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Jde krajem orlickým vysněná vesna
čarovným dechem vše probouzí ze sna.
Za pasem touhu života nese
skřivánek vítá ji jásotem v lese.
Jde krajem orlickým, rozsévá květy
vlaštovky švitoří, znovu k nám letí.
Jde krajem orlickým, pod řekou v stráni,
břízy své toužebně větve k ní sklání.
Zem sladce vzdychá a hluboce dýše
vždyť vesny démanty padají z výše.
Komu jí přirovnat? Kouzelné víle?
My ji vždy vděčíme za krásné chvíle.
F.Š

Lukavice opět rozkvete
Ano Lukavice opět rozkvete, protože
zde máme spoustu krásných zahrádek,
oken s muškáty,
nebo rozkvetlých balkonů. Soutěž
Rozkvetlá Lukavice si klade za cíl motivovat občany k péči
a zkrášlování okolí svého domu a potažmo tak celé obce.
Každoročně jsme překvapeni šikovností lukavských
zahradníků i krásnými výpěstky balkónových květin.
Pokud se máte čím pochlubit, neváhejte se přihlásit.

Pravidla soutěže „Rozkvetlá Lukavice“
1) Soutěž vyhlašuje Obec Lukavice (dále jako
pořadatel).
2) Podmínky soutěže :
soutěž je vyhlášena pro všechny majitele rodinných
domků nebo bytů v katastru obce Lukavice. Objekty nebo
jejich části přihlášené do soutěže musí být součástí výše
uvedených domků nebo bytů.
3) Pravidla soutěže pro rok 2008:
- do soutěže se může přihlásit každý majitel(ka)
nebo spolumajitel(ka) výše uvedené nemovitosti
formou písemné, mailové, osobní nebo
telefonické přihlášky na níže uvedená kontaktní
místa.
- zařazení do soutěže proběhne vyhotovením 1
soutěžního a 1 - 2 pomocných snímků nejlépe
elektronickým fotoaparátem, které může provést
přizvaný pořadatel. Alespoň z jedné fotografie
musí být patrná sounáležitost k místnímu objektu
účastníka soutěže.
- termín uzávěrky příjmu přihlášek končí v úterý
23. září 2008 ve 12.00 hodin.
- porota vybraná pořadatelem provede po tomto
termínu uzávěrky vyhodnocení všech kategorií.
Vyhlášení výsledků i s předáním věcných odměn
proběhne o víkendu 27.-28.9. na slavnostním dnu
pořádaném při příležitosti oslavy Dne zahrádkářů,
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které
bude
spojeno
s dalším
programem.
4) Soutěžní kategorie:
Kategorie I. – rozkvetlá zahrada
Kategorie II. – rozkvetlé okno, balkon

kulturním

Pravidla soutěže „O největší výpěstek v Lukavici“
1) Soutěž vyhlašuje ČZS Lukavice (dále jako
pořadatel).
2) Podmínky soutěže :
soutěž je vyhlášena pro všechny majitele
nemovitostí v katastru obce Lukavice.
Exemplář
přihlášený do soutěže musí být
vypěstován pouze v tomto katastru.
3) Pravidla soutěže pro rok 2008:
- do soutěže se může přihlásit každý majitel(ka)
nebo spolumajitel(ka) výše uvedené nemovitosti
formou písemné nebo telefonické přihlášky na
níže uvedená kontaktní místa.
- zařazení do soutěže proběhne vyhotovením 1
soutěžního a 1 - 2 pomocných snímků nejlépe
elektronickým fotoaparátem, které může provést
přizvaný pořadatel. Alespoň z jedné fotografie
musí být patrná sounáležitost k místnímu objektu
účastníka soutěže.
- Přizvaný pořadatel provede na místě společně s
fotografováním změření velikosti stanovených
hodnot dle pravidel pořadatele.
- termín uzávěrky příjmu přihlášek končí v úterý
23. září 2008 ve 12.00 hodin.
4) Soutěžní kategorie pro rok 2008:
I.) největší kedlubna bez rozdílu druhu a barvy
včetně specif. druhů typu Gigant a pod. Měřen
bude největší obvod (vypočteno ze dvou na sebe
kolmých měření opásání obvodu bulvy)
II.) nejzajímavější, nebo nejkrásnější pokojovou
květinu pěstovanou v interiéru bytu, nebo domu.
Zde rozhoduje porota na základě fotografií
zhotovených dle pravidel pořadatele.
III.)kuriozita – jakákoliv neobvyklá přírodou
vytvořená arita na ovoci nebo zelenině, nebo jiné
rostlině bez dalších omezení (1 foto samostatně, 1
foto s majitelem, nebo členem rodiny)
Přihláška:
Osobně, mailem nebo telefonicky na tato 2 kontaktní
místa:
1)Obecní úřad Lukavice, pí. Severová nebo pí.. Dudková,
Telefon 465 621 425 nebo 602 381 416
2) ČSZ Lukavice p. Dudek Fr. nebo Hubálek O.
Telefon 732 687 437 nebo 77 456 2882

Statistický přehled počtu občanů s trvalým pobytem
Celkový počet obyvatel k 31.12.2007 … 1088
Z toho: narozených
17
zemřelých
-10
přistěhovaných
6
odstěhovaných
-20
přestěhovaných
15
Celkem: ………………………………. -7

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
6.1.
22.1.
11.4.
19.4.

