duben 2019

ZPRÁVY OÚ Lukavice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Všem sponzorům
a hostům, kteří přispěli na zdárný průběh obecního plesu, který se
konal 16. 3. 2019 v restauraci Na Křižovatce v Lukavici.
Jarní posezení se seniory se uskutečnilo v sobotu 13. 4. od
14.00 hodin v restauraci Na Křižovatce v Lukavici. K tanci a poslechu hrála Pardubická šestka a program byl doplněn o vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ v Lukavici pod vedením paní Jany Louvarové
a country tance předvedl spolek Rikatado z Hlinecka. Tradiční
pálení čarodějnic v Lukavici se letos skuteční u hasičské zbrojnice,
podrobný program najdete v příspěvku SDH Lukavice.
Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 30. 4. 2019.
Výše poplatku je stanovena 500 Kč za osobu s trvalým pobytem
v naší obci, 500 Kč za rekreační objekt a slevy dle vyhlášky.
Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu řešíme
umístěním volně stojících velkoobjemových kontejnerů, do nichž
je možné odkládat bioodpad, jak z údržby veřejného prostranství,
tak ze soukromých pozemků.
Do volně stojících velkoobjemových kontejnerů
na bioodpad patří:
33 kompostovatelný odpad z údržby zeleně
(posečená tráva a listí, dřevní štěpka)
33 odpady ze záhonů, spadané ovoce
33 kuchyňský bioodpad rostlinného původu,
čajové sáčky, kávová sedlina
33 nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina a jejich zbytky
33 hlína z květináčů
33 piliny
33 drobné větvičky
Do volně stojících velkoobjemových kontejnerů
na bioodpad nepatří:
22 směsný komunální odpad
22 tekuté zbytky potravin (nápojů)
22 sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání
22 plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly
22 tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie
22 textilie, kůže, vlna,
22 větve, pařezy, dřevo (mimo štěpky)
22 papír, noviny apod.
22 uhynulá zvířata a živočišný odpad
22 jiné biologicky nerozložitelné odpady
22 pneumatiky a autodíly

Pro domácí kompostování si můžete stále pořídit zdarma na
základě smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéry
o objemu 900 litrů. Kompostéry si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
U základní školy je umístěn bílý kontejner na textil, obuv
a hračky. Do tohoto kontejneru můžete odkládat použité (případně i nové) oděvy a obuv, které jsou však stále nositelné.
Hračky mohou být odkládány jak měkké, tak tvrdé, opět však
ve stavu, kdy je lze ještě ke hraní použít. Uvedené komodity odkládejte do kontejneru čisté a zabalené. Komodity nesmí obsahovat stopy ropných látek a zeminy a nesmí být mokré, plesnivé
nebo zteřelé.
Do kontejnerů prosím neodkládejte průmyslové odstřižky
látek.
Ve sběrné ohradě v Lukavici je umístěn kontejner na sběr odloženého jedlého oleje a tuku výhradně rostlinného původu z domácností. Přepálené oleje a tuky výhradně rostlinného původu je
třeba přinést v uzavřených PET lahvích. Sběrem tohoto odpadu
významně pomáháte životnímu prostředí.
V rámci dotačního programu: „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ bylo na hřišti za
obecní úřadem v Lukavici zbudováno nové dětské hřiště skládající se z lanové pyramidy, šplhací sestavy a roztáčecího kolotoče.
Pardubický kraj poskytl dotaci ve výši 150 000 Kč. Celkové náklady na realizaci projektu byly 283 067 Kč.
V rámci dotačního programu: „Program obnovy venkova“
došlo k realizaci výměny oken a dveří na budově obecního úřadu
v Lukavici. Pardubický kraj poskytl dotaci ve výši 120 000 Kč. Celkové náklady na realizaci výměny oken a dveří byly 258 089 Kč.
Miloslav Stehno, starosta obce
Lukavický zpravodaj je vydáván na základě povolení
ministerstva kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK
ČR E 15353. Vydavatelem je Obec Lukavice - kulturní a školská
komise OÚ Lukavický zpravodaj vychází čtyřikrát do roka.
Jednotlivé příspěvky nejsou obsahově upravovány. Za obsah
článků od občanů redakční rada neodpovídá.
Redakční rada:
Ing. Markéta Hospodková, Zdenka Horská,
Miloslav Stehno, Bc. Dagmar Krčilová
Příští číslo vyjde: 07/2019, uzávěrka do 8. 7. 2019
e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz
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Výpis z usnesení Zastupitelstva
obce Lukavice konaného dne
28. 12. 2018 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet obce Lukavice na rok 2019 s příjmy
21 000 000,– a výdaji 21 000 000,–
2. Příspěvky jednotlivým organizacím na činnost v roce
2019
- ZŠ a MŠ Lukavice
energie (elektřina, voda) – 350 000,–
provozní náklady – 410 000,–
provozní náklady kuchyně a jídelny – 40 000,–
nákup nového sporáku – 130 000,–
- SDH Lukavice 130 000,–
- SDH Vížky 40 000,–
- SDH Výsonín 31 500,–
- TJ SOKOL Lukavice 92 000,–
- Svaz diabetiků Slatiňany 5 000,–
- Sova Výsonín 10 000,–
3. Žádost SDH Vížky o změnu čerpání poskytnutí finančních prostředků v jednotlivých položkách v roce 2018
4. Žádost SDH Lukavice o změnu čerpání poskytnutí
finančních prostředků v jednotlivých položkách v roce
2018
5. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části
území Pardubického kraje v období od 9. 12. 2018 do
14. 12. 2019 a úhradě nákladů s tím spojených
6. Smlouvu o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2016779/VB/1, Lukavice, st.č. 6, - knn – Petr Mrázek
8. Rozpočtové opatření č. 3

