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Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

INFO KE SRAZU RODÁKŮ
K dnešnímu dni byste všichni měli ve svých schránkách najít pozvánku na Sraz rodáků a přátel
obce Lukavice. Schválně zmiňuji „a přátel obce“. Někdo totiž bere název Sraz rodáků doslovně a říká, že pokud se v obci nenarodil, pozvánka pro něj neplatí. Je nesmysl hrát si na takové
puntíčkářství, při srazu, který se pořádá jednou za 20 let se na shledání těší nejen ti, co se zde
narodili, ale i ti kteří zde pracovali, bydleli nebo bydlí, zkrátka všichni, kteří mají k Lukavici
nějaký vztah.
Pokud potřebujete tištěnou pozvánku pro své příbuzné či známe, stavte se pro ni na obecním
úřadě. Přípravný výbor se snažil dohledat co se dalo, ale počítáme s tím, že v rodinách si pozvání vyřídíte ústně nebo si pozvánku vyzvednete. Najdete ji i na webu obce. Vzhledem k termínu
přihlášení oběda, který je do pátku 13. května, prosíme o včasné předání pozvánky.
Šikovní lukaváci, kteří mají zájem vystavovat ve škole své ruční práce nebo „něco“ (vyšívání, paličkování, pečení, malování, kování atd.) domluvte se prosím na obecním úřadě –
tel. 465 618 355, abychom mohli připravit odpovídající prostory. Věci je třeba donést do školy
do pondělí 30. května.
Možná jste zaregistrovali, že uklízíme a natíráme o sto šest. S prosbou o úklid všeho nevzhledného prosíme i vás. Ukliďte prosím především staré vraky, kterých je v obci bezpočet, ale
i další nevzhledná zákoutí. Obcí bude projíždět vláček a bylo by škoda, kdyby návštěvníci obce
odjížděli se „smíšenými“ dojmy.
Jak jste se mohli v pozvánce dočíst, na polní mši pojede z horního konce (od kapličky) autobus,
který zájemce po mši odveze k sokolovně.
Na shledání 4. června se těší přípravný výbor

MILIÓNOVÝ DÁREK PRO HASIČE
V manželství se někdy stane, že výročí je jaksi opomenuto. Letošní výročí našich hasičů,
ale takový osud nečeká. Naopak, dočkali se
dárku, který opravdu nečekali. Lednové zastupitelstvo schválilo nákup hasičské T 815
CAS 32, s parametry: nádrž 8m3 + nádrž na
pěnidlo 2m3, rok výroby 1990, najeto 21021
km, motor 235 kW, v r. 2009 GO nástavby na
nový typ, 2017 vylaminování nádrže, 2018

nové pneu, 2019 namontovaná nová přední
lišta s ovládáním z kabiny + nový osvětlovací stožár, 2020 nové baterie. Kupní cena
vč. DPH 992.200 Kč. Na autě se dolaďují
poslední detaily a veřejnosti by Tatra měla
být oficiálně představena při Oslavě svátku
sv. Floriána v sobotu 7. května.
Stará Tatra poputuje k novému majiteli, který vzešel z došlých nabídek. Zastupitelstvo

ročník XXVIII.

KDYBYS PROŠEL CELÝ SVĚT
Kdybys prošel celý svět,
než vydechneš naposled,
navštiv ten svůj rodný kraj
a poznáš, že je to ráj.
Ta tvoje rodná vesnice,
ty domečky u silnice,
ten kostelík na kopečku
dokresluje krásu všecku.
Tam chodíval jsi malý,
lípy tam už tenkrát stály.
Krásné jsou, když z jara pučí,
vítr v korunách jim hučí,
na květech jim včely bzučí,
ptáci se tu lítat učí.
Mají svou krásu i svou něhu,
když jsou v zimě plné sněhu,
a když je snad zima krátká,
ozdobí je jinovatka.
Leopold Paďour nejst.

schválilo její prodej za 120 tis. Kč Leopoldu
Paďourovi z Lukavice. Přihlédlo k tomu, že
L. Paďour je místní aktivní hasič a nabídl
v budoucnu „účast“ vozidla jako veterána na
obecních a hasičských akcích. Stejnou nabídku učinil i spolek veteránů ze Sopotnice,
kam putuje (za 10 tis. Kč) stará Avie. Spolek auto zachová v jeho „hasičské podobě“
vč. lukavských nápisů na autě.
Hasiči, k vašemu výročí – za celou vesnici
děkujeme za vaši práci a do dalších let všechno nejlepší!
I. Severová, starostka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
Prosinec
Aneta Slavíková
Leden
Michal Hrabáček
Duben
Oliver Bárnet
Samuel Petr
Ondřej Brůna
ÚMRTÍ
Březen
Duben

Václav Dostál
Ludmila Holečková

Jubilanty navštěvují kromě zástupců obce i téměř všichni zástupci spolků. Např. zahrádkářům
se z kraje roku sešla čtveřice osmdesátníků. Zdraví – to je to, co se přeje na prvním místě
a čeho si člověk s přibývajícími léty váží víc a víc. To jistě mohou potvrdit i jubilantky – dvojčata
p. M.Dudková a p. A. Dušková.

72 let
71 let

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Leden
Stanislav Hübner
70 let
Únor
Jaroslav Bednář
Marie Foglová
Josef Adamec
Marie Dušková
Anna Dušková
80 let
Hana Wojtylová
80 let
Ludmila Hoffmannová
Rudolf Novotný
Luboš Hubálek
50 let
Březen
Jarmila Dolečková
85 let
Václav Dostálek
60 let
Miroslav Zedník
50 let
Markéta Sychrová
50 let
Duben
Jiří Kos
Jiří Šlezingr
60 let
Květen
Zdeněk Vágner
90 let
Marie Barnetová
50 let
Jaroslav Pjatkan
60 let
Karel Volštát
70 let
Eva Kosková
85 let
Červen
Jaroslav Hubálek
Lenka Kubizňáková
60 let
Jana Dostálková
Tomáš Doleček
D. Dostálová, evidence obyvatel

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2021

Do řad lukaváků byli přivítáni (zleva):
Leontýna Indráková, Iveta a Rozálie Kláštereckých,
Monika Pešková, Rozálie Jansová, Patrik Bureš a Stela Podhájecká.

Statistický přehled počtu občanů
s trvalým pobytem v roce 2021
Celkový počet obyvatel
k 31. 12. 2021 .................................. 1186
z toho narozených .......................... + 19
zemřelých .......................... - 18
odstěhovaných ...................... - 20
přistěhovaných ................... + 43
Celkem ........................................ + 24

Věková struktura obce Lukavice
k 31. 12. 2021
Celkem 1186 obyvatel,
průměrný věk 45,98 let
Dospělí Muži
484 osob
Ženy
485 osob
Děti
Chlapci 104 osob
Dívky
113 osob

47,76 prům. věk
52,16 prům. věk
7,55 prům. věk
7,08 prům. věk

Ve druhé skupině nových lukaváků
byli přivítáni (zleva): Petr Horváth,
Cecílie Uhrová a Aneta Slavíková.

Slavnostní vítání občánků 10.dubna 2022
doprovodilo společné vystoupení
dětí a žáků MŠ a ZŠ.
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Věkové složení obyvatel obce
k 31.12.2021
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

0-5 let
6-17 let
18-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70-79 let
80-89 let
90+

50 žen
84 žen
79 žen
74 žen
98 žen
73 žen
61 žen
58 žen
20 žen
1 žena

44 mužů
80 mužů
84 mužů
75 mužů
109 mužů
72 mužů
61 mužů
46 mužů
15 mužů
2 muži

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Celkem vybráno .................. 139 346 118 Kč
Celkem Oblastní charita
Ústí nad Orlicí......................... 3 020 021 Kč
Lukavice..................................... 89 138 Kč

Drobné stavby bez povolení – jak které
U těchto staveb se stále řídíme dosavadním stavebním zákonem, nový začne platit až příští rok v červenci. Jsou stavby a úpravy, které nepodléhají povolení ani odhlášení. Ohlášení,
natož povolení například není potřeba, když stavíme opěrnou zeď do výšky jednoho metru,
která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím! Ohlašovat nemusíme ani skleník do 40 m2 plochy a výšky pěti metrů, který je dál
než dva metry od hranice pozemku, a rovněž stavbu, která stojí na pozemku rodinného nebo
rekreačního domku, má zastavěnou plochu max. 25 m2, jedno nadzemní podlaží, je vysoká
nejvýše pět metrů a podsklepená do hloubky tří metrů. Musí ale souviset s užíváním domku,
nesmí sloužit pro podnikání a nesmějí se v ní skladovat hořlaviny nebo výbušniny. Musí být
dva metry od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku
schopného vsakovat dešťovou vodu.
Drobnou stavbou není garáž, byť má přízemí a plochu menší než 40 m2, není jí ani zemědělská
stavba, to už jsou stavby jednoduché.
Nový zákon ruší termín ohlášení, začleňuje ho do stavebního povolení a dělí stavby na drobné,
jednoduché, vyhrazené a ostatní, přičemž v § 171 stanoví slovy „s výjimkou drobných staveb“,
co povolení nepotřebuje a v příloze č. 1 vyjmenovává, co se drobnými stavbami myslí. Např.
z výše uvedených 25 m2 bude nově 40 m2.
Opakovaně upozorňujeme na to, že pokud je plot vyšší než 2 metry, hraničí s veřejně přístupnou cestou či veřejným prostranstvím jako takovým, nebo chodníkem je třeba pro
jeho stavbu územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Se stavebním úřadem musíte komunikovat a vedle technického nákresu předložit souhlas sousedů, stanoviska dotčených orgánů
a vlastníků veřejné infrastruktury.
Není možné stavět dřevěná nebo betonová monstra v sousedství komunikace nebo tam kde
to negativně ovlivní rozhledové poměry a není vidět do křižovatky. S povolením se stavebník
vyhne případnému odstranění plotu vyvolanému stížnostmi uživatelů komunikace, kteří pak
po obci chtějí umístění dopravního zrcadla. Jak k tomu obec přijde? A po kom myslíte, že by
měla chtít náhradu a nápravu stavu? 		
I. Severová

