ÍSLO 2/2004

www.obeclukavice.cz

Zastupitelstvo 20.4.,25.5.,29.6. mj.:

Vzalo na v domí:
• zm nu rozhodnutí majitel pozemk tvo ících ást
cesty do Lánice a jejich souhlas s prodejem pozemk
• ud lení výjimky z po tu žák , která byla ud lena ZŠ
• pln ní obecního rozpo tu a rozpo tu PO ZŠ Lukavice
za I.Q.2004
• p ehled náklad nástavby ZŠ a její kone . vyú tování
• zprávu vedoucího odd lení územního plánování
pov .ú adu Žbk o nutnosti dodržování regulativ
daných územním plánem, zákazu povolování výjimek
z ÚP a možnosti aktualizace územního plánu
• zprávu M stské policie o innosti na území obce
Schválilo:
• na základ výsledk výb rového ízení zhotovitelem
stavby „Stavební úpravy kuchy ského provozu ZŠ“
firmu STAPS s.r.o. Žamberk
• z celkového po tu 5 zájemc , p id lení obecního bytu
v p.117 Mariánu Kocúrovi
• prodej p.p. .1940/6 o vým e 567m2 Mariánu Vessovi
• obecn závaznou vyhlášku .1/2004 o místních
poplatcích
• poskytnutí finan ního p ísp vku ve výši 1.000 K
Okr. sdr. hasi na financování sout ží ml. hasi
• podání žádosti o úv r ve výši 1 mil.K , úrok 4%,
splatnost 31.8.2005. Úv r bude použit na financování
oprav ve šk.kuchyni
• zám r stavby stáje pro ustájení 100 VDJ žadatele
L.Pa oura
• vyhlášení 2. kola výb rového ízení na poskytnutí
p j ek z FRB
• záv re ný ú et obce za rok 2003
• zám r aktualizace územního plánu
• cenu za p j ování obecní cirkulárky ve výši 50,K /den + vrácení s nabroušeným kotou em
Neschválilo:
• op tovnou žádost o finan ní p ísp vek na oslavy 130
let železnice
• poskytnutí fin. p ísp vku Asociaci rodi a p átel
zdrav. postižených d tí z Prost jova
• zám r stavby rod.domu v lok. pod rozvodnou V E
Uložilo:
• starostce projednat s LZS stížnost ob an na nadm rný provoz na místní komunikaci (od moštárny
k p í nici)
• místostarostovi provést místní šet ení ve v ci erpání
užitkové vody z obecní studny na horním konci u
Mastíkových
• povod ové komisi zkontrolovat koryto potoka a
následn upozornit ob any na neoprávn né zásahy do
koryta potoka
I.Severová - starostka

RO NÍK X.

Osobní doklady po vstupu do Evropské unie

Po vstupu eské republiky do Evropské unie, tj. od
1.5.2004, mohou ob ané používat k cestování v rámci zemí
Evropské unie:
- všechny typy cestovních pas (se strojov itelnými
údaji i bez strojov itelných údaj )
- ob anské pr kazy eské republiky typu identifika ní
karty (se strojov itelnými údaji i bez strojov itelných
údaj ). Ob anské pr kazy typu identifika ní karty jsou
vydávány od kv tna 1993. Ob anské pr kazy by nem ly mít
odst ižený roh z d vodu zm ny místa trvalého pobytu nebo
zm ny rodinného stavu s atkem. P estože ob anský pr kaz
s odst iženým rohem je podle zákona o ob anských
pr kazech nadále platný, cizí orgány jej mohou považovat
za poškozený nebo zám rn znehodnocený.
Evropská unie doporu uje, aby d ti do 15-ti let cestovaly
s vlastním cestovním dokladem. Jestliže d ti nemají doklad
vlastní, rodi e by m li rad ji cestovat s cestovním pasem,
kam se zapisuje datum narození a pohlaví dít te.

V sou asné dob probíhá postupná vým na ob anských
pr kaz a je rozložena až do konce roku 2008. Nejd íve
zanikne platnost ob anských pr kaz typu knížka, a to ke
konci roku 2005.
P edpokládá se, že nový ob anský pr kaz s anglickým a
francouzským p ekladem názv položek a nový vzor
cestovního pasu eské republiky s vyzna ením p íslušnosti
k Evropské unii se za nou vydávat v roce 2005.
Od 1.5.2004 se vydává nový typ idi ského pr kazu.
Má podobu plastové karty o velikosti 54 x 86 mm s logem
Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu
„CZ“. Nové idi ské pr kazy mají asov omezenou
platnost. Jsou vydávány s platností na 10 let.
Vým na dosavadních typ idi ských pr kaz za nové
typy by m la probíhat takto:
- platnosti idi ských pr kaz vydávaných od 1.7.1964 do
31.12.1993 kon í podle stávající platné úpravy 31.12.2005.
V rámci navrhované novely zákona . 361/2000 Sb., je
platnost t chto idi ských pr kaz
prodloužena do
31.12.2007,
- platnost idi ských pr kaz vydávaných od 1.1.1994 do
31.12.2000 kon í podle stávající platné úpravy 31.12.2005.
V rámci navrhované novely zákona . 361/2000 Sb., je
platnost t chto idi ských pr kaz
prodloužena do
31.12.2010
- idi ské pr kazy vydávané od 1.1.2001 do 30.4.2004 mají
podle stávající právní úpravy platnost neomezenou. V rámci
navrhované novely zákona .361/2000 Sb., je platnost
t chto idi ských pr kaz omezena do 31.12.2013.
Ing.Petra ehá ková, vedoucí odboru správního a dopravy

Vítáme nové ob ánky
21.4.
2.6.
12.6.
17.6.
27.6.

