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Statistika obyvatel obce
za první čtvrtletí roku 2021

Do obce Lukavice se v prvním čtvrtletí
přistěhovalo 13 občanů, 4 osoby se
odstěhovaly, 4 občánci se narodili a se
3 občany jsme se rozloučili. Počet obyvatel
ke konci I. čtvrtletí je včetně cizinců
celkem 618 obyvatel.
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Sýkora modřinka

Obec Lukavice

Společenská kronika
Významné životní jubileum
v prvním čtvrtletí roku 2021
oslavili tito naši spoluobčané:

Vítáme narozené občánky
naší obce:

80 let leden
ZAHRADNÍKOVÁ Jana 75 let březen
DRAŠNAROVÁ Marie
70 let březen
EHLOVÁ Věra		 75 let březen

TEŠĽA Šimon		
prosinec
MAKALOUŠOVÁ Magdalena
leden
DUBOVÁ Tereza		
leden
BURKET Václav		
březen

MACHÁČKOVÁ Dagmar

Vaše životní jubileum je pro nás
příležitostí, abychom Vám do dalších
let upřímně popřáli dobré zdraví, štěstí,
pohodu a osobní spokojenost.

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti ve Vašem životě.

Loučíme se s našimi zemřelými
spoluobčany:
KOZLOVOU Annou 		
FLÉGLEM Pavlem 		
LIŠKOU Miloušem 		

(94 let)
(67 let)
(93 let)
„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané a přátelé obce
Lukavice,
příroda nám letos ukazuje, co všechno dokáže. Na chvíli se objeví sluníč-

ko a oteplí se, vzápětí mrzne a začne
sněžit nebo prší. Příchod jara je tudíž velmi opatrný, stejně tak jsme opatrní i my a trvale se chráníme respirátory. Nejen počasí nám nabízí příměr
ZPRAVODAJ 1/2021
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k pranostice: „Březen – za kamna vlezem,
duben ještě tam budem“. Zdalipak budeme převážně ve svých domovech ještě
v květnu a červnu? Když vydržíme, uvidíme pověstné světýlko na konci tunelu?
Náves zůstává prázdná, chybí švitoření dětí, které jsme vídali se svými učitelkami na procházkách v blízkosti školy. Pouze na autobusových zastávkách
se objevují 2–3 občané a míří do našeho okresního města k lékaři nebo za nákupem. V obci nejčastěji navštěvujeme
obchod nebo poštu, ne však svoji rodinu
a přátele. O to více potkáváme své sousedy a známé na zdravotních procházkách a daleko více si uvědomujeme proměny přírody.
Toto můžeme vnímat jako příslib lepšící se situace, které odpovídají i aktuální počty nakažených osob. Nyní máme
jen 2 nakažené, oproti prosinci loňské-

ho roku, kdy dosahovala čísla počtu 30.
Děkujeme Vám všem, našim občanům,
kteří děláte maximum pro návrat do
normálu i pro ochranu zdraví ve svém
okolí.
V těchto článcích Vás zpravidla informujeme o připravovaných a uskutečněných společenských akcích, nic z uvedeného se však již delší dobu nekoná. Divadelní představení jsme přesunuli až na
podzimní období. Nemůžeme vítat ani
nově narozená miminka do velké rodiny spoluobčanů naší obce. Víme, že tyto
slavnosti do života dětí i rodičů patří,
a budeme se na ně těšit v době, kdy toto
setkávání situace dovolí.
Stejně tak myslíme i na naše seniory,
kteří se dožívají svých významných výročí a které nemůžeme osobně navštívit.
Věřte nám, že ochrana Vašeho zdraví je
pro nás v tuto chvíli nejdůležitější.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 jsme navrhli tyto významné
investice a opravy obecního majetku:
Projektová dokumentace na chodníky				
Projektová dokumentace místní komunikace – „Coufalka“
Studie místní komunikace – „Horákův kopec“			
Veřejné osvětlení – ke hřbitovu a hřišti				
Centrální sběrné místo na ukládání odpadů			
Revize projektové dokumentace rybníku „Coufalka“		
Rekonstrukce rybníku „Coufalka“				
Projektová dokumentace na rekonstrukci kabin			
Rekonstrukce Víceúčelového zařízení – kabin			
Výkup pozemků pod lokálními sběrnými místy			
Výkup pozemků – vrty						
Studie – vodní zdroje, oplocení vrtů				
Pasport vodovodu						
Projektová dokumentace – vodovod – horní konec		
Projektová dokumentace – vodovod – střed			
Projektová dokumentace – vodovod a kanaliz. „Couf.“		
Přípojka NN – vodojem						
Studie revitalizace KD						
Studie revitalizace fary						
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Opravy místních komunikací					
Obnova zeleně							
Oprava balkónů – 20 b.j.					
Výmalba 20 b.j.							

120
50
250
60

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

Posuďte sami, jak se nám bude plnění rozpočtu dařit.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásné jaro, hodně zdraví a citlivé čichové vjemy, abychom si vůní probouzející se přírody mohli dostatečně užít.

Eva Martinů
starostka

ZPRAVODAJ 1/2021
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Informace, oznámení
Svoz železného šrotu a elektroodpadu se uskuteční v pondělí 19. dubna 2021
a provedou jej jako každoročně členové sboru dobrovolných hasičů. Odpad připravte k silnici. Objemné kusy nahlaste předem v kanceláři obecního úřadu na
telefon: 494 542 137 nebo 731 480 002.
Zájemci o dezinfekci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu, informace
na telefonu: 494 542 137 nebo 731 480 002.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
a za psa v roce 2021
Povinností každého občana je zaplatit ročně místní poplatek za svoz komunálního odpadu, a to ve výši 600 Kč na osobu trvale hlášenou v naší obci nebo 600 Kč
na rekreační objekt.

