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ČÍSLO 1/2019
VESNA
Viděl jsem ji v lese,
jak se krásně nese,
ze svahu se spouští
a mizí mi v houští.
Já na zemi seděl,
za ní marně hleděl,
ať už chtěla, či nechtěla
prostě mi zmizela.
Zůstala však po ní stopa,
to jak mlha k nebi stoupá,
jak sluníčko zase hřeje,
jak rychle mizí závěje,
jak sněženka nesměle
svoje kvítka zase hřeje,
jak se lidé zase smějí
a jak ptáci krásně pějí.
Leopold Paďour

ROČNÍK XXV
Letos uplyne aneb lukavská výročí kulatá i půlkulatá
675 let - od první známé písemné zprávy o Lukavici - r. 1344
130 let - od roku 1889, kdy měla obec 1417 obyvatel, dosud nejvyšší
zaznamenaný počet
105 let - od roku 1914, kdy do války odešlo 224 mužů
95 let - od roku 1924 kdy došlo k založení jednoty Orla a obec byla
elektrifikována
85 let - od roku 1934, kdy byla dokončena přestavba původní sokolovny
70 let - od roku 1949, kdy byly ze sbírek občanů pořízeny do kostela
nové varhany
50 let - od roku 1969, kdy byla v centru obce otevřena nová prodejna
potravin Jednoty
40 let - od roku 1979, kdy byla ke škole přistavěna budova mateřské
školky
25 let - od roku 1994, kdy byla k budově has. zbrojnice přistavěna garáž,
zasedačka a turist.ubytovna
20 let - od roku 1999, kdy Lukavice získala úředně právo užívat obecní
znak a prapor
15 let - od roku 2004, kdy byla provedena rekonstrukce školní kuchyně a
nástavba Základní školy
10 let - od roku 2009, kdy byl vystavěn protipovodňový poldr

Generační součinnost jak má být. Hasičský ples měli letos „na triku“ mladí hasiči. U pokladny jim zdatně pomáhala „stará garda“.
Hlavní je, že se 18. ledna všichni dobře bavili a ples se vydařil.
Dvě jubilantky. V letošním
roce má výročí prodejna
Konzum v Lukavici.
Nakupovat do ní chodíme
už 50 let. Kulaté jubileum
letos oslaví i dlouholetá
vedoucí této prodejny p.
Sršňová, bez které si
dovede tuto prodejnu
představit asi málokdo.
Oběma jubilantkám
přejeme ať nám ještě
dlouho vydrží.

Přehlídka 90 maškarních masek byla k vidění na tradičním Dětském karnevale v sobotu 9.března 2019, který pořádá T.J.Sokol Lukavice.
Šikovnost a nápady maminek jsou obdivuhodné. Letos byla organizace karnevalu trochu pozměněná, nejlepší masky vyhodnocovali
všichni dospěláci, děti si užily více her a zábavy, zkrátil se čas vydávání tomboly.

Letošní zima byla díky příznivým podmínkám nakloněna
milovníkům zimních sportů. Díky obětavosti dobrovolníků byla za
sokolovnou vytvořena ledová plocha, která sloužila cca čtrnáct
dní k veřejnému bruslení i hodinám tělocviku ZŠ. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase podíleli na přípravě
ledové plochy.

V sobotu 23. března uspořádali zahrádkáři vzhledem k menšímu
počtu zájemců mini zájezd do Prahy na výstavu For Garden, která
se konala na výstavišti v Letňanech. Nabídku účasti na dalších
zájezdech, které letos zahrádkáři pořádají, najdete na jiném
místě Občasníku. Na 13. prosince se ještě připravuje adventní
zájezd, tentokrát do Bratislavy.

Kalendář akcí – rok 2019

Společenská kronika

Vítáme nové občánky
Prosinec 2018
· Vítek Mazurkiewicz
· Filip Mazurkiewicz
Únor 2019
· Kateřina Hűbnerová
· Anna Rosenbergerová
Březen
· Leopold Paďour

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti
Lev Nikolajevič Tolstoj

Vzpomínáme
Leden
· Karel Řehák
43 let
Únor
· Zdeněk Šafář 85 let
Duben
· Václav Mikyska 89 let
Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý
Václav Matěj Kramérius

Blahopřejeme jubilantům
Duben
· Pavel Hubálek
· Jiří Paďour
· Růžena Chládková
· Marián Kocúr
· Marie Slavíková
· Anna Pospíšilová
· Libuše Paďourová
· Pavel Zářecký
Květen
· Božena Snovická
· Magda Raška Dolečková
· Marie Holubová
· Adolf Slavík
· František Sklenář
· Marie Dostálková
Červen
· Zdeněk Sadílek
· Marie Šípková
· Pavel Fišer
· Ludovít Čazár
Červenec
· Jiří Dudek
· Iveta Hottmarová
· Jiřina Kalousková
· Libor Doskočil
· Eva Bartošová
· Marie Horváthová

50 let
60 let
50 let
60 let
80 let
70 let
70 let
50 let
60 let
91 let
94 let
50 let
80 let
50 let
70 let
70 let
50 let
85 let
50 let
85 let
70 let
60 let
60 let

Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát
Gaius Valerius Martialis

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli do kostela
sv.Václava v Žamberku rozloučit s naší maminkou Annou
Fabiánovou.
Syn Václav a dcera Eva s rodinami

Statistický přehled počtu občanů s trvalým pobytem v Lukavici v r. 2018
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2018 ….. 1144
z toho narozených ……………………………… + 11
zemřelých ……………………………… - 6
odstěhovaných ………………………… - 25
přistěhovaných ……………………….. + 22
Celkem ………………………………………………… + 2

Věková struktura obce Lukavice k 31. 12. 2018
Celkem 1144 obyvatel, průměrný věk 39,83 let

Rodinný stav k 31. 12. 2018
Novým reklamním předmětem v prodeji
na obec. úřadě je zavírací nůž s logem
obce, v pěti barvách za cenu 65 Kč.

Věkové složení obce k 31. 12. 2018

Na obecním úřadě v Lukavici již můžete platit kartou
V rámci zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných služeb je na našem úřadě od dubna možný
moderní způsob placení poplatků. Pořídili jsme platební terminál a Vy můžete na našem úřadě
platit bezhotovostně kartou. Přijímáme karty:

Pes v útulku
1. 2. 2019 byl v Lukavici nalezen tento velice zanedbaný pes - pudl. Byl vytažen z jámy, odkud neměl šanci sám vylézt. Poté byl odvezen
do Psího útulku Žamberku, tam se mu dostalo potřebné péče a hlavně vykoupání a ostříhání. Pojmenovali ho Dasty. Jeho pobyt v
útulku v období od 1.2. – 11.4.2019 stál obec Lukavice celkem 8.801,- Kč. Měl štěstí - Nyní už je v novém domově s novou paničkou, u
které se bude rozhodně mít lépe než u původního majitele.
Foto – při přivezení do útulku, po prvním ostříhání, v novém
domově

Ze zastupitelstva 18.12., 29.1.,19.2.,12.3. m.j.:
Schválilo:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
poskytnutí daru narozeným dětem poskytnutí daru žadateli
L. M. a neposkytnutí daru z důvodu nesplnění podmínek (trvalý
pobyt dítěte v době narození v obci) žadateli L. P.
žádost Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí (IČ
70857156) o finanční příspěvek na provoz, za 5 měsíční užívání
služeb občanem Lukavice K. Ř. Příspěvek bude poskytnut
formou daru ve výši 1.000 Kč.
rozpočet obce Lukavice na rok 2019 jako schodkový s
celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 ve výši 24.072.500 Kč, výdaji třídy
č. 5 a 6 ve výši 29.295.600 Kč a financováním třídy 8 ve výši
5.223.100 Kč. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění
rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., je v
kompetenci účetní.
střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.
OZ schvaluje poskytnutí finančního daru narozeným dětem
v souladu se schválenými pravidly. Žadatelé – V. P., J. Š., T. a Z. B.
doplnění částky vybrané na dobrovolném vstupném na
vánoční výstavě (bylo vybráno 2440 Kč) o částku 2560 Kč a
celkovou částku ve výši 5.000 Kč poskytnout jako dar na konto
Adventních koncertů České televize – č. ú. 692692692/0800.
Ceník služeb poskytovaných obecním úřadem v Lukavici,
účinnost od 1. 1. 2019, (přistavení kontejneru na žádost – 100 Kč,
ruší se půjčování kotouč. pily).
ceník pronájmu sokolovny s účinností od 1. 1. 2019, (zvyšuje
se cena za pronájem dolního výčepu z 1500 Kč na 2000 Kč).
přistoupení obce Lukavice do Sdružení místních samospráv
ČR na základě § 46 a § 84 odst. písm. e zákona o obcích
č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov
Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostce
vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto
usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
návrh zařazení pozemních komunikací do kategorií místních
komunikací.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce Lukavice – zasíťování 10
parcel.
záměr prodeje části pozemku p. č. 465/15 o výměře cca 5,6
m2, žadatel P. H. Záměr bude zveřejněn, až žadatel dodá
geometrický plán, který nechá zhotovit na svoje náklady.
záměr prodeje a směny pozemku p. č. 524., žadatel M. Z.
Prodej bude proveden tak, že polovina pozemku bude prodána a
druhá polovina bude směněna za pás podél komunikace p. č.
2023, který bude tvořen částí pozemku 527 a 528/2, směňované
pozemky budou stejné výměry. Záměr prodeje bude zveřejněn
po vyhotovení geometrického plánu, který bude zhotoven na
náklady žadatele. GP zajistí obec.
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017875/SOBS
VB/02 s ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 za jednorázovou
náhradu 5.000 Kč. Dotčené pozemky 3539 a 4383 v k.ú. Lukavice
v Čechách.
žádost M. D. o povolení připojení sousední nemovitosti
pozemku p. č. 1367/2 v k. ú. Lukavice v Čechách k místní
komunikaci p. č. 1363/9 v k. ú. Lukavice v Čechách z důvodu