Výpis z usnesení Zastupitelstva
obce Lukavice konaného dne
28. 3. 2019 ve Vížkách
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Cenu vodného ve Vížkách dvousložková,
pevná sazba 250,– /rok a 30,– /m³
2. Veřejnoprávní smlouvu na úseku přestupků s městem
Chrudim
3. Záměr s převodem pozemků pod silnicemi III.tříd
k.ú. Lukavice p. p. 937, p. p. 940/25, p. p. 907/31,
p. p. 908/2, p. p. 908/3
k.ú. Vížky p. p. 498
4. Smlouvu o výpůjčce infopoint a deklaraci o partnerství
5. Příspěvek ve výši 3000,– OLYMP FLORBAL, z.s.
6. Žádost SDH Vížky o spolufinancování nového požárního
dopravního automobilu za předpokladu, že bude poskytnuta dotace od HZS
7. Žádost Domova pro seniory Heřmanův Městec o spolufinancování sociálních služeb pro klienty s trvalým
pobytem v naší obci, příspěvek ve výši 20 000,–
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2010595/VB/01,
název stavby Lukavice, ppč.394/5 – přípojka AES, 1xJB
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9. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2016258/VB/1 Lukavice, 846/27-38 – knn 12 RD –
Obec Lukavice
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2017171/VB/1 Lukavice, 257/6, 257/7 – kabel nn –
Pospíšil
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2017388/VB/1 Lukavice, 340/35, lokalita Z3-L, 16
RD - knn
12. Žádost vlastníka pozemku o změnu územního plánu na
lokalitě Z10-L
13. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lukavice, k.ú. Vížky, k.ú. Výsonín – plán společných zařízení
Bere na vědomí
1. Žádost o odkoupení pozemku 914/4 v k.ú. Lukavice
Diskuse
1. Lom Žumberk
2. Vodovod Loučky, Radochlín

Zápis z jednání ze dne 1. 4. 2019
Místo: Obecní úřad v Lukavici
Téma: „Sanace haldy z historické chemické výroby“
Přítomni: Jiří Unčovský - Vedoucí úseku Geologických a ekologických staveb (Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.)
Ing. Jakub Eichler – technolog – odpovědný řešitel (Vodní zdroje
Ekomonitor, spol. s r. o.)
Za obec: Miloslav Stehno – starosta
Mgr. Zdena Horská – zastupitel
Ing. Andrea Rohlíková - zastupitel
veřejnost (občané obce)
Na dotazy p. Bláhy odpovídá zástupce společnosti Vodní
zdroje Ekomonitor (týká se pouze dovezeného sedimentu
z Chrudimi):
1. Sediment, dovezený do centra Lukavice, pochází z akce „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“ která
je realizována v parku Střelnice (přírodní památka Ptačí ostrovy) společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.
2. Tento sediment, dle výsledků analýz vzorků odebraných
v předprojektové fázi výše uvedené akce, obsahoval vyšší
hodnoty některých kovů a z tohoto důvodu jej nebylo možné
použít k přímému uložení na zemědělskou půdu. Fyzikální
vlastnosti (vysoký obsah vody) nedovolovaly sediment předat
přímo na vhodné koncové zařízení pro nakládání s odpady.
Sediment splňuje limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti I dle
vyhl. č. 294/2005 Sb. (což jsou nejpřísnější limitní hodnoty
pro ukládání odpadů např. při splnění dalších podmínek stanovených vyhláškou lze tyto odpady ukládat přímo na terén)
3. Před zřízením dočasné mezideponie sedimentů pro účely jejich odvodnění společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. (dále jen VZE) požádala starostu obce
o souhlas vlastníka pozemku se zřízením dočasné mezideponie. K danému požadavku byl starostou obce vydán „Souhlas
vlastníka pozemku“, bez souhlasu zastupitelstva obce.
4. Následně společnost VZE požádala ORP Chrudim, Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí o stanovisko k zřízení dočasné mezideponie k odvodnění sedimentů
v obci Lukavice, včetně popisu dalšího nakládání s těmito
sedimenty. Dne 11. 12. 2018 vydal ORP Chrudim, Městský
úřad Chrudim, Odbor životního prostředí souhrnné stanovisko k zřízení mezideponie sedimentů.

