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Kopretina
Píšu jen to, co slyším
a vůbec si nevymýšlím.
A tak slyšte to, co říká
jedna prostá bílá kytka:
„Proč já nejsem nějaká jiná,
proč musím být kopretina?
Proč já nemohu říct lidem –
nechte mě růst a kvést s klidem.
Když kluk neví – má mě ráda –
kopretina strašně strádá.
Utrhnou květ, trhají listy,
aby si byli láskou jisti.
Děvče neví – má mě rád –
a hned mě jdou otrhat.
Ani neví, že mě bolet dělá,
jen, když doví se, co chtěla.
Lidi, prosím vás, rádi se mějte
a mně lístky netrhejte.
Chci vám dělat radost všady,
zdobím louky, cesty, sady.
Chceš-li vědět – má mě rád –
stačí lístky spočítat,
ať mohu dál růst a kvésti
a popřát vám v lásce štěstí.“
L. Paďour nejst.

Milí čtenáři, přejeme
Vám pohodové léto
strávené přesně podle
vašich představ a
načerpání nových sil,
které se budou hodit
třeba při budování
kanalizační přípojky…

Děkujeme naší jedinečné paní učitelce Jitce Němcové za báječných pět let na
škole v Lukavici. Žáci 5. třídy

Hasiči jedou po 7 letech opět na republiku!
Letošní rok začal opět intenzivním tréninkem v sokolovně. Připravovali jsme se na neoficiální mistrovství halové pohárové soutěže
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. Tentokrát nám štěstí nepřálo.... družstvo mladších obsadilo 9. místo a družstvo starších
5. místo, ale nevadí, příští rok to zkusíme znovu.
Další závody, na které se děti těší, byly v naší sokolovně, pozvali jsme Kunčice, Mistrovice, Dolní Dobrouč a společně jsme s nimi strávili
závodní páteční večer a sobotní dopoledne.
Když nám slezl sníh, tak začal trénink na plácku u Beranů, kde jsme běhali štafetu 4×60, štafetu dvojic, štafetu CTIF, útok CTIF a poctivě
jsme se připravovali na sezónu B-).
Na začátku května nás čekaly májové štafety ve Vysokém Mýtě, kde mladší i starší vybojovali první místa.
O týden později jsme vyrazili na dvoudenní závody o pohár obce Sv. Jiří, kde mladší i starší opět zvítězili.
Nejvíce jsme se těšili na okresní kolo hry PLAMEN v Mladkově. Děti místo páteční školy byly už brzo ráno připraveny u hasičárny. Po
příjezdu na místo jsme postavili stany na přespání. Poté jsme si poctivě vystáli fronty na disciplíny a večer ukončili volnou zábavou,
nebo diskotékou. Ráno nás budilo sluníčko, vůně letohradských koláčků a chuť dál závodit. Dětem se dařilo a opět si mladší i starší
přivezli domů zlaté medaile. Starší postoupili do krajského kola, které se konalo 14.-15.6. v Litomyšli.
Díky tomu nás čekal další trénink, abychom se předvedli v té nejlepší formě. V pátek 14. června jsme plni elánu vyrazili na městský
stadion v Litomyšli, kde jsme odpoledne ve velkém horku absolvovali 2 štafety a k tomu večer závod požárnické všestrannosti (my
říkáme „braňák“). Spalo se nám dobře – po prvním dnu jsme na svém kontě měli 2 první a jedno druhé místo a navíc jsme nespali v
našem vojenském stanu jako vždycky, ale přímo na stadionu na doskokové žíněnce. Paráda…. jen nebýt těch komárů… V sobotu bylo
opět velké teplo už od rána, takže jsme se průběžně máčeli v kádi připravené na požární útok. Čekaly nás další 3 disciplíny – byly to
nervy, ale s podporou našich fanoušku z řad rodičů jsme to tentokrát zvládli, takže jsme odpoledne mohli vystoupat na nejvyšší
stupínek. Vybojovali jsme zlaté medaile a postup do celostátního kola, které se bude konat od 29.6. do 1.7. ve Vlašimi.
Mezitím se rozběhla Orlickoústecká liga v požárním útoku. Jedná se o 8 závodů, které začaly na domácím hřišti v Lukavici, a to
vítězstvím mladších i starších žáků.
Také probíhala liga OSH
jednotlivců v běhu na 60 m s
překážkami pro rok 2018/2019.
Po 7 absolvovaných závodech
se do první pětky postupujících
do krajského kola, konán 15.6. v
L i t o my š l i , p ro b o j o va l i v
kategorii mladších: dívky Káťa
Kulhavá 2. místo, Simča
Škopová 3. místo a Emča
Kašková 5. místo a za chlapce
Filip Zedník 4. místo. Ve
starších: dívky Marťa Dudková
1. místo, Barča Hubálková 3.
místo a Kikča Kulhavá 5. místo.
A abychom se nenudili, tak k
tomu všemu ještě běhá dorost
(mládež mezi 13 a 18 lety) ligu
OSH jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami, kde se dětem také daří. Z okresního kola dorostu jich 8 z 10 zúčastněných postoupilo do
kola krajského. Jak se jim bude dařit, uvidíme 23.6.2019 v Lanškrouně.
Máme před sebou ještě spoustu závodů, tak nám držte pěstičky! A my se díky dobrému kolektivu těšíme na spoustu nových zážitků.
S pozdravem vedoucí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky
Květen
·
Tobiáš Moravec
„Lásce se učí dítě tím, že je milováno.“ — H. Ševčíková
Zdroj: https://citaty.net/temata/dite/

Blahopřejeme jubilantům
Srpen
·
Září
·
·
·
·
Říjen
·
·

Václav Dostál

70 let

Jacek Franiak
Josef Mužák
Marie Foglová
Lenka Haufová

50 let
70 let
80 let
50 let

Hana Sršňová
Jitka Vítková

60 let
60 let

„Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí“. W.Churchil

20. května oslavil pan Adolf Slavík 94. narozeniny. Muži na
neprozrazení věku nelpí tolik jako ženy. V případě p. Slavíka
je věk o to zajímavější, že je aktuálně nejstarším občanem
naší obce. Do dalších let mu touto cestou přejeme hlavně
pevné zdraví.

