ÍSLO 2/2003 + p íloha

Ze zastupitelstva

Zastupitelstvo 6.5., 10.6., 8.7., mj.:
schválilo:
- poskytnutí p j ek z Fondu rozvoje a bydlení
A.Vyhnálkové, J.Ferklovi a J.Bedná ovi.
- záv re ný ú et obce za rok 2002
- p ísp vek Fondu ohrožených d tí - 1000,- K
- p ísp vek Sdružení zdr. postižených na sport. hry - 500 K
- p ísp vek Mysliveckému sdružení Lukavice - Letohrad na
ozelen ní remízk v katastru obce ve výši 7.311,-K
- p ijetí daru p.p. . 1966/1,1964,1966/2,1966/4 od Karla
Houfa a Jaromíra Ko ího (pozemky tvo ící cestu k
Moty kom)
- poskytnutí p ísp vku ve výši 20 K na obyvatele Poliklinice
Žbk na zachování Léka ské služby první pomoci v plném
rozsahu. P ísp vek bude poskytnut za p edpokladu, že dojde
k dohod se všemi spádovými obcemi a pouze v roce 2003.
- výhledové dopln ní územního plánu, které by ešilo
možnost zp ístupn ní nemovitostí i po soukromých cestách
- dodatek .2 ke z izovací listin ZŠ Lukavice
- sm rnice pro stanovení odpis.plánu pro ZŠ Lukavice
- cenu za pronájem zasedací sín ve výši 1.500,-K /den
- cenu za prodej starých silikát ve výši 500,-K /m3
vzalo na v domí:
- ústní stížnost na navážení zeminy k potoku na dolním konci
a doporu ilo st žovateli další postup
- dopis nám stka gen. editele pošt zd vod ující uzav ení
pošt. st ediska v Lukavici
- výsledek jednání se Zem d lskou vodohospodá skou
správou týkající se kontrolní obch zky potoka
I.S.

Odpov

na petici

D kuji všem, kte í se podepsali pod petici, která
vyjad ovala nesouhlas s uzav ením poštovního st ediska v
Lukavici. Bylo Vás 359. S podporou Vašich podpis jsem
7.5.2003 psala generálnímu editeli eské pošty dopis, v
n mž jsme žádala objasn ní d vod , pro chce pošta uzav ít
naše st edisko. V dopise byla nabízena i varianta z ízení
pošty v naší obci, k t mto ú el m byl nabízen objekt bývalé
ve erky. Odpov
Vám zde v celém rozsahu otiskujeme.
Nepomohly intervence senátora, nepomohl ministr, zkrátka
po veškerých snahách jsme bez poštovního st ediska. Od 1.
ervna využíváme všichni služeb motorizované pošty. Její
výhody i nevýhody m žete posoudit sami. T eba budete
nyní spokojeni víc než se st ediskem.
Z celé kauzy je pro m smutnou zkušeností, že slovo obce a
jejích ob an nemá “pro ty naho e” žádnou váhu.
I.Severová - starostka

RO NÍK IX.

Došlo dne 16.6.2003 !

