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Silvestrovský běh

Výzdoba sálu na hasičský a obecní ples

Statistika obyvatel obce
za první čtvrtletí roku 2020

Do obce Lukavice se v prvním čtvrtletí
přistěhovali 3 noví občané, 4 osoby se
odstěhovaly, a s 2 občany jsme se rozloučili.
Počet obyvatel ke konci l. čtvrtletí je včetně
cizinců 612.

Dětské šibřinky

Vítání nového roku
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Společenská kronika
Významné životní jubileum v prvním čtvrtletí roku 2020
oslavili tito naši spoluobčané:
ZAJÍČKOVÁ Eva
SMOLOVÁ Miroslava
KINZEL Stanislav
HEGEDÜS Peter

80 let
80 let
75 let
75 let

leden
leden
leden
leden

LUKAVSKÝ Jiří
HERMANOVÁ Věra
JIRSA Karel
EHLOVÁ Hana

65 let
85 let
65 let
70 let

únor
únor
březen
březen

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

Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:
ŠOTOLOU Jiřím
ZAJÍČKOVOU Ludmilou

(72 let)
(80 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané a přátelé obce Lukavice,
když jsme si společně přáli 1. ledna letošního roku na místním hřišti mezi jiným „hlavně pevné zdraví“, nikdo z nás
si nepředstavoval, že si o tři měsíce později naše zdraví budeme muset začít
chránit tak intenzivně, že jsme se museli vzdát všech společenských, kulturních a sportovních akcí. Ba co víc, vycházet můžeme jen na nákupy potravin,
léků a hygienických potřeb. Stalo se, co
nikdo z nás nepamatuje - byly uzavřeny
základní a mateřské školy, mnozí museli
opustit dočasně svá pracoviště, popřípadě pracují z domu, byla omezena autobusová doprava a téměř veškeré služby.
Vysoký stupeň naší vyspělé ekonomiky

klesá, očekává se propad o více než 5 %.
Takto omezil náš život virus s názvem
SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc
COVID-19.
Jako všechna města a obce v celém státě, tak ani Lukavice nebyla výjimkou,
a začali jsme postupně naplňovat nařízení vlády ze dne 16. března, kdy byl vyhlášen krizový stav a omezena pracovní doba obecního úřadu. S účinností 18.
března od 12.00 hodin vyhlásil hejtman
Královéhradeckého kraje zákaz vstupu,
pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu
bez ochranných prostředků dýchacích
cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky,
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šály a obdobné prostředky), na veřejná
prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven sociálních
a zdravotnických zařízení, sídel orgánů
veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol
a školských zařízení, pošt a lékáren.
Obec nabídla a nabízí i nadále zdarma
pomoc našim seniorům se zajištěním
nákupů potravin, léků a objednáním
obědů prostřednictvím Sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou.
Zajistili jsme výrobu 620 ks roušek pro
své občany u firmy ESITO CZ s. r. o.
V důsledku velkého přívalu objednávek
nám vyšla firma vstříc s podmínkou, že
nám materiál na polovinu roušek dodají nastříhaný. Oslovili jsme místní šikovné ženy, paní Lenku Jiruškovou, Miladu
Janečkovou, Marii Pátkovou, Marii Navrátilovou, Ilonu Matějkovou, Lenku Palečkovou, Marcelu Dudkovou, Dagmaru
Seidlovou a Hanu Drašnarovou, které
roušky během „poJosefovského“ víkendu ušily. Moc jim za tuto rekordně rychle odvedenou práci děkujeme. Mnohá z těchto žen musela současně obšít
i rodinu a nebylo výjimkou, že některé
z nich ušily za víkend téměř stovku roušek, přesto nám pomoc neodmítly.
I mateřská škola se v oněch dnech změnila na šicí dílnu, kdy paní učitelky Jaroslava Šťovíčková, Marie Horáková
a pracovnice školy Petra Kinzelová, Lenka Jirušková a Soňa Rolečková dodávaly
roušky z vlastních materiálů jak místním
občanům, tak podaly pomocnou ruku
nemocnici a některým neziskovým organizacím z Rychnova nad Kněžnou. I jim
děkujeme. Využili jsme nabídnuté pomo-

ci rodiny Zemanových a děkujeme jim za
nadepsané obálky pro občany.
Spolu s rouškami jsme mezi občany rozdělili 70 l dezinfekce od firmy LANCIL
spol. r. o. Následně jsme obdrželi i 20 l
dezinfekce od Královéhradeckého kraje
a 10 l od Města Rychnova nad Kněžnou.
V současné době jsme připraveni podle
požadavků Vás občanů zabezpečit další dezinfekci a v případě potřeby Vám
ji dopravit. Vaše požadavky nám hlaste na telefony: 494 542 137, 731 480 002,
724 734 940.
I po dobu nouzového stavu však místní firmy pracují, občané se dopravují
do zaměstnání i mimo svá bydliště. Daleko více než obvykle oceňujeme fungující poštu v obci, a to díky paní Gabriele Trejtnarové a hlavně plně zásobovaný obchod našeho pana Martina
– Cuong Vu Hunga. Sami jsme se přesvědčili, jak si zde splníme všechny nejzákladnější potřeby. Děkujeme panu
Martinovi za jeho pracovitost, trpělivost
a přejeme mu hlavně pevné zdraví.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za to,
že se chováte ohleduplně k sobě samotným i sobě navzájem. Snažíte se vyrovnat s danou situací, jak nejlépe můžete
a umíte. Zvláště pak děkuji všem občanům, kteří nezištně zabezpečují potřeby
svým sousedům a známým, občanům,
kteří chrání své rodiče a prarodiče. Velice si vážím Vás všech.
Závěrem Vám všem přeji hodně zdraví
a síly k překonání tohoto obtížného období a neutuchající víru a naději, která
nás povzbudí s příchodem slunečných
jarních dnů.

Obec nabízí ZDARMA pomoc seniorům se zajištěním nákupů a obědů.
Objednávejte dezinfekci na telefonech obecního úřadu: 494 542 137,
731 480 002, 724 734 940. O výdeji
budete informováni.

Jste-li v seniorském věku nebo o seniora pečujete, můžete kontaktovat
speciální bezplatnou linku
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Eva Martinů

800 200 007

denně od 8:00 do 20:00 hodin.

Obec Lukavice

Na obrázku právě probíhá
informování veřejnosti
z lukavického obchodu.

Informace, oznámení
Co je to koronavirus?
Jde o zjednodušené označení pro virus
s názvem SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19. Virus je ze skupiny koronavirů, které svým tvarem
připomínají sluneční koronu. Napadá buňky hostitele a využívá je k množení a šíření, přičemž může způsobovat řadu zdravotních problémů, vedoucích ve vážných případech až ke smrti. V prosinci 2019 způsobil koronavirus sérii virových zápalů plic v čínském
městě Wu-chan, odkud se postupně
rozšířil do celého světa.
Základní fakta o
koronaviru SARS-CoV-2
Původní přenos:
pravděpodobně ze zvířete na člověka.
Způsob přenosu: z člověka na člověka kapénkami při kýchání a kašlání, i fyzickým kontaktem, zatím není prokázáno, zda se přenáší vzduchem, doporučuje se proto dodržovat dostatečný odstup
cca 2 metry. Klinické příznaky: podobně jako u chřipky, vysoká teplota (až 20%
pacientů má ale teplotu nižší než 38°C),

únava, dušnost kašel. Může se rozvinout ve virový zápal plic, selhání ledvin
a smrt, ale může také proběhnout bez
příznaků. Inkubační doba: uvádí se až
14 dní, přičemž člověk je nejvíce nakažlivý v prvních fázích onemocnění (a zhruba 1-2 dny před projevením příznaků).
Nejvíce ohrožené skupiny: starší lidé
a lidé s oslabenou imunitou, zejména s již
probíhajícími nemocemi cévní, oběhové
a dýchací soustavy nebo cukrovkou.
Při podezření na onemocnění Covid-19 (teplota nad 38 st., kašel a dýchací
obtíže, pobyt v zemi s vysokým počtem
onemocnění, kontakt s nakaženou osobou v předchorobí) kontaktuje telefonní
linku 112 nebo Krajskou hygienickou
stanici Královéhradeckého kraje 495
058 111, 495 058 502.
Denně jsou pro informování občanů
k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106 a 725 191
367, které fungují v nepřetržitém režimu. Občané Lukavice se mohou obracet také na infolinky Hygienické stanice Královéhradeckého kraje: 495
058 111, 495 058 502.
ZPRAVODAJ 1/2020
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Představujeme Vám službu, která vám přináší přehled aktualit z našeho webu, upozorní vás na nové zprávy, dozvíte se včas o připravovaných akcích nebo si přečtete
dokumenty na úřední desce.