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
1. pes

2. a každý
další pes

1. pes
poplatník 65+

2. a každý
další pes
poplatník 65+

a) za psa chovaného
v rodinném domě

100 Kč

150 Kč

100 Kč

150 Kč

b) za psa chovaného v bytovém
domě, který má maximálně
3 samostatné byty

200 Kč

300 Kč

150 Kč

200 Kč

c) za psa chovaného
v bytovém domě, který má více
než 3 samostatné byty

300 Kč

450 Kč

150 Kč

200 Kč

d) za psa určeného
ke hlídání objektů pro průmysl,
obchod, zemědělství, skladování, správu a řízení

200 Kč

300 Kč

150 Kč

200 Kč

Tyto poplatky jsou splatné do 31. května 2021.
Děkujeme Vám za včasné uhrazení poplatků.
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Informace k platbě poplatků
Platbu můžete zasílat na bankovní účet naší obce: 1240276369/0800 variabilní
symbol = číslo popisné vaší nemovitosti (včetně čísla bytu u bytových domů).
Platbu můžete uhradit i hotově v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách
Pondělí, Středa 8–12 a 13–17 hod., Tímto Vás žádáme o jejich uhrazení.
Pro bližší informace volejte na číslo 494 542 137, 731 480 002.

Oznámení

o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Lukavice podle § 38 odst. 1 písm.
a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon)
oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „katastrální úřad“) RO-1/2021607, že v katastrálním území Lukavice
u Rychnova nad Kněžnou obce Lukavice bude zahájena
revize katastru nemovitostí,
která potrvá od 17. 5. 2021 přibližně
do 31. 12. 2021.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu
revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi
katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným
v katastru a stavem v terénu budou
vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme
vlastníky nemovitostí na jejich po-

vinnost, vyplývající z ustanovení
§ 37 odst. 1 katastrálního zákona,
zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich
nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne
jejich vzniku, a předložit listinu,
která změnu dokládá, nejedná-li se
o listiny, které předkládají příslušné
státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené
lhůtě příslušné listiny pro zápis do
katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad
se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu
zvěřejněna na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
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Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 25. února 2021 č. 24/2021
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/24/2021 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 2a/24/2021 Podání žádosti o dotaci na pořízení velkokapacitního stanu s příslušenstvím
(elektrocentrála a osvětlení) pro potřeby JSDH
Lukavice pro krizové situace
Č. 5/24/2021 Výroční zprávu o činnosti Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
Č. 19/24/2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 ve
výši příjmů a výdajů Kč 24.563,II. schvaluje
Č. 2b/24/2021 Záměr pořízení velkokapacitního
stanu s příslušenstvím (elektrocentrálou a osvětlením) pro potřeby JSDH Lukavice pro krizové
scénáře.
Č. 3b/24/2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku, pozemkové parcely parcelní číslo
506/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vyznačenou v geometrickém plánu číslo 699-79S/2020
jako pozemek, pozemková parcela parcelní číslo 506/15 zahrada o výměře 183 m², vše v katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
a ve vlastnictví Obce Lukavice za cenu ve výši
Kč 300,-/1m2 pro vlastníka sousedního pozemku
a za cenu ve výši Kč 600,-/1m2 pro jiného zájemce.
Č. 4/24/2021 Zveřejnění záměru obce o bezúplatném pronájmu – přenechání do užívání části pozemku parcelní číslo 356/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,68/1,02/2,04
m2 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a
ve vlastnictví Obce Lukavice za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu
sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb – Z-BOX-u.
Č. 6/24/2021 Dohodu s firmou Marius Pedersen, a. s., o výběru poplatků a předávání dokladů za účelem řádného a včasného plnění nových
povinností plynoucích ze zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, zejména povinnosti týkající se poplatku za ukládání odpadů na skládku. Zároveň ZO
pověřuje starostku obce k podpisu této Dohody.
Č. 7/24/2021 Přílohu č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s firmou KERSON, s.r.o., kde
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ceny za ukládání biologicky rozložitelného odpadu zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020, tedy
ve výši Kč 290,- / tuna od 1. 1. 2021 a cena za dopravu Lukavice – Dobré – Lukavice je také shodná s rokem 2020, tedy ve výši Kč 1 230,- bez DPH.
Zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu
tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
Č. 8/24/2021 Dohodu č. PC 1935410070 s firmou Profesionálové, a. s., o ukončení smlouvy na
vyhotovení projektové dokumentace na akci Revitalizace objektu fary č. p. 37. Zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu této Dohody.
Č. 9/24/2021 Plán rozvoje sportu obce Lukavice
na období roku 2021–2026.
Č. 10/24/2021 Podání žádosti o dotaci na investiční záměr rekonstrukce Víceúčelového zařízení
č. p. 237 s názvem „00579301 Lukavice – objekt
šaten u fotbalového hřiště – technické zhodnocení“. Zároveň ZO vyžaduje, aby tento investiční záměr proběhl pouze za předpokladu schválení dotace.
Č. 11/24/2021 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021
pro MS Lukavice na čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Lukavice ve výši Kč 10.000,na podporu společenských a kulturních akcí
v roce 2021. Zároveň ZO pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy.
Č. 12/24/2021 Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021
na základě žádosti SH ČMS – SDH Lukavice na
přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Lukavice ve výši Kč 30.000,- na podporu činnosti SDH a kolektivu mladých hasičů. Zároveň ZO
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Č. 13/24/2021 Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021
pro TJ Sokol Lukavice, jejímž účelem je čerpání
neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Lukavice ve
výši 20.000,- na podporu kulturních a sportovních akcí a fotbalového oddílu. Zároveň ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Č. 14/24/2021 Veřejnoprávní
smlouvu
č. 4/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Lukavice ve výši Kč 3.000,- na obnovu knižního fondu pro Kulturu Rychnov nad
Kněžnou, s.r.o. Zároveň pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy.
Č. 15/24/2021 Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2021
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Lukavice ve výši Kč 5.000,- na podporu služeb domácí hospicové péče a to zejména

Obec Lukavice

na mzdu zdravotní sestry pro Domácí hospic Setkání, o.p.s. Zároveň ZO pověřuje starostku obce
k podpisu této veřejnoprávní smlouvy.
Č. 16/24/2021 Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2021
na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč
1.000,- z rozpočtu Obce Lukavice pro Linku bezpečí, z. s. Zároveň ZO pověřuje starostku obce
k podpisu této veřejnoprávní smlouvy.
Č. 18/24/2021 Příspěvek stravného (stravenkový paušál) pro zaměstnance obce a uvolněné členy Zastupitelstva obce ve výši Kč 64,- za každý
odpracovaný den s platností od 1. 3. 2021.
Č. 20/24/2021 Žádost rodiny p. ML o umístění do Domova pro seniory v Rychnově n. Kn.
a tím o jednorázovou finanční výpomoc (poplatek) ve výši Kč 30.000,- ve prospěch firmy PRO-