V Praze 11.6.2003

V C: Zrušení poštovního st ediska Lukavice
Vážená paní starostko,
k Vašemu dopisu ze dne 7.5.2003 Vám sd lujeme, že
Ministerstvo informatiky, na které jste se rovn ž obrátila se
stejným problémem, si vyžádalo veškeré podklady týkající se
zrušení poštovního st ediska (dále jen PST) Lukavice. Na
základ našich informací a informací Odšt pného závodu
Východní echy Vám v b eznu 2003 zaslal odpov
editel
odboru poštovních služeb Ministerstva informatiky.
Vzhledem k tomu, že s ú inností od 1. ervna 2003 bylo PST
Lukavice zrušeno, chceme Vám sd lit ješt n kolik informací:
Chápeme Váš nesouhlas se zrušením PST, ale v obci
Lukavice jde o to, že dosavadní stacionární provozovnu
zajiš ující základní poštovní služby nahradil motorizovaný
doru ovatel. Podávání zásilek u stacionární provozovny je
tedy nahrazeno jejich podáváním u motorizovaného
doru ovatele. Podle ov ených informací jsou vytvo eny dv
zastávky v obci, a to u kostela v dob kolem 09.00 hod cca na
15 minut a u budovy obecního ú adu od 10.00 do 10.30 hod.
Tyto dv zastávky poskytují dostate ný as pro podání
jakékoliv zásilky. Pokud doru ovatel adresáta nezastihne, je
možnost opakovaného doru ování, tj. domluvit doru ení
uložené zásilky na den, adresátem zvoleným. Rovn ž je
možné ukládat nedoru ené zásilky na p ání zákazníka na
kterékoliv, jím vybrané pošt . Pokud by se výjime n stalo, že
by doru ovatel nezastihl d chodce v den výplaty jeho
d chodu, lze dohodnout výplatu v n který další den. Není
tedy d vodu se obávat, že by se pro d chod muselo dojížd t
na n kterou z okolních pošt.
Co se tý e z ízení PST, p ípadn pošty ve Vaší obci, Vám
chceme sd lit, že na námi poskytované služby nem žeme
pohlížet jen z hlediska dostupnosti služeb, ale musíme brát v
úvahu i ekonomické dopady. P i nízké poptávce po
poštovních službách ve Vaší obci (pr m rné denní podání
ty doporu ených zásilek a p ti balík ) by jejich z ízení
nebylo efektivní.
V ím, vážená paní starostko, že naše vysv tlení budete
považovat za dosta ující a že budete i nadále spokojeni s
našimi službami.
S pozdravem :

Nám stek generálního editele pro provoz :
Ing. Miroslav Špa ek, v.r.

Za správnost vyhotovení :

SPOLE ENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové ob ánky
27.5. Vyhnálková Viktorie p. 222
30.5. Mrklovská Magda
p. 238

Vzpomínáme
20.5. Tomková Božena

p. 44 78 let

Blahop ejeme jubilant m
26.6.
26.6.
27.6.
1.7.
5.7.
8.7.
21.7.
13.8.
14.8.
22.8.
23.8.
27.8.
4.9.
4.9.
11.9.
11.9.
14.9.

75 let
60 let
86 let
60 let
70 let
75 let
50 let
70 let
82 let
88 let
70 let
87 let
75 let
50 let
70 let
50 let
88 let

Betlachová Milena
Kolomý Miroslav
Šponar Antonín
Houš ava Jan
Vítková Anna
Srše Jind ich
Horáková Hana
Šafá ová V ra
Srše Jaroslav
Hubálková Marie
Dole ek Antonín
Adamcová Lidmila
Slavík Miroslav
Blažková Marie
Šlezingrová Marie
Dostálová Hana
evela Vincenc

p.193
p. 23
p. 29
p. 297
p. 170
p. 204
p. 21
p. 39
p. 122
p. 146
p. 231
p. 68
p. 141
p. 258
p. 64
p. 40
p. 104

D. Dostálová - evidence obyvatel

Knihovna o prázdninách

Místní knihovna bude o prázdninách otev ena 7. a 9. 7. a
pak až 25. a 27. srpna. Po dohod je možno domluvit
návšt vu Internetu.
Z.Kapitolová - knihovnice

P ísp vek na ob dy

Dle § 48 vyhl.182/91 Sb., sociáln pot ebným t žce
zdravotn postiženým ob an m a sociáln pot ebným starým
ob an m mohou obce poskytovat p ísp vek na spole né
stravování až do výše 12 K na jeden ob d. V mimo ádných
p ípadech m že být p ísp vek zvýšen až o 15%.
sociáln pot ebný = d chod nedosahuje výšky životního
minima.
zdroj: odbor soc. v cí M Ú amberk

Dávky státní sociální podpory

S platností od 1.7.2003 je možné o dávky SSP žádat 3
m síce zp tn s výjimkou dávek jednorázových (tj. porodné,
poh ebné, p stounské dávky - p ísp vek p i p evzetí dít te a
p ísp vek p i zakoupení motorového vozidla), kde stále platí
jednoletá prekluzivní lh ta.
Ú ední hodiny na kontaktním míst : Po + St 8.00 - 17,00, t
8.00 - 12.00, Út+Pá není ú ední den. Adresa kontaktního
místa v Žamberku: Nám stí Gen. Knopa 837, PO BOX
.25, 564 25 Žamberk, tel: 465 614 960.
zdroj: odbor SSP M Ú Ústí n.O.

Kam si vyrazíme?