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotograﬁe z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

www.aplikacevobraze.cz

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 16. prosince 2019 č. 13/2019
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/13/2019 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání
Č. 7/13/2019 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Lukavice za období 1.1.2019 – 26.11.2019
Č. 19/13/2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
Č. 25/13/2019 Návrh na navýšení ceny nájemného bytů
v obecních bytech
II. schvaluje
Č. 2/13/2019 Rozpočet obce na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši Kč 12,050.000,-, a to v souladu s přílohou č. 3
tohoto zápisu. Splátka jistiny úvěru ve výši Kč 624.000,bude financována rozpočtovými příjmy minulých let.
Č. 3/13/2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na
rok 2021 – 2022 (Rok 2021: příjmy a výdaje ve výši
Kč 13,000.000,-, rok 2022: příjmy a výdaje ve výši Kč
13500.000,-). Splátka jistiny úvěru bude financována roz6
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počtovými příjmy minulých let.
Č. 4/13/2019 Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou, na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši Kč 5,860.000,-.
Č. 5/13/2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Lukavice, okres
Rychnov nad Kněžnou, na rok 2021 – 2022 (Rok 2021:
náklady a výnosy ve výši Kč 6,300.000,-, rok 2022: náklady a výnosy ve výši Kč 6,630.000,-).
Č. 6/13/2019 Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 953005 s firmou Marius Pedersen, a. s., na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu tohoto Dodatku č. 8.
Č. 8/13/2019 Dohodu o použití vlastních prostředků na
údržbu místních komunikací a veřejné zeleně na r. 2020
s p. Janem Vránou. Zároveň ZO pověřuje starostku obce
k podpisu této Dohody.

Obec Lukavice

Č. 11/13/2019 Smlouvu s firmou K-AGRO spol. s r. o.,
o zajištění svozu a odstraňování kovových odpadů v obci
Lukavice od 1.1.2020 bezúplatně a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Č. 12/13/2019 Smlouvu s firmou K-AGRO spol. s r. o.,
o odděleném odběru kovových odpadů od občanů obce
Lukavice od 1.1.2020 a zároveň pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy.
Č. 13/13/2019 Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje na podporu provozu
prodejen na venkově č. 20RRD10.
Č. 14/13/2019 Podání žádosti o dotaci na pořízení malotraktoru s příslušenstvím z dotačního programu Královéhradeckého kraje na obnovu venkova č. 20POVU1.
Č. 15/13/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem, která bude neprodleně vyvěšena na úřední i elektronické úřední desce obce.
Č. 16/13/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů, která bude neprodleně vyvěšena na úřední i elektronické úřední desce obce. Zároveň
se ruší vyhláška č. 2/2008 z 27.2.2008.
Č. 17/13/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020, která bude neprodleně vyvěšena na úřední i elektronické úřední desce obce. Zároveň se ruší vyhláška č. 1/2018 z 18.12.2018. Místní poplatek za provoz systému s odpady na rok 2020 obsažený v této vyhlášce se schvaluje ve výši Kč 600,- na občana
nebo rekreační nemovitost.
Č. 18/13/2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019,
o místním poplatku ze vstupného, která bude neprodleně vyvěšena na úřední i elektronické úřední desce obce.
Zároveň se ruší vyhláška č. 2/2008 z 27.2.2008. Místní
poplatek ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.
Č. 20/13/2019 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č.

8068104718 o pojištění obecního majetku. Zároveň ZO
pověřuje starostku obce k podpisu tohoto Dodatku č. 2.
Č. 21/13/2019 Pojistnou smlouvu č. 6153553166 na pojištění dopravního prostředku Ford Transit 7H1 50-96 ve
výši Kč 14.747,- pro Jednotku požární ochrany (JSDH).
Zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu tohoto
Dodatku č. 1.
Č. 22/13/2019 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
27.6.2017 na obchod č. p. 39. Zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu tohoto Dodatku č. 2.
Č. 23/13/2019 Navýšení odměn pro neuvolněné členy
Zastupitelstva obce Lukavice v těchto výších s účinností od 1.1.2020:
Místostarosta – Kč 5.500,- / měsíc
Předsedové výborů – Kč 2.000,- / měsíc
Členové výborů – Kč 200,- / měsíc
Č. 24/13/2019 Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje pro zvýšení akceschopnosti JPO II a JPO III č. 20RRD12 – Rozšíření řidičského
oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro člena JSDH
Lukavice do 80 % neinvestičních výdajů.
III. pověřuje
Č. 9/13/2019 Základní a Mateřskou školu Lukavice ke
sběru papíru v obci Lukavice.
Č. 10/13/2019 Sbor dobrovolných hasičů Lukavice ke
sběru kovových odpadů a sběru elektroodpadů v obci
Lukavice.
III. odkládá
Č.14/3/2018 Žádost p. Baškové o vyjádření k napojení k na místní vodovodní řád na další zasedání – úkol
trvá, je odvislé od zpracování postupu napojení na vodovodní řad.
IV. ukládá
Č.14/3/2018 Vyhotovit Plán činnosti vodovodu, jehož
součástí bude postup při napojení na místní vodovodní
řád – zajistí p. Vrána – úkol splněn částečně, chybí zpracovat postup pro napojení na vodovodní řad.

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 20. února 2020 č. 14/2020
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/14/2020 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 3/14/2020 Výroční zprávu o činnosti v oblasti „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ za rok 2019.
Č. 11/14/2020 Rozpočtové opatření č. 13/2019. Příjmy
a výdaje ve výši Kč 36.510,-.
II. schvaluje
Č. 2/14/2020 Darovací smlouvu mezi obcí Lukavice

a Královéhradeckým krajem na přijetí darovaných pozemků pod stavbou chodníku v II. etapě do majetku
obce Lukavice. Jedná se o pozemky o celkové výměře 530
m2 (p. č. 353/2 díl b+d – 26 m2, p. č. 2320/14 díl c – 17
m2, p. č. 2320/31 – 393 m2, p. č. 2320/32 díl a – 94 m2),
oddělených geometrickým plánem č. 666-50/2018 z původního pozemku p. č. KN 2320/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou z majetku Královéhradeckého kraje do majetku Obce Lukavice.
Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
ZPRAVODAJ 1/2020
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převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po
tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako
pozemek pod chodníkem v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce. Zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy.
Č. 4/14/2020 Přílohu č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s firmou KERSON, s.r.o., kde dochází k zavedení ceny
v oblasti ukládání biologicky rozložitelného odpadu ve
výši Kč 290,- / tuna od 1.1.2020. Zároveň ZO pověřuje
starostku obce k podpisu tohoto dodatku č. 1.
Č. 5/14/2020 Dohodu s firmou Marius Pedersen, a.s.,
o samostatném poplatku za nakládání se separovanými
složkami papíru, kde dochází k zavedení recyklačního
poplatku za tuto komoditu (papír) ve výši Kč 750,- bez
DPH / tuna od 1.2.2020. Zároveň ZO pověřuje starostku
obce k podpisu této Dohody.
Č. 6/14/2020 Firmu KABELSPOJ, s.r.o., jako vítěznou
firmu na vyhotovení pasportizace veřejného osvětlení
v obci Lukavice za cenu Kč 15.505,- s DPH.
Č. 7a/14/2020 Záměr obce - rozšíření výstavby chodníků směrem k dolnímu konci obce podél hlavní komunikace až k Palečkovým. Dále ZO pověřuje starostku obce
k zahájení projektového řízení.
Č. 7c/14/2020 Záměr obce - rozšíření výstavby chodníků směrem k hornímu konci obce podél hlavní komunikace k Lukavským. Dále ZO pověřuje starostku obce
k zahájení projektového řízení.
Č. 8/14/2020 a č. 9/14/2020 Sloučení projektové doku-

