ČÍSLO 3/2017 + příloha

ROČNÍK XXIII

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Výsledky voleb ve volebním okrsku Lukavice
Volební účast činila v Lukavici 68 %, z celkového počtu 898 voličů jich přišlo k volbám 611, platný hlas odevzdalo 604 voličů,
7 hlasů bylo neplatných.
Počty hlasů a procent odevzdaných jednotlivým stranám a uskupením:
číslo

název

1
2
3
4
6
7
8
9
10

ODS
Řád národa-Vlastenecká unie
Cesta odpovědné společnosti
ČSSD
Radostné Česko
Starostové a nezávislí
KSČM
Strana zelených
Rozumní – stop migraci a diktátu EU-peníze
našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně
postiženým…
Strana svobodných občanů
Blok proti islamizaci – Obrana domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
Sdružení pro republiku Republikánská strana Československa Miroslava
Sládka
KDU-ČSL
Realisté
Sportovci
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Svoboda a přímá demokracie TomioOkamura (SPD)
Strana Práv Občanů

12
13
14
15
19
20
21
22
23

24
26
27
28
29
30

Počet
hlasů
66
1
0
44
1
33
27
5
3

%
10,92
0,16
7,28
0,16
5,46
4,47
0,82
0,49

celkové
pořadí
4
17-21
6
17-21
7
9
11-12
13

8
1
2
85
0
30
171
2
1

1,32
0,16
0,33
14,07
4,96
28,31
0,33
0,16

10
17-21
14-16
2
8
1
14-16
17-21

69
5
0
1
47

11,42
0,82
0,16
7,78

3
11-12
17-21
5

2

0,33

14-16

Tyto hlasovací lístky jsou již sečteny. V lednu
bude volební urna čekat na další.

6-ti členná volební komise pracovala i tentokrát spolehlivě.
Podělila se s námi o střípky z volební místnosti.
První den přišlo volit 382 voličů z 611, kteří přišli k
volbám
První volič přišel v pátek ve 14,05 hod., poslední v
sobotu ve 13,50 hod.
10 voličů navštívila komise s přenosnou volební
schránkou
Nejmíň voličů chodí v pátek mezi 20 – 21 hod.
2 voliči přišli s propadlým obč. průkazem a jeden s
řidičským průkazem
7 neplatných lístků bylo způsobeno tím, že v obálce
bylo více lístků stran, nebo byly obálky prázdné atp.
-

V pátek volební komisi navštívil reportér Deníku
(foto v pondělním vydání)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky
Červen
·
Martin Bárnet
Září
·
Lukáš Kubelka
·
Tim Lux
První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných
představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým
dětem.
Winston Churchill

Blahopřejeme jubilantům

V neděli 15. října 2017 zaplnilo zasedací síň obecního úřadu 7
nových občánků se svými rodiči. Do řad lukaváků místostarosta
přivítal Adriana Géringa, Patrika Dolečka, Theu Jansovou, Annu
Hubálkovou, Sebastiana Bárneta, Emu Moravcovou a Martina
Bárneta.

Září
·
Martin Vyhnálek
·
Lidmila Slavíková
·
Jaroslav Šlesinger
·
Jiřina Lipenská
Říjen
·
Dagmar Mikulášová
·
Milena Průšová
·
Vladimír Kacálek
·
Leopold Paďour
·
Jan Hubálek
·
Jiří Slavík
·
Marie Lehká
·
Vladimír Lipenský
Listopad
·
Eva Šípková
Prosinec
·
Stanislav Hauf
·
Marie Vychytilová
·
Marie Dostálová
·
Ludmila Šlesingerová
·
Jaroslav Dušek
·
Marie Dušková
·
Marie Králová
·
Jan Pavel
·
Jan Dušek
·
Leopold Paďour
Leden 2018
·
Helena Blechová
·
Václav Dušek

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

V říjnu oslavili 70 narozeniny dva jubilanti – p. Marie Lehká a p. Vladimír Kacálek. Oběma
přejeme do dalších let hodně zdraví, elánu a životního optimismu.

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skuty a ne časem.
Lucius

Vzpomínáme
Srpen
·
·
Září
·
Říjen
·

Josef Suchomel
87 let
Milena Betlachová 89 let
Jiří Slavík

50 let

Čeněk Hubálek

58 let

Na obecním úřadě je možno zakoupit
- Nové pohledy, zimní a vánoční
- Zelená (luhačovická) trika s historickou pečetí obce (už jen xxl)
- V prosinci bude vydán nástěnný kalendář Lukavice na rok 2018! (tip na dárek)
- Stolní kalendář – Orlicko/Klodzko (s fotkami a texty ze všech členských obcí)
- Hrníček se lžičkou (dárkové balení)
- Propisku se silikonovým hrotem na dotykové displeje
- Bločky s obecním motivem

Smrt se neřídí našimi plány.
Moliére

ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo 27.6., 18.7., 22.8., 26.9., m.j.:
Vzalo na vědomí:
-

-

-

-

-

-

-

Stanovisko MěÚ Žamberk, Odboru regionálního rozvoje a územního
plánování k podanému návrhu na změnu územního plánu Lukavice,
navrhovatel M. M., navrhovaná změna – vymezení části pozemku
p.č.3268 jako plochy výroby a skladování – rodinné farmy, z důvodu
potřeby rozšíření a modernizace stávajícího kravína. OZ odkládá
rozhodnutí do doby, než bude mít od stavebníka bližší informace k
uvedenému záměru, tj. umístění stavby s vyznačením ochranného
pásma.
Poděkování farnosti za péči o okolí kostela.
Info o podepsání smlouvy mezi VaKem a firmou MADOS o stavbě
kanalizace v Lukavici. Předpokládané náklady pro obec budou cca 5 mil Kč
+ případné příspěvky na přípojky a čerpadla. Předpoklad zahájení stavby
9/17, dokončení 9/19.
Poděkování Albertina Žamberk a poskytnutí peněžitého daru na provoz
sociální služby.
Info k organizaci: natáčení Českého rozhlasu, oslav VR 12.8., návštěva
komise 8.9., Oslavy Orlicka 1.9., vyhlášení Luhačovice 16.9.
Zaměření komunikace kolem teletníku a vyčká s dalším postupem do doby
podání dalšího návrhu ceny za pozemek, který podají vlastníci pozemků.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1 Vítek)
Stav herního prvku (dětského mostu) na hřišti za sokolovnou a pověřuje
starostku objednáním nového plastového (předb. cena cca 58 tis. Kč)
Dopis B. Š. ke způsobu parkování v obci
Informaci o realizaci investiční akce VAKu Žamberk v.o.s. – „Kanalizace
Lukavice – napojení na ČOV Žamberk II“ a o jejím způsobu financování.
Diskusi o způsobu použití fin. prostředků za vítězství v soutěži Vesnice
roku.
Diskusi k opravám v AVU
Info starostky o:
- termínu auditu hospodaření 26.9.2017
- organizaci zájezdu do Luhačovic na vyhlášení celostátního kola VR
- termínu schůzky org. výboru k návštěvě celostátní komise VR 8.9.2017
info k potřebě stanovení výše poplatku za výlep volebních plakátů.
Vyčkáme vydání stanoviska Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran.
Info M. M. k žádosti o změnu územního plánu z důvodu záměru stavby
kravína. Dle sdělení investora je v plánu umístění 150 ks dobytka. Dle
projektanta je kravín umístěn v nejvzdálenější možné variantě (omezeno
el. vedením) a hygienické pásmo nezasahuje do obytné části obce.
Poděkování z ukrajinské obce Velikij Bereznij za mikrovlnku pro místní
školu.
Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 26.9.2017.
Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zprávu ing. Hubálka o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období.
Zprávu M. Dudka o činnosti finančního výboru za uplynulé období.
Info starostky - k účasti na slavnostním vyhlášení Vesnice roku v
Heřmanově 7.10.
-k návštěvě delegace ze slovenské obce Nemce 13.10.
-ke kontrolnímu dni na výrobě hasičského auta
-k předvánočnímu setkání seniorů 25.11.
-k možnosti získání dotace na stavbu rozhledny MMR + kraj (bude
aktualizován rozpočet, pak bude rozhodnuto)

