na jednotlivé pracovníky a další informace sledujte na
webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz).
Odborné konzultace a poradenství při zpracování žádosti je BEZPLATNÉ.
První výzvy do IROPu už letos
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu projektů do operačního programu IROP ještě v letošním roce.
Obce budou moci žádat na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší a cyklistické), cyklodopravu a přestupní místa na veřejnou
dopravu. Finanční částka na tuto podporu v první výzvě je 8 mil. Kč.
Neziskové organizace, církve, církevní organizace a další organizace (obecní, krajské) působící na poli sociálních služeb budou
moci žádat na rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Mezi projekty bude rozdělena finanční částka ve výši
4,2 mil. Kč.
Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro žadatele. V případě zájmu nás kontaktujte už nyní a můžeme začít na zpracování Vašeho
projektového záměru.

Dětská sportovní akademie - T.J.Sokol Lukavice u Letohradu
20. srpna 2016 se za krásného počasí uskutečnil již šestý ročník Dětské sportovní akademie. 32 soutěžících dětí ve věku od 2 do 11
let změřily své síly ve skoku z místa, běhu přes překážky, hodu na cíl, sprintu a rychlochůzi. Speciální disciplína, tzv. rodinná, kdy
soutěží s dětmi jejich rodiče, se nesla v duchu Olympiády. Na dráze si soutěžící vyzkoušeli gymnastiku, basketbal, tenis a atletiku.
Vyvrcholením sportovního odpoledne bylo vyhlášení úspěšných sportovců. Všichni účastníci byli oceněni drobným dárkem
kvalitním reflexním smajlíkem a sladkou odměnou. Vítězové pak navíc medailí a dalším reflexním prvkem. Chceme dětem i
rodičům zábavnou formou ukázat, že se nemusí sportu bát a že strávit odpoledne na čerstvém vzduchu pohybem je prostě bezva.
Další novinkou tohoto ročníku bylo zapojení DSA do programu Sokol spolu v pohybu. Oficiálně se jedná o zářijový týden 19.
25.9., který je věnován sportu v Sokole. Více na http://sokol.eu/obsah/5918/sokol-spolu-v-pohybu. My jsme z kapacitních důvodů
Sokolovny byli v předstihu. To ale myšlenku společného sportu nijak neovlivnilo. Věřím, že se všichni příjemně bavili a že se s nimi
budeme potkávat i v hodinách cvičení dětí, cvičení žen, stolního tenisu, fotbalu či volejbalu.
Tímto jménem svým i jménem Sokola děkuji všem malým i velkým
účastníkům a hlavně skvělému týmu pořadatelů Simoně, Janě F., Janě D.,
Jarče, Monice, Haně, Terezce a Patrikovi.
Se sokolským „Nazdar“ se s Vámi těšíme na příští ročník.
Bc. Andrea Dostálová
jednatel T. J. Sokol Lukavice

Budou mít rodiče zájem o práci v SRPŠ?
Dne 6. září 2016 se konala schůze SRPŠ valná hromada. Hlavním cílem byla volba nového předsedy a místopředsedy. Za předsedkyni byla
zvolena Lenka Kašková, místopředsedkyní se stala Jana Kopecká. Dalším bodem programu byl nábor nových členů do SRPŠ. Tímto děkujeme
všem, kteří se přihlásili a jsou ochotni pomoci s přípravou pořádaných akcí.
SRPŠ každoročně organizuje tři akce Noc světlušek, Lukavský ples a Dětský den. Pokaždé velmi pracně hledáme dobrovolníky z řad rodičů, kteří
by přiložili ruku k dílu a zapojili se do přípravy nebo pomohli při samotné akci. Přitom peníze, které SRPŠ při těchto akcích vydělá, putují ke všem
dětem jak z mateřské školky, tak ze základní školy. Každý rok SRPŠ přispívá školním dětem na dopravu na plavání, dále letos například věnuje 10
tis. Kč školce na vybavení hracích koutků, a 15 tis. Kč škole na nákup stohovacích sedáků do družiny.
Doufejme, že akce SRPŠ budou i nadále oblíbené širokou veřejností nejen z Lukavice, ale i z okolí, a že se nám podaří je připravit tak, aby se
všem líbily. Tímto Vás chceme srdečně pozvat na nejbližší nadcházející akci Noc světlušek, která se bude konat 25. října 2016. Více informací se
dozvíte z plakátů, které již brzy budou vylepeny po obci, nebo také na našem fb: SRPŠ při ZŠ a MŠ Lukavice.
Těšíme se na Vás a současně vítáme všechny, kteří by měli chuť nám pomoci s přípravou!
L. Kašková, předsedkyně

Pro 18 dětí bylo letošní 1. září
dnem, kdy poprvé usedly do
školních lavic. Z dětiček se tak
stali školáci, které se strastmi
a slastmi školního života bude
seznamovat třídní učitelka
E.Uhlířová.

