financích, diskuze s připomínkami, a na závěr i foto-videoprojekce.
Letos jsme, po již zmíněném malém odpočinku, vyrazili
na zimní soustředění do Deštné v Orlických horách. Spolu s lukavickým týmem jsme sjížděli turistickou i červenou sjezdovku
na snowboardech a na lyžích. O dva týdny později jsme závodili
na běžkách ve Velké ceně Výsonína.
A letošní plány? Dodělat stavební úpravy v hasičské
zbrojnici, zúčastnit se na odborných školeních v Lukavici, udržovat zásahové vybavení, lépe se umístit na soutěžích, podílet se
na přípravě Pohádkového lesa ve Výsoníně. V plánu je pořádat a
zajistit klidný průběh pálení ohně na čarodejnice. A v neposlední
řadě v rámci možností pomáhat občanům.
Dodatečně gratulujeme oběma týmům z SDH Lukavice k
prvním místům Otevřené ligy okresu Chrudim.

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
Rok se s rokem sešel, a my se po nezdařených pokusech
s publikováním článku o naší činnosti do Zpravodaje, pokusíme
zhodnotit uplynulý rok a nastínit plány v letošním roce.
Jak loňské letní slunečné dny přály hlavně koupání a lenošení na slunci, tak i naše soutěžní týmy využily teplé počasí k
pravidelnému tréninku s osvěžující vodou. Každý víkend jezdili
na soupeření mnoha týmů dobrovolných hasičů na soutěže zařazených do Otevřené ligy okresu Chrudim, na soutěže O poháry
starostů obcí a Memoriály významných hasičských osobností,
dále pak na Ligu Žďárskou, Havlíčkobrodskou, Východočeskou
a Extraligu ČR. Každá soutěž byla vlastně i takovým tréninkem.
A umístění našich týmů? Řekla bych, že umístění obou týmů
odpovídá možnostem. Muži se na lize umístili na 10. místě ze
sedmnácti týmů a ženy na místě 6. z deseti týmů. Po celou hasičskou sezónu potkávaly naše týmy malé i větší problémy. Přeci jenom dát dohromady 14 lidí na určitý den a určitou hodinu
s sebou nese nemalé odříkání všech pracovních i soukromých
povinností a jiných koníčků. Provázela nás nepříjemná poranění
kotníků, kolen, nehtů na rukách a nespočet modřin. Takže naším
dalším vybavením krom toho hasičského se stala pružná obinadla, voděodolné náplasti, ortézy a dokonce i sádra. Oba týmy si
pohoršily v celkových umístěních. Je pravdou, že spousta soupeřů zrychlila při běhu, zkrátila dobu nástřiků a zdokonalila vybavení. Soutěže jsou tak mnohem zajímavější.
Koncem letní sezóny nám začalo odcházet i vybavení. Jeden den nám praskla hadice „C“ a svým gejzírem prolila fanoušky. O dva týdny později nám na jedné soutěži praskly dokonce
dvě soutěžní hadice „C“. K našemu údivu jsme měli ohromné
štěstí, protože k prasknutí hadic došlo těsně po provedeném útoku, takže výsledek to neovlivnilo.
V loňském roce vyjelo 6 členů naší výjezdové jednotky
ke třem požárům. Poprvé 1. května - požár u rybníka Zaháje,
podruhé o týden později do lesíka zvaného „Výsonínská hrobka“ a potřetí koncem září k požáru příkopu a zahrady u paní
Hajzlové (požár vznikl od projíždějícího kamionu, kterému se
zablokovaly brzdy).
Po poslední soutěži (6. prosince na Mikuláše) v Českém
Rudolci v Jižních Čechách jsme konečně zazimovali techniku a
následoval „zasloužený odpočinek“.
19. prosince se konala Výroční valná hromada v Restauraci Na Skalce, kde proběhlo čtení zpráv o činnosti, o sportu, o
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Šárka a Petr Pytlíkovi

