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ROČNÍK XXIII

Obec Lukavice zvítězila

v krajském kole soutěže Vesnice roku,
získala zlatou stuhu a právo užívat titul

Vesnice Pardubického kraje roku 2017
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola
a předání ocenění proběhne 12. srpna 2017 v Lukavici.

O titul Vesnice roku 2017 soutěží více než dvě stovky obcí
Celkem 212 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně
poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj. Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V
Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to osm. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel.
Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3770 obyvatel. V květnu a červnu, se hodnotí krajská kola, celostátní kolo
proběhne na začátku září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2017“ bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované
záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.
Když jsem na jaře podávala přihlášku do letošního ročníku soutěže Vesnice roku, netušila jsem jak horké léto tím všem připravím. Tentokrát
jsem měla v hlavě jinou koncepci. Nevěděla jsem ale, jestli s ní pochodím. Svolala jsem schůzku přípravného výboru, který tvořili zástupci spolků,
školy a zastupitelstva. Od té chvíle už to nebylo já, ale my a v tom je hlavní cena našeho vítězství. Pro 10člennou krajskou komisi, která naši obec
navštívila v pondělí 12. června od 11,15 do 13,15 hod., jsme v pravidly stanoveném, 2 hodinovém limitu připravili představení naší obce. Zapojili
se všichni – zastupitelé, hasiči, myslivci, zahrádkáři, sokol, orel, škola, školní kuchyň, SRPŠ, Česká beseda, občané s řemesly a výrobky, ti všichni si
vzali dovolenou, bez nároku na cokoliv, aby mohli prezentovat svou obec. Náročné to bylo i pro všechny zaměstnance obce. Všem – DÍKY!!!
Komise odjela, my jsme v hasičské garáži provedli vlastní vyhodnocení a čekali. Ve čtvrtek 22. června ve 23:38 hod. mi zazvonil telefon a předseda
hodnotitelské komise mi oznámil, že po zelené a modré stuze je to tentokrát ta ZLATÁ! Do rána jsem toho moc nenaspala, pocity štěstí střídalo
vědomí, že jedna etapa skončila, ale druhá je před námi.
Přípravný výbor, který si oddechl, že je to za námi jsem opět svolala a po skleničce šampaňského jsme se do toho opět vrhli. Nikdo neodmítl,
naopak, členové přicházejí s novými nápady a ladíme vše na finále. Budeme se na Vás obracet s žádostmi o spolupráci, pokud sami chcete
nabídnout pomoc, budeme rádi (pořadatelská služba, presence, pečení koláčů aj.), zeptejte se u předsedy vašeho spolku, jehož jste členem.
Budeme rádi i za uklizenou obec – ostříhané rezavé túje, uklizené autovraky aj.. A co nás to vlastně ještě čeká?
Sobota 12. srpna – slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola
Do obce přijedou zástupci 26 obcí, které letos soutěžili, starostové 28 obcí Orlicka, zástupce vyhlašovatelů – Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, Pardubického kraje, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu
venkova, Sdružení místních samospráv a samozřejmě členové hodnotitelské komise. Pro tyto návštěvníky bude od 10 hod. připravena ukázka
spolkového života v obci (stanoviště spolků v centru obce), oběd a od 13 hod. proběhne v sokolovně samotný akt předání ocenění. Mezi
jednotlivými oceněními budou kulturní vstupy místních spolků. Tohoto předání se může zúčastnit veřejnost. Pro zájemce budou připravena
místa k sezení i ke stání dle možností prostoru. Od 15,30 hod. bude v areálu u sokolovny, v případě nepříznivého počasí v sokolovně, pro občany
kulturní program, na který všechny občany zveme.
První týden v září – návštěva hodnotitelské komise celostátního kola
Vítězové krajských kol postupují do kola celostátního. To znamená, že opět přijede komise, tentokrát celostátní a tentokrát na prezenci obce
budeme mít 4 hodiny. Přesný termín návštěvy se dozvíme v půli července.
16.září Luhačovice – vyhlášení celostátního kola
Plánujeme vypravit 2 autobusy (1 Beseda, 1 ti co se aktivně zapojili). I zde se obec prezentuje na tzv. Jarmarku obcí. V celostátním kole se
vyhodnocuje 1 – 3 místo.
Jo a úplně bych zapomněla. Kromě prestižního titulu jsme získali i 1 milion Kč v podobě poskytnutí dotace pro další rozvoj naší obce a 400 tis. Kč
na výdaje spojené se soutěží.
Ilona Severová
šťastná a na své občany pyšná starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky
Leden
·
Únor
·
Březen
·
·
·
·
·
Květen
·
·
·
·
Červen
·

Adrian Géring
Antonín Čada
Viola Habrmanová
Eliška Paďourová
Rozálie Bárnetová
Tomáš Nedělka
Magdaléna Krejsová
26. března proběhlo vítání nových občánků - Alana Duška, Johanky
Markové, Anežky Smetanové, Veroniky Vítkové, Tomáše Vrby.

Patrik Doleček
Julie Mikula
Thea Jansová
Anna Hubálková
Ema Moravcová

Motto:
Vítám tě na svět, děťátko malé,
Tátova pýcho a mámino štěstí,
Děťátko sladké, živote nový,
Kytičko rozkvetlá na rozcestí.
M. Jandoušková

Blahopřejeme jubilantům
Květen
·
Adolf Slavík
·
Zdeněk Vágner
·
Eva Kosková
·
Eliška Dostálová
·
Vladimír Blecha
·
Dana Hubálková
Červen
·
Ivo Dušek
Červenec
·
Jaroslav Bednář
·
Jaroslav Goňa
·
Miloš Bednář
·
Josef Mikuláš
Srpen
·
Marie Lehká
·
Josef Houf
·
Alena Vyhnálková

92 let
85 let
80 let
70 let
60 let
50 let
50 let
70 let
60 let
60 let
50 let
80 let
60 let
50 let

Motto:
Člověk zůstává mladý, pokud je ještě
schopen učit se,
získávat nové vlastnosti a snášet odlišné
názory ostatních. M. Ebner-Eschenbachová

Vzpomínáme
Březen
·
Jarmila Hubálková
Květen
·
Robert Janoušek

89 let
57 let

28. května jsme do řad lukaváků přivítali Antonína Čadu, Violu
Habrmanovou, Elišku Paďourovou, Rozálii Bárnetovou a Magdalénu
Krejsovou. Vítání bylo zajímavé tím, že po dlouhé době byli všichni
rodiče oddáni a tak s dětmi přišli rodiče Čadovi, Habrmanovi, Paďourovi,
Bárnetovi a Krejsovi.