Dva miliony osob dostanou povinně
datovou schránku, zabránit tomu nelze
Stát chystá od ledna příštího roku smršť datových schránek. Ze zákona ji totiž povinně vytvoří
asi 2,1 milionu osob – všem právnickým osobám a živnostníkům. Fakticky jde o všechny v registru osob. Nejen spolky, ale třeba i nadace, obecně prospěšné společnosti, družstva, honební
společenstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Nově s nimi začne státní správa
komunikovat elektronicky, ať už chtějí nebo ne. A to že si písemnost nepřečtou, jako omluva
stačit nebude. Proto je třeba k obsluze datové schránky přistupovat obezřetně.
Schránka se dotčeným osobám zpřístupní 15. den od doručení přístupových údajů. Na přečtení zprávy je vyhrazeno deset dnů, poté se dokument považuje za doručený.
Fyzickým osobám zůstane ponechána dosavadní možnost zřídit si datovou schránku fyzické
osoby na žádost, kterou mj. lze podat s využitím přihlášení prostředkem pro elektronickou
identifikaci, např. bankovní identitou, eOP apod.
Zdroj: Veřejná správa
Rozpis stomatologie na rok 2022 - Letohrad - Žamberk - Lanškroun
LSPP je vykonávána od 8:00-11:00

Letohrad.....................................323 428 Kč
Dolní Dobrouč............................143 242 Kč
Žamberk.....................................103 862 Kč
Ústí nad Orlicí..............................83 327 Kč
Nekoř............................................59 481 Kč
Líšnice..........................................43 998 Kč
Kunvald........................................42 571 Kč
Dlouhoňovice...............................36 000 Kč
Písečná.........................................35 490 Kč
Pastviny........................................22 677 Kč
Šedivec.........................................21 774 Kč
Klášterec nad Orlicí......................19 222 Kč
Helvíkovice...................................16 062 Kč
Žampach......................................10 782 Kč
Kameničná......................................8 263 Kč
Zdroj:
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

TERMÍN
TITUL
7.-8.5.2022 MUDr.
14.-15.5.2022 MDDr.
21.-22.5.2022 MUDr.
28.-29.5.2022 MDDr.
4.-5.6.2022 MUDr.
11.-12.6.2022 MUDr.
18.-19.6.2022 MDDr.
25.-26.6.2022 MDDr.
2.-3.7.2022 MDDr.
5.7.2022 Lék. stom.
6.7.2022 MUDr.
9.-10.7.2022 MUDr.
16.-17.7.2022 MUDr.
23.-24.7.2022 MUDr.
30.-31.7.2022 MUDr.
6.-7.8.2022 MUDr.
13.-14.8.2022 MUDr.
20.-21.8.2022 MUDr.
27.-28.8.2022 MDDr.

PŘÍJMENÍ
Nováková
Junková
Šrámek
Kopecký
Mareš
Marková
Muthsam
Bílý
Pavlová
Khmara
Vacková
Valentová
Vebrová
Vítková
Vlasatá
Appl
Beranová
Bílý
Bílý

JMÉNO
ADRESA ZZ
TELEFON
Klára
Letohrad, Šedivská 498
605 598 958
Aneta
Žamberk, Školská 834
739 374 555
Petr
Letohrad, U Dvora 815
465 621 551
Milan
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
739 374 787
Miroslav Žamberk, Školská 834
739 374 555
Tereza
Lanškroun, 5. Května 2
465 322 897
Vojtěch
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
Aleš
Lanškroun, Pivovarské nám. 562 465 324 829
Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 822
Oleksii
Letohrad, U Dvora 815
605 501 139
Jana
Lanškroun, Hradební 227
465 322 348
Hana
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
Zdeňka
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
Eva
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
Lenka
Jablonné n. O., Na Dílech 622
465 642 765
Martin
Dolní Čermná 222
465 393 266
Renata
Jablonné n. O., U koupaliště 149 465 642 267
Aleš
Lanškroun, Pivovarské nám. 561 465 324 829
Aleš
Lanškroun, Pivovarské nám. 562 465 324 829
zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba
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OBČANSKÉ PRŮKAZY S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
Od 2. srpna 2021 se vydávají občanské průkazy podle nového zákona č. 269/2021 Sb.,
o občanských průkazech. Občanský průkaz
obsahuje kromě kontaktního čipu také vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, ve kterém jsou uloženy biometrické údaje občana.
Biometrickými údaji ukládanými do bezkontaktního čipu jsou obraz obličeje a u osob
starších 12 let také otisk jednoho prstu z každé ruky.
Při pořízení žádosti o nový občanský průkaz
je proto vždy nutná osobní přítomnost žadatele, aby bylo možné pořídit tyto biometrické údaje, tedy je nutné vždy vyfotit žada-

tele a sejmout mu otisky prstů. Poskytnutí
biometrických údajů je ze zákona povinné.
V případě dočasné nemožnosti sejmout otisky prstů (např. z důvodu zranění končetiny)
má občanský průkaz pouze roční platnost.
Na kvalitu otisků prstů rukou pořizovaných
při žádosti může mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření rukou
kosmetickými přípravky nebo znečištění
pevnými částicemi.
Občanské průkazy se vyměňují průběžně
podle data platnosti v nich vyznačeného,
případně z jiných zákonem stanovených důvodů. Neprobíhá plošná výměna. V případě

Obec
Dlouhoňovice
Dolní Dobrouč
Helvíkovice
Hnátnice
Choceň
Jablonné nad Orlicí
Kameničná
Klášterec nad Orlicí
Kunvald
Letohrad
Líšnice
Lukavice
Nekoř
Pastviny
Písečná
Šedivec
Ústí nad Orlicí
Výprachtice
Záchlumí
Žamberk
Žampach

ztráty nebo odcizení občanského průkazu se
již nevydává potvrzení o občanském průkazu.

Lhůty pro vydání občanského průkazu
zůstávají stejné:
standardní lhůta
– do 30 dnů od podání žádosti,
„blesk“
– do 5 pracovních dnů od podání žádosti,
„superblesk“
– do 24 hodin (převzetí pouze na Ministerstvu vnitra ČR v Praze).

Nezaměstnanost v obcích stav k 31.3.2022
Podíl
Volná praDosažitelní ObyvatelUchazeči
stvo
nezaměstnaných
covní místa
uchazeči
o zaměst15 - 64
osob (PNO) [%]
(VPM)
nání (UoZ)
15 - 64
7
6
533
1,1%
8
18
14
1683
0,8%
47
8
7
336
2,1%
6
12
11
544
2,0%
22
117
113
5206
2,2%
541
33
27
2035
1,3%
149
0
0
212
0,0%
1
15
12
581
2,1%
13
10
10
583
1,7%
2
58
50
4067
1,2%
181
7
7
502
1,4%
2
16
16
756
2,1%
8
7
7
605
1,2%
12
5
5
220
2,3%
0
4
3
384
0,8%
3
1
1
140
0,7%
0
182
152
8810
1,7%
332
15
14
595
2,4%
6
9
8
506
1,6%
17
68
61
3803
1,6%
195
2
2
206
1,0%
1
Zdroj: https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace5

NOVELIZACE ZÁKONŮ

UMOŽŇUJÍCÍCH ZADRŽOVÁNÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK
Dne 26. října 2021 byl schválen zákon č. 418/2021 Sb., který novelizoval zákon č. 273/2008
Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/20212 Sb., o Celní správě ČR,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ČR, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Tato novela umožňuje v případě nedoplatku na pokutě za přestupek řidiče nebo provozovatele vozidla Policii ČR, Celní správě (nebo v případě obecní policie nedoplatek uložený
orgánem obce) zadržet tabulky státní poznávací značky (registrační značky) a zabránit
v jízdě motorového vozidla.

