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TICHO
Poslouchej ticho
a buď chvíli sám.
Poslouchej ticho,
já ti něco dám.

Uslyšíš mluvit vnitřní hlas
a budeš klidný, šťastný zas.
Uslyšíš v tichu svoje svědomí,
dozvíš se to, co říct ti nikdo neumí.

Uslyšíš vánek v korunách borovic
a ještě ztichni, uslyšíš ještě víc.
Poslouchej ticho
a přitom drž půst,
uslyšíš snad i trávu růst.

Poslouchej ticho,
nech se jím vést,
osud svůj těžký snadno budeš nést.
Šťastně a klidně poneseš svůj kříž
a nikde ve světě nebudeš sám již.

Přílohy:

Poslouchej ticho,
bude Ti lehčeji.
Už nejsi sám, jdeš v Pána šlépěji.
Pro jiné žij a nebuď v ústraní,
pro Pána žij a svět tě nezraní.
L. Paďour

l vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
l vyhláška č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
l informační leták odpady l Jízdní řád Letohrad-Žamberk
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KRAPÁČOVÉ HODY
Jednou z mála akcí, které se v letošním roce
uskutečnily, byly v sobotu 2. října 2021 Křapáčové hody. Těžko říct jestli chuť na křapáče
nebo radost, že se konečně koná nějaká akce
způsobily, že lidé byli ochotni ve frontě čekat
i 1,5 hod. Brblající frontu velitel uklidňoval
panáky kořalky. Křapáče ze 100 kg brambor smažili až do úplného vyprodání Pepové
Šturma a Lehký se svými manželkami.

TÉMĚŘ PO ROCE JSME ZASE PROVĚTRALI KROJE
Uplynulý rok přibrzdil činnost asi mnohých z nás. Kulturní akce se téměř nekonaly a my
jsme neměli kde vystupovat. Někdy je ale všechno zlé pro něco dobré. Volný čas náš soubor
věnoval tvorbě nového tance. A tak jsme během jara dali dohromady veselou směs známých
polek a nový tanec dostal jméno ZŮSTAŇ TU S NÁMI. Premiéru měl druhou srpnovou neděli na Svatovavřinecké pouti v Květné u Lanškrouna. Tamní obecenstvo nás odměnilo nadšeným potleskem a se zaujetím zhlédlo i naše ostatní tance. Slunečným nedělním odpolednem
v Květné se nesly tóny dechové kapely Krajanka a také zpěv Jožky Šmukaře. Bylo to pro nás
velmi pěkné zahájení taneční sezóny.
Pestré barvy našich krojů a melodie České
besedy rozveselily 24. srpna i prostory Valdštejnské zahrady v Praze. Naši tanečníci přijali
pozvání pana senátora Petra Šilara a vystupovali v rámci Kulturního léta v Senátu. Tradiční
Českou besedu jsme si zde zatančili v pěkném
počtu čtyř kolon a moc si vážíme toho, že se k nám přidali i tanečníci „senioři“. Chtěli bychom
jim touto cestou poděkovat a vysmeknout poklonu, jak vše zvládli. Nemohl zde chybět ani náš
nový tanec „Zůstaň tu s námi“, při kterém si pan senátor mnohé melodie s chutí prozpěvoval.
Pražskými zahradami se nesl také hlas letohradské rodačky, zpěvačky Veroniky Mertové, která
nás na podiu vystřídala. Velký strach jsme měli z počasí, ale to nám naštěstí vyšlo dobře, jen ta
cesta do Prahy byla kvůli různým uzávěrám opravdu dlouuhhááá.
První sobota v září patří vždy Jesenickým dožínkám v Bělé pod Pradědem. Po roční pauze
jsme se do Bělé obzvlášť těšili. Během let se z této akce stává velmi přátelské setkání a my si už
tamní dožínky nedovedeme bez některých lidí představit. Letos jsme divákům v Bělé předvedli
úplně všechny naše tance (včetně country), takže nás tam bylo všude plno a nakonec nám ani
nevadilo, že se tento rok nekonaly naše oblíbené soutěže. Štěstí na počasí doprovázelo i účinkování v Bělé, a tak se nám ani moc nechtělo odjíždět.
V říjnu jsme absolvovali ještě dvě vystoupení. První bylo v Lanškrouně v Domově pro seniory, kde slavili 15. výročí od jeho založení. Moc rádi jsme potěšili dědečky a babičky a také jsme
si měli možnost prohlédnout velmi pěkné prostory tohoto sociálního zařízení.
Druhé vystoupení v říjnu bylo u nás v Lukavici na oslavách 100. výročí založení TJ sokol Lukavice spojených s odhalováním pomníku věnovanému Františku Lehkému. Veselými polkami
jsme obohatili program u rodného domu tohoto významného pilota.
Náš taneční soubor už dlouho usiluje o to,
abychom na Sraz rodáků, který se bude konat
v příštím roce, naučili Českou besedu také alespoň jednu kolonu dětí. Moc děkujeme místní škole a paní učitelce Evě Uhlířové, která
se snažila nám s nácvikem pomoci. Bohužel
v loňském školním roce tancování s dětmi
nebylo téměř možné, a tak jsme smutně vyčkávali, až se s kluky a děvčaty zase budeme
moci sejít. Letos v září jsme s velkou radostí
opět zahájili pravidelné nácviky a doufáme, že
se vše podaří a dětská kolona zazáří v červnu
za sokolovnou. Děti jsou moc šikovné a máme
z nich radost.
Držte nám pěsti, ať se vše podaří.
Česká beseda Lukavice
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Volby do PS Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. – 9.10.202

l Volby v roce 2022

Volební okrsek Lukavice - Volební účast 76,2%
Pořadí dle
výsledků
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Číslo
strany

název

SPOLU – ODS,KDU-ČSL,TOP 09
ANO 2011
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD)
PŘÍSAHA – OBČ.HNUTÍ R.ŠLACHTY
ČSSD
TRIKOLORA SVOBODNÍ SOUKROMNÍCI
KSČM
OTEVŘEME ČESKO NORMÁLNÍMU ŽIVOTU
STRANA ZELENÝCH
VOLNÝ BLOK
ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE
URZA.CZ:NECHCEME VAŠE HLASY
MORAVANÉ
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ALIANCE PRO BUDOUCNOST
HNUTÍ PRAMENY
KORUNA ČESKÁ

13
20
17
4
12
5
8
18
21
1
3
2
15
22
7
9
10
16

Platné
hlasy celkem

% platných
hlasů

212
147
113
64
49
33
24
12
8
7
7
2
2
2
1
1
1
0

31
21,5
16,5
9,3
7,15
4,8
3,5
1,75
1,16
1,02
1,02
0,29
0,29
0,29
0,14
0,14
014
0

Volby do PS PČR – i tentokrát strávili členové volební komise dva dny voleb v respirátorech, aby neohrozili přicházející voliče.
Někteří voliči však tak ohleduplní nebyli
a 5 min. v respirátoru pro ně byl nepřekonatelný problém.

Ovlivňuje počet obyvatel
obce její příjmy?
Podstatnou část příjmů obcí tvoří výnos
z daní (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu,
daň z nemovitosti), jenž je obcím přerozdělován způsobem stanoveným v zákoně o rozpočtovém určení daní. Výši podílu obce na
některých z těchto daní ovlivňuje právě i počet obyvatel (vedle např. velikosti katastrálního území či počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřízenou obcí). Výše tohoto podílu
se odvíjí i od zařazení obce do velikostních
kategorií podle počtu obyvatel. Při stanovení počtu obyvatel k určení podílu obce na
daních se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České
republiky zpracované Českým statistickým
úřadem k 1. lednu běžného roku.
Další příjmy obcí tvoří příspěvek na výkon
státní správy, přičemž postup pro určení
jeho výše je každoročně stanoven zákonem
o státním rozpočtu. I v tomto případě má
počet obyvatel vliv na výši tohoto příspěvku
(vedle dalších faktorů, jako je např. rozsah
výkonu přenesené působnosti).
Počet obyvatel se projeví i na příjmech z výběru místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (má-li jej obec zaveden), neboť ti jsou
poplatníci uvedeného poplatku (pokud se na
ně nevztahuje osvobození).

Jaké volby nás čekají
do r. 2030?
l
l

l
l

l
l

l

l

Volby do Senátu (1⁄3 Senátu)
Volby do obecních zastupitelstev
Volby v roce 2023
Volba prezidenta ČR
Volby v roce 2024
Volby do Senátu (1⁄3 Senátu)
Volby do Evropského parlamentu
Volby do krajských zastupitelstev
Volby v roce 2025
Volby do Poslanecké sněmovny
Volby v roce 2026
Volby do Senátu (1⁄3 Senátu)
Volby do obecních zastupitelstev
Volby v roce 2027
Tento rok se nekonají žádné volby.
Volby v roce 2028
Volba prezidenta ČR
Volby do Senátu (1⁄3 Senátu)
Volby do krajských zastupitelstev
Volby v roce 2029
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Poslanecké sněmovny
Volby v roce 2030
Volby do Senátu (1⁄3 Senátu)
Volba do obecních zastupitelstev

Výsledky ankety – čipované popelnice ano či ne
pytle

popelnice

Hlasovalo domácností

v konzumu

19

21

40

na obecním úřadě

39

56

95

na webu

24

53

77

82

130

212

39%

61%

CELKEM

Zpevněná plocha před hřbitovem
Před dušičkami se podařilo dokončit zpevněnou plochu před hřbitovem, která pomůže zpřehlednit parkování hlavně v době dušiček a vánoc, kdy na hřbitov přijíždí nejvíc návštěvníků.
Aktuálně ještě probíhá instalace solárního veřejného osvětlení. Objednány jsou i betonové
lavičky, které budou sloužit částečně jako bariéra a částečně jako posezení s výhledem na
obec. Dodání vázne stejně jako u mnoha jiných
výrobků v této době. Náklady: 552.000 Kč.
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Nová „předpisová“ zábradlí byla v letošním roce instalovaná na 5 místech.
Zbývající budou následovat v příštím roce. Náklady: 228.500 Kč

Finanční podpora zemědělství s MAS ORLICKO
Rostlinná i živočišná výroba na území Orlickoústecka může být obohacena o
více než 9 milionů korun. Tento finanční objem vymezila MAS ORLICKO, z.s.
pro podporu místních zemědělců. Vyhlášení výzvy pro podání žádosti proběhne
během února a předcházet jí budou lednové semináře pro žadatele, kde se účastníci dozvědí o podmínkách výzvy včetně hodnotících kritérií. Samotná žádost bude podávána
prostřednictvím Portálu farmáře a žádosti mohou být zaměřeny na investice do staveb, strojů
nebo technologií v zemědělské prvovýrobě. Minimální finanční výše projektů musí být 300 000
Kč, maximální výše finanční podpory bude 3 000 000 Kč. Výše dotace 50-70 %. Více informací
podá Ing. Alice Brožková, e-mail: brozkova@mas.orlicko.cz. Všechny veřejně dostupné informace stejně jako přihlašovací odkazy na semináře budou k dispozici na webu MAS ORLICKO,
z.s.: mas.orlicko.cz. Již podpořené projekty najdete na webu: MASproORLICKO.cz.
Kateřina Pešková, MAS ORLICKO, z.s.