přístavby objektu čp. 326. Dle dohody s žadatelem, budou u
přístavby rezervována 2 parkovací místa pro osoby využívající
dopravu ČD.
od 1. 3. 2019 do funkce správce sokolovny p. K. G. Zároveň
mu po dobu funkce bude přidělen služební byt v sokolovně čp.
119. Smlouva o výkonu funkce bude uzavřena na dobu 1 roku s
3 měsíční zkušební dobou.
rozpočtové opatření č.1/2019.
žádost SRPŠ Lukavice o povolení veřejně přístupné hudební
produkce – Lukavského plesu dne 1. 3. 2019.
termín konání Srazu rodáků dne 4. 6. 2022.
úkol finančnímu výboru, do příštího zasedání připravit
zhodnocení efektivnosti provozu multikáry a návrhu řešení
vozového parku včetně možnosti pořízení elektromobilu s
aktuálně poskytovanou dotací 500 tis.
poskytnutí finančního daru narozenému dítěti – žadatel
D. R.
návrh budoucího financování Sdružení obcí Orlicko, včetně
CSS, OHP a MAS, který předpokládá náklady 80 Kč/obyvatele
ročně.
Zadání Změny č. 2 územního plánu Lukavice.
po seznámení s cenovou nabídkou (40 tis. Kč+DPH)
advokátní kanceláře Mgr. Zwyrtek – Hamplové o podmínkách
právních služeb ad hoc ve věci prodeje stavebních parcel
schvaluje uzavření smlouvy s touto advokátní kanceláří.
po seznámení s cenovými nabídkami na nákup nového
elektromobilu (cena 1.250.000 Kč, možnost dotace 500 tis. Kč) a
ojeté Multicar (330.000 Kč + DPH), schválilo nákup ojeté
Multicar.
uzavření darovacích smluv a hodnotu poskytnutého
finančního daru takto:
SRPŠ při ZŠ a MŠ Lukavice – 31.000 Kč
Orel jednota Lukavice – 10.000 Kč
Myslivecký spolek Lukavice Letohrad – 10.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice – 49.000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní
organizace Letohrad – 7.000 Kč
SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Lukavice – 44.500 Kč
ZO Českého zahrádkářského svazu Lukavice – 29.000 Kč
Pravidla pro poskytování finančního daru narozeným dětem
Vzalo na vědomí:
informaci starostky o objednání publikace „Orlickoústecko z
nebe“ s rozšířenou prezentací o naší obci.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lukavice ze
dne 11.12.2018. Přezkoumané období 1.1.2018 – 11.12.2018.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
informaci starostky o jednání s účinkujícími pro plánovaný
Tříkrálový koncert dne 11.1.2020.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukavice
za rok 2018. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
seznámení se znaleckým posudkem na stanovení ceny
obvyklé pro budoucí prodej zasíťovaných pozemků.
informaci starostky o podané žádosti o dotaci na instalaci
wi-fi sítí v projektu WIFI4EU. Dotace je poskytována ve výši
100 %.
I. Severová, starostka

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019

Ohlášení pálení

Letošní Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost a požehnání do
našich domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho
okolí, kteří ji potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho, že
dokážeme i v dnešním světě spolupracovat na společném díle:
Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky
dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS smysluplnou akci, do které se již
19 let obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se
vůbec nepodobá nádhernému stromu, který z něho jednou
vyroste. Přesto mají sílu a schopnost, aby přinesly trvalý užitek.“
Basil Veliký
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní
charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem vám, kteří jste se na
Tříkrálové sbírce podíleli buď jako dobrovolníci nebo
přispěvatelé.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz
Markéta Drmotová

Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně
zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona
fyzické osobě pokuta až ve výši 25 tisíc korun, právnické osobě a
podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše
500 tisíc korun.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také
právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování
hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit
odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno,
zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a
nevznikl z něj požár.
Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně
přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném
prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí)
je vhodné předem ohlásit. HZS nabízí možnost nahlásit pálení
on-line prostřednictvím webových stránek
https://paleni.izscr.cz/. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas
pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu a přijatá
protipožární opatření.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak
zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
Pravidla pálení biologického odpadu:
·
Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.
·
Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí
(např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce
dostatek vody popř. jiné hasební látky.
·
Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte
vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
·
Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se
nevymknul kontrole a nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
·
Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se,
že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě
zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky,
které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň
roznést do okolí.
·
Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném
místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů,
seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se
vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s
výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť
míst se nesmí spalovat materiál v lese.
·
Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez
přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
pověřena.
·
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny.
Nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených
ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné
materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících
chemické látky je zakázáno.
Pokud se oheň vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole,
les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší
podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a
ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Tříkrálová sbírka 2019
výsledky vybraných obcí v okrese Ústí nad
Orlicí
obec/počet skupin/vybráno Kč
Dlouhoňovice 2 / 25 733 Kč
Dolní Dobrouč 22 / 111 701 Kč
Hejnice 1 / 9 821 Kč
Helvíkovice 3 / 12 232 Kč
Hnátnice 6 / 29 564 Kč
Jablonné n. Orl. 24 / 81 971 Kč
Klášterec n.Orl. 2 / 12 315 Kč
Králíky 13 / 81 354 Kč
Kunvald 10 / 29 589 Kč
Letohrad 39 / 248 526 Kč
Líšnice 4 / 29 334 Kč
Lukavice 10 / 67 469 Kč
Mistrovice 5 / 35 633 Kč
Nekoř 11 / 45 903 Kč
Písečná 6 / 29 884 Kč
Šedivec 2 / 16 532 Kč
Verměřovice 5 / 21 603 Kč
Žamberk 12 / 94 655 Kč
Žampach 2 / 8 706 Kč
celkem 603 / 3 078 392 Kč

Už jste vyplnili a odevzdali souhlas?
Přílohou prosincového Občasníku byl tiskopis Souhlas/nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se o
souhlas se zasíláním gratulace k životnímu výročí, se
zveřejňováním v Občasníku či s hudební gratulací v místním
rozhlase. Dotazník je nutné vyplnit za každou osobu zvlášť a
odevzdat ho i v případě, že se zpracováním osobních údajů
nesouhlasíte. Pokud tiskopis nemůžete najít, najdete ho na
obecních stránkách nebo se stavte na obecním úřadě, kde ho
můžete přímo vyplnit.
S. Řeháková, administrativa

OBČANSKÁ PORADNA INFORMUJE
JAK POSTUPOVAT PŘI STANOVENÍ / VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO
Rozvedli jste se? Rozešli jste se s partnerem/partnerkou a máte spolu nezletilé děti? Byly Vám děti svěřeny do péče, ale druhý z
rodičů neplatí výživné?
Musí být výživné stanoveno soudně?
Nemusí, pokud se rodiče dokážou dohodnout.
V případě rozvodu manželství je úprava poměrů nezletilých dětí podmínkou, aby soud manželství rozvedl.
Jak lze soud žádat o stanovení výživného?
K soudu je třeba podat Návrh na stanovení výživného. Tento návrh se podává k okresnímu soudu dle trvalého bydliště nezletilých dětí.
V návrhu rodič může sám navrhnout částku, která mu bude připadat přiměřená. Případně může uvést, že výši ponechá na posouzení
soudu. Obecně se doporučuje částku uvést. Návrh je osvobozen od soudních poplatků.
Jaká je přiměřená výše výživného?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Při stanovení výživného se vychází nejen z příjmů obou rodičů, ale také z jejich podílu na
péči o děti a z potřeb dítěte.
Jak výživné vymáhat, pokud druhý z rodičů neplatí?
Pokud máte v ruce pravomocné rozhodnutí o výživném, pak můžete začít výživné vymáhat prostřednictvím exekutora či soudu (návrh
na výkon rozhodnutí). Pokud jste měli jen ústní či písemnou dohodu, která je opakovaně porušována, doporučujeme co nejdříve podat
Návrh na stanovení výživného k soudu, přiložit k návrhu písemnou dohodu a vymáhat výživné i zpětně. Výživné lze vymáhat až 3 roky
zpětně.
Kdy mohu podat trestní oznámení?
Trestní zákoník stanoví jako trestný čin neplacení výživného po dobu čtyř měsíců. V tomto případě rodiči, který výživné neplatí, hrozí
odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Je tedy potřeba zvážit, zda podáním trestního oznámení získáte něco jiného než
zadostiučinění. Pokud bude rodič ve vězení, pravděpodobnost vymožení výživného se značně snižuje.
Jak probíhá vymáhání prostřednictvím exekutora?
Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení. Za účelem vymáhání výživného se neplatí žádná záloha či poplatek za
vymáhání. Po zahájení exekuce už vše potřebné zajistí exekutor. Pokud rodič pracuje, mohou být prováděny srážky ze mzdy, dále může
být zablokován účet a jestliže tyto dva způsoby nepostačují, pak také může dojít k prodeji majetku.
Kdy se výživné promlčuje?
Výživné se nepromlčuje jako celek, ale postupně se promlčují jeho jednotlivé měsíční částky. V případě, kdy bylo výživné stanoveno
soudem, tak jednotlivé splátky se promlčí po deseti letech. Jednotlivé splátky výživného, které si mezi sebou partneři ujednali pouze
písemnou dohodou, se promlčí po třech letech.
Pokud potřebujete více informací nebo chcete pomoci sepsat některý z návrhů, můžete se obrátit na naši občanskou poradnu
osobně, na tel. 734 281 415 či na email: poradna@uo.hk.caritas.cz.