Sbor pro občanské
záležitosti
Za první čtvrtletí roku 2010 oslavili svá životní jubilea
tito spoluobčané z Lukavice:
Jiří Rohlík, Vítězslav Seiner, Eva Rulíková, Zdeněk Horský, Eva Bakešová, Hana Paulusová, Ludmila Horáková, Jiří Sotona, Eva Kadeřábková, Jarmila Čechlovská, Stanislav Dušek,
Libuše Dubská, Libuše Šustrová, Bohuslava Licková a Růžena
Pártlová z Vížek.
Všechny jubilanty naše členky navštívily s dárkovým balíčkem a přáním zdraví, štěstí a splnění všech přání.
Dne 27.2.2010 oslavili manželé MARIE A FRANTIŠEK
TROJANOVI z Lukavice ZLATOU SVATBU.
Pan starosta s členkami SPOZU manžele navštívili, aby
jim popřáli ještě dlouhá společná léta, zdraví a spokojenost.
Liduška Makešová za SPOZ

zprávy
OÚ Lukavice

držitele, jméno psa, rasu a stáří psa. Držitel psa obdrží evidenční
známku, kterou psa označí.
Dalším problémem je volné pobíhání psů i tam, kde je to
zakázáno. Psi jsou volně pouštěni do přírody a dokonce i v lese.
Všude pobíhají bez náhubku i vodítka, ruší a nahánějí volně žijící zvěř. Dále jsou psi voděni na místa kde si hrají děti. Držitelé
psů nedbají na uklízení výkalů od svých psů a dokonce je na tato
místa denně vodí. Po letošní zimě bylo vidět co po psech zbylo
na ulízení. Tímto jednáním se držite psů dopouští protiprávního
jednání a obecní úřad bude tyto prohřešky mapovat a předávat
je k přestupkovému řízení. V poslední době dle chovatelů koček dochází v prostoru horní části obce (nad rybníkem), buď k
úmyslnému nebo neúmysnému trávení těchto zvířat. Potvrzeno
to bylo zprávami zvěrolékaře po jejich vyšetření. K tomuto počínání není co dodat. Tito traviči by se měli zamyslet nad svým
chováním k lidem a živým tvorům.

Obecní úřad informuje o termínu svozu nebezpečného
a velkoobjemovového odpadu.
V letošní roce jsou termíny následující:
sobota 15. května a 16. října vždy od 8 hodin
Svozová místa budou proti dřívějšku zredukována a budou na
těchto místech.
a) sběrný dvůr
b) Lukavice -Hliníky u studny
c) Lukavice u Hliníky, naproti Kroutilovým vedle kontejnerů
d) Lukavice - parkoviště u školky (ne lípa u školy)
e) Výsonín u prodejny
f) Lukavička u křížku
g) Lukavička u Blehů
h) Vížky u obecního domu
i) Radochlín u kontejneru na tříděný odpad
j) Loučky u čekárny
Z jiných míst nebude odpad odvážen!

Josef Doležal, starosta obce

Každý předá připravený odpad osobně pracovníkům svozové firmy. Důvodem je zbytečné rabování, tvoření nepřehledných skládek a rozlévání nebezpečných tekutin. Některé druhy
odpadu jsou zpoplatněny, jako např. pneumatiky (mimo osobních
automobilů, motorek a kol), výrobky z asfaltů a azbestu. Cestu
sběrných vozidel bude doprovázet pověřený pracovník obecního
úřadu, který rozhodne o naložení zpoplatněných odpadů a vydá
potvrzení. Poplatek bude hrazen do pokladny obecního úřadu.

Upozornění pro majitele psů, koček a ostatní občany.

Trénink
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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.