Nebezpečí internetu zvané kyberšikana
Moderní technologie vnáší do našeho života mnoho pozitiv a často nám usnadňují každodenní
život. Jak už to ale bývá, nic se neobejde bez obligátního „ale“. Virtuální prostor s sebou přináší notnou dávku anonymity, která tvoří úrodnou půdu pro nežádoucí komunikační jevy v čele
s kyberšikanou.
Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem nebo skupinou prostřednictvím informačních
technologií (především sociálních sítí). Může se jednat o zasílání urážlivých nebo zastrašujících zpráv a pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo celých stránek, které mají za cíl urazit,
zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou osobu. Nezřídka kdy také dochází ke zneužívání cizích účtů
a ke krádežím identity, na které navazuje i zveřejňování cizích tajemství. V krajních případech
se také můžeme setkat se sexuálním obtěžováním a pronásledováním prostřednictvím zpráv
nebo hovorů.
Druhy kyberšikany
Kybergrooming Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany. Označuje manipulativní
chování jedince, který se snaží oběť donutit k osobní schůzce. Výsledkem takové schůzky může
být fyzické napadení, sexuální obtěžování, nucení k určitým úkonům nebo dokonce únos dotyčného.
Sexting V případě sextingu se jedná o elektronické rozesílání textových zpráv, obrázků
nebo videí se sexuálním obsahem. Dochází tak k poškozování dotyčného. Známé jsou i různé
formy vydírání, které právě se sextingem úzce souvisí.
Kyberstalking Stalking znamená opakované, obtěžující a dlouhodobé pronásledování
s různou podobou a intenzitou. V případě kyberstalkingu jsou k této aktivitě zneužívány právě
moderní technologie a sociální sítě. Může tak mít podobu neustálých telefonátů, sms zpráv
nebo chatových konverzací.
Kde hledat pomoc a kam se obrátit?
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především proto, že někteří agresoři se zprvu tváří
přátelsky a nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo dojít k napadání. Na místě je tedy rozhodně
náležitá opatrnost a obezřetnost. V rámci prevence je nejlepší vyhnout se neprověřeným sociálním sítím a internetovým stránkám, dostatečně si zabezpečit vlastní účet nebo nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se zdají být podezřelé. Pokud se ale přeci jen potýkáte vy nebo někdo
z vašeho okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit se na odbornou pomoc. V online prostoru je
vám denně k dispozici linka bezpečí a krizová telefonní linka PČR. V reálném světě se pak můžete obrátit na učitele, výchovné poradce, policii nebo odborníky z řad psychologů. Důležité
ale je, nenechat situaci zajít příliš daleko.
Mojra.cz – psychologická poradna online
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Pozor na lákavé nabídky
podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými
praktikami. Většina z nich má škálu důvodů
a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích
a městech, kde je vyhláškou podomní prodej
zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí. V současné době, kdy lze
v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a
některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců
nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami
jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze
se také setkat s lákavou nabídkou „levného“
zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť
v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit
bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si
prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a
nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem
v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či
prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce
žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud
můžete, kontaktujte ihned členy rodiny
nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se
obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce
výhry. V naprosté většině těchto případů se
jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence

Přívalový déšť 9. července 2021 napáchal v
obci značné škody. Nebyla uchráněna ani některá obydlí. Obec dopisem vyzvala Povodí
Labe, aby se situací s potokem v obci zabývala a napravila jeho současný stav. O intervenci jsme požádali i senátora Petra Šilara, který
je předsedou Dozorčí rady Povodí Labe.
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Zprávy ze SRPŠ
Nový školní rok jsme začali 5.11. naší tradiční podzimní akcí. Noci Světlušek se letos
zúčastnilo rekordních 150 dětí z Lukavice a
okolí. Tímto bychom rádi poděkovali všem

za trpělivost na startu, kde leckdo i hodinu
čekal, než mohl být vpuštěn na trasu. Důvodem byla snaha zamezit shlukování na jednotlivých stanovištích. Doufáme, že i přes
tuto dlouhou čekací dobu si děti procházku
s lampiónky užily a úkoly na jednotlivých
stanovištích se jim líbily.
Peníze vydělané na této akci se na účtu SRPŠ
dlouho neohřály a hned jsme je poslali dále.
Děti ve škole i školce mají své “firmy“, v rámci kterých hospodaří a vyrábí výrobky, které
prodávají na vánočním jarmarku. Do začátku samozřejmě potřebují kapitál, takže jsme
se už podruhé rozhodli je v jejich podnikání
podpořit. Každé třídě, která se již projektu
účastnila, jsme věnovali 2 000,-, novým třídám 3000,-. Všichni určitě budou rádi, když

si přijdete vybrat některý z jejich výrobků a
podpoříte je také na jarmarku při rozsvěcení
obecního vánočního stromu 8.12.
U příležitosti narozenin školy jsme se rozhodli spolu s obecním úřadem z poloviny přispět
na dárek, o kterém paní učitelky již delší dobu
přemýšlely. Částku 15 000,- jsme věnovali na
pořízení mlhoviště, které bude umístěno na
školkové zahradě a v teplých dnech ji ocení
jak děti ze školky, tak i děti ze školy.
Na pátek 11.2. máme v plánu Školní ples.
Pokud situace dovolí, budeme rádi, když si i
Vy přijdete zatančit a pobavit se.
Rádi také uvítáme nové členy ochotné pomáhat s organizací akcí pro děti či širokou
veřejnost z naší obce!
Lenka Kašková, předsedkyně

CO JSOU ŠABLONY DO ŠKOL A CO NÁM UMOŽŇUJÍ?
„Šablony“ umožňují škole získat v rámci podpory zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání finanční prostředky na oblasti, které si zadá v projektové žádosti. Po jejím schválení je škole poskytnuta finanční částka na předem stanovené období, které
vyplývá z žádosti. Během realizace projektu, zpravidla se jedná o dva školní roky, a po jeho ukončení předkládá škola výstupy, které v souladu
se žádostí naplnila. Částky na jednotlivé šablony (oblasti v rámci šablon) většinou převyšují náklady, škola může se zbylými prostředky naložit
dle potřeby v určité korespondenci s realizovanými šablonami. Proto lze do tříd pořídit další interaktivní tabule, výukové pomůcky, učebnice,
knihy, společenské a didaktické hry aj., proto lze hradit dopravu i další náklady (vstupné, úhrada programu – např. Oucmanice) na projektové
dny mimo školu, pořízení materiálu na projektové dny ve škole apod.
Pro konkrétní představu uvádím příklad z let 2018–2020, ve kterých škola realizovala projekty právě z těchto prostředků - Výzva č. 02_18_063
- Šablony II – mimo hlavní město Praha:
Přidělené prostředky (v Kč)

Cíl šablony

Realizované výstupy

Chůva v MŠ

204 120

Personální podpora – zajištění
chůvy k dětem do MŠ mladším
3 let

Zaměstnání chůvy (úvazek 0,5) březen/2019–červen 2019,
září/2019 – únor/2020 a srpen/2020

Školní asistent ZŠ, ŠD

217 020

Personální podpora – zajištění
školního asistenta pro podporu
slabších žáků v ZŠ, ŠD

Zaměstnání školního asistenta (úvazek 0,5 + 0,5)
březen/2020–leden/2021

Zapojení odborníka z praxe ZŠ

22 060

Personální podpora – zajištění
odborníka z praxe do výuky

Rodilý mluvčí ve škole – týdenní kurz s Noahem ve škole říjen a
prosinec 2020

Zapojení IT odborníka do výuky

27 575

Personální podpora – zajištění
IT odborníka z praxe do výuky

Realizace výuky IM v 5. ročníku v tandemu – pedagog školy + IT
odborník (25 hodin)

Využití IT techniky ve výuce MŠ
Využití IT techniky ve výuce ZŠ

96 000
128 000

Pořízení výpočetní techniky do
MŠ a ZŠ

MŠ – 10x tablet + nabíjecí box, pracovní listy – výuka ve 48 týdnech
ZŠ – 10x notebook + nabíjecí základna – výuka v 64 týdnech

Projektové dny ve škole ZŠ
Projektové dny ve škole ŠD

26 472
8 824

Realizace projektových
v MŠ, ZŠ, ŠD

dní

ZŠ – knihařská dílna 2x, výroba čokolády, čarodějnický guláš,
Bažantnice – spolupráce s myslivci, rytí na sklo
ŠD – knihařská dílna, přírodní zahrada

Projektové dny mimo školu MŠ
Projektové dny mimo školu ZŠ
Projektové dny mimo školu ŠD

19 431
38 862
12 954

Realizace projektových
mimo MŠ, ZŠ, ŠD

dní

Další vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD

66 120

Absolvování vzdělávacích kurzů v rozsahu 8 hodin

Účast na DVPP v oblastech:
polytechnické vzdělávání, čtenářská gramotnost, matematická
gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, environmentální vzdělávání.

Spolupráce pedagogů z různých škol – stínování MŠ
Spolupráce pedagogů z různých škol – stínování ZŠ
Spolupráce pedagogů z různých škol – stínování ŠD

18 020
27 030

Čerpání inspirace u kolegů
z jiných MŠ, ZŠ, ŠD

Stínování MŠ: Skipi Letohrad, MŠ Hejnice
Stínování ZŠ: ZŠ Jablonné nad Orlicí, ZŠ Nekoř
Stínování ŠD: ZŠ Potštejn

35 666

Realizace školních klubů (alespoň 16 týdnů)

Klub zábavné logiky – logické hry, strategické hry
Badatelský klub – ověřování otázek na základě bádání

Zvolená šablona

Školní kluby – Badatelský a Klub zábavné logiky
PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY CELKEM

MŠ – Oucmanice
ZŠ – Strom roku – vyhlášení výsledků v Brně, 2x program v Oucmanicích, Zimní den na statku v Kunvaldu
ŠD – Dolní Morava (výlet)

948 154

V loňském školním roce jsme po ukončení Šablon II. podali žádost o Šablony III. I v této výzvě jsme byli úspěšní a škola obdrží navíc finanční
prostředky ve výši 541 572,- Kč na období září/2021–červen/2023. Věříme, že i z těchto prostředků, které se snažíme navýšit dalšími grantovými výzvami (MAS Orlicko, MŽP, SFŽP aj.), se nám podaří realizovat zajímavé aktivity, které naplní naše cíle a nezatíží peněženky rodičů
předškolních a školních dětí.
Mgr. Jitka Hájková, ředitelka ZŠ a MŠ Lukavice
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ŠKOLA SLAVÍ NAROZENINY – 110 LET
Již první den školy se vydařil a byla to „pořádná party“. Společně jsme s pozvanými hosty, se
všemi zaměstnanci, žáky a dětmi školy a školky oslavili narozeniny. Škola slaví 110 let!!! Byla
to zatím jen taková malá oslava, která mohla v rámci opatření proběhnout, ale těšíme se, že
budeme moci toto významné výročí lukavické školy oslavit ve větším rozsahu v červnu.

nách vytvořili plakáty a porovnali na nich život v USA a u nás. Budeme rádi, když se nám
tato aktivita stane tradicí, a i v budoucích
letech budeme moci touto formou zdokonalovat své jazykové dovednosti.
Nezapomněli jsme ani na svá těla, a i letos
jsme se aktivně zapojili do výzvy ESSD –
Evropský školní sportovní den. Letošní rok
2021 nám byl inspirací a v rámci tříd jsme
nasbírali 2021 žetonů za posilování na workoutovém hřišti, naběhali 2021 metrů a za
odměnu si zahráli naši novou oblíbenou hru
z loňských ročníků brainball.
Nyní už se ale plně věnujeme učení a „ladíme“, co jsme v minulém školním roce probrali, ale nemáme, díky distanční výuce,
dostatečně procvičené. Při tom všem učení
ale myslíme i na Vás a doufáme, že se před
Vánoci budeme moci potkat u našich školních jarmarečních stánků, do kterých pro
Vás začínáme vyrábět ve svých firmách různé produkty.
Těší se na Vás Pepíčkova vánoční dílnička,
Kouzelníkův krámek, Ježíškova spižírna i
Večerníčkova půda nápadů.