V lednu 2019 zahájilo svou činnost Krizové centrum Žamberk, které provozuje Centrum J. J.
Pestalozziho. Doposud byla krizová pomoc dostupná až ve Svitavách nebo v Chrudimi. Krizová
pomoc nabízí okamžitou pomoc lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit
vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči (ztráta blízkého člověka, nezvládání
životních změn, problémy v rodině, vztazích, práci). Odborné sociální poradenství je určeno
každému, kdo potřebuje odbornou poradenskou podporu při řešení nastalé situace. Nejčastěji
pomáhá řešit problémy s bydlením a nezaměstnaností či při jednání na úřadech a institucích.
Služba Asistovaný kontakt je určena rodinám, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně
právní ochrany dětí. Hlavním cílem je především pomoci dětem, jejichž situace se z různých
důvodů na straně rodinných vztahů stala složitou (rozpad rodiny, problémy při výchově dětí,
obnova kontaktu s rodičem).
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně.
Místo poskytování služby: Masarykovo náměstí 86, Žamberk, tel. 725 838 129,
email: kcza@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz

Postup při odevzdávání tříděného odpadu
Po naplnění pytle s tříděným odpadem je potřeba pytel zavázat, označit příslušnou nálepkou (malá samolepka s číselným kódem,
NIKOLIV SE JMÉNEM, které jste obdrželi po zaplacení poplatku za svoz odpadu) a odevzdat pytel na místo, ze kterého jsou odváženy
popelnice s komunálním odpadem ve dny uvedené ve svozovém plánu na rok 2019.
Každý druh odpadu je svážen zvlášť a v jiný čas, proto je nutné pytle připravit ke svozu ráno po 5. hodině, případně předchozí večer, a
postavit viditelně jednotlivé druhy odpadu tak, aby nebyl zakryt např. 1 pytel s papírem několika pytli plastů.
Pro zachování čitelnosti v případě deště nebo chumelení je lépe nálepku označující pytel s odpadem přelepit izolepou.
Vytříděný odpad je bodově ohodnocen a bude zohledněn v poplatku za svoz odpadu pro rok 2020
tříděný papír……………hmotnost 10 kg ………….1 bod
tříděné plasty………….hmotnost 2,5 kg …………2 body
hodnota bodu činí Kč 6,nápoj. kartony………..hmotnost 2 kg……………. 2 body
Do systému slev bude započítáno maximálně 10 ks pytlů každého jednotlivého druhu na osobu a rok, tj. 10 pytlů vytříděného papíru +
10 pytlů plastů + 10 pytlů nápojových kartonů (celkem 30 pytlů vytříděného odpadu na osobu a rok).

TŘÍDÍCÍ TAHÁK
Víte, kam se starým kartáčkem na zuby, s rozbitým zrcadlem, se špinavým polystyrenovým jídelním boxem, nebo s použitými kávovými
kapslemi?
Papír – noviny, časopisy, letáky, kartony, hladká a vlnitá papírová lepenka, balící a kancelářský papír, papírové sáčky, sešity, knihy bez
pevné vazby. Mezi papír NEPATŘÍ uhlový a voskovaný papír, pleny, hygienické potřeby, papírové kapesníky a utěrky, papír s laminací,
fotky a fotografický papír, pečící a uhlový papír, papír jakkoliv znečištěný nebo mokrý, plata od vajec, roličky od WC papíru ani účtenky z
obchodů.
Plasty – sešlápnuté a prázdné PET lahve, čiré plastové folie a obaly bez potisku – strečová folie, plastové kelímky, igelitové tašky, obaly
z celofánu, plastové hračky a potřeby pro domácnost, drobné kousky polystyrenu (nikoliv zbytky stavebního), plastové obaly na CD a
DVD, síťky na ovoce, kartáče na nádobí, rukojeť kartáčku na zuby, plast. Jídelní termoboxy, vaničky od ovoce a zeleniny. Mezi plasty
NEPATŘÍ např. molitan (houbičky na nádobí), pryž, elektrické kabely, tuby od pleťových maseka zubních past, silonové punčochy,
blistry od léků, výrobky z PVC jako jsou podlahové krytiny a novodurové trubky, stavební polystyren.
Nápojové kartony jsou obaly vyrobené z více vrstev materiálu, např. obaly od džusů, vína, mléka apod. Do tetrapacku NEPATŘÍ sáčky
od kávy a od potravin v prášku, obaly od bramborových lupínků.
BIO odpad – do hnědých popelnic patří tráva, plevel, zbytky pečiva, obilovin, vajec, košťály i celé rostliny, seno, sláma, zemina z květin,
hobliny a piliny, padané ovoce, slupky z ovoce a zbytky zeleniny, listí a drcené větve, kávový i čajový odpad (včetně filtrů), papírové
kapesníky.
Do bio odpadu NEPATŘÍ pleny, maso, kosti, oleje a tuky, tekuté, silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá zvířata, kočkolit,
biologicky nerozložitelné odpady, uhelný popel, smetky z ulice, sáčky z vysavače, cigaretové oharky, hnůj, slepičí trus, podestýlka z
chovu drobných zvířat, exkrementy zvířat.
Podrobnější informace najdete na adrese jaktridit.cz

S čím si nejčastěji lidé nevědí rady
Co s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
·
použitý rostlinný olej slít do nějaké plastové nádoby a vytřídit do nádob na kuchyňské oleje (dříve žlutá, nově zelená
popelnice na 3 místech v obci)
·
plastovou lahev od oleje je nutné důkladně vymýt minimálně jarovou vodou z mytí nádobí, nesmí obsahovat žádné zbytky
mastnoty, jinak by způsobila komplikace při zpracování; jinak radši vyhodit do kontejneru na směsný odpad
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
·
Mobilní sběr
Co s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?
·
zmačkat do větší hliníkové koule, takto tenký hliník by jinak shořel
·
sběrné suroviny nebo při mobilním sběru 2x ročně
Co se může a nemůže dávat do kompostu?
·
NEPATŘÍ tam zbytky masa, kosti, mastná jídla nebo oleje, ani shnilé ovoce či zelenina. Jen zbytky z kuchyně rostlinného
původu, stejně tak zbytky zeleně, piliny, dále na kousky natrhaný papír, čajové sáčky, kávový lógr nebo skořápky od vajec.
Co s kávovými kapslemi?
·
Obal je kombinací různých materiálů, kapsle nelze recyklovat jako celek. Buď je hoďte do směsného odpadu, nebo je musíte
rozebrat:
·
plastová nádobka patří do žlutého kontejneru na plasty (vložte více kapslí do sebe, do komínků, jinak je na dotřiďovací lince
kvůli jejich velikosti nezachytí)
·
kávovou sedlinu lze použít jako hnojivo k rostlinám nebo vytřídit do bioodpadu
·
víčko, které je z kompozitního materiálu, patří do směsáku, nejde recyklovat.
Z d r o j : h t t p s : / / w w w. i d n e s . c z / e ko n o m i k a / t e s t - a - s p o t r e b i t e l / t r i d e n i - o d p a d - p l a s t - p a p i r - s k l o - ko v - k a r t o n - o b a l - j a k tridit.A190124_135750_ekonomika_svob/7#space-a

V tomto případě ten kdo odevzdával odpad, reagoval správně na barvu – žlutá = plast. Bohužel čtení už bylo
nad jeho síly, neboť přehlédl nápis jako …… (velký), že popelnice je určena pro sběr použitého kuchyňského
oleje. Popelnici naplnil prázdnými plastovými lahvemi. Snad tomu předejdeme i tím, že budeme měnit
smluvního partnera pro odběr tohoto druhu odpadu a žluté popelnice budou vyměněny za tmavě zelené.
Budou opět popsané, tak snad tam příště nějaký negramota nehodí sklo.