mentace na zbudování chodníku k Základní a Mateřské
škole a projektové dokumentace na rekonstrukci místní
komunikace u Základní a Mateřské školy včetně parkovacího stání a odvodnění území do jednoho celku. Zároveň Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zahájením výběrového řízení pro projektovou dokumentaci, ZO požaduje poptání minimálně třech projektových
kanceláří.
Č. 10a/14/2020 Navýšení ceny nájemného u bytů v majetku obce o 20% s účinností od 1.7.2020. Dále ZO pověřuje starostku obce, aby tento nárůst cen nájemného byl
ošetřen dodatkem k současným nájemním smlouvám.
Č. 12/14/2020 RO č. 1/2020. Příjmy ve výši Kč 60.841,a výdaje ve výši Kč 876.791,-.
III. neschvaluje
Č.7b/14/2020 Rozšíření výstavby chodníků směrem
k dolnímu konci obce přes obecní pozemek za Novotnými.
Č.10b/14/2020 Aby byl nejprve proveden průzkum
v porovnání cen tržních a v místě obvyklých, podle kterého by došlo k rozhodnutí o navýšení cen nájemného
u bytů v majetku obce.
IV. odkládá
Č.14/3/2018 Žádost p. Baškové o vyjádření k napojení k na místní vodovodní řád na další zasedání – úkol
trvá, je odvislé od zpracování postupu napojení na vodovodní řad.
V. ukládá
Č.14/3/2018 Vyhotovit Plán činnosti vodovodu, jehož
součástí bude postup při napojení na místní vodovodní
řád – zajistí p. Vrána – úkol splněn částečně, chybí zpracovat postup pro napojení na vodovodní řad.

Obec Lukavice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne
16. prosince 2019 usnesením č. 15/13/2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 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
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Lukavice (dále
jen „obec“), včetně nakládání se stavebním odpadem 1).
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Čl. 2 Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty a nápojové kartony,
d) sklo,
e) kovy,
f ) jedlé oleje a tuky
g) nebezpečné složky komunálního odpadu,
h) objemný odpad,
i) směsný komunální odpad
2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(např. koberce, matrace, nábytek, podlahové krytiny,…)

Obec Lukavice

3) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1
písm. a) až h)
Čl. 3 Shromažďování tříděného komunálního odpadu
1) Všechny složky tříděného komunálního odpadu uvedené v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky lze odevzdávat
a shromažďovat do zvláštních sběrných nádob.
2) Pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je určen kontejner
v areálu za Obecním úřadem Lukavice.
3) Pro oddělené soustřeďování papíru, plastů a nápojových kartonů, skla, kovů, jedlých olejů a tuků jsou
určeny zvláštní sběrné nádoby umístěné na stanovištích
uvedených v příloze této vyhlášky. Zvláštní sběrné nádoby na papír, plasty a nápojové kartony, sklo, kovy, oleje a tuky jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy takto:
a) papír – kontejner plastový modré barvy,
b) plasty a nápojové kartony – plastový kontejner
		 žluté barvy,
c) sklo – kontejner plastový zelené barvy,
d) kovy – zvláštní sběrnnádoba – popelnice šedé
		 barvy označená nápisem „KOVY“ a dále
		 soustřeďování kovů zajišťuje současně firma
		 K-AGRO, s. r. o., se sídlem Lukavice, č. p. 80. Dále
		 je sběr a svoz kovových odpadů prováděn
		 jednou ročně v celé obci Sborem dobrovolných
		 hasičů Lukavice.
e) jedlé oleje a tuky – zvláštní sběrná nádoba
		 – popelnice černé barvy označená nápisem
		 „JEDLÉ OLEJE a TUKY“.
Umístění stanovišť sběrných nádob na tříděný komunální odpad v obci Lukavice je uvedeno v Příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této vyhlášky.
4) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 1) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním při
mobilním sběru na předem určených místech. Informace o sběru jsou zveřejňovány na internetových stránkách

obce, formou informačních letáků a v místním rozhlase.
5) Shromažďování nebezpečných složek komunálního
odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 7.
6) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován ve stacionárním zařízení s názvem „Sběrné místo Lukavice“
v areálu za Obecním úřadem Lukavice.
7) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4 Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (např. popelnice a
kontejnery), určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Termíny svozu směsného komunálního odpadu jsou
zveřejněny na webových stránkách obce a v Lukavickém
čtvrtletníku.
Čl. 5 Informace o nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze využít, předat či odstranit pouze
zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 6 Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.,
o Katalogu odpadů

1)

Obec Lukavice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne
16. prosince 2019 usnesením č. 16/13/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 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) Obec Lukavice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad. 1)
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má
sídlo na území obce Lukavice (dále jen „poplatník“). 2)
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 3)
ZPRAVODAJ 1/2020
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Čl. 3 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes
stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také
zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho
ztrátu, darování nebo prodej).
2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena.
3) V ohlášení poplatník uvede: 4)
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 poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku,
zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností
zakládajících vznik nároku na osvobození od
poplatku.
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala. 5)
5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely
správcem poplatku na úřední desce.
Čl. 4 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

2. a každý
1. pes
2. a každý další pes
další pes
poplatník 65+
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
1. pes

Čl. 5 Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného
kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6 Osvobození
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
10
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je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 6)
2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů
od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 7)
Čl. 7 Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 8)
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 9)
Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku 10)
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky
se řídí dosavadními právními předpisy.
2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích, ze dne 27. 2. 2008.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3)
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4)
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5)
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6)
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7)
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
8)
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9)
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10)
§ 12 zákona o místních poplatcích
1)
2)

Obec Lukavice

Obec Lukavice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne 16.
prosince 2019 usnesením č. 17/13/2019 usneslo vydat na
základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 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) Obec Lukavice touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad. 1)
Čl. 2 Poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 2):
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3)
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku.
3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je
tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově,

pokud nejsou byty očíslovány.
4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4)
6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.5)
7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 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.6)
Čl. 4 Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 294.591,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady Kč děleno 673 (počet přihlášených osob na území
obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 437,73 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč.
3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7)
Čl. 5 Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.
května příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
ZPRAVODAJ 1/2020
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Čl. 6 Osvobození
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst.
8)
1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2 odst.
1 písm. a), která
a) je umístěna v zařízení lůžkové zdravotní péče, neuvedeném v zákonu o místních poplatcích,
b) je umístěna v zařízení po dobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody,
c) je přihlášena v obci a po dobu celého kalendářního
roku se zdržuje mimo území obce nebo v zahraničí,
d) se celoročně podílí na úhradě za likvidaci komunálního odpadu v jiné obci,
e) je třetím dítětem a každým dalším nezaopatřeným
dítětem žijícím s rodičem ve společné domácnosti, pokud u dítěte staršího 15-ti let doloží rodič nebo zákonný
zástupce správci poplatku potvrzení o studiu, příp. jinak
prokáže, že se stále jedná o nezaopatřené dítě.
f) je dítětem do 1 roku věku
g) je zároveň poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, a to od placení poplatku podle čl. 2 odst. 1 písm.
b) vyhlášky.
3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od
skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovenou touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9)
Čl. 7 Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10)

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11)
Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku12)
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který
je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a
byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – Obecně závazná vyhláška obce Lukavice, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne
18. 12. 2018.
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020
____________________
§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3)
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5)
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6)
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7)
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8)
§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9)
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10)
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11)
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12)
§ 12 zákona o místních poplatcích
1)

2)

Obec Lukavice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne
16. prosince 2019 usnesením č. 18/13/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
12
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o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 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“):

Obec Lukavice

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1) Obec Lukavice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad.1)

Čl. 5 Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky
vybraného vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Čl. 2 Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o
daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá
částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 6 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.

Čl. 3 Poplatník
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,
které akci pořádají.
Čl. 4 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozději pět dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně
do protokolu druh akce, datum, hodinu a místo konání
akce, sdělit jméno a příjmení pořadatele (fyzické osoby)
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČO.
Je-li pořadatelem podnikatelský subjekt, uvede též číslo
účtu u peněžního ústavu, na němž jsou vedeny peněžní
prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
2) Do deseti dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného
vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestli byla
v ceně vstupného obsažena.