A co je nového u Hvězdiček
a Sluníček ze školky?

A oslavami výročí školy se nesl i první týden.
Hned v pátek jsme se vydali do Letohradu,
kde jsme v Muzeu řemesel zhlédli expozici
staré školy. Mohli jsme si tak prakticky ukázat, jak mohla vypadat naše škola při jejím
vzniku a porovnat rozdíly pomůcek, vybavení i metod (klečení na polínkách, „oslí lavice“).
Dalším velkým zážitkem pro žáky i paní
učitelky byl projektový den v Jičíně na festivale Jičín město pohádky. Vypravili jsme se
ráno objednaným autobusem a v Jičíně jsme
s jednou zastávkou po cestě zastavili v 10
hodin. Následně jsme se po třídách účastnili
různých dílen. Výběr byl veliký – divadelní,
výtvarné, tvořivé, pískové, kostkové i hvězdářské. Ti, kteří měli štěstí se mohli po městě

potkat s Večerníčkem, Rumcajsem a Mankou, Vodníkem Česílkem, Bobem a Bobkem.
Nechyběl ani Jů a Hele. Festival je ale hlavně
o divadlech. Někdo viděl Představení beze
slov, někteří si vychutnali loutkovou Lesní
pohádku. Celý den nám přálo počasí a my
odjížděli v 15 hodin plni dojmů a zážitků
z pěkně prožitého dne. Kéž nám je přáno a
můžeme mít v letošním školním roce takových dní ještě spousta.
Po loňské úspěšné týdenní návštěvě rodilého
mluvčího ve škole jsme opět oslovili agenturu EnglishFocus, která k nám vyslala dalšího
„cizince“ ze svých řad. Koncem září jsme
tak mohli zažít intenzivní kurz se Spencrem
z USA. Týden jsme ukončili projektovým
dnem, při kterém žáci v jednotlivých skupi-

V minulém čísle občasníku jsme se s vámi
rozloučili v době jarní distanční výuky. Od
té doby se situace zlepšila a my se mohli již
v dubnu opět všichni vídat ve školce. Novinkou pro všechny byl návrat paní učitelky Veroniky Snovické po mateřské dovolené.
Pokud nám počasí dovolilo, trávili jsme hodně času venku. Společně jsme si užívali do-

poledních výletů např. do Častolovic, kde si
děti prohlédly zámecký park a minizoo, dále
do Dlouhoňovic, kde je vyřezávaná lesní zvířátka provázela lesní stezkou. Další akcí byla
návštěva letohradského parku. Velmi se také
povedl týdenní projekt tzv. Barevný týden,
během kterého chodily děti ustrojené v určitých barvách a užívaly si činnosti zaměřené
na toto téma. Jelikož starší děti ze Sluníček
zvládnou i delší vycházky po okolí, vydávaly se každý den v tomto týdnu za poznáním
známých i skrytých míst naší obce.
Konec školního roku se již tradičně točil kolem předškoláků. Budoucí prvňáčci si zkusili
stravování ve školní jídelně, společně se žáky
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Nové přírůstky v obecní knihovně

1. třídy prožily opravdické vyučování a hlavně se loučily se svými mladšími kamarády
a p. učitelkami při tradičním pasováním na
školáka.
Po prázdninách bylo již vše připravené na
nový školní rok. 1. září jsme společně se ZŠ
popřáli škole všechno nejlepší k jejím 100.
narozeninám. Pro nové děti byly první dny
ve školce důležitou životní změnou, kdy se
poprvé musely vyrovnat s dosud nepoznaným prostředím, odloučit se na určitou dobu
od rodičů, seznámit se s p. učitelkami a novými dětmi a přizpůsobit se jinému režimu
a požadavkům než doma. Velkou pomocí v
našem kolektivu byl nástup dvou asistentek
pedagoga.
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos
čeká na děti spousta zajímavých akcí. Jednou z nich byl projekt „1. podzimní den“,
který děti přivítaly v převlecích a doplňcích v
podzimních barvách. Pro uvědomění si této
změny v přírodě připravily p. učitelky dopoledne plné zábavných činností s podzimní
tématikou. Další podzimní akcí byla návštěva Fitminu v Žamberku, kde si děti užily slunečné dopoledne v krásné přírodě, setkaly
se s mnoha druhy domácích zvířat, shlédly
vystoupení psů a seznámily se, jak se chovat
při prvním kontaktu se psem.
V následujících měsících čekají na děti další akce, jako například kulturní představení
ve školce, v divadle i na zámku, předškoláky
plavecký výcvik a také příprava výrobků na
předvánoční jarmark.
Doufáme, že si všichni školkáčci první měsíce ve školce pěkně užili a že se budou i nadále
do školky těšit na hezké zážitky a hlavně na
své kamarády.
Závěrem bychom chtěli všem popřát příjemně
strávené podzimní dny a pevné zdraví.
Kolektiv učitelek MŠ

Obecní knihovna v Lukavici má k zapůjčení další zajímavou knihu
z edice PEVNOSTI sv. 35 - Československé opevnění ve vzpomínkách a dokumentech plukovníka Ing. Josefa Hubálka, rodáka z čp.
164 Lukavice. Jeho vzpomínková práce popisující službu v rakousko-uherské a československé armádě je výjimečná a určitě zaujme nejen
zájemce o opevnění.
Josef Hubálek se narodil 27. března 1886 jako nejstarší ze čtyř dětí.
Rodiče měli malou zemědělskou usedlost. Navštěvoval obecnou školu
v Lukavici a měšťanskou školu v Žamberku. Po úmrtí rodičů z dědického podílu z prodeje usedlosti vystudoval obor stavebního inženýrství ČVUT. Pracoval v Ústí
nad Orlicí jako projektant vodních staveb, navrhl např. Pastvinskou přehradu, podle jehož parametrů byla stavba realizována a za světové války sloužil od roku 1914 jako záložní důstojník
v Hercegovině, Černé Hoře, Haliči a v Itálii. Jako absolvent pražské techniky se v rakousko-uherské armádě teoreticky i prakticky seznámil s výstavbou opevnění a stal se jedním z mála
odborníků na opevňování v nové československé armádě. Ta sice opevnění dlouhou dobu
nebudovala, když ale v roce 1934 názor změnila, mohl jí nabídnou své bohaté praktické zkušenosti s realizací různých vojenských staveb, jehož pozůstatky můžeme obdivovat dodnes.
Kniha je sestavena téměř výhradně z původních dokumentů a fotografií dochovaných v pozůstalosti Josefa Hubálka.
„ Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“
- George Santayana.
Vážené dámy a pánové,
Při práci na své nové knize „Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami“Češi a Slováci 1914-1920 - jsem při studování dokumentů, archiválií,
deníků českých vojáků a legionářů nalezl na stránkách Národního pedagogického musea „Seznam pomníků 1. světové války v obcích ČR“
a tudíž i informaci o pomníku ve Vaší obci. Jejich celkový počet, tedy
jeden tisíc pět set čtyřicet jedna (1541) mne velice příjemně překvapil.
A také to, že i po sto letech a po několika změnách režimů tyto památníky na naše vojáky z dob 1. svět. války stále stojí. Obyvatelé obcí i jejich zástupci tedy na své
rodáky nezapomněli. Což podle mne ukazuje, že jsme lepší, než se nám mnozí snaží vnutit.
Znamená to, že je pravděpodobné, že i ve Vaší obci dodnes žijí potomci onoho milionu čtyřista
tisíc Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří narukovali do světové války. A z nichž dnes neuvěřitelných 140 000 padlo a 250 000 bylo vážně zraněno.
Bohužel však se o nich ve školách prakticky už více než půl století neučí, takže o nich ani
jejich potomci mnoho nevědí. Třeba to, že čeští vojáci bojovali nejen jako pěšáci, ale třeba i
námořníci, že slavní kapitáni rakouských ponorek byli Češi, že české kanonýry si dodnes dobře pamatují Italové. Naši dělostřelci v Rakouské armádě bojovali jako součást Osmanských
vojsk i na Sinaji při bojích o Suezský průplav, i jako „horští myslivci“ v Italských a Slovinských
Alpách ve výškách nad 2500 m n. m, a to na rakouské i italské straně, že našinci byli také válečnými piloty na obou stranách fronty, že geniálně používali a sami vyráběli proslavené obrněné
vlaky jak na Sibiři, tak při osvobozování ČSR od Maďarů, atd., atd.
V Ruské armádě v tzv. České družině byly vytvořeny proslavené a obávané oddíly „čs. výzvědčíků“, (cosi jako předchůdců slavných „commandos“) , které pak po jejich úspěších vytvářely
z českých vojáků také rakouská, ale francouzská i srbská armáda, a také čs. legie.
V knize jsem pro lepší autenticitu použil i necenzurované deníkové záznamy českých vojáků
v rakouské armádě, i dokumenty o vzniku legií a heroické „sibiřské anabázi“.
Byl bych velice rád, kdybyste mohli dát nějak na vědomí občanům obce, a hlavně potomkům
těch, jejichž jména jsou na pomnících, že takováto kniha, kde se mohou o našich předcích
dozvědět více, existuje a byla napsána sice pro všechny, ale hlavně pro ně. Protože mají být na
co hrdi. (Knihu i s podpisem autora jsme zakoupili do obecní knihovny)
S pozdravem a s díky za péči o pomník našim padlým vojákům.
Václav Vlk st. autor