Pytlový sběr odpadů – nejčastější dotazy
Můžeme použít zbylé pytle z předchozích let?
Tříděný odpad je nutné odevzdat v pytlích, které jste obdrželi letos při zaplacení poplatku. Dodržujte stanovenou barevnost pro
jednotlivé druhy odpadu – papír modrá, plast žlutá a tetrapack oranžová (na pytlích je to napsáno).
Odvezou nám málo naplněné pytle?
Každý pytel s vytříděným odpadem, který bude označen samolepkou s příslušným kódem vám bude odvezen, nebude vám však
uznána sleva na poplatku za odpad na příští rok.
Můžeme odevzdávat tříděný pytlovaný odpad při „velkém sběru“?
Při tzv. „velkém sběru“ tj. 22. března a 26. září jsou sváženy pouze odpady velkoobjemové. Pokud odevzdáte odpad v pytlích, i když
bude označen čárovým kódem, nebude vám z technických důvodů započítána sleva (jezdí auta bez čteček).
Odvezou nám neoznačený pytel?
Neoznačený pytel Vám bude odvezen, logicky Vám však nemohou být započteny body pro slevu na poplatku pro rok 2020.
Mám hodně plastů, můžu dostat víc samolepek?
Samolepek dostanete kolik budete chtít, ale do slevy se započítá pouze 10 ks, abychom
zabránili převážení odpadů z jedné obce do druhé.

DĚKUJEME ŽE TŘÍDÍTE!
Připomínáme, že poplatky za odpady a poplatek za psy byly splatné 31. 3. 2019
Od 10. dubna 2019 je možné platit i platební kartou přímo na obecním úřadě
Přehled odevzdaných tříděných odpadů si můžete ověřit na
www.obeclukavice.cz/odpady-carove-kody

Na webu si můžete zkontrolovat jak třídíte a kolik jste ušetřili
Jak jsme slibovali při předávání čárových kódů, že si budete moci zkontrolovat aktuální stav třídění, tak už jsme splnili. Na
obecních stránkách na odkaze https://www.obeclukavice.cz/odpady-carove-kody najdete seznam již odevzdaných pytlů s
tříděným odpadem – plast, papír, nápoj.karton. Po
vyhledání svého čísla kódu (viz obrázek) si můžete
ověřit počet odevzdaných pytlů a dosud získanou
slevu na poplatku pro příští rok. Pokud si s tím
nebudete vědět rady, stavte se na úřadě, rádi vám vše
názorně
ukážeme.

Během čtyř sběrů, které dosud proběhly, byl odevzdán následující počet pytlů:

Informace z Občanské poradny Ústí nad
Orlicí
Novela insolvenčního zákona
nabude účinnosti od 1. 6. 2019. Podle nových pravidel dlužník
splní podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí
alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5
let vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě
požadovat, aby uspokojil pohledávky svých nezajištěných
věřitelů alespoň ve výši 30 %. Novela také nabízí zvýhodnění pro
starobní i invalidní důchodce.
Zvyšuje se příspěvek na péči
Příspěvek na péči je sociální dávka určená nemocným a
nemohoucím, kteří se kvůli vážnému zdravotnímu stavu
neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností.
Od 1. 4. 2019 dojde k automatickému navýšení příspěvku na 19
200 Kč pro děti i dospělé ve IV. stupni závislosti, jestliže
nevyužívají pobytové sociální služby. Při využití takových
služeb částka zůstane stejná jako v předešlém roce, tj. 13 200 Kč.
Od 1. 7. 2019 se zvýší příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti.
Pro osoby mladší 18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro starší
na 12 800 Kč za předpokladu, že také nevyužívají pomoc
poskytovatele pobytových sociálních služeb.
Ruší se karenční doba
Od 1. 7. 2019 bude zaměstnancům náležet náhrada mzdy nebo
platu i za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti.
Doposud zaměstnavatel hradil náhradu mzdy až od 4. pracovního
dne. Zaměstnavatel tak bude vyplácet náhradu mzdy za celých
prvních 14 dní, kdy bude zaměstnanec v pracovní neschopnosti.
Od 15. dne nemoci má zaměstnanec nárok na nemocenskou od
ČSSZ.
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.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUKAVICE, OKRES ÚSTÍ
NAD ORLICÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
se uskuteční dne 13. 5. 2019 od 9:00 do 11:00 hod.
a od 12:00 do 14:hod.
Kritéria přijímacího řízení:
Od září 2017 s účinností od 1. ledna 2017 -povinné předškolní
vzdělávání, kdy dítě do 31. 8. 2019 dosáhne pátého roku.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let věku
(školský zákon).
Zdravotní způsobilost, následně doložená potvrzením lékaře.
Přednostně budou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu.
Žádosti podané v průběhu školního roku 2019/2020 nemusí být
vyhověno -kapacitní důvody.
K zápisu se dostaví i zákonní zástupci dětí, kterým by dítě
nastupovalo k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního
roku 2019/2020.
S sebou je potřeba mít rodný list dítěte a občanský průkaz.
www: zs-ms-lukavice.cz

email: ms@zs-ms-lukavice.cz

Kam jdou vaše daně a kolik jich nakonec skončí v obci?
Daňové příjmy a rozpočtové určení daní
Rozpočtové určení daní je soubor zákonem stanovených
pravidel, která vymezují, komu příslušná vybraná dan nebo její
část plyne. Jinými slovy, rozpočtové určení daní představuje klíč,
na jehož základě Finanční správa ČR přerozděluje inkaso z
vybraných daní mezi příslušné příjemce, tj. mezi obce, kraj a stát.
Podle toho, zda vybraná daň, resp. její podíl náleží jen jednomu
subjektu nebo ji poměrově sdílejí i ostatní subjekty, (tj. stát,
kraje, obce), se rozlišují daně výlučné a sdílené.
Mezi výlučné daně obcí se řadí daň z nemovitých věcí. Obcím
přísluší 100 % výnosu této daně, a to podle toho, kde se
nemovitost nachází. Mezi výlučné daně patří i výnos daně z
příjmů právnických osob v případě, kdy je poplatníkem této daně
obec.
Sdílené daně – obce se podílejí na části výnosu daně z přidané
hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmu
právnických osob. Konkrétně obcím přísluší 23,58 % z
celostátního výnosu těchto daní.
Tato část sdílených daní se dále rozdělí mezi jednotlivé obce
na základě upraveného počtu obyvatel (78 %), prostého počtu
obyvatel (10 %), počtu žáků v MŠ a ZŠ (9 %) a rozlohy území (3 %).
Koeficienty postupných přechodů, na jejichž základě se stanoví
upravený počet obyvatel, zajišťuje, aby při přechodu mezi
jednotlivými velikostními kategoriemi nevznikaly skokové rozdíly
v daňových příjmech. Zvláštní koeficienty jsou pak stanoveny pro
Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň.
Speciální úpravu rozpočtového určení má daň z hazardních
her. Z tzv. technických her profitují pouze obce, na jejich území je
provoz technického zařízení povolen (a to bez ohledu na to, že
větší část „technických“ hazardních her je v dnešní době
provozována na internetu). Zatímco sdílení ostatních her
funguje podle stejných pravidel, jako je tomu u DPH a příjmových
daní. Tato skutečnost způsobuje značné zvýhodnění úzké
skupiny obcí, jejichž daňový výnos na obyvatele se pohybuje
vysoko nad celostátním průměrem.
Mimo to obce získávají 1,5 % výnosu daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti. Mezi jednotlivé obce se pak příslušná
část inkasa této daně přerozděluje na základě počtu
zaměstnanců, kteří mají v dané obci místo výkonu práce. Výnos
této složky rozpočtového určení daní dosahuje přibližně 500 Kč
na 1 zaměstnance.
Mechanizmus rozdělování
Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na
sdílených daních v aktuální vyhlášce je počet obyvatel obce k 1.
lednu podle bilance obyvatel České republiky zpracované
Českým statistickým úřadem, započtená výměra katastrálních
území obcí k 1. lednu podle údajů Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního, počty dětí a žáků k 30. září
předchozího roku podle dokumentace škol vedené podle
školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci předchozího
roku. Finanční úřady předávají České národní bance převodní
příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca
5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním
hrubém výnosu vybraných daní, pokud přesáhnou částku 500 Kč.
obecní úřad

Pokyny pro realizaci stavby a připojování
kanalizační přípojky
Před vlastní realizací kanalizační přípojky je nutné odsouhlasit napojení, trasu, hloubku a způsob přepojení
provozovatelem kanalizace i v případě zpracované PD!!!!
V případě provádění zemních prací a montáže kanalizace svépomocí je nutné před záhrnem požádat
pracovníka provozovatele o její kontrolu (spád, podsyp, obsyp potrubí) a fotodokumentaci, která slouží k
vytvoření pasportu jednotlivých přípojek a kontrole napojení pouze splaškových odpadních vod!!!!!!!
Materiál, který bude použit na napojení bude jednotný a to PVC DN 160 SN 8, příslušné tvarovky popř. kan.
šachty. Detail napojení u objektu, bude individualní.
Vytyčení inženýrských sítí (lektrika, plyn atd.) na pozemcích zajistí a odpovídá za ně vlastník pozemků.
Provozovatel = VENCL-SERVIS Vodovody kanalizace s.r.o., Žamberk Ing. Jiří Vencl 777 756 391
Realizační firmy:
1.
VENCL-SERVIS Vodovody kanalizace s.r.o., Žamberk
Ing. Jiří Vencl 777 756 391
2.
MORAVA-EXPRES s.r.o., Miroslavské Knínce
p. Cekovský 603 167 665
Lze oslovit i jiné firmy nebo pracovat úplně nebo částečně svépomocí.

