ČÍSLO 1/2017 + příloha
Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 20.9., 1.11., 13.12., 17.1. m.j.:
Schválilo:
- rozpočtovou změnu č.6/2016
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o nočním klidu
- žádost A. Vítka, M. Dudka, L. Hotmara, V. Maivalda a D. Blechy o
vyřešení majetkoprávních vztahů komunikace vedoucí od silnice kolem
bývalého kravína střed k seníku.
- OZV č.2/2016 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Rozpočtovou změnu č.7/2016
- Návrh rozpočtu na rok 2017
- Podání žádosti na MŠMT o dotaci na rekonstrukci povrchu
víceúčelového hřiště
- Spoluúčast na financování projektu rekonstrukce povrchu
víceúčelového hřiště v případě schválení žádosti o dotaci.
Předpokládaná výše spoluúčasti = 180 tis. Kč.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu číslo:IP-12-2008343/VB/1, stavba Lukavice,
ČS6,p.č.302,VAK Žamberk, knn.
- Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2016.
- Rozpočet na rok 2017 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č.1 až 4
ve výši 13 740,9 tis. Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 17 337,70 Kč a
financováním třídy 8 ve výši 3 596,8 tis. Kč
- OZV č.3/2016 o nočním klidu.
- OZV 4/2016, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a systém
nakládání se stavebním odpadem.
- Nařízení obce č.5/2016 – Tržní řád.
- OZV č.6/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
- Žádost xx o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace
p.č. 400/1 a v souvislosti s tím schvaluje Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s.,
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-2015200/VB/1, Lukavice
p.č.400/1-Fogl-knn.
- navrženou situaci výstavby inženýrských sítí na pozemku p.č. 129/1,2
jako podklad pro vydání Závazného stanoviska k záměru akce „Lukavice
p.č. 129/1,2 – Slavík – lNN“. Žadatel Elektro-Comp spol.s.r.o..
- Záměr směnit obecní pozemek 1946/6 o výměře 94 m2 , kateg.ost.
plocha za pozemek p.č. 1439/7 o výměře 100 m2 a p.č. 1439/8 o
výměře 8 m2 , obojí kategorie TTP. Žadatel B.S. Záměr bude zveřejněn
na úřední desce.
- Darovací smlouvu se SRPŠ – hodnota daru 10.000 Kč.
- rozpočtové opatření č.9/2016
- žádost Domova důchodců Ústí nad Orlicí o příspěvek na službu
Domova pro seniory kde je v současné době 1 občan Lukavice.
Schválen příspěvek ve výši 3.000 Kč.
- žádost Svazu měst a obcí a Arcibiskupství pražského o příspěvek na
pořízení varhan do svatovítské katedrály v Praze, ve výši 1 Kč na
občana.
- Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Vlajku zapůjčí p. P.
Dostál.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-

ROČNÍK XXIII
12-2014748/SoBSVB1 Název stavby: Lukavice 1367/3-VaK
Žamberk-úpr.TS+kNN. Jedná se o pozemky č. 1367/3 a 1363/9.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-122008342/VB/1 Lukavice,ČS11, VAK Žamberk, knn. Jedná se o
pozemek č. 1979/1.
- Koupi pozemku pod chodníkem naproti kostelu od J. S. – parcela
č.35/4 o výměře 90 m2 , zahrada, k.ú. Lukavice v Čechách. Náklady
spojené s koupí pozemků uhradí Obec.
- Směnu pozemků s B. S. Obec postupuje cestou směny B. S. pozemek
č.1946/6 o výměře 94 m2 , ostatní plocha-jiná plocha a od ní přijímá
do svého vlastnictví parcelu č.1439/7 o výměře 100 m2 , trvalý travní
porost a pozemek č. 1439/8 o výměře 8 m2, trvalý travní porost, vše
v k.ú. Lukavice v Čechách. Rozdíl 14 m2, který je ve prospěch obce
uhradí obec. Náklady spojené se směnou uhradí obě strany rovným
dílem.
- Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním akce pořízení dopravního
automobilu pro JSDHO Lukavice do výše pořizovací ceny.
(předpoklad: pořizovací cena 1 mil. Kč, dotace 450 tis. Kč).
Vzalo na vědomí:
- Seznam řidičů od jednotlivých spolků, kteří budou moci řídit
obecní vozidlo na základě smlouvy o výpůjčce. Řidiči na obecním
úřadě absolvují školení řidičů referent. vozidel.
- Informaci generálního ředitelství HZS o návrhu na přidělení dotace
v r. 2017 na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Lukavice.
Na školení k administraci dotace do Prahy pojedou účetní
Dostálová a O. Šturma.
- Info starostky o:
veřejném projednání změny územního plánu
aktuálním stavu akce oprava hřbitovní zdi
- Zprávu finančního výboru o činnosti za uplynulé období
- Zprávu kontrolního výboru o činnosti za uplynulé období
- Výroční zprávy ZŠ a MŠ Lukavice za školní rok 2015/2016
- Organizační pokyny k akci Setkání seniorů a Rozsvícení ván. Stromu
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 11.11.2016
- Info starostky o plnění daňových příjmů a stavu financí na účtech
- Termín školení požárních hlídek pro sokolovnu
- Diskusi o budoucím využití AVA a ukládá A.Vítkovi, L.Hotmarovi a
M.Dudkovi na březnovou schůzi připravit harmonogram
potřebných oprav a stavebních úprav čp.180.
- Žádost J.S. o povolení sjezdu z místní komunikace a zřízení věcného
břemena na pozemek 129/2.
Neschválilo:
- Ústní žádost M. K. o prodej části pozemku p.č.1973 nebo jeho
směnu s p.č. 343/10 a 3365, z důvodu plánované stavby
kanalizace
Uložilo:
- Starostce projednat s vlastníky (Hotmar, Maivald, Vítek) návrh
zaměření cesty v lokalitě u bývalého kravína střed.
- Starostce pozvat většinové vlastníky a uživatele polností kolem
polní cesty „Seník – Karlovice“ na kontrolní den s projektantem,
kde budou dohodnuty sjezdy z této cesty.
- Starostce projednat s Ekolou Libchavy povinnosti řidičů při
svozech odpadů a možnost sběru plastů systémem dům od domu
1x měsíčně vč. cenové nabídky.
I.Severová, starostka
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Statistický přehled počtu občanů s trvalým pobytem v r. 2016
Celkový počet obyvatel k 31.12.2016 ….. 1128
z toho narozených …………....……. + 10
zemřelých …………....……… - 6
přistěhovaných …………… + 28
odstěhovaných …………… - 30
Celkem ………………………….........… + 2
Cizinecká policie eviduje 15 cizinců s dlouhodobým trvalým
pobytem v obci, kteří se do celk.počtu nezapočítávají.