Vzpomínáme
Jiří Houdek 22. 6. 2019

64 let

28. dubna 2019 proběhlo v zasedací síni obecního úřadu vítání
občánků. Do řad lukaváků se zařadila Tereza Pražáková, Vítek a
Filip Mazurkiewiczovi, Kateřina Hűbnerová, Anna
Rosenbergerová a Leopold Paďour. Tak ať se vám noví lukaváci v
Lukavici dobře žije!

„Smrt je jen další cesta, kterou musíme jít.“ John Ronald Reuel
Tolkien

Knihovna
Místní knihovna bude otevřena
před prázdninami naposledy v
neděli 30. 6. 2019. Dveře čtenářům
otevře znovu v neděli 1. září 2019.

Novinkou od 1. září bude půjčování společenských
her pro všechny věkové kategorie, např. hry Tipni
si! Česko (od 12 let), Catan – Osadníci z Katanu ( od
10 let), V kostce! Pohádky (od 6 let), Večerníček
(od 4 let), Umí prase létat (od 5 let), Tvoje tvář má
známý hlas (od 11 let), Cortex 3 (od 8 let), Duplik
(od 8 let), Nikdy neříkej nikdy (od 18 let!) aj.
J. Lehká, knihovnice

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých jednáních 16.4. a 13.5.2019 mj.:
Schválilo:
-

na žádost SBD Letohrad o převzetí do vlastnictví
pozemku p. č. 413/1 v k.ú. Lukavice v Č. toto stanovisko:
Obec je ochotna bezplatně převzít do svého vlastnictví
část pozemku 413/1 a část pozemku 449/2 v rozsahu
cesta bez chodníku a bez vjezdů ke garážím, žadatel
uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu, sepsáním darovací smlouvy a vkladu do KN a
zajistí před převodem opravu části komunikace. OZ
ukládá starostce písemně odpovědět.

-

umístění sjezdu a napojení na místní komunikaci na
p.p.č.1406/24 k novostavbě rodinného domu
umístěného na p .p. č. 1406/81 v k. ú. Lukavice v Č.,
žadatel L. D. čp. 310.

-

předběžný souhlas s prodejem části pozemku p. č.
1977/1 (vyznačené v příloze žádosti), kterou podali
manželé J. a L. Š., Lukavice čp. 217. Žadatelé nechají
zhotovit na své náklady geometrický plán a následně
bude v OZ projednán záměr prodeje.

-

rozpočtové opatření č.2/2019 s kterým se zároveň mění
závazné ukazatele pro PO ZŠ Lukavice na rok 2019

-

OZ schvaluje provést plynofikaci objektu čp. 238, dle
cenové nabídky f. Gazterm – varianta č. 3 (nové kotle,
rozvody a topná tělesa) za cenu 239.416 Kč bez DPH.
Cena je bez zedn. prací, přívodu elektro, nátěru a
termost. hlavic.

-

Smlouvu o dílo č. 0306/2019/VOZ/01 s firmou KPV
Systém, na akci „půdní vestavba v základní škole č. p.
118 Lukavice“ za cenu 4.937.486,37 Kč bez DPH.

-

s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2017875/SOBS VB/02 (akce IV12-2017875 Lukavice,4368,SŽDC-SS100), pro pozemky
parc. č. 3539 a 4383 v k. ú. Lukavice v Č., za
jednorázovou náhradu 5.000 Kč.

Ostatní schválené podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední
desce obce.
-

komisi pro vyhodnocení nabídek a přípravu podkladů do
zastupitelstva (prodej pozemků lokalita U křížku) ve
složení: MUDr. Lenka Kristková, Ing. Oldřich Hubálek,
Martin Dudek.
- poskytnutí příspěvku Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČ 00426261, na nutnou
rekonstrukci budovy OS ČČK ve výši 5.000 Kč.
- záměr prodeje pozemku p.č. 456/17 v k.ú. Lukavice v
Čechách, kategorie ostatní plocha, jiná plocha, výměra 5
m2. Žadatel P. H., Lukavice čp. 334. Záměr bude
zveřejněn.
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova, ev.č. smlouvy OŽPZ/19/22960 o
poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč na akci
„Modernizace veřejného osvětlení – 1.etapa“.
- s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 Smlouvu o zřízení
věcného břemene . služebnosti č. IZ-122000383/VB/8,Žamberk, GAF-přeložka VN0561, pro
pozemek parc. č. 4383 v k. ú. Lukavice v Č., za
jednorázovou náhradu 1.200 Kč.
- vykoupení pozemku pod chodníkem p. č. 611/2 – 23 m2,
ost. plocha, ost. komunikace, za cenu 100 Kč/m2.
Prodávající – R. P., Letohrad.
- uspořádání veřejné sbírky na pomoc p. D. D., které
vyhořel dům, na zajištění základních životních a bytových
potřeb. Sbírka bude zahájena 1.7.2019 a bude ukončena
15.9.2019. Sbírka se bude konat na celém území České
republiky a bude prováděna způsobem příspěvků na
speciálně zřízený bankovní účet.
- uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Arch Ondřejem Skálou, IČ:
717 67 134 předmětem smlouvy je zhotovení „Změny č.2
územního plánu Lukavice“, za cenu 118.580 Kč vč. DPH.
- poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč na provoz
sociálních a zdravotních služeb Oblastní charity Ústí nad
Orlicí, Na Kopečku 356, 56151 Letohrad, IČ 44468920.
- záměr prodeje pozemku p. č. 524 v k. ú. Lukavice v Č., jiná
plocha, ost. plocha, výměra 165 m2 , žadatel M. Z.,
Lukavice 108.
vzalo na vědomí:
- odstoupení f. Wraget SB s.r.o. od zakázky „Půdní vestavba
v základní škole č.p.118 Lukavice“ s okamžitou platností
(doručeno 19.3.2019, firma měla zahájit práce v červnu
2019).
- odpovědi poptávaných firem na žádost o podání
informací o vázanosti předloženou nabídkou (k zakázce
malého rozsahu Půdní vestavba v základní škole č. p. 118 v
Lukavici).
- cenovou kalkulaci spoluúčasti na opravách vybraných MK
po stavbě kanalizace 5.973.099 Kč vč. DPH, souhlasí s
provedením oprav v tomto rozsahu a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo s f. MADOS.
- info o nákupu zametače na Avant – BEMA Komunal Dual,
za cenu 204.341 Kč s DPH.
- připomínku J. D. ke špatnému náklonu zatáčky silnice č.
II/310 (majetek kraje) v místě u čp. 225. Místostarosta
předá informaci projektantovi silnice.
- materiál „POSTUP PRODEJE STAVEBNÍCH POZEMKŮ“,
zpracovaný Advokátní kanceláří Mgr. Jana Zwyrtek
Hamplová.
- závěrečnou zprávu z prohlídky mostů ve správě obce
Lukavice za rok 2019. Ukládá starostce objednat
zhotovení projektové dokumentace na stavbu nového
mostu k Janouškovým a ukládá místostarostovi zajistit
demolici lávky před Vychytilovými.
- žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. a neschvaluje
poskytnutí požadované podpory 7.500 Kč.
-

Výroční zprávu MAS Orlicko, z.s. za rok 2018.