Nabídka prací a dodávky materiálu

Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2019
oblast: Letohrad - Žamberk - Lanškroun

TERMÍN
27.-28.4.2019
1.5.2019
4.-5.5.2019
8.5.2019
11.-12.5.2019
18.-19.5.2019
25.-26.5.2019
1.-2.6.2019
8.-9.6.2019
15.-16.6.2019
22.-23.6.2019
29.-30.6.2019
5.7.2019
6.-7.7.2019
13.-14.7.2019
20.-21.7.2019
27.-28.7.2019
3.-4.8.2019
10.-11.8.2019
17.-18.8.2019
24.-25.8.2019
31.8.-1.9.2019
7.-8.9.2019
14.-15.9.2019
21.-22.9.2019
28.-29.9.2019
5.-6.10.2019
12.-13.10.2019
19.-20.10.2019
26.-27.10.2019
28.10.2019
2.-3.11.2019
9.-10.11.2019
16.-17.11.2019
23.-24.11.2019
30.11.-1.12.209
7.-8.12.2019
14.-15.12.2019
21.-22.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
28.-29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
1.1.2020
4.-5.1.2020

POSKYTOVATEL

ABE Dent Lanškroun s.r.o.
ABE Dent Lanškroun s.r.o.

LaDentika s.r.o
MUDr. Valentová Hana
MUDr. Daniela Ježáková s.r.o.
VebDent s.r.o.
Veselý zoubek s.r.o.

MUDr. Radka Lomská s.r.o.
Veselý zoubek s.r.o.

Ecce Dent s.r.o.
Ecce Dent s.r.o.

VebDent s.r.o.

ABE Dent Lanškroun s.r.o.
ABE Dent Lanškroun s.r.o.

LaDentika s.r.o
MUDr. Valentová Hana
MUDr. Daniela Ježáková s.r.o.
MUDr. Marie Johnová, s.r.o.
Veselý zoubek s.r.o.

MUDr. Radka Lomská s.r.o.
Veselý zoubek s.r.o.

Ecce Dent s.r.o.
Ecce Dent s.r.o.

TITUL
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.

PŘÍJMENÍ
Appl
Beranová
Bílý
Bílý
Dunglová
Faltusová
Filipová
Hrdinová
Jedličková
Ježáková
Vebrová
Kopecký
Kulhánek

JMÉNO

ADRESA ZZ

Martin
Renata
Aleš
Aleš
Stanislava
Tereza
Jitka
Michaela
Zuzana
Daniela
Zdeňka
Milan
Filip

Dolní Čermná 222
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, Opletalova 567
Lanškroun, Opletalova 567
Letohrad, Tyršova 259
Lanškroun, Českých bratří 519
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Strážní 151
Bystřec 182
Letohrad, U Dvora 815
Žamberk, Raisova 814
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
Žamberk, Školská 834

MUDr. Lomská

Radka

Letohrad, Družstevní 815

MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.

Miroslav
Tereza
Vojtěch
Gabriela
Simona
Jan
Marie
Petr
Jana
Hana
Zdeňka
Eva
Lenka
Martin
Renata
Aleš
Aleš
Stanislava
Tereza
Jitka
Michaela
Zuzana
Daniela
Marie
Milan
Filip

Žamberk, Školská 834
Lanškroun, 5. Května 2
Žamberk, Raisova 814
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 330 (MOVIOM)
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Dolní Čermná 222
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, Opletalova 567
Lanškroun, Opletalova 567
Letohrad, Tyršova 259
Lanškroun, Českých bratří 519
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Strážní 151
Bystřec 182
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
Žamberk, Školská 834

MUDr. Lomská

Radka

Letohrad, Družstevní 815

MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Miroslav
Tereza
Vojtěch
Gabriela
Simona
Jan
Marie
Petr

Žamberk, Školská 834
Lanškroun, 5. Května 2
Žamberk, Raisova 814
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815

Mareš
Marková
Muthsam
Nováková
Pavlová
Špička
Špičková
Šrámek
Vacková
Valentová
Vebrová
Vítková
Vlasatá
Appl
Beranová
Bílý
Bílý
Dunglová
Faltusová
Filipová
Hrdinová
Jedličková
Ježáková
Johnová
Kopecký
Kulhánek
Mareš
Marková
Muthsam
Nováková
Pavlová
Špička
Špičková
Šrámek

TELEFON
465 393 266
465 642 267
465 324 829
465 324 829
972 324 447
467 771 918
465 325 212
465 322 907
465 642 990
608 427 960
465 613 441
739 374 787
465 613 103
465 620 358
465 613 103
465 322 897
465 613 441
604 749 331
465 676 822
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 642 267
465 324 829
465 324 829
972 324 447
467 771 918
465 325 212
465 322 907
465 642 990
608 427 960
465 622 216
739 374 787
465 613 103
465 620 358
465 613 103
465 322 897
465 613 441
604 749 331
465 676 822
465 631 154
456 631 274
465 621 551

Pravidla soutěže „Rozkvetlá Lukavice“
1) Soutěž vyhlašuje Obec Lukavice.
2) Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly „O největší výpěstek v Lukavici“

Pravidla soutěže „O největší výpěstek v Lukavici“
1) Soutěž vyhlašuje ČZS Lukavice ve spolupráci s Obcí Lukavice (dále jako pořadatelé).
2) Podmínky soutěže :
soutěž je vyhlášena pro všechny majitele rodinných domků nebo bytů v katastru obce
Lukavice. Objekty nebo jejich části přihlášené do soutěže musí být součástí výše
uvedených domků nebo bytů.
3) Pravidla soutěže:
- soutěž je vyhlášena pořadatelem na výroční schůzi ZO ČZS a tiskem v nejbližším obecním zpravodaji.
- do soutěže se může přihlásit každý majitel(ka) nebo spolumajitel(ka) výše uvedené nemovitosti
formou ústní, elektronické nebo telefonické přihlášky na níže uvedená kontaktní místa.
- podmínkou pro zařazení do soutěže je vyhotovení 1 soutěžního a 1 - 2 pomocných snímků nejlépe
elektronickým fotoaparátem, které provede přizvaný pořadatel. Alespoň z jedné fotografie musí být
patrná sounáležitost k místnímu objektu účastníka soutěže.
- termín uzávěrky příjmu přihlášek končí poslední úterý před vyhlášeným termínem Dne zahrádkářů –
tj. 3. 9. 2019.
- porota vybraná pořadatelem provede vyhodnocení. Vyhlášení výsledků a předání věcných odměn
proběhne při oslavě Dne zahrádkářů. Akce bude spojena s dalším kulturním programem.
4) Soutěžní kategorie vypsané pro rok 2019:
1) nejdelší výpěstek papriky, bez omezení druhu. Měří se délka od krku stopky plodu ke špičce v přímém
směru v přirozeném stavu (bez napřimování). Fotí a měří se přímo na rostlině před sklizní!!
2) největší průměr listů hlavy kapusty v přirozeném stavu, bez omezení druhu. Fotí se přímo na rostlině
na záhonu ještě před sklizní!!
3) kuriozita – jakákoliv neobvyklá přírodou vytvořená rarita na ovoci nebo zelenině nebo jiné rostlině bez
dalších omezení (1 foto samostatně, 1 foto s majitelem nebo členem rodiny)

Kontakty:
1) ČZS Lukavice Ing. Hubálek Oldřich
Telefon 774 562 882
2) Obecní úřad Lukavice, I. Severová nebo D. Dostálová
Telefon 465 621 425 nebo 602 381 416

Dokažte, že i Vy umíte něco vypěstovat! To ale nestačí, musíte se přihlásit!!

V neděli 10. března se netradičně v sokolovně, konala výroční schůze zahrádkářů. Tak jako v řadě jiných spolků i tady se konaly letos
volby. Dlouholetou činnost ve funkci předsedy ukončil p. František Dudek. Nejen výbor, ale celá členská základna mu poděkovala za
jeho aktivní a velmi obětavou práci ve prospěch lukavské organizace zahrádkářů. S poděkováním se připojil i člen územní rady ČZS Ing.
V. Michalička, který předal p. Dudkovi stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství, kterou mu udělila Republiková rada ČZS. P.
Dudek zústává členem výboru, ve funkci předsedy ho vystřídá dosavadní jednatel Ing. Oldřich
Hubálek.