Schválilo:
- Smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-122015623/VB/1, Lukavice 555/8-Obec Lukavice-10RD-kNN.
Předpokládaný rozsah věcného břemene: 18 m2 na 3235, 52,8 m2 na
1999, 112,8 m2 na 555/8, 46,8 m2 na 4285 a 10,2 m2 na 1996. Dohodnutá
jednorázová náhrada činí 1000 Kč.
- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. IČO 24729035 o zřízení věcného břemene –
služebnosti č.IP-12-2008345/VB/1 Lukavice, ČS9, p.č.538/1,VAK
Žamberk, knn. Rozsah věcného břemene je vymezen v GP č.1002839/2016, který je přílohou smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu 1000 Kč.
- Žádosti o finanční dar narozeným dětem v souladu se schválenými
Pravidly pro poskytování daru narozeným dětem.
- Poskytnutí investičního příspěvku společnosti Vodovody a kanalizace
Žamberk, veřejná obchodní společnost se sídlem Masarykovo nám.166,
564 01 Žamberk, ve výši 5 000 000 Kč, na realizaci projektu Kanalizace
Lukavice – napojení na ČOV Žamberk II.
- smlouvu s Pardubický krajem, ev.č. smlouvy OKSCR/17/23295 o

poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového
charakteru v pardubickém kraji na rok 2017 ve výši 60.000 Kč na
realizaci akce „Lukavice v Čechách, sousoší Kalvárie, restaurování“.
- zprávu z výběrového řízení VZMR na akci „Výměna oken a dveří u
objektu čp.180“ a na doporučení komise schválila zhotovitelem akce a
uzavření smlouvy s firmou Gerappa, s.r.o, která podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku – 312.805 Kč s DPH. (Domett 360.791 Kč,
Stavona 367.402,59 Kč)
- objednat zhotovení znaleckého odhadu na stavbu teletníku čp.330, pro
potřeby vyhlášení záměru prodeje. Zajistí starostka.
- Zprávu z výběrového řízení VZMR na akci „Lukavice – dopravní
automobil“ a na doporučení komise schválila dodavatelem a uzavření
smlouvy s firmou Progres Servis Sibřina, spol.s.r.o., Masojedy 59, 282
01 Český Brod, IČ 00549142 za cenu 908.267 Kč vč. DPH. (Hagemann
a.s., 963.191,46 Kč, další 4 oslovené firmy nabídku nepodaly).
- Zprávu o uplatňování územního plánu Lukavice za období 01/2013 –
01/2017.
- Rozpočtové opatření č. 4/2017.
- Přijetí dlouhodobého investičního úvěru společností Vodovody a
kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, od Komerční banky,
a.s. T. G. Masaryka 418, 562 22 Ústí nad Orlicí, ve výši 10 mil Kč s dobou
splatnosti 10 let na spolufinancování akce „Kanalizace Lukavice –
napojení na ČOV Žamberk II“, včetně uzavření příslušné smlouvy.
- Pověření starostky, aby při jednání společníků VAK Žamberk v.o.s.,
hlasovala ve prospěch uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s. o
přijetí investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let na
realizaci akce „Kanalizace Lukavice – napojení na ČOV Žamberk II.“
- Pořízení změny č. 2 územního plánu obce Lukavice.
- jako pořizovatele Změny č. 2 územního plánu Lukavice MěÚ Žamberk.
- jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem starostku I.
Severovou.
- Pořízení změny územního plánu za předpokladu, že si žadatel M. M.
bude změnu financovat a do projektové dokumentace zahrne výsadbu
pásu ochranné zeleně kolem budovy kravína.
- Darovací smlouvy s TJ Sokol Lukavice, SRPŠ při ZŠ a MŠ Lukavice, MS
Lukavice-Letohrad, ZO ČZS Lukavice, Orel Jednotou Lukavice o
poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč za účast na prezentaci obce v soutěži
Vesnice roku.
- Darovací smlouvu s ČRS Letohrad o poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč za
účast na prezentaci obce v soutěži Vesnice roku.
- půjčovné za „pivní set“, souprava 1 stůl a 2 lavice = 50 Kč/víkend
- žádost o povolení pořádání veřejnosti přístupného podniku – SDH Česká
Rybná, 7.9.2017, vyhlášení Ligy Orlickoústecké
- darovací smlouvu s Pardubickým krajem ev.č. OŽPZ/17/23853 o
poskytnutí příspěvku 400.000 Kč za umístění v krajském kole soutěže
Vesnice roku.
- Místní program rozvoje obce vycházející z průzkumů a rozborů k POV a z
konkrétních potřeb období r. 2017-2021
- Podání žádosti o dotaci z POV na r. 2018 na výměnu umělého povrchu
kurtu
- Účast obce Lukavice v projektu „Modernizace ekonomických
informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení
regionu Orlickoústecka“ a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o
partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní
samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
- Rozpočtové opatření č.5/2017
- Zakoupení pozemku p.č.414 (1077 m2)zahrada a st.č.133 (124
m2)zastavěná plocha a nádvoří vč. nemovitosti č.p.113 za cenu 690.000
Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
- Po seznámení s porovnávací studií obchvatu města Žamberk,
zpracovanou SUDOP Praha a zaujalo toto stanovisko:
- se samotným obchvatem obec nemá zásadní problém za předpokladu, že
bude bráno v potaz naše stanovisko již v minulosti k této záležitosti
podané a sice, že křížení silnic I/11 a II/310 bude řešeno
mimoúrovňovou křižovatkou.
- souhlasíme se záměrem uspořádání ankety, kterou považujeme za
dostatečnou oproti referendu, které je organizačně i finančně
nákladné. Vhodným termínem by bylo spojení s prezidentskými
volbami v r. 2018.
- Samostatnou informační schůzku v Lukavici nepožadujeme, stačí nám
společná v Žamberku. Nejvíce dotazů předpokládáme ke způsobu
napojení stávajících komunikací, včetně polních cest pod Karlovicemi.
- Přikláníme se k „modré“ variantě, ale jelikož se toto řešení týká hlavně
Dlouhoňovic, Helvíkovic a Žamberka, jde pouze o náš „pohled na věc“.
Ilona Severová, starostka

103,3 FM
V průběhu srpna spustil Český rozhlas Pardubice dokrývače šířící náš signál právě pro naši obec. Vysílání Českého rozhlasu Pardubice tak
můžeme moci poslouchat bez rušení. To Vás možná při poslechu na stávajících kmitočtech trápilo. Zároveň neváhejte informace o
čemkoliv zajímavém z naší obce zasílat k nám do Českého rozhlasu Pardubice na e-mail: redakce.pardubice@rozhlas.cz. Rádi
budeme informovat, přijedeme natáčet nebo Vás pozveme do našeho vysílání.

O tom jak se nám v Lukavici žije, natáčela reportáž mimo jiné i pro pořad Toulky moderátorka ČRO Šárka Rusnáková. Další lukaváky
např. p. Paďoura, p.Hotmara, p. Slavíka, p. Dolečka, p. Dudka, p. Vítka, sl. Dostálovou uslyšíte v dalších pořadech.
Odkazy na poslech reportáží, najdete na adrese: https://www.obeclukavice.cz/lukavice_v_mediich

Počet návštěvníků potvrdil, že Vinobraní má v Lukavici svou
tradici. Na cimbálovku J.Dostála, burčáček a druhým rokem i
na skupinu Quiz jich přišlo téměř 330.

Netradiční Den zahrádkářů
V pořadí 12. Den zahrádkářů jsme letos pojali jako výjezdní. Důvodem byla absence jarního zájezdu a shluk zářijových akcí za
sokolovnou spojených s oslavou obce, Sdružení Orlicko a dalších, kterým jsme nechtěli, nebo bychom nemohli, konkurovat.
Lukabus nás posbíral ráno po obci. Během dopoledne jsme postupně navštívili a prohlédli Arboretum na Žampachu s výkladem,
jen pro nás připravený předprodej ve školkách v Ústí nad Orlicí a zahradnictví v Ústí u hřbitova, kam nás autobus dopravil až ke
vchodu do prodejny. Zavazadlový prostor autobusu jsme zcela vyplnili stromky, dřevinami a dalšími cenově zvýhodněnými
podzimními výpěstky a květinami.
Krátce po poledni jsme dorazili do Libchav na Habřinku, kde nás už čekalo předem domluvené obědové menu a naše známá kapela
z minulých DZ DK Audio. Odpolední program se skládal ze dvou zábavně-poučných testů o ceny a vyhodnocení a předání cen za
výpěstky ve vyhlášených kategoriích. Kategorie o nejkrásnější zákoutí, část zahrady, terasu, či balkón byla (pro letošek) zrušena,
protože se nikdo nepřihlásil. Cenu za největší výpěstek kedlubny z 8 účastníků si převzaly pí. ředitelka Hubálková s pí.učitelkou
Němcovou za Základní a Mateřskou školu, které se do soutěže již poněkolikáté a celkem úspěšně zapojují. Kedlubna měla
pozoruhodných 62,5 cm po obvodu. Další cenu si převzala pí. Růžena Neumanová, která ze 7 soutěžících vypěstovala největší
hrozen cherry rajčat. Na jednom z hroznů bylo při fotografování napočítáno neuvěřitelných 122 dozrávajících kuliček. Také v
soutěži kuriozit se letos sešlo celkem 9 různých netradičních zajímavostí. 3-členná komise to s vyhodnocením neměla jednoduché.
Po bodovém vyhodnocení se usnesla na vítězném snímku vyfoceného u p. Josefa Motyčky. Jedná se o 14-květý v noci kvetoucí
kaktus. Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme. Všechny zúčastněné výpěstky bylo možno shlédnout při vyhlašování na
fotografiích.
Akce měla i netradiční zakončení. Autobus, který na nás u restaurace nečekal a odjel, uvízl při návratu u nehody. Odjížděli jsme
náhradním autobusem, i když se některým odjíždět ještě nechtělo. Uložené zakoupené výpěstky jsme si tak z původního autobusu
vyzvedávali až druhý den dopoledne. Jednalo se tak historicky o první „dvoudenní“ zájezd zahrádkářů, který, doufáme, nebude
poslední.
Ing. O. Hubálek, jednatel ZO ČZS Lukavice