V sobotu 30. srpna p ivítá sportovní areál ú astníky VI.
ro níku volejbalového turnaje “O cenu obecního ú adu”.
Zahájení turnaje
je v 8,30 hod. P ihlášky max.12ti
amatérských smíšených družstev se startovným 300,-K
p ijímá obecní ú ad do 22.8.2003. Po adateli jsou obecní ú ad
a Sokol Lukavice.
SDH Lukavice spole n s obecním ú adem Vás zvou v
sobotu 13.9.2003 na V. ro ník hasi ské sout že v požárním
útoku “Lukavský pohár”. Za átek sout že je v 10,00 hod.
na h išti za sokolovnou. P ipraveno bude jist i tradi n
dobré ob erstvení.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

* v pátek 8.8. prob hne sb r domovního a plastového
odpadu.
* v pátek 4.7. se naposledy va ilo v družstevní jídeln . Nyní
se ob dy dovážejí z Píse né a v Lukavici se pouze vydávají.
* z dotace z Programu obnovy venkova bude koncem
ervence opraven a rozší en místní rozhlas.
* na autobusových zastávkách byly v kv tnu vym n ny
odpadkové koše za nové. Doufáme, že se nestanou ter em
vandal .
* od letošního roku p estala SÚS sekat p íkopy v zastav né
ásti obce, ili od cedule do cedule Lukavice budou te
zarostlé p íkopy hyzdit siln jším povahám okolí domu. Ti
ostatní si je radši ose ou sami.
* léto je asem grilování, opékání a tím i ohní k .
Nezapomínejte u toho brát ohledy na své sousedy. Ne vždy
budou s nadšením v trat d m i vyprané prádlo od kou e
Vašeho ohn nebo se zalíbením poslouchat dlouho do noci
Vaše rádio i zp v.

www.obeclukavice.cz

Práv jste si p e etli adresu nových internetových stránek
naší obce. Jsou v provozu od kv tna a m žete na nich najít
historii i sou asnost, pov sti a zajímavosti, fotogalerii, své
stránky zde mají škola, školka a všechny místní spolky, je
zde lukav. telef. seznam, ob asníky, odkazy na užite né
webové stránky, samostatný oddíl je v nován srazu rodák .
Mohou se vám hodit i ú ední hodiny, sazby místních
poplatk a cen za služby, obecní vyhlášky, tiskopisy žádostí a
ohlášení, rozpo et, kontakt na leny zastupit. Dozvíte se kdo
má svátek i kolikátým jste návšt vníkem (už jich bylo 1300).
M žete si sem umístit upoutávku na svou firmu i živnost za 100 K za rok! Zajímavostí je odkaz “Aktuality”. Zde
najdete nejaktuáln jší novinky z oblasti sportu, kultury,
zábavy i zprávy obecního ú adu. Tyto aktuality si m žete po
jednoduchém zaregistrování ísla objednat jako SMS na sv j
mobilní telefon. To, ím se nyní chlubí v novinách Žamberk,
my už máme 2 m síce! Aktuality na stránky umís ujeme
opravdu “aktuáln ” na obecním ú ad . Je zde možno
zve ejnit termín sch ze spolku, aktuální slevy a nabídky v
obchod , p íjem objednávek, konání sportovních a kulturních
akcí, termíny konání sb ru, apod. Vše zdarma. Sta í p ijít na
ú ad. Je to i výzva pro všechny spolky, aby údaje o jejich
innosti byly na stránkách “živé”, jen tak totiž zaujmou a
návšt vník se na n rád vrátí. O to se budeme snažit i my.
Doufáme, že se Vám stránky budou líbit a budete je využívat
a už získáváním nebo dodáváním informací. Samoz ejm
uvítáme Vaše p ipomínky a nám ty.
I. Severová

