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Milí čtenáři,
jaro je v plném proudu.
Veškerá příroda kypí životem.
Ozývají se výkřiky ptačí radosti
a štěbetání nebere konce.
Pestré barvy květů a koberce šťavnaté zelené trávy,
probouzejí k životu i naše srdce
a osvěžují mysl.
Stejně jako příroda tvoří nové květy,
tvoříme i my.
Nová setkání…na Oslavě sv. Floriána, u Kácení máje, při Posezení
na hřišti…, přejeme Vám příjemné čtení.

Nastartovali jsme...
Ke konci minulého roku jsme schválili rozpočet obce na rok 2019 ve výši 12,9
mil. Kč na straně příjmů i výdajů a na prvním letošním jednání zastupitelstva byl
schválen Program obnovy a rozvoje na léta 2019–2022, ze kterého vychází Plán
investic pro tento rok.
Byly zkolaudovány nové šatny při sokolovně v Lukavici a jsou již plně využívány.
Oprava zasedací místnosti v budově OÚ finišuje a brzy bude hotovo. Stejně tak
je ve finále rekonstrukce klubovny SDH ve Slavoňově. Maluje se, vybavuje se a
probíhají parkové úpravy. Hned jak nám počasí dovolilo, realizovali jsme další
výměnu nejvíce poškozených poklopů splaškové a vpustí dešťové kanalizace,
tentokrát ve větším počtu v Lukavici.
Proběhlo výběrové řízení na výstavbu inženýrských sítí k 10 RD na Šanovské
v Lukavici. Přihlásily se tři společnosti s vyrovnanými finančními nabídkami.
Jako ekonomicky nejvýhodnější vyšla nabídka společnosti EKOZIS ze Zábřehu.
Výsledky výběrového řízení i smlouva o dílo v hodnotě 7,2 mil. Kč s vítězným
uchazečem, byly schváleny na dubnovém jednání zastupitelstva.
Začaly opravy nejvíce poškozených sakrálních památek, Sloupu Svaté Trojice
ve Slavoňově u letiště a Rychtářských božích muk v Lukavici na Šanovské.
Zahájili jsme tedy ve vysokém tempu, ve kterém nepolevíme :-)
Přeji hezké jaro a těším se na setkání při nadcházejících akcích.
Laďa Velický

-----------------

Plán zasedání zastupitelstva obce v letošním roce
Čt
Čt
Čt

13.6.2019 místo bude upřesněno
12.9.2019 místo bude upřesněno
12.12.2019 místo bude upřesněno
Zasedání jsou veřejná.

PLÁN OBNOVY A ROZVOJE
– LUKAVICE, VLACHOV, SLAVOŇOV
2019–2022
Plán zahrnuje záměr investičních akcí, nad rámec běžného chodu obce a
obecního úřadu, kterým jsou např. odpadové hospodářství, pitná voda, ČOV,
lesní hospodářství, dopravní obslužnost, údržba budov, komunikací a zeleně,
podpora ZŠ a MŠ, zájmových skupin a spolků, podpora kulturních akcí a zájezdů
za sportem, kulturou nebo poznáním.
Zajištění nových stavebních parcel včetně inženýrských sítí ve Slavoňově.
Vybudování cyklostezky Vlachov – Květínská křižovatka
Dokončení oprav kulturního domu ve Slavoňově, vedoucích k jeho
pravidelnému využívání.
Oprava sakrálních staveb nacházejících se v katastrech obcí Lukavice, Vlachov,
Slavoňov
s vybudováním naučné stezky.
Realizace oprav vnějších omítek na obecních budovách v Lukavici, Vlachově a
Slavoňově.
Opravy a stavby chodníků v Lukavici a Vlachově.
Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v Lukavici a Slavoňově.
Zdokonalení odpadového hospodářství, výstavba technického dvora se
zázemím pro obecní techniku v Lukavici.
Doplnění nebo zřízení volnočasových zón s prvky pro děti i dospělé v Lukavici,
Vlachově, Slavoňově.
Rekonstrukce křižovatky s revitalizací návsi v Lukavici.
Stavba domu pro seniory v Lukavici.
Přestavba nevyužitých nebytových prostor v Lukavici a Slavoňově na obecní
byty
Schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 14.2.2019, usnesením č.3/3/2019.
--------------------------POZVÁNKA