Kalendář akcí
sobota 12. srpna

neděle 3. září
pátek 1. září
pondělí 4. září
první týden v září
sobota 9. září
sobota 16. září

pátek 29. září
sobota 30. září
neděle 8. října
pátek + sobota
20. a 21.října
sobota 21. října
středa 25.října

Slavnostní vyhlášení Vesnice Pardubického kraje roku
2017
v Lukavici
Dětská sportovní akademie
Oslavy 25.let Orlicka
Zahájení školního roku
Návštěva celostátní hodnotitelské komise Vesnice roku
Den zahrádkářů
Vyhlášení výsledků celostátního kola Vesnice roku 2017
v Luhačovicích
Sběr „velký“ + železo
Bramborákové hody
posvícení
Volby
Vinobraní
Noc světlušek
Motto:
Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Je čas rození i čas umírání…
Bible

D. Dostálová, evidence obyvatel

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 24.2., 28.3., 25.4., 30.5. m.j.:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- kontrolu zápisu z minulé schůze zastupitelstva – bez
připomínek.
- Poděkování Domova důchodců a Charity za poskytnuté
příspěvky.
- Nabídku zhotovení odznaků obce.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016 (nebyly zjištěny chyby a nedostatky).
- Info, že automat na kávu v sokolovně je nerentabilní,
obec na jeho provoz přispívat nebude, tudíž bude
zrušen.
- Info starostky: o stavu akce kanalizace
o setkání starostů s radou Pardub. kraje
- Info místostarosty o seznamu nejnutnějších prací v AVU
pro letošní rok (nátěr střechy nad přístavkem, nové
svody, bourání části s nádrží, výměna části okendotace).
- Žádost J. K., Polní 231 Letohrad, o povolení zvláštního
užívání místní komunikace p.č.1986/1 pro účely
umístění plynovodní přípojky a ukládá místostarostovi
svolat místní šetření s účastí investora, zástupce obce a
vlastníky sousedních pozemků.
- Návrh f.Global Invest Czech s.r.o. na řešení příjezdové
komunikace k zástavbě pod Martinkovými a k
Martinkovým. Návrh předpokládá, že obec odkoupí
pozemek p.č. 465/15 o výměře 67 m2 za 1 Kč. Smlouva
bude konzultována s právníkem a poté znovu
předložena OZ ke schválení.
- Organizační záležitosti k soutěži Vesnice roku
- Info místostarosty o místním šetření ve věci povolení
překopu cesty o které žádal p. J.K. a o stavu jednání s f.
Global invest ve věci zřízení komunikace pro
plánovanou výstavbu.
- Rozpočtové opatření č.2/2017
- Žádost M. H. o zajištění průjezdnosti komunikací
vedoucích k nemovitosti čp.110 a regulaci parkování na
ploše kolem restaurace U Beranů. Do příští schůze si
zastupitelé ověří vyjádření sousedů o situaci a poté se k
žádosti vyjádříme. Starostka prověří možnost umístění
značky omezující parkování kamionů na vjezdu do obce.
- Info starostky - o aktuálním stavu financí na bankovních
účtech
- o stavu akce kanalizace
- o zhotovení bran ke kostelu
- o testování svítidel veřejného osvětlení a
realizaci rozšíření VO
- o stavu akce zasíťování parcel
- o žádosti podané Úřadu práce o
2 pracovníky na VPP
- Přehled financování obnovy vodovodů a kanalizací
VAKu Žamberk za uplynulých 9 let, předpokládaný vývoj
vodného a stočného do r. 2030 a stav výběru
zhotovitele stavby v Lukavici.
- Nabídku J.R., která nabízí obci k odkoupení pozemek p.
č. 1979/5 o výměře 28 m2 . Obec nabídne 10 Kč/m a
uhrazení poloviny nákladů na vklad.
- Info starostky – aktuální stav výměny světel veřejného
osvětlení, návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice
roku, koncert MHF v Lukavici.
- Návrh revitalizace objektu AVO a ukládá starostce

zapracovat připomínky do konečné verze studie.
- Sdělení Pard. kraje odboru kultury o vyhovění žádosti
o dotaci na restaurování sousoší Kalvárie a schválení
částky 60 tis. Kč.
Zastupitelstvo schválilo:
- Žádost ANIMO Žamberk o povolení užívání
betonového prostranství vedle restaurace U Beranů
při akci Rallye Šmídl dne 22.4.2017 od 10 do 16 hod.
- Prezentaci obce v Orlickém deníku v příloze Žijeme
spolu za cenu 4.670 Kč a ukládá starostce zaslat
prezentaci.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035,
zastoupenou Geodézií Česká Třebová, s.r.o. IČO
26010623, o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.IV-12-2013433/VB/1 Lukavice č.p.373-Vyhnálekrozšíř.kNN pro pozemky p.č.4314 a p.č.4315 v k.ú.
Lukavice v Čechách za jednorázovou náhradu 15.000
Kč.
- Smlouvu s GasNet,s.r.o. IČ 27295567 o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní. Jedná se o lokalitu U křížku a vybudování
plyn. přípojek pro 10 obecních parcel.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035
zastoupenou firmou MATEX HK s.r.o. IČ 25968807 o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene . služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č.IV-12-2014896/1 Lukavice p.č.1450/3,17Bárnet-kNN pro pozemky 1948/3, 1948/1, 4294, za
jednorázovou náhradu 5.000 Kč.
- Vydání změny č.1 územního plánu Lukavice
- Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví obce Lukavice.
Jedná se o pozemky pod stavbou chodníku: 2061/11
- 138 m2 , 2062/36 – 341 m2 , 2062/37 – 368 m2 ,
2062/38 – 86 m2 , 2062/39 – 124 m2, 2062/40 – 29 m2,
2062/41 – 12 m2, vše v k.ú. Lukavice v Čechách.
- Žádost J.S. čp.316, o povolení sjezdu z místní
komunikace p.č.4294 na pozemek 129/2 vše v k.ú.
Lukavice v Čechách, dle přiloženého situačního
plánku. Po vybudování sjezdu bude komunikace
uvedena do původního stavu.
- s účinností od 1.4.2017 cenu za ubytování v
Turistické ubytovně za 200 Kč l osoba/ noc.
- Žádost senátora P. Šilara o pomoc obcím
Zakarpatské Ukrajiny a schvaluje darování
mikrovlnné trouby (zakoupí se nová) a funkčního
sporáku vyřazeného ze školní kuchyně.
- Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017
(hlasování:8:0:1 zdržela se L.K.)
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Lukavice na r.
2018-2019 (viz.příloha zápisu)
- Rozpočtové opatření č.1/2017
- Nabídku f. Profesionálové na zhotovení
architektonické studie na revitalizaci objektu
čp.180, která zahrnuje rovněž doměření objektu a
statické posouzení za cenu 67.760 Kč vč. DPH.
Částka bude zahrnuta do příští rozpočtové změny.
- Zastupitelstvo obce Lukavice schvaluje úplné znění
stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu stanov
schváleného na jednání Valné hromady Sdružení
obcí Orlicko dne 28.3.2017.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, o
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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.
Rozpočtové opatření č.3/2017
Změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou
organizaci MŠ a ZŠ Lukavice a to navýšením
neinvestičních výdajů o 380.533,20 Kč.
Pořízení responzivního designu a restrukturalizace
webových stránek obce za cenu 10.000 Kč bez DPH.
Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-2006734/VB/1A, Lukavice,
VN564, odb.za US OU-7014,VN. (sloup u V.Š.).
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební
povolení pro půdní vestavbu v ZŠ.
poskytnutí finančního daru pro narozené dítě dle
schválených pravidel, žadatel Mgr. A.M.
Zakoupení ¼ pozemku parc.č. 4386 v k.ú. Lukavice v
Čechách, o celkové výměře 1623 m2 (¼ = 405 m2 ), ostatní
plocha, neplodná půda od M.V.
Zakoupení pozemku p.č. 1406/37 v k.ú. Lukavice v
Čechách o výměře 321 m2 , trvalý travní porost.
Žádost Albertina Žamberk o příspěvek na provoz
sociálních služeb na pobyt J.K. (hlasování: pro 4 tis. Kč 1
hlas – Severová, pro 3 tis. Kč – 8 hlasů, ostatní).
Žádost E.M. a T.D. ( v zastoupení Ing. Stejskal) o povolení
sjezdu z p.p.č. 603/12 na místní komunikaci p.č. 2005/1
v k.ú. Lukavice v Čechách.
Žádost A. a V. U. (v zastoupení ing. Stejskal) o povolení
sjezdu z p.p.č.3711/2 na místní komunikaci p.č.4383 k ú.
Lukavice v Čechách.
Změnu místní úpravy dopravního značení pro lokalitu
kolem restaurace U Beranů, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5
t a dopravní obsluze vjezd povolen. (Hlasování: varianta
za 24,6 tis. Kč, tj.zóna pro celou obec 1 hlas - Hubálek,
varianta se značkou 8 hlasů - ostatní) .
Závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Účetní závěrku obce k 31.12.2016
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lukavice sestavenou k
31.12.2016.
Revokuje usnesení ze dne 24.2.2017 – schválení
smlouvy s GasNet,s.r.o. o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní– vybudování 10
plynových přípojek pro obecní pozemky v lokalitě U
křížku.
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní, číslo smlouvy
9417001247/2017/4000209113/058. Jedná se o
lokalitu U křížku a vybudování plyn. přípojek - 10
obecních a 8 ostatních.
Pro podání cenové nabídky na restaurování sousoší
Kalvárie obeslat firmy: MgA. Josef Červinka Nymburk,
MgA. Pavel Roleček Pardubice a MgA. Lukáš Černý
Volyně. Komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek: Ing. Hubálek O., Hubálková L., Vítek A. Zároveň
pověřuje starostku podpisem smlouvy s uchazečem,
který podá ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z
Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti

životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2017,
evidenční číslo smlouvy OŽPZ/17/2188, ve výši 15 tis.
Kč pro ZŠ a MŠ Lukavice na akci „Oslava Dne zvířat a
stromů v Liberci“.
- Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z
Programu obnov venkova ev. číslo smlouvy
OŽPZ/17/22479, ve výši 110 tis. Kč na akci „Výměna
oken a dveří objektu čp.180“. Pro podání cenové
nabídky budou osloveny firmy: Gerappa,s.r.o
Kerhartice, Stavona, spol.s.r.o. České Libchavy,
Domett, s.r.o. Žamberk. Komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek: ing. Hubálek O., Dudek M., Vítek
A. (náhradníci: Hotmar L., Bednář J.).
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
účelové investiční dotace na nový dopravní automobil
pro jednotku dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje – v rámci dotačního programu MV
– GŘ HZS ČR-2017, evidenční číslo smlouvy:
OKŘ/17/20830. Dotace bude poskytnuta do výše2/3
skutečně poskytnuté dotace MV-GŘ HZS ČR,
maximálně 300 tis. Kč.
- Ve VZMR na pořízení nového DA pro JSDHO budou
osloveny firmy: Auto Trutnov s.r.o., Hagemann a.s.
Slezská Ostrava, Progres Servis Sibřina spol.s.r.o.,
Kobit Slatiňany, STS Prachatice a.s., Fosan, s.r.o.
Ivančice. Komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek: Šturma O., Ing. Hubálek O., Dudek M.
(náhradníci: Lehký J., Vítek A.).
- Kupní smlouvu s Global Invest Czech s.r.o. o koupi
pozemku p.č. 465/15 o výměře 67 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Lukavice v Čechách za cenu 1 Kč a úhradu
nákladů spojených s vkladem do KN.
- Žádost Global Invest Czech s.r.o. o povolení sjezdu z p.
p. č. 453/3 na místní komunikaci p.č.2120/1 v k.ú.
Lukavice v Čechách.
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Lukavice a Povodím Labe, státní
podnik, pro pozemek p. č. 2115/28, kam bude
svedeno zaústění dešťové kanalizace v rámci stavební
akce „Lukavice – zasíťování 10 parcel“.
Zastupitelstvo neschválilo:
- Žádost J.Č. o příspěvek na činnost spotřebitelské
poradny.
- Žádost Albertina o dotaci z rozpočtu obce na p. J.K., z
důvodu neetického jednání, kdy žádost byla odeslána
1 den po úmrtí. Hlasování 4:6:0 (pro: Severová, Vítek,
Bednář, Kristková, proti: Hubálková, Lehký, Šturma,
Hotmar, Dudek, Sršňová).
- Žádost Oblastní charity Ústí n.O. o podporu služeb
poskytovaných občanům Lukavice, jelikož se
přispívalo v loňském roce. Žádost bude znovu
posouzena na podzim.
- Nabídku TSProduction.cz na uspořádání kulturní
akce – letního kina.
- záměr f. Kajot Praha provozovat sportbar s
umístěním sázkových zařízení a hracích přístrojů v
objektu v katastru obce Lukavice
- Žádost Linky bezpečí o podporu na provoz ve výši
7.500 Kč.
Zastupitelstvo uložilo:
- Místostarostovi svolat schůzku p. Bartoše, p.Fogla,
p.Slavíka a obce k záležitosti přístupové cesty k
nemovitostem p. Bartoše a Fogla.
Ilona Severová, starostka

EET zas a znova
V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala
metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto
subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti
evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost. Neziskové organizace, jako jsou například vesnické spolky, obecně prospěšné
společnosti či nadace, evidují pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní
nepodnikatelské činnosti, a to jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů. Do limitu jsou
zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými
způsoby. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají.
Neziskové subjekty neevidují příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti, tzn. například členské příspěvky, dary, dotace či výnosy z
veřejných sbírek. Pokud neziskový subjekt uspořádá akci, například výroční ples, hody, oslavy státních svátků, výročí založení obce,
ze které inkasuje příjmy (vstupné, prodej zboží a služeb) a tato akce souvisí s posláním neziskového subjektu a není vykonávána
soustavně, pak ani případný zisk z dané akce není tržbou z podnikání a není povinnost ho evidovat. „Elektronická evidence tržeb se
tak neziskových subjektů v drtivé většině případů vůbec netýká,“ řekla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Dotační program Dešťovka
Ptáte se, jak je to s dotací na pořízení nádrží na vodu z programu Dešťovka. Zde je odpověď.
Ministerstvo životního prostředí spouští Dešťovku, program, jehož cílem je motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému
hospodaření s vodou v domácnostech. Pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na
splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky budou moci domácnosti s dotací až 50 procent.
Příjem žádostí začíná 29. května 2017.
Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů, s výjimkou domů rekreačních. Podporovány jsou tři
typy projektů: zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku a využití
přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.
Nejjednodušší systém, který bude dotován fixní částkou 20 tisíc korun (plus dotací dle velikosti nádrže), je systém využití srážkové
vody pouze na zálivku zahrady. V jeho případě srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v
podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech
výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo
platil zákaz zalévání a napouštění bazénů.
Pro získání dotace na nádrž pro akumulaci vody jen na zálivku musí být naplněno alespoň jedno z následujících kritérií. Pokud v
obci bylo od roku 2014:
·
nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
·
místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
·
místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
Z výše uvedeného vyplývá, že se nás tato dotace netýká. Řekla bych, že v tomto případě je to dobře.
I.S.