FOTBALOVÝ TURNAJ

Tak se naši fotbalisté kone n do kali! 21. ervna se
konal první ro ník fotbalového turnaje pro žáky. Už od
asných ranních hodin se to na
h išti hemžilo chlapci a
d v aty, kte í se seb hli z celé
obce aby pomohli. Rovnaly se
lavi ky, lajnovalo se h išt ,
uklízelo se ve vý epu, kde
bylo
p ipraveno
drobné
ob erstvení
s
možností
zakoupit si n jakou laskominu,
zah át se ajem nebo kávou, i
posléze svlažit své vyk i ené
hrdlo
dob e
chlazeným
“tekutým chlebem”.
Jakmile se odbylo oficiální
p ivítání všech nastoupených,
za alo se ihned hrát. Mezi
mnohými, kte í si p ijeli
zm it své síly s ostatními,
byli i lukaváci. Dalšími ú astníky tohoto d ní byla p izvaná
družstva Dlouho ovic, Líšnice, Verm ovic a Letohradu.
Kolem poledne se za al vydávat ob d v podob párku a
chleba. S odbitím jedné hodiny odpolední byl odpískán
za átek finálového boje mezi družstvy Lukavice A a
Dlouho ovice. Po uplynutí hrací doby ješt dychtivé
publikum neznalo vít ze. Proto musely rozhodnout až
penalty. Nervy všech p ihlížejících byly napnuté k prasknutí.
Když padl rozhodující gól, všichni lukavi tí si náramn
oddechli. A kolik kamen v té chvíli spadlo!
Mnozí tomu ješt nemohli uv it, ale když se z úst
hlavního po adatele Tomáše Svoren ozvalo “Lukavice
vyhrála první ro ník fotbalového turnaje”, pochybnosti a
nejistota byly ty tam. Pohár byl doma. Dále se ud lovaly
ceny všem družstv m a výjíme ným talent m, o jejichž
dovednostech se mohla p esv d it porota. U nás cenu za
nejlepšího branká e získal Filip Šubrt. Po ukon ení této
ceremonie se v tšina p ítomných rozešla dom . Ti, co z stali,
mohli na úplný záv r zhlédnout tane ní vystoupení amatérské
skupiny Best friends.
To je asi vše, co m lo být e eno k uskute n né akci.
Nakonec pat í velké “Díky” všem, kte í se o vše nemalým
dílem p i inili.

Kone
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ná tabulka turnaje
Lukavice A
Dlouho ovice
Líšnice
Verm ovice
Red Devils
Lukavice B

2
1
2
1
0
0

2
3
1
1
1
1

1
1
2
3
4
4

šikovní, nap . zda zvládnou želví slalom mezi kuželkami,
hadí stezku, opi í dráhu, klokaní skoky, jak umí mí it na cíl
apod.. Velké nadšení vzbudila obtížná disciplína “Panda”, a
protože bylo teplo, tak i sloní sprcha, rybí šupinky a žblu k
do vody se žábou.

Sportovce p ekvapil i živý lví ek Generali, který d ti i
paní u itelky povzbuzoval v jejich snažení. D kujeme paní
Iv Juráškové z kancelá e Pojiš ovny Generali v Ústí nad
Orlicí, která tuto akci sponzorovala a pro d ti p ipravila
hezké ceny. Všichni malí a šikovní olympionici i organizáto i
z 5. t ídy byli nadšeni.
Vla ka Šulcová, u . 5. t .

Lukavice chce do Evropy

Jak ukázaly výsledky hlasování historicky prvního
referenda i lukaváci cht jí do Evropy.

Z celkového po tu 785 oprávn ných voli jich p išlo k
hlasovacím urnám 516, z toho jich 515 odevzdalo obálku do
urny, v t chto obálkách bylo 508 platných hlas . Po et hlas
“ANO” byl 417, po et hlas “NE” byl 91.
zdroj: údaje volební komise

6 bod
5 bod
5 bod
3 body
1 bod
1 bod
Jana Hlavá ková

ZOO OLYMPIÁDA
S POJIŠ OVNOU GENERALI

Sportem ožilo v úterý 24. ervna 2003 dopoledne h išt
za sokolovnou v Lukavici. Na rozlou enou se školou d ti z 5.
t ídy p ipravily pro své mladší kamarády ze základní a
mate ské školy zábavnou olympiádu se zví átky. Na trnácti
stanovištích si mohli sout žící ov it, zda jsou zdatní a

Obrázek Martina Hubálka z 5.t ., který bude sout žit za
naši obec v sout ži Co je ve Vaší obci nového? Jist
poznáváte h išt za sokolovnou. Všechny výkresy jsou
vystaveny ve výv sce p ed obecním ú adem.

oblast

Stomatologické služby od
5.7.2003
do
ERVENÉ VODY, LETOHRADU, JABLONNÉHO /Or., KRÁLICKA A ŽAMBERKA

POZOR !!