5. Zástupce společnosti VZE sděluje, že na jednání nepřivezl
stavební deník k akci „Sanace haldy z historické chemické
výroby“, na požádání zastupitelů obce Lukavice jej zástupce
společnosti VZE přivezl.
6. Mezideponie sedimentu není ve stavebním deníku „Sanace
haldy z historické chemické výroby“ zanesena, protože mezideponie sedimentu není součástí této akce.
7. Sediment obsahuje větve, pet lahve, pneumatiky, zábradlí,
železný šrot, přímo v místě realizace projektu „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“ jej nebylo možné odvodnit a vysušit (projekt je realizován v parku
Střelnice a který je součástí chráněné přírodní památky Ptačí
ostrovy), v projektu „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“ nebyla určena plocha pro odvodnění
sedimentu (v projektu je pouze uvedeno, že plochu pro odvodnění sedimentu zajistí zhotovitel), Společností VZE byla
navržena pro dočasnou mezideponii sedimentů za účelem
odvodnění plocha bývalé haldy po chemické výrobě v obci
Lukavice a to z především z následujících důvodů:
• samotná lokalita haldy bude v průběhu letošního a příštího roku sanována (budou eliminována rizika vyplývající
z dřívější důlní a chemické výroby) a následně rekultivována, tzn. že i případné sebemenší škody na terénu v důsledku mezideponie sedimentů budou napraveny
• lokalita haldy je zatížena kontaminací po dřívější důlní
a chemické výrobě a z dočasné mezideponie sedimentů
pro lokalitu nevyplývají žádná rizika
8. Zástupce společnosti VZE připouští, že výběr plochy pro
mezideponii sedimentů pro jejich odvodnění uprostřed
obce Lukavice není z hlediska blízkosti občanské zástavby
úplně nejvhodnější a že zřízení mezideponie nebylo dobře
s občany diskutováno, ale vzhledem k důvodům uvedeným
v předchozím odstavci je tato lokalita z technického hlediska,
a z hlediska např. vlivu na životní prostředí apod., nejvhodnější dosažitelná k mezideponii sedimentů pro odvodnění.
9. Sediment bude do 22. dubna 2019 z Lukavice odvezen
(původně – na první schůzce - bylo řečeno, že z v souladu
s Vyhláškou 294/2005 Sb. po vytřídění sedimentů, separaci cizorodých odpadů, ovzorkování sedimentů a stanovení
kvality je z hlediska legislativy přípustná možnost využití
sedimentů k výstavbě rekultivačních vrstev v rámci sanace
haldy). Tak jak bylo sděleno na první schůzce, bylo plánováno, že na ploše v Lukavici dojde k vysušení sedimentu,
přetřízení a separaci cizorodých odpadů, ovzorkování sedimentů a následně se rozhodne, jak bude dále s těmito sedimenty nakládáno. Ve dnech 28. 3. a 29. 3. bylo provedeno
zkušební třízení sedimentů a bylo zjištěno, že sediment již
je odvodněn, ale není dostatečně vysušen aby mohl být
vytřízen a separovány cizorodé odpady. Z tohoto důvodu
bude sediment odvezen na dosušení a vytřízení na specializované zařízení.
10. V Lukavici byla dočasně deponována k odvodnění přibližně
polovina sedimentu vytěženého z náhonu tj. cca 3200 t ze
6000 t.
Na další otázky z řad dalších přítomných občanů, týkající se
již naší akce „Sanace haldy…“, zástupce odpovídá:
1. V případě nedostatků, např. znečištěné silnice, je třeba kontaktovat ihned starostu, příp. zhotovitele, aby tyto nedostatky byly napraveny.
2. Zpevnění plochy, příjezd na místo, není v projektu řešeno,
zváží zpevnění prostřednictvím panelů, štěrk je nevyhovující.
3. Zabezpečení staveniště, z důvodu opožděné dodávky oplocení od dodavatele společnosti VZE (oplocení dodáno až

1. 4.). Okamžitě po dodání oplocení byla 1. 4. zahájena společností VZE montáž. Bude oploceno celé staveniště v předpokládané délce cca 0,75 km. Oplocení proběhne v týdnu do
7. 4. 2019.
4. 1200 m3 ornice bude, po odtěžení, chybět. Bude se nakupovat z dotace, zdroj je zajištěn. Pokud občané Lukavice budou
mít vhodnou zeminu k případnému využití pro inertní zásypy, lze ji po posouzení její vhodnosti ze strany společnosti
VZE využít pro inertní zásypy sanačních výkopů či nahrazení provedených skrývek odpadů.
5. 20000 t odpadu se má odvézt, doplní se jiným materiálem,
na povrchu bude biologická vrstva.
6. V souladu s projektovou dokumentací bude provedena podzemní těsnící stěna, odvodňovací příkop, výjezd ze staveniště bude stávající, pouze na komunikaci k prodejně Jednota.
7. K harmonogramu prací: bylo provedeno vykácení a geologický průzkum, na základě kterého byla upravena realizační
projektová dokumentace. Ta je nyní ve fázi schvalování. Přibližně do dvou až tří týdnů by měla být schválena.
8. Skrývka haldy bude probíhat po sektorech, některé části mohou být v souladu s projektovou dokumentací dočasně deponovány na místě haldy v prostoru staveniště.
9. Prašnost může být řešena kropením, problémem je jílovité
podloží, bude zváženo a řešeno operativně dle aktuální situace v průběhu realizace prací.
10. Vápencové kamenivo, v obsahu 2000 m3, sloužící k neutralizaci a snížení pH, je dostatečně dimenzováno, předpoklad
využití je desetiletí – v projektové dokumentaci je uvedeno
10 let, což je nejnižší hranice funkční kapacity vápencové náplně reakční brány. Další výměnu, po skončení životnosti,
zajistí obec na své náklady.
11. Úprava koryta potoka je součástí projektu.
12. Sanace haldy se provádí na základě rozsáhlého geologického
průzkumu, analýzy rizik, studie proveditelnosti a projektové
dokumentace (předprojektová a projektová fáze projektu).
13. Denně je firma schopna, dle aktuálních podmínek v rámci
realizace projektu, odvézt až maximálně cca 1500 t, tzn. 6070 aut denně.
14. O víkendech, svátcích a v nočních hodinách nebudou práce
probíhat, doplněno zhotovitelem „jestliže nedojde k ohrožení
termínu provedení díla např. z důvodu období nepříznivých
klimatických podmínek, zjištění nových skutečností majících vliv na harmonogram prací, apod. V případě že nastane požadavek ze strany společnosti VZE na provádění prací
o víkendech, svátcích či v nočních hodinách, bude to nejprve
projednáno s a odsouhlaseno s objednatelem, obcí Lukavice.“
(kurzívou označené nebylo na schůzce prezentováno). Zařízení, určená k uložení odpadu, pracují do 17,00 hodin, poslední náklad by tak měl odjíždět z Lukavice nejpozději do
16,00 hodin. (týká se odvozu sedimentu i odtěžené zeminy
z haldy).
15. Společnost VZE v průběhu realizace projektu bude respektovat požadavek občanů, aby nákladní automobily nejezdily
kolem školy – směr Svídnice – a využily komunikaci směr
Kunčí.
16. V souladu s ustanovením smlouvy o dílo je cena projektu
nepřekročitelná, příp. vícepráce primárně řešeny do výše
méněprací.
17. Výsledkem bude zatravněná plocha s finální biologickou
vrstvou, mírně svažitý terén pro odvod vody. Další úprava
lokality bude záležitostí obce a příp. dalších projektů.
Sepsala: Ing. Rohlíková, korekce textu provedeny
pracovníky společnosti Vodní zdroje Ekomonitor
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Základní a mateřská škola Lukavice