PARDUBICKÝ KRAJ ZVEŘEJNIL NOVOU INTERAKTIVNÍ MAPU
POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Mapa pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnosti pohotovosti a ostatní ambulantní a zdravotnická zařízení. Mapa nabídne nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či
pohotovostní služby na základě lokalizace.
Součástí vyhledávání je také adresa, odkaz na webové stránky a telefonní číslo do ordinace,
případně e-mailová adresa. Interaktivní mapu najdete na webových stránkách kraje v sekci
Zdravotnictví - https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/
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SBĚR TEXTILU
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o spolupráci
mezi Obcí Lukavice a společností Dimatex.
Dimatex zajišťuje charitativně ekologický
sběr textilu a bot. Zároveň průběžně renovuje stávající síť nádob na textil. Pomozte přispět ke zlepšení životního prostředí.
Sběrné kontejnery firmy Dimatex jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů
s pozitivním vlivem na životní prostředí. Naleznete jej u prodejny Konzum.
Svoz nádob na textil optimalizuje inteligentní informační systém a NFC chipy / QR
kódy. Tím šetří Dimatex životní prostředí a zároveň má přehled o situaci v terénu včetně vyhodnocení zaplněnosti kontejnerů.
Dimatex pomáhá neziskovým organizacím, a to nejen materiálně ale také finančně. V sídle
firmy ve Stráži nad Nisou provozuje mimo jiné vlastní charitativní šatník, díky němuž může
kdykoliv poskytnout ošacení lidem v nouzi.

Co patří do sběrného kontejneru:

Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy,
ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále
také spárované (svázané) nositelné boty a hračky.

Co nepatří do sběrného kontejneru:

Znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, ústřižky látek, netextilní
materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Z odpadové části textilu Dimatex vyrábí textilní kompozit Retextil - profily a městský mobiliář
(lavičky, kryty na kontejnerová stání, plotovky, kompostéry a další). Tento materiál kombinuje
nejlepší vlastnosti dřeva a plastu - je neabsorpční (odolný proti vlhkosti, vodě a nízkým teplotám), odolný (o 40% mechanicky odolnější než srovnatelné plasty), recyklovatelný (z 95%
složen z recyklovaného materiálu - textil a LDPE fólie).
Kontakt a profil společnosti: www.dimatex.cz, Facebook - Recyklace textilu. Video ze
zpracování textilu: Cesta textilního odpadu - www.youtube.com/Cesta textilního odpadu

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
V PARDUBICKÉM KRAJI
Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je
plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022.
Dotace bude poskytována na výměnu kotkáže, že původní zdroj splňuje (splňoval)
le na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5.
třídu kotle vhodnou k výměně,
emisní třídu za nový ekologický zdroj.
• fotodokumentace stávajícího kotle napoŽadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácjeného na otopnou soustavu a komínové
nosti s nižšími příjmy může být vlastník
těleso,
nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž dochá• doklad o splnění podmínky nízkopříjmové
zí k výměně kotle, který zároveň v rodinném
domácnosti příp. výše průměrného čistédomě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro
ho příjmu na člena domácnosti,
rodinnou rekreaci trvale bydlí a prokáže, že
• souhlas spoluvlastníků dotčené nemovisplňuje podmínku nízkopříjmové domáctosti, pokud není žadatel jediným jejím
nosti.
vlastníkem (formulář souhlasu bude zveŽádosti o dotaci se budou podávat elektrořejněn spolu s výzvou),
nicky přes webovou aplikaci s následným
• závazná objednávka – dokládá se v přídoložením listinné verze žádosti vč. příloh
padě žádosti na pořízení plynového konna adresu Krajského úřadu Pardubického
denzačního kotle. Ze Závazné objednávky
kraje. Žadatelé budou mít k dispozici pomusí být patrné, že do 30. 4. 2022 byla
drobný návod na vyplnění a podání žádosti.
objednána instalace plynového kondenDoklady, které budou žadatelé předkládat
začního kotle.
v listinné podobě:
• Pokud je žádost o podporu podána po re• formulář žádosti o podporu,
alizaci projektu a z doložených podkladů
• doklad o kontrole technického stavu a pro(zejména z Protokolu o uvedení do provovozu původního zdroje tepla – žadatel prozu) je zřejmé, že realizace proběhla před

termínem 30. 4. 2022, není doložení závazné objednávky relevantní,
• další doklady stanovené ve výzvě.
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
• plynový kondenzační kotel* – max. limit
100 000 Kč,
• kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč,
• tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč.
*úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je prozatím garantována
pouze v případě, že výměna již byla zrealizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022
Kontakty pro individuální konzultace:
Mgr. Lucie Angelová,
email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 343
Ing. Eva Izáková,
email: eva.izakova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 325
Ing. Jana Nováková,
email: jana.novakova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 489
Ing. Ivana Musilová,
email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 340
Bc. Lenka Vondrová,
email: lenka.vondrova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 644
Mgr. Klára Skřivánková,
email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 643
Ing. Petra Kodytková,
email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 647
Telefonické konzultace poskytujeme v časech: pondělí, středa 8 – 16 h; úterý, čtvrtek,
pátek 8 – 13 h
Další informace a platné podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou uvedeny na webu Pardubického
kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji.
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BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA POLICIE ČR

Obec hledá nejkrásnější zahradu, zahrádkáři
nejtěžší rajče a nejdelší fazolový lusk

Na základě shrnutí údajů z naší evidence, bylo provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace
za uplynulý rok 2021, kdy v obci Lukavice byly za rok 2021 spáchány tři trestné činy z toho
jeden byl dopravní nehoda zaviněná alkoholem a dva byly zanedbání povinné výživy.
Dále bylo v obci spácháno celkem třicet pět přestupků z toho dvacet pět bylo vyřízeno příkazem na místě. Jeden přestupek byl řízení pod vlivem OPL, jeden přestupek proti občanskému
soužití a jeden přestupek v dopravě. Dále se na území obce stalo sedm dopravních nehod.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Lukavice za pomoc poskytovanou našim
příslušníkům při výkonu služby a také všem, kteří nám byli nápomocni při řešení celkové bezpečnostní situace a těšíme se na další spolupráci.
prap. Bc. Čestmír Doubrava, inspektor, npor. Ing. Roman Šilar, komisař

Soutěž vyhlašuje Obec Lukavice.
Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly „O
největší výpěstek v Lukavici“
Pravidla soutěže
„O největší výpěstek v Lukavici“
Soutěž vyhlašuje ČZS Lukavice ve spolupráci s Obcí Lukavice (dále jako pořadatelé).
• Podmínky soutěže:
Soutěž je vyhlášena pro všechny majitele
rodinných domků nebo bytů v katastru obce
Lukavice. Dle možností a podmínek se do
soutěže o výpěstek, nebo kuriozitu mohou
přihlásit členové naší ZO, kteří mají bydliště
mimo katastr obce. Objekty, nebo jejich části
přihlášené do soutěže musí být součástí výše
uvedených domků nebo bytů.
• Pravidla soutěže:
soutěž je vyhlášena pořadatelem na výroční schůzi ZO ČZS a tiskem v nejbližším
obecním zpravodaji.
- do soutěže se může přihlásit každý majitel(ka) nebo spolumajitel(ka) výše uvedené
nemovitosti formou ústní, elektronické nebo
telefonické přihlášky na níže uvedená kontaktní místa v termínu od vyhlášení.
- podmínkou pro zařazení do soutěže je vyhotovení 1 soutěžního a 1 - 2 pomocných
snímků nejlépe elektronickým fotoaparátem, které provede přizvaný pořadatel.
Alespoň z jedné fotografie musí být patrná
sounáležitost k místnímu objektu účastníka
soutěže.
- termín uzávěrky příjmu přihlášek končí poslední úterý před vyhlášeným termínem Dne
zahrádkářů – tj. do 13.9.2022.
- porota vybraná pořadatelem provede vyhodnocení. Vyhlášení výsledků a předání
věcných odměn proběhne při akci Den zahrádkářů. Akce bude spojena s dalším kulturním programem.
Soutěžní kategorie vypsané pro rok 2022:
• rajské jablko s nejvyšší hmotností, bez
omezení druhu. Váží se bez stopky čerstvě po vyfotografování na rostlině za účasti
minimálně 1 člena poroty. Fotí se přímo na
rostlině před sklizní!!
• nejdelší fazolový lusk v přirozeném stavu
od krčku stopky ke špičce bez narovnávání,
bez omezení druhu fazole. Měří a fotí se přímo na rostlině na záhonu ještě před sklizní!!
• kuriozita – jakákoliv neobvyklá přírodou
vytvořená rarita na ovoci nebo zelenině nebo
jiné rostlině bez dalších omezení (1 foto samostatně, 1 foto s majitelem nebo členem
rodiny)
Kontakty: Oldřich Hubálek - 725 528 674,
Obecní úřad Lukavice – D. Dostálová 465 618
355, I. Severová – 602 381 416 , oulukavice@
orlicko.cz
Dokažte, že i Vy umíte něco vypěstovat!
To ale nestačí, musíte se přihlásit!!