Filip Zedník
Denisa Dostálová
Barbora Hoffmannová
Jan David Dušek

čp.108
čp.249
čp. 165
čp. 109

Věkové složení k 31.3.2008
D 7
o
6 18
Muži 38 91
Ženy 44 90
Celkem 82 181

Vítání občánků
Oldřich Kalousek
Leopold Hotmar
Václav Dostál

79 let
60 let
88 let

čp.45
čp.127
čp. 40

Blahopřejeme jubilantům
10.4.
13.4.
18.4.
20.4.
20.4.
21.4.
23.4.
2.5.
9.5.
15.5.
16.5.
20.5.
28.5.
3.6.
4.6.
20.6.
26.6.
27.6.
29.6.
1.7.
5.7.
8.7.
12.7.
12.7.

Vít Vrba
82 let čp.200
Zdeněk Šafář
75 let čp.39
Pavel Cymorek
60 let čp.272
Jaroslava Klášterecká
85 let čp.37
Jan Hubálek
83 let čp.238
Marie Čevelová
88 let čp.104
Antonín Poláček
86 let čp.208
Květoslava Bartalská
70 let čp.230
Břetislav Dušek
50 let čp.271
Marie Holubová
80 let čp.175
Anna Zapletálková
94 let čp.162
Adolf Slavík
83 let čp.27
Antonín Šťovíček
99 let čp.173
Věra Pražáková
87 let čp.174
Marie Fajglová
60 let čp.282
Marie Kotyzová
75 let čp.164
Milena Betlachová
80 let čp.193
Antonín Šponar
91 let čp.29
Jarmila Hubálková
81 let čp.238
Miluše Kolomá
82 let čp. 81
Anna Vítková
75 let čp. 170
Jindřich Sršeň
80 let čp. 204
Jaroslav Svoboda
87 let čp. 281
Miluška Vítková
75 let čp. 115
S. Dudková – evidence obyvate
l

oslavenec p. Dušek, 31.leden 2008

-70 let

31 41
40 50
106 65
91 73

51
60
74
66

61
70
45
47

71
80
26
34

81 91
90 100
12
3
11
2

180 197 138 140 92 60 23

5

Celkem
555
543
1098

Rodinný stav k 31.3.2008

Vzpomínáme
3.1.
4.3.
19.3.

19
30
95
85

Svobodný
Ženatý/vdaný
Rozvedený
Vdovci/vdovy

Muži
103
262
33
15

Ženy Chlapci
64
142
258
32
42

Dívky
147

Věková struktura obce Lukavice k 31.3.2008
Celkem 1098 obyvatel, průměrný věk 36,29
Dospělí
Děti
Muži
Ženy
Muži
Ženy
počet věk
počet věk
počet věk
počet
věk
413 44,97 396 46,36 142 10,44
147
9,77

Hojnou účastí se letos mohl chlubit Dětský maškarní
karneval, který pořádala TJ Sokol 30.3.
Jak jsme na tom s nezaměstnaností
obec
Počet nezaměstnaných
Lukavice
25
Mistrovice
11
Líšnice
8
Kunvald
35
Klášterec n.O.
19
Helvíkovice
10
Dlouhoňovice
12
Hnátnice
15
Písečná
7
Žampach
5
Nekoř
26
Letohrad
97
Žamberk
134

%
4,9
3,9
2,3
6,9
4,2
4,5
3
3,5
3,1
5,2
6,1
3,2
4,3

Ze zastupitelstva

Zlatý erb

Zastupitelstvo 8.1., 5.2., 18.3., a 15.4. mj.:
Vzalo na vědomí:
- organizaci novoročního setkání seniorů
- seznam dlužníků místních poplatků a uložilo jejich
další vymáhání
- informaci o zahájení pozemkových úprav v naší obci
- žádost J.Š o zpevnění cesty k plánované výstavbě RD
(stavebník musí řešit na vlastní náklady)
Schválilo:
- rozpočtovou změnu č.2/2007 a 1/2008
- výši odměn za úklid autobusových zastávek
- hodnotu dárku při návštěvách seniorů
- přenesení práva stavby poldru na Pozemkový úřad
Ústí nad Orlicí
- návrh trasy obchvatu Žamberka
- rozpočet na rok 2008
- doplacení zbývající částky za opravu varhan
- vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB
- rozpočtový výhled do r.2011
- prominutí poplatku ze vstupného z plesu SDH
Lukavice

Co je soutěž Zlatý erb? To asi mnozí víte, neboť v roce
2004 se v této soutěži o nejlepší webové stránky a
elektronické služby měst a obcí České republiky, Lukavice
umístila v krajském kole v obou kategoriích na 1.místě.
Letos nám to nedalo a chtěli jsme si ověřit jak na tom
s našimi stránkami, zvláště po jejich novém grafickém
zpracování jsme. Nutno říct, že jsme nedopadli špatně.

Rozpočet na rok 2008

S elektronickou službou „Elektronická poradna pro
spotřebitele“ jsme v krajském kole skončili na 2. místě.
Velmi nás těší ocenění návštěvníků našich stránek, neboť i
v kategorii Cena veřejnosti jsme skončili na 2.místě.
Děkujeme všem, kteří nám poslali hlas a doufáme, že nám
zachováte přízeň. Více na http://zlatyerb.obce.cz
I.S.