Držitel psa má podle vyhlášky obce o místních poplatcích uhradit poplatek za psa staršího 3 měsíce do konce dubna.
Poplatek za jednoho psa je 50 Kč a za dalšího psa 75 Kč. Neuhradí-li poplatník poplatek v předepsaném termínu, může obec
vyměřit tento poplatek až v trojnásobné výši. V katastru obce
Lukavice je stále dosti držitelů psů, kteří neplatí a nebo nahlásí
menší počet držených psů. Od letošního roku jsou zavedeny evidenční karty pro každého psa. V této kartě majitel vypíše jméno
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Vážení spoluobčané.
Nebývá zvykem odpovídat na anonymní dotazy, ale dovolte mi, abych reagoval na článek v minulém zpravodaji, podepsaný pouze zkratkou DEM.
Na první dotaz ohledně sanace nebezpečné skládky v
místní části Hliníky bych chtěl poznamenat, že už před zahájením prací na podzim obecní úřad zorganizoval besedu pro
občany o historii vzniku i o její další likvidaci. Bohužel mimo
zastupitelů se jí zúčastnili pouze 4 občané z Lukavice.
Co se týká místního rybníku, ten je ve vlastnictví Rybářství Litomyšl, tedy v soukromých rukou a i přes urgenci jak v
roce 2008 tak i 2009 starostou obce, teprve letos jsme obdrželi
odpověď, že rybník je vypuštěn z důvodu čištění loviště a vyhubení nežádoucích živočichů.
Křížek u bývalého JZD se v loňském roce nepodařilo z
technických důvodů připevnit, ale v současné době je již na svém
místě. A co se týká podnikatelských subjektů, náš zpravodaj je
jim jistě k dispozici, ale záleží to na jejich zájmu o reklamu.
A pokud mají občané nějaké dotazy nebo připomínky,
nemusí čekat až vyjde obecní zpravodaj, ale mohou zavolat na

Pavel Venzara
„V letošním roce se zúčastníme okrskové soutěže a některých pohárů a memoriálů. Naší největší akcí zůstává organizace dětského dne, který se bude konat v sobotu 12. 6. 2010
v Loučkách u rybníka. Závěr soutěžní sezóny, spojený s dnem
otevřených dveří v hasičské zbrojnici ve Vížkách, tzv. buřtyáda,
bude na konci září. Koncem října následuje posvícenská zábava,
která bude v místním hostinci.“
Co dodat na závěr?
Josef Rohlík
„Závěrem bych chtěl poděkovat Josefu Švadlenkovi za
jeho práci, kterou odvedl pro sbor ve funkci starosty sboru. Chtěl
bych také poděkovat Ladislavu Venzarovi a popřát mu hodně
zdaru při práci v okrskovém výboru.“
Ladislav Venzara
„Novému vedení sboru SDH Vížky přeji hodně úspěchů
v hasičské práci i požárním sportu.“
Za rozhovor poděkoval Petr Dolan,
člen kulturní a školské komise OÚ Lukavice

obecní úřad - číslo telefonu 469 670 151, nebo zaslat dotaz prostřednictvím obecních stránek do knihy návštěv, adresa: www.
lukavice.com.
Vlastislav Pilař, místostarosta
Děkujeme všem sponzorům za bohatou tombolu, kterou přispěli na Obecní ples. Děkujeme také všem, kteří se
podíleli na přípravě a pořádání tohoto plesu.
Petr Dolan