Vítáme nové občánky
Září
·
Alan Dušek
Říjen
·
Johanka Marková
Listopad
·
Anežka Smetanová
·
Veronika Vítková
Prosinec
·
Tomáš Vrba

Věkové složení k 31.12.2016

Skvostem nebes je Slunce, skvostem
domu je dítě. Čínské přísloví

Blahopřejeme jubilantům

Ženy
Muži
Celkem

05
39
37
76

617
75
84
159

1829
83
97
180

3039
74
78
152

4049
93
96
189

5059
71
71
142

6069
61
62
123

7079
37
31
68

8089
20
16
36

9099
2
1
3

Celkem
555
573
1128

Věková struktura obce Lukavice k 31.12.2016
Celkem 1128 obyvatel, průměrný věk 39,38 let.
Dospělí
Muži
Ženy
počet
věk
počet
věk
470
45,46
458
46,97

Děti
Muži
Ženy
počet
věk
počet
věk
103
7,63
97
7,46

Rodinný stav k 31.12.2016
89. narozeniny oslavil na sklonku roku p. Leopold Paďour
nejst.. Paměť mu jistě závidí všichni, kdo ho slyšeli recitovat.
Přejeme, aby Vám stejně dobře sloužilo zdraví a neutuchal
životní optimismus.

Leden
·
Únor
·
Březen
·
·
·
·
·
·
Duben
·
·
·
·
·

Jarmila Luxová

50 let

Antonín Vítek

60 let

Jarmila Dolečková
Ludmila Kernalová
Jiřina Poláčková
Lenka Dostálková
Hana Novotná
Marie Vašáková

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

Jiří Kos
Jiří Slavík
Šárka Dostálová
Oldřich Šturma
Svitlana Šafářová

80 let
50 let
50 let
50 let
50 let

Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á
Vdovec/vdova

Ženy
119
257
40
42

Vzpomínáme
Říjen
·
Anna Kalousková
Listopad
·
Václav Šípek
Leden
·
František Vítek
Únor
·
Jaroslava Klášterecká

85 let
67 let
64 let
93 let

Kde sama chce, tam bere smrt, a marně voláš
stůj….
J.Vrchlický

Dívky
97

Chlapci
103

Nezaměstnanost (stav k 31.12.2016)
Obec

Muž je tak starý, jak se cítí, žena je tak stará,
jak vypadá.
M.Collins

Muži
166
256
37
11

Lukavice
Letohrad
Žamberk
Ústí nad Orlicí
Dlouhoňovice
Helvíkovice
Hnátnice
Kameničná
Kunvald
Líšnice
Mistrovice
Nekoř
Písečná
Šedivec
Žampach

Celkem uchazečů
o zaměstnání
20
103
163
336
28
9
14
13
24
18
8
26
13
2
5

Podíl
nezam.
osob
2,6%
2,5%
4,0%
3,7 %
5,0%
2,9%
2,3%
5,9%
3,6%
3,7%
2,1%
4,1%
3,6%
1,5%
2,3%

Volná místa

8
157
132
257
9
5
17
1
0
1
4
10
1
0
2

Kdy chodí gratulanti
Jelikož letos došlo ke změně návštěv u jubilantů ze strany obce a občas se ptáte, kdy
vlastně kdo chodí, zeptali jsme se u jednotlivých spolků a uvádíme přehlednou
tabulku, kdy obec či příslušný spolek navštěvuje své členy – jubilanty.
Název spolku, organizace
Obec
Hasiči
Sokol
Zahrádkáři
Orel
Myslivci
Konzum

V kolika letech se chodí gratulovat
70, 80, 85, 90 a každý další rok
60, 70, 80, 90, 100
60, 70, 80, 90, 100
70, 80, 90 a každý další rok
Během výroční schůze
Během členských schůzí
Nechodí, poštou je zasílána poukázka na nákup

Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2017
Oblast - Lanškroun - Letohrad - Králíky - Žamberk
TERMÍN

TITUL

PŘÍJMENÍ

JMÉNO

ADRESA ZZ

TELEFON

18.-19.2.2017

MUDr. Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

25.-26.2.2017

MUDr. Dunglová

Stanislava

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

MUDr. Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

11.-12.3.2017

MUDr. Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

18.-19.3.2017

MUDr. Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

25.-26.3.2017

MUDr. Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

1.-2.4.2017

MUDr. Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

8.-9.4.2017

MUDr. Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. Května 2

465 322 897

14.4.2017

MDDr. Kopecký

Milan

Mladkov 133

465 635 441

15.-16.4.2017

MUDr. Krčálová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

17.4.2017

MUDr. Mareš

Miroslav

Žamberk, Školská 834

465 613 103

22.-23.4.2017

MUDr. Milota

Karel

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

29.-30.4.2017

MDDr. Nováková

Klára

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

MDDr. Pavlová

Simona

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

MUDr. Strnadová

Marie

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

MUDr. Špička

Jan

Králíky 414

465 631 154

13.-14.5.2017

MUDr. Špičková

Marie

Králíky 414

456 631 274

20.-21.5.2017

MUDr. Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

27.-28.5.2017

MUDr. Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465 381 212

MUDr. Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

10.-11.6.2017

MUDr. Valentová

Hana

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

17.-18.6.2017

MUDr. Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

24.-25.6.2017

MUDr. Vítková

Eva

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

1.-2.7.2017

MUDr. Vlasatá

Lenka

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

5.7.2017

MUDr. Appl

Martin

Dolní Čermná 222

465 393 266

6.7.2017

MUDr. Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

8.-9.7.2017

MDDr. Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

15.-16.7.2017

MUDr. Beranová

Renata

Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

22.-23.7.2017

MUDr. Dunglová

Stanislava

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

29.-30.7.2017

MUDr. Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

4.-5.3.2017

1.5.2017
6.-7.5.2017
8.5.2017

3.-4.6.2017

Vypracovala: Martina Stříteská, kancelář OSK Litomyšl, Listopad 2016
zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba

Rozpočet 2017
Určitě Vás bude zajímat, co se letos vešlo do výdajové stránky rozpočtu. Podrobný rozpočet najdete na webových stránkách, já zde
vyjmenuji akce, o kterých se domnívám, že jsou pro vás nejzajímavější. 2,5 mil Kč je připraveno na zasíťování parcel U křížku. Na
akci máme územní rozhodnutí, teď se pracuje na stavebním povolení. Další 2 mil. Kč jsou rezervovány na kanalizaci. Právě probíhá
výběrové řízení na stavební dozor a na dodavatele stavby. V létě se předpokládá zahájení stavby. Do té doby se ještě uskuteční
informační schůzka pro občany. 1 mil Kč je určen na financování nového dopravního auta pro hasiče. Zde máme zažádáno o dotaci
na minist. vnitra, nyní budeme žádat ještě kraj. Z předchozího roku máme informace o velmi dlouhých lhůtách vyřízení, tak
uvidíme, jestli se to podaří letos dořešit. Veřejné osvětlení bychom rádi rozšířili u p.Kotyzy (přesunuto z loňska, čekáme na spojení
výkopu s kanalizací),další rozšíření by mělo být směrem od AVA k rozvodně, nového světla by se měla dočkat autobus. zastávka u
obec. úřadu a ještě by měly být vyměněny světla u silnice. Vše bychom rádi pořídili za 800 tis.Kč. V budově AVA by mělo dojít k
výměně části oken (část z dotace) a nátěru střechy – celkem 450 tis. Kč. Penetrací by se měla opravit cesta k Brůnom. Školní kuchyň
by se měla dočkat konvektomatu za 250 tis. Kč, dolní konec zase radaru měření rychlosti. Zažádáno máme o dotaci na opravu
povrchu kurtu s umělou trávou. U vchodu do sokolovny by měl být vybudován přístřešek a vevnitř dojde k obložení několika stěn
na chodbě – obojí dohromady 75 tis. Kč. Na hřbitově dojde k dokončení výměny živého plotu a márnice bude mít nové okno. U
kostela se dočkáme nových bran a na opravu Kalvárie před kostelem a Pomníku padlých před obcí máme rovněž zažádáno o
dotaci. Novinkou je financování spolků, kdy k holému základu 10 tis. Kč dostanou 6 tis. Kč na každou pořádanou veřejně
přístupnou sportovní nebo kulturní akci. Snad v rozpočtu každý z Vás našel něco užitečného. Budeme doufat, že se naplní
předpoklady daňových příjmů a žádosti o dotace a plánované akce bude možno uskutečnit.
I.Severová, starostka

Pokyny pro platbu poplatku za odpady a za psa
Dle OZV č.2/2016 je poplatek splatný do 30.3.2017. Poplatky je možno platit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo převodem
na účet číslo 4122 611/0100 KB nebo 123 9344 379/0800 ČS; VS: číslo popisné; Zpráva pro příjemce: popl.odpad/pes.
Částka zůstává stejná jako vloni a předloni, tzn. poplatky za odpad činí 400 Kč za osobu v domácnosti, které nevlastní popelnici,
490 Kč za osobu v domácnosti, která vlastní popelnici a bude využívat 39 svozů/rok, 550 Kč za osobu v domácnosti, která vlastní
popelnici a chce využívat 52 svozů/rok.Četnost svozů je rozlišena barvou známky. Máte-li popelnici na bioodpad (hnědou)
vyzvedněte si na obecním úřadě známku – zdarma.
Popelnice na domovní odpad nadále můžete zakoupit na našem úřadě a to za cenu: plast 120 l = 810,-Kč nebo 240 l = 1000,- Kč,
pozink 110 l = 800,- Kč. Popelnice na bioodpad (hnědá), dotovaná obcí, stojí 120 l = 530,-Kč a 240 l = 800,-Kč.
Poplatek za psa od stáří 3 měsíců činí 100 Kč a za každého dalšího psa 250 Kč.

Svozy popelnic
-

Svozový den je čtvrtek, popelnice ponechte na místě, dokud nebude vyvezena.
domovní odpad se vyváží v letním období každý sudý týden (39 svozů)
bioodpad se vyváží každý lichý týden od 16.3 do 23.11.
popelnice se starou samolepkou se budou vyvážet do konce března
svoz velkoobjemových odpadů: 3.2., 24.3., 26.5., 28.7., 29.9. a 16.11.-čtvrtek;
nebezpečné odpady: 24.3. a 29.9.201

Spolky a EET podruhé
V minulém Občasníku bylo v článku o EET uvedeno, že do příjmů z drobné vedlejší činnosti veřejných poplatníků (místních spolků)
se započítávají i příjmy z pořádaných plesů, bálů a kulturních akcí. Tato informace byla upřesněna zástupcem GFŘ na finanční
konferenci, který sdělil, že do EET nepatří příjmy z bálů a plesů pořádané místními spolky, ale EET bude muset místní spolek mít,
pokud bude mít příjmy např. z prodeje občerstvení na pořádaných akcích (fotbalové utkání, hasičské závody atp.) převyšující 175
000 Kč za rok.
P.S.: No jen aby v těch spolcích chtěl ještě někdo něco dělat…