Vážení a milí čtenáři,
nový rok 2019 jsme začali tradiční obchůzkou Tří králů. Přáli nám to, co si přejeme a po
čem všichni toužíme - zdraví, štěstí, lásku, radost, spokojenost, dlouhá léta.
V lednu se uskutečnil Týden otevřených
dveří, kdy se do školy mohli přijít podívat rodiče, prarodiče a všichni občané, kteří chtěli
vidět moderní vyučování. Vzpomínali na svá
školní léta, někteří hledali pomůcky, které ve
škole kdysi bývaly. Hledali i staré počitadlo,
které ve škole stále máme. Pokrok a techniku
ale nezastavíme. Dnešní děti využívají úplně
jiné technologie – počítače, notebooky, tablety,
interaktivní tabule a mnohým žákům při vyučování pomáhají i mobilní telefony.
Do školy zavítaly také děti z mateřské školy
a vyzkoušely si roli školáků. Prohlédly si všechny třídy a už se těší k zápisu, který se uskuteční
v dubnu.
31. ledna jsme se společně s rodiči prvňáčků vypravili do knihovny slatiňanského zámku.
Prvňáčkové byli pasováni na zámecké slavnosti knížetem Auerspergem, kněžnou Vilemínou
a rytířem Petrem na rytíře čtenářského řádu.
V nádherném prostředí zámecké knihovny si
pak převzali svoje první vysvědčení. Byl to nezapomenutelný zážitek pro děti i rodiče.
První únorový týden jsme si vychutnali
jarní prázdniny, pak jsme si zatančili a zasoutěžili na školním karnevalu, navštívili chrudimské divadlo, kde jsme zhlédli pohádku.

Tradice Tříkrálové
sbírky ve Výsoníně
Obchůzka Tří králů proběhla 5. 1. 2019.
Počasí se na první pohled zdálo být solidní,
ale začalo pršet a silná vrstva sněhu velice rychle roztávala. Tvořily se velké kaluže
a my jsme si mohli vyzkoušet kvalitu svých
zimních bot. Samozřejmě děti neodolaly
a klouzaly se v roztávajícím sněhu. Zpočátku jsme se všichni bavili, děcka výskala, ale
s postupujícím časem nám úsměv z tváří
vymyzel a nastal problém. Promáčené boty
studily a začali jsme se třást zimou. Postupně
se skoro všichni přezuli a hrdinně pokračovali v koledování.
Jako každý rok, tak i letos nás spoluobčané již čekali a přispívali do kasičky, ale
i obdarovávali koledníky sladkostmi a ma-

4

V březnu jsme se zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže Klokan. Nejlepších výsledků v naší škole dosáhl Šimon Zíta. Velmi
dobré výsledky měla Kateřina Bokvajová a Lukáš Makeš.
Divadelní soubor Lukavánek vystupoval na
přehlídce mateřských škol v Holicích. V Lukavici jsme oslavovali první jarní den vystoupením našeho souboru na Jarním pohádkovém
podvečeru. Všem dětským i dospělým hercům
patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a také naší obce. Poděkování patří i vedoucí
souboru, paní učitelce Janě Louvarové, za celoroční vedení souboru, za nápady i scénář, který
je napsán pro náš soubor.
Na konci března proběhla ve škole tradiční
vernisáž výtvarných děl žáků, která tvoří výzdobu chodby a jídelny. 28. března jsme oslavili
Den učitelů dramatizací pohádek a pověstí.
Děti si připravily kostýmy, namalovaly kulisy, naučily se dialogy a společně nám zahrály
krásná představení. Dozvěděli jsme se, jak to
bylo se svatou Anežkou, svatým Prokopem,
jak vypukla Dívčí válka, zhlédli jsme i pohádky
O třech prasátkách, Dešťovou vílu.
Začátkem dubna jsme u zápisu přivítali 10
budoucích prvňáčků. Děkujeme rodičům, že
se rozhodli právě pro naši školu. Dětem poskytuje kvalitní základ pro jejich další vzdělávání
na II. stupni libovolné základní školy nebo víceletého gymnázia.
Vyšli jsme si také na výpravu do jarní
přírody. Mladší děti se vydaly poznávat les
k Výsonínu, kde obdivovaly probouzející se
přírodu. Na závěr si opekly vuřty na ohništi
u mateřské školy. Starší děti se vypravily ke studánce do Dol.
A co nás čeká ještě do konce školního
roku? Především připravujeme nový projekt
navazující na projekt Naše škola. Projekt bude
financován z EU částkou kolem milionu korun. Realizujeme projekt KREATIV, který
zastřešuje Střední uměleckoprůmyslový školými finančními dary. Prošli jsme Výsonín
doslova s vypětím sil, počasí nás totiž hodně
potrápilo. Proto velmi obdivuji ty nejmenší, jako je Viktorka Jinochová (23 měsíců)
a Adélka Crkalová (21 měsíců). Mezi koledníky jsme poprvé přivítali Tadeáška Jinocha
a Vojtíška Boháče. Další již ostřílení koledníci byli Adámek a Káťa Bokvajovi, Pavlínka Marečková, Honzík a Terezka Crkalovi.
Musím se také zmínit o nepostradatelném
kamarádovi Michalu Pytlíkovi, který si zařídil v práci volno, a opět s námi chodil po koledě. Je krásné vidět nadšení nejen dětí, ale
i jejich rodin. Tříkrálovou sbírku jsme ukončili občerstvením v motorestu Na Skalce.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
koledníkům, bez nichž by Tříkrálová sbírka neproběhla, jejich maminkám za odvahu
pustit své ratolesti do tohoto počasí, Michalu