A ještě z knihovny

Naše lukavská knihovna má nově na svém webu na adrese https://knihovnalukavice.webk.cz/
zveřejněny nové údaje. Na úvodní stránce webu knihovny je také odkaz na vlastní online katalog (odkaz na katalog https://lukavice.katalog.kruo.cz/ ). Zde jsou uvedeny knihy, které má
knihovna půjčeny ze střediskového fondu tj z knihovny v Žamberku. Postupně je vlastní kmenový fond (= knihy, které natrvalo patří obci) zaznamenáván do počítače. Cílem je, aby časem
všechny knihovny měly i svůj kmenový fond převedený do počítačového programu KOHA,
tak aby knihovníci i čtenáři měli prostřednictvím online katalogu jednoduchý přehled, co vše
jejich knihovna momentálně nabízí.
J.Lehká, knihovnice
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František Lehký
František Lehký se narodil 13.9.1901 v ro-

dině rolníka v Lukavici u Žamberka.
Měl 3 sourozence, bratra Jana a sestry
Elišku a Otu. Po vystudování obecné a měšťanské školy v Žamberku nastoupil do učení
na strojního zámečníka u soukromého podnikatele, po vyučení tam zůstal jako tovaryš.
Stále toužil se dostat dál z domova, do světa.
Naskytla se mu příležitost jako strojnímu zámečníkovi u slovenské firmy v Nových Zámcích. U této firmy zůstal až do svých 20 let,
kdy nastoupil 1.10.1921 základní vojenskou
službu u leteckého pluku 1 v Praze.
Po základním pěchotním výcviku se přihlásil do dalšího výcviku – pilotního. Každý
voják, co se přihlásil do pilotního výcviku,
musel mít od rodičů potvrzení, že nenamítají nic proti pilotnímu výcviku, což jeho otec
okamžitě podepsal. Tak se stalo, že v r. 1922
uspěl v Chebu v pilotním výcviku na dvoumístných letounech. Během výcviku se stal
jedním z nejlepších a nejodvážnějších pilotů
a výcvik dovršil v hodnosti četaře-polního
pilota. Po roce služby přešel do akrobatické
školy, kde působil jako letecký instruktor.
František Lehký se osvědčil se i jako letecsportovec.
V roce 1924 se 1.září konaly mezinárodní
letecké závody o cenu prezidenta Masaryka
na letišti ve Kbelích. Bylo přihlášeno několik
důstojníků a četařů-letců od všech leteckých
pluků, a četař František Lehký jak výškový
závod tak i závod se zatížením vyhrál, a získal
tak cenu prezidenta Masaryka i s určitou peněžitou částkou a zlatými hodinkami, které
mu předával předseda Svazu pilotů za přítomnosti prezidenta Masaryka.
S letadlem Avia také dosáhl několika světových rekordů.
Ze služby v armádě odešel a nastoupil civilní službu továrního pilota v továrně Aero
ve Vysočanech jako pilot-zalétávač prototypů
i letadel sériových, které byly pak předávány
leteckým plukům Československé armády. I
v této továrně se při zkušebních letech osvědčil.
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V roce 1920 byla založena francouzko-rumunská letecká společnost a byla sjednána i
kapitálová účast Československa na trati Paříž-Štrasburk- Praha- Varšava. Ministerstvo
dopravy si vymínilo, že francouzská společnost bude zaměstnávat i české piloty.
Svaz pilotů ČSR navrhl ministerstvu 3
své nejzkušenější piloty: Sládka, Čermáka a
Lehkého. Poláci prosadili ještě 2 piloty polské. Společnost se v té době jmenovala Cidna, později Air France s linkami z Paříže a
Štrasburku přes Prahu, do Vídně, Bukurešti
a Varšavy. Pilot František Lehký nastoupil ke
společnosti na jaře 1925, nejdříve létal jen do
Varšavy, později pak na všech linkách, které
měly spojení s Prahou. František Lehký byl
velmi skromný, charakterní a poctivý člověk,
takže nejen ve Svazu pilotů byl vážen a v leteckých kruzích měl přátele a kamarády. Sám
byl velice šetrný a velice podnikavý, již v r.
1926 zakoupil poblíž letiště ve Kbelích u Prahy stavební parcelu, na které začal s pomocí svého bratra Jana stavět rodinnou vilku.
Věděl, že před započetím stavby ve Kbelích
budou největší potíže s dopravou stavebního materiálu, proto se rozhodl zažádat si o
povolení koncese na nákladní dopravu. To
se mu podařilo a tak zakoupil nákladní 5 ti
tunový vůz. Řízení tohoto vozu převzal jeho
bratr Jan a dále si najmuli jednoho závozníka
přepravě. Několik roků se jim tato nákladní
doprava velmi vyplácela, až přišla hospodářská krize a nebylo pro nákladní dopravu dosti práce, proto nákladní auto prodali a jeho
bratr Jan šel zpět do rodného místa Lukavice
u Žamberka a začal v rodinném kruhu hospodařit jako rolník.
Po výstavbě letiště a zahájení leteckého
provozu v Praze Ruzyni postavil pro svou i
širší rodinu dům v Liboci.
Lehký létal na tratích dosti často, ale využíval neděle i k návštěvě svých rodičů v Lukavici. Tak se stalo, že byl pozván do žamberecké
sokolovny na Agrární ples v roce 1926. Na
tomto plese se seznámil se slečnou Miroslavou Ludvíkovou, dcerou řídícího učitele
z Kunvaldu a za půl roku byla z toho svatba.
V manželství s Miroslavou se jim narodili syn
Zdeněk a dcera Miroslava.
Pilot letecké společnosti Air France, tehdy
se jmenovala Air France Allegne, František
Lehký zahynul při letecké havárii s letadlem
Fokker VII imatr. zn. F-AMYD, které pilotoval na Štědrý den roku 1937 v Kašperských
Horách na severovýchodní straně Huťské
hory,ve výšce cca 1300 m/moř., při letu z Bukurešti a Vídně do Prahy.
Spolu s ním zahynul francouzský telegrafista Austruc a jako jediný cestující pražský
advokát dr. Flanderka. O příčinách havárie se
vedly ještě po 60 letech od tragické události
fámy, ale nic se jako skutečnost nepotvrdilo.
Po r. 1945 se snažil okolnosti havárie oživit
švagr pilota Lehkého letec-palubní telegrafista a navigátor Československých aerolinií
Jan Kupka, ale v různých právních zmatcích
po 2. světové válce se to nepodařilo, protože
převládlo právní tvrzení, že je vše již promlčeno. Jan Kupka byl přesvědčen spolu s mnoha kolegy-letci, že havárii zavinil telegrafista
pozemního zaměřovače- gonia Živsa, který
se ale v letech 1938 až 1939 zapsal jako Ně-

mec, aby se tím vyhnul vyšetřováním příčin
havárie českými a francouzkými úřady. Živsa
zřejmě špatně zaměřil Lehkého letoun Fokker. Lehký se přibližoval ku Praze k letišti v
Ruzyni ve správném kurzu, ale Živsa ho začal
navigovat opačně o 180 stupňů na Šumavu.
V roce 1987 jistý Václav Tikovský otiskl
v časopisu Letectví „podivný“ text o tom,
že rakouský kancléř Schusschingg ve snaze
zveřejnit kompromitující materiály na Adolfa Hitlera, předal je advokátovi Flanderkovi.
Tyto materiály se měly dostat údajně až do
Vatikánu. Jednalo se o podivné okolnosti
v souvislosti se smrtí Hitlerovy nevlastní neteře, na níž se údajně Hitler podílel. Dvaceliletá Geli byla Hitlerovou milenkou a Hitler jí
podezíral z nevěry. Nacisté měli prý zájem na
tom, aby letadlo s dr. Flanderkou nedoletělo.
Nejasné okolnosti havárie by připouštěly domněnku, že do radiové korespondence pilota
Lehkého s Ruzyní zasahovala cizí stanice,
autor úvahy Václav Tikovský připouští, že to
mohla být německá Luftwaffe ze Straubingu. Jednat snad měly i tajné služby.
Naše rodina ví jen to, že se nepodařilo viníka havárie Živsu přivést před soud ve věci
havárie. Bylo na něj podáno trestní oznámení, byl vyslýchán českou a poději německou
policií, ale k soudu nikdy nedošlo. Živsa se
prohlásil za Němce, přijal německou státní
příslušnost, pracoval u pošty a v roce 1944
narukoval do Wehrmachtu, kde cvičil radisty. Prý pomáhal také partyzánům, ale v červnu 1945 byl zatčen. V roce 1947 byl odsouzen
k 10 letům vězení za svou službu u Wehrmachtu. Před válkou i po válce se justice k případu havárie přes všechnu snahu naší rodiny
otáčela zády. I když vyšetřovací komise před
válkou určila Živsovi 50% viny na havárii,
soudní jednání nebylo nikdy dokončeno. To
by mohlo nahrávat fantastovi Tikovskému,
autorovi šílené hypotézy s Hitlerem a jeho
vztahu k neteři. Živsa v roce 1954 dostal amnestii a zmizel někde ve světě. Někteří autoři
uvádějí, že pravděpodobně zahynul jako palubní telegrafista-navigátor při letecké havárii v Řecku.
Obě Lehkého děti, vystudovaly vysoké školy, Zdeněk se stal inženýrem chemie a Miroslava profesorkou matematiky.
V r. 2012 internet uvedl vzpomínky Václava Šmídla (nar.1922), který uvádí, že jako
15ti letý v noci na Štědrý den slyšeli ránu,
když dopadlo letadlo. (Letadlo ve skutečnosti
havarovalo asi v 17.50 hod.) Ráno 25. prosince 1937 na nezalesněné planině Fogelsang nalezl spolu se 4 kamarády (německé
národnosti) trosky letadla. Sebrali nějaké
předměty a havárii oznámili do schwarzenberské hájovny lesnímu správci Nowakovi.
Ten věc oznámil četníkům do Kašperských
Hor. Na jiném místě internet uvádí nepravdivě, že pilot Lehký byl šéfpilotem ČSA (byl pilotem Air France!). Dále internet uvádí, že
snad ještě v té štědrovečerní noci četnické
stanice letadlo hledaly, což může být, ale nemusí pravda. Dále uvádí, že místo katastrofy
objevil 25.12. v 11,15 hod. hajný Seller. Pan
Šmídl to ale uvádí jinak!
Pan Jan Kupka, byl na místě havárie již
druhý den dopoledne spolu s manželkou
Lehkého Miroslavou a kamarádem Lehké-
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T.J. Sokol Lukavice
oslavila 100 let!
ho pilotem Sládkem. O případné činnosti
vyšetřovací komise na místě katastrofy, se
ve svých vzpomínkách na dny štědrovečerní
katastrofy v r. 1937 nezmiňuje.
Skutečná příčina havárie, proč zkušený pilot Lehký zavedl letadlo Fokker až do prostoru Šumavy, když byl již cca 10 km od Prahy a
na Šumavě sestoupil až do nebezpečné blízkosti země ve výšce 800m, zůstává i nadále
tajemstvím.
V roce 2012 u příležitosti 75. výročí havárie vydala šumavská obec Kvilda, na jejímž
území se havárie stala, malou publikaci od
autora Jaroslava Páska.
V prosinci 2013 uveřejnil pan Kintzl (asi
z Kvildy) u příležitosti 77. výročí události, na
internetu rámcově reportáž o zkáze letadla

V neděli 10. října 2021 jsme oslavili 100 let
od založení naší Tělocvičné Jednoty.
Sešli jsme se v Sokolovně hodinu před obědem, abychom si společně připomněli historické milníky činnosti Sokola v Lukavici a
ocenili práci zasloužilých členů T.J.