ZA ROK 2021 LUKAVICE

JAK LAICKY POZNAT SÍLU A RYCHLOST VĚTRU?
Hasiče v únoru velmi zaměstnával silný vítr. Pojďme si zopakovat, jak správně „číst“ meteorologická hlášení i jak správně laicky odhadnout sílu větru. Na začátek trocha historie. Pro
rychlost větru se užívá tabulka ve stupních Beauforta. Sestavil ji v letech 1805-1808 britský
kontraadmirál a hydrograf sir Francis Beaufort (1774-1857). Beaufortova stupnice umožňuje
odhad síly (rychlosti) větru podle vlnění mořské hladiny. Samozřejmě, existuje i pozorovatelská analogie použitelná také „na souši“. Přesná rychlost větru se udává v metrech za sekundu
nebo kilometrech za hodinu (1 m/s = 3,6 km/h). Pro laický odhad rychlosti je nutné se dobře
dívat. Jak poznat podle pohybu vodní hladiny, stromů, kouře, pohybu prachu a jiných částic
sílu větru? O jaký vítr se jedná, když v rádiu hlásí, že bude dosti čerstvý vítr?
BEZVĚTŘÍ: 0-0,2 m/s, pod 1 km/h, kouř stoupá svisle vzhůru
VÁNEK:
0,3-1,5 m/s, 1-5 km/h, směr větru je poznatelný podle pohybu kouře, vítr však
nepohybuje větrnou korouhví (směrovkou).
SLABÝ VÍTR: 1,6-3,3 m/s, 6-11 km/h, vítr je cítit ve tváři, listy stromů šelestí, větrná směrovka se začíná pohybovat.
MÍRNÝ VÍTR: 3,4-5,4 m/s, 12-19 km/h, listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu, vítr
napíná praporky a slabě čeří hladinu stojaté vody.
DOSTI ČERSTVÝ VÍTR: 5,5-7,9 m/s, 20-28 km/h, vítr zdvihá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími větvemi.
ČERSTVÝ VÍTR: 8,0-10,7 m/s, 29-38 km/h, listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny.
SILNÝ VÍTR: 10,8-13,8 m/s, 39-49 km/h, vítr pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty
sviští, používání deštníků se stává nesnadné.
PRUDKÝ VÍTR: 13,9-17,1 m/s, 50-61 km/h, vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru
je obtížná.
BOUŘLIVÝ VÍTR: 17,2-20,7 m/s, 62-74 km/h, vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř
nemožná.
VICHŘICE: 20,8-24,4 m/s, 75-88 km/h, vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střech).
SILNÁ VICHŘICE: 24,5-28,4 m/s, 89-102 km/h, vyskytuje se na pevnině zřídka, vyvrací
stromy, působí větší škody.
MOHUTNÁ VICHŘICE: 28,5-32,6 m/s, 103-117 km/h, vyskytuje se velmi zřídka, působí
velké škody na domech, lesích.
ORKÁN:
nad 32,7 m/s, nad 118 km/h, ničivé účinky.
Pro vyšší rychlosti větru se používá Saffir-Simpsonova hurikánová stupnice:
1. slabý hurikán: ..................32.6 - 42.6 m/s
2. mírný: ..............................42.7 - 49.5 m/s
4. velmi silný: .......................58.6 - 69.4 m/s
3. silný: ................................49.6 - 58.5 m/s
5. pustošivý: ....................vyšší než 69.5 m/s

Taneční kurz pro začínající dospělé páry v Lukavici
Na základě zájmu o taneční kurzy pro dospělé se bude na podzim 2022 otvírat kurz společenského tance pro začínající páry, nebo pro páry, které kdysi tančili a chtějí si své umění
obnovit a oživit. Kurz se bude konat v lukavické Sokolovně od října 2022 každou neděli
od 19:00 do 21:00 hod. Zájemci hlaste se buď telefonicky na čísle 608 771 321, nebo
e-mailem na: p.jantac@volny.cz
Těšíme se na Vás. Pavel a Pavlína Jantačovi – taneční lektoři

„Rozkvetlá Lukavice“
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Koberci květin byly
okouzleny děti i učitelky

JARO PŘIŠLO DO VSI I DO ŠKOLY…
… ale ještě před jeho příchodem jsme se důstojně rozloučili s paní zimou. Po ukončení olympijských her v Pekingu uspořádali žáci 3. a 5. ročníku pro širokou veřejnost 3. Zimní obecní
hry Lukavice. Příchozí sportovci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet jízdu na dvojbobu, krasobruslení, biatlon, hokej i skoky na velkém můstku. Účast každého sportovce byla odměněna
sladkým koláčkem, které připravil kroužek Malých kuchtíků. Ti nejlepší si hrdě na krku odnášeli zlaté, stříbrné nebo bronzové medaile, které pro účastníky zhotovil Arnošt (školní 3D
tiskárna).
Se zimním sportováním se jen těžko loučilo, proto jsme si ještě koncem února odjeli do Brna
zahrát curling. Hra je to opravdu zajímavá, ale náročná, proto buďme k našim profesionálním
sportovcům shovívaví, když se jim zrovna trochu nedaří. Je to opravdu dřina, to zametání…
Naše sportovní klání jsme zakončili v půlce března poslední lekcí plavání v Rychnově nad
Kněžnou, kterého se letos účastnili všichni žáci a máme tak plnou školu plavců (nebo alespoň
skoro plavců). To však neznamená, že jsme sportování pověsili na hřebík. Kdepak. V květnu
vysíláme na závody dvě běžecké štafetové hlídky. Tak jim na dálku držte palce.
V březnu jsme ve škole uspořádali týdenní Čtenářský maraton, během kterého jsme měli
možnost zhlédnout film Zátopek v kině v Žamberku, užít si čtenářskou dílnu s rodiči, navštívit
knihovnu. Nechybělo ani veřejné čtení, při kterém se k nám směle přidala za pěkného počasí
v altánu i paní starostka Ilona Severová, kterou jsme požádali o výběr knih. Četl se Pejsek a
kočička, Honzíkova cesta, Brouk Pytlík a Staré řecké báje a pověsti.
Duben je ve znamení přijímání nových školáků. Letošní zápis do 1. třídy proběhl po dlouhé
době prezenčně se vším všudy a my jsme rádi, že na něj dorazili předškoláčci v hojném počtu.
V září se tak můžeme těšit na 15 prvňáčků.
Při Dni Země jsme na škole zahájili projekt o plýtvání potravinami. Stali se z nás výzkumníci
a badatelé a rádi Vás o našich výsledcích budeme příště informovat. Věříme, že si po ukončení
odneseme spoustu užitečných námětů, jak plýtvání potravinami omezit. A protože je to již tradice, na závěr dne jsme vyrazili na „lov“ odpadků. To byste nevěřili, co jsme toho po Lukavici
opět našli – boty, rozbité nádobí, staré oblečení i počítač!!! Prosíme tímto občany, neházejte ty
odpadky ven do přírody, všichni máme přeci krásné nové popelnice, do kterých se toho vejde…
Do konce školního roku sice už stříháme metr, ale ještě je to pár střihů, během kterých stihneme utratit výtěžek z jarmarku (výlety tříd, exkurze apod.), kino v Žamberku v rámci projektu
Člověka v tísni Jeden svět na školách 2022, Čarodějnické řádění, Pasování na čtenáře, přírodovědnou soutěž, soutěž mladých záchranářů, školní výlet a v neposlední řadě se aktuálně
chystáme na místní slávu v podobě Srazu rodáků. Tak se tam těšíme na viděnou.
Mgr. J. Hájková, ředitelka

Konečně přichází jaro, ale my se se školkou
vrátíme ještě do zimního období nového
roku, kde jsme si užívali spoustu zábavného
programu.
Na začátku ledna začaly předškolní děti jezdit na plavecký kurz do Rychnova nad Kněžnou. Po dvou letech, kdy nám to situace nedovolila, jsme si to i se školáky ze ZŠ řádně
užili. Také jsme vyrazili na pěkně dlouhou
procházku do lukavských lesů na krmení zvířátek. Děti připravily pro zvěř úplnou hosti-

nu v podobě různých druhů ovoce a zeleniny,
obilí, žaludů a kaštanů. Únor byl bohatý na
projektové dny – Stavění iglú, Ten dělá to a
ten zas tohle (řemesla a povolání), Karneval
v MŠ. Březen – konečně přišlo vytoužené
jaro. Sice to podle oblečení na jarní období
stále nevypadá, ale příroda se viditelně probouzí. Proto jsme se rozhodli vyjet na delší
výlet do kosteleckého zámeckého parku. Koberci květin nebyly okouzleny jen paní učitelky, ale i děti, které se s takovou záplavou kytiček setkaly poprvé. Téma měsíce knihy nás
inspirovalo k návštěvě žamberecké knihovny, k většímu vyprávění a prohlížení nad
knihami a pohádkami, předčítání školními
dětmi před odpočinkem našim školkáčkům.
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Několik nejstarších dětí se v dubnu svým
vystoupením zapojilo do vítání lukavských
občánků. V projektovém týdnu oslavujícím
svátky jara se děti seznamovaly s tradicemi a
zvyky tohoto období, pekly, tvořily a pro své
blízké zhotovily velikonoční dekorace. Dále
děti ze Sluníček vyrazily na dopravní hřiště
v Žamberku, aby se v těchto dovednostech
zdokonalily. Mezitím proběhlo ještě několik
kulturních představení.
Dne 4. - 5. 5. proběhne od 9:00 - 11:30 zápis
do mateřské školy. Více informací na webových stránkách.
V. Středová, zástupkyně pro MŠ