Jak je to u nás s rodáky?
Slovácko a Vysočina, to jsou dvě oblasti, kde lidé nejčastěji žijí ve své rodné obci a opustí ji jen v necelé třetině
případů. Na Chomutovsku a Mostecku je poměr opačný. Podle demografů má na podíl rodáků v obcích vliv několik faktorů:
dostupnost práce, vzdělání a kvalitního bydlení, ale také poválečné vysídlení Němců, trend stěhování lidí z center velkých měst do
jejich zázemí a zřejmě i vztah lidí k místním tradicím a náboženství.
Lukavice z 1102 obyvatel = 51,7 % rodáků. 67,6 % z osob do 30 let, 39,2% z osob do 30-60 let, 50,2% z osob starší 60 let.
Pro zajímavost v Nekoři je to 69,9%, v Šedivci 59,2%, v Mistrovicích 52,7%, v Letohradě 51,6%, v Písečné 45,8%, v Žamberku 43%, v
Helvíkovicích 36,3% a na Žampachu 26,2%.
Zdroj: www.irozhlas.cz

Krátké zprávy:
-

-

Výběrovým řízením na zhotovitele stavby kanalizace vyšla vítězně firma MADOS. Zahájení
stavby je plánováno na září. Na polovinu září plánujeme informační setkání s občany, kde se
dozvíte potřebné informace. Termín bude včas zveřejněn.
Kdo máte zájem o práci ve volební komisi, přihlaste se na obecním úřadě. Členy volební
komise nominují strany, zbývající členy do stanoveného počtu dojmenovává starosta.
Obecní knihovna bude po dobu prázdnin uzavřena. Čtenářům nabídne služby opět od neděle
3.9.
Obecní webové stránky prošly redesignem. Pokud budete na obecní web koukat v mobilu,
budou tomu naše stránky už přizpůsobené.

Převzít zodpovědnost za svůj život
„To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám.“ Mark Dzirasa
Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace a nevědí si rady – rozpad rodinných vztahů,
nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že se proti nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, že to jsou právě oni sami, kdo může
vzít situaci do svých rukou.
Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo podle jeho představ, obvinil někoho jiného. Vinu za své problémy
připisoval ostatním lidem nebo okolnostem a čekal, že jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný - za sociálně slabé stát, za dospělé
děti rodiče, apod., nebo že se problémy vyřeší samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím nepřispěl k nevítanému výsledku. I když
byl upozorněn na nezvratná fakta, odmítal připustit nebo přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní.
Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své činy a rozhodnutí.
Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají problémy se svými dospělými dětmi. Tyto dospělé děti žijí u rodičů, nepracují,
ani nestudují, žádným způsobem se nepodílejí na chodu domácnosti, často jsou zadlužené, arogantní, zlé a agresivní. Své rodiče
pouze využívají, a těm samozřejmě dochází trpělivost.
V těchto případech si rodiče bohužel neuvědomují, že jsou jejich děti již skutečně dospělé a jsou schopné samy se živit, ačkoliv
mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým dětem možnost, aby se postavily na vlastní nohy, dovolit jim vykročit k samostatnosti. Je
nutné nechat dospělé děti samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí, přestat jim prát, vařit, platit jejich složenky a
půjčky, nechat je, aby se staraly samy o sebe.
Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domácnost, je vhodné nastavit pravidla společného soužití a trvat na jejich
dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud chování „dětí“ překračuje všechny meze, je nutné to řešit! Takováto situace totiž
neprospívá ani rodičům, ani dětem.
Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dobrých vztahů a není možné se s nimi rozumně domluvit, v občanské
poradně vám můžeme poradit, jak se svými dětmi jednat, jakým způsobem své nezdárné potomky vystěhovat z bytu, jak jim
odhlásit trvalé bydliště, případně vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc psychologa.
Občanská poradna má svá kontaktní místa v Ústí n. Orl., České Třebové, Lanškrouně, Letohradě, Vysokém Mýtě a Králíkách.
Otevírací dobu najdete na www.uo.charita.cz, tel. 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi
výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již
nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně
o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá
další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů
projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a
více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a
pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces
hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení
sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle
za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání
nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo
fotovoltaických kolektorů. Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální
pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Miroslav Krob

V průběhu června
byla podél
komunikace
II/310 vyměněna
sodíková svítidla
za nová LEDková.
Kromě úspory za
energie a opravy (blikání) od nich očekáváme i lepší svítivost.
Sbíráme připomínky z míst kde je víc osvětlen např. dům u
silnice. Světla se dají naklánět a tak až bude objednaná plošina,
problémová místa upravíme.

Cesta za vítězstvím!
Rádi bychom Vám povyprávěli, jak se nám dařilo v oblastním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků, které se konalo 9. 5. v Ústí
nad Orlicí. Při úvodním přivítání a seznámení s pravidly soutěže si náš kapitán družstva, Jan Holeček, vylosoval číslo 6. Tím pádem
naše začáteční disciplína byla první pomoc. Za doprovodu šikovných hostesek, studentek Střední zdravotnické školy v Ústí nad
Orlicí, jsme se hladce k tomuto stanovišti přesunuli. Rozdělili jsme se na dva týmy a
ošetřili jsme poranění oka a uzavřenou zlomeninu nohy. Avšak jsme ztratili body za
nezjištění životních funkcí, a to nás poučilo při plnění dalších úkolů. Následovalo volné
stanoviště – Policie, kde jsme si
zopakovali vybavení kola a dopravní
značky. Poté nás čekalo občerstvení a s
radostí jsme se šli ohřát a dát si horký čaj.
Nedočkavě jsme sledovali hodinky,
abychom se vydali k plnění dalšího úkolu.
Tam jsme se zhrozili pohledem na
nepříjemný úraz – tržná rána na čele. S
chutí a vervou se celý náš tým pustil do
ošetření, volání rychlé záchranné služby, komunikovali jsme se zraněnou a hlavně,
nezapomněli jsme zjistit životní funkce. Uf, hurá, máme ošetřeno! Paní záchranářka
nám sdělila, že takhle šikovný tým tu za celou soutěž nebyl! A pak to šlo už jak na
drátku. Na další stanoviště jsme se vyloženě těšili, co nám přichystá. Předvedli jsme
transport zraněného a opět tu zvítězila domluva v týmu. S napětím jsme čekali na
výsledky. Když vyhlásili třetí a druhé místo, většina z nás si říkala, že jsme alespoň
čtvrtí. Když pak pan Martin Hodoval, hlavní rozhodčí soutěže HMZ, vyhlásil: „ 1. místo
získává… Základní škola Lukavice“, naše ovace štěstí nebraly konce. S velkou radostí
jsme si šli pro medaile, diplom a putovní pohár. Naši školu budeme reprezentovat
ještě jednou, a to v krajském kole Hlídek mladých zdravotníků 31. 5. ve Svitavách!
Jan Holeček, Adéla Hrušová, Veronika Škorpíková, Kristýna Kulhavá, Klaudie
Kalášková, Stela Šrolerová.
vedoucí kroužku Eva Uhlířová

Domácí péče se nemusíte bát – Charita vám
pomůže
Řada lidí doma pečuje o své blízké,
j e n ž s e p o t ý ka j í s r ů z ný m i
zdravotními problémy, které přináší
věk, nemoce nebo úrazy. Je to
dlouhodobá a náročná služba,
jeden z ušlechtilých činů, které
můžeme udělat pro své blízké umožnit jim, pokud je to možné, aby
mohli i v nemoci setrvat doma.
Domov se nedá ničím nahradit, a
právě pobyt v rodinném prostředí
přináší pacientům větší jistotu, pocit bezpečí, často i zlepšení jejich
zdravotního stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním ze způsobů je zapůjčení
kompenzačních pomůcek jako např. polohovací elektrické postele,
antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle,
sedačky na vanu nebo WC atd. Tyto pomůcky usnadňují pohyb a
obsluhu nejen pacientovi, ale zejména rodině, která o něj pečuje.
Za pomůcky se platí půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se
uzavírá na 30 dní, ale pomůcku můžete mít půjčenou tak dlouho,
jak je potřeba, třeba i několik let. Dopravu pomůcek Charita
nezajišťuje, ve výjimečných případech je ale možné se na odvozu
domluvit. Oblastní charita UO má v okrese tři půjčovny, kde ročně
obslouží kolem 800 klientů. Zavolejte, rádi vám sdělíme potřebné
informace.
Letohrad Na Kopečku 356, tel. 731 598 830, e-mail:
pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz

Nově můžete za 30 Kč na obecním úřadě zakoupit
skládací malovanou mapu Orlickoústecka.