Tombola bez povolení
Pořadatelům plesů či jiných společenských akcí s tombolou ubyla povinnost získat předem povolení k pořádání tomboly a ještě z ní
odevzdávat daně. Tuto zásadní změnu, která nejenže sníží administrativu, ale
ušetří i tisíce korun, přinesl nový zákon o hazardu.
Podle něho se od 1. ledna 2017 již nemusí tombola, ve které herní jistina
nepřekročí částku 100 tisíc korun, nikam nahlašovat, ani z ní odevzdávat žádné
daně. Herní jistina je suma, kterou pořadatel získá prodejem lístků do tomboly,
tedy cena jednoho losu vynásobená počtem losů. Stanovená hranice je
dostatečná pro každou tombolu na běžném plese. Pokud by však částka herní
jistiny přesáhla 100 tisíc, je pořadatel povinen i nadále tombolu ohlásit
obecním úřadu, zajistit notáře, který osvědčí průběh slosování a po akci uhradit
daň z hazardních her ve výši 23%.
Doposud museli pořadatelé plesů a akcí ohlašovat všechny tomboly. Ty s herní
jistinou do padesáti tisíc schvalovala obec a nad padesát tisíc ministerstvo
financí.

Přehled akcí se známým termínem
konání v roce 2017 v Lukavici
TERMÍN
6.1. pá
7.1. so
3.2.
21.1. so
3.2. pá
11.2. so
17.2. pá
6.-12.3.
10.3. pá
11.3. so
12.3. ne
16.3. čt
8.4. so
13.4. čt
24.3. pá
30.4. ne
6.5. so
7.5. ne
20.5. so
21.5. ne
26.5. pá
27.5. so
25.6. ne
4.6. ne
1.7.-1.9.
28.7. pá
1.9. pá
4.9. po
9.9. so
23.9. so
29.9. pá
8.10. ne
21.10. so
25.10. st
26.-27.10.
16.11. čt
23.11. čt
25.11. so
5.12. út
6.12. st
16.12 so
29.12. pá

NÁZEV AKCE - rok 2017
Divadelní ples
Tříkrálová sbírka
Sběr odpadu
Hasičský bál
Pololetní prázdniny
Sportovní ples
Lukavský ples
Jarní prázdniny
Výročka T.J.Sokol Lukavice
Dětský maškarní karneval
Výročka ZO ČZS Lukavice
Začátek svozu bioodpadu
Ochotnické divadlo
Velikonoční prázdniny
Sběr odpadu a železa
Pálení čarodějnic a stavění máje
Oslavy svátku sv.Floriána
Pouť
Dětské rybářské závody
Lukavský pohár
Sběr odpadu
Rybářské závody
Dětský den – vítání prázdnin
Koncert MHF – kostel Lukavice
Hlavní prázdniny
Sběr odpadu
Oslavy 25 let Orlicka
Zahájení školního roku 2017/2018
Den zahrádkářů
Křapáčové hody
Sběr odpadu a železa
Posvícení
Vinobraní
Noc světlušek
Podzimní prázdniny
Sběr odpadu
Konec svozu bioodpadu
Předvánoční setkání seniorů
Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční výstava
Výročka SDH
Vánoční turnaj ve stolním tenise

POZVÁNKY
v T. J. Sokol Lukavice si Vás dovoluje pozvat na
Dětský maškarní karneval, který se koná v sobotu
11. března 2017 od 14 hodin v sokolovně. Čeká
Vás bohatý program - spousta her, hezkých
písniček, tombola, vyhlášení nejlepších masek a
další hezké zábavy.
v Výroční valná hromada T. J. Sokol Lukavice se
koná v pátek 10.3.2017 od 19 hodin v sokolovně.
Upozorňujeme členy, že VH je volební a proto je
nutná Vaše účast.
v V neděli 12. března 2017 od 14 hodin se v
zasedací síni obecního úřadu bude konat 61.
výroční členská schůze ZO ČZS Lukavice. Součástí
schůze bude přednáška p. Pavla Haupta na téma:
„Nové standardy v oblasti údržby zeleně a návrat
starých krajových odrůd“. Přednášky se v případě
zájmu mohou zúčastnit i nečlenové.
v Ve čtvrtek 9. března se v restauraci „U Beranů“
koná přednáška Mgr. Jarmily Podhorné na téma
„Využití léčebných účinků bylin a výtažků z
pupenů rostlin k léčbě a prevenci civilizačních
onemocnění“. Přednáška začíná v 16,30 hod.,
následně bude možnost využít nabídky sestavení
kúr z bylin Mgr. J. Podhornou přímo na Vámi
uvedené zdravotní obtíže a zakoupení produktů
přímo na místě.
v Pod křídly T.J.Sokol uvede Kočovný divadelní
soubor Bouda,z.s. z Těchonína hru o stáří „Švestka
aneb Jevištní sklerotikon“, autorů Z.Svěráka a
L.Smoljaka v režii Oldřicha Pejchara. V rámci
představení proběhne výstavka skic R.Janů s
výjevy zachycenými po čas divadelních zkoušek.
Divadelní představení můžete shlédnout v sobotu
8. Dubna 2017 od 19,0 hod. v sokolovně. Vstupné
60 Kč, děti polovic.
Kdyby bylo v Lukavici letní kino,
za vstupné bych dal/a max:

Upozornění: agenda Řidičských průkazů
Z technických důvodů není možné pořídit fotografii na řidičský průkaz přímo na MěÚ. Městský úřad Žamberk, odbor
správní a dopravy, agenda řidičských průkazů upozorňuje občany, že z technických důvodů došlo k přerušení
možnosti pořízení fotografie na žádost o řidičský průkaz. O obnovení této služby budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.

