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Milí čtenáři,
vítejte u letošního prvního čísla občasníku.
Rok 2020 se předvádí jako extrémní
a zkouší na nás, co všechno vydržíme a uneseme.
O to víc je příjemné dopřávat si pohodu, odpočinek,
procházky v přírodě a nechat chaos tam venku,
ať si žije svým životem.
Nadcházející podzim nám svými barvami
bude laskavě ukazovat cestu.

2020 – rok pro všechny náročný
Nejdříve veřejné poděkování všem dárkyním roušek, které nezištně pomohly
zvládnout výjimečnou jarní situaci. Moc děkuji paní Evě Vysoudilové, paní Ireně
Musilové, paní Miladě Hromadové, paní Ivaně Hamplové, paní Věře Helové, paní
Svatavě Močkorové, paní Veronice Hrubé, paní Ludmile Volfové, paní Miluši
Strykové, paní Evě Borovičkové z Lukavice, paní Bohuslavě Kovalské, paní
Jiřině Pruckové, paní Haně Bukovské, paní Jiřině Tiché z Vlachova, paní Daniele
Žákové, paní Mileně Urbáškové, paní Lence Kotrlové, paní Anně Theimerové ze
Slavoňova. Děkuji moc také paní Kateřině Obšilové a paní Ireně Musilové za
zajištění nákupů nebo obědů starším spoluobčanům. Velké poděkování patří také
všem, kteří pomohli zvládnout nelehkou situaci seniorům i juniorům v rodinách,
blízkém okolí nebo se dobrovolně nabídli k pomoci. Věřím, že s jarními
zkušenostmi zvládneme také nastupující období podzimní, které žel bude bez
tradičního odpoledne seniorů a rockového večera se skupinou STRAM. Také
odložené vítání občánků proběhne po krajských a senátních volbách jinak než
doposud.
I přes těžkosti, které nám koronavirus způsobuje, jsme investičně nezaháleli a s
ohledem na předpokládané výpadky daňových příjmů se v tomto roce rozhodli
pro tyto investice : oprava rozvodů topení v MŠ ( 184 tis. Kč ), oprava sociálního
zázemí v hasičské zbrojnici v Lukavici ( 512 tis. Kč ), další etapa opravy
sakrálních památek, tentokrát Kříž v poli na Libivou a Boží muka v Lukavici před
č.p. 51 ( 230 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč dotace od Olomouckého kraje ), vybudování
první etapy víceúčelového sportovního hřiště v Lukavici ( 442 tis. Kč, z toho 200
tis. Kč dotace od Olomouckého kraje ), oprava chodníku a nový plot zahrady MŠ
( 291 tis. Kč ), další etapa výměny poklopů kanalizačních šachet nebo vpustí v
Lukavici, Vlachově i Slavoňově ( 227 tis. Kč ), odizolování základů ZŠ vnitřní
část suterén – jídelna, šatna, soc. zázemí ( 304 tis. Kč ), výměna kotlů k vytápění
školní kuchyně a MŠ ( 345 tis. Kč ). Na přelomu září a října začne druhá etapa
oprav chodníků v Lukavici, nový mezi paneláky, předláždění chodníku od
křižovatky na návsi k autobusové zastávce, nový na návsi a za kapličkou (celkem
986 tis. Kč, z toho 262 tis. Kč dotace od Olomouckého kraje). Ve stejné době by
se měl instalovat lis na shrabky v čistírně odpadních vod v Lukavici (335 tis. Kč)
a do konce roku položit finální povrch komunikace u stavebních parcel v Lukavici
Na Šanovské (968 tis. Kč, z toho 800 tis. Kč dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj). Ještě na podzim by mělo být dokončeno víceúčelové sportovní hřiště v
Lukavici (odhad 900 tis. Kč) V době uzávěrky vydání občasníku ještě běžela lhůta
pro podávání nabídek k realizaci závěrečné etapy, tři nabídky však již byly
zaevidovány.
Několik projektantů pracuje na dokumentacích k rekonstrukci chodníku včetně
autobusové zastávky ve Vlachově, rekonstrukci a prodloužení chodníku v
Lukavici od křižovatky na návsi podél komunikace okolo ohrady a dále směrem