David Oslanec
Tomáš Hole ek
Valerie Dole ková
Št pánka Hubálková
Tadeáš Denis Dostálek

Kam si vyrazíme ?

p. 218
p. 325
p. 31
p. 171
p. 181

Vzpomínáme

24.5. Š oví ková Anna
p. 173
24.5. Procházka Miroslav p. 17

Blahop ejeme jubilant m
5.8.
14.8.
22.8
24.8.
25.8.
27.8.
29.8.
14.9.
18.9.
21.9.
26.9.
30.9.
13.10.
15.10.

60 let
83 let
75 let
70 let
50 let
88 let
60 let
89 let
50 let
50let
75 let
84 let
84 let
60 let

Hoffmann František
Srše Jaroslav
Kalousek Josef
Bárnet Zden k
Hubálek Jaromír
Adamcová Lidmila
Koukol Jaroslav
evela Vincenc
Horváth Miroslav
Štolcová Blanka
Mikyska Václav
Kotyza Jaroslav
Procházková Božena
Kolomý Old ich

88 let
79 let

p. 254
p. 122
p. 142
p. 121
p. 289
p. 68
p. 59
p. 104
p. 172
p. 305
p. 168
p. 164
p. 17
p. 81

Obecní ú ad Lukavice a TJ Sokol Lukavice po ádají
v sobotu 4. zá í 2004 již VII. Ro ník volejbalového
turnaje „O cenu obecního ú adu“, kterou tradi n bývá
sud piva. Akce je pom rn populární a po et hlásících se
družstev vždy p evyšuje po adatelské, což jsou vlastn
asové možnosti. Finále v tšinou kon í se západem slunce.
Proto i letos p ijímá obecní ú ad do 24.8. p ihlášky
maximáln 10 amatérských smíšených družstev. Startovné
iní 360,-K za 1 družstvo. Posunujeme také za átek turnaje
a letos za ínáme už v 8,00 hod!
Soub žn s výše uvedenou akcí prob hne i Lou ení s létem
(snad n jaké za ne). Pohostinství U Male k bude pro
velký úsp ch opakovat grilování selete od 16,00 hod. a od
19,00 hod., se po letech marného snažení poda ilo kone n
zajistit i tu n kolikrát slibovanou country hudbu –
MAKADAM. Vše prob hne pod pergolou u sokolovny.
Pokud nebudete hrát volejbal, m žete p ijít fandit. Bude
postaráno o Vaše žaludky i pen ženky :-).
Tradi ní Vinobraní se p ipravuje na sobotu 16. íjna. Hrát
budou zase Jahody.

Sb r odpadu

V pátek 6. srpna prob hne sb r domovního a plastového
odpadu. Zárove bude možno odevzdat i tetra-packové
obaly. Omlouvám se všem za nedopat ení p i minulém
sb ru, kdy Ekola zapomn la, že u nás už tento druh odpad
t ídíme. Dle jejich sd lení jako jediní! Vydržte se t íd ním,
vyplatí se Vám to!
I.S.

Provoz knihovny o prázdninách

Místní knihovna bude o prázdninách v období 14.7 – 25.8.
uzav ená. P j ovat knihy i navštívit ve ejný internet bude
op t možno v pond lí 30. srpna.
Z. Kapitolová – knihovnice

VÝZVA

V kv tnu oslavila v plné sv žesti významné životní jubileum
– 90 let paní Anna Zapletálková

Po et narozených
d tí
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Obec Lukavice dle § 29 odst. 4 zákona . 256/2001 Sb., o
poh ebnictví, v platném zn ní a dle
ádu ve ejného
poh ebišt
v Lukavici, vyzývá dosavadní uživatele
hrobových míst, aby se dostavili na Obecní ú ad
Lukavice, Lukavice 117 uzav ít nájemní smlouvu
k hrobovému místu.
Upozorn ní:
Pokud nebyla nájemní smlouva uzav ena do 30. ervna
2004, dosavadní užívací právo k hrobovému místu zaniká.
Právo k užívání hrobového místa zanikne dále:
V p ípad , že dosavadní uživatel hrobového místa odmítne
uzav ít nájemní smlouvu nebo pokud k uzav ení nájemní
smlouvy nedojde z d vodu ne innosti, jeho dosavadní
právo k užívání hrobového místa zanikne po uplynutí 6
m síc ode dne odmítnutí uzav ít nájemní smlouvu nebo po
uplynutí 6 m síc ode dne, kdy mu byl doru en návrh
smlouvy o nájmu hrobového místa.
Ilona Severová starostka
VÝZVA K SEPSÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV SE TÝKÁ
UŽIVATEL T CHTO HROBOVÝCH MÍST:
JEDNOHROBY
ÍSLO : 1, 2, 3
DVOUHROBY

ÍSLO :

5, 13, 14, 61, 103, 111

URNOVÝ HÁJ

ÍSLO :

200

Jak jsme volili v Lukavici

Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a
koalice pro volby do Evropského parlamentu ve dnech
11.–12. ervna 2004.
Po et osob zapsaných do výpisu ze seznamu voli = 790
Po et vydaných ú edních obálek = 270
Po et platných hlas = 268
Volební ú ast = 34 %
.
Název
Po et hlas
1
SNK sdružení nez. a Evropští demokraté 24 (8,9%)
2
Koruna eská
2
4
eská strana sociáln demokratická
15 (5,6%)
6
Ob anská demokratická strana
78(29,1%)
9
Strana zelených
7
10
Humanistická aliance
1
11
Konzervativní strana
3
12
„Sdružení nestraník “
2
13
Strana ob an republiky eské
2
16
D lnická strana
1
17
Strana práce
1
18
Balbínova poetická strana
1
20
KDU- eskosl.strana lidová
47(17,5%)
21
Pravý Blok-str.za odvolatelnost politik …. 5
22
Strana zdravého rozumu
1
23
Unie liberálních demokrat
1
24
Komunistická strana ech a Moravy
21(7,8%)
25
Strana venkova – spojené ob anské síly
2
26
Strana za životní jistoty
3
28
Nezávislá iniciativa (NEI)
5
30
„Viktor Kožený – ob .fed. demokracie“
1
32
NEZÁVISLÍ
45(16,8%)
Ostatní strany neobdržely žádné hlasy.
D kuji všem len m komise za jejich práci. P i t chto
volbách musela komise místo obvyklých as po ítat hlasy
až ve 22,00 hod. v ned li, a tak ukon ila svou práci až
v noci na pond lí. Pokud by m l n kdo z Vás zájem o práci
ve volebních komisích p ihlaste se na obecním ú ad . Pokud
totiž politické strany nadelegují málo len do komise,
dojmenovává jejich zbytek starosta. Práce v komisi je
placená. I když to žádný zázrak není, n kdo si t eba rád
p ivyd lá.