P ro h a z o v a d l o
„Brouk Pytlík“ je
novým herním
prvkem na
dětském hřišti.

Proč dělat revizi kotlů na tuhá paliva?
Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky
provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících
kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc
bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. Zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na otopná
zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na tuhá paliva v
českých domácnostech. Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá paliva rozdělují do tzv. emisních tříd,
přičemž toto rozdělení funguje na základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá
paliva splňuje podmínky pouze první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné
během příštích let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy.
V praxi požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a zplynovací kotle, objevují se však i
klasické kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také.
Lidé se musí připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku
obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné označena
emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun. První revize je
povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí změnu v
tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva. Součástí revize by mělo být i seřízení
kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.
Od 1. 1. 2022 je třeba počítat s pokutou 50 000 korun za to, pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry
alespoň 3. třídy. A dále pokutou 50 000 korun za to, pokud budou v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především
odpady, uhelné kaly apod.). Novela zákona ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam,
kde budou obecní úřady požadovat po občanech předložení revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami.
Kominictví V. Prokeš (tel.: 733 487 158) je držitelem certifikátu na provádění revizí na kotle značky ATMOS, ROJEK, OPOP.
Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 2. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.
Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových
stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 26. srpna 2016
Datum zahájení příjmu žádostí: 3. října 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. prosince 2016 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu
žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.
Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644, e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343, e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz

Napište si do kalendáře

Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů
Vycházejícím žákům 9. ročníků základních škol bývá v podzimním období věnována zvýšená pozornost v
souvislosti s volbou budoucího povolání a následným výběrem vhodné školy pro další studium. Jednou z
možností, která může být pro žáky inspirací právě k volbě povolání je návštěva Přehlídky středních škol a
zaměstnavatelů.
23. ročník přehlídky středních škol a zaměstnavatelů proběhne 12. 10. - 13. 10. 2016 v prostorách Vyšší odborné školy a Střední
školy technické v České Třebové. Přístupná bude pro veřejnost 12. 10. 2016 od 12:00 do 17:00 hodin, 13. 10. 2016 od 8:00 do
17:00 hodin.
Na přehlídce mohou žáci a jejich rodiče získat aktuální informace o oborech studia nabízených středními školami a učilišti v
regionu Ústí nad Orlicí. Zástupci jednotlivých škol zde poskytují žákům a jejich rodičům informace o studijních oborech,
podmínkách přijímacího řízení, plánovaných aktivitách školy a následného uplatnění absolventů v praxi. Společně se školami se
přehlídky účastní významní zaměstnavatelé našeho regionu Orlicko: Rieter CZ s.r.o Ústí nad Orlicí; Bühler CZ s.r.o. Žamberk; OMB
composites EU a.s. Králíky; CZ LOKO a.s. a DRUMEL Co s.r.o. Česká Třebová; ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav; IVECO a.s. Vysoké
Mýto; INA s.r.o. a Forez s.r.o. Lanškroun; REHAU s.r.o. Moravská Třebová.
Právě od nich mohou rodiče i žáci získat cenné informace o poptávané pracovní síle a následném uplatnění na trhu práce.
Přehlídka škol je také určena široké veřejnosti, neboť celoživotnímu vzdělávání je v současné době věnována nemalá pozornost.
Školy tak mohou nabízet vzdělávání nejen žákům základních škol, ale také dospělé populaci. S rychle měnící se situací na trhu
práce, která především přináší zvýšené nároky na pracovní sílu, vyžadují zaměstnavatelé od žadatelů o práci vysokou míru
teoretických znalostí a potřebné praktické dovednosti.
Informační a poradenské středisko při Úřadu práce - ČR nabízí veřejnosti tyto poradenské služby:
 poradenství pro volbu povolání žákům základních škol a jejich rodičům
 poradenství pro změnu povolání a změnu zaměstnání
 poradenství pro celoživotní vzdělávání (získání nové profesní kvalifikace)
 poradenství pro výběr vhodného vzdělávání nebo vhodného rekvalifikačního kurzu s ohledem na poptávku zdejšího trhu
práce
 samoobslužné testy ke zjištění profesních zájmů, které Vám mohou usnadnit rozhodování o volbě studia či výběru nové
profese
 profesní diagnostiku k ověření předpokladů pro další vzdělávání a pracovní uplatnění
Kontakt na IPS: 950 172 445, 950 172 449
Přehlídku realizuje Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394
tel: 950 172 445
e-mail: iva.tomsova@uo.mpsv.cz