Vánoční výzdobu v altánu s novými figurami
našeho betléma vystřídala výzdoba velikonoční. Břízky stejně jako v loňském roce vyzdobili školáci i školkáčci.
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HASIČSKÁ SEZÓNA OPĚT ZAČALA....
Hasičskou sezónu jsme opět zahájili přípravou na další ročník neoficiálního halového mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. Kvůli „covidové době“ byl počet dětí
omezen na pouhých deset z jednoho soutěžního družstva. Soutěžit vyrazili pouze starší žáci
a my doufáme, že příští rok si to užijí i mladší... Trénování v sokolovně nám narušily nemoci
a karantény a my jsme se nesešli ani jednou v plném počtu. Naším velkým přáním bylo, abychom se v den „D“ všichni sešli! Hurá!!! Dopadlo to a v brzkých ranních hodinách, jsme vyrazili směr Havířov. V 7:30 už jsme „stáli na značkách“. Konkurence byla obrovská.... 42 družstev. Při slavnostním nástupu zazněly hymny české, slovenské a polské republiky. Již tradičně
jsme začali štafetou požárních dvojic, kde jsme předvedli vynikající výkon a obsadili 5. místo.
Poté jsme pokračovali svojí nejsilnější disciplínou uzlovou
štafetou, ve které jsme s krásným bezkonkurenčním časem
26:56 zvítězili. Poslední štafeta 4x40 byla rozhodující, jestli udržíme medailovou pozici, vše klaplo jak mělo, ale i tak
jsme v ní obsadili až 8. místo. Velké napětí a počítání bodů
ze všech třech štafet, vystřídala radost a bronzový stupínek. Po návratu domů nás čekali u hasičárny fanoušci a
odměnili nás bouřlivým potleskem. Moc děkujeme, byla to
krásná tečka za tak náročným, ale úžasným dnem. Moc si
toho vážíme 
Každý rok se účastníme zkoušky k plnění odznaků odbornosti mladých hasičů. Tentokrát jsme vyrazili do Dolní
Dobrouče a vše úspěšně splnili 
Sluníčko nás vytáhlo ze sokolovny ven a přestěhovali jsme
se na „plácek“ u Beranů. První trénink byl s hráběmi a lopatami, srovnali jsme povrch, shrabali listí... a teď už to dětem bude běhat samo. V dubnu nás čekají první závody, tak nám držte
pěsti, ať nám přeje štěstí. Děkujeme za Vaši podporu. 		
J. Jakubcová

9

LUKAVSKÝ OBČASNÍK

Schody u márnice se začaly rozpadat, s opravou pospícháme jak jinak, než do Srazu rodáků.

Po nových schodech půjdete také do zasedací síně i ubytovny.

Do nového kabátu se před Srazem rodáků
oblékla i kaplička.

V březnu se plnila obecní garáž sbírkami pro
potřebné. V prvním případě pro postižené
válkou na Ukrajině, v druhém případě pro
Diakonii Broumov.

Chodce mají chránit
samolepky
Taky pozorujete, že chodci mají na svém
oblečení minimum reflexních prvků, nejraději chodí v tmavých barvách a prakticky je uvidíte až na poslední chvíli?
Možná jste zaregistrovali na autobusových zastávkách - Dolní a U obecního
úřadu, nainstalované tubusy resp. zásobníky se samolepkami. Jedná se o reflexní
samolepky, které mají chránit chodce a
zvýšit jejich bezpečnost při chůzi. Chodec
se označí tak, že si nalepí samolepku např.
na pravé lýtko nebo holeň. Je pak viditelný
z takové vzdálenosti, že řidič má dostateč-

nou brzdnou dráhu k bezpečnému zastavení. Materiál na samolepky je dostatečně tuhý, takže se nálepky nekroutí a bez
problémů se vysouvají z podavače. Odlepený papírek ze samolepky se vyhodí do
dolního tubusu, tak aby nelétal pohozený
kolem zastávky.
Aktuálně ale zásobníky na zastávkách nenajdete, protože místní puberťáci samolepkami ze zásobníků polepili, co se dalo.
Ploty, dopravní značky, zábradlí, zastávku
a pro jistotu si zbytek vzali domů. Vrátíme
je tam až na začátku června až budeme mít
nové samolepky, které nejsou úplně zadarmo. Snad už budou sloužit svému pravému
účelu – ochraně chodců.
I.S.

LUKAVSKÝ OBČASNÍK
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Hasičská zbrojnice se také připravuje na
srazové návštěvníky a po loňské instalaci
nových světel a vymalování je nyní na řadě
oprava podlahy nad montážní jámou.

Na valné hromadě T.J.Sokol vystřídal Antonína Vítka ve funkci starosty Vlastimil Severa.
Tonda po více než 20 letech ve funkci a dalších letech aktivního členství odešel řečeno hokejovou terminologií na střídačku. Možná by se více hodilo zakázané uvolnění, ale jelikož slíbil,
že s činností bude sokolům pomáhat i nadále jako člen výboru, přejeme jemu i novému předsedovi hodně zdaru v další činnosti, kterou jistě společně zvládnou silou lví a vzletem sokolím.
Tondovi za jeho dosavadní práci děkujeme.
Na komín obecního úřadu se v současné
době instaluje anténa pro rozšíření obecního
rozhlasu. V nejbližší době bude v katastru
obce doplněno na 8 místech 24 nových bezdrátových reproduktorů. Poslech obecního
rozhlasu by tak měl být kvalitnější pro větší
počet občanů.

Zahrádkáři na své výročce vyhlásili soutěžní kategorie letošního ročníku soutěže o největší
výpěstek. Které to jsou, se dočtete na jiném místě Občasníku.
Důkaz, že neuklízíme jen „náměstí“, ale i
ostatní kouty - v zatáčce u přejezdu nebo lesík u polní cesty.

Účastníci valné hromady SDH viděli na vlastní oči, jak mladí hasiči zvládají uzlování i se zavázanýma očima.
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každá, která miluje své dítě, to je to nejdůležitější. Šťastná matka znamená šťastné dítě.
To je pravidlo, které si zapamatujte. Dokonale uklizený dům ani nejlepší hračky dítěti
nenahradí matčinu pohodu. Děti jsou skvělí
pozorovatelé a velmi dobře cítí naše emoce.
Když jste vyčerpaná a frustrovaná, snáze to
přenesete i na své dítě.
Šťastný rodič – šťastné dítě
Během péče o své dítě, nezapomínejte myslet i na své vlastní potřeby. Milujte své dítě,
ale uvědomte si, že jste tu také vy. Je velmi
důležité pamatovat nejen na potřeby vašeho
dítěte, ale nezapomínat i na sebe. Ženy často během snahy přiblížit se ideálu SUPER
mámy předstírají, jak je mateřství krásné a

14. ročník Petropavlovského nohejbalového turnaje
V sobotu 19. února 2022 proběhl 14. ročník Petropavlovského nohejbalového turnaje losovaných dvojic. Sportovní klání se tradičně uskutečnilo v lukavské Sokolovně, která také nám,
nohejbalistům, poskytuje vynikající zázemí. Do turnaje se přihlásilo 14 hráčů, o dvojicích rozhodl los. Celkem se odehrálo 21 utkání hraných na dva sety, které rozhodly o vítězích turnaje.
Vítězové získali na rok putovní pohár. Hráči na druhém a třetím místě si odnesli nohejbalové
trofeje, každý medaili, diplom a další věcné ceny. Ty získali i další účastníci, kteří skončili pod
stupni vítězů.
Celkové pořadí turnaje:
1.místo - Patrik Kubíček (Praha) a Ladislav Novák (Žamberk)
2.místo - Martin Jakubec (Letohrad) a Matěj Kroulík (Brandýs nad Orlicí)
3.místo - Michal Maurer (Žamberk) a Roman Zecha (Žamberk)
4.místo - Roman Šafář (Žamberk) a Oldřich Doleček (Letohrad)
5.místo - Kamil Martinec (Žamberk) a David Jedlička (Pěčín)
6.místo - Michal Kristek (Žamberk) a Petr Provazník (Pardubice)
7.místo - Tomáš Holý (Rychnov nad Kněžnou) a Jakub Nastoupil (Žamberk)
Občerstvovací servis nohejbalistům a přítomným divákům a také fotografování zajistil
Jan Urbánek. Standardem byla perfektně připravená sokolovna a skvělá spolupráce s Kamilem Grunwaldem a Vlastimilem Severou. Na závěr patří poděkování všem, kteří byli na místě,
ať už jako hráči, servis, nebo se jen přišli podívat.
Na další turnaj, Vánoční, se můžeme těšit letos 10. prosince.
Pavel Urbánek