Křeslo pro hosta
Rozhovor se zástupci SDH Vížky
V přátelské atmosféře proběhl rozhovor se zástupci SDH
Vížky. Přítomni byli starosta sboru Josef Rohlík, velitel sboru
Pavel Venzara a okrskový strojník Ladislav Venzara. Rozhovor
proběhl ve Vížkách u manželů Venzarových.
Úvodem se ještě vrátím k výroční valné hromadě vašeho
sboru. Na této valné hromadě došlo ke změnám ve funkci starosty sboru, kterou dosud zastával br. Josef Švadlenka a ve funkci velitele sboru, kterou zastával br. Ladislav Venzara. Novým
starostou sboru byl zvolen br. Josef Rohlík, který je současně i
jednatelem sboru. Velitelem sboru byl zvolen br. Pavel Venzara.
Otázka, která se sama nabízí, jak dlouho jste ve sboru?
Josef Rohlík do sboru vstoupil v roce 1968 a funkci jednatele vykonává od roku 1970. Josef Švadlenka je členem od
roku 1960 a starostou od roku 1978 do letošní valné hromady.
Ladislav Venzara je ve sboru od roku 1972. Funkci velitele zastával od roku 1977 po br. Hromkovi, který byl zakládajícím členem a prvním velitelem tohoto sboru. Pavel Venzara je členem
SDH Vížky od roku 1992 a na letošní výroční valné hromadě
byl zvolen velitelem po svém otci.
Za roky strávené ve sboru jste určitě zažili úspěchy i neúspěchy?
Ladislav Venzara
„Za úspěchy, které jsem zažil v našem hasičském sboru
lze považovat přední umístění na soutěžích a memoriálech v 80.
letech minulého století. Bylo i období, kdy se sboru nevedlo,
ke změně došlo až příchodem nových mladých členů. Velkým
zlomem byl rok 2003, kdy do našeho sboru vstoupilo 9 žen a
postupně vytvořily soutěžní družstvo. Nyní má členská základna 42 členů. V současné době družstva mužů i žen dosahují na
soutěžích dobrých výsledků.“
Josef Rohlík
„Mezi úspěšné akce určitě patří pořádání dětských dnů.
Organizujeme je od roku 1980.V letech 1988 až 1999 došlo k
přerušení. Na obnovení má velkou zásluhu současný velitel Pavel Venzara.“
Pavel Venzara
„Na pořádání dětských dnů se organizačně podílí nejen
všichni členové sboru, ale i jejich rodinní příslušníci a spoluobčané z Vížek, Louček, Radochlína, Lukavice a okolí za podpory
sponzora firmy Merit s.r.o. Slatiňany. Přípravu dětských soutěží
má na starosti sestra Dagmar Krčilová. Rovněž spolupráce s OÚ
Lukavice je na výborné úrovni.“
Jaké akce plánujete na letošní rok?

Základní škola
Lukavice
Vážení a milí čtenáři,

každým rokem a snaha hasičů je občany dopředu varovat
před hrozícím nebezpečím.
S nastupujícím jarem začínají opět soutěže hasičů
počínaje těmi nejmenšími až po dospělé. V roce bude 2010
bude soutěžit oddíl mladých hasičů se dvěmi družstvy.
Jedno v kategorii mladších a jedno ve starších. Do oddílu
mladých hasičů je v letošním roce zapojeno 22 dětí.
I v letošním nastávajícím roce je vyhlášen nový ročník Ligy okresu Chrudim v požárním útoku. Zde budeme
mít zastoupení jedním družstvem mužů a jedním družstvem žen. Rok 2009 přinesl našim barvám nejlepší výsledek v historii. Jak ženy, tak i muži obsadili první místo a
je na nich v roce 2010 první místo obhájit. Není to lehký
úkol. Věříme, že se sním poperou a dosáhnou co nelepšího
umístění.
V požárním sportu budou pokračovat i naše „Maminy“, které v loňském roce dosahovaly pěkných výsledků
a chtějí se zapojit znovu a šlapat na paty ligovému družstvu.
Lukavičští hasiči spolu s obcí Lukavice opětovně
v letošním roce budou pořádat dvě soutěže. 10. července
proběhne soutěž v požárním útoku „O pohár starosty SDH
Lukavice“. Druhou soutěží, která je součástí okresní ligy,
je „Putovní pohár starosty obce Lukavice.“ Termín soutěže je 14. srpna. Podrobnější informace uvedeme v dalším
zpravodaji.