Op t poskytujeme p j ky

Již 4 roky poskytujeme p j ky na opravy, modernizaci a
rozší ení bytového fondu. Tuto možnost již úsp šn využilo
24 žadatel . Kdo nestihl náš jarní termín poskytování
p j ek z Fondu rozvoje a bydlení, má letos ješt jednu
šanci. Práv je vyhlášeno druhé kolo výb rového ízení a
obecní ú ad p ijímá p ihlášky zájemc do 20.zá í. P ihlášky
mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní
obytné budovy v Lukavici. Tiskopis p ihlášky je možno
vyzvednout na obecním ú ad . Poskytnuté finan ní
prost edky musí být vy erpány do konce letošního roku.
Druhy p j ek:
Obnova st echy starší 10 let – 4 roky, 5%, do 50 tis.K
Z ízení plynového vytáp ní – 3 roky, 5%, do 50 tis.K
Fasáda domu staršího 10 let – 4 roky, 4%, do 50 tis.K
Zateplení domu staršího 10 let – 4 roky, 5%, do 50 tis.K
Vestavba bytu do p d. prostoru – 5 let, 5 %, do 50 tis.K
I.S.

Podnikání v zem d lství

1.5.2004 nabyl ú innosti zákon .85/2004 Sb., který
novelizuje zákon .252/1997 Sb., o zem d lství. Tato
novelizace se, mimo jiné, týká právní úpravy na úseku
„podnikání v zem d lství“. Podle dosud platné právní

úpravy mohla každá fyzická osoba provozovat zem d lskou
výrobu na základ „Osv d ení o samostatn hospoda ícím
rolníkovi“, vydaného podle zákona . 105/1990 Sb., ve
zn ní zákona . 219/1991 Sb. Právnické osob sta il pro
provozování zem d lské výroby pouze zápis této innosti
v obchodním rejst íku.
Dle nové právní úpravy mohou zem d lskou výrobu
provozovat fyzické a právnické osoby, které jsou zapsány
v evidenci zem d lských podnikatel . K vedení této
evidence jsou p íslušné obecní ú ady obce s rozší enou
p sobností. Pro Lukavici – M Ú Žamberk, odbor obecní
živnostenský ú ad.
Samostatn hospoda ící rolníci budou považováni za
zem d lské podnikatele, pokud do 1.5.2005 podají žádost o
zápis do evidence zem d lských podnikatel . Zárove musí
splnit podmínky, které zákon stanovuje pro zaevidování.
P vodní osv d ení o SHR platí do 1.5.2009.
Nov spadají pod zem d lskou výrobu n které innosti,
které byly živnostmi podle zákona . 455/1991 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis . Osoby, které provozovaly ke dni
nabytí ú innosti zákona . 85/2004 Sb. na základ
živnostenských oprávn ní innosti, které jsou zem d lskou
výrobou, mají povinnost ve lh t do 1.5.2005 se zaevidovat
jako zem d lští podnikatelé. Pokud tak neu iní, oprávn ní
k provozování takových inností jim zanikne.

Ú AD PRÁCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ –
ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

Vážení žadatelé,
k 1. 7. 2004 nabývají platnosti další zm ny schválené
novelou zákona o státní sociální podpo e .453/2003 Sb.
Jedná se o tyto zm ny:
U osob samostatn výd le n inných se za minimální
p íjem považuje nejmén ástka 50% pr m rné m sí ní
mzdy v národním hospodá ství vyhlášené
eským
statistickým ú adem za kalendá ní rok. Tato ástka bude
vyhlášena MPSV R ve Sbírce zákon sd lením a bude se
zapo ítávat i za kalendá ní m síc, v n mž osoba vykonávala
samostatnou výd le nou innost jen po ást m síce. Tento
postup platí p i zjiš ování p íjmu jak pro rozhodné
období kalendá ního roku, tak i kalendá ního tvrtletí.
P ípadné p íjmy nezaopat ených d tí dosažené za
m síce ervenec a srpen (tj. v dob školních prázdnin) se
do rozhodného p íjmu nezapo ítávají.
U závislé innosti se nezapo ítává p íjem zam stnavatelem
zaú tovaný v tomto období ( ervenec a srpen).
U p íjmu z podnikání a z jiné samostatné výd le né innosti
se p íjem nezapo ítává, pokud bylo dít vedeno jako OSV
po celý kalendá ní m síc.
K 1. ervenci 2004 zaniká p ísp vek na dopravu. Dávka
se vyplatí naposledy za erven 2004. Pro d ti, které
dojížd jí do školy budou od nového školního roku zavedeny
zlevn né žákovské a studentské jízdenky.
Aktuální informace pro m síc ervenec 2004
Sociální p íplatek a p ísp vek na bydlení
V ervenci 2004 se dokládají k dávkám sociální
p íplatek a p ísp vek na bydlení p íjmy za 2. tvrtletí 2004.
K t mto p íjm m je nyní t eba doložit žádosti s nárokem
od 1.7.2004.
Žádosti jsou platné op t na období jednoho roku
(1.7.2004 – 30.6.2005), p i emž každé tvrtletí je nutné
doložit p íjmy, kde rozhodným obdobím je p edcházející
kalendá ní tvrtletí.
Upozor ujeme Vás, že jsou op t nové tiskopisy
žádostí o dávky SSP. Tiskopisy je možné vyzvednout na
všech kontaktních místech státní sociální podpory.
Ing. Jind ich Hruška vedoucí odboru státní sociální podpory

Jaký byl školní rok 2003/2004?

