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BETLÉM
Podívejte se se mnou do Betléma. Co vidíte?
Na zemi místo koberců jen mech,
místo topidel jen zvířat dech,
místo postýlky jen jesličky.
A v nich spinkává hošíček maličký.
Místo paláce je jeskyně
a v ní Ježíšek, Marii na klíně.
A tak bych přál vám všem,
ale hlavně těm,
kteří nemáte ještě paláce
a snad ani koberce,
abyste si celý život v srdci nesli
pokoj, lásku a světlo betlémských jeslí.
Leopold Paďour nejst.

Vánoce ve světle svící
K adventnímu času
patří zapálení svící na
adventním věnci.
Věnec z jehličí se
čtyřmi svíčkami
symbolizuje věčnost a
nezničitelnost. Jenže
chvojí na věnci velmi rychle vyschne a pak je vysoce hořlavé. Také
většina přízdob je z hořlavých materiálů. A což teprve základ
věnce. Není-li zhotoven z vysoce hořlavého pěnového
polystyrenu, je ze slámy, která snadno, stejně jako jehličí,
nasákne voskem ze svíčky na věnci a je také velmi hořlavá. Svíčky
by nikdy neměly být poblíž snadno hořlavých předmětů, je
rozhodně nevhodné je umístit k oknům, do průvanu, blízko
záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií a bezpečné
nejsou věnce ani na poličce nebo na skříni. Svíčky nesmí hořet
bez dozoru – zejména ne v přítomnosti dětí nebo domácích zvířat
v bytě. Je vhodné svíčky pečlivě uhasit, protože požár může
vzniknout i od špatně uhašené svíčky. Tyto zásady jsou sice
všeobecně známé, přesto ročně v období adventu vznikne v ČR
okolo 1000 požárů.
Celé období Vánoc by podle pradávných tradic mělo být ve
znamení klidu, bezpečí a rozjímání. Nezapomeňte, že i malá
nepozornost, nedbalost, opomenutí může tyto svátky klidu a
pohod zkazit.
SH ČMS

Mikuláš na hodné a poslušné děti nezapomněl a rozdal jim
sladkou nadílku. Zato čerti nestíhali hříšníky strkat do klece. Ta už
je pro ně malá, příště to chce rovnou do pekla.

Další hasičská sezóna za námi….
Naposledy jsme na tomto místě psali o jarní části sezóny, která byla završena 2. místem starších v krajském kole celostátní hry Plamen.
V další části jsme se pak soustředili na Orlickoústeckou ligu v požárním útoku – seriálu 8 závodů, z nichž jeden je každoročně pořádán i u
nás v Lukavici, ale to jste jistě zaznamenali. Dalších „útoků“ se jsme se zúčastnili na Kunčicích, v Přívratu, Bystřeci, Dolním Třešňovci,
Třebovicích, Dolní Dobrouči a Letohradě. Ačkoli některé z těchto závodů nebyly úplně podařené, po konečném zúčtování jsme byli velmi
spokojení – mladší i starší celkově vyhráli, takže jsme si domů přivezli spoustu zlatých medailí a putovní poháry ligy.
V září jsme při trénincích U Beranů a kolem Karlovic oprášili své znalosti a dovednosti na branné závody požárnické všestrannosti, tedy
branné závody. Jeden takový se konal v sobotu 22. 9. v Černovíře. Pětičlenné hlídky mladých hasičů zdolávaly dvoukilometrovou
(mladší) nebo tříkilometrovou (starší) trasu se šesti stanovišti. Že jsme natrénovali dobře, se ukázalo na výsledcích, neboť mladší
obsadili 1., 2. a 4. místo, starší také 1. místo.
Poslední záříjový víkend pro nás vedoucí připravili již tradiční tajný výlet. Tentokrát jsme nejeli daleko – do Čenkovic, ale chata téměř na
konci civilizace perfektně splnila naše očekávání. Trochu jsme potrénovali „braňák“ (to chtěli vedoucí), ale hlavně si užili kamarádů, her a
zábavy. Na okresním kole branného závodu, který se konal začátkem října na Kunčicích v Ráji, jsme pak vše zúročili a doběhli si pro
první místa v obou kategoriích, mladší navíc svůj výborný výsledek podtrhli i druhým místem družstva B. Do jarního kola hry Plamen, kam
se tento závod započítává, tedy máme dobrý základ.
Kromě těchto soutěží se opět rozběhly závody jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami pro sezónu 2018/2019, a sice v Mladkově,
Bohousové, Černovíře a Lanškrouně. Když k tomu připočteme účast na
superpoháru hejtmana ve Vysokém Mýtě (mladší 1. místo a starší 3.
místo), je vidět, že jsme se na podzim opravdu nenudili. Tak si teď
užíváme trochu volna, abychom se po novém roce opět s chutí vrhli do
tréninků, tentokrát na Havířov.

Mladí hasiči

Závody v Letohradě.

Orlickoústecká liga v požárním útoku starší žáci 1. místo

Orlickoústecká liga v požárním útoku mladší žáci 1. místo.
Mistrovství ČR jednotvivci 60 m 1. místo Líba
Holečková

Mistrovství ČR dorostu Plzeň 5. místo Zuzka
Haufová

Tajný výlet v Čenkovicích
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Vítáme nové občánky
Červenec
· Michaela Vítková
Září
· Týna Tkačíková
Říjen
· Filip Brůna

„Abyste pochopili lásku vašich rodičů, musíte
sami vychovávat děti.“
Čínské přísloví

Vzpomínáme
Srpen
· Miroslav Slavík
· Miroslav Švec
Říjen
· Marie Šípková
Prosinec
· Marie Králová

89 let
62 let
88 let
92 let

„Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet
na smrt.“
Jiří Hubač

25. listopadu 2018 proběhlo v zasedací síni vítání občánků. Do řad
lukaváků se zařadil Marek Pešek, Filip Šegita, Michaela Vítková, Týna
Tkačíková a Filip Brůna.

V příloze Občasníku najdete tiskopis s názvem „Souhlas se
zpracováním osobních údajů“. Zároveň ho najdete na
webových stránkách obce odkaz – Obecní úřad/formuláře.
Vyplněný tiskopis vracejte na obecní úřad. Z kapacitních
důvodů je v příloze pouze 1 výtisk pro 1 osobu. Další si můžete
vytisknout sami nebo si ho vyzvednout na obecním úřadě,
případně ho vyplnit při placení poplatků.

Blahopřejeme jubilantům
Říjen
Josef Valda
Zdeněk Houdek
Soňa Prachařová
Josef Krejsa
Listopad
·
Vladislav Lehký
·
Václav Martinek
Prosinec
·
Ivana Hübnerová
·
Ivana Kubová
·
Leopold Paďour nejst.
Leden 2019
·
Margita Fišerová
·
Anna Kosová
·
Miloslav Hubálek
·
Jan Bartoš
·
Ladislav Hubálek
·
Olga Mastíková
Únor
·
Petr Kalousek
·
Břetislav Hudec
·
Josef Krejsa
·
Jaroslav Dušek
·
Jaroslav Kroul
·
Jiří Král
·
Milada Šreflová
·
Miroslav Nyvlt
·
·
·
·

Krátké zprávy
E Na oslavu stého výročí vzniku Československa lidé vysadili
víc než 2200 Stromů svobody ve 13 zemích. Uvedla to Nadace
Partnerství, která kampaň pořádala. Jeden strom jsme
společně vysadili i v Lukavici u muzea.
E Starší nemohoucí občané v případě potřeby zařízení
nového občanského průkazu mohou kontaktovat přímo MěÚ
Žamberk a pracovníci úřadu přijedou k němu domů celou
záležitost vyřídit.
E od nového roku bude navýšen příspěvek narozenému
dítěti z 1 na 2 tisíce Kč
E navržený rozpočet obsahuje položku, která počítá s
příspěvkem ve výši 8 tis. Kč na pořízení čerpadla, pokud ho
bude muset majitel nemovitosti potřebovat k připojení na
kanalizaci
E v brzké době slibuje CETIN rychlejší internet v naší obci, ti
co by rádi O2 televizi už se taky dočkají. K úpravám optické sítě
došlo v listopadu, tak konečný výsledek snad na sebe nenechá
dlouho čekat

Zapište si do kalendáře
! 29.12.2018 sobota – Vánoční turnaj ve stolním
tenise

! 19.1.2019 sobota – Hasičský bál
„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a
přátelství, staří mír a pokoj.“
Konfucius