Je možné být SUPER mámou?
Mateřství je pro každou ženu jedním z nejdůležitějších okamžiků života. Je to krásné, ale
zároveň i poměrně náročné období, které je často spojené s velkým stresem a různými
starostmi.
Narození dítěte převrací náš svět vzhůru nohama a ne vždy víme, jak se s touto novou
realitou, poznamenanou pláčem novorozence a špinavými plenkami, vypořádat. Každá
žena chce být pro své dítě tou nejlepší mámou na světě. Nikdo ale není dokonalý a
všichni děláme chyby. Je důležité si to uvědomit a nepropadat panice, zvláště při pohledu
blémů a manžel jako ze žurnálu. Která z nás
na mediální obraz dnešní ideální ženy-mato takovém životě někdy nesnila? Bez napěky. Vídáváme jej většinou v reklamách či na
tí, křiku s pocitem naplnění v každé životní
sociálních sítích. Ideální matka je tam větširoli. Víme, že ideály neexistují, ale podvěnou prezentována vždy dokonale upravená,
domě, více či méně o ně i přesto usilujeme.
štíhlá, krásná a neustále vysmátá. O to víc
Jaká by měla být ideální matka? Odpočatá,
nás frustruje střet s každodenní realitou.
usměvavá, kreativní, starostlivá, pečující o
teplo domova i o dítě a ještě k tomu profesně
Zapomeňte na ideály
zajištěna? Nepochybně se jedná o náročné
Dokonale uklizený byt, dítě v čistém a nažehpožadavky, které je nesmírně obtížné splnit.
leném oblečení, bio oběd v troubě, perfektní
Zapomeňte na ideály. Ideální matka je přeci
make-up, k tomu absence výchovných pro-

snadné. Potlačují své emoce a tiše trpí, což
může vést k psychickým problémům. Dovolte si být občas unavené, protivné a bez
nálady a dát přednost svým potřebám před
potřebami dítěte. Hlavně si nic nevyčítejte a
zbytečně nepřemítejte, co jste mohla udělat
jinak či lépe. Děti nepotřebují dokonalé matky, potřebují, aby rodič dělal chyby, protože
jinak se nenaučí pracovat s těmi vlastními.
Každá žena touží být tou nejdokonalejší
matkou na světě, je to pochopitelné, jedná se
přeci o nejdůležitějšího člověka v jejím životě - její dítě. Chceme svému dítěti zajistit ten
nejlepší život a při té snaze často zapomínáme, že to, co naše děti opravdu potřebují, se
vždy neskrývá v podobě nejnovější hračky či
naklizeného bytu, ale především v porozumění a lásce. Honba za tím být SUPER mámou často končí tím, že ženy jsou unavené,
zahořklé, uštvané a rezignované.
Být SUPER mámou neznamená být ideální za všech okolností
Klíčem k tomu stát se SUPER mámou je
nezatěžovat se snahou o ideál, protože ideál
jednoduše neexistuje. Neznamená to ani být
„všemohoucí“, nebojte se říct si o pomoc a
podporu. Pamatujte, vaše emoční i duševní
rovnováha ovlivňuje pohodu vašich dětí.
Markéta z týmu poradny MOJRA.cz

LUKAVSKÝ OBČASNÍK

12

Kalendář akcí rok 2022
TERMÍN

NÁZEV AKCE
Tříkrálová sbírka
III. Zimní olympijské hry Lukavice
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Začátek svozu bioodpadu
T.J. Sokol - Valná hromada
ZO ČZS – Výroční členská schůze
SDH – Valná hromada
Začíná svoz bioodpadu
„velký“ sběr odpadu a železa
Čtenářský maraton
Myslivecké sdružení - výročka
Vítání občánků
Velikonoční prázdniny
Výroční čl. schůze STP Letohrad
Pálení čarodějnic a stavění máje
Oslavy svátku sv. Floriána
Dětské rybářské závody
Has. závody – O cenu obce Lukavice
Rybářské závody o živého čuníka
SRAZ RODÁKŮ
140 let SDH, 110 let ZŠ, 40 let Česká beseda






















8.1.
22.2.
4.2.
28.2.-4.3.
9.3.
11.3.
12.3.
19.3.
12.3.
18.3.
21.-25.3.
2.4.
10.4.
14.4.
26.4
30.4.
7.5.
21.5.
22.5.
28.5.

so
út
pá
po-pá
st
pá
so
so
čt
pá
po-pá
so
ne
čt
út
so
so
so
ne
so



4.6.

so



11.6.

so

Koncert MHF – kostel Lukavice



26.6.

ne

Dětský den



1.9.

čt

Zahájení školního roku 2022/2023



17.9.

so

Den zahrádkářů



23.9.

pá

Velký sběr odpadu a železa



23.+24.9.



9.10.

ne

Posvícení



15.10.

so

Vinobraní



termín dosud neupřesněn

Noc světlušek
Konec svozu bioodpadu

Volby do obecního zastupitelstva
a do Senátu



16.11.



26.11.

so

Předvánoční setkání seniorů



5.12.

po

Mikulášská nadílka



7.12.

st

Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční výstava



29.12.

čt

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Krátké zprávy
• Od června budou mít nové názvy dvě autobusové zastávky. Té Dolní se vrátí název
„Pod kostelem“ a horní bude místo U kaple „U kapličky“.
• Na obecním úřadě je v doprodeji prostředek k hubení slimáků LIMA-EX 1 kg
za 300 Kč
• Na některých čipovaných popelnicích na
plast není ještě uveden nový údaj, že do
nich lze odkládat také nápojové kartony
a plechovky od nápojů
• Evidujeme několik „neplatičů“ poplatků za odpady a za psy. Připomínáme, že
splatnost byla k 31.3. V úředních dnech se

dá restík snadno napravit.
• K 27.4.2022 konečně nemáme v obci žádného Covid pozitivně testovaného občana.
Pozitivně testovaných lukaváků bylo za celou dobu trvání pandemie zatím 449.
• Obec již není plátcem DPH, a tak prodávaný textil, reklamní předměty, knihy apod.
opět pořídíte levněji.
• Finanční úřad pro Pardubický kraj oznamuje, že ode dne 26.4.2022 do dne
26.5.2022 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný
předpisný seznam č.j.: 765413/22/280011420-602966, kterým se stanovuje daň z
nemovitých věcí na rok 2022.

Začíná první etapa
oprav silnice z Letohradu do Žamberka
Vypadá to, že se po dlouhých letech dočkáme
nové silnice z Letohradu do Žamberka. Cena
celé stavby je 80 milionů. Stavba je rozdělena do tří etap. První začíná na „Osičince“ a
končí na kraji Lukavice před odbočkou k vlakové zastávce. Druhá etapa pokračuje až na
konec Lukavice za kapličkou a třetí etapa
končí na kruhovém objezdu u prodejny Konzum v Žamberku. Pro nás bude asi nejnáročnější stavba druhé etapy, při které by měly
být nově postaveny všechny čtyři mosty,
nové osvětlení u přechodů pro chodce současně se změnou jejich dispozice. Pro letošní
rok je v plánu první etapa v délce řešeného
úseku 784 m, která by měla začít v květnu.
Zakázku na začátku roku vysoutěžila firma
Strabag. Stavba bude prováděna při úplné
dopravní uzavírce. Předpokládaná hodnota
zakázky činí 11 040 064,78 Kč bez DPH.
Za sebe jsem ráda, že jsem se toho dočkala a
jsem zvědavá, jestli dopadneme jako v jiných
obcích, kde se nejdříve nadává na díry a po
opravě se nadává, že se jezdí moc rychle a na
silnici by se měly dát retardéry.
I. Severová, starostka