SDH Slavoňov Vás srdečně zve na
KÁCENÍ MÁJE
hřiště Slavoňov 1.6.2019 v 15 hodin

Plán investic na r. 2019
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

vybavení přístavby šaten Sokolovna Lukavice
vybavení a kolaudace klubovny SDH Slavoňov
oprava a vybavení zasedací místnosti OÚ
vybudování inženýrských sítí v Lukavici – Šanovská
(včetně prodeje stavebních parcel)
oprava Svaté Trojice ve Slavoňově u letiště (požádáno o dotaci)
oprava Rychtářských božích muk v Lukavici na Šanovské
volnočasové prvky pro děti i dospělé L, V, S
oprava chodníku před paneláky k nádraží v Lukavici
(podle výsledku žádosti o dotaci)
víceúčelové sportovní hřiště Lukavice (podle výsledku žádosti o dotaci)
dokončení projektu akumulace dešťové vody hřiště Lukavice (stavební
povolení, žádost o dotaci)
příprava opravy fasády víceúčelové budovy v Lukavici
příprava projektu opravy hasičské nádrže ve Slavoňově
příprava projektu oprav KD Slavoňov
příprava projektu cyklostezky vlachovský Roudník – květínská křižovatka
příprava projektu inženýrských sítí 10 stavebních parcel ve Slavoňově

---------------------------POZVÁNKA

Hospůdka na hřišti ve spolupráci s obcí pořádá zájezd
Muzikál na ledě „POPELKA“ + VÁNOČNÍ TRHY V BRNĚ
v sobotu 7.12.2019
Plánovaný odjezd v 11.00 hod. z Lukavice, návrat v cca 22.00 hod.
Do poloviny května je možné zakoupit si lístek v Hospůdce na hřišti.
Vybíráme 1.000, - Kč (890 Kč vstupenka, 110 Kč doprava – doplácí obec)
T: 731 107 632

NOVINKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Poslední zprávou ze školky a školy v Lukavici byla pozvánka na vánoční jarmark.
Od té doby však uplynulo mnoho času. Jako každý jsme si i my s přelomem roku
trošku zabilancovali – co se nám povedlo a co bude dál? Dovolíme se s Vámi o
naše myšlenky podělit.
S radostí jsme si užívali a užíváme opravenou školku, nová okna, prostorný
ateliér ve škole, dovybavenou žákovskou kuchyňku... Děkujeme srdečně obci i
projektu Mistři, z něhož se nám podaří občas něco zakoupit k obohacení výuky.
Nyní však naše veškeré plány a myšlenky se ubírají k budování školní zahrady,
která by měla být centrem poznání, přirozeným přírodním prostředím, kde
můžeme poznávat zákonitosti přírody a s badatelským přístupem ji objevovat.
Zároveň však místem, kde můžeme odpočívat, relaxovat, a především si hrát.
Tenhle náš společný sen si snažíme s dětmi plnit. Chce to však spolupráci,
otisknout do snu své vlastní představy, ale zároveň respektovat představy
druhých není úplně jednoduché, ale nakonec se nám podařilo projekt „vyladit“
a můžeme se (opět společně) pustit do realizace.
Proces vytváření návrhu zahrady byl pro nás velmi důležitý, právě z pohledu
vnímání druhých a vzájemné spolupráce a pomoci. A tohle je něco, co nás ve
škole baví. Vnímáme změnu ve vnímání dětí, které se postupně obrací od svého
JÁ k MY. Je velkou výhodou právě malotřídních škol, že tohle prožívání probíhá
v přirozeném, takřka rodinném prostředí. Máme radost, že Vaše děti myslí více
na druhé než na sebe a projevují vůči okolnímu světu empatické cítění.
Důkazem je nám jejich potřeba řešit problémy, které se týkají nás všech, jako je
třídění odpadu, úklid rodné vesnice, zkrášlování společných prostor, potřeba
pomáhat slabším... My se snažíme tyto jejich potřeby podporovat řadou
projektů – nedávno jsme sklidili velký obdiv na festivalu Jeden svět v Olomouci,
kde paní moderátorka nevěřila, jaký mají děti přehled a jak dovedou
diskutovat. Od těch nejmladších až po nejstarší třídu jsme vyrazili do
Dramacentra Olomouc a byli součástí různých příběhů a od lektorů se nám
dostalo dalšího pozitivního hodnocení, jež si dovolujeme sdílet: Vaše děti jsou
kreativní, přátelské, empatické, respektující, zajímavě a konstruktivně řeší
mimořádné situace, třídní prostředí je přátelské až rodinné, dobrá spolupráce i
ve smíšených třídách s pozitivním klimatem kolektivu.
Co víc si přát? Vaši podporu, sounáležitost a radost z vědění a ze života! Mějte
krásné jaro! Vše dobré Vám přejeme z lukavické školky a školy a těšíme se na
společný čas nejen na NAŠÍ + VAŠÍ zahradě.
PS: chcete-li se k nám přidat, přijďte k zápisu do školky 9. a 10. května. Pro
podrobnosti sledujte náš web a plakáty.

-----------------------OZNÁMENÍ

Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY v Lukavici
se uskuteční 9.-10.5.2019 od 15 do 16,30 hod.
v budově MŠ.

-----------------------OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Lukavice vybírá do 31.5.2019 poplatky ze psů, pronájmy
za obecní pozemky a vodné – podrobněji viz. str.11.
Vítání občánků se uskuteční 8.6.2019 ve 14.00 hod. v budově mateřské
školy. Do života bude přivítáno celkem 12 nových občánků.
P.S. Rodiče dostanou osobní pozvánku.
Volby do Parlamentu EU nás čekají ve dnech 24.-25.5.2019.

Hospůdka na hřišti pořádá pro malé i velké
v sobotu 29.6.2019

KOUZELNOU
STEZKU...

Start na kouzelnou stezku je od 14:00 do 15:00
hodin na fotbalovém hřišti v Lukavici.
Čeká na Vás spousta zábavy, soutěží a překvapení.
Můžete se těšit
na skákací hrad, malování na obličej, jízdu na koních,
Pepeho balonky a na kolo štěstí.
K občerstvení si můžete dát makrely, živáňskou….

K tanci i poslechu hraje DUO Tylšar Uničov
Na Vaši milou návštěvu se těší pořadatelé.

HASIČI LUKAVICE
Letošní rok, co se výjezdů týče, se nese v poklidu. Snad tomu tak bude
i nadále ☺.
Statistika za loňský rok
2018: celkem 19 zásahů
(10x požár, 4x
autonehoda, 3x
technická pomoc a 2x
planý výjezd).
6. dubna jsme v rámci
akce „UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO“ opět
vyrazili uklidit přírodu.
Letos jsme se zaměřili na
úklid kolem řeky Moravy.
Sešlo se 20 dospělých a 5
dětí. Nasbírali jsme 46
pytlů odpadků. Určitě by bylo
lepší, kdyby se tyto akce
nemusely konat, ale stále je
v přírodě spousta vyhozených
odpadků.
Po akci jsme si opekli špekáčky
☺. Všem, kteří se s námi úklidu
zúčastnili, moc děkujeme.
Díky také patří Povodí Moravy,
které zařídilo materiál pro sběr
(pytle a rukavice) a odvoz
odpadu.