! 1.3.2019 pátek – Lukavský ples

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 31.7.,28.8.,25.9.,20.11.2018 mj.:
Vzalo na vědomí:
Podání žádosti v rámci grantového řízení Oranžové hřiště z Nadace ČEZ o dotaci na pořízení workoutového hřiště (353 tis. Kč)
Poskytnutí dotace od DSO Orlicko ve výši 10.000 Kč na Oslavy výročí vzniku republiky
Info starostky o:
- vypsaném novém VŘ na půdní vestavbu v ZŠ
- Instalaci nových laviček na autobus. zastávkách
- Podepsání smlouvy na zasíť.parcel
- dopisu Tomkových a Michnových (odpověď na odpověď obce)
Diskusi ke stavu obecního vozového parku
Termín konání auditu
Dopis Státního pozemkového úřadu, informující o nedostatku finančních prostředků ze zdrojů EU na realizace v r. 2018 a 2019.
Žádost obyvatel o úpravu průjezdnosti místní komunikace v „Židovině“ a umístění vhodné dopravní značky. Místostarosta projedná
možnosti na odboru dopravy.
Info úřadu práce o možnosti prodloužení smlouvy VPP
Info ke stavbě a otevření dopravního hřiště
Info o průběhu stavby kanalizace
Diskusi k sečení příkopů a návrh řešení dohodou s místními soukr. zemědělci (bude se řešit v zimě)
Nabídku zástupců firmy Broker consulting, prodat zasíťované pozemky jejich prostřednictvím
Info starostky o jednání valné hromady VAKu a připravované změně provozování
Žádost P. a M. F. čp. 255 o povolení úpravy chodníku spočívající ve snížení obrubníku a zřízení nájezdu k pozemku p. č. 139/2. Starostka
prověří situaci na místě a podá zprávu na příští schůzi.
Žádost M. Z. o odkoupení pozemku p. č. 524. Starostka při osobním jednání zjistí možnost případné směny pozemku a podá zprávu na příští
schůzi.
Info místostarosty o jednání s odborem dopravy ve věci žádosti občanů o umístění značky omezující průjezdnost v „Židovině. OZ se
domnívá, že zvýšený počet aut souvisí se stavbou kanalizace a jedná se o přechodnou situaci. Značka obytná zóna se zde jeví jako dostačující
a bude doplněna o dodatkovou tabulku, že cesta se v zimě neudržuje. Žadatelům písemně odpoví místostarosta.
výpověď z nájmu bytu podanou domovníkem v sokolovně p. Š. ke dni 28. 2. 2019 a schvaluje vypsání konkurzu na obsazení funkce
domovníka v sokolovně čp. 118. S funkcí je spojeno přidělení služebního bytu v sokolovně.
Výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018.
info starostky o ústních dotazech jednotlivých obyvatel čp. 175 a čp. 289 ke způsobu řešení prostoru, resp. přístupové cesty před
bytovkami. Zastupitelstvo se bude situací zabývat, až se obyvatelé obou bytovek domluví a předloží písemný návrh řešení.
Schválilo:
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Základní školu a mateřskou školu Lukavice, okres
Ústí nad Orlicí, která se týká zápisu nového ředitele příspěvkové organizace paní Mgr. Jitky Němcové, s účinností od 1. 8. 2018 a ukládá
starostce obce podat výše uvedenou žádost MŠMT.
Výhledové ( do konce letošního kalend. roku) přijetí 1 pracovní síly na zkrácený úvazek, na pozici administrativní pracovnice. Zároveň s
tím schvaluje provedení potřebných úprav v kanceláři a nákup potřebné techniky.
Nákup jednoho kontejneru na Bokimobil
Záměr zhotovení nové brány na hřbitov dle nabídky p Hamříka a ukládá finančnímu výboru zapracovat akci do rozpočtové změny (cena
101.650 Kč).
poskytnutí finančního daru narozeným dětem dle vydaných pravidel
rozpočtové opatření č.4/2018
zakoupení 1 ks pozinkovaného kontejneru na bioodpad k bokimobilu
Žádost Základní školy a mateřské školy Lukavice, okres Ústí nad Orlicí o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školním roce 2018/2019
včetně závazku úhrady zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem.
Po seznámení se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (příloha zápisu), zhotovitelem stavby „Půdní vestavba v základní škole čp.118 v
Lukavici“ firmu WRAGET SB, s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČO 03526518 za cenu 4 639 555,92 Kč + DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
zřízení Kontrolního výboru. Kontrolní výbor bude 3 - členný, předseda ing. Hubálek Oldřich a členové Hubálková Lenka a Hotmar Leopold.
zřízení Finančního výboru. Finanční výbor bude 3 - členný, předseda Dudek Martin, členové Lehký Josef a Sršňová Hana.
Jednací řád Zastupitelstva obce Lukavice
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lukavice.
Obecně závaznou vyhlášku č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
vykoupení pozemků (včetně asfaltového povrchu), tvořících komunikaci kolem bývalého tzv. kravína střed. Jedná se o pozemky v k.ú.
Lukavice v Čechách, parc. č.1030/23 - 272 m2 vlastník A. V.; p.p.č.1030/19 – 314 m2 a p.p.č. 2029/9 – 9 m2 vlastník V. M.; p.p.č 1030/17 - m2
vlastník T. M.; 2029/1 – 403 m2, vlastník L. H.; p.p.č. 2029/7 – 26 m2, vlastník L. K.; p.p.č. 2029/6 – 85 m2 , 2029/2 – 151 m2 a 2029/4 – 27 m2 ,
vlastníci L. H., L. K., M. M.. Kupující obec uhradí cenu za pozemek ve výši 100 Kč/m2 a náklady spojené s vkladem do KN.
návrh rozpočtu obce Lukavice na rok 2019.
návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019 -2022.
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva obce a Zásady pro tvorbu a čerpání
prostředků sociálního fondu zaměstnanců obce Lukavice.
Plán inventur k zajištění inventarizace k 31. 12. 2018
navýšení příspěvku narozeným dětem. Příspěvek bude s účinností od 1. 1. 2019 poskytován ve výši 2.000 Kč. Ukládá starostce v tomto
smyslu upravit Pravidla pro poskytování příspěvku.
s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č.IV-12-2015623/VB/1 Lukavice 555_8-Obec Lukavice-10 RD-kNN, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč.
s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č.IV-12-2016453/VB/1 Lukavice, 37112, Uhrová-RD, nové OM, za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.

Komunální volby Lukavice 5.-6.10.2018
Voličů v seznamu 901
Vydaných obálek 344
Volební účast 38,18 %
Odevzdané obálky 344 z toho 26 neplatných hlasů, 318 platných

30. 10. 2018 se konalo ustavující zasedání
zastupitelstva obce Lukavice
Dle § 69 odst. 2 zákona o obcích složili členové zastupitelstva slib. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
Návrh usnesení 465/2018/4
OZ schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro:11 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení 465/2018/5
OZ v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro:11 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení 465/2018/6
OZ schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedající.
Výsledek hlasování: Pro:10 Proti:1 (Lehký J.) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení 465/2018/7
OZ volí starostou obce Lukavice Ilonu Severovou
Výsledek hlasování – tajná volba: Pro:10 Proti:1 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení 466/2018/8
OZ volí místostarostou obce Lukavice Antonína Vítka
Výsledek hlasování – tajná volba: Pro: 8 Proti: 3 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

I.Severová, starostka

Děkujeme…
Začátkem října jste v komunálních volbách zvolili nové zastupitelstvo. Zastupitelstvo pak následně na ustavující schůzi 30. října zvolilo
p. Antonína Vítka do funkce místostarosty a mě – Ilonu Severovou, do funkce starostky. Za mou osobu i celé zastupitelstvo děkuji těm,
kteří nám dali svůj hlas, za projevenou důvěru. Vynasnažíme se v nadcházejícím 4-letém volebním období spravovat obec tak, abyste
svého hlasu nelitovali. Všem 38% voličů děkuji, že přišli k volbám a projevili tak svůj zájem o dění v obci kde žijí. Oceňuji skutečnost, že i
když byla podána pouze 1 kandidátka a prakticky bylo rozhodnuto ještě před volbami, nenechali svůj hlas propadnout. Za poněkud
zvláštní považuji, že s kritikou toho, že byla podána pouze jedna kandidátka, se občané paradoxně obraceli na ty, kteří kandidovali.
Chtěli jsme alespoň třetinu zastupitelů vyměnit. Ne proto, že by pracovali špatně, ale proto, že už sami kandidovat ani nechtěli z
důvodu vytížení ve svých zaměstnáních. Oslovovali jsme potencionální adepty, ale o práci v zastupitelstvu moc zájem není. Většinou
poděkovali za důvěru a tím to skončilo. Nakonec jsme byli rádi, že kandidovali až na jednoho, původní zastupitelé. Ona se totiž nabízí
otázka, co by se stalo, kdyby nekandidovali ani oni? Určitě jste v televizi viděli, že potom je obci přidělen správce a prakticky je zajištěn
pouze základního chod obce. To by si snad Lukavice nezasloužila.
Myslím, že za uplynulé volební období je za námi vidět nějaká práce a nemusíme se za ni stydět. V naší obci se nedělá volební kampaň
se seznamem akcí, které bude ten či onen prosazovat. V našem případě navážeme na to, co je rozpracováno – což je stavba kanalizace a
zasíťování stavebních parcel. Po dokončení kanalizace bude následovat oprava cest, po dokončení zasíťování prodej pozemků. Na
příští rok je naplánována investice v podobě půdní vestavby v základní škole. V tomto volebním období bychom rádi pokračovali v
opravě AVA, realizovali stavbu muzea včetně knihovny tak, aby mohlo být otevřeno na sraz rodáků, který by se měl konat v r. 2022.
Pokračovat bude výměna svítidel veřejného osvětlení, dle výsledků revize i oprava mostků. Uvažujeme i o elektromobilu jako náhradu
za dosluhující multicar. Reagovat budeme na vhodné dotační tituly. Není naším cílem slibovat hory doly, ale spravovat svěřený majetek
tak jak ukládá zákon a morálka – s péčí řádného hospodáře.
I.Severová

Z činnosti lukavických zahrádkářů
Zahrádkářský podzim v Lukavici proběhl letos především ve znamení bohaté úrody ve většině zahrad. Díky absencí květnových mrazů
byla většina stromů bohatě obalena plody. A tak vedle švestek se u nás dařilo jabloním, ořechům i dalším druhům teplomilnějšího
ovoce. Snad jen mladé stromky a stromky s mělčími kořeny na sušších půdách doplatily na vláhový deficit, který se objevil po většinu
léta i podzimu. Úroda se projevila i na lisování moštu v naší moštárně. To letos z důvodu delší nemoci předsedy proběhlo pod vedením
J. Hrdiny. Společně s J.Duškem, J.Hubálkem a nově i s Martinem Bárnetem se střídajíce namoštovalo 9.686 l moštu. Páteční lisování
částečně narušovala současně probíhající výstavba kanalizace okolo moštárny. Díky moštařům a kázni moštujících se vše obešlo bez
vážných komplikací.
V pořadí již 13. Den zahrádkářů proběhl 15. září. Netradičně jej zahájilo otevření dopravního hřiště v areálu za sokolovnou za účasti
hejtmana a naší nové paní ředitelky Němcové. Hejtmana Netolického jsme zároveň přizvali společně s kuchařkami ze školní jídelny i do
poroty k vyhodnocení „Nejlepší lukavské české buchty“. Z 9 přihlášených vzorků se v pořadí nejlépe umístily i naše členky paní Magda
Dolečková, Bohuslava Hubálková a Jiřina Lipenská. Divácké hlasování vyhodnotilo také soutěž o nejkrásnější květinu. Nejlépe se
umístila jiřina pěstitelů Pavla Malého, Ilony Severové (obec) a Anny Duškové.