14.12.2003

tel. 465 676 811
P ípadné zm ny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk.
a internetové adrese :
www.poliklinika.zamberk.info

DEN
5.7.03 so
6.7.03 ne
12.7.03 so
13.7.03 ne
19.7.03 so
20.7.03 ne
26.7.03 so
27.7.03 ne
2.8.03 so
3.8.03 ne
9.8.03 so
10.8.03 ne
16.8.03 so
17.8.03 ne
23.8.03 so
24.8.03 ne
30.8.03 so
31.8.03 ne
6.9.03 so
7.9.03 ne
13.9.03 so
14.9.03 ne
20.9.03 so
21.9.03 ne
27.9.03 so
28.9.03 ne
4.10.03 so
5.10.03 ne
11.10.03 so
12.10.03 ne
18.10.03 so
19.10.03 ne
25.10.03 so
26.10.03 ne
28.10.03 út
1.11.03 so
2.11.03 ne
8.11.03 so
9.11.03 ne
15.11.03 so
16.11.03 ne
17.11.03 po
22.11.03 so
23.11.03 ne
29.11.03 so
30.11.03 ne
6.12.03 so
7.12.03 ne
13.12.03 so
14.12.03 ne

sv

Léka / ka
MUDr. PRAŽÁK Jaroslav
MUDr. PRAŽÁK Jaroslav
MUDr. VÍTKOVÁ Eva
MUDr. VÍTKOVÁ Eva
MUDr. JÁ OVÁ Radmila
MUDr. JÁ OVÁ Radmila
MUDr. JEŽÁKOVÁ Daniela
MUDr. JEŽÁKOVÁ Daniela
MUDr. DUNGLOVÁ
MUDr. DUNGLOVÁ
MUDr. VOJTOVÁ Eliška
MUDr. VOJTOVÁ Eliška
MUDr. KR ÁLOVÁ Helena
MUDr. KR ÁLOVÁ Helena
MUDr. MAREŠ Miroslav
MUDr. MAREŠ Miroslav
MUDr. VÉBROVÁ Zde ka
MUDr. VÉBROVÁ Zde ka
MUDr. JOHNOVÁ Marie
MUDr. JOHNOVÁ Marie
MUDr. KARÁSKOVÁ Vlasta
MUDr. KARÁSKOVÁ Vlasta
MUDr. JASLOVSKÁ Marie
MUDr. JASLOVSKÁ Marie
MUDr. PRAŽÁK Jaroslav
MUDr. PRAŽÁK Jaroslav
MUDr. DUNGLOVÁ
MUDr. DUNGLOVÁ
MUDr. ŠRÁMEK Petr
MUDr. ŠRÁMEK Petr
MUDr. ŠPI KA Jan
MUDr. ŠPI KA Jan
MUDr. VÍTKOVÁ Eva
MUDr. VÍTKOVÁ Eva
MUDr. ŠPI KOVÁ Marie
MUDr. JÁ OVÁ Radmila
MUDr. JÁ OVÁ Radmila
MUDr. ŠRÁMEK Petr
MUDr. ŠRÁMEK Petr
MUDr. JEŽÁKOVÁ Daniela
MUDr. JEŽÁKOVÁ Daniela
MUDr. VOJTOVÁ Eliška
MUDr. ŠPI KA Jan
MUDr. ŠPI KA Jan
MUDr. KR ÁLOVÁ Helena
MUDr. KR ÁLOVÁ Helena
MUDr. MAREŠ Miroslav
MUDr. MAREŠ Miroslav
MUDr. VÉBROVÁ Zde ka
MUDr. VÉBROVÁ Zde ka