Jste vlastníkem pozemku místní nebo účelové komunikace?
V odborném časopise mě zaujal dotaz z jiné obce, který mohl zajímat i Vás. Zde je dotaz i odpověď.
Jaké jsou povinnosti vlastníka pozemku – místní komunikace (účelové) pro zachování průjezdu či přístupu. Tato komunikace vede
k pozemkům zemědělským, ale i k nemovitostem.
Ze zákona o pozemních komunikacích vyplývá, že vlastník účelové komunikace je povinen strpět obecné užívání komunikace
jinými osobami. Vlastník, ale i další uživatelé účelové komunikace, jsou také povinni zdržet se veškerého jednání, kterým by
komunikaci znečišťovali a poškozovali. Výslovně je zakázáno neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo
pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoli umísťovat, pak vypouštět vodu, splašky a jiné
tekuté odpady, a konečně je také zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu
podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Odpověď zpracovala advokátní kancelář KVB

PORADNA PRO rodiče
Někdy si jako rodiče nevíme rady, a přitom stačí jen slyšet zkušenosti druhých.
Rodičovství se nikde neučí, ačkoliv se s ním setkává skoro každý z nás. Pracovat na vztazích v rodině se vyplatí – rodina je základ
životní jistoty člověka a v krizích dokáže zafungovat jako záchranná síť. Každý chce mít doma spokojené děti a vychovat z nich
dobré lidi se zájmem o dění kolem sebe. Každý z nás má také při výchově problémy, otázky, nejasnosti. Proto nabízí Rodinné
centrum Mozaika každý den od 8 do 12 h. společná setkávání rodičů s dětmi. Rodiče si při setkávání sdělují zkušenosti a zážitky s
dětmi. Vzájemně se podporují, získávají nadhled a učí se vidět mnohé běžné věci i z pohledu jiných. Dokáží se i lépe vcítit do pocitů
svého dítěte, poznat ho v interakci s jinými dětmi, kde se přirozeně projevuje. Můžou si ověřit svoje výchovné postoje, případně je
konzultovat s psycholožkou, která je v herně přítomna každou středu od osmi do dvanácti hodin. Při našem setkání platí zásada, že
není nesprávná výchova, nikoho zde nepoučujeme, pouze se snažíme pomoci najít správný přístup k dítěti dle jeho individuality,
pomoci se zorientovat v chování dítěte v rodině nebo mimo rodinu, rozeznat, co je pro něho dobré, a co ne. Důležité je umět
naslouchat našemu dítěti, co chce říci a umět si v dané situaci poradit, porozumět, co s v dítěti i v nás odehrává. Paní psycholožka
Mgr. Silvia Kubánková je odbornice s dlouholetou praxí a v RC Mozaika se věnuje rodičům a malým dětem každý den od 8 do 12 h.
Možnost konzultace nabízíme po domluvě i v odpoledních hodinách rodičům školních dětí.
Srdečně Vás zveme do našich prostor a těšíme se na společně prožité chvíle.
Petra Jarošová, Rodinné centrum Mozaika
Centrum pod střechou, Taušlova 714, Letohrad
Tel. 731 402 336

MAS ORLICKO, z.s. uzavřelo první vlnu výzev vyhlášených z komunitně vedeného
místního rozvoje
Komunitně vedený místní rozvoj funguje! MAS ORLICKO, z.s. – nezisková organizace se sídlem v Žamberku - uzavřela první výzvy a
přijala 78 projektů s požadavky na podporu v hodnotě 56 781 431,27 Kč. Většina projektů má významnou šanci na úspěch. První
výzvy byly určeny zemědělcům, školám, obcím i neziskovým organizacím.
K 30. 5. 2017 uzavřela MAS ORLICKO, z.s. první vlnu výzev, vyhlášených v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Žadatelé
mohli předkládat své žádosti do 11 opatření, ve kterých bylo alokováno celkem 71 419 869,99 Kč. Dotace byly určeny pro
zemědělské podnikatele, organizace pracující v lesích, obce, školy i neziskové organizace. Po sečtení všech přijatých žádostí již nyní
víme, že žadatelé předložili na MAS celkem 78 projektů s požadavky o dotace v hodnotě 56 781 431,27 Kč.
Seznamy všech přijatých projektů jsou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz) .
A jakou mají šanci na úspěch?
„Neboť jsme se snažily jednotlivé alokace ve výzvách vyhlásit v maximálním rozsahu, aby mohli být v maximální míře uspokojeni
všichni žadatelé, kteří mají své projekty připraveny, je šance na úspěch u kvalitně připravených projektů velmi dobrá“ – uvádí
manažerka MAS ORLICKO, z.s. , Ivana Vanická.
S výjimkou dvou opatření v Programu rozvoje venkova je ve všech vyhlášených výzvách nedočerpaná alokace, kdy čerpání v
jednotlivých výzvách se pohybuje mezi 40% - 100%. Největší zájem byl přitom o zemědělské projekty, kde požadavky převyšují
alokaci výzev, téměř 50% alokace celého období je požadováno také v projektech na investice do vzdělávání, infrastrukturu
sociálních služeb, zázemí péče o děti a podporu prorodinných opatření (školních družin a příměstských táborů).
Projekty nyní budou procházet ještě administrativní kontrolou a věcným hodnocením na MAS. Ty, u kterých bude ověřeno splnění
všech podmínek, tak mají podporu téměř jistou. Obyvatelé v území MAS ORLICKO se tak mohou těšit na nově vybudované
chodníky, vybavené a bezbariérové základní a střední školy, kvalitní zázemí pro poskytování sociálních služeb i cenově dostupné a
vybavené příměstské tábory a školní družiny. Opakované výzvy i nové aktivity již na podzim Další výzvy z Operačního programu
zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu plánuje MAS ORLICKO, z.s. vyhlásit již na podzim letošního
roku. Program rozvoje venkova vyhlásí další výzvy na začátku roku 2018.
U opatření, které nebyly v první vlně plně vyčerpány, projedná Rada MAS ORLICKO, z.s. jejich opětovné vyhlášení, a to i s
přihlédnutím k počtu a připravenosti projektových záměrů. K optimálnímu nastavení parametrů výzev vyhlásí MAS ORLICKO z.s. v
nejbližší době výzvu k předběžným konzultacím projektových záměrů.
Ing. Ivana Vanická
www.mas.orlicko.cz

Na Dětském dnu to vypěnilo
Poslední červnovou neděli pořádalo SRPŠ v naší obci Dětský den. Termín byl netradičně až koncem června, protože spoustu dětí
navštěvuje hasičský kroužek, se kterým se téměř každý víkend účastní soutěží. Takže jsme pracně hledali v jejich nabitém rozvrhu
volný termín, aby se i tyto děti mohly Dětského dne zúčastnit.
Počasí nám přálo, a tak si zasoutěžit a pobavit se přišla skoro stovka dětí s dalšími členy rodiny. Policejní jednotka sice nakonec z
důvodu vyšetřování vloupání nemohla dorazit, avšak i tak na děti čekal bohatý program. Nejprve mohli všichni shlédnout
vystoupení mažoretek a předtančení dětí z 5. třídy, poté následovaly školní vtipy členů Lukaváčku. Pak už se děti mohly vrhnout na
plnění úkolů a nakonec se vyřádily v pěně vytvořené hasiči. Stručně řečeno, vydařené odpoledne pro všechny děti, které si akci
užily opravdu na plno.
Nic z toho by se ale nepovedlo nebýt spolupráce se školou a s dobrovolníky z řad rodičů. Proto bych všem, kteří se zapojili, chtěla
moc poděkovat za práci, kterou odvedli, a čas, který lukavským dětem věnovali. Těchto akcí, kdy se sejde celá obec, není nikdy
dost. Těším se tedy na další spolupráci na podzim a už teď zvu na Noc Světlušek. Krásné léto!
Za SRPŠ Lenka Kašková

Páťáci se s lukavskou školou rozloučili písničkou z Pomády –
Jsme parta správná.