Čl. 7 Osvobození
1) Poplatek ze vstupného se neplatí u akcí, jejichž celý
výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné
účely.
2) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) sportovní a kulturní akce pořádané místními spolky
TJ Sokol, SDH a MS,
b) taneční zábavy, plesy, divadelní představení a koncerty pořádané místními společenskými organizacemi,
c) akce pořádané pro děti,
d) filmová představení.
3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odstavce 1 a 2 je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
Čl. 8 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008 –
Obecně závazná vyhláška obce Lukavice o místních poplatcích, ze dne 27. 2. 2008.
Čl. 9 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Lukavická kronika

Příhoda z vánoc z dřívější doby na Moravě (psáno jejich nářečím)
Abychom se my děti na vesnici zabavily, tak se vymýšlely různé hry. Jednou měl jít tatík na noční
směnu, tak ve vedlejší místnosti spal a maminka
si šla popovídat k sousedce.
Zůstaly jsme doma čtyři děti . Vytáhli jsme „Člověče nezlob se“ a potichúčku sme kúlali kostků,
abysme nezbudili taťku. Na stúl sme si dali tácek s cukrovím a rozsvítili svíčky na stromku. Ale
enem ty elektrické, protože ty obyčajné sme měli
zakázané zapalovat. Dyž už jsem aspoň po pátej vyhodila ségru, tož tá začala ječet, že nehraje, mávla rukú a všecko smétla pod stůl. Já sem jí
za to dala facku. Jenda se přidal k ségře a Terka
zaséj ke mně. Dělali sme při tem pěknú rutyku.

V tem sa rozletěly dveřa od ložnice a náš hodný
taťka nás pěkně seřval. Abychom mu udělali radost, tož sem vytahla divadélko, co mě donés Ježišek a začala sem hrát pohádku. Terku napadlo,
že bysme si mohli na stromečku zapálit prskavky.
Byla sem pro. Enom sem si navlékla prvního maňáska na pazúry, zařval Jenda: „Hrajeme na hasiče-HOŘÍ! HOŘÍ!“
Ohlédla sem sa a viděla, že hoří stromek. A protože sem byla nejstarší a nejzodpovědnější osoba,
hneď sem si věděla rady.
Ségru sem vyhodila na stůl, aby dělala sirénu,
eště sem ju napomenula, ať ječí potichu, aby neZPRAVODAJ 1/2020
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zbudila taťku. Potom sme létali na dvůr, nabírali plnýma hrsťama sníh a házali ho na stromek.
Přitem sme řvali jak paviáni: „Hasiči jedú, trádá, stříkačku vezúú, trádáá!“ Ale nic nepomáhalo. Dyž už hořela aj záclona, tož do dveří vletěl
taťka, nadechnúl sa, aby zařval:“Ticho!!!“, ale dyž
uviděl hořící záclonu, ani neceknul. Otevřel okno
a celý stromek, aj se záclonú, hodil do sníhu.
To byly jediné vánoce bez stromečku.
Úryvek z brožury Na besedě u Bélešky.
Zapsala kronikářka Lukavice
Stanislava Škabáková

Pověsti z okolí Lukavice podle výběru Miloše Pátka
Fext je člověk domněle nezranitelný, zvláštně
střelnou zbraní. Název je z německého fest. V německé myslivecké řeči a démonologii je kugelfest
= pevný, odolný proti kulkám. Fext prý přichází na svět jako dítě se zuby nebo v dvojím obalu.
Jeden obal byl hned po narození spálen, druhý
byl prý sbalen do klubíčka a zašit novorozeněti
pod paži. Z dítěte vyrostl člověk statné, nadlidské postavy, dožívající se dvojího věku. Po smrti fextovo tělo nezetlí, ale seschne a kosti zůstanou uvnitř. Fexta mívali stát v mnoha kostnicích nebo i v kostele ve výklenku. O lidech, kteří
se rychle zotaví z každé nemoci, kterým se rychle zahojí poranění a kteří při tom dosahují vysokého věku, se ve Vamberku a v jeho okolí říká, že
jsou jako fext.
No a v tom Vamberku v roce 1890 prohlíželi
hrobku kostela sv. Prokopa, aby tam hledali pozůstatky Magdaleny Grambové, zakladatelky
podorlického krajkářství. Našli vysokou postavu fexta, opřenou o jeden pilíř hrobky. Když fexta pozdvihli, harašily v něm kosti jako v pytli. Byl
pak uložen do jedné dubové rakve, aby dna došel pokoje.
Josef Tříska
14
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FEXTOVA POMSTA
Pruský král Fridrich Veliký byl nepřítelem královny Marie Terezie.
Hned na počátku jejího panování napadl Slezsko, které roku 1741 obsadil – a přesto, že s ním
Marie Terezie uzavřela příměří, počal brzy vysílat své vojáky na Moravu i do Čech. České zemi
a zvláště hradeckému kraji se v é době vedlo velmi zle. Vojáci v městech a vesnicích rabovali, kde
co bylo, zmocňovali se děvčat, hochy násilím oblékali do vojenských kabátů, ba i malé děti obírali o poslední krajíc chleba. Jedna ze švadron
prušáckých dragounů se usadila se svými oficíry i ve Vamberku – a v několika dnech se tu stala postrachem všeho lidu.
Zářeční panskou hospodu MvilILENKU si zabral obrlajtnant Gratwohl, polní chirurg Beninger, lajtnant Mikuláš Galle, freikorporál Hext a
fendrych Pulmann – s sebou měli Dorotu Pronekovou a Francinu – ta ani sama nevěděla, čí
je – sebrali obě kdesi u Lanškrouna – o sloužit
jim musel nejen krčmář Kubík, ale i jejich vojáci
Wenzel Köhler a Laube, chlapi jak hory, kruťasové, kteří pro své pány pobrali ve Vamberku, na
co přišli.
V té hospodě se jednou opili natolik, že když jim
chtěl lajtnant Galle dokázat svoji statečnost tím,
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že do ní z vamberecké kostnice doveze toho fexta,
tak ten důkaz přijali. Co sázku o sud vína.
Potom, co Galle pro toho fexta odjel, za své braly další korbely. Nálada jako po velkém vítězství,
zpěvu a křiku plná Milenka. Když se však otevřely dveře – a v nich Galle se zahnědlým, rozšklebeným fextem obaleným špinavými hadry,
na lebce širák s pštrosím pérem – všichni zmlkli
a čekali, co bude dál.
„So – a sud vína je náš! Viď, kamarád?!“ udeřil
Galle fexta po hřbetě. Kosti zachřestily, šenkem
proletěl hrobový chlad a na oficíry lehla podivná
tíseň. Hleděli na obrovitou postavu fexta, který i
dlouhána Galleho o půl hlavy převyšoval – přestali přežvykovat uzené – jen rozpačitě zírali.
„Na zdraví, fexte“ Na zdraví pánů oficírů – a na
zdraví slavné pruské armády!“ Galle se chopil
poháru a lil víno do rozehřátých fextových čelistí.
„Dost! Schreklich!“ zařval už důkladně zpitý
Gratwohl.
„Gute nacht! Gute nacht!“ ukláněl fexta Galle –
a zapadl s ním do tmy.
Dveře do dvora zůstaly otevřeny – a závanem
větru vletěl na stůl kus zvetšelého fextova cáru.
„Brrr…!“ zapotácel se chirurg Beninger – zbledl a
smetl poháry se stolu. Stružky vína tekly po podlaze.
Bila půnoc, pití už hrdla odmítala, na zpěv ne-

bylo hlasu – ale Galle nikde. Déšť utichl, utichl
i vítr…. Zvenčí se oval dupot škorní a ve dveřích
voják s pochodní:
„Melde gehorsam – u hřbitova padnul kůň – řičí
tam – obě přední má zlomeny – a vedle….
„Was vedle – was?“ rozkřičel se Gratwohl.
„Vedle pan lajtnant…“
Schnell – rychle- schnell!“ I když na vratkých nohou, vyhrnuli se všichni za vojákem s pochodní.
Plopýtali s kopce k řece a přes dřevěný most ke
hřbitovu.
Nedaleko raněného koně ležel mrtvý lajtnant
Nikolaus Galle, oči široce rozevřené k obloze –
jakoby v hlubinách nočního nebe hledal vysvětlení úděsného tajemství.
Avšak fext – fext nikde.
Galleho přikázal Gratwohl uložit za hřbitovní
bránu a přehodil přes něj svůj plášť.
Třeskla rána z bambitky, ržání koně umlklo –
všude byl náhle klid – klid – bylo slyšet jen skřípání dveří kostnice.
Když se brzy ráno vrátili na hřbitov, když zburcovali faráře a kostelníka – a když náhlý závan
větru před nimi za skřípotu dveře kostnice rozrazil, vešli – a viděli fexta stát opřeného o sloup,
jako stál vždycky, co lidská paměť sahala.
V hnátu pravé ruky však svíral urvaný oficírský
límec s dvěma hvězdami.
Rudolf Pivec