Zbývající již tradiční program vyplnil zábavu až do večerních hodin k obecné spokojenosti. Všem, kteří se podíleli na organizaci i
soutěžícím, nebo přispívajícím do tomboly, děkujeme za účast a aktivní spolupráci.
Závěr roku zahrádkáři vyhodnotili 13. prosince v pohostinství u kostela promítáním dobových snímků z historie obce pod vedením p.
Josefa Dolečka. Ze všech spolků v Lukavici mají zahrádkáři asi nejstarší věkový průměr. Základna čítá okolo 60 členů. V posledních
měsících nás zrovna opustili 2 zasloužilí členové M. Slavík (†90) a M.Šípková st.(†88). Rádi v našich řadách uvítáme novou aktivní krev,
která by měla zájem se do naší činnosti zapojit a přinést i něco nového. Oblíbený a již také tradiční adventní zájezd jsme letos z důvodu
malého zájmu odložili napřesrok. Tak doufejme, že to je jen výjimka a ostatní plán akcí se nám podaří v příštím roce zvládnout s
nezměněným elánem.
Všem občanům v Lukavici a jejich nejbližším přejeme příjemné a klidné Vánoce, do nového období pevné zdraví a nezdolný
optimismus.
Za lukavické zahrádkáře František Dudek (předseda) a Oldřich Hubálek (jednatel)

Ženou regionu je Dana Hubálková ze Žamberka
– blahopřejeme!
Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým
aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na
veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo
přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Soutěž se koná pod
záštitou Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR. Vyhlašovatelem
soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r. o.
Letošní ročník v Pardubickém kraji ovládla Dana Hubálková ze
Žamberka.
Ta je ředitelkou organizace Cesta pro rodinu, která si dává za cíl
posilovat vztahy ve funkčních rodinách, ale zároveň jim poskytnout
pomoc i v těžkých životních situacích.
Zdroj: https://orlicky.denik.cz/z-regionu/zenou-regionu-je-danahubalkova-ze-zamberka-20181017.html

eObčanka: Začátek digitalizace v ČR
Co je eObčanka?eObčanka je občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, který umožňuje online prokazování totožnosti a
uložení kvalifikovaných a autentizačních certifikátů. Je to též obslužná aplikace pro používání elektronického občanského průkazu
(middleware, ovladač eOP).
K čemu slouží?
Místo chození na úřady si nyní řadu záležitostí můžete pohodlně vyřídit ze svého zařízení kdykoliv a odkudkoliv, kde máte připojení k
internetu. Občanský průkaz vám umožní bezpečné přihlášení k dostupným online službám. Jejich aktuální seznam naleznete na Portálu
veřejné správy (www.gov.cz). Počet služeb bude postupně narůstat, elektronická verze veřejných služeb bude pro všechny úřady
povinností.
Co musíte udělat, abyste mohli používat elektronické funkce občanského průkazu?
1.

Aktivovat čip své eObčanky

Aktivovat si čip svého nového občanského průkazu. Čip si můžete aktivovat při převzetí svého nového občanského průkazu nebo
kdykoliv později na jakémkoliv úřadě, který má pracoviště pro výdej osobních dokladů. Při aktivaci musíte zadat dva číselné kódy, u
každého si můžete zvolit libovolnou kombinaci 4 -10 číslic. Je dobré mít tyto kódy předem připravené:
Identifikační osobní kód (IOK) – jde o obdobu PINu u platební karty nebo mobilního telefonu, tento kód budete zadávat při každém
použití občanského průkazu pro elektronickou identifikaci.
Deblokační osobní kód (DOK) – jde o obdobu PUKu u mobilního telefonu. V případě, že zadáte 3x za sebou špatně IOK, dojde k jeho
zablokování. Pro odblokování IOK musíte zadat právě DOK. Po 10 nesprávných pokusech dojde i k jeho zablokování. Pro odblokování
musíte navštívit jakýkoliv úřad obce, kde vydávají osobní doklady.
Přistupujte k občanskému průkazu jako k platební kartě. Nikdy nevolte snadno odhadnutelnou kombinaci čísel (např. 1111
nebo 1234) nenoste IOK napsaný u svého dokladu, v případě ztráty by mohlo dojít ke zneužití vaší identity!
I v případě, že se rozhodnete čip neaktivovat, budete při převzetí každopádně vyzváni k zadání bezpečnostního osobního kódu (BOK) –
ten bude sloužit k bezpečnějšímu ověření totožnosti uživatele při osobním jednání. Opět jde o kombinaci 4 – 10 číslic. Z neaktivovaného
čipu nelze přečíst žádné osobní údaje, ani na něj nelze nic zapisovat. Takový občanský průkaz používáte jako by na něm žádný čip nebyl.
2.
Pořídit si čtečku čipových karet
Pro plnohodnotné využití eObčanky je potřeba si pořídit čtečku čipových karet, pokud jí už nemáte zabudovanou ve svém počítači. Jde
o běžné zařízení, které koupíte ve většině obchodů s elektronikou a PC technikou, za cenu cca od 190,- Kč. Čtečka by měla splňovat
základní parametry - soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device), komunikační standard PC/SC a být kompatibilní
s operačním systémem počítače.
3.
Stáhnout aplikaci eObčanka
Posledním krokem je stažení a nainstalování obslužné aplikace eObčanka na stránkách info.eidentita.cz/eOP. Podle typu zařízení a
jeho operačního systému si zvolíte instalační balíček, který vás provede instalací dvou aplikací. eObčanka – identifikace je podpůrná
aplikace, do které budete zadávat při online identifikaci IOK (příp. DOK). Tyto kódy tak nebudou z Vašeho zařízení nikam odesílány,
veškerá komunikace probíhá mezi touto aplikací a vaším občanským průkazem. Pomocí aplikace eObčanka – správce karty můžete
měnit zvolené hodnoty IOK a DOK, odblokovat IOK a využívat k diagnostice chyb a zapisování a mazání dat souvisejících s
elektronickými podpisy a autentizačními certifikáty. Pokud máte aktivovaný čip, čtečku a nainstalovanou aplikace eObčanka, můžete
Váš občanský průkaz začít používat pro přihlašování k online službám veřejné správy.
Pokud ztratíte nebo Vám bude odcizen občanský průkaz s aktivovaným čipem, můžete čip zablokovat na lince +420 225 514
777. Takto zablokovaný čip nelze znovu aktivovat, je nutné požádat o nový občanský průkaz. Současně je ztrátu či odcizení
nutné nahlásit na Policii ČR nebo na úřadě obce s rozšířenou působností.
Kde a kdy si můžu zažádat o eObčanku?Jaké doklady a dokumenty potřebuji k zařízení eObčanky?
Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze
u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24
hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené
lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice "Pražského povstání") nebo u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Upozorňujeme,
že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.
CO PŘEDKLÁDÁTE
·

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá rodný list, případně doklad o
státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový
doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní
občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

·

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území
České republiky trvalý pobyt, se předkládá rodný list (to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství) a doklad o státním občanství občana, jemuž má být
vydán občanský průkaz.

·

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá: rodný list občana, jemuž má být občanský
průkaz vydán, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana, občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o
opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická
osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

·

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např.
potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a
předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu.