Tříkrálová sbírka 2018
tisková zpráva ze dne: 24.10.2017
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již poosmnácté a její výtěžek je určen především
na podporu charitních služeb v regionu příslušné Charity, která sbírku organizuje. Služby Oblastní
charity využívají už 25 let lidé všech generací, čelící nemocem, zdravotním potížím, chudobě či
samotě. Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě podpora rodiny je jedním z
hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní
služby na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny - Domácí hospicová péče - Pečovatelská služba - Rodinná
centra - Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanská poradna - Zařízení pro osoby bez přístřeší - Dar na realizaci humanitárních projektů v
zahraničí - Přímá pomoc lidem v nouzi
Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.495.071,- Kč. 65 % výtěžku použila Oblastní charita v souladu se
záměry zejména na zajištění domácí hospicové péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a další charitní služby. Další
podíl z výtěžku je určen na projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahraniční humanitární fond CHČR (10 %), na režii TS (5 %) a
projekty CHČR (5 %).
Dávání a braní je principem každého života. Až budou v lednu u našich dveří koledníci zpívat „štěstí, zdraví vinšujem vám…“,
můžeme se jejich přáním nechat obdarovat. A zároveň i tentokrát nabídnou možnost přispět prostřednictvím organizací Charit
potřebným.
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který
budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz
Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně
povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských
úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá
dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.
Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je
číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.
Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Připravované změny ve vydávání osobních dokladů
Dne 1. července 2018 nabyde účinnosti zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon 328/1999 Sb., o občanských průkazech (dále
jen OP) a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (dále jen CD). V následujících řádcích najdete informace o některých
změnách, které občany v souvislosti s touto novelou čekají.
Bude zahájeno plošné vydávání OP s kontaktním elektronickým čipem a změny se dotknou i vydávání osobních dokladů ve
zkrácené lhůtě. Doklady vydané do 1.7.2018 zůstanou platné. Tento zákon ukončí vydávání OP se strojově čitelnými údaji bez
elektronického kontaktního čipu a OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíce z důvodu ztráty, odcizení, poškození,
zničení nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu. OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíce bude vydáván
pouze v souvislosti s výkonem volebního práva.
Nově bude zavedeno vydávání OP a CD ve zkrácené lhůtě, a to do 24 hodin a do 5 pracovních dnů. Žádost o vydání dokladů ve
zkrácené lhůtě pak občan bude moci podat i na Ministerstvu vnitra ČR. Doklady vydávané ve lhůtě do 24 hodin bude možné převzít
POUZE u Ministerstva vnitra ČR.
Občan bude moci v žádosti o doklady uvést telefonní číslo nebo e-mail pro účely zaslání informace o možnosti převzetí
vyhotoveného dokladu - informuje ho Ministerstvo vnitra ČR.
Při převzetí OP bude moci občan zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK), IOK slouží k aktivaci
identifikačního certifikátu, bude využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům. DOK bude sloužit
k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu v případě, že si ho držitel po třetím chybném zadání zablokuje. Bezpečnostní
osobní kód (BOK) se bude nadále zadávat a bude sloužit k autentizaci při prezenčním (fyzickém) ztotožnění.
Informace k současným lhůtám vydávání osobních dokladů
Rádi bychom občany upozornili, že do doby účinnosti novely zákonů o OP a CD platí dosavadní lhůty pro vydávání osobních
dokladů. Tedy lhůta pro vydání OP se strojově čitelnými údaji a OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
činí 30 dnů od podání žádosti. OP bez strojově čitelných údajů lze vydat pouze z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení OP
nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo z důvodu výkonu volebního práva, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podání
žádosti. Lhůta pro vydání cestovního pasu je také 30 dnů od podání žádosti, pokud se jedná o standardní pas. Cestovní pas ve
zkrácené lhůtě (tzv. pas „blesk“) se vydává do 6 pracovních dnů. Zdůrazňujeme, že tento pas „blesk“ NENÍ MOŽNÉ v současné
době vydat ve lhůtě kratší a apelujeme proto na občany, aby si platnost svých cestovních dokladů zkontrolovali s dostatečným
časovým předstihem před plánovanou cestou do zahraničí.
M. Valachová, DiS., referentka správního oddělení (Žamberské listy č.18/2017)

Oddlužení po novele insolvenčního zákona
Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou oddlužení v insolvenčním řízení.
Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, naposledy novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.
Podle této novely si dlužník návrh na oddlužení už nemůže podat sám. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci,
soudní exekutoři a akreditované osoby (např. občanské poradny), kterým byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování
služeb v oblasti oddlužení. Dlužník sám za sebe může podat návrh na povolení oddlužení pouze v případě, že má právnické či ekonomické
vzdělání v magisterském programu.
Pokud návrh na povolení oddlužení podává advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, náleží mu odměna ve výši 4.000,- Kč nebo
6.000,- Kč v případě oddlužení manželů. Částky jsou uvedeny bez DPH. Akreditované osoby budou služby poskytovat bezplatně.
Tato změna reaguje na situaci, kdy na území České republiky provozovalo svou činnost velké množství komerčních subjektů, které za
nepřiměřeně vysokou odměnu nabízely dlužníkům pomoc se sepsáním oddlužení Jejich služby však postrádaly profesionalitu a dlužníkům
přinášely často spíše další problémy než pomoc.
Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít dlužník stálý příjem, musí mít 2 a více věřitelů, do návrhu musí uvést všechny své dluhy, musí být
schopen zaplatit 30 % svých dluhů a musí mít dluhy déle než 30 dní po splatnosti. Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení návrhu. Své dluhy
dlužník uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, nebo prodejem majetku, po novele také kombinací obou způsobů.
Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci na přezkumné jednání a spolupracovat s ním po celou dobu oddlužení.
Insolvenční správce je povinen navštívit dlužníka v jeho obydlí a vyhotovit o tom záznam. Insolvenčnímu správci náleží odměna ve výši 1.089,- Kč
nebo 1.634,- Kč (v případě oddlužení manželů) měsíčně a také jednorázově 250 Kč za každou přihlášenou pohledávku. O způsobu oddlužení
rozhoduje insolvenční soud.
Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, bude po skončení osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů, nově o osvobození nemusí žádat.
Občanská poradna pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na povolení oddlužení již od roku 2008. Poradna bude o akreditaci žádat a návrhy i
nadále bude bezplatně sepisovat a podávat.
Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci
neumí sami řešit a potřebují pomoc. Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

Informace z Občanské porady Ústí nad Orlicí
Otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte.
Od 1. 2. 2018 budou moci muži do šesti týdnů po narození potomka nastoupit na týdenní volno.
Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí v této souvislosti novou dávku nemocenského pojištění, tzv. otcovskou a upravuje podmínky
nároku na otcovskou, její výši a délku podpůrčí doby.
Nárok na otcovskou bude mít muž, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů,
pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
Pokud pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče, náleží otcovská pouze jednou.
Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude účast na nemocenském pojištění. Zaměstnaní otcové proto dostanou otcovskou v každém případě,
protože jejich účast na nemocenském pojištění je povinná. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít na otcovskou nárok jenom tehdy,
pokud si budou platit nemocenské pojištění minimálně tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou.
Otcovská se bude vyplácet ve výši 70 % vyměřovacího základu, tedy stejně jako u žen na mateřské.
Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci
neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Tel.: 734 281 415, 465 520 520
e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
Středa: Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914
9 – 12 h.
provozní doba:
Čtvrtek: Ústí nad Orl.
9 – 12 h., 13 – 16
pondělí: Ústí n.Orl., ul. 17. listopadu 69
9 – 12 h., 13 – 16 h.
h.
Česká Třebová, staré nám. 77
9 – 12 h.
Letohrad, Na Kopečku 356
9 – 12 h.
Úterý: Králíky, Moravská 647
9 – 12 h.
Pátek: Lanškroun, Havlíčkova 1129
9 – 12 h.

Výborné a bez fronty, takové byly letošní křapáče.

Aby na Křapáčových hodech všem chutnalo, o to se postaraly
také rodiny Lehkých a Šturmových.