obec
9 Žamberk
9 Žamberk
15 ervená Voda Zdr. st edisko
15 ervená Voda Zdr. st edisko
2 Mladkov ( Obecní ú ad)
2 Mladkov ( Obecní ú ad)
4 Letohrad Zdr. st edisko
4 Letohrad Zdr. st edisko
1 Letohrad
1 Letohrad
16 Žamberk Poliklinika
16 Žamberk Poliklinika
7 Žamberk Poliklinika
7 Žamberk Poliklinika
8 Žamberk Poliklinika
8 Žamberk Poliklinika
14 Žamberk
14 Žamberk
5 Letohrad ( u OEZ )
5 Letohrad ( u OEZ )
6 Letohrad Zdr. st edisko
6 Letohrad Zdr. st edisko
3 Žamberk Poliklinika
3 Žamberk Poliklinika
9 Žamberk
9 Žamberk
1 Letohrad
1 Letohrad
12 Letohrad Zdr. st edisko
12 Letohrad Zdr. st edisko
10 Králíky Zdr. st edisko
10 Králíky Zdr. st edisko
15 ervená Voda Zdr. st edisko
15 ervená Voda Zdr. st edisko
11 Králíky Zdr. st edisko
2 Mladkov ( Obecní ú ad)
2 Mladkov ( Obecní ú ad)
12 Letohrad Zdr. st edisko
12 Letohrad Zdr. st edisko
4 Letohrad Zdr. st edisko
4 Letohrad Zdr. st edisko
16 Žamberk Poliklinika
10 Králíky Zdr. st edisko
10 Králíky Zdr. st edisko
7 Žamberk Poliklinika
7 Žamberk Poliklinika
8 Žamberk Poliklinika
8 Žamberk Poliklinika
14 Žamberk
14 Žamberk

V Jablonném nad Orlicí zajištuje ošet ení mimo ordina ní dobu
každý den do 20.00 MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765

místo
Nádražní 753
Nádražní 753
Zdr. st edisko
Zdr. st edisko
Zdr. st edisko
Zdr. st edisko
U Dvora 815
U Dvora 815
Nádraží D
Nádraží D
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Raisova 814
Raisova 814
Šedivská 339
Šedivská 339
U Dvora 815
U Dvora 815
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Nádražní 753
Nádražní 753
Nádraží D
Nádraží D
U Dvora 815
U Dvora 815
Králíky 414
Králíky 414
Zdr. st edisko
Zdr. st edisko
Králíky 414
Zdr. st edisko
Zdr. st edisko
U Dvora 815
U Dvora 815
U Dvora 815
U Dvora 815
Nám. g. Knopa
Králíky 414
Králíky 414
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Nám. g. Knopa
Raisova 814
Raisova 814

telefon
465 613 572
465 613 572
465 626 460
465 626 460
465 635 441
465 635 441
465 620 528
465 620 528
465 671 447
465 671 447
465 676 821
465 676 821
465 676 824
465 676 824
465 676 822
465 676 822
465 613 441
465 613 441
465 622 216
465 622 216
465 620 358
465 620 358
465 676 818
465 676 818
465 613 572
465 613 572
465 671 447
465 671 447
465 621 551
465 621 551
465 631 154
465 631 154
465 626 460
465 626 460
465 631 274
465 635 441
465 635 441
465 621 551
465 621 551
465 620 528
465 620 528
465 676 821
465 631 154
465 631 154
465 676 824
465 676 824
465 676 822
465 676 822
465 613 441

Aktuální ástky životního minima
zdroj: Na ízení vlády .333/2001 Sb.
ástka životního minima, která se považuje za pot ebnou
k zajišt ní výživy a ostatních základních osobních pot eb
ob ana iní m sí n :
pro dít do 6 let
1690 K
od 6 do 10 let
1890 K
od 10 do 15 let
2230 K
od 15 do 26 (nezaopat ené)
2450 K
pro ostatní ob any
2320 K

ástka životního minima, která se považuje za pot ebnou k
zajišt ní nezbytných náklad na domácnost iní m sí n :
pro jednotlivce
pro dvou lennou rodinu
pro 3 nebo 4 lennou rodinu
pro 5 a více lennou rodinu

1780 K
2320 K
2880 K
3230 K

Vývoj nezam stnanosti k 30.6.2003
K 30.6.2003 eviduje Ú ad práce v Ústí nad Orlicí
5238 uchaze o práci a 569 volných míst.
obec
Lukavice
Píse ná
Kunvald
Hnátnice
Helvíkovice
Dlouho ovice
Letohrad
Žamberk
Dolní Morava

po et
ekonom.
akt.obyvatel
510
228
505
430
223
395
3 070
3 133
141

po et
uchaze

míra
nezam stnanosti
34
6,7 %
10
4,4 %
39
7,7 %
30
8,7 %
13
5,8 %
29
7,3 %
175
5,7 %
209
6,7 %
24
17 %
zdroj: údaje ú adu práce

NEPLATI I

Tak je to tu zase. Píšeme to neradi, ale jak k tomu
p ijdou ti co ádn zaplatí? Upomínali jsme n kolikrát.
Diskrétn . A nic. Nezbývá než to vyk i et.