SEN. Souhlas se spoluúčastí Obce Lukavice je
podmíněn uzavřením darovací smlouvy mezi
Obcí Lukavice se zástupcem rodiny p. ML na složení poplatku ve prospěch účtu Obce Lukavice ve
výši Kč 30.000,-.
III. n e s c h v a l u j e
Č. 3a/24/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku na p. č. 506/15 – zahrada, o výměře 183
m2 za cenu ve výši Kč 855,-/1m2.
Č. 17/24/2021 Finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby raná péče v roce
2021 pro Centrum pro podporu rodiny a dítěte
– LIRA z. ú.
V Lukavici dne 25. února 2021

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 31. března 2021 č. 25/2021
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/25/2021 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 12/25/2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
II. schvaluje
Č. 2/25/2021 Prodej části pozemku p. č. 506/1
ostatní plocha, ostatní komunikace vyznačeného v GP č. 699-79S/2020 jako pozemek p. č.
506/15 – zahrada o výměře 183 m2 ve vlastnictví
obce Lukavice paní PN za prodejní cenu ve výši
Kč 300,-/m2, tedy za celkovou cenu ve výši Kč
54.900,-. Zároveň ZO pověřuje starostku obce
k podpisu Kupní smlouvy.
Č. 3a/25/2021 Bezúplatný pronájem – přenechání do užívání části pozemku p. č. 356/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
0,68/1,02/2,04 m2 firmě Zásilkovna, s.r.o. a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy
o bezúplatném pronájmu výše uvedené části pozemku firmě Zásilkovna, s.r.o.
Č. 3b/25/2021 Zvláštní ujednání ke smlouvě
o bezplatném pronájmu části pozemku p. č. 356/2
o výměře 0,68/1,02/2,04 m2 firmě Zásilkovna,
s.r.o., které se týká změny výpovědní lhůty z 6
měsíců na 3 měsíce a zároveň pověřuje starostku
obce k podpisu tohoto Zvláštního ujednání.
Č. 4/25/2021 Smlouvu o zřízení věcného bře-

mene s Povodím Labe, s. p. na uložení inženýrské sítě – vodovodu v rámci stavební akce „Úprava průzkumného vrtu LK-4 na stabilní jímací objekt, vrtanou studnu a propojovací vodovodní potrubí“ o výměře 17 m2 na části pozemku p. č. 2466 – vodní plocha, vedený na LV č. 397
v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, za
úplatu v zákonné výši 30,- Kč/m2 bez DPH (čtyřnásobek ročního užitku), tedy za celkovou úplatu ve výši Kč 2.040,- bez DPH a zároveň pověřuje
starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Č. 5/25/2021 Smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p. na uložení inženýrské
sítě – stavby objektu výustě v rámci stavební akce
„Kanalizace Coufalka Lukavice“ o výměře 4 m2 na
části pozemku p. č. 2474/4 – vodní plocha, vedený na LV č. 397 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou, za úplatu v zákonné výši Kč 2.000,- bez
DPH a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Č. 6/25/2021 Darovací smlouvu s Mikroregionem Rychnovsko na poskytnutí finančních prostředků z daru společnosti ŠKODA AUTO,
a. s. ve výši 11.112,- na obnovu knižního fondu
knihovny obce Lukavice, na pořízení programu
pro elektronickou evidenci knih a na připojení
k Internetu. Zároveň ZO pověřuje starostku obce
k podpisu této darovací smlouvy.
Č. 7/25/2021 Prominutí nájemného za období
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od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, což činí Kč 1.500,celkem, paní K. za služby kadeřnictví v nebytových prostorech Kulturního domu z důvodu vyhlášeného krizového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a uzavřením provozovny.
Č. 8/25/2021 Prominutí nájemného za období
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, což činí Kč 1.500,celkem, paní K. za masérské služby v nebytových prostorech Kulturního domu z důvodu vyhlášeného krizového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a uzavřením provozovny.
Č. 9/25/2021 Ukončení nájmu nebytových prostor v Kulturním domě k 31. 5. 2021 paní J. a zároveň schvaluje prominutí nájemného za období
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, což činí Kč 1.500,celkem, paní J. za služby podnikání (nošení dětí,
zdravý vývoj dětí) v nebytových prostorech Kulturního domu z důvodu vyhlášeného krizového
stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a uzavřením provozovny.
Č. 10/25/2021 Prominutí nájemného za období
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, což činí Kč 1.500,-

celkem, paní K. za činnost podnikání (autoškola)
v nebytových prostorech Kulturního domu z důvodu vyhlášeného krizového stavu v souvislosti
s výskytem onemocnění COVID-19 a uzavřením
provozovny.
Č. 11/25/2021 Záměr obce na vybudování sběrného místa na odpady na pozemku p. č. 2281/3
– ostatní plocha, neplodná půda. Jedná se o vybudování oplocení celého plánovaného sběrného
místa, pročištění meliorační drážky, urovnání terénu, nákup kontejnerů a zajišťování dalších potřebných dokumentů.
Č. 13/25/2021 Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, která
bude neprodleně vyvěšena na úřední i elektronické úřední desce obce. Nabývá účinnosti 15.
dnem po jejím vyhlášení. Zároveň se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2020 ze dne 3. 12. 2020.
Č. 14/25/2021 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 4. 2021
a zároveň se ruší Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 1. 2017.
V Lukavici dne 31. března 2021

Obec Lukavice

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
(po změně legislativy, změna není ve výši poplatku)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne
31. března 2021 usnesením č. 13/25/2021, usneslo vydat na základě ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu
s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) ObecLukavicetoutovyhláškouzavádímístnípoplatek
z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
Čl. 2 Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivé1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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ho poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní
svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).2
(2) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu
(dále jen „plátce“).3
(3) Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích

Obec Lukavice

plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
(2) V ohlášení plátce uvede5
(a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
(b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností plátce,
(c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž
poskytuje pobyt.
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.6
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.7
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce.8
Čl. 4 Evidenční povinnost9
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde
poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
Údaji podle odstavce 1 jsou
den počátku a den konce pobytu,
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa
místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraničí,
datum narození,
číslo a druh průkazu totožnosti, kterým
může být
občanský průkaz,
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9 § 3g zákona o místních poplatcích

cestovní doklad,
potvrzení o přechodném pobytu na území,
pobytová karta rodinného příslušníka
občana Evropské unie,
průkaz o povolení k pobytu,
průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
průkaz o povolení k trvalému pobytu,
průkaz žadatele o udělení mezinárodní
ochrany, nebo
průkaz žadatele o poskytnutí dočasné
ochrany, a
výše vybraného poplatku, nebo důvod
osvobození od poplatku.
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska.
Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu
6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Čl. 5
(1) Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu
Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce
poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000
účastníkům této akce, a
oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní
předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
dni počátku a dni konce konání této akce,
názvu a druhu této akce, a
jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých
se bude pobyt poskytovat.
(2) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti
ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku
nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce
1 písm. b).
(3) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
dne poskytnutí pobytu, zařízení nebo místa, ve kterých
byl pobyt poskytnut, a důvodu osvobození.
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Čl. 6 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 5 Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku.
Čl. 7 Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku za kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15. dne následujícího
měsíce po uplynulém kalendářním čtvrtletí.
Čl. 8 Osvobození
Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené
v zákoně o místních poplatcích.10
Čl. 9 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.11
(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.12

Čl. 10 Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 11 Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním
poplatku z pobytu, ze dne 3. 12. 2020.
Čl. 12 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího
vyhlášení.
Ing. František Hlaváček, místostarosta
Eva Martinů, starostka
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. dubna 2021.
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické
úřední desce.

10 § 3b zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Hospodaření obce za rok 2020 skončilo schodkem
Oproti předchozím letům, kdy obec
ukončovala své hospodaření vždy přebytkem, skončilo hospodaření obce za
rok 2020 ve schodku 638 tis. Kč. Jinými slovy obec v loňském roce vynaložila ze svého rozpočtu na své výdaje více
peněz, než jich získala na straně příjmů
a v důsledku toho se její rozpočtové hospodaření dostalo do uvedeného schodku
(ztráty). V této souvislosti je třeba podotknout, že se jedná o předem očekávaný
výsledek hospodaření. Pro úplnost budiž
uvedeno, že v loňském roce dosáhly příjmy obce hodnoty 12 956 tis. Kč a výdaje
obce dosáhly hodnoty 13 594 tis. Kč.

12
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Jednou z hlavních příčin schodkového
výsledku hospodaření obce je na straně výdajů uskutečněný „výdaj roku“, kterým byl nákup pozemků pod kulturním
domem, fotbalovým hřištěm a hřbitovem v částce takřka 3 mil. Kč. Naopak pozitivní vliv na výši dosaženého schodku mělo neuskutečnění některých plánovaných výdajů. Pokud by
k těmto „úsporám“ na straně výdajů nedošlo, schodek by byl minimálně pětkrát vyšší. Na schodkovém výsledku
hospodaření obce se na straně příjmů
podílelo zejména snížení sdílených daňových příjmů obcí provedené vládou

Obec Lukavice

v souvislosti s řešením pandemické situace v ČR. V důsledku tohoto restriktivního opatření došlo k propadu
očekávaných daňových příjmů téměř
o 0,75 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu.
I přes shora uváděné skutečnosti lze
hodnotit výsledek hospodaření obce
za uplynulý rok za celkově uspokojivý.
Z rozpočtového hlediska se obec vy-

rovnala jak s výrazným neplánovaným
výdajem na nákup pozemků, tak i s neočekávaným výpadkem daňových příjmů tvořících hlavní příjmovou složku jejího rozpočtu. Dosažený schodek
hospodaření obce za rok 2020 ve výši
638 tis. Kč byl finančně pokryt z vlastních finančních zdrojů obce pocházejících z přebytků hospodaření minulých let.

Jiří Burket
předseda finančního výboru
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Kam s ním?
Možná vám nadpis článku zní povědomě. Ano, J. Neruda a jeho známý fejeton. Popisuje v něm své trable s úklidem
starého slamníku. Neví, kam ho odložit,
aby nepřekážel nebo snad nebudil veřejné pohoršení. Je jisté, že problém s odpadem není ryze současný, ale provází
život lidstva už velmi dlouho.
Ze zákona je producentem odpadu
obec a její povinnosti jsou stanovené
prováděcí vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Od nového roku se
pro obec zvýšily poplatky za uložení
komunálního odpadu na skládkách a to
na 500,- Kč za tunu, pokud produkce
odpadu na osobu je do 200 kg. Pokud
produkce přesáhne uvedené množství,
poplatek se zvyšuje na 800,- Kč. Opatření má motivovat k třídění odpadu.
Vývoz tohoto tříděného odpadu (papír,
plast) je obci účtován ne podle hmotnosti, ale za výsyp kontejneru. A to je
klíčová informace!
Jeden výsyp kontejneru stojí cca
273,- Kč. V obci máme 17 kontejnerů na plasty a 15 na papír. Svoz odpadu
probíhá jednou za dva týdny. Je jedno,
jestli je v kontejneru jedna velká krabice nebo třicet „sešlápnutých“. Jak už
bylo řečeno, účtuje se za výsyp kontejneru, ne za hmotnost odpadu.
Kontejnery jsou často přeplněné a odpad leží vedle na zemi. A právě v tom je
další velký problém. Předměty – odpad
zanechaný vedle kontejneru – popeláři sice také naloží, ale podle množství