Kostel v roce 2020
Vážení a milí,
jak s oblibou říkají Eva a Miloš Pátkovi:
„Bůh se směje našim plánům!“ V tomto článku jsem se s Vámi chtěla podělit
o všem, co chystáme v kostele v letošním roce, ale současná celosvětová situace kolem koronaviru ochromila i dění
v kostele a v celé farnosti.
V současné době tak nemám žádné
informace k dalším opravám kostela.
S největší pravděpodobností budou le-

tos probíhat pouze projektové a administrativní úkony týkající se vyúčtování oprav v loňském roce a přípravy na
opravy další. V současné době je naše
částka uložená na účtu na opravy kostela ve výši 184.000 Kč.
Pokud jde o kulturní akce, chtěli jsme
letošní rok zahájit 5. 6. 2020 Nocí kostelů, 20. 6. 2020 svatohubertskou mší,
konkrétně tyto akce jsou v současné
době s otazníkem a budou záviset na
ZPRAVODAJ 1/2020
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vývoji pandemie a veřejných opatřeních státu. Dále by se měla 16. 8. 2020
konat tradiční pouť, 18.10.2020 podzimní koncert, druhou adventní neděli vánoční koncert a nakonec půlnoční bohoslužba slova. Všechny tyto akce
proběhnou, bude-li to možné.

Antuškovým mnoho společně prožitých dnů ve vzájemné lásce, úctě a porozumění.

Pravidelné mše jsou v současné době
až do odvolání zrušeny. Z dobré vůle
pana faráře můžete každou neděli od
9.00 hodin do 10.00 hodin jako jednotlivci navštívit kostel sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou za účelem sv. přijímání či krátké zpovědi. Více informací pak naleznete na farním webu https:farnostrychnov.webnode.cz v sekci aktuality.
Závěrem alespoň jedna radostná události, která proběhla v našem kostele
hned na počátku letošního roku. Dne
19. 1. 2020 zde oslavili zlatou svatbu
František a Milena Antuškovi. A protože pan farář pojal celý svatební obřad ve velkém, byl to krásný a nezapomenutelný zážitek nejen pro svatebčany, ale i pro přítomné farníky. Tímto si
ještě jednou dovoluji popřát manželům

Vám ostatním přeji mnoho Božího požehnání, zdraví, trpělivosti a radost
z nadcházejícího jara. Věřím, že se budeme moct brzy sejít v našem kostele
v Lukavici.
Kateřina Kačírková Hermanová

Z činnosti MS
Dovolte, vážení občané, abych Vás pozdravil jménem Mysliveckého spolku
Lukavice.
Letošní zima je téměř za námi, vlastně
ani nebyla. No teprve uvidíme, jak se
mírný průběh projeví na stavech zvěře.
Zatím úhynů bylo minimum, pouze na
silnicích při střetu s vozidly.
Tradičně první lednovou sobotu jsme
uspořádali myslivecký ples, který se vydařil a měl hojnou účast.
16
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Na další období bylo naplánováno hned
několik akcí, které se, bohužel, patrně
nebudou konat kvůli probíhající karanténě a opatřením proti šíření nákazy.
Přesto Vás s nimi seznámím. 4. dubna
jsme měli naplánovanou akci Uklidíme
Česko, kterou organizuje Českomoravská myslivecká jednota. 2. května – Veřejný závod – memoriál Mirka Baudyše na naší brokové střelnici. 20. června – Myslivecký den s oslavou 70.vý-

Obec Lukavice

ročí založení mysliveckého spolku, který měl být ve spolupráci s Řádem svatého Huberta zahájen Svatohubertskou
mší v kostele v Lukavici a pak odhalením pomníku svatého Huberta u myslivecké chaty.

novali patrně neproběhnou. O případné změně termínu Vás budeme včas informovat.

V polovině měsíce března měla proběhnout v Tutlekách výstava trofejí zvěře ulovené za rok 2019 v okrese
Rychnov nad Kněžnou. Bohužel, díky
nařízené karanténě, se její dění těsně
před zahájením zrušilo. Protože víme,
co obnáší tuto výstavu připravit, věříme, že členové MS Tutleky museli být
obrovsky zklamáni, když před zahájením přišlo rozhodnutí o zákazu výstavy. Nedá se nic dělat, musíme všichni
pochopit, že zdraví je přeci na prvním
místě. I naše akce, které jsme si naplá-

To se nyní obzvlášť nezdá jako fráze, ale
každý sám svým zodpovědným přístupem může přispět ke zdárnému ukončení karantény a odvrácení hrozby nákazy.
Právě probíhající epidemie nám asi
umožní (nebo spíše nás donutí) prožít
velikonoční svátky v klidu se svojí rodinou a třeba přehodnotíme ten veškerý
spěch a shon.

Chtěl bych Vám popřát hezké a klidné
Velikonoce a hlavně hodně zdraví.

Za MS Lukavice
Kunc Karel

Z činnosti SDH
V lednu se konala tradiční výroční
schůze. Jako každý rok tak i letos jsme
se sešli v Lukavické hospodě, za poskytnutí prostor a za výborné občerstvení
děkujeme. Děti si připravily básničky,
které před všemi bratry a sestrami hasiči odrecitovaly. Další velkou událostí,
na které se děti podílely, byla výzdoba
sálu na hasičský a obecní ples. Děti vytvořily postavičky životní velikosti hasičů a paní starostky. Ples byl vydařený
a doufáme, že se všem zúčastněným líbil a příští rok přijdou znovu.
Po plese jsme s dětmi začali intenzivní přípravu na první soutěž letošního
roku uzlovačku. Tato soutěž se konala 7. března v Křovicích, soutěžní družstva měřily síly ve vázání pěti uzlů, a to
ploché spojky, tesařského uzle, lodního
uzle, zkracovačky a úvazu na proudni-

ci. Po sečtení všech časů se starší umístily na 19. místě a mladší na 10. místě.
Dne 13. března jsme s dětmi psaly testy
odznaků odbornosti, v odbornostech
Strojník junior, strojník, střelec a technik. Po dopsání testu dali naši hosté dětem doplňující otázky. Všechny děti odborky splnily a za odměnu pro ně starostka Evička Martinů připravila balíček s dobrotami a zmrzlinový pohár
v místní hospodě, moc děkujeme!!
Bohužel kvůli situaci s COVID-19 je na
dobu neurčitou hasičský kroužek přerušen.
Přeji vám hodně zdraví a sil.
Kateřina Palečková

ZPRAVODAJ 1/2020
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Z činnosti TJ Sokol
Výsledky a obrázky Vám přiblížíme
akce v závěru roku 2019. Tradiční turnaj ve stolním tenisu a Silvestrovský
běh.
Koncem ledna se konaly šibřinky. V odpoledních hodinách pro děti se spoustou soutěží a hojnou účastí dětí i dospělého doprovodu. Večer pro dospělé,
kde se zúčastnilo asi 60 osob, ale všichni účastníci se výborně bavili.
29.2. jsme ještě stihli valnou hromadu,
kde jsme zhodnotili rok 2019 a plánovali akce na rok 2020. Některé z nich
se bohužel nebudou moci uskutečnit
vzhledem k nákazové situaci v naší republice. Pokud se situace stabilizuje,
rádi bychom v červnu uspořádali pro
děti Dětský den.
Všem přejeme, aby tuto složitou situaci
ve zdraví překonali a těšíme se na shledání při nějaké akci, kterou pro veřejnost uspořádáme.
Za výbor TJ Sokol Lukavice
Martina Baloušková