I. Severová, starostka

„Sokolové“ se stmelovali na vodě
V rámci stmelování kolektivu a výměny zkušeností se cvičitelé a cvičitelky dětí z
T. J. Sokol Lukavice rozhodli k absolvování akce Sjezd Divoké Orlice, který
každoročně pořádají vodáci z Nekoře a Pastvin. Na sobotu 4. 5. 2019 nebyla
předpověď počasí vůbec ideální pro sjíždění Divoké Orlice. Naštěstí ale naše
odhodlání překonalo obavy z následných obtíží a ráno v 9:16 jsme v Nekoři
odrazili od břehu. Počasí bylo na konec ideální, cesta, až na maličké obtíže,
bezproblémová, a nálada na lodi skvělá. Co nám trochu chybělo, bylo více vody.
Pro raft se sedmi dospělými a
dvěma dětmi bylo sjíždění
kamenů v Litickém oblouku
nemožné. Proto jsme šli část
cesty pěšky. Měli jsme sebou
dva zkušené vodáky, kteří nás
bezpečně dovedli až na
Vochtánku. Tuto odměnu jsme
si stoprocentně užili a těšíme
se na další ročník, třeba už se
sokolskými dětmi.

Úspěch oddílů stolního tenisu
T.J. Sokol Lukavice reprezentovaly v okresním
přeboru v sezoně 2018-19 dvě družstva.
"A" družstvo ve složení Jan Pavel, Miloš Svoboda,
Leoš Svoboda a Petr Suchomel vyhrálo OP2 a
postupuje do okresního přeboru 1. třídy.
"B" družstvo ve složení Jiří Kos, Jaroslav Štrunc,
Petr Dostálek, Vojta Dostálek a Vlastimil Severa
vyhrálo OP4 sever a postupuje do okresního
přeboru 3. třídy.
Trénovat chodíme jednou týdně vždy ve středu od
18,00 do 20,00 hodin. Zahrát si mohou přijít i
ostatní příznivci stolního tenisu z Lukavice.
Zároveň tak mohou natrénovat na Vánoční turnaj
neregistrovaných hráčů, který se letos bude konat
29. 12. 2019 v sokolovně.
V. Severa, oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Lukavice

STAVĚNÍ MÁJE – ČARODĚJNICE

Výlet
Opět nám končí školní rok a s ním zde máme i přestávku se cvičením dětí. Jako
vždy na závěr sezóny jsme pro děti připravili výlet. V sobotu 1. 6. 2019 jsme se s
24 dětmi ve věku od 5 do 13 let vydali autobusem do Ski areálu v Českých
Petrovicích. Jsou zde letní atrakce v podobě dvou skluzavek, velká nafukovací
překážková dráha, nafukovací diskotéka, velká trampolína a spoustu volného
prostranství i zázemí pro uložení věcí. Děti jsme v rychlosti seznámili s pravidly
a pak už je nechaly řádit. Ve dvanáct hodin pro nás byl připraven výborný oběd,
po kterém jsme si dali krátkou pauzu a odhlasovali, že dětem se v areálu moc
líbí a chtějí si ho ještě naplno užít. Proto jsme zrušili výlet do nedalekého
Mladkova a zůstali v Petrovicích. Další dvě hodinky uplynuly jako voda a my se
musely loučit. Domů jsme přijeli krásně unavení, ale v pořádku a se
spokojenými dětmi. Takže maminky, pokud si Vaše dítě ušpinilo kalhoty či jinou
součást oblečení, nechme je být zdravými dětmi a buďme šťastné, že se jim
výlet moc líbil a skvěle si ho užily.

Poděkování
Jménem T.J. Sokol Lukavice DĚKUJI celému týmu cvičitelek a cvičitelů za jejich
obětavou a náročnou práci, přeji krásně strávené léto a těším se na viděnou v
září.
Výzva
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice hledá aktivní osoby, které mají zájem o
rozvíjení a vedení kultury a sportu v Lukavici. Nebuďte jen kritiky, pojďte se
aktivně zapojit do organizace akcí pro všechny věkové kategorie. Další
fotografie jsou umístěny ve fotogalerii na obecních stránkách.
Za T.J. Sokol Lukavice Bc. Andrea Dostálová, jednatel.

Dne 30. dubna proběhlo na hřišti za sokolovnou
tradiční stavění máje s pálením čarodějnic. Letošní
rok se na organizaci akce podíleli členové
fotbalového oddílu, kteří připravili soutěže a
vyhodnotili a odměnili nejlepší čarodějnice a
čaroděje. Fotbalisté se zhostili organizace na
jedničku, akce byla po delším čase hojně
navštívena. Poděkování patří p. Holečkové za
zhotovení věnce na májku a všem kdo se na zdárné
akci podíleli.
A.Vítek, starosta T. J. Sokol Lukavice

Jak jsme volili v Lukavici
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019

Nejmenší obce našeho okresu: Pustina 62
obyv., Plchovice 65 obyv., Trpík 84 obyv.
A víte, že v Česku je 1537 starostek? Ženu ve
svém čele tak má 24 procent z 6336 měst a obcí.
Ženy pak tvoří 28 procent osazenstva
zastupitelstev. Poslední komunální volby se
konaly loni v říjnu. Zastoupení žen v
samosprávách je po nich zatím nejvyšší.