V tomto školním roce jsme v naší škole pracovali
podle vzd lávacího programu Základní škola v p ti
samostatných ro nících. Stali jsem se jedním z partner
spolupracujících na realizaci projektu „Modelový školní
vzd lávací program – Tvo ivá škola“. Ve své praxi chceme
zavád t a rozvíjet innostní metody u ení. I další školní rok
bude bez spojených ro ník . V zá í p ivítáme 14 nových
prv á k .
Také letos prob hlo n kolik p kných a zajímavých
akcí. Nejvýrazn jší a nejviditeln jší je dokon ení p ístavby
nové t ídy a družiny, nová školní fasáda, probíhá p estavba
šk. kuchyn . Za tuto maximální pé i o školu d kujeme
p edevším obecnímu ú adu i celému zastupitelstvu. Našim
d tem se tím vytvo ily ideální podmínky nejen vzd lávací,
ale i materiální. Cht li bychom také pod kovat tatínk m,
kte í nám, ješt v záv ru školního roku p išli na pomoc se
st hováním nábytku do nových prostor – p. Karešovi, p.
Gr zovi, p. Šturmovi, p. Machá kovi, p. Ferklovi, p.
Falladovi, p. Dole kovi a p. Kr má ovi. Te už bude
záležet jen na nás, jak vše vyzdobíme a zútulníme.
Jednou z dalších zda ilých aktivit byl školní výlet, na
který jsme se vydali do Josefova. Zde jsme strávili n kolik
krásných hodin p i prohlídkách muzeí a podzemních
chodeb.
Naši žáci m li jako každý rok možnost navštívit
n kolik vystoupení v Divišov divadle v Žamberku. I my
jsme však p ipravili p edstavení pro ostatní – 2. t ída
secvi ila pohádku, kterou s velikým nadšením zahrála svým
rodi m, doplnili jsme krátkým programem i dv vítání
ob ánk , pot šili jsme d chodce na „Váno ním
vystoupení“, zú astnili jsme se dvou recita ních sout ží,
dramatický kroužek se rozjel do Holic na p ehlídku
d tských divadel.
Nebáli jsme se zapojit ani do výtvarných sout ží, kde
nejen školu, ale i obec výborn reprezentovali Agáta
Jansová (2.t ída) – Pta í sv t, Tomáš Kubí ek (3.t ída) –
Vitamíny na zahrádce, Daniel Hübner (3.t ída) – Namaluj si
známku a žáci 1., 3. a 4. t ídy – ú ast na sout ži po ádané
Soukromým gymnáziem Letohrad – Stonožka.
Cht li bychom také vyzdvihnout zájem a pomoc
rodi a ob an Lukavice p i obohacování žák novými
poznatky o p írod . Díky panu Barnetovi a panu Mikyskovi
se mohly d ti dozv d t n co více o myslivosti na besed
s ukázkami a navštívit oboru s divokými prasátky
v Hnátnici.
Z dalších inností se už jen stru n zmíníme o
návšt v Ekoly Libchavy, pokra ování v adopci zví átka
v ZOO Dv r Králové, spaní ve škole, návšt v hasi ,
zapojení do ekologických projekt . Chceme také zd raznit
práci d tí v zájmových kroužcích ve škole i mimo. To, jak
rozvíjejí svoje nadání, jsme obdivovali na Školní akademii
v záv ru roku. Pod kování pat í také pí.Jan Burešové,
která u nás vedla kroužek n m iny a zárove i všem dalším
p íznivc m školy, výboru SRPD a Š a našim sponzor m.
V íme, že i p íští rok budeme moci d tem p ichystat
spoustu nových zážitk
i poznatk . Rádi uvítáme
p ipomínky a návrhy, jak práci ve škole ješt vylepšit i od
ob an Lukavice.

sv domit bez ohledu na ob tování svého volného asu.
Cht la bych jí touto cestou pod kovat za spolupráci.
I. Severová – starostka

Hodnocení školního roku 2003/2004
v MŠ Lukavice

Již druhým rokem pracujeme podle nového výchovného
programu tzv.rámcového. Cíle a úkoly jsou pln ny
v tematických celcích. Témata jsou rozd lena podle ro ních
období, svátk a našich tradic. Nová je i organizace práce
s d tmi. Plníme úkoly ve skupin , individuáln , dle jejich
pot eby. D ti mají více prostoru pro vlastní rozhodování.
P ikláníme se ke všemu, co je pro dít p irozené, pro n
smysluplné, ú elné a pot ebné, co odpovídá jeho
rozvojovým možnostem a d tské mentalit .
K 1.9. bylo p ijato 41 d tí. Z toho 3 d ti pouze na 5
dn v m síci.
Jakých akcí se MŠ v tomto školním roce ú astnila:
- vítání ob ánk
- v prosinci d ti pot šily na besed s d chodci naše
nejstarší ob any.
- v zimním období nejstarší d ti navšt vovaly
p edplavecký výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí.
Prob hlo celkem 9 lekcí.
B hem školního roku jsme navštívili celkem 4
divadelní p edstavení a 2 koncerty ZUŠ v Letohrad a
Žamberku.
V kv tnu se d ti mohly pot šit výstavami na kaskádách
a v Muzeu v Letohrad . Úsp ch sklidila tradi ní odm na
v podob zmrzliny.
Byly uspo ádány dv besídky pro rodi e – váno ní
v prosinci a v kv tnu druhá ke Dni matek. Dramatizace
pohádek s písn mi a pohybem d ti zaujala a rodi e ur it
pot šila.
Nejzda ilejší akce však prob hla 8. ervna (na
Medarda). Celodenní výlet na Zemskou bránu byl p kný,
po así nám p álo. Spolupráce s rodi i byla výborná. D ti si
užily krásné p írody, paní u itelky p ipravily spoustu
zajímavých inností. Všichni jsme si pochvalovali hodné a
milé d ti.
innost MŠ byla podpo ena t mito sponzory: p
.Meixnerová, p. Vyhnálek, p. Faltusová (D tský sv t
Žamberk). Tímto všem d kujeme.
V této dob probíhá ve školní jídeln nutná velká
rekonstrukce. Doufáme, že prob hne v plánovaném termínu
a v zá í zahájíme provoz v novém.
Za MŠ Eva Kaplanová