Šance pro rodinu - Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Má vaše dítě problémy ve škole? Nevíte, jakým způsobem s dětmi
trávit volný čas, jak jim nastavovat hranice? Potřebujete pomoci
s plánováním každodenního chodu rodiny? Nevycházíte s penězi
a potřebujete pomoci se sestavením a vedením rodinného
rozpočtu či podporu při řešení dluhové problematiky? Bojíte se
chodit na úřady, nerozumíte úřadníkům a potřebujete, aby vás
někdo doprovodil? Jsou vaše děti umístěny v náhradní péči a vy
chcete vytvořit podmínky pro jejich návrat domů?
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO,
jsme tu od toho, abychom vám s řešením vaší situace pomohli!
Za rodinami docházíme přímo do domácností.
Službu poskytujeme bezplatně po celém okrese Ústí nad Orlicí.
Telefon:
734 281 416
E-mail:
css@uo.hk.caritas.cz
Kontaktní osoba:
Veronika Kuklová, DiS.
www.uo.charita.cz/sluzby/sance-pro-rodinu/

Peklo i tržnice - STP Letohrad nabízí
členům různé aktivity
Blíží se konec roku, a tak vás chci seznámit s činností naší
organizace.
Letošní rok byl pro nás rokem volebním. Členství ve výboru se
nezměnilo. Jaro jsme zahájili zájezdem do Polska na tržnici. Po
něm následoval květnový výlet do Pekla Čertovina u Hlinska.
Začátkem měsíce června jsme se zúčastnili Sportovních her v
Chocni, které byly velmi kladně hodnoceny, a proto se těšíme na
jejich příští konání. V tomto měsíci se také 4 členové našeho
výboru podíleli na doprovodném programu na Letohrádkách v
Taušlově školce. Po prázdninách 13. 9. jsme se zúčastnili Běhu
pro lesní klub, který se konal na Václavském náměstí v Letohradě.
Na podzim máme v plánu uspořádat ještě další aktivity - mimo
jiné opět podzimní posezení, které je velmi oblíbené.

za organizaci M. Horváthová

Topíte a hasiči se ptají – máte vyčištěný komín?
Nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů
komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli
podceňovat.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při
celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x
ročně na kapalná paliva, a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění
zákona je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud
jsou tohoto schopni, si čištění provádět i sami. Jednou do roka
ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným
kominíkem.
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v
komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání
nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny
vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
HZS ČR
Jak správně topit, aneb „Desatero správného topiče“.
Chcete méně obtěžovat kouřem své okolí? Existují pouze čtyři
základní parametry, které ovlivňují množství vypouštěných
znečišťujících látek z komína: - do čeho palivo dáváme (typ
spalovacího zařízení) - co tam dáváme (typ a kvalita paliva) - kdo
to tam dává (kvalita obsluhy) - jak se o zařízení staráme. Na
základě těchto čtyř parametrů je sestaveno „Desatero
správného topiče“.
1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí
2. Suš dřevo minimálně 1 až 2 roky
3. Nespaluj odpadky
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu
5. Přikládej menší dávku paliva, ne jednu velkou za dlouhý čas
6. Pravidelně čisti kotel a komín
7. Používej moderní kotel či kamna
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem a kamny mezi 150 a 205 o C
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam kde
potřebuješ
10.Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused
Nejedná se o vyčerpávající pravidla, ale pokud se jimi budeme
řídit, mohlo by se znečištění ovzduší způsobené lokálními
topeništi výrazně snížit.

OBNOVA POVRCHU VÍCEÚČELOVÉHO KURTU ZA SOKOLOVNOU
V měsíci září proběhla výměna již zastaralého poškozeného umělého povrchu, který sloužil sportovcům neuvěřitelných 16 let.
Realizaci provedla firma JM DEMICAR Slavkov u Brna. Celkové náklady na obnovu povrchu činily 373 909,-Kč. Výše poskytnuté dotace
120 000,-Kč. Obec uhradila 253 909,-Kč.
Doufáme, že víceúčelový kurt bude nadále sloužit veřejnosti minimálně dalších 15 let.

ŽÁCI Z LUKAVICE V PRVNÍ REPUBLICE
Letošní rok je jubilejní pro naši republiku a ve škole s oslavami nezůstáváme pozadu. Od začátku školního roku realizujeme
celoškolní projekt Žáci z Lukavice v První republice, při kterém se snažíme žákům zajímavou a zábavnou formou přiblížit právě dobu
vzniku Československa.

Začátkem školního roku to začalo. Školu jsme vyzdobili tak, aby se
v ní návštěvník mohl vrátit v čase do doby založení republiky.
Prvňáčky jsme přivítali v dobových oděvech, které jsme znovu
oblékli, tentokrát společně s žáky 26. 10. při projektovém dni,
který jsme zahájili návštěvou výstavy o legionářských zbraních na
OÚ. Poté žáci po skupinkách plnili úkoly na jednotlivých
stanovištích. Zkusili si domácí práce, krasopis, byli vyšetřeni
četníkem a
zavítali na
návštěvu mezi
prvorepublikov
é spisovatele.
Za to vše si od
nás vysloužili
pracovní
průkaz, který se jim během vydařeného pátečního dopoledne naplnil výučními listy.
A aby to vše bylo opravdu jako za doby TGM, mohli jsme k svačině ochutnat
tvarohovou a škvarkovou pomazánku, nebo si chléb jen tak posypat solí.
Při oslavách Dne zvířat jsme navštívili Babiččin dvoreček v Líšnici, kde jsme poznali život hospodářských zvířat a v malebných
domečcích si vyzkoušeli řemesla z dob našich prababiček – praní na valše, obchod se starými váhami, apod.

Den stromů jsme věnovali pátrání po ,,stromech svobody“ v Lukavici. Některé jsme v rámci projektového dne navštívili a plnili u nich
zajímavé a obohacující úkoly. A protože se jednalo převážně o náš národní strom, kousek ho nyní máme i v naší škole. Po cestě jsme
nasbírali lipové listy a květy a na zahradě pak dotvořili školní lípu svobody, která nyní zdobí školu v prostoru u šaten.

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali dvouhodinový program Stoleté kořeny, který s nimi přijel realizovat pracovník stejnojmenného
projektu. Doprovodným programem byla i výstava ve škole, která byla pro veřejnost přístupná 28. září v rámci oslav vzniku republiky v
obci. Ukončení celého ,,prvorepublikového hraní“ nás čeká na konci prvního pololetí v Muzeu řemesel Letohrad, kde si ve staré škole
žáci převezmou výpis z vysvědčení.
Doufáme, že jsme rozmanitými akcemi dětem přiblížili krásnou, ale zároveň nelehkou dobu počátku 20. století a věříme, že se
jim alespoň střípky z historie naší vlasti ,,dostanou pod kůži“.
Kolektiv ZŠ Lukavice

9. října 2018 uspořádala škola besedu
pod názvem Osud jménem Ležákyvzpomínky paní Jarmily Doležalové
(rodačky z Ležáků). Stejnojmennou
knihu si můžete zapůjčit v místní
knihovně.

Nový školní rok jsme letos zahájili až 3. září. Do mateřské školy nastoupily nové děti, pro které byly připraveny adaptační dny s rodiči
plné her a činností, aby se děti lépe zapojily do režimu školky. Jelikož nám počasí velmi přálo, trávili jsme hodně času venku a podnikli
jsme podzimní výlet do Líšnice na Babiččin statek za zvířátky.
Říjen byl plný aktivit pro děti i jejich rodiče. Shlédli jsme divadelní pohádku "Strach má velké oči" a také zajímavé vystoupení s
různými druhy papoušků, které se dětem velmi líbílo. Dále kolektiv MŠ připravil pro rodiče s dětmi podzimní výtvarné dílny, kde si
mohli vyrobit a odnést podzimní dekorace z přírodních materiálů. Již tradičně se předškolní děti sešly se žáky 1.třídy ZŠ a společně
vytvořili domečky pro papírové ježky. Děti se rovněž podílely na úklidu školní zahrady. Tento měsíc jsme zakončili připomenutím a
výtvarným ztvárněním významného dne naší České republiky - 28. října.
Listopad jsme začali veselou hudební pohádkou "Ostrov",
ve které si děti společně zazpívaly a mohly se seznámit i s poezií.
Další akce MŠ budeme již zaměřovat na zimní a předvánoční
čas.Tento rok zakončíme tradičním předvánočním vystoupením a
posezením pro rodiče a blízké.
Kolektiv MŠ přeje klidné prožití vánočních svátků a v
novém roce mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Zprávy ze SRPŠ
Poslední říjnový pátek se konala již
tradiční Noc Světlušek. Počasí nám
nakonec přálo a po několika deštivých
dnech se dokonce ukázalo na chvíli i
sluníčko, než se setmělo. Takže si děti s
doprovodem mohly užít lampionový
průvod se zastávkami u víl, bacilů,
duchů, bab kořenářek, čarodějnic,
Harryho Pottera či šašků. V cíli na
každého čekaly za odměnu a statečnost
sladké perníčky, které připravily paní učitelky z mateřské školky.
Letošní ročník se pyšní rekordní účastí 155! dětí nejen z Lukavice,
ale i z okolí, což svědčí o tom, že “naše“ Světlušky mají jméno a
dobrou pověst. Velmi nás to těší, a děkujeme tímto všem
rodičům, kteří s organizací pomohli.
Nakonec bychom Vás rádi pozvali na školní ples, který se
uskuteční 1. 3. 2019. Už teď přemýšlíme, co pro Vás tento rok
připravit, abyste si ples užili co nejlépe. Nápadů máme spousty,
tak se pro zatím nechte překvapit a první březnový den určitě
přijďte! Těšíme se na Vás!
Lenka Kašková

Inspirace na zdobení perníčků

K Předvánočnímu setkání seniorů tradičně patří, mimo jiné,
vystoupení dětí z MŠ, žáků ZŠ, ale také hudba a tanec. Netradiční,
ale milé bylo pozvání p. Václava Martinka na panáka. Netroškařil
a pozval hned celý sál, který si s ním připil na jeho osmdesátku a
zazpíval mu „Živijó“.