F-AMYD v r. 1937, ale bez důležitých podrobností. (www.stream.cz/nejnovejsi/zmizela-sumava/10001162-stedrovecerni-katastrofa)
Praha 20.9. 2021
Ing. Jan Kupka

Kámen z lomu Litice nad Orlicí – žula, tvaru menhir. Ležel pod
dalším obrovským 50 t kamenem, který se musel nejprve zvednout. Kámen se na první pohled se dokonale hodil pro plánovaný účel a nebyl dále žádným způsobem tvarově upravován. Váží
7 tun a darovala ho firma BISA s.r.o.
Motiv pomníku vychází z původního znaku francouzské letecké
společnosti Air France, která vznikla v r. 1933. Ve středu symbolu je okřídlený kůň s rybím chvostem, podle řecké mytologie
nejrychlejší zvíře na světě, které zapřahali bohové do svých nebeských vozů. Jmenuje se hippocampa. Na hlavě má kohoutí
hřebínek – symbol galského kohouta. K němu jsou přidané
perutě a celý symbol zdobí věnec z vavřínových listů. Symbol je
ukován ze železa, v patině starého antického zlata a váží 20 kg.
Pro dolní symbol bylo předlohou nejvyšší francouzské vyznamenání – Řád Rytíř čestné legie, který založil v r. 1802 fr. Císař Napoleon Bonaparte. Shodou okolností, prvním držitelem
tohoto řádu, byl po bitvě u Slavkova Čech Jan Seka, který byl ranhojičem na bojišti. Známými
nositeli vyznamenání jsou mimo jiné T.G.Masaryk, Alfons Mucha, František Kupka, Ludvík Svoboda, Max Švabinský, Marta Kubišová a další.
Ve středu symbolu je věnování obce Františku Lehkému, pozadí tvoří krvavé nebe. Celý znak obklopuje věnec vavřínových a dubových listů. Dolní list je zbarven do červena a symbolizuje celou
leteckou tragédii. Symbol byl ukován z výhně na kovadlině a váží 30 kg.
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10
Mateřské škole v Lukavici za hodnotný dar,
vedení Pardubické župy Pipichovi za poskytnutí sokolských materiálů na výstavu, všem
členům, činovníkům, trenérům, cvičitelům,
cvičencům, hostům, sponzorům i příznivcům, že s námi tento den oslavili a přejeme
všem pevné zdraví a úspěchy v jejich činnosti.
Tělocvičné jednotě Sokol Lukavice
NAZDAR!
Výbor T.J.Sokol Lukavice

Pravidelná cvičení v T.J. Sokol Lukavice

Po slavnostním obědě jsme spolu se zástupci
obce, dalších spolků, hostů i občanů došli v
průvodu k rodnému domu pilota a patriota
Sokola Františka Lehkého. Zde mu byl odhalen pomník a zároveň byl posvěcen nový
prapor T.J. Sokol Lukavice, který jsme si
k tomuto významnému výročí nechali vyrobit u společnosti Vyšívání Tobiškovi. Prapor

pro nás je a bude symbolem vyjádření hrdosti k práci a myšlence Sokola. Věříme, že tak
tomu bude i pro budoucí generace. Po dobu
tří dnů dnů bylo také možné v sokolovně
shlédnout výstavu fotografií a dokumentů
z dlouholeté a bohaté činnosti jednoty.
Děkujeme vedení Obce Lukavice za finanční
příspěvek na zhotovení praporu, Základní a

DEN ZAHRÁDKÁŘŮ
Nejen oblíbené koláče, ale i soutěžní bábovky pokoušely letos chuťové pohárky návštěvníků
Dne zahrádkářů, který se konal v sobotu 11.září. Mozkové závity provětral zábavný kvíz,smutek z neúspěchu v tombole jste mohli zahnat veselým moštem, vše za doprovodu živé hudby
HK audio. Soutěž o nejlepší bábovku v konkurenci x dalších vyhrála Lída Bednářová – blahopřejeme! Jen do soutěže Rozkvetlá Lukavice se nikdo nepřihlásil 

Níže uvádíme rozvrh pravidelných hodin
cvičení v Sokolovně:
Pondělí
16:00 - 17:00 cvičení školkových a mladších
dětí
18:00 - 19:00 cvičení starších dětí
19:00 - 20:00 cvičení žen
Úterý
18:00 – 19:00 power joga
Středa
19:00 - 20:00 cvičení žen
18:00 – 20:00 stolní tenis
Čtvrtek
18:00 - 19:30 protahovací a relaxační cvičení
18:00 - 19:00 cvičení na workoutovém hřišti
(tzv. Lukavský kruháč)

Výročka
zahrádkářů
se kvůli covidovým opatřením tentokrát konala pod širým nebem, přesněji řečeno pod
pergolou u sokolovny 1.7.2021.
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Hasiči na divokém západě
Letošní hasičská sezóna začala díky koronaviru o něco později. Popravdě, my vedoucí
jsme se trochu obávali, kolik dětí se nám po dlouhé kovidové pauze sejde, zda některé
z nich nepřemůže třeba virus zvaný „mobil“ či „počítač“, ale na první trénink (i na další)
přišly všechny. To byla dobrá zpráva a dobrý začátek.
Na konci května nás čekalo okresní kolo hry
Plamen v Mladkově, letos v omezené podobě
na 4 z původních 6 disciplín. Dětem se dařilo
– mladší soutěž vyhráli, také obě starší družstva si užila pódiová umístění, obsadili 2. a
3. místo, a tím si zajistili postup do kola krajského. To se konalo o týden později v Pardubicích a děti zde také obsadili nečekané 2. a
3. místo. To bylo medailí…
V červnu se ještě uskutečnilo okresní a krajské kolo dorostu, také tady jsme zaznamenali dílčí úspěchy. Za zmínku určitě stojí
3. místo v požárním útoku dorosteneckého
družstva dívek. Nejvýznamnější však bylo
vítězství Káji Halbrštátové v krajském kole a
díky tomu postup na mistrovství ČR do Zábřehu. Už samotná účast je obrovský zážitek
, v každé kategorii je pouze 15 závodníků
z celé republiky, takže se zde sejdou ti nejlepší. A pak ta atmosféra… Kdo něco podobného zažil, pochopí. Kájo, gratulujeme.
V létě se 40 lukavských dětí na týden odstěhovalo do Heroltic u Štítů na v pořadí již 4.
hasičský tábor. Letos si vedoucí a asistenti
připravili téma „divoký západ“. A „divoké“

to také bylo, hlavně počasí!!! Nebylo snad
dne, kdy by nepršelo, ale protože děti nejsou
z cukru a jejich vedoucí měli bujnou fantazii
a hýřili značnou kreativitou, tábor se opět vydařil. Teda děti to říkaly…
V polovině prázdnin se pak opět rozběhly
tréninky, a to hlavně požární útoky za sokolovnou, ale i trénink jednotlivců v lokalitě U
Beranů. Na podzim se k tomu přidalo i trénování na branné závody - někteří jistě zaznamenali zvýšený pohyb běhajících dětí kolem
Ava, rozvodny, salaše a Karlovic. Co nebylo
na první pohled tak vidět, že jejich hlavy byly
nadupané topografickými značkami, požárními prostředky a dalšími vědomostmi. Protože se nám cestou nikdo neztratil, můžeme
tréninky považovat za úspěšné.
Během roku jsme stihli i 5 závodů v požárním útoku zařazených do Ústeckoorlické
ligy – v Bystřeci, v Dolní Dobrouči, V Třebovicích, v Bohousové a Letohradě. Výsledem
bylo vítězství mladších i starších hasičů,
k tomu třetí místo získalo druhé družstvo
starších. Zúčastnili jsme se i několika závodů
jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami a

závodů pro dorost v běhu na 100 m s překážkami. Dále jsme absolvovali tradiční branný
závod v Černovíře a v sobotu 9. října i okresní
branný závod, který se započítává do jarního
kola hry Plamen. Tréninky na Karlovicích se
vyplatily, mladší obsadili v konkurenci 48 pětičlenných hlídek 3. a 9. místo, starší 1., 7. a 9.
místo v konkurenci 60 hlídek.
V neděli 26. září jsme vyrazili na tradiční
třídenní tajný výlet. Letos jsme poprvé nezměnili místo a znovu se ubytovali ve velkém
penzionu v Teplicích nad Metují. Na rozdíl od
loňska nám však přálo počasí, takže jsme většinu času strávili venku. Trošku jsme potrénovali, vyzkoušeli jsme si noční orientační závod
s čelovkami a navštívili jsme Teplické skalní
město s nádhernou vyhlídkou ze zříceniny
hradu Střemen, která 300 schody prověřila
naši fyzickou i psychickou odolnost. Komu by
se chtělo zpátky domů a k povinnostem.
Ještě malá zmínka o závodech v běhu na 100
m s překážkami – i když už věkem nepatří
mezi mladé hasiče, ani mezi dorost, přesto
si Zuzka Haufová stále ráda zazávodí. Letos
se zúčastnila 5 závodů, z krajského kola postoupila na mistrovství ČR, kde v konkurenci
96 závodnic obsadila 18. místo.
I přes pozdější a nejistý začátek se naše sportovní sezóna vydařila. Na závěr dodáváme,
že naše činnost byla finančně podporována
dotacemi z ministerstva školství a dále, nejen finančně, obcí Lukavice. Děkujeme za
podporu.
Mladí hasiči
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Po covidových opatřeních jsme konečně
mohli slavnostně přivítat naše nové občánky. Vítání občánků narozených v roce
2020 a 2021 proběhlo ve dnech 20.6.2021 a
3.10.2021.
Do řad lukaváků byli přivítáni:
Johanka Poláčková, Nikola Lehká, Adam
Klec, Beáta Bárnetová, Šimon Chvála,
Meda Buriánová, Daniel Kacálek, Matyáš
Prokopec, Prokop Hubálek, Emma Lockerová, Jakub Lehký, Johana Vyhnálková,
Sebastian Plíva, Max Chudý, Thea Rosenbergerová a Adam Malý. Svým vystoupením program doplňují děti a žáci z místní
mateřské a základní školy.

Společenská kronika
NAROZENÍ
Březen
Štěpánka Kalcovská
Johana Vyhnálková
Duben
Sebastian Plíva
Leontýna Indráková
Květen
Max Chudý
Thea Rosenbergerová
Červenec
Adam Malý
Iveta Klášterecká
Rozálie Klášterecká
Srpen
Monika Pešková
Rozálie Jansová
Září
Nicol Filipi
Říjen
Patrik Bureš
Stela Podhájecká
Listopad
Petr Horváth
Cecílie Uhrová
ÚMRTÍ
Duben
Květen
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Marie Kolomá
Vít Vrba
Petr Barnet
Marie Šafářová
Jaroslava Šafářová
Květa Hubálková
Radek Tomík
Jarmila Gregárková
Anna Vítková
Holubová Marie
Petra Luňáčková

Děti 27.června mohly zábavným programem a soutěžemi oslavit Den dětí. Tuto tradiční
akci pro ně již spoustu let připravuje SRPŠ Lukavice. Letos byla v programu show s biči.
79 let
65 let
56 let
92 let
79 let
84 let
45 let
91 let
88 let
93 let
45 let