Hasičská sezóna 2017
Letošní rok, ostatně stejně jako ty předchozí, začal intenzivním tréninkem v sokolovně. Připravovali jsme se na „halovku“ –
neoficiální mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Tato soutěž se koná každoročně poslední únorový týden v Havířově,
takže máme po Vánocích zhruba 2 měsíce na přípravu. Že se nám povedla, o tom snad svědčí výsledky – desetičlenné družstvo
mladších žáků obsadilo 2. místo a starší dokonce zvítězili. Po dvou letech, kdy se stejně zadařilo mladším, máme tedy opět v
Lukavici mistry.
Odměnou pro všechny děti za tvrdý trénink jsou pak obdobné závody jako v Havířově, jen v podstatně menším rozsahu, které si
pořádáme sami v naší sokolovně. Pozvali jsme kamarády z Kunčic, Dolní Dobrouče a Mistrovic a strávili jsme s nimi příjemný večer,
noc a soutěžní sobotní dopoledne. A o výsledky tentokrát ani moc nešlo, hlavně že jsme mohli všichni společně přespat ve
spacácích v sokolovně.
Další dvoudenní závody, kterých se každoročně účastníme, se konaly ve Svatém Jiří začátkem května. Bývá zde občas nevlídné
počasí a v noci teploty klesají třeba i k 5oC, což na stanování není úplně optimální, ale s dobrou partou ledasco vydržíme. Odehrává
se zde několik disciplín – štafeta dvojic, požární útok, štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m a pro starší i útok CTIF. V konečném účtování
skončilo družstvo mladších na vynikajícím 3. místě, starší pak v této generálce na okresní závody vyhráli. Byl to pro nás ukazatel, že
snad stačí doladit pár detailů a můžeme vyrazit na okresní kolo hry Plamen do Mladkova, které je odrazovým můstkem pro postup
do vyšších kol.
V Mladkově vycházelo vše podle plánu – v jednotlivých disciplínách se mladší umisťovali na předních místech, mnohé z nich
vyhráli a celkové 2. místo pak bylo příjemnou odměnou. Starším se zde vedlo neméně dobře, průběžně se pohybovali na prvních
dvou místech s velkým náskokem před třetím, což pohodlně zaručovalo postup do kola krajského. Při poslední disciplíně a na
posledním úseku štafety 4 x 60 m však paní Štěstěna ukázala našemu týmu svá záda. Jedna zatoulaná gumička z proudnice
znamenala diskvalifikaci z této disciplíny a rychlý sešup na celkové nepostupové 4. místo. Zklamání bylo obrovské a děti ani
vedoucí dlouho nedokázali skrývat slzy. Po několika letech se týmu z Lukavice nepodařilo postoupit do krajského kola a ztratili tak
možnost porvat se o kolo celostátní.
Mezitím se rozběhla Orlickoústecká liga v požárním útoku – jedná se o 8 závodů, které začaly na domácím hřišti v Lukavici a
pokračovaly v Přívratu, Kunčicích, Bystřeci, Dolním Třešňovci, Třebovicích, Dolní Dobrouči a Letohradě. Tady proběhlo i slavnostní
vyhlášení celého seriálu, pro naše barvy velmi úspěšné. Mladší po velkém boji těsně obsadili 3. místo a starší již potřetí za sebou
celou tuto ligu vyhráli.
Současně v průběhu celého roku probíhala liga OSH jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Naši závodníci se přípravy, tréninků a
samotných závodů zhostili v hojném počtu a navíc velmi úspěšně. To, že naše děti často a pilně trénují, můžete vidět při průjezdu
kolem našeho tréninkového plácku u Beranů, opuštěn často nebývá. Za to všechno hovoří přední umístění ve všech 4 vypsaných
kategoriích – 1. a 2. místo Stelči Šrolerové a Adélky Hrušové v mladších dívkách, 1. a 5. místo Toma Halbrštáta a Honzíka Jakubce v
mladších chlapcích, 2. místo Zuzky Haufové ve starších dívkách a 1. a 4. místo Ondry Hubálka a Míši Kristka ve starších chlapcích.
Ani ostatní se rozhodně neztratili, postupně vylepšovali své vlastní rekordy a třeba sbírali zkušenosti do dalších ročníků.
Také naši dorostenci (13-18 let) nezaháleli. Okresního kola soutěže dorostu se
jich zúčastnilo 5, z nichž 3 postoupili z prvního místa ve svých kategoriích do kola
krajského. Tady jsme slavili nečekaný úspěch, kdy Líba Holečková a Zuzka
Haufová ve svých kategoriích vyhrály a zajistily si tak účast na mistrovství
republiky konaném 4. – 5. 7. ve Zlíně. Obrovským úspěchem pak bylo celkové 4.
místo Líby mezi mladšími a 7. místo Zuzky mezi středními dorostenkami.
V září jsme zahájili novou sezónu. Čekal nás závod požárnické všestrannosti (my
říkáme braňák) v Černovíře a hlavně pak braňák okresní, který se započítává k
jarní části soutěže Plamen. Abychom mohli zdokonalit všechny k tomu potřebné
znalosti a dovednosti, tedy střelbu ze vzduchovky, šplh po laně, zdravovědu,
vázání uzlů, topografii a další, vyrazili jsme na „soustředění“, jinak také tajný výlet. Ubytovali jsme se na tři dny v chatě Ztracenka v
Jeseníkách, v jejímž okolí jsme pak kromě jiného naběhali spoustu
kilometrů a vystříleli stovky diabolek. Došlo ale i na různé hry, stezku
odvahy a výlet na Ztracené kameny. Že se to všechno vyplatilo, o tom
svědčí výsledky z již zmíněného okresní kola braňáku – starší obsadili 1.
místo stejně jako mladší družstvo A, mladší družstvo B pak skončilo 2.
Soupeři z nás asi velkou radost neměli J.
Sezóna byla dlouhá a vyčerpávající (zúčastnili jsme se 22 závodů), ale
radost z úspěchu nám dává stále novou energii a chuť ke sportu. Teď nás
čeká krátký odpočinek, aby po Novém roce mohlo všechno vypuknout
nanovo.
Václav Šípek

Havířov - halové mistrovství
Tajný výlet

Fotografie k článku
Hasičská sezóna 2017
Úspěšné
závodnice
Mistrovství
ČR v
dorostu ve
Zlíně
Letohrad - vítězství v Orlickoústecké lize

Ohlédnutí za sezónou Lukavských dospělých hasičů
Letošní ročník VCÚ byl zahájen v Horním Třešňovci, kde se běhalo na dvoukolové dráze na sklopné a nástřikové terče. Na
nástřikové terče se nám závod docela povedl. Drželi jsme se blízko stupně vítězů, ale po sečtení času se sklopnými terči jsme
obsadili sedmé místo. Druhý den následovala soutěž v Bystrci, kde rozběh od samého začátku vypadal slibně, ale nakonec po
prostřiku na pravém proudu jsme obsadili až deváté místo. O týden později jsme se sjeli do obce Černovír, kde se nám závod vůbec
nepovedl a odváželi jsme si domů pouze dva body a byli jsme si vědomi, že nám po prvních třech závodech začíná téct do bot.
Následující den nás čekal závod v Nepomukách, kde jsme si chtěli vylepšit chuť po nepříznivě vyvíjejícím začátku sezony. Bohužel,
nebo možná bohu dík, že se závody v Nepomuku zrušili kvůli nepřesnosti měření časomíry, protože se náprava ztracených bodů
nekonala. S naším časem bychom obsadili opět až deváté místo. O vylepšení našich dosavadních výsledků jsme se postarali až o
dva týdny později v Dolním Třešňovci, kde jsme obsadili druhé místo na nástřikové terče. Poté následoval závod v Brandýse nad
Orlicí a Dolní Čermné, kde jsme brali méně bodů než na začátku sezony. Po závodech v Lanškrouně a Lanšperku jsme obsadili
průběžné třetí místo a konec sezóny vypadal slibně. Zbýval poslední závod v Nekoři. Stále jsme neměli třetí místo jasné, jelikož nás
dělil mezi třetím a šestým místem rozdíl pouze pěti bodů. Po našem pokusu jsme byli spokojeni, ale ne tak, aby se dalo slavit. A
přesně to, co jsme nechtěli, se stalo. Tým, který jsme potřebovali porazit, nás nakonec předběhl v soutěži, a nakonec i celém
seriálu samotném.
Lukavské ženy se letošního seriálu nakonec také zúčastnili. Jejich účast se zapsala, v mírném skluzu čtyř kol, v závodě v Dolním
Třešňovci, kde za nepříznivých podmínek vysoutěžily sedmé místo. Další závod, kterého se holky zúčastnily, se konal v Dolní
Čermné, kde si vylepšili umístění na páté místo. Na dalším závodě v Lanškrouně se jim opět o krůček podařilo postoupit a ze
závodu si odvezli místo čtvrté. Škoda, že jim toto tempo nevydrželo až do konce. Na předposledním závodě se bohužel nezadařilo a
holky si odvážejí osmé místo. Sečteno podtrženo, holky se celkově umístili na osmém místě. Letošní sezona pro ně byla pouze
taková záběhová, tak snad se budeme mít na co těšit v nadcházející sezoně.
Letošní sezóna se nepohybovala pouze kolem útoků, ale také kolem běhu na sto metrů, štafet a výstupu do čtvrtého podlaží cvičné
věže. Jako tým se muži z Lukavice účastnili okresního kola, kde se běhá štafeta, útok a sto metrů s překážkami a tyto závody
suverénně ovládli a postoupili do druhého kola postupových soutěží, které se letos konalo v Chrudimi. Zde však muži takové štěstí
neměli. Po nepodařené štafetě, kde se stal karambol na překonávání domečku a po nepodařeném útoku, ve kterém muže
zklamala technika, si domů odváželi předposlední místo.
V neposlední řadě stojí za zmínku účast Matouše Hrdiny, který se po kvalifikaci dostal na Mistrovství České republiky v požárním
sportu jednotlivců, kde se soutěží v běhu na sto metrů s překážkami a ve výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže. První den na
mistrovství se konal výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, který se Matoušovi povedl a ve dvou rozbězích si vylepši svůj osobní
rekord na čas 16:47. Druhý den se konal běh na sto metrů s překážkami, kde si i v této disciplíně svůj osobní rekord vylepši na čas
17:30. Nakonec se umístil na 19. místě ze 141 soutěžících.
M. Hrdina