la sklářská z Kamenického Šenova. V březnu jsme se zúčastnili dvoudenní konference
na zámku Loučeň a v květnu připravujeme
v rámci dalšího vzdělávání exkurzi do sklárny,
sklářské školy, přírodní památky Panská skála
u Kamenického Šenova, prohlídky vysílače na
Ještědu. Navštívíme technickou univerzitu, kde
se seznámíme s nanotechnologií. Vyzkoušíme
si, jaké je to spát vysoko v oblacích, v hotelu na
Ještědu.
Začátkem června se školní Ekotým opět
vypraví na dobrodružnou Expedici Šumava
2019. Užijeme si osm dní uprostřed tajemných
hvozdů a bezedných rašelinišť. Budeme se učit
přežít v přírodě, spoléhat sami na sebe, na svoje
znalosti a dovednosti, procvičíme si orientaci
v přírodě podle mapy a chůzi podle turistických značek. Budeme zkoumat šumavské endemity, faunu a flóru. Vydáme se po stopách
krále Šumavy, po rašeliništích a slatích. Závěr
naší Expedice bude patřit ekovodáckému pobytu na Vltavě.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová, ředitelka
Pytlíkovi za stálou přízeň, p. Láškovi, zástupci Oblastní Charity Pardubice, za spolupráci,
za půjčení oblečení na krále, za drobné dárky
a panu starostovi Miloši Stehnovi za finanční
dar na pohoštění.
A nyní to nejdůležitější. Přestože jsme
malá vesnice, vybralo se celkem 5 020 Kč.
Milí sousedé, děkuji Vám.

S úctou Iva Janečková

Obecní dům ve Výsoníně
Vážení spoluobčané,
Obecní dům ve Výsoníně již nějakou dobu volá po rekostrukci,
proto zastupitelé obce zvažují její realizaci a zajímavé jsou i názory
místních obyvatel na toto téma. V průběhu měsíce března proběhla
ve Výsoníně anketa, kdy všichni občané obdržli plánek současného
rozložení prostor domu a mohli vyjádřit svůj názor nejen na budoucí rozvržení, ale i využití. Celkem jsme obdrželi 26 odpovědí.
K využití podkroví se vyjádřilo 5 občanů
• 2x herní místnost (ping‑pong, kulečník, fotbálek)
• 3x pro sportovní využití
• 1x pokoje +skladovací prostor
K využití přízemí se vyjádřilo 26 občanů
• 2xvelká společenská místnost, WC, kuchyňka
• 2x společenská místnost, WC, kuchyňka, bar
• 2xobchod, knihovna, chodba, sklad pohádkového lesa-> na
společenskou místnost (bar, pípa) + sklad a chodbička u obchodu->kuchyňka a toalety. Bezbariérový vchod, kostými do
vestavných skříní a kulisy do skladu za obecňákem + venku
posezení s grilem
• 5xKnihovna+obchod -> společenská místnost +sklad pohádkového lesa zachovat jako místnost pro „Sova z.s.“ + sklad
a chodba u obchodu ->kuchyňka
• 1x obchod a knihovna na společenskou místnost, sklad Sova
na kuchyňku a výčep, sklad obchdu na toalety a sprchu
• 9x velká společenská, místnost, využívaná jako zázemí pro
místní organizaci SDH, která by byla k dispozici I dalším
sdružením obce, ale I občanům pro soukromé akce, zodpovědnost za prostory by mělo SDH. Malá místnost v hasičské
zbrojnici by se využila jako sklad.
• 4x víceúčelové zařízení využívané jak zájmovým sdružením,
tak organizacemi obce ale i na soukromé akce občanů, nutnost
vybudovat kuchyňku a sociální zařízení
• 1x využití celé budovy na dostupné bydlení, od 10/2019 bude
možnost čerpat na tento účel dotace z MPMR
Děkujeme vám za vaše odpovědi, jsme rádi, že vás dění v naší
obci zajímá. Bude samozřejmě záležet na stavebnětechnických
možnostech realizace, ale při rozhodování o podobě rekonstrukce budeme brat vaše přání v potaz.
Markéta Hospodková

Renovace kostela Všech svatých
na Žumberku
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s postupem oprav Kostela
Všech svatých na Žumberku. V roce 2018 bylo provedeno: oprava krovu, výměna střešní krytiny a nové klempířské konstrukce
včetně svodů a žlabů. Tyto práce byly dokončeny 30. 9. 2018, stály
997.893 Kč a finančně se podíleli:
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo kultury ČR .  .  .  .  .  .  .  .  . 507.000,–
Pardubický kraj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180.000,–
Městys Žumberk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .150.000,–
Biskupství Královéhradecké .  .  .  .  .  .  .  . 50.000,–
Obec Miřetice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.000,–
Obec Lukavice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10.000,–
Ostatní sponzoři a farníci .  .  .  .  .  .  .  .  .  90.893,–

Dále je v plánu na rok 2019 pořízení nového rozhlasu. Cena
ozvučovací aparatury je přibližně 30.000 Kč. Do konce roku
2019 proběhne nejnutnější oprava varhan v ceně 204.500 Kč.
Dále se připravuje oprava a renovace vitráží v oknech s rozpočtem 480.000 Kč až 560.000 Kč, nová fasáda s navrhovanou cenou 1.000 000 Kč až 1.150 000 Kč. Pomocí speciálního osvětlení
stavby kostela bude možné spatřit tuto významnou dominantu
v širokém okolí.
Je obdivuhodné, že naši předci dokázali postavit takový skvost,
jako je kostel Všech svatých. Určitě to vyžadovalo obětavost, námahu a odříkání. Teď je na nás, abychom udržovali a zvelebovali
toto dědictví. Pokud by někdo chtěl přispět darem na probíhající
opravy kostela můžete zasílat na účet Římskokatolické farnosti
Žumberk č. 1143624309/0800. Na každý dar bude vystaveno potvrzení s možnosti odečtu od základu daně dle par. 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.
Velký dík patří všem bývalým, současným a budoucím dárcům. Pán Bůh zaplať.
P. Boguslaw Partyka,
administrátor excurrendo Římskokatolické farnosti Žumberk
Vážní zájemci o osivo, potvrďte prosím svůj zájem místostarostce Dagmar Krčilové na tel. 777670670. Na uvedeném tel. čísle
si dohodněte množství osiva a další podrobnosti jeho úspěšného
vysetí. Na základě Vašeho potvrzení bude osivo objednáno.
Doba výsevu: od konce dubna - do konce května.
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Sbor
dobrovolných
hasičů Vížky

Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři
zpravodaje.
Nejdůležitější akcí v prvním čtvrtletí
roku 2019 byla pro Sbor dobrovolných hasičů Vížky výroční valná hromada. Tato akce
se uskutečnila v úřadovně hasičské zbrojnice
ve Vížkách. Mezi přítomnými byli zástupci
Obce Lukavice a okrsku Miřetice. Hlavním
bodem programu bylo hodnocení uplynulého roku. Následovalo předání ocenění členům u příležitosti 65. výročí založení SDH
Vížky. Dále byl oznámen termín pořádání
okrskové soutěže. Tato akce je naplánována
na 18. května 2019 v Loučkách u rybníka.
K 1. 1. 2019 čítá členská základna sboru
13 žen a 22 mužů.
Dne 12. ledna se tři naši členové zúčastnili výroční valné hromady SDH Lukavice.
Dne 8. února se ve Výsoníně konala
výroční valná hromada okrsku Miřetice.
Z našeho sboru bylo přítomno sedm členů. Programem bylo bilancování roku 2018
v rámci okrsku.
V únoru se jeden člen jednotky samostudiem a závěrečným přezkoušením na HZS
Chrudim stal držitelem osvědčení velitel
družstva.
S příchodem teplejšího počasí jsme se
pustili do opravy našeho nepojízdného zásahového automobilu ARO 240. Po opravě zadního diferenciálu jsme zjistili, že musíme ještě
demontovat převodovku a spojku.
V březnu se 16 našich hasičů zúčastnilo
dvou školení JSDH pořádaných v Lukavici
v hasičské zbrojnici.
Dne 28. března se konalo veřejné zasedání zastupitelstva Obce Lukavice ve Vížkách
v hasičské zbrojnici (obecním domě) za rekordní účasti 23 občanů.
Dne 6. dubna se v Lukavici v hasičské
zbrojnici školili členové JSDH obcí v obsluze
motorových řetězových pil.

Za SDH Vížky Pavel Venzara
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Mladí hasiči
Dobrý den, vážení spoluobčané a čtenáři
zpravodaje,
chtěla bych vás seznámit s činností mladých hasičů v prvním čtvrtletí roku.
12. ledna jsme jako každý rok vystoupili
na valné hromadě s kulturním programem
básniček a písniček s hasičskou tématikou
pro naše hasiče a hasičky.
Od ledna do března jsme si vylepšovali kondičku v tělocvičně. Náš cvičební plán
obsahoval protahovací a posilování cviky na
dynamiku, rychlost a sílu. Učili jsme se správnou techniku běhu a předávek ve štafetách
a na uvolnění jsme si vždy na konci tréninku
zahráli vybíjenou.
Během února jsme se připravovali k plnění odznaků odborností a specializací, malovali jsme obrázky s hasičskou tématikou „Co
děti vidí pod pojmem hasiči“ – že už to není
jen hasičské auto u požáru, ale pomáhají také
u nehod, při vichřicích a povodních. Obrázky
jsme zaslali do soutěže Požární ochrana očima dětí.
3. 3. jsme si jeli zabruslit na zimní stadion
do Chrudimě, kde jsme strávili 2,5 hodiny ledových hrátek.

16. 3. se konali zkoušky odborností a specializací v Morašicích, zúčastnilo se nás celkem 8 a obhájili jsme 2 odznaky specializace
zdravotník, 2 kuchař a 4 společník. A za naše
znalosti jsme si odvezli krásné odznáčky.

23. 3. jsme pomáhali při sběru starého papíru a odpoledne jsme si připravovali hadice
a překážky na letošní sezónu.

30. 3. se naši vedoucí zúčastnili školení ohledně letošního roku, kde si upřesnili
termíny soutěží a změny ve hře plamen. Při
tomto školení se také konají zkoušky nových
instruktorů a obhajoby těch stávajících, kteří
chtějí pracovat s dětmi a pomáhat svým vedoucím. Letos úspěšně složili zkoušky 2 noví
instruktoři.
Od dubna začínáme s přípravou na
letošní sezónu, protože naší první rozjezdovou soutěží je již tradičně Memoriál Honzíka Kreminy ve Skutči, který se bude konat
20. dubna.
Doufám, že se nám bude v letošním roce
dařit, alespoň tak jako v loňském a přeji dětem
hodně štěstí při jejich sportovních výkonech.

Za mladé hasiče Vlasta Zástěrová

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
Dobrý den, čtenáři zpravodaje,
článek o činnosti výsonínského hasičského sboru bude krátký, jelikož v zimě se
toho příliš neděje.
Na konci loňského roku se naši muži
ještě v prosinci zúčastnili soutěže „O vánočního kapra“ v Prosetíně. Kapra bohužel nepřivezli. Ženy kapra letos vzadly,
jelikož jsou příliš zimomřivé a navíc naše
proudařka očekává miminko. Tímto ji
moc gratulujeme a na podzim s ní již počítáme do sestavy, těch 23 vteřin kočárek
někdo pohlídá.
Konečně se nám také podařilo sehnat
druhý proud, takže se již těšíme na další
sezónu.
Po poslední soutěži jsme se všichni
sešli v hasičské zbrojnici, muži zazimovali

techniku a ženy po sezóně poklidily. Stav
techniky a zazimování přijeli jako každý
rok zkontrolovat strojník a velitel okrsku.
Těsně před Vánoci jsme využili sál znovuotevřené restaurace Skalka a uspořádali
tradiční výroční schůzi našeho sboru.
Letos jsme byli na řadě s pořádáním
Výroční valné hromady okrsku Miřetice,
takže jsme v lednu využili sál restaurace
Skalka znovu.
Sluníčko už nabývá na intenzitě, kalendářní jaro již začalo a sportovní sezóna
je za dveřmi. Těšíme sa na první setkání
se sportovci ostatních družstev obce a fanoušky, kteří jezdí na soutěže fandit.