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Srpen
Jaroslava Sojmová
70 let
Jana Valachová
Září
Vladimír Jansa
60 let
Anna Koblížková
Pavel Šlesinger
60 let
Jiří Koblížek		
Pavlína Rousová
Říjen
Jaroslava Dostálová
70 let
Libuše Holečková
Petr Hoffmann		
Milan Martinek
50 let
Listopad
Milan Martinek
70 let
Lenka Vyčítalová
Prosinec
Leopold Paďour
94 let
Josef Grund
Vlasta Faltusová
70 let
Bohuslav Daniel		
Milena Dušková
60 let
D.Dostálová, evidence obyvatel
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Změna trvalého pobytu
Nová občanka nestačí,
kam všude svou adresu nahlásit?
Právě jste se přestěhovali a chcete změnit
trvalý pobyt. Základní registry jsou sice
propojeny, přesto některé úřady budete
muset navštívit osobně. Které to jsou a na
co nezapomenout?
Vaše první kroky povedou na obecní úřad,
kde vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek
k trvalému pobytu a zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč. K tomu budete potřebovat
doklad potvrzující buď vlastnictví bytu či
domu nebo oprávněnost jeho užívání.
Vlastnické bydlení prokážete výpisem z katastru nemovitostí, oprávněnost užívání
nájemní smlouvou. Pokud nebude k dispozici výpis z katastru, protože ještě nedošlo k
zápisu nového vlastníka či není k dispozici
nájemní smlouva, je možné doložit písemný
souhlas vlastníka s jeho úředně ověřeným
podpisem, nebo je možné formulář podepsat
s vlastníkem domu nebo bytu přímo před
pracovníkem úřadu.
Máte nájemní smlouvu, ve které je ustanovení, které zřízení trvalého pobytu zakazuje?
Pak vězte, že je neplatné a ví to i na úřadech.
„Takové ustanovení nájemní smlouvy správní
orgán neposuzuje, trvalý pobyt tedy zapíše,“
V případě nájemního bytu si trvalý pobyt
měnit nemusíte, je to jen na vás. Praktické
to ale není, už jen kvůli doručování pošty.
Řada poštovních zásilek je totiž doručována
takzvanou fikcí, jejíž podstata spočívá v tom,
že i když si dopis fyzicky nevyzvednete, po
uplynutí určité doby se považuje za doručený. V praxi advokátních kanceláří se objevuje
často.
Jde například o situace, kdy řidič překročí
povolenou rychlost a na základě kamerového systému je proti němu zahájeno přestupkové řízení. Pokud si nevyzvedne poštu, úřad
může rozhodnout o tom, že řidič musí zapla-

tit pokutu, aniž by se o tom on sám dozvěděl.
Takto mohou vznikat dluhy, o kterých nevíte,
a které časem jen narůstají.
A to není jediná nevýhoda. Problematické by
bylo nejspíš i přijetí dítěte do mateřské školy
či zápis prvňáčka.
Nová občanka i malý techničák
Po ohlášení změny místa trvalého pobytu
jste povinni do 15 pracovních dnů požádat o
vydání nového občanského průkazu. Za jeho
vydání se nic neplatí a na úřadě vás i vyfotí.
Nový občanský průkaz bývá k vyzvednutí do
30 dnů.
Nový řidičák nepotřebujete, ale pokud vlastníte auto, čeká vás další povinnost. Do 10
pracovních dnů musíte navštívit dopravní
odbor kvůli změně v registru vozidel. Zde
zaplatíte správní poplatek 50 Kč. Jdete vlastně žádat o nový „malý technický průkaz“,
který vám bude vydán už s novou adresou.
Do „velkého techničáku“ vám budou doplněny nové údaje. Dobrou zprávou je, že i při
stěhování do jiného kraje vám zůstane stará
registrační značka vozidla.
Zdravotní pojišťovna a finanční úřad
I když od roku 2012 fungují základní registry, ke kterým jsou připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále platí oznamovací povinnost podle zákona o veřejném
zdravotním pojištění. Do 30 dnů od změny
trvalého bydliště tuto změnu musíte své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.
U finančních úřadů (FÚ) záleží na tom, zda
jste u FÚ registrováni, tj. zda máte DIČ (daňové identifikační číslo) či nikoliv. Pokud
nejste registrováni a přestěhujete se mimo
územní působnost stávajícího finančního
úřadu, zašle vám ten původní oznámení
o změně, ve kterém také uvede, u kterého
územního pracoviště příslušného finančního
úřadu bude uložen daňový spis.
Pokud jste registrovaným daňovým subjek-
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tem a přestěhujete se mimo územní působnost finančního úřadu, vydá finanční úřad
rozhodnutí o stanovení data konce místní
příslušnosti a teprve tímto datem, výslovně
uvedeným v rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy
trvalého pobytu.
Nezaměstnaní a důchodci
Pokud jste evidování na úřadu práce jako
uchazeč o zaměstnání, pobíráte podporu v
nezaměstnanosti nebo vám náleží dávky pomoci v hmotné nouzi, změnu trvalého pobytu musíte úřadu nahlásit do osmi dnů.
Jestliže pobíráte důchod prostřednictvím
složenky na poště, je třeba změnu nahlásit
nejprve na kterékoliv poště. Ta převede výplatu důchodu na novou poštu podle místa
trvalého pobytu a následně změnu ohlásí i
samotné České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jestliže důchod dostáváte na
účet, nahlásíte změnu přímo ČSSZ dopisem
s vlastnoručním podpisem, nebo můžete
oznámit nový pobyt na formuláři Hlášení
změny adresy nebo jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet, který
je k dispozici ke stažení na stránkách ČSSZ.
U hotovostních výplat může mít nesplnění
povinnosti ohlásit změnu adresy za následek
zastavení důchodu.
Podnikatel
Živnostenskému úřadu nemusíte změnu adresy trvalého pobytu hlásit, údaje si úřady v
rejstříku živnostenského podnikání změní
samy. Adresa sídla podnikatele zůstává bez
ohledu na změnu trvalého pobytu na původní adrese. V případě, že se mění rovněž adresa sídla podnikatele, je nutné novou adresu
sídla do 15 dnů nahlásit.
Změnu provedou na kterémkoli živnostenském úřadě a zaplatíte za ni správní poplatek 100 Kč. Případně můžete stanovit, že
vaše sídlo podnikatele má vždy souhlasit s
adresou vašeho trvalého bydliště. Příště tak
už nebudete muset změnu hlásit, vše se natáhne z registrů.
Oznámit změnu trvalého pobytu nemusíte
ani správě sociálního zabezpečení (OSSZ),
i ta se změnu dozví prostřednictvím Informačního systému základních registrů ministerstva vnitra, sama zajistí převod spisové
dokumentace na nově příslušnou OSSZ, od
níž pak OSVČ obdrží informace o novém variabilním symbolu a o čísle účtu, na které má
hradit zálohy na pojistné.
Změnu adresy sdělte i svému zaměstnavateli, a nejen jemu. Změnu adresy je dále vhodné nahlásit své bance, pojišťovně, ošetřujícímu lékaři, škole, dodavatelům energií, nebo
telefonnímu operátorovi. Jinými slovy všem,
kdo s vámi ze své podstaty může komunikovat prostřednictvím pošty, nebo tam, kde to
přímo vyplývá z příslušné smlouvy.
Zdroj: internet
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ZE ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo 2.3., 30.3., 27.4.,
25.5., 22.6., 27.7., 31.8., 21.9., 26.10. mj:

•

Schválilo:

•

• že Obec nebude přispívat finančním darem na Sbírku pro Verunku, přispěje zveřejněním výzvy.
• záměr pachtu pozemků (seznam v příloze
zápisu). Jedná se o pozemky užívané Farmou Lukavice – Písečná a.s.. Výpovědní
lhůta bude zachována 1 rok. Záměr bude
zveřejněn.
• poskytnutí daru na provoz Oblastní charitě Ústí nad Orlicí – zdravotní službě
Domácí zdravotní péče a Domácí hospic
Alfa-Omega, ve výši 3.000 Kč.
• udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků
ve třídě, pro Základní a mateřskou školu
Lukavice okres Ústí nad Orlicí na dobu
jednoho roku pro školní rok 2021/2022 a
výuku pěti ročníků ve čtyřech třídách.
• s ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti IV-122019089/VB/001, Lukavice v Čechách,
parcela 3677 - knn, nn, pro pozemky p. č.
1946/4 a 4426 v k. ú. Lukavice v Č., za jednorázovou náhradu 2.323 Kč.
• uzavření smlouvy s účastníkem, jehož nabídka byla podána s nejnižší nabídkovou
cenou – s firmou Infos Art s.r.o., Valdenská
27/363 779 00 Olomouc, IČO 25849638,
za cenu 139.211 Kč bez DPH. Akce „Digitální úřední deska v obci Lukavice“
• záměr pronájmu části půdy v budově
čp. 117 – žadatel SDH Lukavice, účel –
uskladnění krojů tanečního souboru Beseda. Záměr bude zveřejněn.
• konání akce – letní kino v termínu
9.7.2021 v areálu u sokolovny, vstupné 50
Kč, pořadatel Obec Lukavice. Konkrétní
film bude vybrán dle aktuální nabídky dodavatele TSProduction.cz.
• uzavření pachtovní smlouvy s Farmou
Lukavice – Písečná a.s., IČ 252 54 006, se
sídlem Lukavice čp. 219, 561 51 Letohrad.
Cena 2000 Kč/ha a rok, výpovědní lhůta 1
rok.
• uzavření nájemní smlouvy s SDH Lukavice na pronájem části půdy v budově čp.
117 za účelem uskladnění krojů. Pronájem nebude zpoplatněn.
• s ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-122021205/VB/07, Lukavice v Čechách,
parc,č, 1406/78,kNN, pro pozemek p. č.
1406/103 v k. ú. Lukavice v Č., za jednorázovou náhradu 5.000 Kč.
• Smlouvu se Sdružením obcí Orlicko o poskytnutí mimořádného členského příspěv-

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ku ve výši 34.860 Kč, která bude využit na
pořízení nové rolby.
zástupce zřizovatele ve školské radě
MUDr. Lenku Kristkovou a Ilonu Severovou.
závěrečný účet obce Lukavice za rok 2020
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
rozpočtovou změnu č.2/2021.
účetní
závěrku
obce
sestavenou
k 31.12.2020.
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lukavice okr. Ústí nad
Orlicí, sestavenou k 31.12.2020 a výsledek
hospodaření ve výši 1105,95 Kč z hlavní
činnosti a 364 Kč z vedlejší činnosti a jeho
převedení do rezervního fondu.
druhou žádost letohradské farnosti o finanční spoluúčast na konzervátorském
ošetření mobiliáře lukavského kostela a
poskytnutí částky ve výši 24.000 Kč. (Společně s dříve schváleným příspěvkem 8 tis.
Kč, bude celkový příspěvek činit 32 tis. Kč
což je 50% potřebné částky).
s ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 Smlouvu o
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022063/
VB/1A, Lukavice, par.č. 3515,kNN pro
pozemek p. č. 2093/2 v k. ú. Lukavice v Č.,
za jednorázovou náhradu 6.600 Kč.
uzavření smlouvy s firmou ENPRAG
s.r.o., K Holyni 833/92, 154 00 Praha,
IČO 6743741 za cenu 44.376,03 Kč +
DPH. Akce “Vybavení hasičské zbrojnice
JSDH Lukavice“
záměr prodeje spoluvlastnického podílu
(199/216) pozemku p. č. 2078/6 v k.ú. Lukavice v Čechách. Žadatelé A.+J.V. čp.xxx.
Záměr bude zveřejněn.
poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč obci
postižené tornádem. Dar bude poskytnut
obci Hrušky IČ 00283185 zasláním přímo
na účet obce.
prodej pozemku 2078/6, obecního dílu o
velikosti 199/216, kategorie ost.plocha/
ost.komunikace, žadatelům A. a J. V., tr.
bytem Lukavice xxx, za cenu 100 Kč/m2
. Kupující uhradí náklady spojené s vkladem do KN.
s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č.IV-122020720/VB/02,
Lukavice,par.č.3279,
kNN na pozemcích parc. č. 1985/1 a 4284
v k. ú. Lukavice v Čechách, za jednorázovou náhradu 16.046,88 Kč + DPH. Podmínkou podpisu smlouvy je doasfaltování
rozkopané cesty po uložení kabelu.
s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