kolektiv ZŠ Lukavice

Pod kování

Se záv rem školního roku ukon ila svoji innost ve
funkci p edsedkyn SRPDaŠ p i ZŠ Lukavice paní
Jaroslava Lehká. Svoji funkci vykonávala zodpov dn a

Poznáváte školní kuchy ?

Školní prom ny

V t chto dnech jsme obdrželi potvrzení poskytnutí
p ísp vku ve výši 150 tis. K z Programu obnovy venkova
na zateplení fasády.
Ve
fotogalerii
na
webových
stránkách
(www.obeclukavice.cz) najdete fotky z pr b hu výše
uvedených staveb. Zárove ve spolupráci se školou
plánujeme Den otev ených dve í, ale to až bude vše
kompletn hotovo a alespo áste n za ízeno. O termínu
budete v as informováni.
I.S.

Novou fasádu školy n kte í obdivují, n kte í zatracují. A co Vy?

Již p es rok m žete pozorovat jak se nám budova školy
m ní p ed o ima. Zvlášt poslední krok, barevná fasáda je
viditelná na první pohled. Za dobu prom n v první fázi
vznikly v nástavb 2 u ebny. Jedna bude sloužit jako t ída
ve druhé bude družina. Opraveno bylo sociální za ízení
v prvním pat e, ve druhém pat e je nové. Po íta ová u ebna
se nyní p est huje z kabinetu do prostor za t locvi nou.
Nástavba bude vytáp na plynem. Ve druhé fázi byla
zateplena celá budova školy a provedena kompletní vým na
st ešní krytiny a veškerého oplechování. Následn byla
zhotovena fasáda, která bude dokon ena, ze strany od
ú adu, až po dokon ení oprav v kuchyni, které jsou 3.fází
zm n. Momentáln je kuchy kompletn rozkopaná. Nov
se d lají veškeré rozvody odpad , elektriky, vody a plynu a
vzduchotechniky. M ní se n které p í ky a už dle
požadavk hygieny nebo pro pot eby nových technologií.
V kuchyni bude kone n my ka, odsáva par, novinkou
bude rovn ž výtah do skladu potravin ve sklep . Vlhké
zdivo se po letech záplatování snad poda í zlikvidovat
dodate nými izolacemi, které zde úpln chyb ly a
sana ními omítkami. Vzhledem k velmi krátkému termínu
pro celou rekonstrukci, se na stavb pracuje o sobotách i
svátcích. Vše je sm ováno k tomu aby se zde se za átkem
školního roku op t za alo va it. S va ením pro ve ejnost se
po ítá v p ípad uzav ení družstevní jídelny.
Vzhledem
ke
zna né
finan ní
náro nosti,
kdy
nástavba stála tém
4 miliony, zateplení,
fasáda a st echa na
staré budov
1,1
milionu a kuchy bez
technologií
je
rozpo tována na 2,2
mil. K a hlavn
z d vodu
abychom
toho stihli co nejvíc
p ed zm nou sazby
DPH, vzali jsme si
úv r ve výši 1.mil.
K , který hodláme do
1 roku splatit.
P.Šlesingr s úsm vem zdí šachtu pro výtah

K nové školní fasád p ibyla i nová sova, jejímž autorem je
p. Rázek z Javornice

Další informace

Naše webové stránky jsme rozší ili o p edpov po así,
nov zde najdete i r zné anketní otázky. Fotogalerie
byla dopln na o fotky z D tského dne, p estavby školy
a kuchyn a hasi ských závod .

P i slavnostním zakon ení školního roku letos obdrželi
od starostky 3 žáci pochvalný list za vzornou
reprezentaci obce a školy. Krom toho obdrželi i tri ka
v barvách školy (oranžová) s obecním znakem. Tato
barva tri ek nebude v prodeji, je ur ena pouze pro tyto
ú ely a podle ní poznáte ocen né žáky.
Po protestech rodi na dlouhou dobu zav ené školky o
prázdninách, áste n i vzhledem k opravám v kuchyni,
jsme po dohod se školkou zajistili dovážení ob d ze
školní kuchyn ze Žamberka. Výsledkem je, že ve
školce ob dvají 3 d ti!

Nové pískovišt i dv houpadla u sokolovny si d ti rychle
oblíbily

Máme vícemistrini republiky!
Aneb Lukavice se v Praze neztratila.