V březnu schválilo zastupitelstvo rozpočet na
letošní rok. V podrobné podobě jste se s ním mohli
seznámit na úřední desce. Já dnes uvedu ty jeho položky,
které Vás asi budou zajímat nejvíce. Největší akcí bude
další etapa chodníku a to v úseku od nábytku před
Martínkovými po p.Motla resp. Po lávku přes potok. Dojde
tak k propojení chodníků po jedné straně silnice od dolního
konce po horní. Dodělávat se bude penetrace na cestě do
Lánice a ke komunikacím patří ještě dokončení výměny a
optimalizace
dopravních
značek
na
místních
komunikacích. S dopravou zase souvisí autobusová
čekárna, které se tentokrát dočká horní konec. Ve škole
budeme pokračovat s výměnou oken, tentokrát to bude
v přízemí ve školce. Ve školce dojde také k postupné
modernizaci sociálního zařízení, uvidíme na kolik to ještě
projektant spočítá, zda pořídíme modernizovat jedno či obě
oddělení. A do třetice opět školka, děti se zde dočkají
nových šaten. V loňském roce jsme začali s výměnou oken
v obecním domě čp.238. Letos se okna vymění i v druhém
bytě a dojde na výměnu střešní krytiny. Z projektové
činnosti je nejdůležitější položkou projekt přestavby
sokolovny (podrobněji o sokolovně na jiném místě),
projekt rekonstrukce topení ve škole a projekt další etapy
rekonstrukce chodníků, studie úpravy prostranství kolem
kostela nebo také energetický audit na budovu obecního
úřadu či studie proveditelnosti k žádosti o dotaci.
Doplatíme zbývající částku za dokončení opravy varhan a
dokončení územního plánu. Nezapomínáme na podporu
spolkové činnosti, výraznou položkou, kterou sem můžeme
zařadit je nákup 9ti místného auta (ojetého), které bude
z větší míry sloužit pro dopravu mladých hasičů. K využití
se ovšem nabízí všem spolkům, zastupitelstvu apod. Dále
už se dostáváme do drobnějších položek např. dokoupení
kontejnerů na papír, tak aby byly na všech stanovištích.
Koupit chceme i schránky na posypový materiál, které
budou umístěny u chodníků, pokusně instalujeme i
odpadkové koše na psí exkrementy. V případě poskytnutí
dotace vysázíme třešňovou alej od příčnice k „sádku“.
Projekt na stavbu poldru byl postoupen Pozemkovému
úřadu, který má v plánu zahájení jeho stavby v letošním
roce. Naopak stavba cyklostezky letos rozhodně nezačne.
I.S.

Ještě k odpadům
Vzhledem k tomu, že přechod ze zimních svozů na
letní doprovázejí trochu zmatky, pokusím se vše uvést na
správnou míru. Při placení poplatků za odpady vlastníci
popelnic obdrželi jako tradičně samolepku na popelnici.
Jelikož Ekola neměla dostatek samolepek
„39“, někteří obdrželi samolepku na 52,
někteří na 39 svozů. Pro všechny však
platí jednotný počet svozů a to je letos 39.
V současné
době
Ekola
provádí
přelepování samolepek, tak aby bylo vše
v pořádku. Tudíž pro občany platí že, od 15.týdne se
popelnice vyvážejí jednou za 14 dní a to až do konce
září, resp.do 39 týdne. Svozovým dnem je čtvrtek a ve
stejnou dobu jako popelnice s domovním odpadem se
vyvážejí i popelnice s bioodpadem.
Někdy občany mate, že vidí vůz Ekoly i v termínu kdy se
svážet nemá. To je proto, že podnikatelské subjekty si
sjednávají smlouvu s Ekolou samy a tudíž i svážení odpadů
provádějí tak, jak mají nasmlouváno, nezávisle na svozu
„obecních“ popelnic.
Popelnice na domovní odpad nadále můžete zakoupit
na našem úřadě a to za cenu: 120 l = 810,-Kč, 240 l =
1120,- Kč. Popelnice na bioodpad (hnědá), dotovaná obcí,
stojí 120 l = 530,-Kč a 240 l = 800,-Kč.
Popelnice se stávají zajímavým artiklem pro zloděje.
Jen ta drzost zlodějů je čím dál větší. Zatímco dříve ukradli
popelnici i s odpadem, dnes už ten odpad vysypou na kupu
a popelnice je fuč. To je případ z dubna letošního roku, ze
stanoviště naproti pohostinství U Malečků. Šetřílci zase
vymysleli, jak se zbavit odpadu a za popelnici neplatit.
Jednoduše dají odpad do pytle a ten nenápadně postaví
vedle sousedovy popelnice. Pokud bude tento stav trvat,
dáme Ekole pokyn, aby pytle vedle popelnic nenakládala.
I.S.

Jak dál se sokolovnou
Na sklonku loňského roku došlo po několika letech jednání
k převodu budovy sokolovny na obec. Darování schválila
nejprve členská základna v Lukavici a následně ČOS
Praha. Darovací smlouva byla podepsána 18.prosince.
Skoro ve stejný den, 17.prosince byla vyhlášena výzva
k podávání žádostí o podporu z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.3
rozvoj venkova. Tím dnem začal maratón, který
představoval
zpracování
kompletní
projektové
dokumentace a získání územního rozhodnutí o umístění
stavby 12.2., zahájení stavebního řízení 3.3., získání
stavebního povolení 18.3., a jeho nabytí právní mocí 25.3..
Konečnou tečkou byl podpis žádosti o dotaci 27.3. ve
21,30 hod. Nyní budeme cca půl roku čekat zda se žádostí
uspějeme. Pokud ne, hodláme štěstí zkoušet v dalších
kolech.