Na výročce byla oceněna i práce členů Josefa Dolečka a Milady Najmanové.

Požáry v Pardubickém kraji v roce 2018
V roce 2018 bylo na území Pardubického kraje evidováno 928 požárů, což bylo o jednu třetinu více než v roce předcházejícím a
zároveň nejvíce za posledních 15 let. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 177,7 mil. Kč a byla téměř o 24 mil. Kč nižší než v
roce 2017. Uchráněné hodnoty ve výši 770 mil. Kč čtyřnásobně převýšily způsobené přímé škody. Při požárech bylo zraněno 77 osob
a pět osob přišlo o život.
Počet požárů se v důsledku nadprůměrně teplého roku 2018 s minimem srážek v Pardubickém kraji meziročně zvýšil o 36 % na 928
požárů (s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany). Během dvaceti let byl v kraji nejvyšší počet požárů zaznamenán v roce 2003
(973 požárů), druhý nejvyšší počet byl zaznamenán v roce 2018 a nejméně požárů bylo likvidováno v roce 2001 (555 požárů). Přímá
škoda způsobená požáry v roce 2018 činila v Pardubickém kraji 177,7 mil. Kč a byla téměř o 24 mil. Kč nižší než v roce 2017.
Z níže umístěného kartodiagramu je patrné, že v roce 2018 byl likvidován relativně větší počet požárů na severozápadě republiky než v
její východní části. Dlouhodobě se na nejvyšších pozicích počtem požárů přepočteným na 1 000 obyvatel umísťují okresy Ústeckého
kraje, v roce 2018 se ve srovnání 76 okresů ČR a Hlavního města Prahy mezi prvními šesti okresy umístily čtyři okresy z Ústeckého kraje.
Na nejnižších pozicích se obvykle umísťují okresy Zlínského kraje, v roce 2018 se všechny okresy umístily do dvanáctého nejnižšího
místa. Okresy Pardubického kraje se umístily počtem požárů na 1 000 obyvatel na 19. nejnižší pozici (okres Ústí nad Orlicí) až 37.
nejnižší pozici (okres Pardubice) v meziokresním srovnání.
Nejvyšší přímou škodu na 1 požár vykázal v roce 2018 okres Nymburk (633 tis. Kč), Kroměříž (541 tis. Kč) a Vsetín (417,5 tis. Kč); z
okresů Pardubického kraje se nejvýše umístil okres Pardubice na sedmé nejvyšší příčce (320 tis. Kč). Nejnižší přímá škoda byla mezi
okresy ČR evidována v okrese Ústí nad Labem (13 tis. Kč), Karviná (36 tis. Kč) a Ostrava-město (38 tis. Kč); nejnižší přímou škodu na 1
požár v rámci Pardubického kraje zaznamenal okres Chrudim, který se umístil na 26. nejnižší příčce (83,6 tis. Kč).
Na celkovém počtu požárů v ČR v roce 2018 se Pardubický kraj podílel 4,5 % a tento podíl byl v mezikrajském srovnání třetí nejnižší.
Nejvyšší podíl požárů evidovali hasiči ve Středočeském kraji (15,6 %), nejnižší podíl požárů byl zaznamenán v Karlovarském kraji (3,6
%).
Počet zraněných osob při požárech v České republice v roce 2018 činil 1 466, meziročně vzrostl o 74 osob. V Pardubickém kraji bylo v
roce 2018 zraněno 77 osob, což představovalo meziroční pokles počtu zraněných osob o 37 osob (tj. o 32,5 %, jedná se o nejvyšší
pokles v mezikrajském srovnání); v roce 2017 však bylo v kraji zraněno 114 osob, což představovalo maximum za posledních 20 let. V
důsledku požárů bylo v roce 2018 v České republice usmrceno 100 osob (o 8 osob více než v roce 2017). V Pardubickém kraji zemřelo 5
osob, přičemž v roce 2017 nezemřela v kraji v důsledku požárů žádná osoba.
Mezi okresy Pardubického kraje byl největší počet požárů v roce 2018 registrován v okrese Pardubice (328 požárů) a nejnižší v okrese
Svitavy (182 požárů). Nejvyšší přímé škody způsobené požáry byly evidovány v okrese Pardubice (105 mil. Kč), nejnižší v okrese
Chrudim (16 mil. Kč). Škody na zdraví a životě byly nejtragičtější v okrese Svitavy, kde v roce 2018 zemřely 4 osoby a 27 osob bylo
zraněno.
V roce 2018 likvidovali hasiči v Pardubickém kraji tři požáry, které spadaly do kategorie požárů se škodou větší než 10 mil. Kč. Největší
škodu za 40 milionů způsobil březnový požár v areálu Elektrárny Chvaletice. V srpnu vzplanul po samovznícení sena velkokapacitní
seník v Opatovci na Svitavsku, škody byly vyčísleny na 15,5 milionu korun.
K nejmenšímu počtu požárů došlo v roce 2018 v Pardubickém kraji v zimních měsících a dále v červnu a září. Téměř třetina všech požárů
byla likvidována v červenci a srpnu. Plané poplachy měly nejčetnější výskyt v říjnu, srpnu a únoru, nejnižší počty planých poplachů byly
evidovány v měsících březnu, červenci a listopadu.

Požár
Sedm jednotek hasičů likvidovalo v úterý 26. března v 12.45 hodin požár chalupy v Lukavici u Žamberka. Při příjezdu první jednotky na
místo byla již celá chalupa v plamenech. Průzkumná skupina hasičů zjistila, že uvnitř objektu se nikdo nenachází. Požár hasiči dostali
pod kontrolu v 13.08 hodin a zcela zlikvidován byl v 14.41 hodin. Hasiči nechali povolat na místo energetika k odpojení elektrické sítě.
Vodu hasiči čerpali z hydrantu.
Majitelka objektu chovala
poštolku a křepelku. Oba
ptáky převzala do péče
Záchranná stanice Pasíčka.
Škoda byla vyčíslena na 500
tisíc korun. Příčina je stále
vyšetřována.
Foto: HZS Pardubického kraje

Co říká o cenách nemovitostí statistika?
Mezi krajskými městy mají Pardubice páté nejlevnější stavební pozemky
Průměrné jednotkové kupní ceny stavebních pozemků byly v období 2015–2017 v kraji oproti celostátnímu průměru nižší o 33 %. V rámci celé
ČR se mezi městy s více než 50 tisíci obyvateli řadí ceny stavebních pozemků v Pardubicích na 10. místo za Prahu, Brno, Plzeň, Karlovy Vary,
České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové, Kladno a Liberec. Naproti tomu byly ceny stavebních pozemků v obcích do 2 tis. obyvatel v
období 2015–2017 v okrese Svitavy třetí nejnižší a v okrese Ústí nad Orlicí čtvrté nejnižší mezi všemi okresy ČR. Nižší byly pouze v okresech
Bruntál a Pelhřimov. Průměrné odhadní a kupní ceny stavebních pozemků v okresech Pardubického kraje podle velikosti obcí v letech 2008 až
2017 – tříleté průměry

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků jsou v obcích do 2 tis. obyvatel v okrese Pardubice téměř trojnásobkem cen pozemků v obcích
stejné velikostní kategorie v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí, přitom jsou o šestinu vyšší než ceny pozemků v obcích s 2–10 tisíci obyvateli na
Orlickoústecku. Ve městech s 10–50 tisíci obyvateli jsou v kraji nejvyšší ceny stavebních pozemků v okrese Chrudim; přispívá k tomu dobrá
dostupnost krajského města pro obyvatele města Chrudim. Přesto jsou ceny stavebních pozemků v Chrudimi na úrovni 64 % cen v krajském
městě. Ceny rodinných domů byly v roce 2017 v kraji nejnižší za posledních devět let
Průměrné jednotkové kupní ceny rodinných domů byly v letech 2015–2017 (tříletý průměr) v Pardubickém kraji na úrovni 79 % republikového
průměru. Mezi všemi kraji ČR byly průměrné ceny druhé nejnižší po Kraji Vysočina.
Z celkového počtu prodávaných rodinných domů v kraji v letech 2015–2017, o jejichž prodeji obsahovala daňová přiznání všechny náležitosti
potřebné pro statistické zpracování (hlavně znalecký posudek), jich bylo 64 % v obcích do 2 000 obyvatel. Nižší cena domů na venkově (oproti
celokrajskému průměru o 10 %) je dána nejen méně atraktivní polohou mimo hospodářská centra, ale též často vyšším průměrným
procentem opotřebení venkovských staveb. Z následující tabulky je patrné, že v kraji klesaly v letech 2008 až 2017 relativně nejpomaleji
jednotkové kupní ceny rodinných domů s opotřebením 50–75 %, přitom ceny odhadní klesaly nejpomaleji u nejvíce opotřebených domů; z
hlediska velikosti obce rostly pouze kupní ceny domů v obcích do 2 tis. obyvatel a v krajském městě.
Průměrné odhadní a kupní ceny rodinných domů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení v Pardubickém kraji v letech 2008 až 2017 –
tříleté průměry