Novinky v třídění odpadu
Na kontejnerových stanovištích u „AVA“ a na dolním konci
„U Kolomého“ jsou nově umístěny kontejnery na třídní
kovů a elektroodpadu. Některé typy kontejnerů jsou
přidělovány podle počtu obyvatel a není možno je
rozmístit na všechna stanoviště kontejnerů, kterých máme
v obci v současné době sedm. Snažíme se tedy alespoň o
rozmístění pro dolní konec a střed s horním koncem, tak
aby docházkové vzdálenosti byly optimálně rozděleny.
V současné době jednáme o umístění nádob na použitý
potravinářský olej. Ten bude možno do nádob odkládat v
uzavřených pet lahvích. Na nádobě (žluté popelnici) bude
přehledně uvedeno na jakou surovinu slouží a jak ji mají
lidé užívat. Kromě rozšíření ekologických standardů má
tento druh sběru ještě výrazné pozitivum v podobě
ochrany kanalizačního potrubí, na které mají oleje
devastující vliv. Také pro čističky odpadních vod, je třídění
olejů velice důležité, jelikož po vylití olejů do odpadů musí čističky tyto již ztuhlé a znečištěné tuky separovat a draze likvidovat.
Jelikož se každoročně zvyšuje podíl tříděných odpadů v celé republice i v naší obci a čím dál vyšší procento lidí se aktivně snaží o
třídění a recyklaci odpadů, věříme, že tato nová služba bude i našimi občany přivítána a kladně hodnocena.
Další nabídkou bude od března možnost odevzdat pytle s vytříděnými plasty v „AVU“ vždy v pondělí od 16 do 17 hodin. Jedná se
o zkušební variantu, uvidíme, jak bude využívána. Některým občanům se třeba nehodí termíny svozů nebo nechtějí mít doma tak
dlouho plasty uschované, nebo je ani nemají kde mít a tak odpad ani netřídí. Snad jim tato nabídka možnost třídění ulehčí.
I.Severová, starostka

KONEČNĚ ZIMA
To si můžeme říct my, nadšenci zimních sportů. Po několika letech půstu nám
počasí přeje a my můžeme vesele bruslit, hrát hokej a lyžovat, ale co je dle mého
názoru nejdůležitější, že lukavské děti mají kdykoliv možnost zajít na hřiště za
sokolovnou a
zabruslit si a nemusí
se přes zimu nudit
doma. Vzhledem k
předpovědi počasí,
která slibovala velké
mrazy jsme po
svátcích 28. prosince
poprvé rozmotali hadice a zahájili přípravu ledové plochy. Po třech
dnech intenzivního stříkaní ve dne i v noci jsme mohli začít bruslit a díky
počasí bruslíme prakticky do teď. Ledovou plochu využívala široká
veřejnost i místní základní škola, byly i víkendové dny, kdy hřiště zaplnilo
na padesát bruslařů místních i těch z okolí. Velké poděkování patří
manželům Hrůšovým, Jirkovi za nespočet hodin, které strávil při
přípravě ledové plochy a Monice, za vybírání symbolického vstupné.
Děkuji i všem ostatním klukům, kteří se podíleli na úklidu sněhu a na přípravě ledové plochy. Obci děkujeme za bezplatné
zapůjčení techniky při úklidu sněhu. Příjemné prožití zbytku zimních dní při sportovních aktivitách.
za T.J. Sokol Lukavice A. Vítek

Zaměstnanci obce bojovali s letošní sněhovou nadílkou statečně a doufám, že i čtenáři potvrdí, že úspěšně.

Tříkrálová sbírka 2017 skončila
Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva
tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529 pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity
Ústí n.Orl. V 87 obcích a městech okresu navštívili koledníci tisíce domácností s přáním štěstí, zdraví a „pokoje tomuto domu“ –
právě to znamenají písmena K+M+B+2017. Nápisy na starobylých chaloupkách i moderních vilách symbolizují cosi důležitého, co
spojuje všechny příbytky. Tři králové přinesli lidem drobné dárečky, informace o činnosti Oblastní charity a nabídli také možnost
přispět potřebným.
Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním
úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se nezalekli letošních mrazů, za důstojný
průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy. I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým Tříkrálová
sbírka je příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle.
Podrobné výsledky, fotografie a použití TS najdete na webu Oblastní charity ww.uo.charita.cz
Pro koledníky a asistenty TS je na poděkování přichystáno divadelní představení Pohádka z budíku, 16. března 2017 v 18 h. v
Orlovně Letohrad-Orlice.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O.

Tříkrálová sbírka 2017 – výsledky
Celkem vybráno 2.495.071,- Kč do 529
pokladniček.
Vybrané obce a v nich vybrané částky
Bystřec 26 643,00 Kč
Česká Rybná 7 806,00 Kč
České Libchavy 18 721,00 Kč
Dlouhoňovice 22 760,00 Kč
Dolní Dobrouč 86 829,00 Kč
Hejnice 9 600,00 Kč
Helvíkovice 8 249,00 Kč
Hnátnice 21 678,00 Kč
Klášterec n.Orl. 12 452,00 Kč
Kunvald 28 245,00 Kč
Letohrad 221 526,00 Kč
Líšnice 26 017,00 Kč

Lukavice 57 378,00 Kč
Mistrovice 30 124,00 Kč
Nekoř 45 688,00 Kč
Písečná 18 150,00 Kč
Šedivec 14 670,00 Kč
Verměřovice 14 780,00 Kč
Žamberk 78 829,00 Kč
Žampach 6 926,00 Kč
Žichlínek 27 940,00 Kč
Děkujeme všem, kteří přispěli.

Adventní Wroclaw byla cílem zájezdu, který v prosinci pořádali zahrádkáři.