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 16.1., 14.12., 11.1., 8.2., 8.3.,
5.4. m.j.:
Vzalo na vědomí:
• písemnou odpověď p. H. na dopis ohledně
vlastníky navržené dohodě o převodu. (sděluje, že pozemek 463/4 není k prodeji)
• Výroční zprávu ZŠ a MŠ Lukavice okr.
Ústí n. O. za školní rok 2020/2021.
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021
• diskusi s p. Králem ohledně problémů
s vyléváním potoka, jeho návrh řešení –
výměnu propustí a stavba nového mostu
vč. nabídky poskytnutí potřebného pozemku a info starostky o návrhu řešení Povodím
Labe (má být představeno Povodím v lednu
2022)
• oznámení p. R. F. na průjezdy těžkých nákladních aut včetně kamionů po polní cestě
„k letišti“ a návrh omezení tohoto druhu dopravy.
• návrh p. L. H., bytem Lukavice čp.xx, na
zkrácený postup pořízení změny územního
plánu a zařazení pozemku p. č. 3960 do kategorie pozemků stavebních. Jelikož v lokalitě není žádné zasíťování ani komunikace,
což pro žadatele znamená zvýšené vstupní
náklady, bude žadatelka pozvána na příští
schůzi zastupitelstva.
• předběžnou studii k zastavění pozemku
p. č. 3435 zaslanou J. Š. Zastupitelstvo
s tímto řešením nesouhlasí z důvodu velké
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zastavěné resp. zpevněné plochy a tím zhoršení odtokových poměrů v blízkosti suchého
poldru. Domníváme se, že ani nádrže na
dešťovou vodu nejsou schopny pojmout větší množství srážek a hlavně kapacita potoka
Lukavice v tomto místě je nedostatečná. Dalším negativem je velikost jednotlivých parcel
(na vesnici alespoň 600 m bez komunikace) i typ zástavby pokud by měl být podobný řadové výstavbě je na vesnici nevhodný.
K pozemku je třeba vybudovat přístupovou
komunikaci včetně mostku a řešit výkup pozemku pro komunikaci ve zúženém místě,
aby měla parametry požadované stavebním a
dopravním úřadem.
• výsledek přezkoumání hospodaření za rok
2021.
• poděkování Albertina za příspěvek na provoz
• odpověď p. J. Š. – odstoupení od invest.
záměru zastavění p.č. 3435
• odpověď Státní veterinární správy k podnětu podanému obcí – kontrole chovu hospodářských zvířat společností U Dvou krkoviček s.r.o. v lukavském Dvoře. Kontrola
neshledala porušení předpisů týkajících se
ochrany pohody zvířat. Dále OZ bere na
vědomí odpověď České inspekce životního
prostředí k podnětu obce na možný únik močůvky a hnojůvky z hnojiště. Kontrola nezjistila možná pochybení v oblasti ochrany vod.
Situace bude nadále monitorována.
Schválilo:
• Plán inventur k zajištění inventarizace
k 31. 12. 2021 vč. proškolení členů
• s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro pozemek 1986/1,
za jednorázovou náhradu 7.194 Kč + DPH.
• rozpočet obce Lukavice na rok 2021, jako
schodkový s celkovými příjmy třídy č.1 až 4
ve výši 14 919 410 Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve
výši 17 226 200 Kč a financováním třídy 8 ve
výši 2 306 790 Kč. Rozpis schváleného rozpočtu do plného tříděný rozpočtové skladby
dle vyhlášky č.323/2002 Sb. je v kompetenci
účetní.
• rozpočtové opatření č.5/2021.
• uzavření darovacích smluv a hodnotu poskytnutého daru takto:
• SRPŠ při ZŠ a MŠ Lukavice – 24.000 Kč
• Orel Jednota Lukavice – jednota nedodala
podklady pro sepsání smlouvy
• Myslivecká spolek Lukavice Letohrad –
10.000 Kč
• Tělocvičná jednota Sokol Lukavice –
13.500 Kč
• Svaz tělesně postižených v ČR z.s. MO Letohrad – 7.000 Kč
• SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Lukavice – 30.500 Kč
• ZO ČZS Lukavice – 17.000 Kč
• Dohodu o zrušení předkupního práva
a výhrady práva zpětné koupě k pozemkům
555/16, 554/2, 1999/4, st. 632 v k. ú. Lukavice v Č. Náklady na výmaz údajů v KN nesou žadatelé.
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• s GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940/96,
Kliše, 400 01 Ústí nad Labem Smlouvu
o zřízení věcného břemene pro část o velikosti 33,11 m2 na pozemku p.č. 4375 v k.ú.
Lukavice v Č., za jednorázovou úhradu
653,40 Kč vč. DPH.
• s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2018906/VB/2, Lukavice,
parcela 1406/81 – kNN, za jednorázovou
náhradu 3.040 Kč + DPH. (pro pozemek
p.č.1406/24)
• žádost Základní školy a mateřské školy
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí o udělení
výjimky z nejnižšího počtu dětí pro mateřskou školu na školní rok 2021/2022. Jedná
se o navýšení počtu dětí z 24 na 28 v každé
třídě.
• žádost Základní školy a mateřské školy
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí o souhlas
zřizovatele s nabytím majetku – finančního
daru od SRPŠ ve výši 15 tis. Kč na pořízení
mlhoviště.
• rozpočtovou změnu č.1-3/2022.
• poptat nosič kontejnerů, kontejnery a příkopový mulčovač k traktoru.
• nabídnout k prodeji Bokimobil – nabídnout f. Alfa Profi k odkoupení nebo dát na
Bazoš. Prodejní cena k jednání 900 tis. Kč.
• připojení k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.
března. O zapůjčení vlajky bude požádán p.
P. D.
• zařazení žádosti M. K. o změnu územního
plánu tj. zařazení pozemku p.č. 185/1 a část
p.č.3417 do ploch určených pro výstavbu
RD, do pořízení změny ÚP Lukavice č.4.
• pořízení nového kotle do budovy čp. 117
dle cenové nabídky Josefa Keprty, Líšnice
čp.110.
• ceníky poskytovaných služeb, prodeje
reklamních předmětů, ubytování a užívání
sokolovny. Platnost ceníků je od 14. února
2022.
• navýšení limitu pro nákup květin jubilantům na 250 Kč.
• poskytnutí finančních prostředků Albertinu Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01
Žamberk IČ 00196096, ve výši 10.000 Kč na
sociální služby poskytované v tomto zdravotnickém zařízení.
• Záchranné stanici a ekocentru „Pasíčka“
Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč, sponzorský
dar ve výši 1.000 Kč na podporu provozu
této záchranné stanice.
• o.p.s. Zdravotní klaun, Paříkova 355/7,
190 00 Praha 9 poskytnutí finančního daru
ve výši 1.000 Kč pro potřeby financování této
organizace.
• poskytnutí finančního daru ve výši 15.000
Kč jako příspěvku na dovoz uprchlíků
z Ukrajiny organizovaného obcemi Lukavice, Dlouhoňovice, Hejnice, Písečná a Žampach.
• dodatek ke smlouvě o provádění prací
č.50/2021 s f. Atomicon s.r.o., jehož předmětem je snížení ceny za prováděné práce.
• zařazení žádosti L. H., bytem Lukavi-

ce xxx o změnu využití pozemku p.č. 3960
v k.ú. Lukavice v Č. do budoucího pořízení
změny územního plánu obce Lukavice č. 4,
za podmínky úhrady poměrné části nákladů
na pořízení změny. Žadateli byly vysvětleny i
nutné související výdaje na zasíťování lokality.
• předběžné vyjádření k záměru stavby
Domova se zvláštním režimem v regionu,
případně v Lukavici. Obec je připravena se
finančně podílet na zajištění služby do výše
50 – 70% daňové výtěžnosti na občana pobývajícího v zařízení a majícího trvalý pobyt
v obci Lukavice.
• vydání změnu č. 3 územního plánu obce
Lukavice
• pasport místních komunikací zpracovaný
firmou Atomicon.
• poskytnutí finančního příspěvku na provoz dětské krizové linky – Linky bezpečí, z.s.
IČO 61383198 se sídlem Ústavní 95, 18102
Praha, ve výši 1.000 Kč.
Neschválilo:
• poskytnutí finančního příspěvku Michalu
Grundovi na vybudování odvodnění pozemku u čp.96, kam údajně teče voda z komunikace.
• pořízení automatizovaného externího defibrilátoru
• finanční příspěvek na činnost Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s. Klub Radost Barákova 23, 796 01
Prostějov.
I. Severová, starostka