Nezaměstnanost v obcích v okrese
Ústí nad Orlicí - květen 2019
Pro zajímavost uvádíme volební účast v předcházejících volbách do
Evropského parlamentu v Lukavici:
rok 2014 volební účast 18,04 %
rok 2009 volební účast 29,75 %
rok 2004 volební účast 34,18 %

Nebojte se svěřit, že vás partner bije!
Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky napadá?
Neváhejte, obraťte se s důvěrou na intervenční centrum
Oblastní charity Hradec Králové, kde vám mohou pomoci.
Nečekejte, až bude ještě hůř.
Facky, pohlavky, kopance, křik, podezírání, ponižování,
žárlivé scény, i tak bohužel může vypadat partnerský vztah.
Láska, přátelství, důvěra, která dva lidi spojila, se v průběhu dnů,
týdnů, roků mění v bolestnou nenávist, strach o sebe, milované
děti. Hezký život, po kterém každý touží a chce mít, se mění v
pouhé přežívání dní v úzkostech a v obavách, co zase přijde.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím se
problematikou násilí ve vztazích zabývá již od roku 2007.
O pomoc žádají většinou ženy. Zklamané, zoufalé, zmlácené,
dlouho věří, že se vše nějak ve vztahu urovná a jejich partner
bude opět tím laskavým a pozorným manželem. I jejich
trpělivost, či upřímná obava jejich blízkého, který si všímá, že
není něco v pořádku, má své hranice. Přijdou, zavolají, napíší. V
tu chvíli již nejsou na svůj problém samy.
Společně s pracovnicemi Intervenčního centra nachází v
rámci návštěv v zařízení opět samy sebe. Nachází pomoc a velkou
podporu a sílu vybojovat si své místo na slunci, aby mohly začít
znovu a jinak. Ženy získávají zpět jistotu, že mají ve své blízkosti
kolem sebe lidi, kteří je mají rádi a kteří jim mohou být oporou,
třebaže do té chvíle si ani neuvědomovaly, kolik blízkých je jim
ochotno pomoci. Nachází svoji vnitřní sílu, své lidské hodnoty,
váží si samy sebe.
Díky pomoci Intervenčního centra většina z nich dnes žije
spokojeným životem, v lásce a bezpečí. Pokud i vy máte strach,
neváhejte, nikdo nemá právo někomu ubližovat. Více informací
na www.charitahk.cz, 774 591 383.

Krátké zprávy
-

-

-

-

Pan Pavel Král žádá řidiče, který mu poškodil
oplocení v rohu naproti moštárně, aby vložil do
jeho poštovní schránky u čp. 116, číslo vozidla a
pojišťovnu.
19. června proběhlo na obecním úřadě setkání s
úřadujícím p. farářem V. Vackem, který přišel
představit svého nástupce, p. faráře Josefa
Roušara, který ho ve funkci nahradí k 1. srpnu
letošního roku.
Kanalizace - postupně dochází k zapojování
jednotlivých čerpacích stanic, úplné zprovoznění
je předpokládáno v prvním červencovém týdnu.
Občané o něm budou informováni rozhlasem a
zprávou na úřední desce a webu obce.
je tu opět čas letního grilování a také
intenzivního sečení trávníků. Nezapomeňte brát
ohledy na své sousedy (noční klid od 22 hod.) a
sečení trávníků a jiné hlučné činnosti provozujte
pouze ve všední dny a sobotu. V neděli a ve
svátek jsou zakázány vyhláškou. Dobré
sousedské vztahy jsou k nezaplacení.

Rekonstrukce budovy Městského úřadu
Žamberk
Rekonstrukce budovy městského úřadu v ulici Nádražní v
současné době úspěšně pokračuje a stavební změny v podkroví
budovy (v části Úřadu práce) jsou již dobře viditelné.
Od června 2019 se práce přesunou přímo do prostor městského
úřadu a my všichni se budeme dočasně potýkat s nestandardní
situací, která vznikne při stavební činnosti přímo za provozu
úřadu. Prosíme každého o pochopení a vstřícnost, protože se
budou postupně upravovat všechny kanceláře úřadu a bude
nutné operativně měnit jejich umístění i vzhledem k agendám,
které jsou vykonávány přímo v kontaktu s občany města. Na
všechny dočasné a aktuální změny budeme upozorňovat
informačními letáky a mimořádným značením, a také
zaměstnanci úřadu všem rádi poradí a pomohou najít
přemístěné kolegy a jejich agendy.
1. etapa proběhne ve dnech 3. 6. – 24. 7. 2019
Práce začnou ve druhém poschodí budovy úřadu v
Nádražní ulici a budou se týkat odboru právního,
odboru kanceláře tajemníka, odboru obrany a
krizového řízení a odboru sociálních věcí a
zdravotnictví.
2. etapa proběhne ve dnech 26. 7. – 2. 9. 2019
Práce budou pokračovat v prvním poschodí budovy
úřadu. V této době bude na jeden týden mimořádně
přemístěna podatelna do zasedací místnosti o poschodí
výše – vše bude výrazně označeno. Změny se dotknou
také práce Živnostenského úřadu a odboru správního a
dopravy. Agendy, které se týkají vyřizování občanských
průkazů (OP), cestovních dokladů (CD), řidičských
průkazů a registru vozidel, by v úředních dnech měly
pracovat bez přerušení na svých původních místech, ale
mimo úřední dny bude nutné provoz omezit nebo
pozastavit, aby bylo možné provést stavební práce –
podrobné informace o dnech, kdy dojde k omezení
provozu, budou zveřejněny v prostorách úřadu i na
webových stránkách města Žamberka.
Doporučujeme zkontrolovat platnost dokladů (OP, CD) před
odjezdem na dovolenou.
V případě, že budete potřebovat nový doklad, přijďte o něj
požádat co nejdříve.
Předem vám děkujeme za pochopení situace a toleranci. Těšíme
se na setkání s vámi i za těchto nestandardních podmínek, kdy
doufáme, že neztratíte sílu, náladu ani chuť na vyřizování
nezbytných záležitostí. Rádi vám poskytneme všechny potřebné
informace, aby vaše cesta nebyla zbytečná a vše bylo řádně
vyřešeno.
Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí kanceláře tajemníka