Z územního hlediska byly v letech 2015–2017 v rámci kraje nejnižší kupní ceny rodinných domů v okrese Svitavy, přitom v okrese Ústí nad Orlicí byly
nejnižší jednotkové ceny domů ve městech s více než 10 000 obyvateli a v okrese Pardubice ceny starších nejvíce opotřebených domů. Jednotkové
kupní ceny byly v období 2015–2017 v pardubickém okrese v průměru téměř dvojnásobné oproti cenám v okrese Svitavy. Ve městě Pardubice se
jednotkové ceny rodinných domů řadily hodnotou 3 898 Kč/m3 za krajská města Brno (5 491 Kč/m3), Plzeň (4 860 Kč/m3), Liberec (4 531 Kč/m3) a
Hradec Králové (3 964 Kč/m3).
Zdroj: ČSÚ

11. ročník Petropavlovského nohejbalového turnaje.
V sobotu 6. dubna proběhl již 11. ročník Petropavlovského nohejbalového turnaje losovaných dvojic. Sportovní klání se tradičně
uskutečnilo v lukavské Sokolovně, která sportovcům poskytuje vynikající zázemí. Do turnaje se přihlásilo 16 hráčů, o dvojicích rozhodl
los. Celkem se odehrálo 24 utkání hraných na dva, a od čtvrtfinále na dva vítězné sety, které rozhodly o vítězích turnaje. Zajímavostí
letošního turnaje byla jeho vyrovnanost, kdy ve 24 zápasech byl 10x dosažen výsledek setu 10:9.
Vítězové turnaje získali na rok putovní pohár. Hráči na
druhém a třetím místě si odnesli nohejbalové trofeje, každý
medaili, diplom a další věcné ceny. Ty získali i další účastníci,
kteří skončili pod stupni vítězů. A bylo opravdu z čeho vybírat.
Je třeba poděkovat zejména sponzorům turnaje, kterými byly
firma Dibaq, a.s. Helvíkovice, SUPŠ hudebních nástrojů a
nábytku v Hradci Králové osobně zastoupená p. Zdeňkem
Hlaváčkem, a firma Škoda Auto, a.s.

Celkové pořadí turnaje:
1.místo - Patrik Kubíček (Líšnice) a David Jedlička (Pěčín)
2.místo - Roman Musil (Písečná) a Libor Musil (Písečná)
3.místo - Jakub Komůrka (Žamberk) a Roman Zecha
(Žamberk)
4.místo - Jiří Matoušek (Praha) a František Knápek (Žamberk)
5.místo - Michal Kristek (Žamberk) a Jan Vrba (Písečná)
Na fotografii skoro všichni
6.místo - David Podolský (Rokytnice v Orlických horách) a Pavel Urbánek (Lukavice)
účastníci turnaje a Jitka Šafářová
7.místo - Roman Šafář (Žamberk) a Petr Bílý (Žamberk)
8.místo - Petr Doleček (Verměřovice) a Petr Jedlička (Dlouhoňovice)
Opětovně vynikající občerstvovací servis nohejbalistům a přítomným divákům zajistili Jitka a Roman Šafářovi. Turnaj na fotografiích
zachytil Jan Urbánek. Standardem byla perfektně připravená sokolovna a skvělá spolupráce s Vlastikem Severou a poprvé s Kamilem
Grunvaldem.
Na závěr patří poděkování všem, kteří byli na místě, ať už jako hráči, servis, nebo se jen přišli podívat.
Na další turnaj (tentokrát Vánoční) se můžeme těšit opět do Lukavice, letos 14. prosince.
Pavel Urbánek

Jarní úklid v režii mladých myslivců
V sobotu 6. dubna 2019 se kroužek Mladý myslivec a ochránce přírody spolu s dalšími dobrovolníky opět zúčastnil akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko.
Letos jsme uklidili další část naší obce, konkrétně Velkou stranu a Doly. Sešli jsme se ve 14 h na dětském hřišti u Sokolovny. Velice nás
překvapilo kolik se přišlo zapojit dětí. Celkem nás bylo 24 a z toho právě 19 dětí. Po rozdání rukavic a pytlů jsme vyrazili směrem k
cyklostezce. Pokračovali jsme k parku, poté přes Velkou stranu směrem k Dolům. Cestou jsme se rozdělovali na skupiny, abychom
uklidili větší plochu. U asfaltové cesty k letišti jsme všichni společně zasadili břízu, která bude připomenutím letošního úklidu. Na konci
jsme se sešli u ohniště u kapličky za fotovoltaickou elektrárnou a opekli si špekáčky.
Nachodili jsme něco okolo 7 kilometrů, posbírali 21 pytlů s odpadem, jednu pneumatiku, přední sklo od auta a kočárek. Většinu
objemu pytlů tvořil zemědělský odpad - igelity, vaky. Letos jsme byli velice spokojeni s účastí dětí, ale přece jenom většinu nepořádku
tvoří dospělí a tak by měli jít dětem příkladem a zúčastnit se také. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby tento nepořádek nevznikal a lidé
se naučili, že věci jako pneumatiky, plasty a další do přírody nepatří.
Všem zúčastněným velice děkujeme, největší obdiv patří těm nejmladším, že s námi zvládli celou trasu. Za podporu děkujeme obci
Lukavice, která nám dodala občerstvení a zajistila odvoz odpadu a také Mysliveckému sdružení Lukavice Letohrad.
Václav Barnet, Kristýna Martincová

První březnový den se konal již tradiční školní ples.
Návštěvníci mohli shlédnout taneční vystoupení žáků 5. ročníku,
moderní pojetí Charlestonu žamberecké skupiny Neon nebo
představení místních mažoretek se svítícími hůlkami. Tombola
byla bohatá, kapela se snad také líbila, takže věřím, že všichni se
ples užili. Díky bohaté účasti přesáhl letošní zisk částku 40 tisíc
Kč. Tyto peníze budou použity pro děti z naší základní a mateřské
školy na nákup nových pomůcek a her, což děti rozhodně potěší.
Ráda bych tedy poděkovala všem obětavým rodičům, kteří
pomohli s přípravou a organizací plesu.
Den dětí plánujeme oslavit v neděli 23.6. Těšit se můžete na
soutěže, rukodělný jarmark, ukázku výcviku policejních psů a
mnoho dalšího. Vezměte své děti a rozhodně přijďte, určitě to
bude stát za to!
Lenka Kašková, předseda SRPŠ při ZŠ a MŠ Lukavice

I naše škola je součástí JEDNOHO SVĚTA
Každoročně na jaře vyrazí v ČR cca 60.000 dětí a studentů do kina na největší mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských
právech – JEDEN SVĚT, který pořádá Společnost Člověk v tísni.
Letos do této velké „rodiny“ patřily i děti z naší ZŠ a MŠ v Lukavici, které měly možnost nahlédnout v rámci tří filmů do života dětí v
Indii, Kolumbii a v Alžírské poušti.
Ovšem jen návštěva festivalu našim dětem a učitelům nestačila. Ve vzájemné spolupráci vytvořili týdenní projekt POMÁHAT JE
NORMÁLNÍ, ANEB NA JEDNÉ LODI KOLEM SVĚTA ZA TÝDEN.
Každý den přinesl novou zkušenost, úžasný zážitek, poznání i zábavu.
Prohlédli jsme si výstavu Adopce na dálku. Povídali jsme si o zvycích a tradicích velikonočních nejen u nás, ale i ve světě. Užili jsme si
týmové aktivity, které byly zaměřeny nejen na zlepšení poznání světa, ale i k rozvoji vzájemné tolerance a pospolitosti. Psali jsme Jarní
pozdravy pro seniory do Pečovatelského domu v RK (Myslíme na Vás…), vyráběli jsme drobné dárečky pro naše budoucí prvňáčky (Ať je
nám tu spolu dobře.). A jako taková třešnička na dortu byla krásná výstava artefaktů z cest dětí, jejich rodičů, kamarádů, učitelů apod. v
prostorách naší školy.
Zdravíme Vás my všichni z Jednoho světa…tedy ze ZŠ a MŠ Lukavice
26. března po celý den byl v naší škole pro zájemce z řad veřejnosti
připraven Den otevřených dveří. Kdo chtěl, měl opravdu všude dveře
otevřené a mohl se seznámit nejen s prostředím školy, jejím
vybavením, ale i přímo se dotazovat vyučujících a personálu na
konkrétní věci, prohlédnout si fotky, videa, výrobky kroužků atd. Po
ochutnání volaly výborné koláčky, a kdo měl zájem, mohl zažít i tzv.
zpívanou prohlídku – speciálně složenou písničku, kterou žáci
představili celou školu a její aktivity. Tato písnička provázela po škole
mimo jiné i porotu soutěže Vesnice roku.