Za SDH Výsonín
Markéta Hospodková

Sbor
dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení bratři a sestry, vážení občané,
činnost sboru dobrovolných hasičů obce Lukavice byla v roce
2019 zahájena výroční valnou hromadou, která se konala 12. ledna
v restauraci Na Křižovatce. Během tohoto setkání bylo provedeno
hodnocení za uplynulý rok 2018 a ocenění zasloužilých členů.
Následoval tradiční hasičský ples, konaný 23.2., během kterého vás provázela kapela Chorus.
23.3. jsme uspořádali sběr železného šrotu a papíru. Děkujeme
všem, kteří přispěli a jsme rádi, že jsme mohli pomoci i tam, kde
by naši občané měli problém těžší věci sami zvládnout.
V průběhu března až dubna prošli členové výjezdové jednotky
školeními se zaměřením na první pomoc, právní požadavky během zásahu a obsluhu motorových a řetězových pil.
Druhým rokem pořádá sbor SDH Lukavice pálení čarodějnic, a to 30.4., ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Lukavice, za přispění obecního úřadu obce Lukavice.
Tímto bychom rádi pozvali všechny naše spoluobčany.
Pálení čarodějnic bude zahájeno průvodem čarodějnic a čarodějů od základní školy v Lukavici v 18:00.
Průvod povede po místní komunikaci, dále pak po „štěrkové
cestě“ až k hasičské zbrojnici, kde bude slavnostně upálena čarodějnice na hranici.
Zde je přichystán program pro děti i dospělé. K dispozici bude
občerstvení z udírny i výčepu a možnost zakoupit si špekáčky
k opečení (přírodní „opékače“ jsou k dispozici na místě), večerem
vás provede reprodukovaný hudební doprovod.
Na konci proběhne vyhodnocení nejlepší masky a výherců
z jednotlivých disciplín, kteří obdrží sladkou odměnu.
Těšíme se na vaši účast.
Jiří Horský, velitel SDH Lukavice

NAŠE UNIVERZITA HLÁSÍ

Máme za sebou další promoci!
Tentokrát na ni studentky Jaroslava Bakešová, Věrka Šťovíčková,
Zuzana Beksová, Hanka
Paulusová, Miluška Čechlovská, Maruška Kroutilová a Maruška Zářecká,
vyrazily 18. ledna. Do Prahy na vlak a i zpět je dovezl pan František Paulus
s hasičským tranzitem
- tímto ještě jednou děkujeme lukavickým hasičům za spolupráci. V Praze na nádraží na studentky čekal doprovod - dcera
paní Zářecké - Irena, která studentky bezpečně navigovala až do
areálu České zemědělské univerzity. Osvědčení převzala Maruška Kroutilová. Přesto, že počasí bylo celkem nevlídné, zahřál
všechny studentky hřejivý pocit, že na promoci byly již podruhé,
mají tak ukončené cykly - Svět kolem nás I. a Svět kolem nás II.
GRATULUJEME!
V současné chvíli studentky dokončily letní semestr s tématem
Cestování - co jste možná nevěděli.
V květnu studentky čeká cesta na Závěrečný seminář do Rychnova nad Kněžnou, kde krom převzetí osvědčení za letní semestr,

také mohou navštívit Kolowratský zámek, mohou se účastnit prohlídky města s průvodcem a poté plánují navštívit Muzeum krajky
ve Vamberku.
Tímto letním semestrem ukončila studium i paní Věra Coufalová, která letos oslavila osmdesáté narozeniny, dále Helena Sedláková a Jana Bočková. Všechny tři vyrazí také v květnu do Prahy
na svoji druhou Promoci. GRATULUJEME!
Za Univerzitu třetího věku, Bc. Dagmar Krčilová

10 otázek ze závěrečného testu studentek
UNIVERZITY 3. VĚKU.
Otestujte se:

1. Přírodní materiály, které se používají k léčebným účelům, jako jsou
slatiny, rašeliny a bahna, souhrnně
označujeme jako:
a) pesticidy b) peloidy c) herbicidy
d) humanoidy e) balneoidy

a) na konci první stovky b) na
konci první dvacítky c)na konci
první padesátky d) v první pětce
e) na konci první desítky

5. Ve kterém roce začala tradice
poutního místa se zázračným pramenem ve francouzských Lourdách:
a) 1735 b) 1902 c) 1858
d) 1792 e) 1685

10. Pasivní neboli výjezdový cestovní ruch, označujeme anglickým
výrazem:
a) ingoing b) outgoing c) wellbeing
d) incoming e) out coming

7. Kolik památek nehmotného charakteru, zapsaných na Seznamu svě2. Jedním z nejznámějších součas- tového kulturního dědictví UNESCO,
ných vydavatelství tištěných průvod- nalezneme v České republice?
ců pro individuální cestovatele je:
a) 6 b) 4 c) 8 d) 12 e) 10
a) Lonely Planet b) Guide Planet
8. První vesmírný turista zaplatil za
c) Great Planet d) Clear Planet
let do vesmíru a týdenní pobyt na
e) Beautiful Planet
mezinárodní vesmírné stanici ISS
3. Samostatným světovým regi- přibližně:
onem cestovního ruchu podle a) 15 mil. americ. dolarů b) 20 mil.
vymezení Světové organizace ces- americ. dolarů c) 5 mil. americ.
tovního ruchu UNWTO NENÍ:
dolarů d) 10 mil. americ. dolarů
a) Afrika b)Asie a Pacifik
e) 1 mil. americ. dolarů
c) Austrálie d) Evropa e) Amerika
9. Kolik cestujících odbavilo v roce
4. Cestovatel Marco Polo strávil 2014 letiště v Dubaji, které je povařadu let na dvoře mongolského cí- žováno za jedno z největších a nejvýznamnějších na světě:
saře známého jako:
a) Tolujchán b) Čingistán c) Ílchán a) 30 milionů b) 10 milionů c) 100
d) Kublajchán e)Čaadajchán
milionů d) 50 milionů e)70 milionů