14
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odloženého odpadu jej účtují jako další výsyp či výsypy. Jeden svoz tedy přijde obec – v optimálním případě – na
8 736,- Kč. K této částce je ale třeba reálně připočítat vždy ještě další poplatky, např. tak zvaný recyklační a případně všechny další částky za „výsypy“ odpadu položeného vedle kontejnerů na
zemi.
Apeluji proto na nás všechny, chovejme se, prosím, hospodárně! Do kontejnerů neházejme neporušené celé krabice, ale nejprve je „sešlápněme“. Stejně
zacházejme i s plastem. Jistě není problém PET láhev „slisovat“. Je jasné, že
občas je třeba vyhodit např. i plastovou
židli. Pokud však dáte do běžného kontejneru např. onu plastovou židli, už se
tam nic moc dalšího nevejde. Pokud tu
židli ale necháte stát vedle, bude její naložení účtováno jako výsyp – to je 273,Kč. Je to jako bychom platili (kvůli jedné židli) za další kontejner, který tam
ovšem nestojí. Nedávejme proto, prosím, do běžných kontejnerů nadrozměrné předměty a nenechávejme je ani
ležet vedle!
Zastupitelstvo jednalo o možnosti provádět svoz odpadu každý týden. Ale
vzhledem ke skutečnosti, že je obci
účtován výsyp bez ohledu na váhu, jednalo by se o nepřiměřené navýšení finanční částky za vývoz odpadů. S velkou pravděpodobností by pak bylo nutné zvýšit roční poplatky za odpad pro
nás pro všechny.

Obec Lukavice

Pro nadrozměrný odpad – typu plastová židle a mnoha dalších objemných
věcí - slouží v obci velkoobjemový kontejner v areálu za Obecním úřadem.
Každý z nás se občas potřebuje zbavit
něčeho velkého, objemného. Takový

velkoobjemový kontejner by jistě potěšil i J. Nerudu. Využívejme jej, prosím,
jako rozumní hospodáři! Vždyť tu jde
o peníze každého z nás!
Ing. František Hlaváček
místostarosta

V obecní knihovně se dějí velké věci
Čeká nás digitalizace fondu, díky které pro čtenáře budou výpůjčky snazší
a v současné době i maximálně bezpečné. Máme již připravenou techniku,
stačí připojit k internetu a získat knihovní systém. Vše je již v procesu
a já věřím, že se co nejdříve digitalizace podaří. Než se tak stane, funguje knihovna v tzv. bezkontaktním reži-

mu, kdy za dodržení všech potřebných
opatření a nařízení, máte možnost si
knihy prohlédnout na místě, vypůjčit
domů a i vrátit. Svou návštěvu si, prosím, vždy domluvte předem na mém
telefonním čísle 603 422 249, mailu
lukavickaknihovna@email.cz nebo
přes Facebook @lukavickaknihovna.
Vrátila se nám téměř stovka knih, kte-

ZPRAVODAJ 1/2021

15

Obec Lukavice

ré byly předány ke zpracování v rychnovské knihovně. Jde o velice zajímavé tituly. Vedle pravdivých i smyšlených příběhů je zde řádka knih o životním stylu, zvládání stresu, zdravé stravě a zahradničení. Takové pravé čtení
pro poslední dobu.
A v neposlední řadě – využili jsme dotace, která byla připsána a nakoupili nové knihy. Knihy jsem vybírala velice pečlivě a věřím, že se výběr bude
líbit i Vám. Jsou zde knihy pro první
čtení dětem, knihy komiksového typu
pro starší čtenáře, také napínavé detek-

tivky i romantické příběhy. Sáhla jsem
i po titulech o výchově dětí, sebevzdělávání a lokální historii. Nakoupila jsem i knihy, o které jste v minulosti
projevili zájem a nebyly k dispozici ani
v RK knihovně.
Stále je v plánu bazar knížek, o kterém
jsem se zmiňovala v minulém příspěvku, ovšem musíme počkat na lepší situaci a alespoň částečné uvolnění vládních nařízení. Budu doufat, že to bude
již v příštím čtvrtletí.
Pavlína Janoušková
knihovnice

KNIHOVNA LUKAVICE
Je tu pro Vás

KAŽDÉ ÚTERÝ 9:00–11:30
KAŽDÝ ČTVRTEK 15:30–17:30
V době nouzového stavu VŽDY po předchozí domluvě.
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Lukavická kronika – Divadlo v Lukavici

(od p. Jindry Palečkové)

K historii hasičského sboru neodmyslitelně patří i ochotnické divadlo.
V Lukavici se hrálo už v roce 1880
a to ve statku čp. 107, kde je nyní sídlo JZD a kde se ještě za 2. světové války říkalo „Ve staré hospodě“. Vzpomínka a kulturní práci ochotnického divadla na českém venkově, nadšení pro
věc, měly by být v dnešní době vzorem.
První ochotníci lezli na jeviště oknem
přímo zvenčí. Později se hrálo v hostinci u Houdků pod jménem „Hospodářské řemeslnické Besedy“. Ta byla založena po vzoru čtenářských besed už v
roce 1886.
Když byl založen zvláštní odbor divadelní, jeviště na dřevěných kozách bylo
přeměněno na stálé, zbudované v Hostinci u Fléglů, později u Ehlů. V počátcích divadla se svítilo petrolejem, pak
lihem, jak dokazují zápisy v pokladní
knize.
Jeviště bylo společným majetkem hasičského sboru a Besedy. Kroužek divadelních ochotníků „Vrchlický“ byl založen 18 členy dne 23. dubna 1922. Mezi
členy kroužku bylo mnoho příslušníků
sboru.
K nejaktivnějším patřil František Kapal,
který všechen svůj volný čas věnoval
hasičství a divadlu. Ve 2. světové válce, kdy veškerou finanční agendu sboru převzala obec, přestalo se nadlouho
divadlo hrát a spojení sboru s divadlem
zaniklo.