Dotační výzvy a podpora, komplexní podpora ve školství i
strategická rozhodnutí k realizaci a podpoře v letech 2019 – 2020.
Podpora investičních i neinvestičních projektů – a jejich přínos
Integrovaný regionální operační program se již tradičně zaměřil na podporu prorodinných opatření, neformální a zájmové vzdělávání
a bezpečných silnic a chodníků v území.
Celkem bylo do tohoto programu letos přijato 96 žádostí, z toho 59 již bylo vybráno k realizaci a dalších 37 je aktuálně ve fázi
administrace na MAS ORLICKO.
V území tak postupně dochází k budování bezpečných chodníků, od roku 2008 připravovaná cyklostezka Valdštejn – Šušek se po
mnohých projektových útrapách a přípravných pracích dostala do fáze, kdy může započít budování a desítky škol v území budují
moderní a vybavené učebny, eko-zahrádky a celkově zkvalitňují zázemí pro výuku žáků.
Každá z pěti výzev Operačního programu Zaměstnanost přijala jeden projekt a všechny úspěšně prošly schvalovacím procesem.
Těšíme se tedy na rozšíření podpory neformálních pečovatelů v rámci hospicového týmu Alfa-Omega, podporu sociálního podnikání,
dětskou skupinu v Žamberku a otevření krizového centra pro rodiny, které přinese služby rodinám, které se nachází ve složité životní
situaci. Poslední podpořenou aktivitou je také pokračování komunitní práce v Ústí nad Orlicí.
Hned dvěma žadatelům se podařilo získat podporu investičního i
neinvestičního charakteru. Prvním z nich je Cesta pro rodinu, ze
Žamberka, která získala prostředky na vybudování a provoz dětské
skupiny a dále Sdružení Neratov, z.s., které získalo dotaci na investiční
vybavení sociálního podniku v odborném léčebném ústavu Albertinum
Žamberk a jeho následný provoz.
Program rozvoje venkova přijal záměry zejména na investice do strojů
a vybavení zemědělské výroby a na investice do vybraných
nezemědělských činností. Přinese tedy lepší podmínky v zemědělství.
Na konci července byla vyhlášena výzva Malý Leader pro Orlicko, určená
členským organizacím, v rámci podpory z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje. Sešlo se 9 žádostí, především se zaměřením na
vybavení a opravy. Výhodou této výzvy je pro žadatele hlavně její nenáročnost na přípravu.
Úspěšné projekty MAP přinesou území ORLICKA jak podporu ředitelů ve strategickém
plánování, tak 16 „mikroprojektů“ zaměřených na sdílení dobré praxe a rozvoj kvalitního
vzdělávání. Zda přinese největší ovoce „Klokanův kufr“ ve školkách, profesní diagnostika
žáků základních škol, Agrokroužek při Základní škole v Klášterci nad Orlicí, či jiný z projektů,
uvidíme během příštích čtyř let.

Co přinese rok 2019?
Rok 2019 bude zaměřen na dočerpání prostředků v jednotlivých opatřeních MAS. V operačních programech IROP a Zaměstnanost
budou vyhlášeny poslední (zbytkové) výzvy. V následných letech se MAS bude prioritně věnovat podpoře úspěšných žadatelů a
souběžné přípravě na spuštění období 2020+.
Naopak v Programu rozvoje venkova proběhne v prvním pololetí příštího roku evaluace tohoto programu, která by měla směřovat k
navýšení prostředků v opatřeních, o které byl významný zájem (rostlinná a živočišná výroba) a k projednání zařazení tzv. článku 20 –
tedy podpory určené obcím na obnovu, výstavbu a vybavení občanské vybavenosti, rozvoj cestovního ruchu a podporu spolkové
činnosti.
Výzvy na nově nastavená opatření pak budou vyhlášeny rámcově na přelomu roku 2019/2020.

Aktuální stav realizace a čerpání opatření je možné shlédnout zde:
www.MASproORLICKO.cz

Informace pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde:
www.mas.orlicko.cz

Lukavice má dětské dopravní hřiště
Dne 15. 9. 2018 při dnu zahrádkářů bylo za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického slavnostně otevřeno
dětské mobilní hřiště za sokolovnou.
Ve výběrovém řízení byla vybrána jako zhotovitel firma JAST s.r.o. Doudleby nad Orlicí. Celkové náklady za dopravní hřiště činily 299
984,-Kč dotace Pardubického kraje 70% z pořizovacích nákladů což je 209 989,-Kč, podíl obce činil 30% tj. 89 995,-Kč. Mobilní dětské
dopravní hřiště bude sloužit nejen škole a školce k dopravní výchově, ale bude sloužit i veřejnosti. Všichni uživatelé dopravního hřiště
se musí řídit provozním řádem, který je zde umístěn.
Ant. Vítek, místostarosta

Potkal potkan potkana…
Možná už se k vám do sklepa nastěhovaly krysy, potkani nebo myši. Rádi to mají tam,
kde je teplo a kde mají dost potravy. Pokud se v blízkosti vašeho domu nachází
neudržovaný pozemek, pole, skládka nebo hospodářská budova, je vyšší
pravděpodobnost, že se hlodavcům ve svém domě nevyhnete. Majitelé nemovitostí
jsou povinni výskyt hlodavců regulovat. Je jedno jestli položí otrávené návnady
majitel sám nebo si objedná službu u deratizační firmy. Jestliže majitelé nemovitostí –
podnikatelé, bytová družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek
deratizaci zanedbají, hrozí jim pokuta ve výši až dvou milionů korun. V případě
rodinných domů a bytů je pokuta omezena na 10 tisíc korun.
Obec pravidelně objednává deratizaci u odborné firmy, nástrahy jsou kladeny hlavně
do kanalizačního potrubí. Ročně je na deratizaci vynakládáno kolem 10 tisíc Kč.
I.S.

90 let Mysliveckého spolku Lukavice - Letohrad
Lovecký spolek Pro Lukavici a okolí byl založen na valné hromadě, která se konala v hotelu
Kryštofek v Kyšperku dne 1. března 1928. Spolek měl 30 členů. Část byla z Kyšperka, další z
Lukavice, Orlice a Kunčic. Předsedou byl zvolen p. Martínek z Lukavice, místopředsedou p.
Neubert lesní Orlice Machovice. Další funkcionáři byli pánové Kuldič, Kalousek, Stoklas,
všichni z Kyšperka. Honitba se rozkládala na pozemcích Lukavice.
V rose 1045 byly Stubenbergovy pozemky Letohradského panství zkonfiskovány a
předány národní správě. Nejprve byly ve správě Státních lesu, závod Lanškroun a od 9. 1.
1950 přešly do správy Státních lesů, závod Žamberk a byla vytvořena honitba Letohrad na
území Letohradu a obce Studené. V roce 1952 došlo ke sloučení honiteb Lukavice a Letohrad, které je do dnes. Honitba má
rozlohu 1248 ha a obhospodařuje jí 30 členů mysliveckého spolku. Rozkládá se na katastru obce Lukavice a Letohradu a
částech katastrů Orlice, Šedivec, Červená a Žamberk.
Ze zvěře byli v minulosti hojně zastoupeni zajíci, kterých se lovilo okolo tisíce kusů ročně, hojně bylo bažantů a koroptví.
Stavy srnčí zvěře byly nízké a vůbec se nevyskytovala zvěř černá.
V současné době stavy zvěře drobné jsou nejnižší za celou dobu spolku. Naše jediná zvěř, se kterou můžeme hospodařit, je
zvěř srnčí. Zvěři černé se díky moderní zemědělské velkovýrobě daří velmi dobře a hospodaření s ní je velmi obtížné, ale i
přes to máme dobré výsledky v lovu. Loňský rok bylo uloveno rekordních 55 ks. Stavy zvěře myslivosti škodící jsou stále
vyšší a vyskytují se u nás ve velkém i druhy nepůvodní. Vedle lišky, jezevce, vydry, toulavých psů a koček tu je psík
mývalovitý, norek americký, norek severní, krkavec velký, kormorán velký a volavka popelavá. Značná část zvěře zahyne po
střetu s motorovými vozidly. Přispívá a zemědělské mechanizace, neukáznění návštěvníci přírody se psy či na kolech,
koních a motorkách. Ti se podílejí na likvidaci přírodního a přirozeného prostředí pro zvěř. Právě zmiňované účinky
negativních vlivů a péči o zvěř a přírodu je úkolem a snahou myslivců.
Současný myslivecký spolek má 30 členů. Spolek pracuje pod vedením předsedy pana M. Ramby a hospodáře T. Uchytila z
Letohradu. Členové spolku odpracují stovky hodin při výsadbě stromů, keřů a péče o ně, výstavbě a údržbě zařízení pro
zvěř. V osmdesátých letech byla našimi členy vystavěná myslivecká chata v Bažantnici, kterou každoročně vylepšujeme,
aby nám sloužila jako základna a rovněž slouží i široké veřejnosti, která si může chatu pronajmout na oslavy či svatby. V
blízkosti chaty stála naše broková střelnice, ale díky nové výstavbě U Bažantnice jsme provoz střelnice zrušili. Město
Letohrad nám propůjčilo nový pozemek na výstavbu nové a lepší brokové a malorážkové střelnice.
Dále se věnujeme práci s mládeží, dokonalým příkladem je kroužek Mladý myslivec a ochránce přírody. Jeho smyslem je
dětem přiblížit život v přírodě, její ochranu a myslivost. Letos jsme v rámci Dne Země sbírali odpadky a nestačili jsme se
divit, co jsou lidé schopní vyhodit do přírody. Během celého roku se připravujeme na soutěž o Zlatou srnčí trofej, kterou
organizuje Českomoravská myslivecká jednota a letošní ročník bude již 45. Soutěž se skládá z pěti okruhů, ve kterých děti
prokazují své znalosti z oblasti kynologie, botaniky, zoologie, ekologie a střelby ze vzduchovky. My se jí zúčastníme již po
patnácté. Po okresním kole postupují dva nejlepší do celostátního kola, které se pořádá o prázdninách formou
čtrnáctidenního soustředění. Za historii kroužku jsme se reprezentovali na celostátním kole celkem sedmkrát a z toho v
roce 2014 jsme obsadili 2. a 4. místo Lukáš Uchytil a Lenka Barnetová.
Spolek každoročně pořádá pro širokou veřejnost několik akcí, jako jsou Myslivecké čarodějnice a Myslivecký táborák s
mysliveckou kuchyní. V minulosti byly populární Poslední leče v Lukavické sokolovně. Na střelnici jsme během roku
pořádali okolo pěti soutěží Lukavský pohár, Letohradský pohár, Letohradský parkúr, Orlický pohár, okresní přebory a
tréninky pro střeleckou veřejnost. Z kynologických akcí to byly Jarní svody, Podzimní zkoušky Josefa Kulhavého nebo
Memoriál Jaroslava Svobody.
Myslivecký spolek Lukavice Letohrad přeje všem obyvatelům, současným a budoucím, jakož i návštěvníkům Lukavice,
Letohradu a okolí krásnou a zdravou přírodu, plnou zvěře a příjemné zážitky spojené s pobytem v nezdevastované přírodě.