6. Praha se v žebříčku nejnavštěvovanějších měst světa pohybuje:

Správné odpovědi najdete
na následující straně
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Jarní tvoření
Vážení čtenáři zpravodaje,
První dubnovou sobotu jsme uspořádali
v místní tělocvičně jarní tvoření. Bylo připraveno
celkem 10 dílniček, v kterých jste si mohli za cenu materiálu
vyzkoušet různé výtvarné techniky a výrobek si odnést domů.
Jelikož se blíží Velikonoce, několik dílniček bylo věnováno
tomuto svátku. Bylo možné se naučit plést pomlázku, vyvrtvat
madeirová vajíčka, či zdobit vajíčka voskem.
Drátkování se dalo vyzkoušet na pro tento účel připravené
keramice, ale někteří si obdrátkovali také vajíčka nebo vyrobili
z drátků a korálků stromek.
Vyzkoušet se daly i méně známé techniky jako quilling
nebo frivolitkování.
V jedné z dílniček bylo možné z květináčů vyrobit panáčka,
jehož vlásky tvoří jarní osení.

Plést jste nemuseli pouze pomlázku, byla zde i dílnička pletení košíků z pedigu.
Dvě dílničky byly věnované našim nejmenším, mohli si vymalovat a pískem vysypat kreslené vajíčko nebo vyrobit věneček zapichováním kousků látky.
Pavla Urválková měla velice poučnou a zábavnou přednášku nejen o bylinkách, ale obecně o jedlých rostlinkách. Manželé
přítomných dam asi budou v blízké budoucnosti překvapeni,
když se na stole místo knedla, vepřa, zela začne objevovat špenát z ptačince žabince, ale vězte, že to děláme pro vaše zdraví.
Bylo připraveno i bohaté občerstvení, pro děti čaj, pro dospělé káva, několik druhů buchet, koblížky, slané plněné houstičky. Naše ženy jsou výborné kuchařky.
Celkově jsme strávili moc příjemné odpoledne, škoda jen,
že návštěvnost nebyla příliš velká, ale i tak jsme si to užili a rádi
akci zopakujeme.
Kulturní komise

Dětský karneval
V neděli 10. března
uspořádala T. J. Sokol Lukavice tradiční dětský karneval, který se tradičně konal
v místním hostinci. K tanci
i poslechu hrála hudební skupina pod vedením p. Jiráska. Vystoupili též mladí kouzelníci z Chrudimě a soutěže probíhali pod
vedením p. Pilařové. Připravena byla bohatá tombola, ve které, po zakoupení losu,
každý vyhrával.
Sál byl zaplněný do 17.00 hod. a všechny děti odcházely spokojené. Děkujeme
všem sponzorům za ceny pro děti a též
obecnímu úřadu za finanční podporu.

Správné odpovědi testu ze strany 7: 1b, 2a, 3c, 4d, 5c, 6b, 7b , 8b, 9e, 10b
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OÚ Lukavice pořádá

29. 11.–1. 12. 2019

Adventní výlet

s termálními lázněmi a adventními trhy
Tentokrát nově navštívíme termální lázně v Mošoni a večerní
adventní trhy v Gyouru, dále známé lázně ve Velkém Mederu.

Spolek Hurá na Výlet! vás srdečně zve na Senior Festival, který se bude konat v sobotu 15. června 2019 od 10 hod
v Chrudimi v prostorách Klášterních zahrad. Těšit se můžete na pestrý program, během kterého si každý přijde na své.
K poslechu i tanci zahraje například pěvecké duo Eva a Vašek,
dechový orchestr Moravanka a další hudební uskupení. Vezměte s sebou i svá vnoučata, pro něž je připraven doprovodný
program v podobě interaktivních stánků a her, vystoupí také
známá kapela pro děti Pískomil se vrací!. Cena vstupenky je
pro seniory 50 Kč, pro dospělé 90 Kč. Místa k sezení máme
zajištěna.

Ubytování: hotel Thermal Varga, Velký Meder
Strava: polopenze
Odjezd v pátek, 29. 11. od OÚ Lukavice v 6.00 hod.
V sobotu, 30. 11. v podvečer odjezd na adventní trhy do Gyouru.
V neděli po snídani přejezd do maďarských lázní v Mošoni,
odjezd do ČR v 16:00 hod.

Svoz na festival je zajištěn i z vaší obce.
Od 6. května 2019 si můžete rezervovat své místo
v autobuse na telefonním čísle: 733 105 151.

Doprava zdarma. Sjednejte si cestovní pojištění.

Vstupenky budou v předprodeji od 6. května 2019. Více
informací o festivalu a vstupenkách se dozvíte v Informačním
centru Chrudim na telefonním čísle: 469 657 821
Těšíme se na Vaši účast.

Zájezd je určen pro občany
Lukavice, Výsonína, Louček, Vížek a Radochlína!

Přihlášky na tel.: 777670670, Dáša Krčilová, platba v EURO
k rukám paní Mrkvičkové do 15. 11. 2019

Tým spolku Hurá na Výlet!

Fotoohlédnutí za obecním výletem
do termálů a Komárna 2018

Polopenze, turistická daň, vstupy na koupaliště
Dospělý

115 €

Senior (nad 62 let)

111 €

Dítě (10 - 15 let)

85 €

Dítě (3 - 10 let)

62 €