Pro provoz počítáme se správcem, oplocením
celého areálu a vznikem pevného řádu pro jeho užívání.
Nehodláme tolerovat soustavné ničení sportovního areálu,
tak jak se tomu děje nyní.
Asi Vás budou zajímat také finance. Náklady na
stavbu haly, bytu a vybavení čítají 26.mil.Kč. Ale stávající
sokolovna už opravdu dosluhuje a obec naší velikosti
zařízení tohoto typu určitě potřebuje. Doufejme, že se ho
dočkáme.
I.Severová

Anketa
Který ze současných projektů obce považujete za prioritní?
a) modernizace sokolovny
80
b) stavba cyklostezky
66

c) nové chodníky
43
d) stavba poldru
56

Program Leader – dotace pro drobné
podnikatele i spolky

současná sokolovna
A jak projekt řeší modernizaci sokolovny. Více než
rekonstrukcí se zabývá demolicí a následnou stavbou.
Původní by měl zůstat pouze prostor současného dolního
výčepu. Nově navržené rozměrové půdorysné řešení je
totožné se stávajícím stavem. Pouze prostor sportovní haly
bude z důvodů rozměrů zvětšen na úkor venkovního
kluziště do kterého přístavba zasáhne (cca 4 m). Nově
navržený objekt bude třípodlažní stavba bez podsklepení se
sedlovými střechami.
V I.podlaží by vedle stávajícího výčepu mělo být zázemí
šaten (domácí, hosté, veřejnost) a sociálního zařízení,
„kuchyň“ s jídelnou, skladové prostory a také posilovna.
Ve II. podlaží je umístěna sportovní hala, sklad
sportovního nářadí, klubovna s barem, tělocvična aerobiku,
sociální zázemí. Hala umožní hru volejbalu, nohejbalu,
badmintonu, st.tenisu, bude možné využití pro basketbal,
florbal a halový fotbal. Hala bude také sloužit pro kulturní
akce (předpokládaná kapacita 250 osob). Do tohoto podlaží
bude umožněn bezbariérový vstup pomocí venkovní rampy
ze strany od Hubálkových. Jinak vchod bude od hřiště,
tudíž před sokolovnou bude chodník, kterému nebude vadit
stávající schodiště.
Ve III. Podlaží je navržen byt pro správce sokolovny a
technologické zázemí kotelny.
Nutno dodat, že přístavba , která zasáhne do hokej.hřiště
bude na pilotech a tím vznikne podchodný prostor mezi
budovou sokolovny a mantinelem, který bude možno
využít jako zastřešení pro sezení při akcích konaných
venku. Pokud by se ukázalo, že zmenšené hokejové hřiště
nestačí, je možno zatrubnit potok a posunout se tak dále ke
svahu za hřištěm.

O dotacích z Evropské unie slyší každý občan i
podnikatel téměř denně – z televize, rádia, nebo novin. Ale
jenom málokdo ví, že i on by se mohl o tyto prostředky pro
své podnikání, nebo pro činnost svého spolku ucházet.
Jedním z dotačních titulů, který toto umožňuje, a do jehož
přípravy se zapojila i obec Lukavice, je Program Leader.
V rámci tohoto programu se v období let 2009 – 2013
budou moci ucházet o podporu svých projektů obce, spolky
a podnikatelé v zemědělství a lesnictví. Úspěšné čerpání
v uvedeném období však předpokládá aktivní zapojení
se do přípravy programu již od samého začátku. Tuto
přípravu organizačně zabezpečuje občanské sdružení
„Místní akční skupina Orlicko“ se sídlem v Žamberku.
Více informací o programu najdete na webových stránkách
Sdružení: mas.orlicko.cz, kde jsou k dispozici i kontakty na
odpovědné osoby.

Domácnosti mohou žádat o
příspěvek
na výměnu kotle
Vlastníci rodinných domů, kteří chtějí upustit od
topení uhlím, mohou ode dneška žádat Státní fond
životního prostředí (SFŽP) o podporu při koupi kotle na
spalování biomasy, solárních systémů a tepelných
čerpadel.
Cílem státní podpory je, aby co nejvíce ze 450 000
domácností, které v současnosti vytápějí uhlím, přešlo na
modernější a ekologičtější způsob vytápění.
Podpora kotlů na biomasu a solárních panelů může
dosáhnout až 50 procent investičních nákladů, u tepelných
čerpadel až 30 procent nákladů. Maximální výše podpory
může být 50 tisíc korun u kotlů na biomasu a solárních
systémů na ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních
systémů pro přitápění může dotace dosáhnout až 60 tisíc
korun.
Přesná znění směrnic naleznou zájemci na
webových stránkách ministerstva a SFŽP.
převzato z tisku

Krátké zprávy
Nezapomeňte, že splatnost poplatků za odpad a za
psa je 30.4.2008.
Na obecním úřadě můžete zakoupit kromě
oblečení s obecním znakem za velmi výhodné
ceny, také Vanish proti slimákům 1 kg za 170,-Kč
a zelenou skalici proti mechu 2 kg za 42,-Kč a 5
kg za 105,-Kč.
U studny na hřbitově je zdarma k dispozici drť na
vysypávání cestiček mezi hroby.
Výtěžek Tříkrálové sbírky činil v Lukavici
v letošním roce 37.946,50 Kč. Organizátoři sbírky
děkují všem, kteří přispěli.
Množí se stížnosti na sousedy, kteří topí
plastovými lahvemi a podobným materiálem.
Týká se to oblasti kolem kostela a středu obce
kolem bytovek. Každé malé dítě dnes ví, že
spalování plastů je zakázáno. Snad u nás nebude
muset u topení v kotli asistovat policie…
Městskou policii naopak volejte, když jste svědky
nějaké „nekalosti“. Evidujeme oznámení o
krádežích na hřbitově, nebo ničení obecního
majetku pod altánem na návsi a ve sportovním
areálu,
v autobusových
čekárnách.
Je
nepochopitelné, že si někdo pod altán nebo
pergolu nemůže jen tak sednout. Musí po sobě
zanechat vyryté nápisy, uražené stoly, rozbité
lahve, kupu vajglů apod. Opravdu musí ?! Vědí
vůbec rodiče, kde se jejich děti scházejí a co tam
dělají?
Městská policie Žamberk - telefon 465 614 806 mobil
775 580 581