opět se setkáváme na stránkách Zpravodaje. V tomto čísle vás budeme informovat jen velice stručně o aktivitách, které
jsme realizovali za poslední 3 měsíce v naší základní a mateřské
škole.
Nový rok jsme začali již tradiční akcí - obchůzkou tří
králů. Přišli nám popřát mnoho zdraví, štěstí a pohody do roku
2010. Leden byl věnován spolupráci základní a mateřské školy,
uskutečnila se návštěva budoucích školáčků v 1. třídě a zápis
dětí k povinné školní docházce. Na konci ledna jsme rozdávali
vysvědčení a věnovali se hodnocení průběhu 1. pololetí školního
roku.
Celým únorem se neslo motto: maskovaný únor. Vyráběli
jsme si masky a užili karneval ve školní družině, připravili interaktivní Masopustní šaškoviny s Fifem a Žížou na sále hostince
Na Křižovatce. Pobavili jsme se při pěvecké a taneční přehlídce
a také jsme si vychutnali sladké jarní prázdniny.
V březnu se školní ekotým vypravil do úpravny vody
Monaco ve Slatiňanech. Zhlédli jsme divadelní představení Zlatovláska v chrudimském divadle. Přihlásili jsme se k projektu
Evropské unie Ovoce do škol. Ve škole proběhla vernisáž našich
výtvarných děl. A pak už jsme se těšili na premiéru představení
našeho divadelního souboru Lukavánek Jak čarodějnice Brožurína pletla pohádky. Uskutečnila se v Chrudimi. Další vystoupení následovala v Holicích, na festivalu mateřských škol opět
v Chrudimi a pak jste nás mohli vidět na Jarním pohádkovém
večeru, který se uskutečnil v Lukavici.
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Do naší Lavice pro hosty jsme pozvali Radku Melicherovou z chrudimské Archy. Dlouhodobě spolupracuje s naší školou a školkou v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Zabývali jsme se opět vztahy ve třídě, komunikací a spolurací. A
pak jsme si už přinesli do školy spací pytle, knížku a vychutnali

referentka žen
předseda KRR
člen KRR
člen KRR
kronikářka

Členská základna SDH Vížky čítá k 1. 1. 2010
16 žen a 26 mužů.
Výroční valné hromady proběhly v celém okrsku a
naši zástupci byli přítomni též v Lukavici a ve Výsoníně.
11. ledna oslavil významné životní jubileum náš
člen bratr Jiří Rohlík. K jeho narozeninám mu přišli popřát
a drobný dárek předali jednatel a velitel sboru.
12. února se ve Svídnici konala výroční valná hromada okrsku. Přítomni byly zástupci všech osmi sborů. Na
programu bylo taktéž zhodnocení uplynulého roku a volby
do výboru okrsku.
12. a 26. března proběhlo v Lukavici v hasičské
zbrojnici školení JSDH. Naše účast byla deset a osm členů.
13. března byli sezváni delegáti ze všech sborů působících v okrese Chrudim do Jenišovic. Zde se v sále
místního kulturního domu, za přítomnosti mnoha hostů,
uskutečnila volba okresního výboru.
19. března našich jedenáct členů vyrazilo na Obecní ples do Lukavice. Na tomto plesu jsme se podíleli i s
přípravou a organizačním zajištěním. Při výborné hudební
produkci jsme se skvěle bavili až do ranních hodin.

Horský Zdeněk, velitel SDH Lukavice

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Dobrý den vážení spoluobčané, chceme Vás seznámit s činností SDH Vížky v prvním čtvrtletí roku 2010.
Nejdůležitější akcí pro nás byla výroční valná hromada konaná, jako již tradičně, na sále HOSPODY NA
VÍŽKÁCH dne 23. ledna. Hlavními body bylo vyhodnocení uplynulého roku a dále volby do výboru sboru. Po
mnohaleté a obětavé práci odstoupili dva čelní představitelé ze svých funkcí. Jsou to bratr Josef Švadlenka, který
nadále zůstává jako čestný starosta a bratr Ladislav Venzara, který zůstává jako čestný velitel sboru. Oběma jmenovaným patří naše poděkování za jejich činnost, kterou
pro nás vykonávali. Nově zvolený výbor bude pracovat v
tomto složení:
starosta, jednatel
náměstek starosty
velitel
zástupce velitele
strojník
hospodář

Josef Rohlík
Václav Říha
Pavel Venzara
Václav Říha ml.
Radek Oplištil
Miroslav Netolický

Jitka Lakiová
Petr Kouba
Luboš Secký
Ladislav Bendl
Dagmar Krčilová
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si celou „Noc s Andersenem.“ Na konci března jsme se těšili na
velikonoční dílnu, kdy jsme si vyrobili dekorace z živých květin
na náš stůl, ve škole upekli jidáše, vyrobili závěsy, upletli pomlázky, nabarvili kraslice. A pak už jsme si popřáli veselé a pohodové Velikonoce a těšili se na dvoudenní prázdniny a oslavu
svátků jara. Těšíme se na další dobrodružství, která nás do konce
školního roku ještě čekají.