Co dělala Česká beseda během léta a podzimu?
Začátkem léta naši tanečníci potěšili svým vystoupením seniory v Českých Libchavách, kde ve velmi příjemné atmosféře na Chatě
Habřinka zatančili Českou besedu. Přijali jsme také pozvání na Městské slavnosti do Hrochova Týnce, tam 23. 6. oslavili 725 let od
založení města. Hned druhý den nás čekali v Orlickém Záhoří na tradičních Pouťových oslavách. Po oba dva dny nám počasí příliš
nepřálo, ale dali jsme do tance všechno (ostatně jako vždy), a tak České besedě, Dnu na vsi i country tanci Kokodák prokřehlí a zmoklí
diváci vřele tleskali. Velkým zážitkem pro nás letos byla účast na Folklorním dni ve Slavkově 11. 8., který byl spojen s Mezinárodním
setkáním Slavkovů. Na podiu se střídaly folklorní soubory z Čech,
Moravy i Slovenska a mohli jsme také zhlédnout prezentaci jedenácti
Slavkovů z různých koutů České i Slovenské republiky. Tanečníci z
Lukavice a tanečníci z Pištína spojili své síly a předvedli ve Slavkově
Českou besedu v pěkném počtu čtyř kolon. Byl to krásný zážitek
přátelství a spolupráce, a to nejen proto, že jsme pištínským „půjčili
Marušku“. Souboru z Pištína totiž na poslední chvíli vypadla tanečnice,
takže jsme vůbec neváhali a nabídli jim naši zkušenou tanečnici
Marušku Barnetovou. Vše dopadlo skvěle.

Tanečníci z Lukavice a Pištína ve Slavkově

Kromě České besedy jsme slavkovskému publiku zatančili také náš oblíbený
žertovný tanec Den na vsi. Reakce diváků předčila naše očekávání, potlesk byl
veliký a na tvářích mnoha lidí se objevil široký úsměv (byli jsme dojati). Celkový
skvělý dojem z celé akce podtrhlo i hezké počasí a přítomnost zástupců z obcí,
které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2017, jako právě Pištín, Heřmanov i
domácí Slavkov.
Česká beseda se zástupci Heřmanova
V pořadí 8. Krajské
setkání tanečníků České besedy letos začátkem září uspořádali ve Vysokém
Mýtě. Naše dvě kolony, které na setkání vyrazily, doplnil i nový pár velmi
šikovných tanečníků, který jsme Českou besedu učili během horkého léta.
Ve Vysokém Mýtě byl průvod souborů Pardubického kraje a jejich společný
tanec zařazen do programu Městských slavností. Za doprovodu
Choceňačky mohli přihlížející diváci na vysokomýtském náměstí vidět 176
tanečníků, kteří se zde sešli. Celé setkání bylo moc pěkně zorganizováno a
domácí soubor byl velmi příjemným hostitelem. Příští rok se soubory
sejdou ve Studnici.
Foto: Petr Suchánek – Setkání souborů ve Vysokém Mýtě

V srpnu jsme tančili na Oslavách 755 let obce Kočí a v září na tradičních
Jesenických dožínkách v Bělé pod Pradědem. Na obou akcích jsme se cítili moc dobře, bylo na nich veselo a zdálo se, že nám tam čas
utíkal nějak mnohem rychleji než jindy. Bylo to možná i proto, že jsme v Kočí i v Bělé p. P. vystoupili se všemi třemi, zde již zmíněnými,
tanci. Nějaký čas přece jen zabere i převlékání do country kostýmů, které jsme si letos pořídili na tanec Kokodák. Rozhodli jsme se také
zažádat o dotaci na tyto country kostýmy a věřte, nevěřte, ono to dopadlo.
Největší zásluhu na získání dotace má Simča Dudková, která
vyplňovala všechny ty potřebné formuláře atd. Takže, Simčo, ještě
jednou moc díky! Uspěli jsme v žádosti o dotaci Pardubického kraje
z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury na
rok 2018 a obdrželi jsme podporu ve výši 25 000 Kč.
Tak se nyní můžeme pustit ještě o něco radostněji a s větší chutí
do dalšího tancování. A kdyby se snad v Lukavici našly nějaké nové
mladé páry tanečníků, které by měly chuť se k nám přidat, určitě
budou vítány.
V případě zájmu volejte na tel: 734 136 890 (Jana Falladová), 605
979 089 (Marie Foglová)
Jana Falladová

Foto: Zbyněk Novotný – Vystoupení v Kočí

Vánoční nohejbalový turnaj netradičně v listopadu
Pro příznivce ryze českého sportu - nohejbalu - se v sobotu 10. listopadu 2018 v Sokolovně v Lukavici odehrál v pořadí již šestý ročník
Vánočního turnaje losovaných dvojic. Čtrnáct zúčastněných hráčů bylo rozlosováno do sedmi dvojic (polař + smečař). Po celkem 21
odehraných zápasech, hraných systémem každý s každým na dva vítězné sety, bylo jasno o pořadí v turnaji. Dvojice, které se umístily na
stupních vítězů, obdržely sportovní trofeje, pamětní medaile, diplomy a již tradiční vánoční kravaty. Vítězové turnaje samozřejmě
putovní pohár. Nikdo z účastníků turnaje neodešel s „prázdnou“ a to zejména díky hlavním sponzorům turnaje, kterými byly firma
Dibaq a.s. Helvíkovice a Střední umělecko průmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, zastoupená vrchním
mistrem p. Zdeňkem Hlaváčkem, který nás přišel osobně podpořit.
Za péči o žíznivé a hladové sportovce děkuji Romanu Šafářovi, Alče Urbánkové a zejména Jitce Šafářové, která se o nás po celou dobu
turnaje vzorně starala.
Naše sportovní klání nafotil Jan Urbánek.
„Sympaťákem“ letošního turnaje byl hlasováním hráčů zvolen Petr Bílý, za což obdržel putovní sošku nohejbalového „Fanouše“,
pamětní list a drobné ceny.
Ještě musím poděkovat Filipu Šubrtovi a Vlastikovi Severovi z Lukavice za opět vzorně připravenou sokolovnu a všem, kteří se
turnaje jakýmkoliv způsobem účastnili a divákům za to, jakou vytvořili atmosféru při finálovém utkání.
Na jaře roku 2019 se sejdeme v sokolovně opět, a to 6. dubna, tentokrát již na jedenáctém ročníku Petropavlovského turnaje.
Celkové pořadí turnaje:
1. místo – Patrik Kubíček (Líšnice) + Pavel Urbánek (Lukavice)
2. místo – Petr Bílý (Žamberk) + David Jedlička (Pěčín)
3. místo – Jakub Maixner (Písečná) + Roman Kubíček (Líšnice)
4. místo – Rudolf Toman (Rokytnice v O.H. + František Knápek (Žamberk)
5. místo – Roman Musil (Písečná) + Zdeněk Bezperát (Žamberk)
6. místo – Kamil Martinec (Žamberk) + Jan Vrba (Písečná)
7. místo – Roman Šafář (Žamberk) + Petr Jedlička (Dlouhoňovice)
Pavel Urbánek

Fotografoval Jan Urbánek. Na společné fotografii všichni účastníci turnaje, na druhé vítězná dvojice P. Kubíček a P. Urbánek.

8.12.2018 proběhla Valná hromada hasičů. Jedná zpráva o činnosti střídala druhou. Úspěchy, medaile, poháry může chloubě sboru mladým hasičům každý závidět. Však těm mladým sbor věnuje maximální péči. Doufejme, že v budoucnu se to otočí a oni budou
věnovat péči sboru a na údržbu techniky nezbydou jen tři.