V divadelní kronice jsou uvedeny zajímavé zápisy. U 14. 3. 1926 je poznámka: „Při tomto divadle byla tak slabá návštěva, že to nikdo z nás nepamatuje,
snad proto, že hra byla poučná a odsuzovala pití a karban.
Dne 25. 12. 1929 se poprvé hrálo při
elektrickém osvětlení, bez ramp, jen
s dvěma reflektory. Dne 10. 5. 1931 se
píše: “V Rychnově hráli poprvé zvukový film“, byla to „Fidlovačka“, mnoho lidí bylo v biografu, na divadle slabá
účast! Stejná poznámka je i u hry „Za
cizí hříchy“ z 13. 3. 1932 v Rychnově
dávali zvukový film „Psohlavci“, na divadle byla slabá návštěva.
V přestávkách představení hrával místní hudební kroužek, vedený Jendou
Myškou, později Standou Lenfeldem.
Tito dva muzikanti spolu s dalšími dvěma Františkem Štěpánkem a Josefem
Trojákem neúnavně a trpělivě nacvičovali zpěvy při operetách, které se dost
často hrávaly.
Poslední zápis v divadelní kronice je
z 25. 12. 1941, kdy se na jevišti představili mnozí z těch, kteří byli pro naše divadlo pojmem.
Třeba: Liduška Nosková – Hejčlová (úmyslně uvádíme jména, jak je
obecenstvo znalo z jeviště), učitelka Máňa Šmiková – Grimová, učitel
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Franta Grim, Lída Štěpánková – Červená, Máňa Lokvencová – Dvořáčková, František a Marie Kapalovi, Aninka Havlová – Macháňová, Bohouš Macháň, učitel Jenda Červený, Pepa Červený, František Štěpánek, Antonín Jonáš, Karel Hegr, Ladislav Drábek, JUC.
Josef Bárta, Jan Gerža, ale hlavně nezapomenutelná trojice „teta“ Madla Macháčková, Pepa Šabata a Karel Hejčl. Ať
nám prominou ti, které jsme tu nestačili vyjmenovat, lidi, kteří se zasloužili o lukavické divadlo, byla by jich dlouhá řada.
Za 19 let, která jsou podchycena v divadelní kronice bylo nacvičeno 98 her,
z nichž jen 5 se hrálo dvakrát. Téměř
5 premiér ročně je úctyhodným výkonem za podmínek, které v divadle tehdy byly. Při čtení posledních stránek
poznáváme, jak stoupala úroveň výbě-
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ru her, na scéně zavládl nový duch, divadlo už nechtělo jen bavit, ale i vychovávat. Obecenstvo kupodivu přijímalo
tyto změny s povděkem.
Hry, jako bylo drama z hornického prostředí od Břetislava Kavána „Byli tři“.
“Velký případ“ ze soudního prostředí od Emila Synka, se kterým se kroužek zúčastnil okresní divadelní soutěže, „Oblaka“ básníka Jaroslava Kvapila, nebo hra Viléma Wernera „Lidé na
kře“, měly u diváků ohromný ohlas.
To bylo znamením, že snaha ochotníků, zlepšit vkus obecenstva, byla korunována úspěchem.
Pro zpravodaj připravila
Stanislava Škrabáková

Obec Lukavice

Pověsti z okolí Lukavice podle výběru Miloše Pátka

Jak karmelitáni získali Kvasinský zámek
Frebonie z Perštejna, poslední svého
rodu, zemřela 8. 2. 1646 a v závěti odkázala solnické panství karmelitánskému
konvetu v Praze, kam byla pochována.
Vděční karmelitáni nechali namalovat
obraz Panny Marie s postavou Frebonie
v pozadí a umístili jej na zámku v Kvasinách, kde se nachází doposud.
Lidové podání ovšem uvádí, že slečna
Frebonie ležela na smrtelném loži a za
závěsem v hlavách postele stál mnich
s rukou pod polštářem nemocné. Když
se umírající ptali, zda odkazuje svůj ma-

jetek řádu, pokýval řeholník její hlavou
a tak panství připadlo karmelitánům.

(Zpracoval Karel Kučera)

A JEŠTĚ NĚCO…
Mezi poli na Tisové najdeme prastarý
kamenný kříž, snad postavený na místě
nějakého neštěstí nebo zločinu. Kříž se
pomalu propadá do země. Podle proroctví, až zapadne úplně celý, nastane
konec světa.
(Z kroniky města Rychnov nad Kněžnou)
Zpracoval: Miloš Pátek

Kostel je stále aktivní
Vážení a milí,
dovolte mi na úvod popřát vám v novém roce a v nadcházejícím jarním období především zdraví, hodně sluníčka
a dobré nálady.
I přes trvající pandemickou situaci se život v kostele nezastavil.
Nadále se, byť v omezeném počtu, konají pravidelné mše, jednou za 14 dní
v sudou neděli v 11 hodin.
I přes omezené možnosti byl loňský
příjem kostela 79 415 Kč včetně nedělních sbírek. Celkově našetřená částka na opravy kostela a jeho potřeby tak
v současné době činí částku 263 423 Kč.
Po roční pauze se letos počítá s pokračováním oprav na střeše kostela. Konkrétně se bude jednat o opravu men-

ší sanktusové věže. Podle rozpočtu
činí celková částka opravy 557 000 Kč
a počítá se s tím, že oprava bude rozdělena do dvou etap, tedy na dva roky.
V letošním roce by měla být provedena první část v rozsahu cca 300 000 Kč,
kdy se předpokládá dotace z Královéhradeckého kraje, z Ministerstva kultury, z Fondu solidarity, a samozřejmě
náš podíl.
Další dobrá zpráva je, že do inventáře kostela se vrátily dva lesní rohy, které dosud byly v chráněné úschově. Věřím, že oba historické nástroje vám budeme moci brzy ukázat a bude i možnost spojit tuto událost i s nějakou příjemnou kulturní akcí.
K tomu bych si dovolila opakovat vý-
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zvu, že kostel stále hledá zájemce, kteří by chtěli hrát při nedělních bohoslužbách. Možností je i vlastní nástroj – klávesy, kytara, apod. Také bychom přivítali záložního zvoníka. V současné době
se funkce zvoníka ujal pan Petr Macháň,
kterému za jeho zvukově čisté nedělní
vyzvánění děkujeme.
Doba je náročná a tíživá, proto jsme
ve spolupráci s knihkupectvím Naděje Olgy Pírové v Rychnově nad Kněžnou připravili v kostele mini půjčovnu
duchovní literatury. Prozatím obsahuje
11 titulů různých témat, které je možno
si, vždy po nedělní mši, vypůjčit na 14
dní (ev. na 1 měsíc). V případě velkého
zájmu, je možné si vybranou knihu přímo zakoupit. Pokud by byl o knihy velký zájem, jejich stav průběžně doplníme
o další tituly.
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Závěrem bych ráda vyslovila poděkování paní Zdence Švorcové, která
na žádost pana faráře ušila do kostela
sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou
podsedáky do lavic, jako dříve pro náš
kostel v Lukavici. Materiál byl opět zakoupen v Látkách Lucie v Rychnově nad
Kněžnou. Sezení na nich je opravdu příjemné a v zimě nic nestudí.
Jsme rádi, že i v této době je kostel aktivní a dokonce i pomáhá.
Více informací z celé farnosti pak naleznete na farním webu https://farnostrychnov.webnode.cz v sekci aktuality, na facebooku Farnost RK či Kostelnice z Lukavice.
Ještě jednou Vám přeji krásné jaro
a víru v lepší budoucnost.
Kateřina Kačírková Hermanová