Dobrý den, milí čtenáři!
Nastal nový rok, mnoho práce před námi, ale také hodně za námi. A o tom, co máme odpracováno za poslední rok a co pro mnohé z
Vás bude nejspíš novinkou, bych chtěl psát.
Přestavbě tělocvičny jsme již v občasníku věnovali pár řádek. Teď, po ročním provozu, můžeme s radostí říct, že se nám povedla.
Využíváme ji jak k tanci, tak i ke sportu (Beseda, kunčické hasičky, florbalisté, stolní tenisté). Pravidelně také již trénujeme děti ve
florbale. Proto bychom touto cestou chtěli pozvat všechny školáky a školačky každý pátek od 16 hodin do orlovny, kde si florbal
zahrajeme. Kdo máte možnost, vemte si s sebou hokejku a samozřejmě přezůvky do tělocvičny, případně, kdo hokejku nemá,
můžeme mu ji zapůjčit.
Určitě za připomínku stojí i recitační soutěž, kterou už bereme spíš jako každoroční tradici. Do Lubiny u Kopřivnice pravidelně
vyráží recitovat bratr Leopold Paďour nejst.. Však byl také za svoji výdrž pochválen v časopise Orel, který vychází ve všech
jednotách Orla po celé republice. Loni na podzim byl nejstarším účastníkem soutěže a nelze nezmínit, že ho s nejmladším
recitujícím dítkem dělilo úctyhodných 84 let!
Někteří jste si možná všimli, že za poslední měsíce bylo okolo orlovny rušno. Mohou za to mladí orlovci, kterých je u nás také již
pěkná řádka, protože přišli s nápadem, jak naložit se zbylými neupravenými prostorami tělocvičny. Slova neměla daleko k činům a
od ledna 2017 se máme již kde scházet, besedovat, fandit fotbalu!
V níže přiložených fotografiích si můžete prohlédnout, jak se celá akce zdařila.
Děkuji Vám za pozornost a u dalších článků nebo sportu se budeme těšit na viděnou!
TJ Orel

Výjezd u Kolomých
Na základě připomínek několika občanů jsme kontrolovali rozhledové poměry na výjezdu v křižovatce místních cest u Kolomých se
silnicí č. II/310. V historii zde již několik nehod pamatujeme. Pravdou zůstává, že původní smrkový porost, který pak nahradila
neprůhledná textilní fólie na plotě, dobrému rozhledu nepřidala. Při správném najetí do prostoru křižovatky je však výjezd v
mezích normy a rozhled dostatečný. Pro větší přehled tu jsou umístěna i dvě dopravní zrcadla. Nebezpečným se však stává, když
odbočujete na Letohrad a z pravé strany se k Vám nepřiměřenou rychlostí blíží vozidlo, které nedodrželo stanovenou rychlost v
obci. Řešení dodržování rychlosti je věcí Policie ČR, kterou na tento problém upozorníme.
Ing. Hubálek O., předseda revizního výboru

Vánoční turnaj v nohejbale
V sobotu 17. prosince 2016 ožila Sokolovna v Lukavici ryze českým sportem – nohejbalem. Už po čtvrté se tu konal Vánoční
nohejbalový turnaj losovaných dvojic. Šestnáct zúčastněných hráčů bylo po úvodním přivítání rozlosováno do osmi dvojic. Po
celkem 24 odehraných zápasech, hraných na dva a od čtvrtfinále na dva vítězné sety, které rozhodly o pořadí turnaje, byla
každému hráči předána věcná cena. Dvojice, které se umístily na stupních vítězů, obdržely sportovní poháry, pamětní medaile,
diplomy a již tradiční vánoční kravaty. Vítězové turnaje samozřejmě putovní pohár.
Za bar sokolovny se opět postavil několikanásobný mistr světa a Evropy v nohejbale Jakub Mrákava ze Žamberka, který stihl
kromě fandění ohřívat výborný guláš, skvělé párky a vůbec starat se bezchybně o žaludky nohejbalistů. Nápoje zajistil jeden z
hráčů Roman Šafář. Po tradičním vánočním štrúdlu se hráči nesháněli marně, Alena Urbánková jej opět spolehlivě dodala a to ve
vysoké kvalitě. O fotodokumentaci celého turnaje se jako každý rok postarala Dita Urbánková. „Sympaťákem“ letošního turnaje
byl hlasováním hráčů zvolen Petr Bílý, za což obdržel putovní cenu – sošku nohejbalového „Fanouše“ a pamětní list.
Ještě chci zmínit věkové složení hráčů, rozpětí bylo opravdu široké, mezi nejmladším a nejstarším bylo cca 40 let. Přestože
nohejbal není zrovna masovým a „IN“ sportem, stále má své příznivce a to i v mladé generaci.
Na závěr děkuji Vlastimilu Severovi a Filipu Šubrtovi za vzorně připravenou sokolovnu, všem, kteří se turnaje jakýmkoliv
způsobem účastnili a také přítomným divákům. 9. prosince 2017se sejdeme na 5. ročníku tohoto turnaje, kdy společně oslavíme
malé „půlkulatiny“.
Celkové pořadí turnaje:
1. místo – Michal Kristek (Žamberk) + Roman Zecha (Žamberk)
2. místo – Michal Maurer (Žamberk) + František Knápek (Žamberk)
3. místo – David Podolský (Rokytnice v O.H.) + Pavel Urbánek (Lukavice)
4. místo – Roman Šafář (Žamberk) + Petr Bílý (Žamberk)
5. místo – Miloš Vyčítal (Hnátnice) + Jan Vrba (Písečná)
6. místo – Petr Jedlička (Dlouhoňovice) + David Jedlička (Pěčín)
7. místo – Patrik Kubíček (Líšnice) + Jiří Mrákava (Žamberk)
8. místo – Kamil Martinec (Žamberk) + František Komůrka (Kameničná)
Pavel Urbánek

Foto nahoře: vítězové. Zleva M.
Kristek, uprostřed pořadatel P.
Urbánek, vpravo R. Zecha.
Foto vlevo: skoro všichni účastníci
turnaje
fotila D. Urbánková.

Poslední akcí loňského roku byl Vánoční turnaj ve stolním tenise, kterého se účastnilo 28 neregistrovaných hráčů, kteří změřili síly
ve dvouhře i čtyřhře. Cena pro vítěze tentokrát putovala do Ústí n. Orlicí.