Stolní tenis – děti:
1. Filip Miroslav
2. Dufek
3. Šabatová Jana
Silvestrovský běh – chlapci:
1.Filip Miroslav
2. Šabata František
3. Burket Jan
muži:
1. Klíma David
2. Drašnar Michal
3. Kasal Jan
18
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registrovaní:
1. Krejčí Jaroslav
2. Krejčí Jiří
3. Háron

neregistrovaní:
1. Pros Roman
2. Janoušek Tomáš
3. Rabčák

děvčata:
1. Burketová Kateřina
2. Šabatová Jana
3. Voltrová Kateřina
ženy:
1. Dohnálková Jana
2.Maryšková Renata
3.Váňová Zuzana

Obec Lukavice

Uskutečnilo se …
Vítání nového roku

Šibřinky pro děti i dospělé

8. 2. 2020 Hasičsko-obecní ples
se konal v místním Kulturním domě
již 21. ples pořádaný SDH Lukavice ve
spolupráci s Obcí Lukavice. Po celý večer hrála k tanci a poslechu opět skvělá
skupina Pokrok. S předtančením, které neslo název Konina, přijela skupina
Womens. Nechybělo ani půlnoční překvapení, které tradičně připravili místní hasiči. Jeho nečekaný průběh zvedl
ze židle téměř celý sál. Výzdobu vytvořil a nainstaloval kolektiv mladých hasičů ve spolupráci s vedoucími. Chtěla
bych poděkovat všem za dobrou a obě-

tavou práci, kterou odvedli na přípravě
a průběhu plesu.
Těšíme se opět za rok
Nika Zemanová
ZPRAVODAJ 1/2020
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Tříkrálová sbírka
Po několika letech se u nás v Lukavici
první lednovou sobotu 4. 1. 2020 obnovila tradice Tříkrálové sbírky, která proběhla pod záštitou Farní charity Rychnov nad Kněžnou.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 byl použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále putuje pomoc
k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem,
rodinám v nouzi a Sdružení Neratov a
na pomoc při mimořádných situacích
(např. při povodních). Desetina výnosu sbírky bude poskytnuta na realizaci
humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum.
V Lukavici se sbírky účastnily tři skupinky králů, složené z lukavických dětí,
kdy jim doprovod dělaly jejich maminky. Obec prošly skrz na skrz a své putování zakončily na obecním úřadě,
kde pro ně bylo nachystané občerstvení
a drobné dárečky.

Neuskutečněné akce …

20
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Touto sbírkou se podařilo vybrat 14.040
Kč, tímto chceme všem zúčastněným,
jak maminkám s dětmi, tak i všem spoluobčanům, kteří přispěli a podpořili
dobrou věc, vyjádřit velký dík.
Věříme, že se tato tradice bude každoročně opakovat, hovoří o tom především velký zájem a nadšení dětí a také
nemalá částka, která se podařila vybrat.
Je dobré si i v dnešní uspěchané době
připomínat opravdové hodnoty a nezapomínat na pomoct potřebným.
Děkujeme všem.

Za organizační tým Petra Nováková

Obec Lukavice

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00–13:00 hod.
datum jméno lékaře

adresa ordinace

18.04.
19.04.
25.04.
26.04.
01.05.
02.05.
03.05.
08.05.
09.05.
10.05.
16.05.
17.05.
23.05.
24.05.
30.05.
31.05.
06.06.
07.06.
13.06.
14.06.
20.06.
21.06.
27.06.
28.06.
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.
01.08.
02.08.
08.08.
09.08.
15.08.

Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 127, Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 127, Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar

telefon

602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152

ZPRAVODAJ 1/2020

21

Jak nakládat s odpadem v době
Jak
nakládat spandemie
odpadem v době
koronavirové
Jaknakládat
nakládat s odpadem
v době
koronavirové
Jak
spandemie
odpadem
v době
koronavirové
pandemie
Jak nakládat
s odpadem v d
koronavirové
pandemie
Obec Lukavice

s Domácnosti s nenakaženými

s
s Domácnosti s minimálně jeDnou
osobami bez nařízených
osobou v povinné nařízené
s
s Domácnosti s nenakaženými
s Domácnosti s minimálně jeDnou
karanténních opatření:
karanténě:
s Domácnosti
s Domácnosti
osobami
bez nařízených
osobou
v povinné
nařízenés Domácnosti s •p
s nenakaženými
s minimálně
jeDnou
•
nemocí coviD-1
• Nakládejte
s komunálním
odpadem jako obvykle. osobou
• Odpady
netřiďte.
osobami
bez nařízených
v povinné
nařízené
karanténních
opatření:
karanténě:
•s
Domácnosti
nenakaženými
Domácnosti
s minimálně
jeDnou
karanténních
opatření:
•sTřiďte
jako obvyklesdo
barevných kontejnerů (pytlů). karanténě:
•sVeškerý
odpad (včetně
roušek, respirátorů,
rukavic
• Odpady netřiďte.
•
• Nakládejte
s
komunálním
odpadem
jako
obvykle.
•
Odpady
netřiďte.
Směsný
komunální
odpad
odkládejte
do
černých
a
kapesníků)
od
osob
v
karanténě,
u
kterých
není
osobami
bez
nařízených
osobou
v
povinné
nařízené
•
Veškerý
odpad
(včetn
• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Odpady netřiďte.
•
• Třiďte
jako
obvykle
do
barevných
kontejnerů
(pytlů).
•
Veškerý
odpad
(včetně
roušek,
respirátorů,
rukavic
pesníků)
od
osob
s
p
kontejnerů
(na
místa
k
tomu
určená).
prokázáno
onemocnění
COVID-19,
ukládejte
do
• Třiďte jako obvykle doopatření:
barevných kontejnerů (pytlů).
• Veškerý odpad
(včetně roušek, respirátorů, rukavic
karanténních
karanténě:
COVID-19 ukládejte •d