Prázdniny jsou již v plném proudu a to je jasná te ka nejen
za uplynulým školním rokem, ale i rokem „závodním“ pro
mladé hasi e známé závody HRY PLAMEN.
Letošní sezóna pro nás ítala osm závod , na
kterých „vaše“ d ti uko istily 3 x 3. místo, 5 x 2. místo, 4 x
1. místo. Sout ží celý deseti lenný kolektiv. Zde se
zú ast uje cca 60-80 kolektiv .
Další dobrovolnou možností, jak urvat n jakou tu
medaili je závod jednotlivc s p ekážkami na 60 metr . I
v této disciplín máme své „rakety“. Letos pro sebe a
samoz ejm pro naši Lukavici p ivezli
1 x 12. místo, 1 x 9. místo, 1 x 8. místo, 2 x 5. místo, 1 x 3.
místo, 4 x 1. místo.
O to se zasloužili: Eva Hlavá ková, Vítek
Hlavá ek, Jan Lehký, Helena Lehká, Vojt ch Šípek,
Michal Bárnet, Michal Mikyska. Zde se ú astní cca 30-40
borc .
Náš kolektiv ítá 28 závodník :
•
Mladší – do 11 let – Šípek V., Martínková L.,
Bárnetová K., Hole ek L., Uhlí ová K., Hrdina M.,
Uchytil V., Kristek R., Šubrt M., Martínek V.
•
Starší – od 11 do 15 let – Hubálková V., Hlavá ek
V., Lehká H., Mikyska M., Hole ková V., Kašková
P., Vítková P., Dušek V., Lehký J., Bárnet M.,
Rýznar J., Hlavá ková E., Hubálek M., Hubálková J.,
Koblížek T., Haupt A.

Jsem rád, že nám rodi e t chto d tí vycházejí
vst íc a umož ují pravidelné sch zky a tréninky.
V okolních vsích totiž s docházkou mají astokrát velké
problémy a tím se narušuje kolektivní souhra. Tímto d kuji
všem rodi m a všem, kdo nám drží palce.
Asi v tšina vítá, že se lukavskému kolektivu
poda ilo zvít zit v krajském kole, které se konalo
v Otradov a tím se dostat na „Mistrovství republiky“
konané 2. - 4. 7. v Praze. Tam to bylo po ádné „MASO“.
Do jedné sekundy se umístilo až 6 družstev a to byl ten
pravý „ZÁVOD“. Pro nás to znamenalo 10. místo. Jsme
nadm rn spokojeni, nebo náš v kový pr m r byl 12,5
let. (Ješt není všem dn m konec)
Další velkou bitvu sehrála Helena Lehká, když o
dev t setin sekundy utrhla 2. místo v jednotlivcích a stala
se tím vícemistrem republiky.
Tento výlet do Prahy byl pro nás vedoucí tou nejcenn jší
medailí, nebo strávené hodiny na trénincích nebyly
zbyte né a výsledek se ukázal. D ti mají dobrý kolektiv a
vedoucí, kte í nelitují asu a práce s touto mládeží, bez
které by dobrovolná hasi ská innost v obci zanikla, nebo
v sou asnosti je t žké p i množství kroužk motivovat d ti,
aby se zdokonalovaly v hasi ských innostech, v práci
s lidmi a p ipravovat je na dosp lý život. Proto není

jednoduché vymýšlet r zné hry a sout že, aby bylo možné
p ilákat mladé hasi e, aby se na sv t dívali normáln ji a
nem ili vše na finan ní rodinu, kterou p ímo ur uje tato
usp chaná doba. Tito lidé ob tují mladým hasi m skoro
všechen volný
as, pod izují si svá zam stnání
(samoz ejm dle možností) a proto jim pat í velký „DÍK“.
Nechci ani zapomenout na pí.Severovou, která nás
p ijela podpo it a omrknout p ímo do Prahy.
D kujeme
Díky všem, kdo nám drží palce!
Josef Lehký

lenem našeho sboru jsem již osm let a jelikož už m j
v k nevyhovuje sm rnicím hry PLAMEN, musím letos
sv j „skv lý“ tým opustit. V bec se mi nechce, ale nedá se
nic d lat. Cht la bych Vám zodpov d t pár otázek:
- Kdo nás za jakéhokoliv po así pobízel k tréninku?
- Kdo nám v noval tolik asu, aniž by v d l, zda je to
k n emu dobré?
- S kým jsem sdíleli všechna zklamání i výhry?
- Kdo vlastn m že za naše zásluhy?
ANO naši zlatí vedoucí a trené i
- Zden k Bárnet, Josef Lehký, Václav Šípek, Helena
Lehká, Ji í Koblížek ml., Zden k Bárnet ml.
Nyní je ten pravý as, abych vám jménem nás, vašich
sv enc ze srdce pod kovala. D kuji za vaši už
n kolikaletou trp livost, za ty spousty rad i zkušeností,
které jste nám do života dali. A hlavn za ten as, který jste
nám ob tovali.
„OPRAVDU SI TOHO VÁŽÍME !“
Cht la bych také za nás všechny pod kovat p íznivc m za
sponzorství jak ve sladké podob tak finan ní.
D kujeme
Lehká Helena

M stská policie

V letošním roce se poprvé m žete setkat s prácí p íslušník
M stské policie Žamberk v naší obci. Krom místních
obch zek zde již n kolikrát ešili porušení OZV – stížnosti
ob an na voln pobíhající psy. Pokud má být služba
policie ú inná, je t eba konkrétní p ipomínky a stížnosti
hlásit strážník m okamžit . T žko se dá reagovat na
stížnosti typu “v era tady ten pes b hal“. V t chto
p ípadech lze oznámenou skute nost již jen t žko
dokazovat a vše sklouzne do fáze tvrzení proti tvrzení.
Nebojte se vyto it íslo M stské policie a požádat o
zjednání nápravy. Ze zkušenosti vím, že v tšina
zt žovatel
nechce být kv li uchování „dobrých“
sousedských vztah jmenována. V tšinou tak musím vzít
tuto radost na sebe, což se m pak náležit vrací. Otázkou
z stává, nakolik jsou ty sousedské vztahy opravdu dobré a
jestli viník spíše na tu „dobrotu “ nespoléhá.
I.S.
Pro úplnost uvádíme telefonní ísla i pracovní dobu
M stské policie.
M STSKÁ POLICIE ŽAMBERK
velitel: Patrik Lauterbach
zástupce velitele: Kamil Lu á ek
Pracovní doba
Za átek Konec
Za átek Konec
Pond lí
7.00
24.00
Úterý
7.00
24.00
St eda
7.00
24.00
tvrtek
7.00
24.00
Pátek
7.00
24.00
Sobota
00.00
08.00 p erušení 19.00
24.00
Ned le
00.00
08.00
dle
Svátky
pot eb
Ú EDNÍ HODINY:
POND LÍ 15.00 – 16.00 HOD
St eda 15.00 – 16.00 hod