V těchto dnech probíhá výměna autobusové čekárny na
horním konci

Kam si vyrazíme?
Svátek sv. Floriána
SDH Lukavice pořádá v pátek 2. května 2008 tradiční
Oslavy svátku sv.Floriána. Začátek programu je v 18,00
hod. kdy bude položen věnec k pomníku padlých.
V hasičské zbrojnici bude pak následovat volná zábava
s občerstvením a hudebním doprovodem. Hasiči se těší na
Vaši podporu a účast.

Dětské rybářské závody
MO ČRS Letohrad pořádá dětské rybářské závody dne 24.
května 2008 od 7,00 do 12,00 hod. na rybníku Mostiska
v Lukavici. Účastnit se mohou všechny děti do 15 let
(nemusejí být členi ČRS). Před závody jsou pro zájemce
připraveny rybářské výbavy k zapůjčení přímo pro tento
závod. Do rybníka budou vysazeny kapři a tak o rybářský
zážitek bude postaráno. Připraveno bude nejen občerstvení,
ale i krásné ceny pro závodníky. Na velkou účast se těší
organizátoři závodu. více na www.crsletohras.wz.cz
J.Kubový

O pohár obce Lukavice
SDH Lukavice pořádá 24.května 2008 II.ročník mladých
hasičů O pohár obce Lukavice. Soutěž se započítává do
Ligy požárního útoku. Závody se konají na hřišti za
sokolovnou a začínají v 10,00 hod.. Kromě pěkného počasí
by si hasiči zasloužili konečně i účast lukavských diváků a
fanoušků.

III. ročník rybářských závodů o živého čuníka
MO ČRS Letohrad Vás chce informovat a zároveň pozvat
na rybářské závody v lovu ryb udicí na rybníku Mostiska
v Lukavici. Závody se konají dne 31. května 2008 od 7,00
do 15,00 hod. Pro závodníky a širokou veřejnost zde budou
připravovány rybí speciality ( z kaprů, amurů, tolstolobiků
a makrel), jak uzené tak i pečené na roštu. Po ukončení
závodů bude vyhlášení nejúspěšnějších závodníků.
Následovat bude bohatá tombola, kde může vyhrát každý,
kdo si zakoupí los ve stánku přímo na závodech. Tímto
Vás všechny zveme.

Kam si nevyrazíme?
Pro opakovaně malou účast ruší TJ Sokol Lukavice
tradiční akci pálení čarodějnic a stavění máje. Po léta byla
na hřišti za sokolovnou připravovaná hranice pro opékání
buřtů, v posledních letech bylo možno i grilovat klobásy,
nechybělo točené pivo a reprodukovaná hudba.

Kosovi darovávali ze svého lesa strom na májku, kterou
skupinka nadšenců přivezla z lesa, odkornila, ozdobila a
slavnostně u sokolovny postavila. ALE, lidí chodilo stále
méně (loni cca 35), někteří si radši místo 15,-Kč za párek
přinesli buřt vlastní. Májku „ze srandy“ loni někdo
podřezal a tak zákonitě přišlo to, co přijít muselo. Nikomu
se to už nechce dělat.
Zvláště májky mě je osobně dost líto, byla to dlouholetá,
krásná tradice. Je zde prostor pro jiné spolky nebo
nadšence, kteří by v tom chtěli pokračovat. Nebo si tu
májku opravdu necháte vzít?
I.Severová

Dětský den
SRPDaŠ Lukavice zve všechny děti a také rodiče,
prarodiče a vůbec všechny na oslavu Dne dětí. Slavit
budeme na hřišti za sokolovnou a to v sobotu 31. května od
14,30 hod. Soutěže o ceny a občerstvení nebudou chybět.

Vašeho života v obci a na Orlicku a přispět tak, alespoň
v malé míře, k řešení některých problémů, které Vás
možná trápí. Věříme, že neodmítnete věnovat trochu času
našemu průzkumu a odpovíte na položené otázky.
Ujišťujeme Vás, že výzkum je anonymní, Vaše jméno
nikam nezapisujeme.“
Za výzkumný tým Sociologického ústavu AV ČR,
v.v.i. PhDr. Zdenka Vajdová



Střelba ze vzduchovky je nejoblíbenější disciplínou
Dětského dne.

Česká Beseda opět v akci
Necelý rok po vystoupení na Jesenických dožínkách
nás čeká další akce. Tentokrát nepojedeme daleko.
Poslední červnovou neděli pořádá soubor Besedy
z Mistrovic v rámci oslav mistrovické poutě setkání a
vystoupení tanečníků Besedy z celého Pardubického kraje Setkání amatérských souborů Česká Beseda. Ve 14 hodin
vystoupí s Mistrovankou dohromady 7 souborů a na
stadionu společně zatancujeme „svoji“ Besedu. Již v Bělé
pod Ještědem jsme spolu s mistrováky zjistili, že i když
poskakujeme na stejnou notu, taneční kroky se leckde liší.
Přijďte i vy 29. června do Mistrovic podpořit naši sestavu a
strávit příjemné odpoledne nabyté kulturním programem.