Rybáři už snědli 14 čuníků
Je to až k nevíře, ale letos se na Mostiskách v Lukavici konaly již v pořadí 14. rybářské závody o „Živého čuníka“. Skutečně,
hlavní cenou je živé prasátko, které si každoročně odváží nejúspěšnější rybář, kterému se podaří ulovit největší a nejtěžší rybu. Soutěž
má tradičně 3 kategorie, a to protože dává možnost všem účastníkům vyhrát ve své oblíbené lovné technice. Zvítězit a získat hlavní
cenu, může každý, komu se na prut podaří zaháknout a také vytáhnout na břeh největší a nejtěžší rybu, na kterou si může počkat v klidu
i celý soutěžní čas. Nemusí tak lovit závodním způsobem, ve kterém jsou jiní účastníci mistři a ve kterém by neuspěl.
I z tohoto důvodu jsou závody na Mostiskách stále vysoce atraktivní a hodně navštěvované všemi „druhy“ rybářů tzn.
závodními bičaři, trpělivými splávkaři i těmi, co čekají na záběr v družném rozhovoru se sousedem na položenou.
Letošních závodů se zúčastnilo 85 soutěžících z blízkých, ale i ze vzdálenějších míst, včetně 4 přátel z partnerského města
Niemcza z Polska. Počasí se vydařilo a závodníci měli dobrou náladu. Občerstvení nevázlo a radost z úlovků byla zřejmá. Hodnotné
ceny a bohatá tombola je již tradicí.
V kategorii I, kde soutěžní rybou je kapr, amur, tolstolobik, lín, sumec, candát, štika a úhoř uspěl nejlépe František Pácl, který ulovil v
soutěžním čase celkem 15 kapříků. Druhý byl s počtem 7 kaprů Lukáš Pouk a třetí s 6 kapry Jiří Ficner.
V kategorii II bílá ryba se nejlépe dařilo panu Vagenknechtovi, který ulovil celkem 244 ks ryb všech druhů. Druhým byl Lukáš Ficner s
236 ks ryb a třetím byla Týna Javůrková s 218 ks ryb.
A hlavní cena? Živé prasátko nakonec putovalo k Milanu Felgrovi ze Sopotnice, který si ho zasloužil úlovkem kapra 61 cm o váze 4,1 kg.

Celkem bylo na celých závodech nachytáno 115 ks kapra a
1 760 ks ostatních druhů ryb včetně bílé ryby. Celkem dobré
výsledky, co říkáte? Vítězům blahopřejeme a těšíme se na
jejich účast zase za rok.
Kromě závodníků jsou rybářské závody i místem ochutnávek
rybích specialit, které byly v dostatečném množství opět
připraveny nejen pro závodníky ale i pro všechny, kteří se
přišli k rybníku podívat. Nechyběla mezi nimi ani paní
starostka Lukavice, které je naším každoročním
návštěvníkem. Počasí nezlobilo a tak uzené a grilované ryby
chutnaly všem.

Každoroční rybářské závody neprožívají jen dospělí závodníci. Týden
před nimi závodí děti do 15 let. Letos se dětských závodů zúčastnilo
18 závodníků, kteří chytají všechny druhy ryb na délku. Letošním
vítězem se stal náš člen MO Letohrad Adam Kulhánek s nachytanými
rybami délky 16,46 m. Druhou příčku obsadil Tomáš Bastl z
Třebechovic s délkou 12,49 m a třetí byla Míša Dudková z Lukavice s
délkou nachytaných ryb 9,47 m. I těmto mladým rybářům se závody
líbily a již se jistě těší na další rok, kdy si někteří z nich již půjdou
zasoutěžit třeba s dospělými.

Poděkování patří také organizátorům a všem těm, kteří jim
pomáhali. Ono připravit a uspořádat takto velkou akci, aby
vše klapalo jak má, vyžaduje dost času na přípravu i na
samotné závody. Již se všichni těšíme na příští rok.
Za MO ČRS Letohrad Jiří Kubový a Lubomír Fiedler

Založí si zahrádkáři cestovku?
Průběh roku se zdá být v počasí zatím příznivější, než loni, hlavně díky vyšším srážkám. Tak máme čas i na další akce. Představte si, že z
plánovaných 5 výletů, které byli na společné schůzi v březnu vybrány, už 2 (ForArch Praha a Lednicko-Valtický areál) máme za sebou,
třetí a čtvrtý výlet (lilie a Karlštejn) je obsazen a připravujeme pátý - adventní do Bratislavy.

Mimoto se ve spolupráci se školou podařilo letos poprvé obsadit soutěž ve floristice a opakovaně jsme vyrazili na soutěž v poznávání
květin, rostlin a semen – Mladý zahrádkář. Na té první floristické se nejprve šest přihlášených děvčat zdařile zacvičovalo v aranžování
květin. Pomocnou ruku nám podala Květena U pošty ze Žamberka, v jejíchž prostorách a pod vedením ochotného personálu děvčata
pronikala do tajů aranžování květin. Oblastní kolo soutěže probíhalo v základní škole v Dolní Dobrouči a úkolem soutěžících bylo
uvázat kulatou kytici a naaranžovat květinovou misku. Na vítězství to sice ještě nebylo, ale děvčata se se svými aranžemi mezi
konkurencí neztratily. Svou roli jistě hraje i hodnocení v rovině „uměleckého dojmu“. Co se jednomu rozhodčímu líbí, druhý neocení…

Zato v Mladém zahrádkáři to je jinak. Tam se jede na body – víš – nevíš. Soutěží se v testech a poznávačce. A tady vypálila Kája
Halbrštátová ve své kategorii ostatním soupeřkám rybník a postoupila do národního kola. Ani tam se neztratila – ze 40 soutěžících
obsadila krásné 8. místo. GRATULUJEME!