k potoku. Pracuje se také na projektu víceúčelového sportovního hřiště ve
Slavoňově (získali jsme dotaci od Olomouckého kraje ve výši 400 tis. Kč),
projektu stavebních parcel ve Slavoňově v lokalitě Za školou, projektu zastřešení
terasy u sokolovny v Lukavici, projektu k odstranění stavby č. p. 20 ve Vlachově,
kterou obec získala do svého vlastnictví. Zvláštní důležitost má příprava projektu
k rekonstrukci celé budovy KD Slavoňov, tedy včetně knihovny, výdejny a
posilovny. Projektanti se také zabývají dalším, zejména bezpečným využitím
nádrže ve Slavoňově a připravují studii k posouzení vize k vybudování chodníků
spojující nejen Lukavici a Vlachov, ale také Vlachov a Slavoňov.
Obec ve spolupráci se společností Ekoservis Zábřeh – Separex, připravuje pilotní
projekt třídění komunálního odpadu s jeho odvozem svozovou firmou. Pro
vyzkoušení byly vybrány bytovky v Lukavici Na Koreji, kde to mají občané s
odpadem v této chvíli nejkomplikovanější. Věřím, že výsledkem jednání bude v
dohledné době umístění nádob na tříděný odpad.
Realizujeme nebo plánujeme hodně věcí. Podle toho, jak se bude vyvíjet výše
našich příjmů se rozhodne o prioritách. Naší momentální výhodou je však prodej
stavebních parcel v Lukavici. I když COVID udělal čáru přes plány řady zájemců
o koupi parcely, jsou v této chvíli tři pozemky prodány a u jednoho podepsána
smlouva. U zbývajících sedmi pozemků jsou zastupitelstvem schváleni zájemci,
kterým se, věřme, brzy podaří doladit podmínky zejména s bankami a budou moci
koupi pozemku uskutečnit.
Povodí Moravy, správce toku Slavoňovského potoka, připravuje projekt opravy a
optimalizace toku v obydlených částech Lukavice, Vlachova a Slavoňova.
Vzhledem ke stavu potoka, a tedy nutnosti rychlé realizace akce, žádám všechny
oslovené vlastníky dotčených pozemků k potvrzení souhlasu s provedením úprav
a o jeho odeslání projektové firmě nebo doručení na obecní úřad. Pokud
nebudeme váhat, je šance zahájit práce už příští rok.
Blíží se čas hodů a s nimi spojené časté dotazy k jejich termínu, zejména v
Lukavici, pokud se neshoduje s Leštinou. Dovolím si proto ve spolupráci s
pamětníky a rodáky stručné vysvětlení: hody vycházejí především z církevní
historie a tradic našich předků. My jsme Lukavice, obec samostatná, hrdá a
nezávislá na jakékoli jiné obci. Velké hody slavíme na sv. Václava, tedy 28. září.
Pokud datum nevyjde zrovna na neděli a sv. Václava je pondělí, úterý nebo středa,
ctíme hody v neděli předcházející těmto dnům. V případech, kdy je sv. Václava
ve čtvrtek, pátek nebo sobotu, jsou hody v neděli následující. Nehledejme v tom
nic jiného než snahu užít si tuto sváteční neděli co nejblíže k patronovi
lukavických hodů sv. Václavovi. V tomto roce se s Leštinou termínově
neshodneme, protože tam se slaví hody vždy první neděli po sv. Václavovi, letos
tedy 4. října.
Pro zajímavost malé hody jsou v Lukavici v červenci na sv. Cyrila a Metoděje, ve

Vlachově ctíme hody třetí říjnovou neděli a ve Slavoňově většinou poslední
říjnovou neděli (s ohledem na Památku zesnulých).
Přeji všem hezký, klidný a zdraví plný podzim.