Děti pilota Lehkého – dcera Miroslava a syn Zdeněk při
besedě v sokolovně.

Vaši podporu /účast/ uvítáme i v případě zájmu o tancování
v našem souboru. Hledáme páry i jednotlivce všech
věkových skupin 9-99let:)) kteří by byli ochotní strávit
„několik“ týdnů nácvikem a v případě zájmu a času se
účastnit cca. 2x ročně vystoupení. Pokud vás tato výzva
oslavila, kontaktujte nás formou sms na tel.722558230,
nebo zašlete e-mail na adresu oulukavice.ucto@orlicko.cz.
S.Dudková

Místní společenství Orlicka
dotazníkové šetření
„Sociologický ústav Akademie věd České republiky v
Praze, který je veřejnou výzkumnou institucí, ve spolupráci
s Dobrovolným sdružením obcí Orlicko organizuje ve
Vašem regionu sociologický výzkum. Jeho součástí je
dotazování občanů v každé obci regionu. Celkem to bude
1000 občanů od 15 let. Cílem výzkumu je získat odpověď
na otázku, jak se lidem tady v regionu žije, co vědí o
programech rozvoje své obce a regionu, jaký z nich mají
prospěch, proč a jestli vůbec je důležitá účast občanů na
veřejných záležitostech obcí a regionu.
V odpovědích na otázky, které Vám bude tazatel klást,
máte možnost vyjádřit některé své názory týkající se

Novoroční setkání seniorů 13.1.2008

Řádění vichřice v Lukavici
Zatímco orkán Kyrill si vybral dolní konec, vichřice
Emma letos řádila převážně na konci horním.

Zprávičky z naší
školičky
Začala nám druhá polovina tohoto školního roku a s ní
přišla i spousta zajímavých akcí. V lednu na škole proběhl
EVVO projekt na téma Lesní
zvířátka v zimě. Poznávali jsme
zvířecí stopy a zajišťovali potravu
ptáčkům i lesní zvěři. Zřejmě od
dětí víte, že ve škole máme
k dispozici interaktivní tabuli.
Dodávající firma však nezajistila
včasnou instalaci všech potřebných komponentů, a tak nám
i dětem začala tabule sloužit až od ledna tohoto roku. Žáci
tak mají opět možnost lépe se vzdělávat v ICT oblasti.

Pokácené stromy těsně minuly vozový park Čendy Hubálka

S blížícím se zápisem jsme uspořádali pro předškoláky
(Letohrad,Žamberk, Lukavice) zábavný program Hrátky se
zvířátky, na kterém se plnily úkoly, kterými provázela
roztomilá zvířátka (děti ze 3. třídy). Bohužel se nakonec
účastnily jen děti z naší školky i přesto, že v okolních
městech byly vylepeny plakáty a mateřské školy dostaly
pro všechny předškoláky pozvánku. K zápisu, který letos
ovládly postavy z pohádky O Jeníčkovi a Mařence, přišlo 6
dětí. Stejný počet nastoupí příští rok do první třídy. To
znamená, že škola nebude splňovat limit pro udělení
výjimky z počtu žáků ve školách. V následujících letech je
však situace mnohem lepší, proto by tento stav neměl trvat
dlouho. Je tu ale ještě jedna malá naděje. Připravuje se
novela školského zákona, která by mohla zmírnit
podmínky pro udělování výjimek z počtu žáků. Tento
problém se však netýká jen nás, ale i okolních škol.
Teď už ale trochu veseleji. V březnu se v Lukavici
konal ples SRPD a Š, na který si připravili již tradičně
předtančení žáci 5. třídy. Dokázali tak, že jsou skvělou
partou a že když se chce, tak to opravdu jde. Dodatečně
děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří darovali ceny
do tomboly.

Za své vzaly i vzrostlé kaštany na kraji aleje u kapličky.

taneční soubor 5.třídy, ples SRPD a Š

Nejvíce Emmu asi proklínali ti, kteří se kvůli přeraženým
sloupům u příčnice ocitli na dlouhých 52 hodin bez
elektřiny.

Na závěr bychom chtěli poděkovat i těm, kteří nás
v poslední době podpořili. Děkujeme pí. Meixnerové, p.
Bednářovi, p. Dostálovi a firmě Jamall. Děkujeme však
nejen jim, ale všem ostatním, kteří naši školu jakkoli
podporují.
Kolektiv ZŠ Lukavice

Varhany opět hrají
Tak jsme se dočkali. 24. února jsme v kostele sv. Filipa a
Jakuba mohli opět slyšet zvuk varhan v celé jejich kráse.
Varhanní koncert byl vyvrcholením našeho společného
díla.
Společného myslím proto, že většina z Vás na
opravu větší či menší částkou přispěla ve veřejné sbírce.
Považuji proto za správné, zveřejnit na tomto místě dvě, na
sobě nezávislé, kolaudační zprávy, abyste mohli posoudit,
jak byly i Vaše finanční prostředky vynaloženy.