KURZY AMERICKÉHO
STEPU PRO
ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ

Spolky a EET
Dle vyjádření zástupkyně MF (linka pro dotazy tel. č. 225 092
392) se spolků (zahrádkáři, hasiči, …) EET netýká jejich
hlavní činnost je nezisková, nepodnikatelská. Slovo spolek
sice v § 12 zákona o ET (č. 112/2016 Sb.) = tržby vyloučené z
evidence tržeb nenajdeme, lze na ně ale vztáhnout § 12 odst. 3
písm. h)
evidovány nejsou tržby z drobné vedlejší
podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.
V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení, bude
správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské
činnosti veřejně prospěšných poplatníků postupovat následovně:
O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12
odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný
poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího
vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské
činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000
Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových
příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované
období.

 vždy ve středu v 18.00






v Helvíkovicích
pro malé i velké,
přidat se můžete
kdykoliv
120 Kč / 60 min
začínáme 5. října
informace a přihlašování na
www.kurzystepu.webnode.cz
info@hernisety.cz, 731 598 904

Další díl fasády na čp.21 je dokončen, ale stále to ještě není
všechno. Na fasádě přibudou ještě ozdobné prvky, nápis,
zábradlí u schodiště a venkovní předzahrádky. Už teď se ale
budova při hodnocení vzhledu, dostala z těch zadních příček,
na čelní místo.

I takto dovedou někteří občané sousedům provonět pověšené
prádlo a zpříjemnit příchod domů. Nejen že takovýto způsob
pálení je zakázaný a hrozí za něj pokuta, navíc zbytečně pokazí
dobré sousedské vztahy. Jak můžete likvidovat bioodpad se
dočtete na jiném místě občasníku.

Zemina u poldru je obecním majetkem.

V září byla dokončena oprava hřbitovní zdi kolem kostela. Přes
původní rozpaky nad tím, že se zeď (na doporučení památkářů)
omítá a nedělá se kamenná nebo zděná, se teď po dokončení
názory přiklánějí k variantě, že to zas tak špatné není. V
současné době byly dokončeny terénní úpravy, osetí a čekáme
na dokončení dolní brány, kterou zhotovuje p. Hamřík.
Následně bude doplněna brána u dolního vjezdu tak, aby byl
celý prostor kolem kostela uzavíratelný.

Chybějící pískovec na krycí desky byl doplněn novým z lomu U
Devítí křížů v Červeném Kostelci. Prozatím je světlejší, ale
časem ztmavne a obě barvy budou stejné.

Nový plot u Ava v pořádku moc dlouho nevydržel. Nějakému
„šikovnému“ řidiči překážel v cestě sloupek.

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Pardubického kraje
a do 1/3 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 7. a 8. října 2016 v obci Lukavice
Starostka obce Lukavice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Oznamuje:
1.
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční

dne 7. října 2016 v době od 14:00 do 22:00 hodin
dne 8. října 2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost se sídlem: v zasedací síni obecního úřadu v Lukavici čp.117,

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb
může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.

5.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

dne 14. října 2016 v době od 14:00 do 22:00 hodin
dne 15. října 2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Lukavici dne 14.9.2016

Ilona Severová, starostka

Zájemci o přenosnou volební schránku mohou sdělit svůj požadavek obecnímu úřadu nebo ve dnech
voleb volební komisi tel.: 465 618 355.
Kdo může volit v krajských a senátních volbách?
Občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole senátních voleb
může volit i občan ČR, který alespoň druhý den jeho konání dosáhl věku nejméně 18 let.
Krajské volby 2016
Voličské průkazy o jejich vystavení je možné písemně žádat do pátku 30. září, osobně si je voliči
mohou vyzvednout do středy 5. října 16,00 hod. Na voličský průkaz mohou lidé hlasovat v kterékoli
volební místnosti v územním obvodu kraje, kde mají trvalé bydliště.
Preferenční hlasy volič může zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty na jednom hlasovacím lístku.
Senátní volby 2016
Voličský průkaz - opravňuje volit kdekoli ve volebním obvodě, v němž je volič přihlášen k trvalému
pobytu
Hlasovací lístek každý kandidát má svůj samostatný lístek. Do schránky se vhazuje jen lístek s
vybraným kandidátem. Nijak se neupravuje.
Grafická úprava Lukavského občasníku: Antonín Doleček

www.obeclukavice.cz
Obecní úřad Lukavice
Lukavice č.p. 117, 561 51 Letohrad, tel. + fax.: 465 621 425
e-mail: oulukavice@orlicko.cz