Je tu mráz a je tu zima, ve škole je přesto prima
Stejně, jako se zima přehoupla do své druhé poloviny, učinil tak i školní rok.
Vánoční čas jsme si kromě malé školní besídky zpestřili i exkurzí na Hedeč. Tam nás čekala prohlídka kláštera s průvodcem. A
kouzelná zima vyčarovala nebývalé pohledy po okolních horách, připadali jsme si jako ,,v nebi“.
První část roku jsme zakončili opravdu důstojně!
V Muzeu řemesel v Letohradě jsme si ve ,,staré škole“ předali vysvědčení. Bylo to výjimečné prostředí, které nám na chvíli
umožnilo zažít školu takovou, jakou ji znali naši prarodiče. A když už jsme se vypravili do Letohradu, navštívili jsme i místní
knihovnu, ve které jsme si mohli prohlédnout knihy, seznámili jsme se s jejím chodem a byly nám představeny ,,knižní hity“. V
závěru jsme zhlédli výstavu v muzeu na téma Hrátky se zvířátky.
Ani den před slavnostním předáním vysvědčení nebyl úplně všední. Díky netradiční sněhové nadílce jsme mohli
uspořádat zimní sportovní den. Děti si užily bruslení a bobování v Lukavici, v Dlouhoňovicích sjížděly svah a předvedly dovednost
na běžkách.
Celé pololetí jsme se také intenzivně zabývali podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování. Žádost již byla schválena a získáme tak 634 228,- Kč. Vybrali jsme šablony, které naše ZŠ i MŠ bude
realizovat nebo již realizuje. V MŠ je nově chůva, učitelky absolvují sdílení zkušeností v jiných školkách, vzdělávání v oblasti
logopedické prevence nebo čtenářské pregramotnosti i další.
V ZŠ kromě vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze již běží Klub zábavné logiky či kroužek doučování, dojde i na personální podporu
– bude zřízena funkce školního asistenta.
V únoru k nám zavítala návštěva s prezentací programu a praktickou besedou Zemědělství žije. Při ní si žáci nejprve
vyslechli v rámci IT prezentace některá fakta a důležité informace o současném stavu našeho zemědělství. Zajímavější byla
praktická část, ve které poznávali různá semínka, zvířata, stroje, na závěr si vyzkoušeli na modelu i dojení. Všichni jsme byli plni
zážitků a nových poznání.
V nejbližší době nás čeká plavecká výuka, která začíná v polovině února a končí v dubnu. Zúčastní se jí 58 žáků.
Vyzkoušíme plaveckou školu v Rychnově nad Kněžnou.
Věříme, že i druhé pololetí nám přinese mnoho poučného i hravého. Začátkem jara chystáme např. projekt Jarní
probouzení lesa. My jsme zimní spánek vynechali, ale těšíme se, až se brzy začneme probouzet do jarních rán.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Lukavice

Šest nových
stromů jsme v
listopadu
společně se
žáky 2. a ,3.
třídy vysadili
u křižovatky
cest k letišti.

Vánoční strom z Lukavice
(aneb vesnice pomáhá městu

)

V rámci dobré spolupráce nejen mezi spolky (hasiči, zahrádkáři, myslivci, rybáři, atp.), i příkladné spolupráce na úrovni starostů,
došlo letos na spolupráci novou. Asi nebude nic neobvyklého, když se letošní dobře rostlý vánoční strom pro letohradské náměstí
řezal z důvodu odstínění nedaleko od lukavského kostela. Po dobu adventu a vánočních svátků tak vznikl další symbolický most,
který nás spojuje nejen poštovním směrovacím číslem. Přemístění stromu proběhlo těsně před započetím adventu, hladce
pomocí letohradských technických služeb, za účasti městské policie a vyprovázení nejbližších sousedů.
O.Hubálek

Když jsme slyšeli, že se u Jamallu vyskytují dva bílí králíci a mají velký černý klobouk, bylo to znamení, že začínají „Světlušky“ . I na
ostatních stanovištích prokázali rodiče, že mají smysl pro humor a na 120 účastníků této akce čekala další překvapení. Bylo by
zajímavé vidět jak by dopadl maškarní karneval pro dospělé, když máme v obci takový potenciál pro výrobu masek.

SRPŠ se dne 9.12.2016 zapojilo do hromadného vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. V Lukavici jsme vypustili 115 balónků s
přáníčky. V celé ČR bylo vypuštěno celkem 78 535 balónků z 379 míst.

Skupinu QUIZ a cimbálovku J.Dostála chválilo všech 235 návštěvníků Vinobraní.

Ještě si děti pamatujete co jste slíbily Mikulášovi?

Vyprodaný Hasičský bál, který se letos konal v režii mladých hasičů, doprovodilo mimo jiné vystoupení Besedy.
Tombola byla bohatá a tak si hasiči mohou ples odfajfkovat se slovy vydařeno!

BURZA PRÁCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
ÚP ČR Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí - oddělení poradenství a dalšího vzdělávání pro Vás pořádá v pátek 24.3.2017
od 9:30 do 12:30 hodin třetí ročník Burzy práce pro osoby se zdravotním postižením. Burza se koná na adrese ul. 17.listopadu
1394 v prostorách velkého sálu (přízemí) Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí. Účastnit se budou zástupci
organizací, které se zabývají problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením – zaměstnavatelé, poskytovatelé
sociálních služeb, organizace stání správy. Můžete zde získat informace o nabízených pracovních místech, konkrétních pracovních
činnostech, pracovních podmínkách, kvalifikačních předpokladech atd.

Na Předvánočním setkání seniorů vystoupily děti z MŠaZŠ, Marcel Zmožek a HC audio. Pozvání přjala stovka lukavských seniorů a
další stovka platících návštěvníků.

Ani hodinová fronta neodradila mlsouny čekající na bramboráky, které smažili hasiči v hasičské zbrojnici při Bramborákových
hodech. Dostalo se na všechny, vždyť se taky strouhalo 130 kg brambor.

Za vánoční dárek by se
vzhledem k termínu
dokončení dala považovat
stavba chodníku před
autobus. zastávkou u ObÚ,
před p. Tomkem a u
Konzumu, kde se zároveň
nově dláždilo parkoviště.