Informace z činnosti T.J. Sokol Lukavice
Dětská sportovní akademie
V sobotu 25. 8. 2018 proběhla již tradiční Dětská sportovní akademie. Počasí nám přálo a nepršelo, takže jsme všechny disciplíny
včetně rozcvičky uspořádali venku. Sešlo se 25 dětí, které soutěžily v nových, trochu testovacích, disciplínách. Testovacích proto, že
vycházejí z tzv. fit testů. Děti si tímto vyzkoušely svoji vytrvalost, hravost, šikovnost a bojovnost. Soutěžilo se v devíti disciplínách a
jedné rodinné. Ohlasy byly více než kladné, a my se těšíme na další ročník, který se pravděpodobně uskuteční v sobotu 24. 8.2 019. A
mohou se těšit i rodiče.
Akademie proběhla za finanční podpory Pardubického kraje. Tímto velice děkuji celému týmu za velkou pomoc a aktivní přístup při
přípravě a realizaci DSA.
Noc Sokoloven
U příležitosti akce ČOS „Noc Sokoloven“ jsme pozvali sokolské děti v pátek 21.9. na sportovní večer s přespáním v naší Sokolovně. Pro
děti byly připraveny soutěže a hry. Část večera jsme strávili venku při týmových hrách, na večeři jsme se přesunuli do Sokolovny, kde
poté program pokračoval. Před spaním jsme si ještě chvilku povídali a vyslechli část programu Českého rozhlasu o Sokolském hnutí.
Ráno jsme si po snídani udělali rozcvičku a zahráli nejoblíbenější hru – vybíjenou.
Sázení stromu svobody
28.9.2018 jsme spolu s SDH, zahrádkáři a Obcí Lukavice zasadili Lípu svobody u budoucího muzea. Tomuto aktu předcházel slavnostní
program, ve kterém se ukázaly se sletovou skladbou Cesty i naše lukavské členky. Při dalším vystoupení pak své umění předvedly
sokolské mažoretky. Bohužel toto vystoupení pro ně bylo poslední. Z důvodu časové zaneprázdněnosti již nebudou trénovat a
vystupovat. Přejeme všem dívkám úspěch a děkujeme za krásnou prezentaci pod hlavičkou T. J. Sokol Lukavice.
Vinobraní
v sobotu 20.10.2018 proběhla tradiční zábava Vinobraní. Zahrála nám rocková kapela Quiz a Cimbálovka Jana Dostála. Tímto
děkujeme všem organizátorům a pomocníkům za jejich velkou a přínosnou pomoc.
Výzva
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice hledá aktivní osoby, které mají zájem o rozvíjení a vedení kultury a sportu v Lukavici. Tato práce je
dobrovolná, ale velice přínosná. Nebuďte jen kritiky, pojďte se aktivně zapojit do organizace akcí pro všechny věkové kategorie. Děkuji.
Za T.J. Sokol Lukavice Bc. Andrea Dostálová, jednatel.

Účastníci osmého ročníku Dětské sportovní akademie 25. 8. 2018
Další fotografie jsou umístěny ve fotogalerii na obecních stránkách www.obeclukavice.cz

Noc Sokoloven 21.9.2018

Zase uklidili kousek Česka
V sobotu 22. 9. 2018 jsme opět vyrazili sbírat odpadky v rámci úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Bohužel většina dětí z
mysliveckého kroužku se účastnila hasičských závodů, tak jsme se sešli v menším počtu. Tentokrát se, kromě jednoho, nezapojili žádní
občané z Lukavice, což nás velice mrzí.
Uklidili jsme okolí Poldru, cestu směrem k Mostiskům, okolo tratě a také
jsme prošli kus Karlovic, celkem jsme tak ušli asi 5 kilometrů. Byli jsme
ale překvapení, že jsme nasbírali pouze 4 pytle odpadků, nejvíce jich
bylo okolo tratě. Po sběru jsme si společně opekli klobásy, které nám
darovala obec Lukavice spolu s minerálkami. Zato moc děkujeme. Obec
Lukavice také znovu zajistila odvoz pytlů.
Malá účast nás ale neodradila a plánujeme se zapojit opět do jarního
úklidu. Kdy chceme také symbolicky zasadit ovocný strom. Projít
bychom chtěli Velkou stranu a budeme doufat v hojnější účast.
Všem, kteří se zúčastnili, velice děkujeme a těšíme se, že příště
pomůžete taky!
Václav Barnet a Kristýna Martincová

Nejčastější jména dětí narozených v lednu 2005 - 2018 v Pardubickém kraji
V lednu letošního roku se v Pardubickém kraji narodilo nejvíce Jakubů, u dívek vyhrála Viktorie. Mezi rodiči v lednu narozených
dětí byli nejčastěji zastoupeni Jan a Petra.
Za prvním Jakubem v kraji následoval Vojtěch a třetí příčku obsadil Adam. Jméno Jakub se na žebříčku oblíbenosti mezi jmény pro
novorozené chlapce drží dlouhodobě, na prvním místě je letos ve většině krajů i celé ČR.
Krajská vítězka mezi jmény narozených děvčat Viktorie obsadila v republikovém pořadí až osmé místo. Za Viktorií se v kraji umístila
nadále oblíbená Adéla následovaná Sofií. Republikovému žebříčku přitom vévodí Eliška a Anna.

Mezi rodiči v lednu letošního roku narozených dětí v Pardubickém kraji nacházíme nejčastěji (stejně jako v celé ČR) otce jménem
Jan, za ním v kraji následují Martin a Jiří (v republikovém pohledu pak Petr a Martin).
Mezi matkami v lednu narozených dětí obsadila první příčku v kraji Petra, následovaná Lucií a Michaelou. V republikovém žebříčku
se mezi matky v lednu narozených dětí nejčastěji řadila Lucie, Jana a Petra.

Zdroj: ČSÚ

Zabezpečení chat a chalup před zimou
Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady,
jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze
říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však
pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní
kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny
objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
Ř zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže,
uzamykatelné okenice
Ř poraďte se o zabezpečení s odborníky
Ř věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
Ř pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého
mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých bezpečnostních služeb
Ř nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
Ř pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
Ř zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
Ř cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech
Ř chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
Ř sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
Ř při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes
vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a
vyčkejte na příjezd policie.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V Občanské poradně se v poslední době množí dotazy klientů spojené s podomním prodejem elektřiny či plynu.
I když je v mnoha městech a obcích podomní prodej zakázán, stále se najde dost lidí, kteří podomním prodejcům své dveře otevřou a
podlehnou jejich nátlaku.
Podomní prodej představuje riziko zvláště pro zranitelné skupiny osob, zejména pro osaměle žijící seniory.

JAK SE NENAPÁLIT PŘI PODOMNÍM PRODEJI:
1. NEPOUŠTĚJTE K SOBĚ DOMŮ NEZNÁMÉ OSOBY
Nikoho cizího nevpouštějte do bytu či domu. Vyžadujte prokázání totožnosti od všech osob a jejich totožnost si následně ověřte u firmy,
která je k takovému úkolu zmocnila.
V případě pochybností informujte o pohybu podezřelých osob obecní/městský úřad či státní/obecní policii. Stejně postupujte v případě,
kdy je v obci zakázán podomní prodej.
2. NIKOMU NEUKAZUJTE ŽÁDNÉ DOKLADY
Pokud nejste pevně rozhodnuti o změně dodavatele, neukazujte nikomu žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o vyúčtování
energií, nepředkládejte doklady SIPO, ani osobní doklady.
3. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, K ČEMU SE CHCETE ZAVÁZAT
Při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu řádně zvažte, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou nebo
neurčitou. Obojí má své výhody i nevýhody.
4. NEŽ PODEPÍŠETE, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE
Nevěřte slibům podomního prodejce. Nejste-li si jisti nabídkou, nepodepisujte nic na místě, nechte si čas na rozmyšlenou a proberte
nabídku se svými blízkými, např. příbuznými. Nenechte se pod pohrůžkou výhodnosti nabídky v určitém časovém období přinutit k
podpisu, kterého byste později litovali.
Dále je třeba pamatovat na stávající smlouvu a zjistit dobu ukončení této smlouvy s dodavatelem tak, aby se předešlo pokutě, většinou z
důvodu nedodržení sjednané doby smlouvy.
5. KDYŽ UŽ JSTE PODEPSALI
Pokud jste smlouvu podepsali a své rozhodnutí chcete změnit a záležitost vyřešit bez sankcí, můžete u smluv uzavřených mimo
obchodní prostory (u Vás doma, po telefonu nebo internetu) od uzavřené smlouvy odstoupit nebo smlouvu vypovědět. Odstoupení od
smlouvy je v tomto případě možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Bez sankcí můžete výpověď podat ve lhůtě do 15 dnů od
zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.
6. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S POSTUPEM OBCHODNÍKA
V případě, kdy nejste spokojeni, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad (e-mail: podatelna@eru.cz, tel. 564 578 666).
Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, 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.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

Zapojte se s námi do kampaně #Nepetuj!
Není nám lhostejné životní prostředí a stále narůstající náklady za svoz odpadů, proto jsme se
rozhodli, že se staneme partnerem ekologické kampaně #Nepetuj a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví a zároveň jít ostatním
lidem příkladem. Například tím, že si zakoupíte lahev na více použití, nebo samotnou PET lahev
několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřadě přichystány etikety #Nepetuj, které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji
lahev a jít příkladem svému okolí. Poté je možné načíst QR kód z etikety a na webu www.nepetuj.cz zapsat počet naplnění
lahve. Díky tomu budeme schopni světu říci, kolik jste vy, naši občané, ušetřili PET lahví.
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím. Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak jen
nečinně nepřihlížet globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete registrací své etikety zapojit do soutěže o věcné
ceny od partnerů kampaně #Nepetuj. Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz.