Za vzornou reprezentaci školy starostka předala Pochvalný list
a věcnou odměnu Adéle Hušové, Tomáši Halbrštátovi, Kristýně
Kulhavé a Lucie Kašparové.

A zase ta Beseda ….
Tuhle větu jsme v poslední době slyšeli několikrát. Možná je to tím, že jsme během letošního května a června absolvovali šest
tanečních vystoupení, takže ve vesnici bylo možné téměř každý víkend zahlédnout krojované tanečníky, nebo alespoň vyprané
kroje na šňůře s prádlem. Všemu ale předcházela také příprava. Potřebovali jsme doplnit kolony dvěma novými páry, které se
naštěstí našly, a tak se několik neděl pilně učily Českou besedu i nový tanec Den na vsi.
Se svým tanečním repertoárem jsme pak zavítali do Hejnic na 6. sjezd rodáků a školáků, který se konal k 130. výročí otevření
místní školy. Podařilo se nám také roztleskat a potěšit důchodce v Dlouhoňovicích, nebo maminky na Den matek v
českotřebovském městském parku Javorka. Spolu s krásným výletem jsme si také spojili
tancování na Župní pouti na hoře Matky Boží v Králíkách, kterou pořádala orelská župa
Orlická a Brynychova.
Nejvýznamnějším vystoupením pro nás ale byla účast na III. ročníku Krojovaných
slavností ve Valdštejnské zahradě v Praze. 13. května zazářily naše kroje mezi dalšími pěti
folklórními soubory reprezentujícími svůj region. My jsme díky pozvání pana senátora
Petra Šilara měli tu
čest zastupovat
Pardubický kraj. A
protože i náš
senátor patří k
našemu kraji, oblékli jsme ho do kroje a moc mu to slušelo.
Byl to pro všechny zážitek.
Krojované slavnosti jsou
pořádány pod záštitou Stálé
komise Senátu pro rozvoj
venkova a kromě tanečních a
pěveckých vystoupení zde bylo
možné například ochutnat
domácí mléčné výrobky, nebo
vyzkoušet si foukání skla. Na tuto mimořádnou akci bychom se ale možná nedostali bez sponzorky –
Lenky Kořánové (Olbena OIL), která nám pomohla financovat dopravu, a které touto cestou ještě
jednou děkujeme.

Červen jsme zakončili účastí čtyř kolon na 7. Krajském setkání tanečníků České besedy v Jablonném nad Orlicí. Stejně tak jako v
Praze nám zde vypomáhaly některé taneční páry z řad starších tanečníků, které zase dostaly chuť si s námi občas zatančit. Jedním z
těchto párů byli i manželé Lesákovi. Pan Jaroslav Lesák v Jablonném také získal speciální ocenění za nejstaršího tanečníka. Nevíme,
jestli se to u mužů smí říkat, ale jeho ročník narození je 1931, takže si věk můžete spočítat sami. Panu Lesákovi přejeme i my hlavně
ať mu slouží zdraví a vše zvládá tak lehce, jako společný tanec s přibližně 180 tanečníky v Jablonném.

Foto: Martin Křičenský
Mnoho nás toho letos ještě čeká a my se na každé vystoupení moc těšíme.
Tančíme totiž pro radost.
J. Falladová

„Rozkvetlá Lukavice“
1) Soutěž o nejkrásnější zahradu, pergolu, rozkvetlé okno okno, apod. vyhlašuje Obec Lukavice.
2) Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly „O největší výpěstek v Lukavici“

Pravidla soutěže „O nejlepší výpěstek v Lukavici“
1) Soutěž vyhlašuje ČZS Lukavice ve spolupráci s Obecním úřadem v Lukavici (dále jako
pořadatelé).
2) Podmínky soutěže:
soutěž je vyhlášena pro všechny majitele rodinných domků nebo bytů v katastru obce
Lukavice. Objekty nebo jejich části přihlášené do soutěže musí být součástí výše
uvedených domků nebo bytů.
3) Pravidla soutěže:
- soutěž je vyhlášena pořadatelem na výroční schůzi ZO ČZS a tiskem v nejbližším obecním
zpravodaji.
- do soutěže se může přihlásit každý majitel(ka) nebo spolumajitel(ka) výše uvedené
nemovitosti formou ústní, elektronické nebo telefonické přihlášky na níže uvedená
kontaktní místa.
- podmínkou pro zařazení do soutěže je vyhotovení 1 soutěžního a 1 - 2 pomocných snímků
nejlépe digitálním fotoaparátem, které provede přizvaný pořadatel. Alespoň z jedné
fotografie musí být patrná sounáležitost k místnímu objektu účastníka soutěže.
- termín uzávěrky příjmu přihlášek končí poslední úterý před vyhlášeným termínem Dne
zahrádkářů.
- porota vybraná pořadatelem provede vyhodnocení. Vyhlášení výsledků a předání věcných
odměn proběhne při oslavě Dne zahrádkářů. Akce bude spojena s dalším kulturním
programem.
4) Soutěžní kategorie vypsané pro rok 2017:
1) největší výpěstek rané kedlubny (vyjma kultivarů Gigant – odlišný tvar), obou raných
druhů (zelenobílá a modrofialová). Hodnotí se největší naměřený obvod povrchu bulvy
měřený kolmo na osu růstu. Bulva nesmí být prasklá! Fotí a měří se před vytržením na
záhonu!!
2) nejpočetnější hrozen rajčete (cherry), jakéhokoliv druhu a barvy. Hodnotí se počet
viditelných plodů na jednom hroznu. Počítají se pouze nepoškozené plody. Dále rozhoduje
velikost největšího plodu na měřeném hroznu. Fotí a měří se před sklizní na rostlině!!
3) kuriozita – jakákoliv neobvyklá přírodou vytvořená rarita na ovoci nebo zelenině nebo jiné
rostlině bez dalších omezení (foto kuriozity samostatně a 1ks foto s majitelem nebo členem
rodiny)
4) nejkrásnější květ jiřiny - jakéhokoliv druhu, barvy a kombinace – soutěž vyhodnotí
návštěvníci přímo na výstavě Dne zahrádkářů dne 9. září.
Kontakty:

1) Obecní úřad Lukavice, p. Severová nebo Dostálová
Telefon 465 621 425
2) ČZS Lukavice p. Dudek Fr. nebo Hubálek O.
Telefon 732 687 437 nebo 725 528 674

MDŽ oslavili zahrádkáři 8.3. zájezdem na výstavu kamélií na zámku v Rájci Jestřebí.

Již tradiční Oslavy svátku sv. Floriána proběhly 6. května.
Tradiční udírnu vystřídal gril a návštěvníkům byl předveden
nový vlek, který upravil O. Šturma pro potřeby přepravy
potřebného vybavení na hasičské závody.

Lukavský pohár, který se konal v neděli 21.5. to je vždycky šrumec. A nejen na hřišti. Je klika, že i když se koná Kopečková pouť,
hasiči najdou dost lidí, kteří zajišťují zázemí pro soutěžící.