Lesák Petr
Majvald Ivo
Mareš Michal
Pr ša Josef
Šubrt Ivo
Tomek Jaroslav

p. 21
p. 21
p. 175
p. 281
p. 277
p. 44

120,120,120,120,120,120,-

Popl.za psa
Kernal Juraj

p.

350,-

Krátké zprávy
•

Neplati i

Po n kolika marných upomínkách zve ej ujeme seznam
neplati . Evidujeme ješt n kolik neplati za pronájem
hrobového místa, t m ješt dáváme do p íštího ísla as.
Poplatek za odpad
Blažková Hana
Blažková Nela
Blažková Tereza
Daniel Bohumil
Danielová Hana
Fridrich Ji í
Horák Martin
Janoušek Robert
Kernal Juraj
Kernalová Lenka
Kernalová Ludmila

splatnost 30.4.2004 !!
p. 258
120,p. 258
120,p. 258
120,p. 323
120,p. 323
120,p. 98
120,p. 19
120,p. 1
120,p. 4
120,p. 4
120,p. 4
120,-

P ed 14 dny jsme zakoupili nové kropi ky a kropá e
na h bitov. Sta il
týden a jeden
kropá už n kdo
ukradl, ukradené
jsou i ke íky vysázené u autobus.
zastávky
pod
kostelem, krade se
v samoobsluze.
Nezdá se Vám
toho kradení už
p íliš?
místostarosta
V.Maivald
pi
práci na obnov
k íže u h bitova

•

•

KONTAKTY:
M stská policie
KOSTELNÍ P. 446
564 01 Žamberk
465 614 806 (záznamník)
775 580 581 mobilní telefon
e-mail: policie@zamberk-city.cz
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•

V ned li 20.6. nás tane ní soubor Beseda
reprezentoval na oslavách 700 let od založení obce
Verm ovice. P ihlížející kolegové starostové i ostatní
hosté obdivovali ,“že je u ješt nás tolik lidí, kte í jsou
ochotni n co d lat“. Ubezpe ila jsem je, že to ješt
nejsou všichni. Vystoupení se všem velmi líbilo a
slavnosti výrazn oživilo. A ostatní závid li.
Krom ME ve fotbale prob hl fotbalový turnaj
Lukavský pohár i v Lukavici.
innost jist
chválihodná a rádi zve ejníme lánek o pr b hu
turnaje. Stínem z stává, že s takovou samoz ejmostí s
jakou p ijde n kdo na pose ené h išt už si po sob
nedokáže uklidit. Papírky od nanuk a prázdné lahve
zase uklízel ten, kdo sekal trávu.
V poslední dob jsme v televizi stále ast ji sv dkem
toho co dokáže i pom rn krátký liják. Znovu
vyzývám všechny sousedy potoka – nezahrazujte
koryto potoka svými k lni kami, d evem. Neházejte
k potoku posekanou trávu nebo dokonce o ezané v tve
apod. To vše m že b hem chvíle zacpat mostek a
záplavy jsou na sv t . Nebu te bezohlední!