Varhany po rekonstrukci

Varhanní koncert 24. 2 .2008 - Václav Uhlíř

nový varhanní stůl

Posudek na opravu varhan v kostele v Lukavici

Letohradský smíšený sbor Familia Cantorum
Během
opravy
jsem měla dotazy na to,
proč se tolik investuje do
opravy varhan, zda by
nestačily
jen
ty
elektronické, když lidí
chodí do kostela stále
méně
atd.
Na
to
odpovídám. Kostel je naší
kulturní a historickou
památkou a to, jak se
chováme
k těmto
památkám a hodnotám,
které nám tu zanechali
naši předci, vypovídá také něco o nás samých. Vždyť
v kolika rodinách se uchovávají „památečné věci“,
s kterými už náš pradědeček…. A co teprve kostel.
Ilona Severová - starostka

V sobotu 8. března 2008 jsem navštívil kostel
v Lukavici, abych se seznámil se stavem varhan po
dokončené opravě. Bývalé varhany dobře znám a
v minulosti jsem na ně často hrál.
Po shlédnutí nástroje musím konstatovat, že všechny
řemeslné práce jsou provedeny velice pečlivě a varhany
jsou připraveny plnit všechny potřebné funkce. Myslím, že
byla zvolena jediná rozumná cesta, přeměna původní
pneumatické traktury za elektro-magnetickou. Vzhledem
k tomu, že je nástroj osazen novým hracím stolem, nové
jsou také vzdušnice, měchy a velké procento píšťal, jedná
se vlastně o zcela nový nástroj, postavený na základě
původního. Vzhledem k rozsahu práce je dle mého názoru
cena rozhodně na spodní hranici.
Nástroj při mé návštěvě nevykazoval žádné nedostatky
(nehrál pouze jeden tón v superspojce na II. manuálu) a byl
plně funkční.
Doporučuji sledovat stav nástroje po dobu přibližně třech
měsíců a pak domluvit s proveditelem díla závěrečné
seřízení a případné odstranění drobných problémů.
Rád bych při této příležitosti poděkoval vedení obce, že
celou akci přestavby varhan tak výrazným způsobem
podporovalo. Myslím, že se jedná o velice potřebnou věc,
která je znakem kulturnosti celé obce!
Chtěl bych Vám při této příležitosti nabídnout možnost
pořádat ve Vašem kostele varhanní koncerty v rámci již
prestižního Mezinárodního hudebního festivalu – Letohrad.
PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové

ŘÍMSKOKATOLICKÉ BISKUPSTVÍ
V HRADCI KRÁLOVÉ
Biskupský ordinát
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové

Obec Lukavice
Ilona Severová – starostka
561 51 Lukavice
Č.j. 13/2008
Dne : 6. 3. 2008
Věc : Zápis z kolaudace varhan
ve filiálním kostele sv. Filipa a Jakuba v
Lukavici
Dne 24. 2. 2008 jsem v den zahajovacího
varhanního koncertu provedl kolaudaci přestavby varhan
ve filiálním kostele v Lukavici.
Předchozí jednomanuálový nástroj s pneumatickou
trakturou postavili v roce 1950 zaměstnanci firmy Melzer z
Kutné Hory. V letech 2005 až 2008 tento nástroj přestavěl
varhanář Pavel Plhoň z Rájce - Jestřebí, který získal
zakázku na základě výběrového řízení. Dispozice nástroje
byla po konzultacích sestavena tato:
I. man. (C - g3, 56/61)
Principál
8´
Kryt hrubý
8´
Oktáva
4´
Fugara
4´
Mixtura 4x
2´

II. man. (C - g3, 56)
Kryt líbezný
Salicionál
Flétna trubic.
Flétna příčná

8´
8´
4´
2´

´

Pedál (C - f1, 30)
Subbas
16

I/I 4´, II/I 16´, 8´, 4´, II/II 4´, I/P 8´, 4´, II/P, P/P 4´, Auto
pedál
3 volné kombinace typu setzer, 7 pevných kombinací,
Tremolo
V dispozici je patrná snaha o stavbu nástroje pro
univerzální využití, přičemž důraz je logicky kladen na
častější využívání v rámci liturgie. Proto je vedlejší manuál
vybaven zejména těmi rejstříky, které jsou pro doprovod
sólového zpěvu i pro mezihry nejpotřebnější. Nástroj i při
tak malém počtu rejstříků skýtá poměrně bohatou škálu
barevných kombinací a díky oktávovým spojkám je jeho
pléno zvukově uspokojující.
Původní záměr byl ten, že valná většina píšťalového
materiálu bude použita z Melzerova nástroje. Po bližším
ohledání se však varhanář správně
(i když na úkor svého zisku) rozhodl některé píšťaly
nahradit jinými, zvukově přijatelnějšími. Podrobný seznam
nově dodaných píšťal dodá varhanář v závěrečné zprávě.
Intonace rejstříků je až na některé výjimky vcelku
vyrovnaná a jednotlivé řady se dobře pojí. Za zvukově
ušlechtilé řady považuji zejména Principál 8´, Fugaru 4´,
Kryt líbezný 8´, Flétnu příčnou 2´ a také Subbas 16´, který
lze použít i samostatně v doprovodech a je čitelný i v
celkovém plénu.