Blahopřejeme paní pošťačko!
Starší výraz pošťačka dnes nahradil modernější – listovní doručovatelka. Blonďatá usměvavá doručovatelka, která roznáší poštu v
Lukavici, pracuje u pošty již 33 let. V lednu byla za vysokou úspěšnost v doručování listovních zásilek, kolegialitu, flexibilitu a
pozitivní přístup k práci, jednou z 21 oceněných Zaměstnanců roku 2016 z celé ČR. Ve Vesnici Pardubického kraje roku 2017
roznáší poštu nejlepší doručovatelka roku 2016. Kde jinde to mají?

Nabídka:
Zapůjčím štípačku dříví. Štípe 59, 88 a 120 cm, max. průměr 50 cm.

Info na tel.: 605 766 483

Aprílový - 9. ročník Petropavlovského nohejbalového turnaje.
Letos na apríla, 1. dubna, se uskutečnil již 9. ročník Petropavlovského nohejbalového turnaje losovaných dvojic už podruhé
mimo Žamberk, a to opět v Sokolovně v Lukavici.
Do turnaje se přihlásilo 16 nohejbalistů, slosovali jsme se do dvou skupin po 4 dvojicích. Celkem jsme odehráli v systému
turnaje 24 zápasů hraných na dva sety, které rozhodly o vítězi turnaje. I přes velký zájem o účast je vzhledem k jednomu hřišti a
trvání turnaje zatím počet hráčů omezený na max. 8 dvojic.
Vítězové turnaje obdrželi putovní pohár, kde budou uvedena jejich jména, dále pohár pro vítěze turnaje, každý medaili a diplom.
Jako první si také vybírali z připravených věcných cen. Celkové pořadí turnaje:
1.místo - Rudolf Toman (Rokytnice v Orlických horách) a Petr Bílý (Žamberk)
2.místo - Michal Maurer (Žamberk) a Roman Zecha (Žamberk)
3.místo - Michal Kristek (Žamberk) a Kamil Martinec (Žamberk)
4.místo - Jakub Komůrka (Helvíkovice) a Roman Kubíček (Líšnice)
5.místo - Tomáš Holý (Pěčín) a David Jedlička (Pěčín)
6.místo - David Podolský (Rokytnice v Orlických horách) a František Knápek (Žamberk)
7.místo - Patrik Kubíček (Líšnice) a Pavel Urbánek (Lukavice)
8.místo - Roman Šafář (Žamberk) a Jan Vrba (Písečná)
Perfektní občerstvení nohejbalistů a přítomných diváků zajistili Roman a Marek Šafářovi a Jaroslav Vaněk. Samozřejmostí byl také
tradiční jablečný závin.
Na závěr patří poděkování všem, kteří byli na místě, ať už jako hráči nebo diváci.
Na turnaji opět fotila Dita Urbánková. Standardem byla vzorně připravená sokolovna a skvělá spolupráce s Vlastikem Severou a
Filipem Šubrtem. Na další turnaj (tentokrát vánoční) se můžeme těšit letos 9. prosince. Doufám opět v hojnou účast.
Pavel Urbánek

Vítězové: zleva Rudolf Toman, uprostřed pořadatel
P. Urbánek, vpravo druhý vítěz Petr Bílý.

Skoro všichni účastníci turnaje.

Na rozšíření veřejného osvětlení se již pracuje u autobusové
zastávky u obec.úřadu, aktuálně také v lokalitě za Avem a nová
světla přibudou u cesty ke Kotyzovým.

foto Dita Urbánková.

„Daň“ v podobě týdenní objížďky jsme zaplatili za nově
upravené železniční přejezdy.

Stavění máje a pálení čarodějnic u nás k 30. dubnu neodmyslitelně patří. Letošní májka byla věnována p. Šegitou a p. Hubálkem,
věnec opět vytvořila L. Holečková. Všem třem děkujeme za podporu této sokolské tradice.

Uzené a grilované rybí speciality, stovka rybářů soutěžících o živého čuníka, to bylo k vidění 27. května u rybníku Mostiska.

Novinkou bylo 8.dubna Sokolem pořádané ochotnické divadlo. Ochotníci byli z Těchonína a vystoupili s hrou Švestka aneb Jevištní
sklerotikon. Pozorný divák určitě zaregistroval, že ačkoliv byl soubor z Těchonína, Lukavice v něm herecké zastoupení měla.
Potěšující zprávou je, že na Lukavici hojná divácká účast potěšila pořadatele a prý se můžeme těšit na další ochotnické divadlo.

Sousede, je neděle!
Dle statistik si ze všech lidí, které něčím štvou sousedi, na drobné naschvály stěžuje více než desetina z nich. Naopak suverénně
nejčastější příčinou všech svárů je nadměrný hluk, který štve osm lidí z deseti. Ani Lukavice není výjimkou. Ač na to opakovaně
upozorňujeme, obecní vyhláška to zakazuje, stále je v neděli a o svátcích slyšet sekačka, motorová pila či oblíbený křovinořez. Ještě
víc to štve sousedy tam, kde je dotyčný celý týden doma a hlučnou činnost si nechává právě na neděli. To je opravdu naschvál a
bezohlednost. Asi výjimečně se dá pochopit, když po 14denním dešti vyjde slunce a přerostlou trávu je šance posekat. Zpravidla
budete vedle svého souseda bydlet celý život. Proč si navzájem znepříjemňovat život. Není lepší si třeba společně opéct buřty? Je
to určitě lepší, než volat policii a hlásit jí porušování obecní vyhlášky. Když už máte z nějakého neznámého důvodu nutkání
neustále sousedům škodit, kupte si satirickou deskovou hru Válka sousedů, kde vítězí ten, kdo druhého připraví o dům nebo o
manželku. Na internetu se dá koupit za 1250 Kč. Vyjde Vás to levněji než pokuta.
I.S.

KUCHYŇSKÝ BIOODPAD DO SMĚSNÉHO ODPADU NEPATŘÍ
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat
kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně
(včetně plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro
řadu organismů, které právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad
přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit a raději hodí
bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet
základní podmínky:
1.
udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je bohatý na dusík a vodu
(např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem v období
podzimu! Suché listí je dobré kombinovat například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na
sebe nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče veškerá voda, jádro kompostu
vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat trávu
s listím můžeme také jednoduše poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel ze dřeva
(POZOR, ne popel z uhlí!).
2.
správná vlhkost kompostu
ŠPATNĚ
ŠPATNĚ
SPRÁVNĚ

Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile je v kompostu více vody, než má být (tzn. po
zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz. první obrázek zleva), začne kompost hnít a tím pádem zapáchat.
Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, suché listí, nebo nerecyklovatelný
papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se
sype (viz. prostřední obrázek), organismům se přestává dařit, v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad
neubývá. Poté stačí kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná voda a hmota drží
při sobě, máte vyhráno (viz. obrázek vpravo).
3.
přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale
také budou mít organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady
platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu to funguje.
Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
- Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času přidejte zeminu.
- Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte.
Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.
- Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho zároveň.
- Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO a také pečící papír.
- Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou dobu kompostování.
- Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu
vysbírat.
- Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost
provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí.
- Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač,
může si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně ploše, na starém hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke kompostování (v
kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také
částečně chrání kompost před promáčením a vysušením.
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu především toho kuchyňského do kompostérů, předejdete
zápachu ve vašich popelnicích se směsným komunálním odpadem, a navíc se zbavíte složky odpadu, za kterou obec
potažmo i vaše domácnost zbytečně platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní třídění odpadů, máte možnost na YouTube zdarma
zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. Mnoho úspěchů v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým
mojeodpadky.cz
Ing. Radek Staňka
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