Když v komíně bouchnou saze…
Starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů již od dob Rakouska-Uherska. V době vlády
komunistů byli péčí o stav komínů ve svém obvodu pověřeni kominíci. Nyní za komín odpovídá majitel sám.
Ten má také zákonnou povinnost dojednat si u kominické firmy každoroční kontrolu komínu. U vytápění
spotřebiči na tuhá paliva do padesáti kilowattů s celoročním provozem se komín musí čistit třikrát roně, při
sezónním provozu pak dvakrát. Také komíny připojené na kapalná paliva se musí čistit třikrát ročně. Odvody
od topidel na plyn pak postačí čistit a kontrolovat jednou ročně.
Někteří lidé čištění komína považují za „vyhozené peníze“. To je ale šetření na nesprávném místě. Když v
komíně „bouchnou“ saze, pak může jít škoda do mnoha tisíců. Požár sazí by lidé neměli podceňovat a hlavně
nehasit ho vodou, mohlo by dojít k popraskání komína. Vždy je nutné volat hasiče. V Lukavici k tomuto případu vyjížděli hasiči
během letošní topné sezóny již dvakrát.

Shnilou sovu před školou nahradila čtveřice žlutých betonových koulí.
Jedná se o stejný prvek jako na návsi, ale vzhledem k tomu, že škola je
větší budova, mají o jednu kouli navíc. Snad koule zůstanou jen před
školou a nebudou se objevovat v žákovských knížkách. Upozorňujeme,
že koule nejsou herní prvek a tudíž se po nich neleze!

V sokolovně se můžete občerstvit z nově
instalovaného automatu na kávu.

Zajímavé zpestření výuky čekalo žáky během námětového cvičení hasičů našeho okrsku, kteří si zde vyzkoušeli dopravu vody
do horního patra školy a evakuaci osob.

Vánoční náves krášlilo i pět stromků, které ozdobili žáci naší
školy.

Ještě před „dušičkami“ proběhlo na hřbitově odstranění starého
dělícího pásu z tůjí. Nově byly vysázeny tisy, které se lépe udržují.
Původní tůje už zasahovaly až k pomníkům a hlubší střih už by nebyl
pěkný. Letos dojde ke stejné výměně u zbylých keřů.

Vánoční výstavu, na které tradičně vystavuje květinové vazby p. Mikysková a kolektiv (děkujeme jim tímto za přízeň), doplnila letos
výstava šperků a keramiky z dílny p. J. Zamazalové.

I když se letos akce „Česko zpívá koledy“ konala o týden déle než naše Rozsvícení vánočního stromu, na společný zpěv koled taky
došlo. O hudební doprovod se postaralo duo HC audio.

Ani tentokrát nechyběla Lída se
svými věnečky, zastupitelé s
langoši, klobásami či svařákem a
nakonec jsme mohli shlédnout
tradiční ohňostroj.

Část veřejného osvětlení s betonovými sloupy byla nahrazena novými stožáry a LED osvětlením.

Krátké zprávy
§ Na návsi se zastavil čas, hodinám na sloupu se zkrátka nechce z letošního roku odměřit ani kousek. Oprava je již
objednaná, ale musíme vydržet do půlky března. Odměnou za trpělivost bude nový ukazatel teploty, který bude pod
hodiny namontován.
§ Aby to „doleňákům“ nebylo líto, v brzké době tam bude na sloup veřejného osvětlení namontován radar s ukazatelem
rychlosti.
§ V letošním roce bude demontována telefonní budka na návsi. V době kdy má každý mobil už pro provozovatele není
rentabilní.
§ Možná v zimě myslíte na ptáčky a sypete jim do krmítka. A co takhle myslet na pošťáky? Sypat slunečnici jim nemusíte,
stačí posypaná cesta k poštovní schránce, nebo alespoň odklizený sníh na cestě ke schránce. Určitě Vám pak budou
nosit jen samé dobré zprávy
§ Letošní konec roku trochu připomínal válku. Střílení se ozývalo týden před i týden po Silvestru. Trpěli sousedé i zvířata.
Kam se poděla vánoční laskavost, ohleduplnost a člověčenství? Nevydrží ani týden.
§ Po řadě připomínek k úspornému zhasínání veřejného osvětlení, že světlo veřejného osvětlení nesvítí tam kde má, že
zhasíná brzo, rozsvítí se pozdě jsme záležitost uzavřeli tím, že úsporné osvětlení skončilo a světla nyní svítí všude a
stále. Úspory nebyly tak významné, aby dostaly přednost před bezpečností chodců. Na dvou místech, kde světlo
obtěžuje je namontovaný stínící kryt.
§ Sníh nám zase ukazuje, co dokáží naši psí kamarádi vyrobit na kraji cest a chodníků. Škoda, že většina z nich má
páníčky, kteří nepochopí, kde si mohou vzít pytlík na jejich bobečky a po svých mazlech uklidit.
§ Děkujeme všem majitelům popelnic, kteří při potřebě vyhrnování sněhu přistavují popelnici mimo chodník.
§ Odpadkové koše na autobusových zastávkách neslouží k odkládání domovního odpadu. V tom U váhy jsme naposledy
našli cca 10 kg kůží a kostí ze zabijačky. Tak takhle opravdu NE!
§ Opětovně žádáme vlastníky o úpravu stromů a keřů, které zasahují do profilu chodníků a cest. Brání zimní údržbě a
snižují viditelnost a rozhledové poměry.
§ Nechce se někdo ujmout pořádání Masopustu? Pokud ano, stavte se na obec.úřadě, obec by byla nápomocna. Je
škoda, že se u nás tato tradice ještě neujala.

OBUV Alena Dušková Vás zve k nákupu - POKRAČUJE VÝPRODEJ!
Sleva 50 – 80% na VŠECHNO zboží. Otevřeno: Po-Pá 9,30 – 16,30 hod.,

Grafická úprava Lukavského občasníku: Antonín Doleček
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