Poplatek za odpad
Hynková Magdaléna
Daniel Bohumil
Danielová Hana
Dušek Jan
Kernal Juraj
Kernalová Ludmila
Ko ánová Emilie
Kroul Jaroslav
Kroulová Jaroslava
Kroul Jaroslav ml.
Pet ík Petr
Pet íková Leokadia
Pet íková Sandra
Pr ša Josef
Šafá ová Marie
Štumpfová Marta
Tomík Radek
Tomíková Petra
Tomíková Veronika

Poplatek za psa
Hauf Stanislav
Kernal Juraj
Kroul Jaroslav
Pet ík Petr
Štumpfová Marta

p. 234
p. 323
p. 323
p. 131
p. 4
p. 4
p. 111
p. 101
p. 101
p. 101
p. 296
p. 296
p. 296
p. 281
p. 71
p. 2
p. 101
p. 101
p. 101

70,- r. 2000
120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,-

p. 296
p. 4
p. 101
p. 296
p. 2

50,50,50,50,250,-

Poznáváte tato zákoutí naší obce? A jak se Vám líbí?

Za átkem kv tna hostila naše zasedací sí Správní
radu Sdru ení obcí Orlicka. Starostové obdivovali
krásné prost edí a vzkazují, že nám závidí.

V sobotu 28.6.2003 jsme se zú astnili oslav 730 let
založení obce v družební Lukavici u Záb eha.
Oslavy byly spojeny se žehnáním praporu s novým
obecním znakem viz foto. vlevo starosta obce p. Navrátil.

Hodnocení školního roku 2002/2003 v MŠ Lukavice

Od 1.9. 2002 pracujeme podle nového výchovného programu zv. rámcového. Zde je kladen d raz na t i základní specifické
cíle:
- rozvíjení dít te a jeho schopnost u ení
- osvojení si základ hodnot, na nichž je založena naše spole nost
- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost p sobící na své okolí.
K 1.9. bylo p ijato 36 d tí a do konce školního roku se zvýšil po et d tí na 38.
Jakými innostmi se MŠ m že pochlubit:
- 3x jsme se zú astnili vítání ob ánk
- v prosinci d ti pot šily na besed s d chodci pohádkou naše nejstarší ob any, pozd ji pak rodi e na váno ní besídce
- v zimním období nejstarší d ti navšt vovaly p edplavecký výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí. Prob hlo celkem 10 lekcí.
B hem školního roku jsme navštívili celkem 5 divadelních p edstavení a 1 koncert. V kv tnu se d ti mohly pot šit
výstavami na kaskádách a v Muzeu v Letohrad . Úsp ch sklidil Drak Kyšperák v jeskyni a odm na v podob zmrzliny.
ú astnili jsme se výtvarné sout že z odpadových materiál v Žamberku, kde jsme obsadili 4. místo a odm nu 200,- K na
nákup v papírnictví. V podzimním období pracoval kroužek hudební a dramatický pod vedením paní Male kové a Kapitolové,
v zimním období leden - duben kroužek Flétni ky jen pro p edškoláky pod vedením p.Kaplanové. Celoro n pracoval kroužek
p vecký, který je ur en pro d ti MŠ a ZŠ, též pod vedením paní Kaplanové. Vystoupil na besed s d chodci. 5. ervna jsme
podnikli i s rodi i náro ný výlet vlakem do Potštejna.
Dovolte mi abych vyzdvihla p íkladnou práci všech, kte í pe ují o naši Kristýnku, d kuji d tem, paním u itelkám a paní
Sklená ové. Dále chci pod kovat za starost o kv tiny paní Šparlinkové. Velká pochvala pat í rodi m, kte í pomohli s
plaveckým výcvikem, s po ádáním sbírky na hra ky pod strome ek a s výletem.
za MŠ Eva Kaplanová

Všem našim tená m p ejeme p íjemnou dovolenou napln nou sluní kem,
pohodou a krásnými zážitky.