Při pravidelných
besedách jsme se
proškolili v roubování a
promítli staré časy v
Lukavici. Společně s
hasiči jsme na půdě
moštárny objevili
hasičské klenoty, které
jim rádi vrátíme.
Současně s výstavbou
ka n a l i za c e v o b c i
dokončujeme ve
spolupráci s firmou
v o d o v o d n í a
kanalizační přípojku k
objektu moštárny.
Zahrádkářům také záleží na vzhledu obce a tak kromě péče o již
vysazenou skalku u tzv. „parečku“ společně se sousedy z
Anenské ulice pročistili a upravili porost mezi uličkou a orelským
kurtem. Zahrádkářky – D. Dušková, J. Dostálová a M. Raška
Dolečková také vysázely 700 afrikánů na záhonu před školou.
I letos proběhne tradiční předprázdninové společné posezení na
zahradě jednoho z našich členů – tentokrát u Hrdinových. U grilu
zhodnotíme dosavadní činnost a naplánujeme další.
Všem zúčastněným členům na akcích i rodičům soutěžících dětí
děkujeme za spolupráci, a jim i všem ostatním přejeme příjemné
léto a nezapomeňte na zahrádkářskou soutěž!
Za výbor ZO ČZS O. Hubálek a I. Severová

Jubilejní 30. Mezinárodní hudební festival Letohrad měl ve svém programu mimo jiné opět konání jednoho z koncertů v lukavickém
kostele. V sobotu 8. června zahrálo na Koncertě při svíčkách Královehradecké kvarteto a na varhany již podruhé v Lukavici zahrál
Felician Rosca – jeden z nejvýznamnějších varhaníků Rumunska současnosti. Vystudoval Hudební akademii v Bukurešti, zúčastnil se
řady interpretačních kurzů po celé Evropě. Pedagogicky působí na Univerzitě v rumunském Temešváru. Koncertuje po celém světě,
natáčí CD, pro rozhlas i TV. Vedle toho je činný také publikačně, píše odborné knihy s problematikou varhan a chorálu.

Možná se děti radovaly, že na dětském hřišti přibude nějaký nový prvek, ale
místo toho zmizel šnek. Samozřejmě šlo jen o dočasnou demontáž tohoto
prvku, který musel ustoupit při kopání kanalizační přípojky pro sokolovnu.
Obec musí jít příkladem a tak na sebe další přípojky pro obecní úřad, školu,
AVO, čp. 238 nenechají dlouho čekat.

Stará multikára už pomalu dosluhuje a tak
zastupitelstvo řešilo co dál. Ve hře byl i nákup
elektromobilu s pomocí dotace, ale nakonec vyhrál
nákup starší multikáry, relativně v dobrém stavu. Po
„kosmetické“ úpravě budete místo dosavadní zelené
potkávat obecní zaměstnance v autě barvy modré.
Nákupní cena byla 330 tis. Kč + DPH.

V obecní dvoubytovce začala výměna topení. Topilo se
zde ještě uhlím. Aktuálně dochází k výměně kotlů a
radiátorů a nově se zde bude topit plynem. Celá akce
vyjde na více než 300 tis. Kč.
Tak takhle ne! Co si myslíte, že stane s tímto odpadem? Někdo musí přijít,
skleněnou misku vyndat, sklo rozbít a dát ho do kontejneru. Stejně tak
tabulové sklo nebo kartonové krabice položené vedle kontejneru musí
opět někdo vzít, natrhat nebo rozřezat a dát do kontejneru. Proč to
neudělá původce odpadů sám? Pokud je na vašem stanovišti kontejner
plný, oznamte to obecnímu úřadu, který zajistí jeho vyvezení.

V obalovně je teď asi nejfrekventovanějším cílem vozidel Lukavice. Tolik asfaltu
do obce ještě nešlo, někde se občas objeví zádrhele, které se postupně
odstraňují. K asfaltce si tak pomohou místa tam, kde byl dosud štěrk. V řadě
míst dojde také ke zlepšení míst propadlých po plynofikaci apod. Z obecního
rozpočtu jde na opravu těchto komunikací 6 mil. Kč.
OBČANŮM DĚKUJEME ZA STRPENÍ VŠECH OMEZENÍ ZPŮSOBENÝCH STAVBOU
KANALIZACE.

Aktuálně asi nejde přehlédnout, že na hřbitově je rozebrán starý betonový
plot kolem vstupní brány. Nový plot už je zhotoven a čeká na montáž. Situaci
trochu zkomplikoval jeden z velkých betonových sloupů, který byl postaven v
hlíně téměř bez základů.

Na sokolovně, ze strany od hřiště, jsou od května
nainstalovány nové hodiny a teploměr. Jsou
stejného provedení jak ty na návsi. Děti už se
nebudou moci při pozdním návratu domů
vymlouvat, že nevěděly, že už je tolik hodin :-)

Akce zasíťování stavebních parcel v lokalitě „U křížku“ je téměř dokončena. Parcely jsou aktuálně nabízeny k prodeji za cenu 690 Kč/m.
Za tuto cenu majitel pozemek se sítěmi – elektrika, voda, kanál, plyn, datový kabel. V lokalitě je veřejné osvětlení a vyasfaltovaná
komunikace. Právě asfaltování, chodníky, obrubíky, to vše bude při stavbě jednotlivýh domů trpět. Jsme si toho vědomi a nechtěli jsme
to tak. Plánovali jsme udělat jen štěrkovou komunikaci a vše dodělat až bude postaveno. Bohužel předpisy mluví jinak. Bez asfaltky
nebude zkolaudováno a bez naší kolaudace nedostanou stavebníci stavební povolení. Zdravý rozum jde trochu stranou, ale úřední šiml
si vesele zařehtá. Se stavebníky se pokusíme dojednat aby po dobu stavby používali pro těžkou techniku zadní části svých parcel.
Aktuálně jsou ještě 3 parcely volné. Po prvním prodeji pozemků se obec stane plátcem daně a cena zbytku parcel bude navýšena o DPH.

Svatý Florián, Sanctus Florianus, vlastním jménem Florian von Lorch, jehož latinské jméno lze volně přeložit jako „kvetoucí či
rozkošný", patří v Čechách mezi nejpopulárnější světce. Svatý Florián zemřel dne 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl
svržen z mostu do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s
přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Památka sv. Floriána je oslavována 4.
května, letos to bude již 1715 let od jeho smrti. Sv. Florián se stal patronem všech hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. V
Lukavici jsou tomuto světci věnovány tradiční Oslavy svátku sv. Floriána, které se konají vždy začátkem května. Letos se konaly přesně
na den výročí – v sobotu 4. 5. 2019 a měly pořadové číslo 30. Škoda, že se jich účastní tak málo uniformovaných hasičů.

Další jména na pohár
V sobotu 15. června proběhla zatěžkávací zkouška nového umělého povrchu tenisové kurtu za sokolovnou. Za slunečného počasí se
zde uskutečnil již šestý ročník přátelského tenisového turnaje neregistrovaných hráčů „ Lukavská čtyřka “.