Laďa Velický

Nový školní rok v naší škole
začal radostně s novými prvňáky a taky šesti nováčky ve školce mateřské, ale
hlavně jsme se všichni sešli v naději, že nebude nutné jej přerušit jako ten
minulý. V tomto ohledu bychom ještě rádi dodatečně veřejně poděkovali
rodičům za spolupráci s učením na dálku.
Novinkou je u nás hlavně zahrada. Její realizace byla podmíněna využitím
k učení i ke hře v souladu s přírodou.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat obci za stavební úpravy, které
vyřešily přístupové cesty, schodiště do MŠ a jeho zastřešení.

Josef Čapek, Zahradníkův rok

Ve školce se budeme na podzim věnovat projektovým dnům. Čeká nás výlet do
ZOO Olomouc, návštěva Dramacentra Olomouc v rámci primární prevence
rizikového chování a také již tradičním výjezdům na dopravní hřiště do
Mohelnice, a výlet za poznáním přírody a okolí Slavoňova, plavecký výcvik
a mnohé další.
Děkujeme, že naši školu podporujete ať už dobrým slovem či jinou pomocí.
Nezapomeňte, že jsme vám otevřeni a rádi vás kdykoliv uvidíme.
Kolektiv Základní školy a Mateřské školy Lukavice

HASIČI LUKAVICE
Letošní rok začal výměnou hydrantu u hasičské zbrojnice.
Obec nám pořídila nový hydrant, který ulehčí a urychlí
napouštění vody do cisterny.
V únoru jsme se pustili do bourání kuchyně a sociálních
zařízení v hasičské zbrojnici. Obec Lukavice schválila
rekonstrukci, a tak jsme se pustili do bouracích prací. Pak už
nastoupily firmy a dělalo se maximum, aby vše bylo hotové
do oslav svátku sv. Floriána. Bohužel ale přišla pandemie
koronaviru a všechny veřejné akce byly zrušeny a zakázány. I přesto jsme
s přestavbou pokračovali a výsledek určitě stojí za to. Snad se o tom příští rok
přesvědčíte sami.

Nezaháleli jsme ani v rozšiřování svých znalostí a dovedností. Proběhlo školení
první pomoci, byli jsme pomáhat v lese s přípravou kůlů na oplocenku, takže
jsem si procvičili práci s motorovou pilou.

Při bleskových povodních jsme byli pomáhat s čerpáním vody v Dlouhé Loučce.
Kvůli pandemii koronaviru neproběhl ani jarní úklid v rámci Ukliďme Česko. Byl
přesunut na podzim na 19. září 2020.
Přesnější informace budou včas zveřejněny.