Stát proti žumpám. Úřady budou rozdávat pokuty a přibude papírování
Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní
vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz
odvezl. Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim vodoprávní úřad
moci uložit pokutu až do výše sta tisíc korun.
Majitelé žump mají dva roky na to, aby se na nová pravidla připravili. „Už dnes by měli lidé
doložit, jak s odpadní vodou naložili.
Zpřísňují se i pravidla pro použití odpadní vody na zalévání zahrady. V tomto případě bez
odkladu, hned od Nového roku.
Nejdražší splašky
„Velikost sankce zůstává stejná, zlepší se ale vymahatelnost splnění zákonné povinnosti,“ říká Ondřej Charvát z ministerstva životního
prostředí. Pokutu budou moci úředníci uložit i v případě, že majitel nemovitosti nebude mít zákonem požadované doklady, a to ve výši
až 20 tisíc korun.
Snahou jednoznačně je donutit majitele žump, aby zvážili jiné možnosti, jak se s odpadní vodou ze svého domu vypořádat. „Když se
žumpa vyváží, jak má, je to jednoznačně nejdražší způsob likvidace odpadních vod. Dá se doporučit jen tam, kde jí nevzniká velké
množství, například v rekreačních objektech,“ říká Datel.
Odborníci z oboru se také obávají, že by nový zákon mohl cenu za vyčištění žumpy dále zvýšit. Na rozdíl od stočného jsou ceny za
zpracování odpadů ze žump smluvní a dá se očekávat, že poptávka od ledna 2021 stoupne.
Povolení zalévat
Přísnější postoj k zacházení s odpadními vodami se ale dotkne i těch, kdo s ní zalévají zahradu. Pokud budou chtít dodržet literu zákona,
budou k tomu potřebovat povolení vodoprávního úřadu, včetně například vyjádření hydrogeologa.
„Vypouštěním odpadních vod je i zásak nebo zálivka, látky obsažené v zálivkové vodě se mohou teoreticky dostat do pozemních vod.
Tato činnost je možná pouze na základě povolení vypouštět odpadní vody,“ říká Charvát.
Žumpy se prodraží
Podle nové úpravy je na domácnostech, aby doložily, jak zlikvidovaly všechnu svou odpadní vodu. Kolik vody proteklo do žumpy, ale
budou některé obtížně dokládat. Týkat se to může například těch, které vodou z kohoutku zalévají nebo které vodu čerpají z vlastní
studně a nemají na přívodu do domu nainstalovaný vodoměr.
Zákon předpokládá, že se budou kontroly v těchto případech řídit tzv. směrnými čísly, kterými vyhláška ministerstva zemědělství
určuje spotřebu vody na člověka za rok. Ta jsou ale zpravidla vyšší než skutečná spotřeba, jak ji evidují vodárenské společnosti.
Vyjasněno ještě není ani to, kdo bude moci odpad ze žump od ledna 2021 odvážet. Měly by to být oprávněné firmy, které vydají doklad
o tom, kolik odpadní vody odvezly a která čistírna ji zlikvidovala. Zda je firma oprávněná odpadní vodu odvézt, by si měl majitel žumpy
mít možnost ověřit na živnostenském úřadě.
„Žádné živnostenské oprávnění pro tento účel ale dnes neexistuje, a pokud by nedošlo ke změně v zákonech, postačilo by zřejmě
oprávnění k autodopravě,“ říká Horáček.
Do jaké míry to všechno ovlivní ceny za odvoz odpadní vody z žump, k tomu se nikdo z oslovených z oboru oficiálně nevyjádřil.
„Předpokládá se, že množství odpadní vody z žump přivážené do čistíren od ledna 2021 výrazně naroste. Ne každá čistírna ji ale bude
schopná ve zvýšené míře zpracovat, firmám to zvedne cestovní náklady. Smluvní ceny se zvýší,“ domnívá se odborník z oboru, který si
nepřál být jmenován.
Zdroj Idnes, zkráceno, celý článek na: https://zpravy.idnes.cz/zumpa-jimka-stat-problem-legislativa-odpadni-voda-fv8/domaci.aspx?c=A181203_103814_domaci_fort

Odpady nově
Češi třídí obaly lépe než řada dalších Evropanů. Budou ale muset ještě přidat. Do roku 2035 mají členské země EU recyklovat 65 %
komunálního odpadu. Na skládkách jej bude smět skončit nanejvýš 10% a poplatky za skládkování vzrostou. Nebezpečný odpad z
domácností se bude muset začít sbírat odděleně do roku 2022, biologický odpad do roku 2023 a textil do roku 2025. Podle
plánovaných legislativních změn by lidé mohli za odpad platit až 3x víc než nyní. V Lukavici se výše poplatku neměnila 4 roky.
V příloze tohoto čísla Občasníku najdete obecně závazné vyhlášky o systému třídění odpadů a poplatku za odpady. Řada věcí se mění,
doporučuji přečtení celého textu. Ve zkratce
Poplatek za odpady bude jednotný pro všechny poplatníky – v r. 2019 - 550 Kč.
Nově budou od poplatku osvobozeny děti narozené v příslušném kalend. roce
Poplatník starší 80 let bude mít slevu 100 Kč
Sběry na stanovištích budou pouze 2x ročně
Popelnice s domovním odpadem se budou vyvážet jednotně 1 x za 14 dní (čtvrtek)
Zahajujeme pytlový sběr tříděného odpadu tzv. dům od domu. Tímto způsobem bude možno odevzdat papír, plast, tetrapak
Pytle označené čárovým kódem (jedinečným pro každého poplatníka) budete odevzdávat 1x měsíčně (v pátek) na stejné
stanoviště jako popelnici
Pytle i čárové kódy dostanete na obecním úřadě při zaplacení poplatku
Za odevzdané pytle – maximálně 10 ks na osobu a 1 druh odpadu- obdržíte body, jejich hodnota v Kč Vám bude odečtena z
poplatku příští rok.
P.S.: Začínáme. Nechceme do Lukavice svážet plasty z celého okolí. Chceme zvýhodnit ty, co poctivě třídí a předejít zbytečnému
navyšování poplatku. Příští rok bude zkušební pro nás i pro Vás. Berme jeden na druhého ohled.
I.Severová

Aby se Vám lépe třídilo, dostanete letos při
zaplacení poplatku za odpady do každé
domácnosti tuto soupravu tašek zdarma.
Takovéto sběry budou už jen 2x ročně.

Stavba kanalizace je z 80% hotová, už i těch 19 překopů je zaasfaltováno, (některé se budou na jaře ještě předělávat). Od 20. prosince
bude stavba zazimovaná a začne opět na jaře. Zpoždění mají projektové práce na zhotovení přípojek.
Ptáte se, jak teď máte postupovat dále, pokud se chcete (budete muset) připojit. Od ledna bude zástupce VAKu navštěvovat
jednotlivé nemovitosti a s každým probere jak a kdy dělat přípojku, kdy bude možné se připojit a zodpoví Vaše případné dotazy.
Pochůzky začnou na dolním konci. Až bude mít Obec k dispozici územní souhlasy na Vaše přípojky, bude Vás kontaktovat
(telefonicky) a dokument Vám předá – pokud se připojíte v r. 2019 zdarma, jinak za 2 tis. Kč. Zároveň bude Obec přispívat částkou 8
tis. Kč na pořízení čerpadla. Vše bude ošetřeno smluvně.

Oslavy 100 let republiky

Oslavy zahájila národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn“.

28. září jsme společně oslavili naši stoletou republiku. Oslavám
předcházelo položení věnce k Pomníku padlých v obou světových
válkách.

Za tónů Smetanovy Vltavy zahájili odpolední program
mažoretky. Nejprve „sokolské“, potom „školní“.

U muzea jsme vysadili Strom svobody, pod ním
zarecitoval O. Lipenský, následoval společný zpěv hymny.

Následovala ukázka sletové skladby „Cesty“.

Na nádvoří ObÚ zahrála Sadovanka a pobavil lidový vypravěč S. Kubík.

Bavit se mohli i ti nejmenší účastníci oslav.
V říjnu jsme připravili výstavu „
Zbraně čsl. legionářů“ , na
kterou nám někteří lukaváci
zapůjčili památky po svých
předcích legionářích.
Děkujeme.

Tradičně výborné
křapáče ochutnal
skoro každý. Koláče
jen ti nejrychlejší

28. října jsme mohli strávit „Podvečer v rytmu swingu“. Swingové
melodie z 30. a 40. let zahrálo a zazpívalo uskupení Swing friends
a Oktet girls.

Pro návštěvníky koncertu bylo připraveno stylové občerstvení.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční výstava

Rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem, které se konalo 12.12. 2018, se v Lukavici stalo již tradicí, stejně jako
doprovodné akce jako je Vánoční výstava, langoše nebo Lídiny věnečky. Letos se poprve rozsvítila i moštárna a zapojili
jsme se též do akce Česko zpívá koledy.

Stavební firmě PSK Choceň na podzim počasí přálo a na stavbě
vyrostla hora zeminy. Aktuálně je zasíťování parcel v lokalitě „U
křížku“ zazimováno a pokračovat se bude na jaře.

S termínem to vyšlo. Těsně před dušičkami dodal p. Hamřík
novou bránu a branku na místní hřbitov. Krásné řemeslo se podle
pochvalných ohlasů návštěvníkům hřbitova líbí.

Ani letošní podzim se neobešel bez tradičního Vinobraní. Přes 240 návštěvníků si 20. října přišlo poslechnout Quiz a Cimbálovku Jana Dostála.

Našim čtenářům přejeme
vše co se špatně balí,
lásku, štěstí, radost a zdraví!
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