Nález bronzového náramku v Lukavici
V červenci letošního roku mně v souvislosti s natáčením reportáže o Lukavici, poslala p. Vlaďka Šulcová
(dříve učitelka v naší ZŠ, nyní zaměstnanec Městského muzea Žamberk) odkaz na odborný článek
archeologa Davida Vícha z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, který se týká nálezu bronzového
náramku v Lukavici.
Náramek byl deponován do Městského muzea v Žamberku a je vystaven ve stálé expozici. Celý článek
najdete na internetu pod tímto odkazem http://www.moh.cz/pdf/ohp/560.pdf
My zde otiskujeme jeho větší část.
Střední doba bronzová (ca 17.–13. stol. př. Kr.) patří ve východních Čechách stále k jednomu z nejméně
prozkoumaných období, což je způsobeno nízkým počtem známých nálezů. Dokládá to názorně soupis z pera A. Beneše publikovaný již před
padesáti lety (Beneš 1959). Poslední půlstoletí sice přineslo některé nové nálezy, ty ovšem zůstávají většinou nepublikovány. K jistému posunu v
chápání tohoto období však v posledních letech přece jenom došlo. Zatímco donedávna byly mohylové kultuře ve východních Čechách
připisovány pouze ojedinělé artefakty (naposledy Vokolek 1993, 44), nově je závěru střední doby bronzové přisuzována celá počáteční fáze (Ia)
lužické kultury ve východních Čechách (Vokolek 2003, 44). Následující řádky přinášejí poznatky o artefaktu sice ojedinělém, ovšem pocházejícím
z archeologicky prakticky neznámého podhůří Orlických hor. Dne 24. 10. 2008 nalezl p. František Pikola ze Žamberka při hledání recentních
artefaktů s využitím detektoru kovů (Tesoro Cibola) bronzový náramek, který byl později předán do Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.1/
Místo nálezu se nachází v k. ú. Lukavice (okr. Ústí nad Orlicí) při hranici s k. ú. Písečná v prostoru Letohradské brázdy (obr. 1). Jedná se o region v
podhůří Orlických hor, ovšem ještě s relativně příznivou nadmořskou výškou klesající při vodoteči Lukavice dokonce pod 400 m n.m. Na ZM 1:10
000, listu 14−32−03 udávají místo nálezu koordináty (Z 043 mm):(J 350 mm) s přesností ca 25 m. Artefakt ležel dle údajů poskytnutých nálezcem
v hloubce cca 15 cm na svahu nevelké, ale výrazné ostrožny. Dle ověřovací návštěvy autora ve spolupráci s T. Bekem2/ se místo nálezu nachází na
zatravněné ploše využívané jako louka, kde 15 cm mocná vrstva ornice kryje eluvium (rozpadlé skalní podloží). Vzhledem k hloubce, ze které byl
náramek nálezcem vyzvednut, se předmět nacházel právě na rozhraní ornice a podloží, nicméně lokální poškození náramku svědčí o pohybu a
tudíž i pobytu v ornici. Zjistili jsme relativně nízkou frekvenci artefaktů z barevných kovů (na rozdíl od železných předmětů), což potvrzuje slova
nálezce o důkladnějším cíleném prochození místa nálezu. V hloubce 0 – cca ORLICKÉ HORY A PODORLICKO 16: 295–298 (2009) ©2009 MGOH
RYCHNOV N. KN., ISSN 0475−0640 296 15 cm se ojediněle vyskytly zlomky neurčitelných plechů ze slitiny mědi: drát, zbytky obalů, tuba (z
lokality všechno jako recentní odpad posléze odnesené), aniž by byly zjištěny jakékoliv archeologicky relevantní předměty. Ojedinělé relativně
čerstvé vkopy na cestě jdoucí po hřbetu ostrožny svědčí o vytěžování lokality i jinými osobami než nálezcem kýženého náramku. Je proto čistě
teoreticky možné, že se jednalo o součást depotu (jak je obvykle tento termín chápán, tady o soubor více předmětů), kdy další předměty byly
vyzdviženy méně poctivými nálezci, než byl p. František Pikola. Mnohem pravděpodobněji se však jedná o solitérní nález, protože v případě
objevu depotu by nálezci místo nálezu důkladně prohledali a takový relativně masivní kus bronzu jako náramek by jim jen stěží unikl. Vzhledem k
situování na svahu nápadného terénního útvaru se proto může jednat o monodepozitum, tedy o situaci, kdy byl z běžného používání záměrně
vyjmut a uložen do země (nikoliv náhodně ztracen) pouze jediný předmět. Odlišení depotů o jednom předmětu od náhodně ztracených
předmětů, popř. předmětů druhotně přemístěných, je však obtížné, na rozdíl od depotů „klasických“, kdy je do země uloženo předmětů více (k
problematice podrobně Salaš 2005, 12–14). Litý náramek o rozměrech 78x53x12 mm a váze 110,4 g (před konzervací) se švem na vnitřní straně a
kruhovým příčným průřezem nese mírně zesílené konce (obr. 2). Vzhledem ke svému tvaru a především výzdobě je charakteristickým zástupcem
náramků vyskytujících se ve střední době bronzové. Zatímco náramky střední doby bronzové se vyskytují ve východních Čechách vzácně (např.
náramek z Jeřic; Kytlicová – Vokolek – Bouzek 1964, Abb. 3:9), častěji se s nimi setkáváme na Moravě. Náramek z Lukavice nachází velice blízkou
analogii především v depotu z Hulína, kde jeden artefakt nese výzdobu prakticky identickou (Furmánek 1973, obr. 23:8; Salaš 2005, obr. 10:78).
Liší se pouze detaily a příčným průřezem náramku, který je u hulínského jedince oválný, zatímco náš předmět má kruhový příčný průřez na vnitřní
straně s vystouplým žebrem. Náramek bychom s ohledem k místu nálezu ve východních Čechách měli čistě formálně zařadit do horizontu
Velim−Chrast (podle Kytlicová 2007), vzhledem k přímé analogii v severomoravském prostředí však bude správnější přiřadit náramek horizontu
nově označovanému jako Hradisko−Hulín (Salaš 2005, 135−137), protože z Moravy nebo jejím prostřednictvím se předmět na místo svého
objevu nejspíše dostal. Bronzový artefakt tak přišel do země někdy v mladším úseku střední doby bronzové, nejpozději na počátku kultury
lužických popelnicových polí. Dosavadní stav poznání zatím neumožňuje spolehlivě zasadit nález do regionálních souvislostí. Ojedinělé nálezy
bronzové industrie bývají ORLICKÉ HORY A PODORLICKO 16: 295–298 (2009) 297 často chápány jako doklady komunikací, což může být i případ
zde prezentovaného předmětu. Z širšího okolí známe nález bronzové sekery z Dolní Dobrouče (Borkovský 1941, 79), mnohem důležitější jsou v
této souvislosti především nálezy dvou náramků z Pěčína, kdy náramek nalezený r. 1917 na parc. č. 374 (Domečka 1931, 61, obr. 18:1) se hlásí jak
výzdobou, tak profilací též do střední doby bronzové. Výskyt předmětů mohylové kultury v podhůří Orlických hor tak nebude náhodný a tato
oblast jistě skrývá ještě nejedno překvapení. Nezbývá než doufat, že i další nálezy budou jednou objeveny neméně poctivými nálezci a pomohou
poodhalit dávné dějiny tohoto regionu.