Obec Lukavice

Z činnosti MS
Nejdříve chceme všem občanům popřát klidné a spokojené jaro.
Všem přejeme hodně zdraví a hlavně pevné nervy, protože tolik potřebný
optimismus, už dost lidí přechází.
Protože příroda je v této době jediné
místo pro aktivní odpočinek a relaxaci, je zde velký pohyb turistů, sportovců
a vůbec lidí na procházkách.
Hlavně, ale v přírodě teď zjara, se vše
připravuje na příchod nové generace
téměř veškerých volně žijících živočichů. Samice jsou březí, ptáci usedají na
svá hnízda.
Proto DŮRAZNĚ žádáme všechny
majitele a vůdce psů o ukázněnost.
Každý vůdce psa je povinen ve volné přírodě venčit psa pouze na vodítku. Jedinou výjimkou jsou vůdci, kteří
svého psa bezpečně ovládají i na dálku
a odvolají ho při vypíchnutí či proná-

sledování zvěře. Toto je jasně napsáno
v zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Toto jednání je porušení zákona.
V nedávné době jsme museli již poněkolikáté řešit usmrcení srnčí zvěře právě venčenými psy.
Jakékoliv domácí zvíře, pohybující se
volně bez dozoru majitele, je přestupek jak proti zákonu o týrání zvířat,
tak proti zákonu o myslivosti. Z důvodu většího výskytu těchto přestupků, je
Policie ČR připravena toto řešit.
Nechceme nikomu vyhrožovat, ale
buďme ohleduplní jak vůči sobě navzájem, tak i k přírodě.
Na další příjemná setkání v naší přírodě, nebo kdekoliv jinde, a hlavně už
bez obav z nákazy se těší členové našeho spolku.
Za výbor MS Lukavice
Karel Kunc
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Z lukavické školy

Velikonoční dílny online
Veselou atmosféru svátků jara jsme si
navodili při výtvarných online dílnách.
Starší žáci zdobili kraslice papírovými
roličkami a ti mladší krepákovými kuličkami. Odpadové skleničky se pod šikovnými prsty našich dětí proměnily ve
vázičky s jarními motivy. Vytvořené dekorace děti spolu s rodiči krásně naaranžovali a výsledek jejich práce můžete shlédnout také na školním webových
stránkách.
www.skola-lukavice.eu
Mgr. Alena Kroužková
ředitelka školy
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Až se zima zeptá…
Je pravda, že několik posledních zim si
otázku „Co jste dělali v létě?“ nechalo
pro sebe. Avšak letošní zima se přece
jen zeptala. Obec mohla odpovědět:
„Připravili jsme se, máme nový traktor s radlicí a sypačem“. Ale, jak to tak
v životě bývá, nic se nevyvede přesně
podle plánu…
Radlice na sníh se nám celkem osvědčila. Na chodník se s trochou opatrnosti vejde i v úsecích, kde se chodník
lomí. Problém je na vjezdech. Ve sníženích zůstává v úseku cca 0,75 m tenká vrstva sněhu. Ta se dá ale vyhrnout
při opačném směru jízdy. Celkově lze
říci, že problém s radlicí není.
Problematickým se ukázal být sypač.
Prodejce garantoval v technických podmínkách, že sypač je vhodný i na štěrk
a písek. Skutečnost se ukázala být výrazně jiná. Při pokusu o posyp kamennou drtí došlo k poškození rozmetacích lopatek sypacího ústrojí. Zastupitelstvo problém se sypačem řešilo přímo s dodavatelem koupené techniky.
Na jednání s prodejcem, kterého se
účastnila starostka E. Martinů, F. Hlaváček, K. Kunc a pan Klár, byly sporné otázky vyřešeny. Reklamace sypače
byla uznána jako oprávněná. Prodejce
rovněž přislíbil celkový servis traktoru
i radlice. Dále prodejce zajistí výměnu
zametače a dodá zametač na sníh. Vše
proběhne po ukončení zimní sezony.
Věřím, že až se zima 2021/22 zeptá,

budeme moci s klidným svědomím
odpovědět. Dá se ovšem předpokládat, že i tak se najde někdo, kdo nebude se zimní údržbou spokojen. Nakonec, vždyť i to každoroční stěžování si na práci silničářů patří k celorepublikovému folklóru. Zima bývá náročným obdobím pro všechny, znají to
dobře vesnice i města. Známým tragikomickým fenoménem, který nastává při úklidu sněhu prakticky v každé
obci, je „přehazování“ sněhu ze silnice na chodník a opačně. Ani my s tím
nejspíš nic nenaděláme. Pravdou prostě je, že sníh padá v obci všude najednou, ale traktor i traktorista je jen
jeden. Všude najednou být nemůže,
všem naráz vyhovět nelze. Sníh letos
padal opravdu vydatně a nebral žádné
ohledy na množství a stav technického
vybavení obce. O to víc se pracovník
obce p. Klár snažil podle svého nejlepšího svědomí zajistit bezpečný průchod a průjezd po našich chodnících
a menších komunikacích. Velké komunikace a plochy uklízel p. Vrána s velkým traktorem. Nemáme v této souvislosti hlášenou žádnou autonehodu
či vážný úraz. A to je velké plus. Vždyť
o zdraví a životy nás občanů jde především!
					