Po vyrovnaném průběhu se v horkém slunném počasí stali vítězi Jarda Štrunc a vždy v předchozích ročnících druhý Jirka Hrůša.
Vítězové turnaje budou zapsáni na putovní pohár. Při závěrečném posezení s občerstvením byl hráči chválen nový povrch tenisového
kurtu a konstatováno, že úroveň turnaje rok od roku stoupá.
Děkuji Petru Halbrštátovi a všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu turnaje.
Ant. Vítek

Plesy, bály, slavnosti …
Zima uběhla, ani nevíme jak, jaro už je taky definitivně za námi, ale naši
tanečníci z České besedy rozhodně nezaháleli. Letošní taneční sezónu jsme
zahájili předtančením na stylovém Prvorepublikovém plese v Kunvaldu,
kde jsme si připadali opravdu jako v minulém století. Plesoví hosté v
úžasných modelech s nadšením zhlédli všechny naše tance a největším
potleskem ocenili country tanec Kokodák
S bály a plesy se letos dveře opravdu netrhly. V lednu jsme zatančili ještě na
Obecním plese v Rybníku (u České Třebové) a na jubilejním 50. Lidovém
plese ve Verměřovicích. Verměřovické publikum mohlo poprvé vidět náš
country tanec v upravené verzi pro šest párů, ale byly zde i tanečníci z DC
Dance Dolní Čermná, takže diváci si přišli opravdu na své.

Ples v Kunvaldu

Na další ples jsme to neměli daleko – do lukavské sokolovny na
Sportovní ples nás pozvali fotbalisté ze Žamberka, kteří se
upřímně pobavili při našem Dnu na vsi. A šňůru plesových
předtančení jsme zakončili v březnu v Hnátnici na Sokolském
maškarním plese. Mezi veselými maskami se téměř ztratily
lukavské černobílé tanečnice, s nimiž jsme v Hnátnici
předtančení dali dohromady.

Návštěva v Pištíně

Ples v Hnátnici

Jaro náš soubor přivítal vystoupením v Kočí a 4. května nás
čekala obec Pištín v jižních Čechách a slavnost Vaříme, pečeme a
smažíme regionální potraviny. S tanečníky z Pištína jsme se
přátelili v rámci akcí spojených se soutěží Vesnice roku a v Pištíně
jsme si znovu společně zatančili Českou besedu. Všichni tam byli
velmi vřelí a pohostinní a my jsme je potěšili perníkovým srdcem
„upečeným od srdce“.

Poslední květnovou sobotu jsme účinkovali v programu Zahrádkářského víkendu v Letohradě a třetí červnovou sobotu vyrazily dvě
kolony tanečníků na Senior festival do Chrudimi, kde předvedly Českou besedu spolu s jednou kolonou tanečníků z Pardubic. Senioři
byli opravdu vděčným publikem, a tak není divu, že pro ně měli organizátoři nachystaný opravdu pestrý program.
Pořadatelskou štafetu v organizaci Přehlídek souborů České besedy Pardubického kraje letos přebrala obec Studnice (u Hlinska). 8.
června se zde sešlo 184 tanečníků a všichni jsme měli možnost si prohlédnout opravdu malebnou obec Studnice a připraven byl i další
zajímavý program. Příští rok se soubory sejdou v
Pardubicích.

Setkání souborů ve Studnicích, Foto: Michal Lehocký

SRPŠ odpočívá jen o prázdninách
V červnu se pod naší taktovkou konaly dvě akce. Burza
potřeb pro velké i malé děti byla první z nich. Druhý červnový
pátek mohly (nejen) maminky přijít do sokolovny nakoupit
oblečení či hračky od lukavských maminek. Bohužel, jak účast
prodávajících, tak nakupujících nebyla úplně bohatá, avšak kdo
přišel, určitě neprohloupil, protože rozhodně bylo z čeho vybírat.
Poslední červnovou neděli jsme zasvětili našim dětem. Konal se
totiž již tradiční Dětský den. Děti mohly shlédnout ukázku
výcviku policejních psů, zatočit se na kolotoči, či využít
nafukovací skluzavku. Svými vystoupeními přispěly i Mažoretky,
děti z 5. třídy se svým Charlestonem, Lukaváček, nebo žamberský
Neonek. Po splnění všech soutěžních disciplín na děti čekala
odměna v podobě balíčku s hračkou. Všem zúčastněným
děkujeme, stejně tak i všem rodičům, kteří pomohli s organizací
celé akce.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na shledanou na
podzim při Noci Světlušek!

Děkujeme touto cestou rodičům i dětem, kteří přišli
pomoci – paní Drahomíře Chládkové, Darině Hubálkové,
Žanetě Dolečkové, Marii Kapitolové, Blance Krištofové, Monice
Tobiškové, Evě Lipenské, Ondřeji Lipenskému a Filipu Chládkovi.
V neposlední řadě děkujeme dvěma odvážným tatínkům, bez
kterých bychom to tak hravě určitě nezvládli - panu Janu
Dostálovi a Milanu Hubálkovi. Vážíme si Vaší účasti a pomoci.
Kolektiv ZŠ a MŠ Lukavice

Vyklízení školní půdy
Ve středu 12. 6. proběhla ve škole brigáda rodičů, při které došlo
k vyklízení školní půdy před plánovanou rekonstrukcí. Během
dvou a půl hodiny jsme sešli a vyšli nesčetněkrát schody, aby byl
prostor půdy volný a připravený k započetí plánovaných prací. Ty
by ve škole měly odstartovat v červenci. Některé ,,poklady“,
které půda vydala, měla možnost odkoupit veřejnost.

Nabízíme k prodeji vyřazené školní lavice. Kus za 20 Kč. Dále k
prodeji psací stůl za 100 Kč a polstrované židle za 70 Kč/kus.
Informace k odběru na obecním úřadě nebo v ZŠ u paní
Sklenářové D.