Věc: tisková zpráva z jednání mimořádné Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 1. 11. 2017
Ve středu 1. 11. 2017 se v Letohradě konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, která jednala v mimořádném termínu.
Na programu tohoto jednání bylo totiž již dlouho očekávané schválení smlouvy s dodavatelem na domácí kompostéry, které nesneslo odkladu
do řádného prosincového jednání. Nákup domácích kompostérů je součástí realizace projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných
odpadů v území Sdružení obcí Orlicko, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Po podpisu smlouvy dojde k dodávce
kompostérů v období do 8 týdnů po podpisu smlouvy a následně budou kompostéry, prostřednictvím dotčených obcí, umístěny zdarma do
jednotlivých domácností, které o domácí kompostéry projevily zájem. Do projektu se zapojuje celkem 13 členských obcí Sdružení obcí Orlicko a
bude pořízeno celkem 1979 kompostérů a 5 ks komunálních štěpkovačů.
Dalším bodem programu jednání bylo schválení nákupu stopovacího zařízení za nově pořízenou čtyřkolku pro úpravu lyžařských stop na Suchém
vrchu a na Bukové hoře, kterou Sdružení pořídilo zejména díky dotaci Pardubického kraje a částečného dofinancování z vlastních prostředků.
Nákupem této techniky dojde k rozšíření možností úpravy lyžařských stop i při menší sněhové pokrývce a v úsecích, kde rolba díky své šířce
nemohla dříve provést úpravu stop.
Druhou částí jednání starostů členských obcí svazku byl seminář zaměřený na nové povinnosti obcí v souvislosti s platností Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) od května příštího roku. V závěru semináře se členské obce Sdružení obcí Orlicko shodly na společném postupu
při zajištění povinností vyplývajících z tohoto nového nařízení Evropské unie.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Konec legrace, začíná kanalizace
Zaplněný sál sokolovny ve středu 25. října vyslechl informace o tom, jaké budou další kroky stavby kanalizace v Lukavici. Seznámili
se se zástupci firmy MADOS která bude stavbu provádět, se stavebním dozorem, k dispozici byl projektant i zástupci investora.
Níže uvádíme hlavní informace z tohoto setkání. Dokumentaci přípojek, která byla vystavena v sokolovně, najdete ve formátu
PDF na webových stránkách obce v odkazu obec – kanalizace.
Čeká nás náročné období plné bláta, uzavírek, rozkopaných cest a finančních výdajů. Pokusme se oboustranně vše zvládnout v
mezích tolerance. Pro další rozvoj obce je vybudování kanalizace nezbytným krokem.
Časový harmonogram:
zahájení stavby – březen 2018
(hlavní řád a přípojky po hranici pozemku)
- Anenská ulice, říjen 2017
dokončení stavby – srpen 2019
28.2.2020 předpoklad napojení 730 osob tj.cca 243 domů
Jak to bude s novostavbami?
Budou se připojovat v rámci této stavby nebo v jiné etapě?
Stav. povolení od r. 2013, dokumentace se zhotovovala ještě
dříve a stavby postavené v mezidobí tam nejsou zahrnuty,
budou řešeny v další etapě.
Kdo zhotovuje dokumentaci k přípojkám?
VIS Hradec Králové
Kontakt na koho se mohu obrátit: ing. Herman kontakt tel.: 602 577 436
Do jaké fáze se bude dokumentace zhotovovat?
Pro územní řízení
Mám septik s přepadem do kanalizace, potřebuji pro přepojení také nějakou projektovou dokumentaci?
Ne
Stop stav na zhotovení projektové dokumentace na přípojku je 30.11.2017?
Ano, potom již bude podána hromadná žádost stavebnímu úřadu o vydání územního souhlasu
Kdo zaplatí dokumentaci přípojky?
Obec – ale jen těm co se připojí v termínu do 1 roku od kolaudace kanalizace, ostatní si ji zaplatí sami - cca 3000 Kč. Závazek
termínu bude řešen smlouvou.
TZV.
U mě ještě nikdo nebyl?
Jak mám dát vědět, že chci zhotovit dokumentaci přípojky?
Kontaktujte projektanta, pokud jste to již nenahlásili na schůzce.
Kdy mohu začít dělat přípojku od hranice pozemku k domu?
Až po kolaudaci, příp. zkušebním provozu, dáme vědět..
Kolik asi bude přípojka stát?
Viz. níže
Jakou spotřebu elektriky má čerpadlo, kolik stojí provoz, kdo platí opravy?
Viz. níže. Čerpadlo bude vlastnictvím osob, které si budou hradit i jeho opravy.

Anenská
ulice je tou
první, která
okusí strasti
a slasti
stavby
kanalizace.
Tady to v
pátek
27.10.
začalo.

Bude obec přispívat na čerpadlo?
Zatím počítáme s částkou 10 tis. Kč, bude to však podmíněno termínem připojení. Bude záležet na celkovém počtu čerpadel v
obci.
Kdo mně přípojku udělá? Můžu si zhotovení objednat v rámci stavby nebo ji mohu udělat svépomocí?
Je na rozhodnutí vlastníka, zda si přípojku zhotoví svépomocí nebo si realizaci zadá firmě. Kontakt na možnou firmu viz. níže. V
případě svépomoci je nutná kontrola zástupce VAKu před zahrnutím.
CENA KOMPLETNÍ ČERPACÍ JÍMKY
plastová šachta
čerpadlo z řezákem
kompletní vystrojení včetně ovládání
rozvaděč
CELKEM 25.900 Kč bez DPH

KONTAKT NA FIRMU ZHOTOVUJÍCÍ PŘÍPOJKY
(každý si může vybrat jakoukoliv firmu)
VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.
Albertova 1393
564 01 Žamberk
tel. 465 612 010, 777 756 391
email: venclservis@venclservis.cz
www.venclservis.cz

Ceny vodného a stočného: (v závorce s DPH)

Rozdíl Žamberk a Jablonné vodné a stočné v r. 2017 = 28,76 Kč
V r. 2030 bude mít VAK Žamberk o 2,69 Kč levnější stočné, než má VAK Jablonné dnes…
Porovnání provozních nákladů ČOV a čerpadlo
Domovní ČOV:
El energie 60 W x 24 hod. = 1,44 kW/den x 365 = 525 kW/ rok x 4,00 = 2 100,00 Kč
Zjednodušený rozbor odpadní vody včetně odběru 1 x ročně
700.00 Kč
Čištění sedimentů a likvidace kalu z ČOV 1 x ročně
1000,00 Kč
Opotřebení, životnost dmychadla, membrány 1 x ročně
500,00 Kč
Nutná údržba a čištění nátokové jímky a kalového prostoru 2 x měs.
Bude provádět vlastník
Náklady celkem za rok
4.300,00 Kč
Čerpací jímka:
Čerpání odpadní vody 300l/den 6 min x 0,11 kWh/den x 365 = 40,1 kWh/rok
40,1 kWh x 4,00 kč =
160,40 Kč
Q čerpadla 50 l/min motor 1,1 kw
Životnost čerpadla 10 roků, cena čerpadla 12000,- kč
1200,00 Kč
Naředění sedimentu v jímce 6 x ročně. Bude provádět vlastník.
Náklady celkem za rok
1.360,00Kč
Tyto náklady jsou kalkulovány za předpokladu, že bude dodržován kanalizační řád.
Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, tj.: biologický rozložitelný odpad z
kuchyní, kuchyňských drtičů a dalších např. vlhčené ubrousky, dámské potřeby, zbytky zeleniny, kukuřice, mrkev slupky z brambor
atd.
zpracoval: VENCL – SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.
Kontakty
Stavbyvedoucí:
Ing. Jan Patrný
tel.: 739 064 634
Stavební dozor:
Ing. Miloš Jedlička tel.: 723 747 493
Projektant:
Ing. Martin Herman tel.: 602 577 436

Volba prezidenta České republiky
konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
Voličské průkazy
Také u prezidentské volby je zaveden institut voličského průkazu, pomocí něhož bude moci volič hlasovat z důvodu své
nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu (popř. v místě pobytu v zahraničí) nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu (např. při
zahraniční dovolené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého
pobytu voliče, popř. zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského
úřadu (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého charakteru, nejedná se o jednorázový zápis).
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení volby (tedy od 28. srpna 2017), a to následujícími způsoby (viz
§ 33 zákona o volbě):
·

PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu
voliče (u nějž je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin (do této doby
musí být žádost obecnímu úřadu doručena), pro případné II. kolo nejpozději do pátku
19. ledna 2018 do 16:00 hodin.
Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost např. zaslal poštou). Žádost lze
zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou
schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).
Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb. byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické
podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!

·

OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského
průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do
středy
10. ledna 2018 do 16:00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději do středy 24. ledna 2018 do 16:00 hodin, kdy se
uzavřou seznamy voličů.

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017 (= 15. den přede dnem voleb), a to:
·
·
·

osobně voliči,
osobě s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným podpisem voliče) k převzetí voličského průkazu (nikoliv k podání
žádosti o jeho vydání),
voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou
adresu do zahraničí, popř. se NA POŽÁDÁNÍ voliče zašle na adresu příslušného zastupitelského úřadu

Bohatý doprovodný program doplňoval Oslavy 25. výročí založení Sdružení obcí Orlicko. Vyhlídkový vláček, Karel Gott revival nebo
diskotéka Pavla Cejnara, vystoupení mažoretek nebo „obětavé“ vystoupení naší Besedy v dešti. To je jen trocha z tohoto
programu. Poděkování patří hasičům za zajištění pořadatelské služby a všem ostatním, kteří s touto akcí pomáhali. Přesun
programu při nepřízni počasí ukázal výhody spojení venkovního areálu se sokolovnou, díky čemuž si dovedeme poradit, aniž by
program utrpěl. Lukavice se prezentovala jako dobrý organizátor a hosté odcházeli spokojeni. O tom čím se Sdružení obcí Orlicko,
jehož je naše obec členem zabývá, se dočtete v brožuře, která je přílohou tohoto čísla Občasníku.