č.IV-12-2021205/VB/04, Lukavice, par.
č.1406/78, kNN na pozemku parc. č.
1406/24 v k. ú. Lukavice v Čechách, za
jednorázovou náhradu 5.000 Kč + DPH.
žádost L. a R. H., Lukavice čp. xxx o prodej
pozemků p. č. 146 a 2119 v k. ú. Lukavice
v Č. Možnost případného prodeje bude řešena až po rekonstrukci silnice II/310.
žádost E. a J. B., Lukavice čp. xxx o prodej
pozemků p. č. 146 a 2119 v k. ú. Lukavice
v Č. Možnost případného prodeje bude řešena až po rekonstrukci silnice II/310.
ukládá starostce vytvořit a distribuovat
anketu k průzkumu zájmu občanů o ukládání tříděného odpadu do čipovaných
popelnic a OZ seznámit na příští schůzi
s výsledkem.
rozpočtové opatření č.3/2021.
s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2022063/VB/1A, Lukavice,
parc.č.3515, kNN pro pozemek 2093/2
v k.ú. Lukavice v Č., za jednorázovou náhradu 7.900 Kč + DPH.
Veřejnoprávní smlouvu s D. D., bytem Lukavice čp. xxx o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lukavice ve výši 8.000 Kč na
pořízení čerpadla pro napojení nemovitosti na pozemku st.91 v k.ú. Lukavice v Č. na
kanalizaci.
Veřejnoprávní smlouvu s M. D., bytem Lukavice čp. xxx o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lukavice ve výši 8.000 Kč na
pořízení čerpadla pro napojení nemovitosti čp. xxx na kanalizaci.
cenovou nabídku f. PSK Choceň na akci
Lukavice –opevnění toku a vzhledem k absenci volných kapacit stavebních firem a
k tomu, že nabídka byla nižší než projektová cena, schvaluje zastupitelstvo přímé
zadání zakázky firmě PSK Choceň za cenu
752.612 Kč + DPH.
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s Povodím Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 |Hradec Králové o budoucím zatížení pozemků 2115/47, 2115/49 a 2115/51 věcným
břemenem po provedení stavby Lukavice
– opevnění toku. Úplata je stanovena na 7
Kč/m2 .min. však 1.000 Kč.
s Povodím Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
|Hradec Králové Smlouvu o nájmu části
pozemků 2115/47, 2115/49 a 2115/51
o celkové výměře 85 m2 , pro účely realizace stavby Lukavice – opevnění toku, za
nájemné ve výši 595 Kč za celou plochu a
rok.
pověřuje pracovní skupinu ve složení Hotmar, Šturma, Dudek, Vítek zhodnocením nabídek na dodání traktoru a příslušenství a
ukládá podat zprávu na příštím zasedání OZ.
s účinností od ledna 2022 zřízení nového
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pracovního místa – pracovník údržby a zároveň schvaluje uzavření pracovní smlouvy na tuto pozici s p. M.K.
ukládá O. Šturmovi a J. Lehkému zjistit
možnosti repaseT138 CAS. (cena, dodací
lhůta) a podat zprávu na příští schůzi OZ.
Zprávu o uplatňování územního plánu obce Lukavice za období 02/2017 –
07/2021.
žádost SDH Lukavice o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 400.000 Kč
na překlenutí období mezi žádostí o platbu a proplacením dotace na pořízení krojů
pro tan. soubor Beseda, nejdéle však do
konce r.2022.
Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021, ev. číslo smlouvy
OKŘ/21/74970. Dotace je poskytnuta na
pořízení radiostanice s příslušenstvím,
70% celk. nákladů, max. 20 tis. Kč.
smlouvu s T. a V. K., trvale bytem Lukavice čp.xxx, o zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemku p.č. 426/6 a
1986/1 v k.ú. Lukavice v Č. za jednorázovou náhradu 8.000 Kč.
OZV obce Lukavice č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
OZV obce Lukavice č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
rozpočtové opatření č.4/2021.
žádost f. Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská
844, 561 51 Letohrad o souhlas s uložením HDPE chráničky a optického datového vedení do pozemků p.č. 1996 a p.č.
4285 v k.ú. Lukavice v Č. a zřízení služebnosti za jednorázovou náhradu 14.000 Kč.
nabídky firem na akci „Oprava místních
komunikací v obci Lukavice“ (Strabag a.s.
– 5.313.775,58 Kč vč. DPH, MADOS MT
s.r.o. 4.987.295,962 Kč vč. DPH, firma
PORR a.s. se z kapacitních důvodů omluvila). Zastupitelstvo schvaluje uzavření
SOD s firmou MADOS MT s.r.o.
zakoupení traktoru ZETOR Proxima GP
110 cena: 1 102 000 Kč bez DPH, Přední
TBZ + 7 polová zásuvka + přední vývody
cena: 54 377 Kč bez DPH, Čelní nakladač
Traclift TL 240 SL cena: 180 190 Kč bez
DPH (v ceně paralelogram, 3. fce, pístový
tlumič rázů), MULTI-LOCK cena:13 440
Kč bez DPH. (Konkurenční nabídka John
Deere 5090M = 1. 332. 222 Kč.)
s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-2012310/VB/01,
Lukavice, par.č.1365/1, kNN, pro pozemky p.č. 1406/37 a 1406/38 za jednorázovou náhradu 5.000 Kč.

• vzhledem ke zhoršující se epidemiologické
situaci zrušení akce Předvánoční setkání
seniorů.
• zřízením zástavního práva a s případným
dalším omezením (kterými jsou: zákaz
zcizení, zákaz zatížení, závazek nezajistit
zástavním právem ve výhodnějším pořadí
nový dluh, závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého)
k nemovitosti p.p.č.555/15 v k.ú. Lukavice
v Čechách, ve prospěch Komerční banky,
a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp.
969, PSČ 114 07, IČO 45317054, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. Žadatel L. M., Letohrad.
• Ceník inzerce v lukavském Občasníku,
který bude platný od 1. Dubna 2021.

Vzalo na vědomí:
• žádost J.H. o možnost vybudování zpevněné plochy o velikosti 4x4 m na pozemku p.
č. 2142, který je v majetku obce, souhlasí
s provedením a ukládá obecnímu úřadu
odpovědět na žádost.
• představení návrhu pomníku pilotovi Lehkému, který osobně představil autor F. A.
Bečka. OZ schvaluje podobu i cenovou
nabídku na zhotovení pomníku a ukládá
starostce sepsat s autorem smlouvu o dílo
a s rodinou Lehkých čp. 56 smlouvu o strpění díla na svém pozemku.
• informaci prokuristy VAKu Žamberk
v.o.s. o předpokládaném časovém harmonogramu výstavby další etapy kanalizace
v Lukavici. Zhotovení a projednání dokumentace do konce roku 2022 a stavba
dle vyhlášených dotačních programů a
finančních možností VAKu tj. cca r. 2026.
• žádost o opravu komunikace p.č. 4383.
Oprava bude provedena navezením frézinku, větší oprava zatím není v plánu.

• žádost M. a E. M., Lukavice čp. xxx o
vstup do nově vyasfaltované komunikace
p.č. 1995 za účelem vybudování kanalizační přípojky pro pozemky určené k budoucí zástavbě. Zastupitelstvo s překopem
souhlasí za podmínky připojení pozemku
p.č. 503/1, který je ve vlastnictví P. Š. Souhlas OZ nenahrazuje povolení silničního
správního úřadu, o který musí žadatel požádat.
• informaci starostky o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za
rok 2020“ bez výhrad valnou hromadou
svazku konanou dne 15.6.2021.
• návrh trasy obchvatu Žamberka a má tyto
připomínky a požadavky:
• 1) pokud nejsou, požadujeme sjezdy z polních cest p.č. 2038/28 (u kruh. objezdu
napojení na II/310), p.č. 4383 (u GAF
Žbk) a p.č. 4103 (sjezd na I/11)
• 2) odvodnění úseku 5,2 – 7,9 požadujeme
dimenzované na stoletou vodu. V naší lokalitě je převaha jílového podloží a vsakovaní vidíme jako nedostatečné řešení. Při
poslední bleskové povodni v červenci 2021
byla obec zatopena vodou tekoucí příkopy
od Žamberka a z cesty ze žambereckého
parku. Potok Lukavice, do kterého tyto
vody tečou, je Povodím Labe veden jako
neupravený tok. Nejsou na něm prováděny žádné údržby a není schopen bez dalších opatření kapacitně pojmout odvodnění obchvatu.
• 3) v úseku 6,1 – 6,6 požadujeme na straně
k Lukavici protihluková opatření – stěnu
nebo alespoň vysázení ochranného pásu
zeleně
• zprávu o povodni dne 9. 7. 2021 vč. fotodokumentace a vyjádření hasičů. Starostka podala info o jednání se zástupcem Povodí Labe, plánované schůzce s předsedou
dozorčí rady Povodí Labe ing. Šilarem a
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dopisem s požadavky na nápravu stavu
adresovaném ředitelství Povodí Labe.
dopis manželů H. čp. xxx ohledně stavu
potoka. Jelikož je potok majetkem Povodí Labe, bude mu tento dopis postoupen
k řešení.
informaci starostky o jednání se se senátorem P. Šilarem, předsedou dozorčí rady
Povodí Labe a.s., o problémech s Lukavským potokem a nečinnosti Povodí Labe a
info o dopisu zaslaném této instituci.
návrh Zprávy o uplatňování územního
plánu obce Lukavice za období 02/2017 –
07/2021.
uzavření smlouvy s V. H. o výpůjčce kaple
sv. J. Nepomuckého, bezplatně po dobu 50
let.
výsledek ankety – průzkum zájmu o popelnice = 39% respondentů chce zůstat
u pytlového sběru a 61 % chce popelnice
na tříděný odpad. Na základě toho OZ
schvaluje pořízení čipovaných popelnic na
papír a plast s tím, že polovinu nákladů na
každou popelnici uhradí občané a druhou
polovinu obec. Popelnice budou pořízeny od Ekoly za jednorázovou úhradu, ne
na splátky. Popelnice budou přidělovány
na trvale obydlené číslo popisné = 240 l a
samostatně žijící osobě = 120 l. Platba za
popelnici bude umožněna do konce roku
2022.
info M. Dudka o řešení opravy střechy
v AVU. Prozatím provede provizorní zajištění havarijních míst a z důvodu kapacitní
vytíženosti provede výměnu části střechy
na jaře 2022.
zprávu kontrolního výboru o činnosti za
uplynulé období.
zprávu finančního výboru o činnosti za
uplynulé období.
návrh vlastníků darovat pozemek p.č.
465/1 v k.ú. Lukavice v Č. obci. Starostka
odepíše vlastníkům, že při ústním jednání
s p. H. a p. Š. bylo domluveno, že obec převezme nabízený pozemek, pokud jí bude
odprodán pozemek 463/4. Podmínka p. H.
domluvená v minulosti na jednání zastupitelstva, kdy byl prodej podmiňován tím, že
obec odkoupí pozemky 455/2 a 422/5 od
p. Š., byla již splněna. Vlastníci tedy budou
informováni o těchto skutečnostech a budou vyzvání k doplnění nabídky.
dopis P. K., ve kterém žádá o odstranění
závady spojené s vyléváním potoka z koryta na jeho pozemek.
dotaz p. J. Š. ohledně případné změny
územního plánu, která by spočívala ve
využití pozemku p.č. 3435 v Lukavici pro
bydlení smíšené, venkovské. Jelikož příjezdová komunikace ani mostek nejsou
ve stavu, aby bez úhony přežily dopravu
pro stavbu cca 10 rodinných domů a následný provoz s tím spojený, zastupitelstvo by s případnou změnou souhlasilo za
předpokladu, že by žadatel na svůj náklad
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zrealizoval stavbu příjezdové komunikace,
zkapacitnění mostku přes místní vodoteč
a samozřejmě stavbu potřebných inženýrských sítí. Zároveň vždy žadatel hradí
veškeré náklady spojené se změnou územního plánu (cca 20 tis. Kč).
• informaci O. Šturmy o nabídkách repase
CAS. Dle jeho sdělení momentálně poptávky převyšují nabídky a s tím je spojený
i nárust cen.
• informaci starostky o:
- daru ve výši 10.000 Kč, který obci na zvelebení věnovala p. M. Nedbalová.
- zařazení žádosti obce na protipovodňová opatření do náhradních projektů (velký
převis žádostí)