Cestou k jídeln „potkáte“ 6 nov vysazených b íz

Pohotovost – zuba i – rozpis služeb
Termín LSPP
3. - 4. 7. 2004

P íjmení

Jméno

Adresa ZZ

Telefon

MUDr. Applová

Hedvika

Dolní ermná 222

465642267

5.7.2004

MUDr. Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, Slezská 41

465642267

6.7.2004

MUDr. Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 17

465324829

10. - 11. 7 2004

MUDr. Dunglová

Stanislava

Letohrad,budova žel.stanice ul.
Tyršova

465504447

17. - 18. 7. 2004

MUDr. Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465325212

24. - 25. 7. 2004

MUDr. Já ová

Radmila

Mladkov 133

465635441

31. 7. - 1. 8. 2004

MUDr. Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465381212

MUDr. Jedli ková

Zuzana

Byst ec 182

465642990

14. - 15. 8. 2004

MUDr. Mareš

Miroslav

Žamberk, Gen. Knopa 837

465613103

21. - 22. 8. 2004

MUDr. Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465622216

28. - 29. 8. 2004

MUDr. Karásková

Vlasta

Letohrad, U Dvora 815

465620358

MUDr. Kobza

Štefan

Lanškroun, Dvo ákova 328

465387352

11. - 12. 9. 2004

MUDr. Kobzová

Zde ka

Lanškroun, 5. Kv tna 2

465322897

18. - 19. 9. 2004

MUDr. Kr álová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676824

25. - 26. 9. 2004

MUDr. Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

465620528

MUDr. Milota

Karel

Lanškroun, Svobody 356

465322787

MUDr. Milotová

Gabriela

Lanškroun, Svobody 356

465322787

MUDr. Strnadová

Marie

Jablonné nad Orlicí,
Na Dílech 622

465642765

16. - 17. 10. 2004

MUDr. Pražák

Jaroslav

Žamberk, Nádražní 753

465613572

23. - 24. 10. 2004

MUDr. Špi ka

Jan

Králíky 414

465631154

MUDr. Špi ková

Marie

Králíky 414

465631274

MUDr. Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465621551

6. - 7. 11. 2004

MUDr. Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676818

13. - 14. 11. 2004

MUDr. Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465322348

MUDr. Valentová

Hana

Lanškroun, Strážní 151

465322907

20. - 21. 11. 2004

MUDr. Vebrová

Zde ka

Žamberk, Raisova 814

465613441

27. - 28. 11. 2004

MUDr. Vítková

Eva

4. - 5. 12. 2004

MUDr. Vojtová

Eliška

Žamberk, nám.Gen.Knopa 837

465676821

11. - 12. 12. 2004

MUDr. Applová

Hedvika

Dolní ermná 222

465642267

18. - 19. 12. 2004

MUDr. Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, Slezská 41

465642267

24.12.2004

MUDr. Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 17

465324829

25.12.2004

MUDr. Dunglová

Stanislava

Letohrad,budova žel.stanice ul.
Tyršova

465504447

26.12.2004

MUDr. Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465325212

31.12.2004

MUDr. Já ová

Radmila

Mladkov 133

465635441

MUDr. Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465676818

7. - 8. 8. 2004

4. - 5. 9. 2004

28.9.2004
2. - 3. 10. 2004
9. - 10. 10. 2004

28.10.2004
30. - 31. 10. 2004

17.11.2004

1. - 2. 1.2005

ervená Voda 333 (MOVIOM)

465626460

Pod kování obci Lukavice
od rybá MO RS Letohrad

Je to pravd podobn poprvé, co se letohradští
rybá i p ipomínají prost ednictvím lánku v tomto místním
zpravodaji. Práv proto, si dovolujeme sd lit n kolik
informací o své innosti, která je do zna né míry zam ena
i na území obce Lukavice. I když sídlo organizace je ve
m st Letohrad, sdružujeme i leny trvale bydlící na
územích sousedních obcí, tedy i z obce Lukavice.
V sou asnosti naše lenská základna ítá více jak 230
dosp lých len a dorostu. Velmi dynamicky se v
posledních letech rozvíjí i práce s rybá skou mládeží.
V tomto sm ru velmi dob e p sobí práv ob an Vaší obce
p. Ji í Kubový, který je jedním ze dvou aktivních
vedoucích a který má na starosti práv ty nejmladší
budoucí rybá e. Tato práce je o to cenn jší, že je
vykonávána prakticky bez nároku na odm nu. O to více si
ceníme stále rostoucí zájem z ad d tí a rádi na podzim,
kdy kroužek zahajuje op t svou innost, uvítáme i p ípadné
nové zájemce z Vaší obce.

Velmi úsp šn se rozvíjí i zám r obce vybudovat
pod stávajícím rybníkem nový polosuchý poldr, který bude
sou asn plnit pot ebu protipovod ových opat ení na
Lukavském potoce, ale otev e prostor i pro výkon
sportovního rybolovu pro naší MO. Na tomto zám ru se
bude náš spolek i finan n podílet.
Na záv r mi dovolte, abych touto cestou za výbor
MO RS Letohrad a za všechny leny naší organizace
vyjád il pod kování všem len m zastupitelstva a paní
starostce za dosavadní dobrou spolupráci, za všechna ta,
vždy korektn vedená jednání, která se doposud mezi obcí
a naší MO uskute nila a vyjád il p esv d ení, že i ty
budoucí, nás vždy op t dovedou ke vzájemné názorové
shod . Ješt jednou Vám d kujeme.
Petr zdar

Ing. Fiedler Lubomír
len výboru MO

Obecní ú ad Lukavice

Lukavice 117
561 51 Letohrad
tel: 465 621 425
fax: 465 618 355
e-mail: oulukavice@tiscali.cz
Pracovní doba:
Po 7 - 12
Út 7 - 12
St
7 - 12
t 7 – 12
Pá 7 - 12
Spjatost naší MO s obcí Lukavice je hlavn
zam ena sm rem na vodní dílo Mostiska, které je
majetkem obce a našimi rybá i využíváno jako tzv. „malá
voda“ pro výkon sportovního rybolovu. Není tedy divu, že
zájem na udržování stávající velmi dobrých vztah s obcí a
její místní samosprávou v ele se starostkou obce paní
Severovou je jednou z našich nejd ležit jších priorit. Naši
lenové jsou si dob e v domi všech závazk , plynoucích
z nájemní smlouvy na využívání tohoto vodního díla.
P ísné udržování po ádku u rybníka, údržba b eh , zákazu
tábo ení, jsou pouze zlomkem povinností, které musíme
napl ovat. Velmi oce ujeme práci hrázného pana Slavíka,
který dbá nad dodržováním provozn – manipula ního
plánu díla, který je uzp soben jednak pro zájmy rybá , tak
i pro ádnou manipulaci s hladinou v jednotlivých
obdobích roku.
Rybník Mostiska je mezi našimi leny hojn
navšt vován jednak pro bohaté a rozmanité zarybn ní, tak
pro svoji polohu a p írodu ve které je zasazen. Naše
organizace se i nadále bude snažit pomáhat obci s
udržováním provozu rybníka. V lo ském roce jsme
nap íklad zajistili a financovali vypracování geologického
posouzení stavebního stavu hráze. Jeho pozitivní výsledek
bude použit pro žádost na op tovné prodloužení povolení
pro nakládání s vodami, které kon í obci v tomto roce. Pro
p ípravu a revizi podklad tohoto ízení, budou naši
odborníci bez nároku na finan ní odm nu po dohod s obcí
také nápomocni.

12,30 - 17
12,30 - 15
12,30 - 17
12,30 - 15
12,30 - 13,30

Ve dnech 26. - 30. 7. 2004 bude obecní ú ad
otev en pouze od 7,00 do 12,00 hod. D vodem je
erpání dovolené. D kujeme za pochopení.

Všem našim tená m p ejeme
p íjemn prožitou dovolenou plnou
pohody, sluní ka a krásných zážitk .