Respektovat trenéry je základ
V září zahájil T.J. Sokol Lukavice cvičení pro děti. V letošním roce jsou děti rozděleny do tří věkových skupin. Cvičení probíhá vždy v
pondělí od 16 do 17 pro dvě skupiny menších dětí a od 17 do 18 pro děti větší. Kromě cvičení dětí na nářadí, míčových a soutěžních
hrách, gymnastice a atletice je na programu spaní v Sokolovně, dvoudenní výlet, opékání buřtů, v zimě bruslení a sáňkování.
Proběhlo již pouštění draků a stopovaná. Věřím, že dětem se bude letošní program líbit a na oplátku budou respektovat své
trenéry.
Jménem T.J. děkuji všem cvičitelkám a cvičitelům za jejich čas, který věnují rozvoji dětí.
Andrea Dostálová, jednatel

Nechtějí deštivý turnaj
Rok se s rokem sešel a po loňském úspěšném fotbalovém turnaji pro dospělé, se začaly množit dotazy na letošní ročník. Po
několikerém přemlouvání a hlavně díky tomu, že se v Lukavici podařilo zachovat mládežnický fotbal, jsme zarezervovali první
možný termín, kdy byl volný výčep v naší sokolovně. Termín, kdy se mělo konat toto již po jednom ročníku oblíbené fotbalové
soupeření byl tak stanoven na 23.9.2017. Jak termín napovídá, hned od začátku jsme se začali strachovat o počasí a obsazení
turnaje dostatečným počtem týmů. Bohužel naše obavy se naplnili hlavně v počasí. Bohužel nám celý den propršel, a proto ke
konci turnaje se už nejednalo o fotbal, ale o zápasy v blátě. Což vyhovovalo méně technickým týmům a výsledky tak byly více o
bojovnosti, než o fotbalových parádičkách.
Co se týká týmů, nakonec po mnoha obtížích a shánění se turnaje zúčastnilo pěkných 5 mančaftů. Důvodem těžkého shánění
účastníků byli totiž již probíhající regionální soutěže, kdy, dá se říct, veškeré okolní obce i města hrály své zápasy. Turnaje se tak
zůčastnily tradiční týmy Garda Lukavice (tým z dolního konce), DreamTeam (pořadatelský tým), Kocouři (nedělní parta ze hřiště od
sokolovny) a nové týmy FOSTRADE (řezníci z Písečné) a Teplá šunka (tým z Říček od Ústí).
Všechny mančafty se utkali systémem každý s každým, a to dvoukolově. Jak
už bylo řečeno, počáteční fotbalové zápasy se v průběhu dne změnily na
klání, kdy vítězila vetší bojovnost a touha po vítězství.
V 16:00, kdy bylo dobojováno, jsme tak mohli vyhlásit toto pořadí:
1. FOSTRADE – výhra 50l sud piva
2. DreamTeam – výhra 30l sud piva
3. Teplá Šunka – výhra 15l sud piva
4. Kocouři – 5l soudek
5. Garda Lukavice – 5l soudek
Nakonec je nutné poděkovat holkám za výčepem a v kuchyni, které se o nás
celý den vzorně staraly a samozřejmě i sponzoru našeho turnaje panu
Žídkovi z Pohostinství u Malečků a podporovateli celého mládežnického
fotbalu v Lukavici Milanu Dolečkovi z autoservisu Bosch car servis Doleček.
A nakonec poslední informací pro všechny Lukaváky je to, že příští rok se
bude turnaj konat už 28.7., kdy se ještě nehrají fotbalové soutěže a zároveň by se mohlo podařit objednat lepší počasí, aby se
neříkalo o našem turnaji, že je tradičně deštivý.
Filip Šubrt

Vedle AVA jsou pravidelně přistavovány kontejnery na bioodpad –
na listí, trávu a větve. Ač jsou oba výrazně popsány, co do kterého
patří, stále je dost nechápajících, kteří nahází do stejného
kontejneru trávu i větve. Na vysvětlenou – větve se odvážejí do
kompostárny, kde se dále štěpkují. Pokud jsou proloženy trávou,
štěpkovač se ucpe a obsluha nám vyhrožuje, že už to od nás
nebude brát. Tak pokud chcete, aby tato služba pro občany byla
zachována, dodržujte pokyny na kontejneru a zvlášť dávejte
trávu a listí a zvlášť větve. Děkujeme za pochopení.

Poslední dobou se rozmohl v obci nešvar odkládání odpadu
ke zvonům na tříděný odpad. Zatím se nám pachatele
nepodařilo zjistit, třeba je to někdo nově přistěhovaný, kdo
neví jak s odpady naložit. Na jeden ze zvonů jsme proto všude
nalepili upozornění, že krabice s odpadem, tabulové sklo,
demižony od vína a podobné věci se vedle kontejnerů
neskladují, ale odevzdávají při sběru. Průměrně vzdělaný
člověk by to měl pochopit.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – bez starostí, z pohodlí domova
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Podání daňového přiznání
·
Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, dojde-li během
roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně poplatníka.
·
Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze získat na všech finančních úřadech.
·
Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronické podání (EPO). Po zadání
základních údajů o přiznávaných nemovitých věcech aplikace EPO automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet
daně, daň vypočte a zkontroluje. Formulář je možné vytisknout a podepsaný doručit na finanční úřad.

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Placení daně prostřednictvím SIPO
Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a
budete mít záruku, že daň vždy zaplatíte včas.
Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ je dostupný na každém územním pracovišti
finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).
Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO (nebo aktuální rozpis bezhotovostních plateb
SIPO) doručte na finanční úřad (nejpozději do 31. ledna).
Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na pobočce České pošty (nelze využít spojovací číslo jiné osoby,
např. v případě manželů).
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a pro právnické osoby,
které nemají datovou schránku.
Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve své e-mailové schránce, nemusíte čekat na složenku.
Zapomenete-li daň zaplatit, správce daně Vám zašle upozornění e-mailem.
Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ je dostupný na každém územním
pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).
Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně určí jednu e-mailovou adresu, na kterou chce dostávat informaci o
placení daně z nemovitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad (nejpozději do 15. března).
Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf obdrží poplatník před splatností daně do určené e-mailové
schránky.
BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU.

Na dvou cestách letos bylo instalováno nové LED veřejné
osvětlení. Tou první je cesta k rozvodně a tou druhou cesta ke
Kotyzom.

V průběhu letošního roku byly frézovanou drtí a penetrací
opraveny 3 cesty a parkoviště.

V říjnu firma Gerappa vyměnila v AVU část oken. S celkovou
částkou 312 tis. Kč pomohla dotace Pardub. kraje ve výši 100
tis. Kč.

Připraven na 100. výročí vzniku ČSR, bude pomník padlých
před obecním úřadem. Vyčištění a nové pozlacení provedla
firma Kamenosochařství p. Marie Vamberské.

Šuškandou už se k vám asi donesla informace, že na zářijové
schůzi zastupitelstva byl schválen nákup nemovitosti čp. 113.
Strategické místo v centru obce by výhledově mělo sloužit
jako „muzeum“ či pamětní místo, připomínající jak se v
minulosti v naší obci žilo, tradice života našich předků. Mohly
by zde probíhat ukázky řemesel, vaření, pečení ručních
prací…. Budeme rádi, když přijdete s dalšími nápady, jak místo
využít. Po postupné rekonstrukci, která je nezbytná,
přivítáme i předměty „s příběhem“, který se váže k Lukavici a
který budete ochotni do „muzea“ poskytnout.

Sousoší „Kalvárie“ před kostelem je nemovitou kulturní
památkou. Na jeho restaurování se podařilo získat dotaci z
Pardubického kraje ve výši 60 tis. Kč. Celková cena činila 84
tis. Kč. Práce prováděl restaurátor MgA. Josef Červinka.
Závěrečnou kontrolou Národního památkového ústavu,
která proběhla 2.11. bylo dílo dokončeno. Prostranství u
kostela tak po opravě zdi, zhotovení nových bran a
zrestaurováno sousoší pěkně prokouklo.

Blíží se volby do školské rady při naší ZŠ a MŠ
Školská rada ( dále ŠR) je orgán školy umožňující zástupcům rodičů žáků školy, pracovníků školy a zástupcům zřizovatele školy
podílet se na jejím chodu. Její zřízení je dáno přímo školským zákonem. Členové jsou voleni. Při naší škole pracuje šestičlenná
školská rada. Má po dvou zástupcích z řad rodičů, pracovníků školy a zřizovatele, kterým je v našem případě obec Lukavice.
Nynější ŠR pracuje ve složení Lenka Halbrštátová a Lenka Kristková – zástupci rodičů, Eva Uhlířová a Veronika Středová – zástupci
pracovníků školy, Ilona Severová a Marek Hoffmann – zástupci zřizovatele. Vede ji předseda, kterého si volí její členové na první
schůzce. V současnosti je jím L.Kristková. Volební období je tříleté a pro dosavadní radu ke konci roku 2017 její funkční období
končí. Školský zákon ukládá školním radám poměrně významné povinnosti. Například schvaluje školní řád školy, pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výroční zprávy o činnosti školy, je povinna se vyjádřit k vzdělávacím plánům a následně k
jejich uskutečňování, k inspekčním zprávám, projednává rozpočet školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, podává
návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy a další.
U nás se scházíme nejméně 2x do roka, zpravidla ale 3x. Na zasedání je téměř pravidelně zvána i p. ředitelka školy I.Hubálková.
Mimo již zmiňované povinnosti diskutujeme společně aktuální problémy chodu školy, ale i školky, školní družiny a školní jídelny.
Často pro svá rozhodnutí p. ředitelka žádá vyjádření či stanovisko školské rady a následně je respektuje. Prostřednictvím zástupců
rodičů jsou projednávány i podněty od dalších rodičů. Myslím, že ŠR v Lukavici pracuje vcelku efektivně.
Protože se blíží volby, připomínám, že dle školského zákona zástupce z řad rodičů volí jen rodiče žáků školy, ale za členy školské rady
mohou být voleni i rodiče dětí z MŠ. Návrhy kandidátů je možno podávat p. ředitelce nejpozději do 27.11., kandidát může
navrhnout i sám sebe. Volby proběhnou 11. 12. odpoledne, spolu s předvánoční besídkou.
Dovoluji si vás, rodiče žáků naší školy, pozvat k hojné účasti. Lenka Kristková

PROVOZNÍ DOBA Městského úřadu Žamberk
od 18.12.2017 do 05.01.2018

Začátek školního roku byl tentokrát v lukavské škole trochu
slavnostnější. Školu navštívil hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický Ph.D. Všem žákům i pedagogům
popřál úspěšný školní rok, prvňáčkům pak předal drobné
dárky. Hejtman si prohlédl školu a v příjemné atmosféře
pobesedoval s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.
Jelikož prvňáčků bylo letos jenom pět, máme po letech v
lukavské škole opět spojené třídy. Příští školní rok očekáváme
prvňáčků přes 20.