CENÍK SLUŽEB
(výňatek)
(Schváleno v obecním zastupitelstvu dne
8.2.2022)
Technická výpomoc
(multicar)......................................700,- Kč / hod
Avant ............................................500,- Kč / hod
Traktor ZETOR (s řidičem)...........750,- Kč / hod
+ mulčovač / radlice...................1.000,- Kč /hod
Přistavení BIO kontejneru...................... 300,- Kč
Popelnice na komunální odpad - ČERNÉ
- plastové na kolečkách
objem 120 litrů ................................... 810,- Kč
objem 240 litrů ................................. 1.000,- Kč
Popelnice na bioodpad - HNĚDÉ
- plastové na kolečkách
objem 120 litrů ............530,- Kč (na objednání)
objem 240 litrů ..................................... 800,- Kč
pytel na odpad (žlutý, modrý)............... 5,- Kč /ks
Ubytování - turistická ubytovna
dvoulůžkový pokoj................250,- Kč/osobu/noc
čtyřlůžkový pokoj..................250,- Kč/osobu/noc
https://www.obeclukavice.cz/sluzby-info-odpady-platby
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MAS ORLICKO, z.s.
podporuje Lukavici
MAS ORLICKO, z.s. se dlouhodobě věnuje
přínosu dotačních prostředků do území. Pomáhá tak podpořit jak jednotlivé obce, tak
soukromé podnikatele, školy, spolky a další
činnosti.
V Lukavici došlo v roce 2021 díky MAS ORLICKO, z.s. k podpoře zemědělství ve výši
300 000 Kč.
Všechny školy a školská zařízení mohly využít nabídky z množství konaných seminářů,
workshopů a ukázkových hodin pro zkvalitnění výuky a sdílení zkušeností. V únoru
2022 se konaly veletrhy jednotlivých realizovaných aktivit Místního akčního plánování,
které byly inspirací pro další práci jak v MAS
ORLICKO, z.s., tak v konkrétních školách.
V rámci Operačního programu zaměstnanost pomáhá na celém území MAS ORLICKO, z.s. agenda OSPOD rodinám, včetně
asistovaného kontaktu.
V roce 2022 byla vyhlášena výzva v Programu rozvoje venkova pro žadatele ze zemědělské výroby a pro spolkovou a kulturní
činnost. Přijaté žádosti jsou aktuálně hodnoceny Výběrovou komisí MAS ORLICKO, z.s.
z hlediska splnění kritérií pro získání dotace.
Veškeré poradenství a služby související
s čerpáním dotací prostřednictvím MAS poskytuje kancelář v Žamberku bezplatně. Více
informací o podpořených projektech najdete
na www.MASproORLICKO.cz.
Kateřina Pešková
administrativní pracovnice
a referentka projektů
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Sdružení obcí Orlicko je dlouhodobě
aktivní v bezpečnosti dopravy
Sdružení obcí Orlicko oslaví v tomto roce 30. výročí své existence. Rád bych v příspěvcích
připomněl jeho činnost v řadě oblastí, které pozitivně ovlivňují rozvoj a život v regionu Orlicka.
Dnes se poohlédnu za aktivitami Orlicka v oblasti dopravy a zejména pak v oblasti bezpečnosti chodců a cyklistů. Bezpečnost dopravy je jednou ze strategických priorit rozvoje Orlicka.
Tomu odpovídá řada realizací uskutečněných v uplynulých letech. To, že
se soustředíme na posílení bezpečnosti cyklistů a chodců při dopravě zejména do práce, za vzděláním a za službami, ale využívají je i turisté, je vidět na
řadě míst v regionu, kde se setkáváte
s cyklostezkami, když většina z nich je
investicí právě svazku Orlicka.
Nejstarší námi vybudovanou cyklostezkou je Cyklostezka Žamberk
– Lukavice – Letohrad, kterou jsme
dokončili v roce 2011, měří 4,6 km a stála 35 mil. Kč. Investici jsme spolufinancovali z prostředků Evropské unie a Státního fondu dopravní infrastruktury.
V roce 2012 následovala stavba Cyklostezky Červená Voda – Králíky o délce 5,4 km a v hodnotě 22 mil. Kč. Zde nám dotačně pomohl Státní fond dopravní infrastruktury.
Protože příprava každé dopravní stavby je velmi náročná zejména z důvodu vypořádání vlastnických vztahů k potřebným pozemkům, další cyklostezky jsme dokončili až v roce 2021 a to
hned dvě. Z prostředků Evropské unie prostřednictvím MAS Orlicko, z.s. jsme realizovali Cyklostezku Šušek (Písečná) – Valdštejn (Hnátnice), která je dlouhá 1,3 km a stála Orlicko přes
7 mil. Kč. Závěrem roku jsme dokončili výstavbu Cyklostezky Letohrad – Šedivec o délce 1,4
km v ceně 10 mil. Kč za přispění Státního fondu dopravní infrastruktury.
U financování všech uskutečněných i připravovaných cyklostezek je nutné zmínit finanční podíly obcí na přípravě i vlastní výstavbě, jejichž území se cyklostezky spádově týkají.
Jak jsem uvedl výše, bezpečnost dopravy je jednou z hlavních priorit Orlicka, a proto pokračujeme intenzivně na projektové přípravě dalších cyklostezek. Nejdále je příprava Cyklostezky
Jablonné – Bystřec (k Formplastu), která bude stavebně velmi náročná, když prochází kolem
lomu v Mistrovicích v úzkém prostoru mezi silnicí, železnicí a Tichou Orlicí. Pokud v tomto
roce vyřešíme vlastnické vztahy, mohli bychom v roce 2023 žádat o dotaci na vlastní výstavbu.
Rozpracovanou máme také Cyklostezku Žamberk – Líšnice – Nekoř, která je akutní zejména
pro zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů v Líšnici a dále Cyklostezku Žamberk-Kunvald - Rokytnice v Orlických horách. Tato poslední cyklostezka je důležitá z pohledu cestovního ruchu a cykloturistiky, když podstatně usnadní návrat cyklistů z hřebene Orlických hor
do našeho podhůří. Nicméně u obou je k realizaci, zejména díky nedořešeným vlastnickým
vztahům k pozemkům, ještě dlouhá doba.
Tím však záměry Orlicka ve výstavbě cyklostezek nekončí. V tomto roce chceme zahájit projekční přípravu Cyklostezky Těchonín – Mladkov – Lichkov a snad i Králíky – Dolní Morava.
Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v pokračování dostupnosti evropských i národních dotačních
zdrojů na podporu bezpečnosti dopravy, ale též v pochopení všech dotčených subjektů a vlastníků, kterých se naše aktivity v oblasti výstavby cyklostezek dotýkají. A také chci velmi poděkovat zastupitelům měst a obcí, které na přípravu a výstavbu potřebných cyklostezek přispívají.
Bez jejich dobré vůle a finančního přispění by jakékoli stavby cyklostezek nebyly reálné.
V jednom z dalších příspěvků si vám dovolím přiblížit aktivity Orlicka v oblasti podpory cestovního ruchu v našem krásném území.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko
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Zajímavou trojici vlajek jste před obecním
úřadem mohli vidět 10.března.
Obec má nejen nového pracovníka
M. Kašpara, ale také novou techniku.
Radlici a sypač k novému traktoru ještě doplní mulčovač a kontejnery. Dosud obec zimní
údržbu i sečení příkopů objednávala dodavatelsky. Od letošního roku si tyto práce budeme zajišťovat sami.

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…
Pneumatiky
lze ekologicky
zlikvidovat či
recyklovat pro
další využití?

Informační tabuli dokumentující cestu vašeho odpadu najdete na budově u stanoviště
kontejnerů na bioodpad. Je pravda, že víc
než tabule potřebuje Avo opravit střechu,
snad se už konečně dočkáme.

Z recyklovaných
pneumatik lze
vyrobit užitečné
výrobky?

Příroda či
dokonce černá skládka
nejsou ta pravá místa
pro odevzdání použitých
pneumatik!

Zakoupením
pneumatiky
automaticky
zaplatíte
za její recyklaci?

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:
bez vazby na nákup zboží či služeb

bez ohledu na značku pneumatik

bezplatně

Kolektivní systém Eltma zajišťuje svoz a zpracování použitých pneumatik pro místa zpětného odběru
zdarma a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do
správných rukou a je garantováno její 100% využití.
Více informací na www.eltma.cz.

Společně vytváříme lepší svět

V průběhu jarních měsíců bylo do domácností vyexpedováno 716 ks čipovaných popelnic. Na každou z nich obec přispěla občanům 50% ceny.

SBĚRNÉ MÍSTO V OBCI LUKAVICE:
Milan Doleček
Lukavice 326, Lukavice

Pískovcové menhiry z lomu v Záměli čekají
na dílo, které tvoří ve své kovárně umělecký
kovář František Bečka. Slavnostní odhalení
celého díla proběhne po polní mši při Srazu
rodáků.

CERTIFIKÁT

ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Obec Lukavice
ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 689 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO:

1,65 MWh

0,38 t

118,96 l

63,78 m3

6,41 kg

0,52 t

elektrické energie

ropy*

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí
* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
1 749 km v běžném osobním automobilu.

Na to, že příroda není smetiště, upozorňuje
tabule u lesa na Karlovicích. Dozvíte se z ní,
jak dlouho se budou rozkládat jednotlivé
druhy odhozeného odpadu.

Fotkou se vracíme k podzimu loňského roku,
kdy byl za 77 tis. Kč opraven přeliv na rybníku Mostiska. Prohlédnout si ho můžete třeba
při rybářských závodech.

primárních surovin

vody**

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů
** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 857 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.
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SRAZ RODÁKŮ
A PŘÁTEL OBCE

LUKAVICE

sobota 4. 6. 2022
HLAVNÍ PROGRAM
7.30

BUDÍČEK

8.30 – 9.00

parkoviště a louka u hřbitova
HRAJE HARMONIE LETOHRAD

9.00 – 10.00

•
•
•

•
10.00 – 11.00 •

POLNÍ MŠE
ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO
PRAPORU
OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM
SPORTOVNÍ AREÁL
U SOKOLOVNY
10.00 – 17.00

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ, PRODEJ
UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

15.00 – 17.00

PLOŠINA HASIČI
SKÁKACÍ HRAD + SKLUZAVKA
+ KOLOTOČ + MALOVÁNÍ NA
OBLIČEJ AJ.

PRŮVOD OBCÍ K SOKOLOVNĚ
POLOŽENÍ VĚNCE K POMNÍKU
PADLÝCH

areál u sokolovny
• MAŽORETKY
11.00 – 12.00
• PROJEVY A ZDRAVICE
• OCENĚNÍ OBČANŮ
12.00 – 12.30 MŠ, ZŠ, LUKAVÁČEK

ŠKOLA
OTEVŘENÍ MLHOVIŠTĚ NA
ŠK. ZAHRADĚ

4. 6.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VČ. KNIHOVNY

12.30 – 13.30 INKA RYBÁŘOVÁ
13.30 – 14.00 BIKE SHOW Vaška Koláře
14.00 – 14.30 ČESKÁ BESEDA I. vystoupení

4. 6. | 10.00 – 18.00 •
5. 6. | 13.00 – 16.00
•

14.30 – 15.00 HASIČI UKÁZKA
15.00 – 17.00 SADOVANKA
17.00 – 17.30 ČESKÁ BESEDA II. vystoupení

OBECNÍ ÚŘAD
A HASIČSKÁ ZBROJNICE

17.30 – 19.00 VLADIMÍR HRON

•

19.00 – 19.15 ČERNOBÍLÉ ŽENY

•

19.15 – 19.45 OHNIVKA HONORATA
19.45 – 20.00 ČESKÁ BESEDA III. vystoupení
•
20.00 – 02.00 •
24.00

4. 6. | 10.00 – 18.00
•
5. 6. | 13.00 – 16.00
•
•

J.K.BAND hraje k tanci i poslechu
TRADICIÓN – TANEČNÍ SHOW
A ANIMACE aneb RIO LUKAVICE

OHŇOSTROJ

Akce se koná pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického

VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ,
LOVECKÝCH TROFEJÍ ATD.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZE
ŽIVOTA OBCE

13.00 – 19.00

140
let

SDH Lukavice

110
let

ZŠ Lukavice

40
let

Česká beseda

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZE
ŽIVOTA OBCE
PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH
A REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
PROMÍTÁNÍ VIDEÍ
Z OBECNÍCH AKCÍ
PREZENTACE ČINNOSTI SDH
PREZENTACE ČESKÁ BESEDA

OKRUŽNÍ JÍZDY VLÁČKEM –
NÁSTUP PŘED OÚ

Akci podporuje
Sdružení obcí Orlicko
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