V březnu se konal v místním Hostinci Na křižovatce dětský karneval.
Za doprovodu hudby Rytmus Karla Habala si zatančili
malí i velcí. Program zpestřila dvě vystoupení břišní tanečnice,
která nejdříve zatančila se šavlí a hadem a podruhé se nám představila s ohněm. Sál byl plný dětí a aby se jen netančilo, měli
jsme pro děti připravenou spoustu soutěží – za podpory svých
rodičů se děti o to víc snažily v soutěži uspět a získat sladkou
odměnu. Paní malířka namalovala krásné ornamenty na dětské
tvářičky a tím dotvořila celý karnevalový kostým. Krom náruče
sladkostí si z karnevalu odnášely také ceny, které se většině dětí
- při troše štěstí podařilo vyhrát v tombole. A hlavně jsme si
všichni odnášeli prima pocit, že se děti bavily a my – dospěláci
vlastně také. Velký dík patří všem sponzorům a spoluorganizátorům karnevalu.
Dagmar Krčilová

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

TJ SOKOL
Lukavice
V pátek, 30. 4. od 19.00 hod.
pořádá TJ Sokol Lukavice
tradiční „Pálení čarodejnic“

sauně nebo poklábosily u kafíčka v baru také přímo v penzionu.
Některé z nás stihly i malou procházku po okolí

cvičení pro ženy
a dívky

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

na hřišti za Obecním úřadem v Lukavici, spojené s grilováním prasete a tancem za doprovodu skupiny Clondaik.
Srdečně zvou pořadatelé!

horní řada zleva - Radka, Klára, Renata, Dita, Bóža, Romana,
Jana spodní řada zleva - Olina, Olča, Petra, Monika, Hana.
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Zdravím všechny čtenáře a hlavně naše věrné cvičenky.
Konečně skončila dlouhá zima a je tu jaro, hurá! Můžeme
tedy začít čerpat energii nejen ze cvičení a radostí z pohybu, ale
i ze slunečných dnů, které nás teď čekají.
Zimní sezónu jsme zakončily a zpříjemnily si se ženami
WELLNESS VÍKENDEM v Jeseníkách ve dnech 12. – 14. 3.
2010. Poprvé jsme vyjely do nového prostředí obce Pusté Žibřidovice, penzion Later, který nám nabídl kromě velké tělocvičny, také bazén, saunu, a pohodlné ubytování pro všech 50
zájemkyň! Program byl velmi bohatý plný hodin aerobiku – 2
hodiny bodystylingu, 2 hodiny dance aerobik s cvičitelkami Olgou Hejdukovou a Janou Moravcovou, které celý víkend zorganizovaly. Velký zájem byl o AQUA aerobik pod vedením Mirky
Nejtkové, který se cvičil 3x za víkend díky bazénu přímo v areálu penzionu. Nechyběly ani 2 hodiny Pilates s Pavlínou Zitovou.
Tímto všem cvičitelkám děkuji za pečlivě připravené hodiny!
I když nám počasí moc nepřálo a dá se říci, že celý víkend chumelilo, přesto jsme se nenudily. Po cvičení jsme relaxovaly v