Loučení aneb Něco končí, ale něco začíná…
… tak se jmenuje projekt, který realizují páťáci ve své
třídě od začátku května. Vzpomínáme, jaké to bylo během těch
pěti let v lukavické škole. Dnes však nebudeme vzpomínat, co
bylo před pěti, čtyřmi, třemi nebo dvěma lety, ale podíváme se,
jaký byl školní rok, který se s námi loučí.
Kromě akcí a projektů, které jsme během roku
realizovali a o kterých jste byli informováni v dřívějších vydáních,
měli žáci několikrát možnost změřit své síly ve vědomostních či
sportovních soutěžích s jinými školami. A takto to dopadlo:

20. 5. 2019 – družstvo malých florbalistů (Dominik Kořán, David
Krénar, Ondřej Lipenský, Ema Kašková, Robin Toman, Roman
Fogl, Radim Sklenář, Filip Šlesinger, Radim Krištof, Lucka
Málková, Matěj Kopecký, Lukáš Kristek, David Hubálek) 6. místo
na turnaji v České Třebové

12. 3. 2019 - recitační soutěž Dětská scéna - Karolína
Halbrštátová, Barbora Hoffmannová, Jolana Venclová, Kateřina
Kulhavá, Lukáš Dostál.

7. 5. 2019 – Lucie
Málková, 1. místo v
přírodovědné soutěži
v České Třebové,
kategorie 3. třída

7. 5. 2019 – Karolína Halbrštátová, 1. místo v přírodovědné
soutěži v České Třebové, kategorie 4. a 5. třída

22. 5. 2019 – družstvo mladých zdravotníků (Karolína
Halbrštátová, Ondřej Lipenský, Simona Škopová, Ema Kašková,
Kateřina Kulhavá, Denisa Dostálová), 2. místo v Ústí nad Orlicí.

Co nového u Sluníček a Hvězdiček?
Stejně jako v předešlých letech i letos v druhé půli
školního roku čekalo na děti z mateřské školy spoustu
zajímavých zážitků. Hned v únoru připravily paní učitelky
karnevalový den. Děti přišly v maskách a prožily dopoledne
plné legračních her, tance a úkolů. S karnevalovým
průvodem také zavítaly do tříd základní školy, kde
zpříjemnily žákům vyučovací hodinu písničkou.
Zimní čas pomalu skončil a vše se ve školce
připravovalo na svátky jara. Děti chystaly rodičům
velikonoční překvapení a maminkám k jejich svátku drobné
dárky. Jaro přineslo změny i na školní zahradě. Paní učitelky
zabudovaly a osázely novou bylinkovou zahrádku od p.
Novotného z
Letohradu, o kterou
se všichni společně
starají. Dalšími
zážitky bylo
z h l é d n u t í
divadelního
představení
„Nosáčkovo dobro“
v divadle v
Žamberku, koncert
mladých muzikantů
ZUŠ v Letohradě a
návštěva knihovny v
Žamberku.

Na konci dubna si děti a p. učitelky společně užily
čarodějnický rej. Převlečeni do kostýmů absolvovaly školu
čar a kouzel. Odměnou jim bylo čarodějnické vysvědčení.
Další zajímavou akcí byla návštěva dopravního hřiště v
Žamberku a v Lukavici, kde se mohly děti v roli chodců a
cyklistů seznámit s dopravními pravidly a s bezpečným
chováním na silnici. Ani o Dětském dni nikdo nezahálel. Za
snahu při plnění disciplín na zajímavých stanovištích si
všichni zasloužily pochvalu s odměnou.

Začátkem června se přišla na tradiční Zahradní
slavnost podívat spousta rodičů, prarodičů i veřejnost. I přes
nepřízeň počasí se akce povedla a Sluníčka a Hvězdičky
předvedly, jak už umí recitovat, zpívat, tančit a hrát divadlo.
Tečkou za krásným dnem bylo společně prožité odpoledne na
školní zahradě s tradičním táboráčkem.

Foto z Dětského dne

Na závěr školního roku si mohli naši předškoláci
zkusit, jak vypadá vyučování v té „velké“ škole a poté je
kouzelník Reno během představení pasoval na školáky. A
třešničkou na dortu byl celodenní výlet do Potštejna, který
si všichni společně moc užili.
Závěrem bychom chtěli všem popřát příjemně strávené
letní dny a dětem sluníčkové prázdniny.
Kolektiv učitelek MŠ

foto Marek Olbrzymek

Dalším velkým úspěchem celé školy byl projekt 29. 4. 2019 při oslavách Dne
Země. Žáci nominovali Muchovu lípu do ankety Strom roku 2019. Muchova lípa
je spolu s dalšími 11 stromy ČR ve finále. Dne 30. 5. přijeli zástupci Nadace
Partnerství z Brna, kteří lípu fotografovali pro přípravu propagačních materiálů v
rámci soutěže. Hlasovat a podpořit tím lukavický strom můžete na
www.stromroku.cz do 25. 9. Za Vaše hlasy děkujeme.
Na závěr bychom rády pogratulovaly všem 3 páťákům, kteří se letos hlásili na
střední školu a úspěšně vykonali přijímací zkoušky. Ať už na gymnázium
nastoupí, nebo se nakonec rozhodli pokračovat ve vzdělávání na základní škole,
přejeme jim i ostatním žákům loučící se 5. třídy hodně úspěchů a krásné
prázdniny před tím, než něco nového začne…
Kolektiv ZŠ Lukavice

STROM ROKU - Hlasujte pro Muchovu lípu
Na odkaze https://www.stromroku.cz/finaliste/aktualni/Muchova-lipa hlasujte v období 17. června - 25. září 2019 pro naši
lípu, kliknutím na tlačítko "hlasuj".
Budete přesměrování na stránku, kde vyplníte svůj e-mail a zaškrtnete souhlas s pravidly hlasování a GDPR. Z důvodu kontroly,
bude na e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail, který musíte odkliknout a hlas bude započítán. Každý je oprávněn hlasovat
v jednom ročníku ankety pouze jednou a prostřednictvím vlastní e-mailové adresy. Hlasující vždy označí 1 finalistu ankety Strom
roku a potvrdí svůj hlas. Nepotvrzené hlasy nebudou započítány.
Z jedné emailové adresy lze hlasovat jen jednou. V posledním týdnu je hlasování tajné a na webových stránkách nenajdete
průběžné počty hlasů.
Vyhlášení výsledků se koná 3. října 2019 v Brně. Vítězný Strom roku vyhrává poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom
Bohemia a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský strom roku.
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