koronavirové pandemie

• Směsný
komunální
odpad
odkládejte
do černých a kapesníků)
a
kapesníků)
od osob
karanténě,
u kterých není jeDno
• Směsný
komunální
odpad
odkládejte
do černých
od osob
karanténě,
uvkterých
není
Jednorázové
ochranné
pomůcky
(roušky/respirátoplastového
na odpady.
s Domácnosti
svpytle
s
nenakaženými
Domácnosti
s minimálně
• Plastové pytle by mě•
kontejnerů
(na
místapo
tomu
určená).
onemocnění
COVID-19,
do
(na
místa
kk tomu
určená).
onemocnění
COVID-19,
ukládejte
do
ry/rukavice)
použití
odkládat
směsné-prokázáno
• prokázáno
Plastové
pytle
by mělyukládejte
mít
minimální
tloušťku
• kontejnerů
Nakládejte
smůžete
komunálním
odpadem
jakodo
obvykle.
Odpady
netřiďte.
naplnění (nejpozději v
osobami
bez
nařízených
osobou
v
povinné
nařízené
• Jednorázové
ochranné
pomůcky
(roušky/respirátoplastového pytle na odpady.
• Jednorázové
ochranné
pomůcky
(roušky/respirátoplastového
pytle
na odpady.
ho
komunálního
odpadu.
Vždy
je
ale
předtím
vložte
0,2
mm.
Po
naplnění
(nejpozději
však
do
hodin) ošetřet•
Třiďte
jako
obvykle
do
barevných
kontejnerů
(pytlů).
•
Veškerý
odpad
(včetně
roušek,
respirátorů,
a 24
na rukavic
povrchu
ry/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
karanténních
opatření:
karanténě:
ry/rukavice)
můžete
po
použití
směsné-0,2 mm.
•a
Plastové
pytle
byosob
měly
mít
minimální
tloušťku
• Jsou-li
použity pytle
do plastového
obalu
a následně
ještě
dalšího
pytel
pevně
zavažte
a vna
povrchu
dezin• Směsný
komunální
odpad
odkládejte
dodo
černých
od
karanténě,
u kterých
není
ho komunálního
odpadu.
Vždy
jeodkládat
ale
předtím
vložte
Pokapesníků)
naplnění
(nejpozději
však
do
24
hodin) ošetřete
zdvojit.
ho
komunálního
odpadu.
Vždy
je ale
0,2
mm. prostředkem.
Po
naplnění
(nejpozději
doobaly
24 hodin)
plastového
obalu,
který
pevně
zavážete.
fekčním
do plastového
obalu
následně
ještě
dopředtím
dalšího vložte pytel pevně
zavažte
a onemocnění
na
povrchu ošetřete
dezin-však
kontejnerů
(na
místa
ka tomu
určená).
prokázáno
COVID-19,
ukládejte
do Plastov•
pytle
a
zavažte.
• nedávejte
Nakládejte
skterý
komunálním
odpadem
jako obvykle.
• Odpady
•
plastového
obalu,
pevně
zavážete.
fekčním
prostředkem.
plastového
obalu
a následně
ještě
do
dalšího
pevně
zavažte
az na
povrchu
ošetřete
• do
Nikdy
zavázané
pytle
mimo
černé
kontej• pytel
Jsou-li
použity
pytle
tenčího
materiálu,
je dezinnutné
Jednorázové
ochranné
pomůcky
(roušky/respirátoplastového
pytle
na netřiďte.
odpady.
• Povrch vnějšího pytle
• Nikdy
nedávejte
zavázané
pytle
mimo
černé kontej• Jsou-li
použity pytle•zVeškerý
tenčího materiálu,
je(včetně
nutné
•
Třiďte
jako
obvykle
do
barevných
kontejnerů
(pytlů).
odpad
roušek,
respirátorů,
plastového
obalu,
který
pevně
zavážete.
fekčním
prostředkem.
nery. Chráníte
tak zdraví
„popelářů“.
takové obaly
zdvojit.
Plastový
pytel proto
vložte pytel až p
ry/rukavice)
můžete
po
použití
odkládat
do
směsné•
Plastové
pytle
by
měly
mít
minimální
tloušťku
a
zavázaný
nery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
•
•anedávejte
Směsný
komunální
odpad
odkládejte
do černých
kapesníků)
od osob
v karanténě,
u kterýc
• Nikdy
zavázané
pytle
mimo
černé
kontej• Jsou-li
pytle
z(nejpozději
tenčího
materiálu,
je
Před
poa manipulaci
ss odpady
si
pokaždé
umyjte
ještě
dopoužity
druhého
pytle
a zavažte.
komunální
od
ho komunálního
odpadu.
Vždy
ale
předtím
vložte
0,2
mm.
Poaanaplnění
však
dosměsný
24nutné
hodin)
• Před
po manipulaci
odpady
sije
pokaždé
umyjte
ještě do
druhého
pytle
zavažte.
• Nikdy
nenechávejte
kontejnerů
(naaaamísta
kvodou
tomu
určená).
prokázáno
onemocnění
COVID-19,
ukládej•o
nery.
Chráníte
tak
zdraví
„popelářů“.
takové
obaly
zdvojit.
pytel
proto
vložte
pečlivě
ruce
mýdlem
teplou
nebo
použijte• Povrch• vnějšího
Povrch
vnějšího
pytle
ošetřete
dezinfekčním
propečlivě
ruce
mýdlem
teplou
vodou
nebo
použijte
pytle
ošetřete
dezinfekčním
prodo plastového
obalu
následně
ještě
do
dalšího
pytel pevně
zavažte
aPlastový
na
povrchu
ošetřete
dezinte tak zdraví „popelář
dezinfekční
gel. který
a zavázaný
až pytle
pak dejte
doaž
černého
• Před
po manipulaci
s odpady
si
pokaždé(roušky/respirátoumyjte středkemještě
do prostředkem.
druhého
apytle
zavažte.
•a Jednorázové
ochranné
pomůcky
plastového
na
odpady.
dezinfekční
gel.
středkem
apytel
zavázaný
pytel
pak
dejte do
černého
plastového
obalu,
pevně zavážete.
fekčním
• Buďte ohleduplní. •
• Buďte
ohleduplní.
kontejneru
na směsný
komunální
ruce
mýdlem
a teplou
použijte
• Povrch
vnějšího
pytleodpad.
ošetřete
dezinfekčním
• pečlivě
Buďte
ohleduplní.
kontejneru
na
směsný
komunální
odpad.
ry/rukavice)
můžete
povodou
použití
odkládat
do
směsné•
Plastové
pytle
by
měly
mít
minimální
tloušťk
Nikdy nedávejte
zavázané
pytle
mimonebo
černé
kontejJsou-li
použity
pytle
z
tenčího
materiálu,
je
nutné
•
Před
apropo manipulac
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
•
dezinfekční
gel.tak zdraví odpadu.
a0,2
zavázaný
pytel
až
pak
dejte
do
černého
• středkem
Nikdy
nenechávejte
mimo
sběrnou
nádobu.
ruce
mýdlem
teplou
nery. Chráníte
„popelářů“.
takové
obaly
zdvojit.
Plastový
pytel
proto
vložte
ho komunálního
Vždy je ale předtím
vložte
mm. odpad
Po
naplnění
(nejpozději
však ado
24
Chráníte
tak zdraví
„popelářů”.
•
• Ukládáníošetřete
odpadu do
• Buďte
ohleduplní.
kontejneru
směsný
komunální
Chráníte
tak
zdraví
„popelářů”.
Před a po
manipulaci
sna
odpadky
si pokaždé
pečlivě
Před a do
po plastového
manipulaci sobalu
odpady
si pokaždéještě
umyjte
ještě
do druhého
pytle
azavažte
zavažte.
a následně
do•dalšího
pytel
pevně
aodpad.
na povrchu
a jeho
konečné ods•
mýdlem
amanipulaci
teploupytle
vodou
nebo
použijte
Nikdy
odpad
mimo
nádobu.
Před
anenechávejte
po
sošetřete
odpadky
sisběrnou
pokaždé
pečlivě
pečlivěplastového
ruce mýdlem
a teplou
vodou
nebo
použijte umyjte•ruce
Povrch
vnějšího
dezinfekčním
proobalu,
který
pevně
zavážete.
fekčním
prostředkem.
kálních možností be
dezinfekční
gel. ruce
Chráníte
tak
zdraví „popelářů”.
umyjte
mýdlem
apytel
teplou
nebo
použijte
dezinfekční
středkem
a zavázaný
až vodou
pak dejte
do
černého
komunálního
odpad
• Nikdygel.
nedávejte zavázané pytle mimo černé
kontejmateriálu,
je•
• Buďte
ohleduplní. • Jsou-li použity pytle z tenčího
• Před
a po manipulaci
skomunální
odpadky siodpad.
pokaždé
pečlivě
dezinfekční
gel.
• Buďte nery.
ohleduplní.
kontejneru
na
směsný
níky,pytel
kteří nakládají
Chráníte tak zdraví „popelářů“.
takové obaly zdvojit. Plastový
proto v•
občany.
ruce mýdlemodpad
a teplou
vodou
nebo použijte
• umyjte
Buďte
ohleduplní.
Nikdy nenechávejte
mimo
sběrnou
nádobu.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
ještě do druhého
pytle
a zavažte.
dezinfekční
Chráníte takgel.
zdraví „popelářů”.
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
•
Povrch
vnějšího
pytle
ošetřete
dezinfekčním
•
• Buďte
Před a ohleduplní.
po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
dezinfekční gel.
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do
umyjte ruce mýdlem a teplou
vodou
nebo
použijte
s obce
v
karanténě:
• Buďte ohleduplní.
na směsný komunální odpad.
dezinfekčníkontejneru
gel.
• V územích
nebomimo
obcích,sběrnou
kde byla vn
• Nikdy nenechávejte
odpad
• Buďte ohleduplní.

COVID-19
vyhlášena karanténa, je
Chráníte tak zdraví
„popelářů”.
s obce
v ka
zhodnocení rizik pro
pracovníky
sv
• Před a po manipulaci
s odpadky
pokaždé
Důležité upozornění:
• Specifická
opatření prosityto
případ
•sVvodou
územích
neb
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem
či ruce mýdlem
úřad poakonzultaci
s
orgánem
umyjte
teplou
nebo
p
obce
vochr
ka
COVID-19 vyhl
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu
osob!
dezinfekční
gel.a svozovými firmami.
•V
územích neb
zhodnocení
riz
• Buďte ohleduplní.
Důležité upozornění:
•sCOVID-19
Specifická
opa
obce vvyhl
ka
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
zhodnocení
riz
úřad po konzu
Důležité
upozornění:
• Specifická
opa
a
fi
odvozem vyčkejte až do ukončení
nouzového
stavu a zákazu volného pohybu osob!
V svozovými
územích neb
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
úřad
po konzu
COVID-19
vyhl
vyh
a
svozovýmiriz
fi
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!
zhodnocení
Důležité upozornění:
• Specifická opa
s
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
úřad po konzu
a svozovými fi
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!
•V
C
z
Důležité upozornění:
•S
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
ú
a
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

22

ZPRAVODAJ 1/2020

Obec Lukavice

odpadem
v době v době
andemie
adem
v době

emie

s Domácnosti s potvrzenou nákazou
s Domácnosti s minimálně jeDnou
s Domácnosti s potvrzenou
nákazou
lně osobou
jeDnou v povinné
nemocí
coviD-19:
nařízené
nemocí coviD-19:
řízené
karanténě:
• Odpady netřiďte.