Další konanou akcí naší TJ bude sobota dne 5. 6. 2010
tradiční SOKOLSKÁ POUŤ s oslavou dne dětí. Tento termín
zmiňuji proto, že od poloviny dubna bychom chtěly začít s tréninkem na vystoupení právě pro naše děti. Vystoupení bude opět
v tanečním stylu street dance, hip hop a funky aerobiku!
Takže milé ženy a dívky ať už náctileté nebo dospělé, které si chcete zatančit a nebojíte se ukázat, jak tančit umíte, přijďte
dne 14. dubna 2010 v 18.30 hod do místní sokolovny. Společně
se podíváme na plánovanou sestavu, vyzkoušíme taneční kroky,
poslechneme hudbu a potom se domluvíme na dalším pokračování. Předem Vám děkujeme za Váš zájem se něco nového naučit
a odreagovat se právě tancem.
Nezapomeňte na nás a na to, že ve větším kolektivu s
pohodovou náladou a při sportu, který Vás baví, se to vždy lépe
táhne! Tímto Vám všem přejeme krásné prožití začínajících jarních dnů plných pohody a sluníčka.
Vaše cvičitelky Jana Moravcová a Olga Hejduková

DALŠÍ RELAXAČNÍ VÍKEND je naplánován na 11.
– 13. 6. 2010 s hodinami Pilates a AQUA aerobiku. Tentokrát
spíš víkend rodinný, tatínkové a dětičky nebo hlídající a cvičící
babičky pojedou s námi! Zájemci, kteří by chtěli s námi relaxovat na horách ať už sportem nebo procházkami se můžou hlásit
přímo na našich hodinách aerobiku v místní tělocvičně (přikládám rozvrh hodin). Informační plakát najdete také ve vývěsce u
obecního úřadu. Těšíme se na Vás !!!

Příchod jara
Pomalu končící zima přináší s nastupujícím jarem úklid
kolem domů, na zahrádkách, mezích a na polích. Jedním ze způsobů, i když ne nejvhodnějším, je pálení rostlinných materiálů.
Když už chceme použít k úklidu pálení, je třeba zachovat maximální opatrnost, aby nedošlo ke vzniku požárů, které mají za následek materiální škody, ničení životního prostředí a v neposlední řadě i ohrožení životů lidí i živých tvorů v přírodě. Shrabaný
materiál bychom měli spalovat postupně na kupkách v místě,
kde nehrozí rozšíření po suché trávě. Dát si pozor na povětří,
kdy při silnějším závanu větru může dojít k odlétnutí hořích rostlinných zbytků mimo ohniště a taktéž zapřičinit vznik požáru.
Od ohnišť nesmíme odcházet pokud nejsou zcela uhašené. Větší
nebezpeční vzniku požáru je plošné vypalování starých porostů.
Je to nejméně namáhavý úklid. Je však zakázán a osoba, která se rozhodne tímto způsobem uklízet se vystavuje možnému
postihu ze strany hasičů ať blokovou pokutou nebo pokutou ve
správním řízení. Mezi občany je již všeobecně známo, že tento
způsob úklidu je zakázán, přesto se pár odvážlivců najde a výsledkem jejich jednání je požár. Někdy pouze s materiální škodou. Někdy bohužel spojený se zraněním nebo i ztrátou života.
Snaha uhasit šířící se požár suchým porostem může znamenat
nadýchání zplodin hoření, popáleniny a v neposlední řadě i smrt
v důsledku zranění od ohně. Bohužel se tyto případy se stávají

ROZVRH HODIN TJ V SOKOLOVNĚ LUKAVICI
PONDĚLÍ 18.00 – 19.00
19.30 – 20.30
ÚTERÝ
18.00 – 19.30
STŘEDA 19.30 – 20.30
ČTVRTEK 17.00 – 18.00
18.30 – 19.30
		
PÁTEK
18.00 – 19.30

PILATES a BALANTES ŽENY
AEROBIK ŽENY
STOLNÍ TENIS MUŽI
AEROBIK ŽENY
POKRAČOVÁNÍ CVIČENÍ DĚTÍ
CVIČENÍ ŽEN NA VELKÝCH
MÍČÍCH + ORIENTÁLNÍ TANEC
STOLNÍ TENIS MUŽI

Každý poslední týden v měsíci je step aerobik a pilates s
rubberbandy! (změna programu vyhrazena)

4 Příčinou bylo plošné vypalování stařiny.