V zimě jsme se, kromě pravidelné údržby, věnovali výrobě domečku pro děti.
11. května při příležitosti oslav svátku sv. Floriána, na kterého Vás srdečně
zveme, si ho děti budou moci vyzkoušet „uhasit“ ☺.

-------------------POZVÁNKA

SDH Lukavice Vás srdečně zve
v sobotu 11.5.2019 od 15 hodin
do hasičské zbrojnice v Lukavici
na OSLAVU SVÁTKU sv. FLORIÁNA

OKÉNKO ZE SLAVOŇOVA
Co u nás nového? Oprava ,,boudy" na hřišti se pomalu blíží ke konci,
vidět ji na vlastní oči můžete hned na akci 1.6.2019. A také bych
chtěla poděkovat za krásné cesty za svařákem a vánoční atmosférou
do Olomouce, doufám že takové společné akce budou i nadále.
Něco málo z akcí v okolí:
Od 25-28.4.2019 nás čeká jarní Flora Olomouc (vstupné na místě 160
Kč, online 140 Kč.
8.června od 10.00h-Hanácké Benátky 2019, Litovel (vstupné 200 Kč,
náměstí)
15.června od 20.00 h. Michal David-Open Air Tour2019 Velké Losiny
9.srpna XV Litovelský Otvírák (vstup zdarma)
15-18.srpna letní etapa Flory Olomouc
13-24 srpen-Moravské Hrady 2019 Bouzov (vstupné od 690 Kč.)

MÍSTNÍ POPLATKY - 2019
poplatky se vybírají od 1. dubna 2019
1. poplatky splatné k 31.5.2019:
ze psů 100,- Kč/1 pes v rodinném domě; 200,- Kč/další pes
200,- Kč/1 pes v bytovém domě; 200,- Kč/další pes
Majitel psa má trvalý pobyt v obci, pes se přihlašuje od stáří 3 měsíců
podrobněji obecně závazná vyhláška č.3/2015

pronájmy zahrádek, pozemků – dle uzavřené smlouvy s obcí
vodné za r.2018 – dle spotřeby na vodoměru – 19,- Kč/m3 pro obyvatele
podrobněji Ceník služeb č.28

2. poplatky splatné k 31.10.2019:
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
– 400,- Kč/osoba s trvalým pobytem (týká se i cizinců)
- 400,- Kč/nemovitost bez osoby s trvalým pobytem
podrobněji obecně závazná vyhláška č.1/2018

stočné za r.2018 paušální platba 700,- Kč/obyvatele
podrobněji Ceník služeb č.28
Pozn.: Bytové domy mají jiný systém platby vodného a stočného přes svá společenství
vlastníků. podrobněji Ceník služeb č.28

Informace o výši poplatku:
Obecní úřad Lukavice

T: 583444151

E: ou.lukavice@seznam.cz

Platba:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Lukavice
- bezhotovostním převodem na účet obce u České spořitelny a.s. č.ú.: 1905640349/0800
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a adresu.

Odkazy:
Obecně závazné vyhlášky:
http://www.lukavicenamorave.cz/urednideska/kategorie/Vyhl%C3%A1%C5%A1ky+a+na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD?sejmuto=1
Ceník služeb č.28: http://www.lukavicenamorave.cz/uredni-deska/OULU0B00JB0W

REKLAMA

Kosmetika a Pedikúra Wendy
Vendula Linhartová
Lukavice 51
Tel: 724 83 07 49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEJSKAŘŮM
Žádáme pejskaře, aby
- měli v obci své svěřence na vodítku a pod
dozorem
- po nich uklízeli – sáčky jsou k dispozici na OÚ
- řádně zabezpečili svá obydlí, především
ploty a zamezili volnému pobíhání psů, které
je kvalifikováno zákonem jako týrání zvířat
(pes je vystaven nebezpečí a páníček postihu).
Tyto případy už řeší Krajská veterinární správa
ve spolupráci s Policií ČR.
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