Kam s odpadem
aneb opakování matka moudrosti
Systém nakládání s odpadem je dnes postavený na třídění a až na závěr to,
co po vytřídění zbyde je tzv. zbytkový komunální odpad. Ten odevzdáváme
na sběrných místech, která máme v obci celkem čtyři. Po jednom ve Vlachově
a Slavoňově a dvě v Lukavici. Jedno u paneláků a další v ohradě u garáží. Sběrné
místo u paneláků je otevřené stále, ostatní sběrná místa mají své otevírací
hodiny, neboť jejich stálé otevření se jaksi neosvědčilo… Obec má svozové
vozidlo a zajišťuje si svoz odpadů na skládku a svoz některých vytříděných
komodit sama, čímž je tento systém značně úsporný a máme jeden z nejnižších
poplatků za odpad v okolí, a to obcí nedotovaný.
Zbytkového komunálního odpadu máme 140 kg/občana a rok, opět ve srovnání
s okolními obcemi s popelnicovým systémem ho máme suverénně nejméně.
Za zpětný odběr vytříděného odpadu obec dostává finanční odměnu od spol.
EKO-KOM. Příjmy za odevzdaný vytříděný odpad se vrací do systému a snižují
jeho náklady.
Co a jak třídíme:
Kovy odkládáme do k tomu určených kontejnerů.
Sklo čiré i barevné taktéž.
Papír odkládáme do modrých kontejnerů – krabice je
vhodné rozložit, zbytečně zabírají místo. Školní sběry
papíru se momentálně nepořádají, protože o papír
jako komoditu je malý zájem.
Nápojové kartony třídíme do oranžových pytlů.
Plasty patří do žlutých pytlů. Opět – plasty i krabice od nápojů sešlápněte, ať
ušetříte místo. Pytlový sběr probíhá povětšinou poslední pátek v měsíci.
Přibyly sběrné nádoby na jedlý olej z domácností, kam můžete odložit v PET
lahvích použitý olej z fritéz apod.
Dále máme v každé místní části umístěný kontejner na zelený odpad ze zahrad
a bio odpad z domácností. Přednostně využívejte, kdo máte, zahradní
kompostéry. Odevzdaný zelený odpad se sváží do „Hájíčka“ a zde si jej přebírá
svozová firma s konečnou stanicí v kompostárně v Polici. Proto žádáme některé
z vás, nekažte to a nemaskujte větvemi stavební odpad, což jsou i např. palety.
Je to komunitní systém a platíme ho všichni.
Tímto jsme se dostali k odpadu stavebnímu, ten do tohoto systému vůbec
nepatří a každý je povinen si jej likvidovat na své vlastní náklady. Odkazujeme
např. na možnost nechat si po dobu stavby přistavit kontejner ze Separexu
Zábřeh.

Součástí odpadového systému je i odpad objemný, sváží se 2x ročně
vyhlášeným mobilním svozem. Pro naše občany je v těchto dnech zdarma
zajištěný komfortní svoz objemného odpadu obecní Avií, což je bonus málokde
běžný. Spolu s tímto sběrem probíhá i sběr elektroodpadu a nebezpečného
odpadu. S elektroodpadem nemusíte čekat a je možné oslovit hasiče v Lukavici,
kteří na základě smlouvy se společností ELEKTROWIN elektroodpad sbírají.
Pneumatiky nepatří do žádného sběru v obci. Patří do autoservisů, které je
odebírají. Pokud je (někteří) odhodíte k ohradě, obec za ně platí a prodražuje se
celý systém.
A nyní ožehavé téma, neboť se blíží topná sezóna a s ní popel. Naléhavě
žádáme, nechte popel před odložením do kontejneru řádně vychladnout!
Několikrát už se stalo, že kontejner zahořel díky žhavému popelu a odpadu,
který v něm neměl co dělat. Vodou prolitý kontejner je pak pěkně těžký a na
skládce jeho tíži náležitě ocení, o jeho následné opravě ani nemluvě. Díky této
opakující se patálii byl odstraněn kontejner od paneláků na „Koreji“,
protože další hořící kontejner u nově revitalizovaného domu si nikdo na triko
nevezme :(
Ozývá se volání po modernizaci systému, tedy popelnice na komunální odpad
v každém domku, více nádob na tříděný odpad, svoz svozovou firmou. Pokud si
to budou občané skutečně přát, proč ne? Odborníci na odpady se však diví,
proč chceme měnit fungující nízkonákladový systém s vysokým podílem
vytříděného odpadu a nízkým podílem zbytkového komunálního odpadu.
V současnosti se připravuje se svozovou firmou pilotní projekt právě pro
obyvatele na „Koreji“, jeho spuštění zdržel koronavirus. Zjistíme si v něm reálné
náklady na likvidaci odpadu a potom můžeme uskutečnit anketu mezi občany
o zavedení nového systému likvidace odpadu závislého technicky i finančně
na podmínkách svozové firmy. Do současné výše poplatku 400 Kč/osobu se už
s největší pravděpodobností nevejdeme.
Když už jsme u poplatku, musíme si být vědomi toho, že ať už budeme mít
jakýkoli systém, poplatky prostě porostou, a to zejména za skládkování, které
však má být do budoucna zcela zrušeno….
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