Zápis do 1. třídy
aneb ,,Tichý boj o prvňáčky“
Ve středu 10. 4. 2019 proběhl na naší škole
,,Duhový zápis do 1. třídy“. Budoucí prvňáčci si
vyzkoušeli některé školní aktivity – psali na tabuli,
vyplňovali pracovní listy, kreslili, vyprávěli, zpívali,
vyhledávali, porovnávali, počítali. To vše za přítomnosti jejich rodičů, kterým
tímto děkujeme za projevenou důvěru při výběru školy pro jejich děti. Moc si
jejich volby vážíme a věříme, že budou jejich prvňáčci v naší škole spokojeni
stejně jako ti, kteří ji letos opustí - letošní ,,páťáci“. O docházce u nás napsali:
,,Pro mě to znamenalo poznání nových lidí a také zážitky k nezapomenutí.
Tahle škola pro mě znamenala všechno. Byla to má první škola (kéž by byla i
poslední). Na tuto školu nikdy nezapomenu.“
(Lucka)
,,Na této škole se mi moc líbilo. Škoda, že na této škole není více tříd.“
(David)
,,GOOD.“
(Jirka)
,,Pro mě to znamenalo všechno. Nejde to popsat. Zažila jsem tady ty nejlepší
zážitky.“
(Kamča)
,,Docela dobrý, hlavně se mi líbilo, že to mám do školy blízko.“
(Petr)
,,Nechci z téhle školy jít pryč. Těch pět let pro mě znamenalo dobrý kolektiv.
Byla jsem tu ráda, skamarádila se s novými lidmi. Paní učitelky umí učivo
vysvětlit. A výlety jsem si vždy užila.“
(Gabča)
,,Tato škola je a byla pro mě vším a to tím nejlepším v životě, co jsem zatím
zažila... Už nikdy něco tak krásného nezažiju, jako bylo těchto pět let v
lukavické škole... Věřím, že na ni už nikdy nezapomenu.“
(Kája)
,,V této škole, těchto pět let bylo, jako bych se ocitl v ráji. Trochu mi vadilo, že
někdy ráno nebyly odemčené dveře.“
(Ondra)
,,Ztráta celé třídy. Byli jsme skupina a teď se rozpadneme. Pro mě to tady
znamenalo, že jsme jedna celá velká skupina a to jsme se občas pohádali. Ale
tomu nic nebránilo, omluvit se a dát se zase do kupy.“
(Denča)
,,Znamenalo to pro mě hodně. Nechci z této škol odcházet. Tato škola je pro
mě vším a mám na tuto školu hodně vzpomínek. Těch pět let v lukavické
škole už nikdy nezažiju (bohužel).“
(Simča)
O to více nás při těchto slovech mrzí, že jsme s některými okolními
školami sváděli v letošním roce ,,tichý boj o prvňáčky“, při kterém se často
sahalo až po nekalých praktikách jako je například zkreslování informací o
skutečné práci škol na menších obcích. Velice děkujeme za podporu všem
místním i ,,přespolním“ rodičům, kteří se nezdráhají svěřit své děti do naší
péče.
Počet žádostí o přijetí na naši školu v den zápisu ovlivnil i výskyt
neštovic v MŠ. Pro děti, které se nemohly z tohoto důvodu zúčastnit zápisu, byl
stanoven náhradní termín.
Všem budoucím prvňáčkům gratulujeme k přijetí a těšíme se na ně i
jejich rodiče při slavnostním zahájení školního roku 2019/2020, který
odstartujeme v pondělí 2. září 2019 projektem Všechno je naopak!!!
A co Vy rodiče? Jaké jsou Vaše zkušenosti s lukavskou školou? Napište nám svoje
názory a postřehy ať už pozitivní nebo negativní. Zveřejníme je v příštím čísle
Občasníku.
Kolektiv ZŠ a MŠ Lukavice

Zápis do 1. ročníku

Pyžamový den

Žáci na výstavě „Svět indických dětí“ v místním
kostele 6. 4. 2019

Předtančení na Lukavském plese

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Dne 17. ledna 2019 byly rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb. vyhlášeny volby do
Evropského parlamentu, a to na pátek a sobotu 24. a 25. května 2019, kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech
tradičně v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
Voličský průkaz
§ 30 zákona o volbách do Evropského parlamentu
Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na základě vydaného voličského
průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:
·
PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu (popř. zastupitelskému úřadu) nejpozději do
pátku 17. května do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost úřadu doručena). Žádost v listinné podobě musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče. Ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku.
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).
·
OSOBNĚ – v případě osobního požádání obecní úřad (popř. zastupitelský úřad) o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu
po prokázání jeho totožnosti příslušným dokladem sepíše úřední záznam; osobně lze o vydání voličského průkazu požádat
nejpozději do středy 22. května do 16:00 hodin, kdy se uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 9. května, a to:
·
osobně voliči,
·
osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí 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 (nejlépe do vlastních rukou).
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat jeho duplikát.
Formuláře žádosti a bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz – informační servis – volby.

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB
POSKYTOVANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LUKAVICI
Popelnice - nádoba
pozink 110 l ..... 820,- Kč
plast na kolečkách (černá)
120 l ..... 810,- Kč
240 l ..... 1 000,- Kč
Biopopelnice (hnědá)
120 l ….. 530,- Kč
240 l ….. 800,- Kč
Kontejner na bioodpad
100,- Kč (přistavení na žádost)
Nájemné za hrobové místo
urnový háj ............ 400,- Kč / 17 let
jednohrob ............. 700,- Kč / 17 let
dvouhrob ............ 1000,- Kč / 17 let
Kopírování, tisk
A4 jednostranná čb .............
A4 oboustranná čb...............
A3 jednostranná čb..............
A3 oboustranná čb .............
A4 jednostranná barevná .............
A4 oboustranná barevná...............
A3 jednostranná barevná..............
A3 oboustranná barevná..............
Laminování
A3 ........................... 40,- Kč
A4 ........................... 18,- Kč
A5 ............................ 9,- Kč
A6 ............................ 5,- Kč

2,-- Kč
4,-- Kč
4,-- Kč
8,-- Kč
10,-- Kč
20,-- Kč
20,-- Kč
40,-- Kč

Ubytování - turistická ubytovna
rezervace: 465 621 425
dvoulůžkový, čtyřlůžkový pokoj
.... 200,- Kč /osoba/noc
Doprava Multicarem … 300,- Kč / 1 hod
Traktůrek Avant
místní
400,- Kč / 1 hod
ostatní
500,- Kč / 1 hod
Lešení – půjčovné
pro budovy v katastru obce Lukavice
- 1 sada 4000,- Kč/měsíc; podlážka 0,50 Kč/den
pro budovy mimo katastr obce Lukavice
- 1 sada 6000,- Kč/měsíc; podlážka 1,- Kč/den
Při poškození podlážky 50,- Kč/ks; při ztrátě 100,- Kč/ks
(1 sada lešení = 200 m2 pohl.plochy = trubky 6m - 60ks,
trubky 4m - 80ks, trubky 2m - 100ks)
Pronájem zasedací místnosti … 1.500,- Kč / 1 den
(přednášky apod. ne oslavy)
Vysoušeč vlhkosti …………
150,- Kč / 1 den
Protipovodňové pytle
- dvoukomorový …………………. 27,- Kč / ks
- jednoduchý ……………………… 10,- Kč / ks
Pivní set (1 stůl + 2 lavice) ……….. 50,- Kč /víkend
Svatební obřad …………….……. 800,- Kč
Inzerce v občasníku
A6… 100,-Kč; A7… 50,- Kč
Účinnost od 1.1.2019, Schváleno v obecním zastupitelstvu
obce Lukavice usnesením č. 518/2018/13 dne 18.12.2018.

Třicet let „hlídal kasu“
Na valné hromadě T. J. Sokol Lukavice konané dne 8. 3. 2019 požádal o ukončení činnosti
hospodáře - pokladníka dlouholetý člen výboru T. J. Sokol br. Josef Houf.
V roce 1989 převzal pokladnu a účetnictví a nepřetržitě vykonával tuto funkci do konce
měsíce března letošního roku. Svoji funkci vždy vykonával zodpovědně a účetnictví vedl
pečlivě. Za více jak třicetiletou práci ve výboru a funkci hospodáře - pokladníka za T. J. Sokol
ještě jednou Josefe moc děkujeme.
A. Vítek, starosta T. J. Sokol Lukavice

Blbec k večeři

Klášterečtí ochotníci - Divadelní soubor Ledříček, vystoupili v neděli 24.března 2019 v lukavské sokolovně s divadelním představením
Blbec k večeři. Pořadatel - T.J.Sokol Lukavice si do kroniky zapíše počet diváků – 85. Je to hodně nebo málo v obci s 1100 obyvateli?

Ač to tak vypadá, nebylo původním záměrem srovnat výšku
sloupu veřejného osvětlení s výškou živého plotu. Jen se kácení
stromu tak trochu nepovedlo…

Vichřice Eberhard v neděli a v noci na pondělí 11. března v Česku
poničila milion kubíků dřeva. V Lukavici se jí podařilo srolovat
střechu na rodinném domě.
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