Lukavská čtyřka počtvrté
Dne 17. 6. 2017 se na tenisovém kurtu za sokolovnou konal již čtvrtý ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů „ Lukavská
čtyřka“ 2017. 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 ve větrném počasí se vítězem
turnaje stala favorizovaná dvojice stolních tenistů Vlastimil Severa s
Jaroslavem Štruncem.
Vítězové obdrželi putovní pohár se jmenovkami dosavadních vítězů a
každý účastník pamětní plaketu. Po ukončení turnaje při posezení s
občerstvením bylo
konstatováno, že
úroveň stoupá. Už
nyní se účastnici
těší na další ročník.
za T. J. Sokol - A.
Vítek

T. J. Sokol Lukavice hledá cvičitele
a cvičitelky pro děti a mládež.
Chceme rozšířit možnosti cvičení dětí dle věku, pohlaví nebo zájmu o
různé cvičební disciplíny.
Vítáme odbornost cvičitelů, jejich ochotu a výdrž věnovat se
nezištně výchově dětí.
Nabízíme odborná školení v rámci ČOS, dobré materiální
zabezpečení, cvičení v moderním prostředí. Dále účast na
zajímavých akcích v rámci ČOS, T. J. Sokol, obce Lukavice a ostatních
spolků.
Prosím své nabídky zasílejte na dostalova.a@seznam.cz. Ráda Vám
poskytnu další informace, buď osobně, nebo na tel. 724 204 473.
A.Dostálová, jednatelka T. J. Sokol

Zcela zaplněný kostel se mohl 4.června zaposlouchat do textů Starého Zákona v podání Alfréda Strejčka a Bachových
Goldbergových variací v podání ProArte tria. Koncert se konal v rámci MHF Letohrad 2017.

Kromě schválené dotace na výměnu
oken v AVU ve výši 110 tis. Kč,
přislíbených dotací na hasičské auto
450 a 300 tis. Kč, dopadla i dotace na
restaurování sousoší Kalvárie před
kostelem ve výši 60 tis. Kč. Možná
jste si všimli, že sousoší je prasklé a
restaurování je opravdu nutné.
Sousoší je vyhlášeno kulturní
památkou a jeho opravu smí
provádět pouze autorizovaní
restaurátoři.

Dvěma novými bránami z dílny p.
Hamříka můžete nyní vstoupit ke
kostelu. Možná někoho zarazilo, že se
na motivu bran objevují hrozny vína.
Nejde o nějaký námět spojený s
vinárnou. Pokud jste někdy byli v
lukavském kostele víte, že jeho oltář
má podobu zeměkoule, ze které
vyrůstá vinný kmen, na jehož
ratolestech jsou apoštolové, a je zde
nápis: Já jsem pravý vinný kmen a Vy
ratolesti. Jan 15.kap.

Na jaře byla vyřezána i druhá část tůjí kolem márnice a
následně zde byly vysázeny tisy.

Komise Vesnice roku

Nový příchod do prodejny Konzum jistě potěší všechny, kterým
dělají schody problém. Škoda, že dlažba nevyšla i na druhou
stranu. V době kdy ostatní obce přispívají ze svých rozpočtů na
to, aby vůbec v obci měli obchod, musíme být rádi, že je
opravena alespoň část dlažby.

Dolní konec se v březnu dočkal na příjezdu od Letohradu
ukazatele rychlosti, který má řidiče upozornit na
nepřiměřenou rychlost, kterou vjíždějí do obce. Za správnou
rychlost do 50 km/hod. budou odměněni úsměvem smajlíka.
Vedou se diskuse, že měl být umístěn blíže k Letohradu. Tam
je však pouze nízký sloup veř. osvětlení a vyšší kvůli drátům
instalovat nejde. Domníváme se, že právě když řidič vidí, že
jeho aktuální rychlost sledují i lidé stojící na zastávce, spíše
zpomalí.

4. května bylo u břehu pod hospodou U Malečků nezvykle živo. Zahrádkáři se domluvili, že zvelebí tuto část pozemku. Obec
navozila kameny, které dohodil O.Hubálek z bouračky. Zahrádkáři přinesli květiny ze svých zahrádek, břeh odplevelili, květiny
zasázeli a nyní je v pravidelných službách zalévají. Příklad hodný následování.

Stavba plotu po novele stavebního zákona
Snazší pravidla pro malé stavby. To slibuje novela stavebního zákona. Často se ptáte, jak je to se stavbou plotu. Zatím co dnes pro
stavbu plotu na vlastním pozemku stavebník potřebuje územní rozhodnutí nebo územní souhlas, po zahájení platnosti zákona,
slibuje novela drobné změkčení. Pokud bude mít plot výšku do dvou metrů, nebude hraničit s veřejným prostranstvím a nebude
sousedit s žádnou komunikací nebo cestou, budou ve volném režimu. Úřady nebudou vyžadovat žádný papír. U ostatních plotů
bude stále potřeba územní rozhodnutí nebo územní souhlas.
I.S.

17.února tanečníkům 39. Lukavského plesu hrála kapela Menhir a dorazili i piráti z Karibiku.

Babičko, dědečku, zavítej na chvilečku… Školou pořádaná akce přilákala na školní zahradu 11.5. řadu babiček a dědečků, kteří
pomohli s vypletím záhonu a navozením kůry. Děti se jim odměnily svým vystoupením a zasazenou kytičkou. Připraveno bylo i
zdravé občerstvení. Recept na buchtu z červené řepy, kterou bylo možno ochutnat, zabodoval v programu Skutečně zdravá škola –
v soutěži Týden s prarodiči, kam ho škola poslala. Recept vyhrál školní zahradě domek pro včelky samotářky.

Výzva
Na stránkách obce http://www.obeclukavice.cz/firmy jsou zveřejněny kontakty na lukavské firmy a živnostníky, tímto
prosíme o jejich překontrolování a případné změny, výmaz či doplnění sdělte na email: oulukavice.ucto@orlicko.cz
případně telefonicky či osobně na obecním úřadě.
Děkujeme za spolupráci

Z činnosti MO STP a Klub SPCCH Letohrad
Naše organizace čítá k 1. 1. 2017 asi 110 členů – z toho 15 „Lukaváků“. Program máme celoročně pestrý a stále něco vylepšujeme a
přidáváme. Například pořádáme asi 2x za rok zájezd na tržnici do Polska, který zpestříme ještě nějakou prohlídkou zajímavého
místa.
Dále výlety např. jsme již byli v Kroměříži, Dolní Moravě, Žďáru nad Sázavou atd. Letos jsme navštívili Broumov (včetně Muzea
Merkuru).
Také je velmi oblíbené před koncem roku „Podzimní posezení“.
Letos na podzim vydáme „Mini kuchařku“ s recepty cukroví našich členů, které jsme mohli ochutnat při pořádání březnové výroční
členské schůze. Zároveň na tuto schůzi již tradičně každý rok zveme starosty, Letohradu pana P. Fialu, Lukavice paní Ilonu
Severovou.
Touto cestou chceme poděkovat obci Lukavice za přispění finanční částky na pořádání našich akcí.
Závěrem vám chceme nabídnout, že se můžete stát našim členem a tím rozšířit naši organizaci. Kontaktujte nás na telefonu č. 737
044 666.
Za celý výbor M. H.

Všem čtenářům přejeme odpočinkové léto plné pohody,
sluníčka a pozitivní energie,
kterou můžete načerpat i na akcích pořádaných v Lukavici.
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