18.12.2017
úřední den
19.12.2017
20.12.2017
úřední den
21.12.2017
14:00
22.12.2017
23.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
27.12.2017
úřední den
28.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
31.12.2018
01.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
úřední den
04.01.2018
05.01.2018

pondělí:8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úterý:
středa:

8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
8:00 - 11:00 12:00 - 17:00

čtvrtek: 8:00 - 11:00 12:00 pátek:
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
sobota: ZAVŘENO
neděle: ZAVŘENO
pondělí: ZAVŘENO
úterý:
ZAVŘENO
středa: 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
pátek: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
sobota: ZAVŘENO
neděle: ZAVŘENO
pondělí: ZAVŘENO
úterý: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
středa: 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
pátek: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí kanceláře tajemníka

V pátek 13. 10. si do naší obce udělala výlet skupina zastupitelů v čele se starostou ze slovenské obce Nemce. Každoročně
navštěvují obce, které se umístili v soutěži Vesnice roku na prvních třech místech a čerpají inspiraci. V Lukavici se jim moc líbilo,
školou byli přímo nadšeni.

Dětská sportovní akademie po sedmé
3. září 2017 se uskutečnil pod hlavičkou T.J. Sokol Lukavice již sedmý ročník Dětské sportovní akademie. Děti ve věku od 2 do 11 let
změřily své síly v trojskoku z místa, běhu přes překážky, hodu míčkem na cíl, běhu a "opičí dráze" (běh, plazení, slalom). Oblíbená
rodinná disciplína byla zaměřena na běh a šikovnost. Pro děti byly připraveny také doprovodné hry. Všichni účastníci byli oceněni
dárkem dle vlastního výběru a diplomem.
Dětem a rodičům představujeme sport zábavnou formou, kterého se nemusí obávat. Odpoledne strávené pohybem a zábavou na
čerstvém vzduchu se jistě líbilo:-) Děkuji všem zúčastněným a zvlášť pořadatelům a těším se na viděnou na osmém ročníku DSA.

Grafický lis měl premiéru
Dne 3. 11. 2017 se uskutečnila už tradiční Noc světlušek. Počasí nám přálo, takže na procházku s lampionem k nám zavítalo více
než 130 dětí, které mohly plnit jednoduché úkoly například u jezinek, pirátů, duchů, strašáků do zelí a dalších pohádkových postav.
V cíli trasy si děti vyrobily svůj vlastní pamětní list s podzimní tématikou na novém grafickém lisu, zahřály se čajem či doplnily
energii oblíbeným párkem v rohlíku. Myslím, že děti měly spoustu zážitků a vše si skvěle užily.
Příští akcí, určenou tentokrát pro rodiče, bude 40. Lukavský ples, který se uskuteční 16. 2. 2018. Jedná se o výroční ples, a tak už
nyní pilně pracujeme na jeho přípravách a Vy se rozhodně můžete těšit na nejedno překvapení. Tímto Vás tedy srdečně zveme!
Za SRPŠ Lenka Kašková, předsedkyně

Z výroční zprávy naší školy
Možná už se vám dostala do rukou tištěná verze výroční zprávy školy za rok 2016/2017, která je zpracovaná formou fotoknihy a je
volně k dispozici ve škole, možná jste se někdy na webových stránkách školy do ní začetli. Možná se vám do toho ani nechtělo,
protože čtení je to dlouhé. Ale dlouhé je i díky tomu, že učitelé v naší škole jsou aktivní a dělají spoustu věcí nad rámec svých
povinností. Mohli by jet s dětmi jen na jeden školní výlet a nacvičit jednu besídku…, ale když si níže přečtete, kolik ostatních aktivit
se žáky dělají, řeknete si, že vůbec ještě stihnou učit. O tom jak učí, zase vypovídá tabulka o počtu přijatých dětí na gymnázia.
Během letošního roku prošlo školou hodně exkurzí a nešetřili chválou, ba i obdivem jak je škola upravená a vyzdobená. U většiny
těchto hodnocení jsem byla přítomna a ráda je předávám dál. P. učitelkám přijde nemístné se chlubit, tak to tak trochu dělám za
ně.
A když budete mít někdy čas, přečtěte si tu zprávu celou, podívejte se na zprávy jiných škol, srovnávejte…
I.Severová, starostka

Přehled o přijímacím řízení na gymnázia v minulých letech
Školní rok
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Počet přihlášených
2
3
5
5
3

Počet přijatých
2 GŽ
2 GŽ, 1SGL
5 GŽ
4 GŽ
2

Počet nepřijatých
0
0
0
1 SGL
1

Úspěšnost žáků:
· výborné 1. místo žáka a reprezentace školy v celorepublikové a mezinárodní matematické soutěži;
·
·
·
·
·
·

1. místo v soutěži Mladý záchranář v oblastním kole a postup do kola krajského;
přírodovědná oblastní soutěž v České Třebové – 2. místo;
1. místo ve výtvarné Tady žiju rád;
Reprezentace žáků školy při soutěži Vesnice roku 2017 v Pardubickém kraji;
Sportovní olympijský víceboj – projekt Sazka – zlatá medaile za více než 95% účast žáků školy;
Mažoretky – reprezentace na národní přehlídce.

Nejvýraznější akce školy v průběhu školního roku
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Exkurze do Uhřínova
setkání seniorů;
pokračování sázení stromků u cyklostezky– spolupráce s OÚ – každá třída má svůj stromek;
Dýňování – dílny s rodiči - výroba jídel a dekorací z dýní;
sběr kaštanů;
beseda s policistkou na téma osobní bezpečí;
exkurze v rámci Dne stromů do arboreta Žampach, výstup na hrad
školou chodí Mikuláš;
recitační soutěž LSG Nebojte se klasiků
program k rozsvícení vánočního stromu a zdobení třídních stromků v obci
vánoční výstava prací žáků pro veřejnost;
exkurze žáků 4. a 5. ročníku v rámci grantu - Krištofovo údolí, Andělská Hora, farma Vysoká
vítání občánků;
předání vysvědčení v Muzeu řemesel, beseda v knihovně v Letohradě
chování člověka při mimořádných událostech;
pomoc s organizací Lukavského plesu;
exkurze na Hedeč s komentovanou prohlídkou areálu;
Zimní den – lyžování - vlek Dlouhoňovice;
Zemědělství žije – beseda o zemědělství s praktickými ukázkami;
divadelní představení, návštěva muzea;
plavecký výcvik;
Jarní tvoření, krásné souznění – dílny s rodiči a veřejností na jarní téma
matematický KLOKAN;
přírodovědná soutěž;
Den Země - exkurze do elektrárny v Liticích, výstup na hrad;
pasování na čtenáře;
pokračování ZOOM Děti v pohybu - mezinárodní kampaň – kampaň na podporu ekolog. dopravy;
školní výlet na hrad Pernštejn, 1. roč. Potštejn;
Běh naděje – vystoupení mažoretek v Žamberku;
Práce do výtvarné soutěže Tady žiju rád;
Akce se zahrádkáři na školní zahradě;
Zdravověda – praktické ukázky práce záchranářů s besedou;
Exkurze do planetária v Hradci Králové pro 4. a 5. ročník;
Návštěva bažantnice v Letohradě – spolupráce s myslivci;
Babičko, dědečku, zavítej na chvilečku – akce pro seniory i ostatní v rámci projektu Senioři na zahrádce
– úprava školní zahrady a políčka.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Projekty:
· „OVOCE DO ŠKOL“ - projekt podporuje zlepšení stravovacích návyků u žáků 1. st. ZŠ;
·
·

„ŠKOLNÍ MLÉKO“ - projekt podporuje zvýšení spotřeby mléčných výrobků u žáků 1. st. ZŠ;
mezinárodní program – „LES VE ŠKOLE“ - patroni malé části Nového pralesa na Ještědském hřebeni v
Jizerských horách;
· Škola podporující zdraví jsme v síti těchto škol;
· Skutečně zdravá škola – udělení tohoto titulu.
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