Velmi dobře je naintonována také Mixtura, která má
dobře sestavenou repetici a jako jediný smíšený alikvotní
rejstřík dodává nástroji potřebný lesk. Méně zdařilá je
Oktáva 4´, jejíž charakter je spíše flétnový a Salicionál 8´,
který se s ostatními doprovodnými rejstříky moc nepojí. V
každém případě je však třeba ocenit, že varhanář vytěžil i z
tak nesourodého a poměrně nekvalitního píšťalového fondu
maximum.
Ladění nástroje bylo sice prováděno pečlivě, ale v
klimaticky nevhodné době. Proto bude zapotřebí nástroj
doladit v období, kdy je v kostele průměrná teplota (12 15°C), nejlépe na podzim. Při té příležitosti by bylo vhodné
provést i doregulování momentu spínání na klávesách.
Stávající tzv. mrtvý chod kláves je podle mého názoru
zbytečně krátký, což zejména méně zkušeným varhaníkům
zhoršuje čistotu hry.
Po řemeslné stránce je práce odvedena na velmi
dobré úrovni. Promyšlené rozmístění jednotlivých strojů
umožňuje dobrý přístup k ladění i k případným opravám.
Celkově dobrý dojem z dobře fungujícího systému
ovládání
vzdušnic
kazí
jen nepatrné cvakání
elektromagnetů, které je slyšet hlavně z pozice varhaníka,
ale do lodi kostela již zřejmě neproniká. Elektronický
systém vlastní výroby budí důvěru a je instalován rovněž
na profesionální úrovni. Z vizuálního pohledu lze vytknout
snad jen nezakryté kabely, vedoucí od hracího stolu podél
zdi. Z funkčního hlediska pracuje bezkontaktní spínání
spolehlivě. Škoda, že chybí anulátor volných kombinací
(doporučuji jeho dodatečnou instalaci) a pro hostující
varhaníky popisy ovládacích prvků volných kombinací.
Například nadpis "volné kombinace" a zejména "uložit
kombinaci", kde je v současné době pouze černá tečka.
Přes výše uvedené drobné výhrady konstatuji, že
nástroj byl řádně zhotoven dle smlouvy o dílo, je plně
funkční a celkově hodnotím dokončené dílo jako zdařilé.
Důkazem toho je i skutečnost, že tento poměrně malý
desetirejstříkový nástroj při zahajovacím koncertě obstál
při interpretaci náročných varhanních skladeb z období
baroka, romantizmu i hudby 20. století.
Závěrem bych rád poděkoval paní starostce za péči,
kterou věnovala tomuto projektu i za nadhled při řešení
nepříjemností s neustálým oddalováním termínu
dokončení. Doporučuji objednateli práci převzít a proplatit
zbývající smluvenou částku.
Václav Uhlíř - diecézní organolog

Objížďka při Kopečkové pouti
Dopravní řešení při letošní letohradské pouti od
pátku 16.5 12,00 hod. do neděle 18.5. 20,00 hod. se bude
lišit od zvyklostí let minulých.
Farčák úmyslně zprovozňován nebude, pro dopravu
Letohrad - Lukavice bude připravena cesta pod Spořilovem
a spodem k hasičské zbrojnici, kdy podstatná část trasy je
vedena po asfaltové komunikaci. Ze Žamberka by nemělo
do Letohradu přijet jediné tranzitní auto (v Žamberku bude
značena neprůjezdnost městem. Mělo by se tak ulevit
obyvatelům u Dvora, kudy byla objížďka vedena
v minulosti.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve
spolupráci s Obecním úřadem Lukavice
a MO KDU-ČSL vyhlašuje

Obec Lukavice vyhlašuje podle článku IV.
vyhlášky obce Lukavice č.2/2000 ze dne
13.6.2000

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 letního a zimního oblečení (dámské,
pánské,dětské), ze zimního oblečení
především kabátů a bund,
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek,
 domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše
jen funkční,
 peří, péřových přikrývek a polštářů,
 dek a přikrývek (obyčejné, vatované,
larisy),
 hraček a školních potřeb,
 novin, časopisů a knih,
 nepoškozené obuvi (dámské, pánské,
dětské)
 kabelek, tašek, batohů a peněženek.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon,
nylon, dederon); ledničky, televize a počítače
(nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a
dětské kočárky (transportem se znehodnotí).

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
ve středu 14.května 2008 od 8.00 do
17,00 hod. v hasičské zbrojnici
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se transportem nepoškodily.
Bližší informace podá obecní úřad tel. 465621425
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární
organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává
práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu
práce. Více na www.diakoniebroumov.org
Děkujeme za Vaši pomoc.

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje a
bydlení.
I.
Přihlášky mohou podávat do 16.5.2008
fyzické nebo právnické osoby, které vlastní
obytné budovy v Lukavici a splňují i další
podmínky vyhlášky č.2/2000.
II.
Tiskopis přihlášky je možno si vyzvednout v
kanceláři obecního úřadu. Přihlášky musí
obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh
podle čl.IV odst.3, vyhlášky č.2/2000.
III.
O konečném výsledku výběrového řízení
rozhodne obecní zastupitelstvo, žadatelé o něm
budou písemně informováni. Proti výsledku
výběrového řízení není odvolání.
IV.
Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli
budou podle výsledku výběr. řízení uzavřeny do
15 dnů od rozhodnutí obecního zastupitelstva.
Finanční
prostředky budou
poskytovány
prostřednictvím Komerční banky v Letohradě.
Z Fondu rozvoje bydlení se poskytují tyto druhy
půjček:
Účel půjčky

Obnova střechy
starší 10 let
Pořízení
plynového
vytápění
Pořízení nebo
obnova fasády
starší 10 let
Zateplení domu
staršího 5 let
Výměna oken
v jedné bytové
jednotce
v Lukavici 18.3.2008
vyvěšeno: 19.3.2008!

splatnost úrok Maximální
roky
% výše
půjčky
4
5
50.000 Kč
3

5

50.000 Kč

4

4

80.000 Kč

4

5

80.000 Kč

4

5

80.000 Kč

Ilona Severová starostka