Obnoven provoz

očkovacího místa v Albertinu

Oznamujeme veřejnosti, že dne 15. 11.
2021 bude obnoven provoz očkovacího
místa v OLU Albertinum, Žamberk.
Očkovací místo naleznete v areálu Albertina v budově LDN - přízemí, hlavní vstup do
budovy bude označen cedulí OČKOVACÍ
MÍSTO.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí až pátek od 9.15 do 11.45,
sobota a neděle zavřeno
KONTAKT:
Tel: 465 677 920,
E-mail: ocmdotazy@albertinum-olu.cz
Parkování je zajištěno na parkovišti vzdáleném asi 200 metrů nad budovou LDN.
Po obdržení termínu očkování a výběru
očkovacího místa si k samotnému očkování
přineste: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, seznam užívaných léků,
patříte-li do prioritizovaných skupin doklad
od zaměstnavatele, služební průkaz nebo
jiný doklad, vytištěné a vyplněné doku-

Neschválilo:
• žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
• navržené financování veřejné kanalizace
v lokalitě H. za cenu 359.504 Kč. Důvodem je zachování stejného přístupu ke
všem lokalitám, kde dosud není kanalizace.
• nabídku f. Alfaprofi na vykoupení Bokimobilu protihodnotou za 700 tis. Kč +
DPH (v rámci výměny vozidla v provedení
s mech. převodovkou) z důvodu nízké nabídnuté ceny
I.Severová, starostka

menty (dotazník a informovaný souhlas).
Certifikát o očkování (první i druhá dávka) najdete na Očkovacím portále občana.
Na tomto portále naleznete i potvrzení o
prodělané nemoci covid-19 a potvrzení o
provedeném testu na covid-19 (pokud byl
test proveden ve zdravotnickém zařízení).
Očkovací portál odkaz: https://ocko.uzis.cz/
Další informace naleznete na :

http://www.albertinum-olu.cz/verejnost/
ockovaci_misto-4-132.html

Situace COVID v Lukavici
k 1.12.2021

Počet nakažených osob ……………. 32
Počet osob s dokončeným očkováním
věk

%

0-16

6,3

16-29

50

30-49

54,2

50-59

73,6

60+

87,1
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Na parkovišti před prodejnou Konzum v Lukavici je umístěn výdejní box Zásilkovny
– Z-BOX. Radost určitě udělal všem uživatelům e-shopů.
Řádění vandalů se tentokrát nevyhnulo záhonu s dýněmi u cyklostezky. Figurína, která
seděla na lavičce u zahradního domku skončila v kanále, ulámané dopravní značky v trávě u cesty…

Prostřednictvím MAS Orlicko má obec přislíbenou dotaci na vybavení hasičské zbrojnice JSDH Lukavice – dotace ze SZIF, Program rozvoje venkova – dotace 42 688kč.,
celk.náklady 53.695,-. Z dotace byly pořízeny nové skříně, regály a pracovní stůl.

Papírovou podobu úřední desky nahradila
podoba digitální. Dokumenty již uvidíte po
celý den i rok – myšleno i v noci i za např.
za mrazu, kdy byla klasická úřední desky zamrzlá. Pokud si nebudete s používání vědět
rady, rádi vám na obecním úřadě ukážeme
jak na to.

Digitální úřední deska v obci Lukavice – prostřednictvím MAS Orlicko přislíbená dotace
ze SZIF, Program rozvoje venkova – dotace
134 756 Kč, celk. náklady 168 445 Kč.

V říjnu byly zahájeny okresní a krajské soutěže ve stolním tenise, kterých se účastní
družstva A a B T.J.Sokol Lukavice. Družstvo
A hraje nejvyšší krajskou soutěž – divizi.

LUKAVSKÝ OBČASNÍK
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OPEVNĚNÍ TOKU

MOŠTÁRNA
Úroda jablek byla letos nadprůměrná a tak moštárna dostala zabrat. Páteční fronty aut tvořili
nejen místní, ale často i přespolní zájemci. V okolí byla řada moštáren uzavřena a tak využívali
tu lukavskou. Nejvíc se pochvalovali, že si odnesou mošt ze svých jablek. A toho moštu bylo
letos 16 tisíc litrů!

Hned z kraje roku začne stavba „Lukavice
– opevnění toku“. Účelem je opevnění části
potoka v délce cca 53 m, pro zajištění ochrany přilehlých obecních pozemků sportovního areálu. V současné době je koryto neopevněné a dochází k erozi břehů koryta. V rámci
stavby je počítáno výměnou betonových
opěrných zdí včetně stávajícího mostku. Investorem je Obec Lukavice, zhotovitelem f.
PSK Choceň.
Předpokládané náklady: 750 tis. Kč + DPH.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybářské závody o živého čuníka se na rybníku Mostiska konaly 18.září. Účast byla letos o trochu menší než jiné roky, soutěžících
rybářů bylo 40. V kategorii o největší úlovek
vítěz ulovil kapra o váze 5,5 kg. V kategorii
největší počet nalovených ryb letos k vítězství stačilo ulovit 204 ks ryb, (bývalo i 360).

Rozpis STOMATOLOGIE 2021 - Letohrad-Žamberk-Lanškroun
TERMÍN

POSKYTOVATEL

TITUL

PŘÍJMENÍ

JMÉNO

ADRESA ZZ

TELEFON

27.-28.11.2021

MUDr.

Appl

Martin

Dolní Čermná 222

465 393 266

4.-5.12.2021

MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

11.-12.12.2021

ABE Dent Lanškroun s.r.o.

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Pivovarské nám. 561

465 324 829

18.-19.12.2021

ABE Dent Lanškroun s.r.o.

MDDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Pivovarské nám. 561

465 324 829

MUDr.

Dunglová

Stanislava

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

12/24/2021
12/25/2021

LaDentika s.r.o

MDDr.

Faltusová

Tereza

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

12/26/2021

MUDr. Valentová Hana

MDDr.

Hrdinová

Michaela

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

MUDr.

Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

12/27/2021
12/28/2021

Kdentika s.r.o.

MDDr.

Nováková

Klára

Letohrad, Šedivská 339

12/29/2021

Veselý zoubek s.r.o.

MDDr.

Junková

Aneta

Žamberk, Školská 834

739 374 555

12/30/2021

Dantex stomatologie s.r.o.

zubní lékař

Khmara

Oleksii

Letohrad, U Dvora 815

605 501 139

MDDr.

Kopecký

Milan

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

MUDr.,MBA

Mareš

Miroslav

Žamberk, Školská 834

739 374 555

MUDr.

Marková

Tereza

Lanškroun, 5. Května 2

465 322 897

12/31/2021
1-.-2.1.2022
8.-9.1.2022

Veselý zoubek s.r.o.

zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba
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Po odloženém jarním termínu,v sobotu
11.záři proběhla v rámci Dne zahrádkářů
exhibice na novém workoutovém hřišti v
areálu u sokolovny. K vidění byly excelentní sportovní výkony. Kdo měl zájem, dostal
radu jak na jednotlivém nářadí cvičit a pod
odborným dozorem si to mohl i vyzkoušet.
Vyhecovat se nechal i starosta Sokola, který
divákům předvedl „pár“ kliků.

Májka se letos stavěla v tichosti a bez diváků…

Tolikrát odloženou akci, jakou bylo promítání letního kina, jsme snad ještě neměli. Povedlo se to až 11.8.2021, kdy se na hřišti u
sokolovny promítal film Ženy v běhu, který
zvítězil v internetovém hlasování. Romantiku letního kina vyhledalo kolem 50 diváků.

ODPADY

Jelikož se nedaří udržet pořádek u zvonů na
tříděný odpad, bude obec jejich počet postupně redukovat. Je to škoda, protože i za
síť těchto stanovišť ekokom posílá bonusové
peníze, které následně snižují částku poplatku za odpad. Bohužel pokud je odpad neustále odkládán vedle zvonů a nikdo se nena-

máhá strčit ho dovnitř, doplatí na to všichni.
Zkuste si víc všímat, kdo nám takto škodí.
Je nějak postižitelný občan, který do komunálního odpadu dává plasty, papíry, vyřazené elektrospotřebiče a další?
Pokud fyzická osoba odkládá odpad nebo
movitou věc, které předává do obecního systému, v rozporu s povinnostmi stanovenými
pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem, případně
obecně závaznou vyhláškou (na jiná místa,
do jiných kontejnerů apod.), dopouští se mj.
přestupku podle zákona o odpadech, za který
mu lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Dle povahy odpadu (např. nebezpečný odpad) se může jednat i o jiné, závažnější, skutkové podstaty přestupku, za něž lze uložit i
vyšší sankce.

Tornádem postižené Moravě se snažil pomoci každý. „Sbírka pro Moravu“ byla pořádána i v naší obci. Obecní zastupitelstvo
schválilo poskytnutí finančního daru 30.000
Kč pro obec Hrušky.

Druhý den po zahrádkářské, 2.července
2021, se konala Valná hromada T.J. Sokol
Lukavice.

LUKAVSKÝ OBČASNÍK
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Program rozsvícení vánočního stromu jsme museli přizpůsobit
aktuálně platným nařízením. Na ohňostroj se můžete přijít podívat půl hodiny po silvestrovské půlnoci. Odpálen bude ze hřiště za
sokolovnou.

100% dotace bylo poskytnuto na ošetření památných lip u kapličky. Za 48.981 Kč práce
provedla firma Pavla Haupta.

V minulém čísle Občasníku jsme mohli vidět fotky rozbahněné cesty od rozvodny kolem Karlovic k železničnímu přejezdu a dále až k bývalému seníku. Dnes už tato místa, úsek dlouhý
2 km, projdete suchou nohou. Na kolaudaci čeká dokončená stavba této polní cesty. Investorem stavby je Státní pozemkový úřad, zhotovitelem firma Mados. Hodnota díla je 13,5 mil Kč.

Vážení čtenáři,

Poděkování

do rukou se Vám dostává Občasník v nové
grafické podobě, kterou vytvořila f. Kerschbaum ze Žamberka. S novou grafikou
jsme chtěli začít s novým rokem, proto je
toto číslo prvním roku 2022. Rádi přivítáme Vaše náměty, postřehy a příspěvky.
Děkujeme tímto za dlouholetou spolupráci A. Dolečkovi, který graficky zpracovával dosavadní čísla Občasníku.

Obec Lukavice tímto děkuje Mgr. Miroslavě Nedbalové za poskytnutí daru 10.000 Kč
na zvelebení obce.

Všem našim čtenářům
přejeme klidné a pohodové prožití
vánočních svátků,
prožitých ve zdraví a se svými blízkými.
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