Ing. František Hlaváček
místostarosta
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Psí domov Lukavice
Rádi bychom Vám o nás napsali pár
slov a připomněli, že jsme soukromý
útulek, kde bydlí hodně psů zadarmoa bez sponzorů. Našlo u nás domov
hodně pejsků starých, nemocných, ale
i neumístitelných. Dali jsme domov
psům, kteří měli být utraceni, protože zastáváme názor, že každý má stejné právo na život a žádný pes se nerodí zlý. Na většinu našich svěřenců nám
nikdo neplatí. NEJSME POVINNI dát
psa každému zájemci, ale vybíráme
budoucí majitele podle našeho svědomí a zkušeností do co nejvhodnějších
podmínek pro pejska i nového majitele. My naše pejsky známe nejlíp. Nemáme zaměstnance. Dochází nás pouze několik dobrovolníků, především
o venčících sobotách.
Na vše ostatní je tu pouze majitelka,
která zařizuje veterinu, krmení a péči
o staré a nemocné psy a vyřizuje telefonní hovory, kterých není málo. Proto
když voláte a momentálně Vám telefon nikdo nezvedá, zkoušejte to znovu, nebo napište sms, email, nebo
zprávu sem na Facebook, rozhodně
se Vám někdo ozve zpět. Děkujeme za
pochopení.
Děkujeme Všem našim příznivcům,
venčitelům i lidem co nám různě
pomáhají, ať už finančně,
materiálně a nebo chodí pejsky venčit.
Moc si Vaší pomoci vážíme.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny : sobota, nedělě, svátek 08.00–13.00
datum jméno lékaře

adresa ordinace

20.03.
21.03.
27.03.
28.03.
02.04.
03.04.
04.04.
05.04.
10.04.
11.04.
17.04.
18.04.
24.04.
25.04.
01.05.
02.05.
08.05.
09.05.
15.05.
16.05.
22.05.
23.05.
29.05.
30.05.
05.06.
06.06.
12.06.
13.06.
19.06.
20.06.
26.06.
27.06.
03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
10.07.
11.07.

poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129 , Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445 , České Meziříčí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice

MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Chládek Tomáš
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Paličková Zlata
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta

telefon

494 515 697
494 667 628
494 322 706
721 200 244
602 152 873
494 515 695
494 371 031
494 323 152
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
494 515 694
775 224 093
771 155 445
494 532 330
771 155 445
602 514 715
494 621 665
731 980 112
494 515 696
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
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Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka byla velkým
otazníkem, ale také velkým překvapením. Do poslední chvíle jsme věřili, že
ji budeme schopni zorganizovat ve stejném formátu jako v uplynulých letech.
Nakonec se tato představa rozplynula
a tak přišel velký otazník, zda dokážeme oslovit naše pravidelné dárce a podporovatele z minulých let v on-line prostředí. O to více náš potěšilo, když jsme
zjistili, že se k lidem naše prosba o podporu a příspěvek do Tříkrálové sbírky
opravdu dostala. Lidé se ptali, chodili,
přispívali. Když jsme nemohli přijít my,
lidé přišli za námi.
Vybraná částka v Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí byla nakonec nádherných 405 111 Kč (statické kasičky a online kasička). Je to více než třetina sbírky minulé a pro nás velké a milé překvapení.

Děkuji všem dárcům, lidem, kteří se
podíleli na propagaci a roznáškách letáků, místním koordinátorům, starostům i pracovníkům městských a obecních úřadů. A také všem lidem, kteří
byli ochotni nechat Tříkrálovou kasičku u sebe v obchodě.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 bude
použit podle schváleného záměru na
obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc
k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem
a rodinám v nouzi. Část výtěžku bude
také poskytnut Sdružení Neratov, na
realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích a zmírnění dopadů pandemie
COVID-19.
Mgr. Ondřej Barabáš
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Výsledky statických kasiček v jednotlivých obcích
Borohrádek

12 081,00 Kč

Osečnice

3 084,00 Kč

Borovnice

2 600,00 Kč

Pěčín

7 200,00 Kč

Byzhradec

5 100,00 Kč

Polom

3 986,00 Kč

Častolovice

20 940,00 Kč

Potštejn

3 455,00 Kč

Černíkovice

28 560,00 Kč

Rybná nad Zdobnicí

2 728,00 Kč

Doudleby nad Orlicí

2 548,00 Kč

Rychnov nad Kněžnou

48 218,00 Kč

Hřibiny-Ledská

2 320,00 Kč

Rokytnice v Orl. h.

9 818,00 Kč

Chleny

4 405,00 Kč

Skuhrov nad Bělou

9 058,00 Kč

Javornice

5 910,00 Kč

Slatina nad Zdobnicí

10 237,00 Kč

Kostelec nad Orlicí

15 557,00 Kč

Solnice

19 623,00 Kč

Krchleby

5 700,00 Kč

Synkov-Slemeno

Lhoty u Potštejna

1 445,00 Kč

Třebešov

9 880,00 Kč

Lično

9 446,00 Kč

Vamberk

28 740,00 Kč

Lukavice

2 324,00 Kč

Voděrady

10 690,00 Kč

Vrbice

7 344,00 Kč

Bartošovice v Orl. h.

10 891,00 Kč

640,00 Kč
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Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
28
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Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

















Veškeré dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené,
Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové a dřevěné
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Věci, které vzít nemůžeme:

znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola, kočárky – transportem se poškodí
lyže, lyžáky
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Sbírka se uskuteční :

Dne: 19. 4. 2021 v čase: od 8:00 do 17:00 hodin
Dne: 20. 4. 2021 v čase: od 8:00 do 15:00 hodin
Dne: 21. 4. 2021 v čase: od 8:00 do 17:00 hodin
Místo: Kulturní dům Lukavice

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 739 999 112
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Mobilní svoz nebezpečných odpadů
24. dubna 2021 | 12:20–12:40 hodin
LUKAVICE u obchodu u kostela

Vybírané nebezpečné odpady:









oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:







pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje – radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Odpady nenechávejte na stanovišti
bez dozoru!
Vyčkejte našeho příjezdu!
Odložené odpady nebudou odvezeny,
ale budou ponechány na místě!

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
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