• Odpady netřiďte. s Domácnosti
• Veškerýsodpad
(včetně roušek,nákazou
respirátorů, rukavic a ka• Odpady
netřiďte.
potvrzenou
sti
s minimálně
jeDnou
pesníků) odrukavic
osob s a
prokázaným
onemocněním
Veškerýrespirátorů,
odpad (včetně
roušek, respirátorů,
ka• Veškerý odpad (včetně•roušek,
rukavic
nemocí COVID-19
coviD-19:
povinné
nařízené
ukládejte do plastového pytle na odpady.
pesníků) od
osob s prokázaným
onemocněním
a kapesníků)
od osob v karanténě,
u kterých
není
respirátorů,
rukavic
• Plastové
pytle
by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
ně:
COVID-19 ukládejte
do plastového
pytle na
odpady.
onemocnění COVID-19,
ukládejte• do
ně, prokázáno
u kterých není
Odpady netřiďte.

naplnění
(nejpozději
však
• Plastové pytle by měly mít minimální
tloušťku
0,2 mm.
Po do 24 hodin) pytel pevně zavažte
plastového pytle na odpady.

-19, ukládejte do
• Veškerý odpad
(včetně
roušek,
respirátorů, rukavic
a kaďte.
a na povrchu
ošetřete
dezinfekčním
prostředkem.
naplnění
(nejpozději
pytel pevně
zavažte
• Plastové pytle by měly mít
minimální
tloušťku však do 24 hodin)
pesníků)
od
osob
s prokázaným
onemocněním
• Jsou-li
použity
pytle z tenčího
materiálu, je třeba takové
d
(včetně
roušek,
respirátorů,
rukavic
a
na
povrchu
ošetřete
dezinfekčním
prostředkem.
0,2
mm.
Po
naplnění
(nejpozději
však
do
24
hodin)
mální tloušťku
COVID-19
ukládejte
plastového
odpady.
obaly zdvojit.
Plastový
protona
vložte
ještě do druhého
od
osob
v24
karanténě,
není
• Jsou-li
použity
pytle
z tenčího materiálu,
jedo
třeba
takovépytelpytle
pytel
zavažte ua kterých
na
povrchu
ošetřete
dezinji však
dopevně
hodin)
pytle
zavažte.
• Plastové
pytle
bya měly
fekčním COVID-19,
prostředkem.
obaly zdvojit.
Plastový
pytel proto
vložte
ještěmít
do minimální
druhého tloušťku 0,2 mm. Po
emocnění
ukládejte
do
hu
ošetřete
dezin• Povrch vnějšího
pytle
dezinfekčním
prostředkem
naplnění (nejpozději
však do
24ošetřete
hodin) pytel
pevně zavažte
• Jsou-li
použity pytle z tenčího
pytle amateriálu,
zavažte. je nutné
ytle
na odpady.
a zavázaný
pytel
až pak dejte
do černého kontejneru na
takové
obaly
zdvojit.
Plastový
pytel
proto
vložte
a
na
povrchu
ošetřete
dezinfekčním
prostředkem.
•
Povrch
vnějšího
pytle
ošetřete
dezinfekčním
prostředkem
emateriálu,
by měly je
mít
minimální tloušťku
nutné
komunální
odpad.
ještě
dovložte
druhého však
pytle ado
Jsou-li
pytle
z tenčího
materiálu,
je třeba takové
azavažte.
zavázaný
dejtepoužity
dosměsný
černého
kontejneru
na
pytel
proto
aplnění
(nejpozději
24 hodin)pytel až• pak
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chrání• Povrch vnějšího pytle ošetřete
dezinfekčním
prosměsný
komunální
odpad.
obaly
zdvojit.
Plastový
pytel
proto
vložte ještě do druhého
e.
avažte
a na povrchu ošetřete dezinte
tak
zdraví
„popelářů“.
středkem a zavázaný pytel
až pak
dejte do černého
• Nikdy
nenechávejte
odpad
sběrnou nádobu. Chránípytle amimo
zavažte.
dezinfekčním
proředkem.
• Buďte ohleduplní.
kontejneru na směsný komunální
odpad.
te tak zdraví
„popelářů“.
•
Povrch
vnějšího
ošetřete dezinfekčním
prostředkem
pak
dejte
do
černého
y pytle
z tenčího
materiálu,
jemimo
nutné
• Před apytle
po manipulaci
s odpadky si pokaždé
pečlivě umyjte
• Nikdy
nenechávejte
odpad
sběrnou nádobu.
• Buďte
ohleduplní.
ní odpad.
a
zavázaný
pytel
až
pak
dejte
do
černého
kontejneru
na
ruce
mýdlem
a
teplou
vodou
nebo
použijte
dezinfekční
gel.
zdvojit.
Plastový
pytel
proto
vložte
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
•
Před
a
po
manipulaci
s
odpadky
si
pokaždé
pečlivě
umyjte
mo
sběrnou
nádobu.
směsný komunální
• Ukládáníodpad.
odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
ého
pytlea apo
zavažte.
• Před
manipulaci s odpadky
si
pokaždé
pečlivě
ruce mýdlem a teplou
vodou
nebo
použijte
dezinfekční
a jeho
konečné
odstranění
by však
mělo vycházet
• Nikdy
nenechávejte
odpad
mimogel.
sběrnou
nádobu.
Chrání- z loumyjteošetřete
ruce mýdlem
a •teplou
vodou
nebo použijte
ho pytle
dezinfekčním
pro-odpadu
Ukládání
do sběrné nádoby,
svoz
odpadu
y sidezinfekční
pokaždé pečlivě
kálních
možností
bezpečného odstraňování směsného
te
tak
zdraví
„popelářů“.
gel.
avázaný pytel až pak dejteado
černého
jeho
konečné
odstranění
by
však
mělo
vycházet
z
loodou
neboohleduplní.
použijte
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracov• Buďte ohleduplní.
• Buďte
směsný
komunální odpad.
kálních možností bezpečného odstraňování
směsného
níky, kteří nakládají
s odpady,
ale i pečlivě
rizika pro
ostatní
•
Před
a
po
manipulaci
s odpadky
si pokaždé
umyjte
ávejte odpad mimo sběrnou
nádobu. odpadu a minimalizace
komunálního
občany.rizika pro pracovruce
mýdlem
a
teplou
vodou
nebo
použijte
dezinfekční
gel.
draví „popelářů”.
níky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
•
Ukládání
odpadu
do
sběrné
nádoby,
svoz
odpadu
občany.
nipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lomýdlem a teplou vodou nebo použijte
kálních možností bezpečného odstraňování směsného
el.
s obce
v karanténě:
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovplní.
níky, kteří
s odpady,
ale i rizika
pro onemocnění
ostatní
nebonakládají
obcích, kde
byla v důsledku
výskytu
s obce v karanténě: • V územích
COVID-19
vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
občany.
zhodnocení
rizik
pro pracovníky
svozových firem i obyvatel.
• V územích nebo obcích, kde byla
v důsledku
výskytu
onemocnění

:
• Specifická
opatření opatření
pro tyto případy
by měl stanovit místně příslušný
COVID-19 vyhlášena karanténa,
je nutné přijmout
na základě
sběrný dvůr,
s jeho odnosem
či pracovníkyúřad
po konzultaci
orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
zhodnocení
rizik pro
svozových
firem isobyvatel.
a svozovými
a zákazu•volného
pohybu
osob!pro tyto případy
Specifická
opatření
by měl firmami.
stanovit místně příslušný

v ochrany
karanténě:
úřad po konzultaci sobce
orgánem
veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

eho odnosem či
ho pohybu osob!

s

• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.
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