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zprávy
OÚ Lukavice

prostoru sběrné nádoby. Je běžné,že konejner je plný prázdných
nerozložených krabic a využití 40-50% obsahu. Další odpad který se nevejde se nechává volně venku nebo v pytlích, navlhne
nebo zmokne a nastává problém s jeho likvidací. To samé platí
o ostatních odpadech, které se shromažďují u sběrné ohrady v
pytlích a není těch pytlů během týdně málo. Obsluha nebo zaměstnanci obce musí odpad vytřídit na plasty, sklo, papír, kosti,
kovy, zbytky jídel, komunální odpad, padané a shnilé ovoce a
někdy i uhynulá zvířata. Navštívil jsem třídící linku na plasty v
Hlinsku, kam se plasty z naší obce sváží a třídí se na barevné a
čiré plasty,dále tvrdé plasty a odděluje se odpad, který do plastů
nepatří. Zaměstnanci zde pracují v respirátorech na ústech v prachu a zápachu a to jen díky špatnému třídění odpadu občany.
Proč na toto téma píši. Je to problém nejen Lukavice, ale i
jiných obcí. Likvidace odpadů do budoucna bude ještě složitějši
a všechno je o penězích a točí se kolem peněz a hlavně částky
za likvidaci a ukládání odpadů. Při placení poplatku za odpad se
někteří poplatníci diví ohledně výše poplatku, ale ten bohatě nestačí k zajištění úhrady za svoz a uložení. Obec tuto část dotuje
navíc částkou rovnající se 90% vybrané částky od poplatníků,
nepočítaje obsluhy sběrné ohrady a zaměstnanců obce, využití
traktoru a pohonných hmot.
Za zmínku stojí i likvidace zeleně, odpadků ze zahrad
a jiný kompostovatelný materiál. Za sběrnou ohradou jsou vybudované již tři ohrady pro ukládání ke kompostování. Stále se
rozšiřují a už nestačí. Pomáhají tomu i využivatelé tohoto místa,
kam vhazují silné větve a dochází k navršení a ztěžuje urovnání
uložené hmoty.
V příštím období počítá obec s výstavbou nového sběrného dvora, který bude vybaven dle předpisů a zákona o odpadech.
Měl by stát v místě kompostování na tzv. Haldě.

Místní rozhlas
Obec Lukavice zprovoznila vysílání místního rozhlasu a
to centrálním vysíláním i pro všecny místní části naší obce. Celá
akce byla schválena a zkolaudována Českým telekomunikačním
úřadem a povoleno vysílání na stanovené frekvenci. Může se
stát, že některé starší radiopřijímače naladěné na bývalou tzv.
východní vlnu, přijímají hlášení místního rozhlasu nebo rušení
vysílání. Postačí tento přijímač přeladit na stejnou vysílací stanici v jiném pásmu.
Veškeré informace budou vysílány centrálně, třeba i
smuteční zvonění a reklamní hlášení. Případné připomínky k
hlasitosti hlášení a nepokrytí území hlášením hlaste Obecnímu
úřadu.
Znovu o odpadech
Obec Lukavice v současné době vlastní 38 ks kontejnerů
na odpady, 1 ks kontejneru je zapůjčen na letní sezónu a dále
vlastní 1 ks kontejneru na stavební suť. Z toho je 34 kontejnerů vyhrazeno pouze na tříděný odpad (plasty, papír, sklo bílé a
barevné). Kontejnery jsou umístěny na jedlotlivých stanovištích
a jsou určeny pouze pro vhazování vytříděného plastu pokud
možno sešlápnutého odpadu, aby se co nejvíce využil prostor
kontejneru. Stává se velmi často, že v místech kolem kontejnerů
přibývají pytle a různé krabice naplněné nevytříděným odpadem
a dokonce, co se nevešlo do popelnice. Nejvetší problém vzniká
na místě u Hlinik při silnici na Mýto. Pro někoho je problém
sešlápnout a vhodit to do kontejneru nebo co neprojde otvorem
zvonu odvézt ke sběrné ohradě v úterý, čtvrtek a sobotu. U sběrné ohrady jsou i kontejnery na papír, do kterých je možno vkládat papír, (kartony pokud možno složené) s ohledem na využití
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Sanace skládky Lukavice
Likvidace skládky byla jako stavba dočasná a proto dojde

Na výlet jsme se vypravili do ZOO v Jihlavě a navštívili zámecké slavnosti ve Žďáru nad Sázavou. Děti z dramatického kroužku si prohlédly Českou televizi v Praze a účastnily
se natáčení dětského pořadu. Rodiče a prarodiče potěšili malí
flétnisté svým koncertem. Mezi poslední akce v letošním roce
patřil pěší výlet na hrad Žumberk, kde si děti zahrály hru, opekly
vuřty a hledaly ukrytý poklad. Tečkou za školním rokem byla
zahradní slavnost k ukončení školního roku, kdy jsme řekli ahoj
budoucím prvňáčkům, kterým přejeme mnoho úspěchů na jejich
vzdělávací cestě.
Děkujeme všem rodičům za celoroční přízeň. Přejeme
všem osvěžující a krásné léto, příjemné a nezapomenutelné zážitky, spoustu legrace, mnoho radosti, hodně a pohody.
Po prázdninách zase ahoj!
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka

k její odstranění. Skutečná sanace je hotova. Prozatím probíhá
čerpání vod z z jímek a vpouštění vody do zaskovacích vrtů, které potrvá do 12.srpna. Po tomto datu dojde k demontáži čerpadel
z vrtů a šachet. Zůstanou pouze monitorovací šachty a vrty v
počtu 7 ks. Ostatní šachty budo rozebrány a zasypány na úroveň
terénu.
Sanační technologie a vlastní dřevěná budova bude rozebrána. Základy a izolace rozebrány a odvezeny k likvidaci.
Po ukončení demontáže a bouracích pracech bude provedena v
místě objektu technická a biologická rekultivace. Oplocení bude
demontováno a provedeny terenní úpravy.
Odsranění stavby bude provedeno v době od 12.8. do
31.8. 2010.
Josef Doležal starosta

Ze školních lavic
V dubnu se žáci naší školy zúčastnili školy v přírodě v
Jívce. Zabývali se dávnou historií naší země. V chrudimském
divadle jsme společně zhlédli vystoupení tanenčního oboru ZUŠ
Slatiňany. Dalším projektem bylo Otvírání studánek. V rámci
Dne Země jsme v gumových rukavicích sbírali odpadky v lese.
Obdivovali jsme jarní rozkvetlou přírodu a také krásnou a upravenou studánku v Dolích. Na konci dubna do naší Lavice pro
hosta usedl policista Michal Jinoch. Do naší školky se slétly také
všechny malé i velké čarodějnice, malí čarodějové, abychom se
společně pobavili, zatančili si, zahráli hry a opekli vuřty na pekelném ohni. Nádhernou jarní dekoraci nám vytvořily rozkvetlé
stromy na školní zahradě.
V květnu jsme se vypravili na chrudimské letiště, kde
jsme zhlédli ukázky bojových umění našich profesionálních vojáků, ukázky vojenské techniky, boje muže proti muži, slaňování
a výcvik našich parašutistů. 28. května prvňáčci prokázali své
znalosti čtení a bystrého rozumu. Byli slavnostně pasování na
rytíře řádu čtenářského na pohádkovém zámku v Nových Hradech. Pak už jsme se vypravili na osmidenní Expedici Šumava
2010. Vyvrcholením bylo raftování na Vltavě. Děti prokázaly
kompetence v oblasti komunikace, řešení problémů a spolupráce. Těšili jsme se také na výlet do Kutné Hory, kde jsme poznávali bohatou historii tohoto krásného města.
V červnu nás čekal dopravní kurz, cyklistický výlet do
Ležáků, ukončení plaveckého výcviku a rozdání Mokrých vysvědčení. Těšili jsme se také na tajuplný středověký hrad, který
byl opět plný strašidel. A pak už přišel datum 30. června, kdy
jsme za přítomnosti pana starosty, paní Lidušky Makešové a
Marie Pytlíkové slavnostně ukončili školní rok. Rozdali jsme si
vysvědčení a začínaly nám sladké prázdniny.
Přeji všem dětem krásné letní dny, plné radosti, sluníčka, koupání a také velkých prázdninových dobrodružství. Všem
svým kolegům, našim milým čtenářům a občanům naší obce
přeji příjemnou dovolenou a příjemnou letní pohodu. 1. září se
těšíme zase nashledanou.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Základní škola
Lukavice
Vážení a milí čtenáři,
setkáváme se opět na stránkách obecního Zpravodaje.
Budu vás jen stručně informovat o akcích a aktivitách, které se
od dubna udály v naší mateřské škole.
V dubnu jsme přijali pozvání ZUŠ ve Slatiňanech na
jejich nádhernou taneční přehlídku, která se konala v chrudimském divadle. Radost dětem dělaly i hodiny „Minitanečních“ taneční školy Besta Chrudim, které probíhaly v naší školce až do
druhé poloviny května. Vrcholem byla přehlídka tance v Muzeu
v Chrudimi.
Děti rády vystupují na slavnostním Vítání občánků do
života v Lukavici. Vážíme si i pozvání na Vítání občánků do
Svídnice.
Pokud nám počasí na jaře dovolilo, vydávali jsme na
delší pěší výlety k Chrudimce nebo do „Pohádkového lesa.“
Nezapomínali jsme ani na ekologii. Na Den Země děti na školní
zahradě zasadily okrasné stromky, které nezapomínaly pravidelně zalévat. Starší děti se vypravily na akci Otvírání studánek.
Navštívili jsme zámecký park ve Slatiňanech a také kozí farmu.
Velkou jarní akcí se stal Slet čarodějnic. Přivítali jsme
spoustu malých i velkých čarodějnic a čarodějů, hráli jsme si,
tančili, zpívali, soutěžili a opékali vuřty nad pekelným ohněm.
Novinkou pro naše děti byla návštěva dopravního hřiště
v Chrudimi, kde se učily poznávat nejen značky, ale i barvy semaforu a na koloběžkách na ně včas reagovat.
Také kreslit a malovat děti v naší mateřské škole velmi
baví. V soutěži na téma Vzpomínka na prázdniny obsadil Dominik Chmelenský 1. místo a 3. místo Michalka Tvrzická.
Ve výtvarné soutěži s požární tématikou v okresním kole
uspěl Sebastian Zíta a skončil na 3. místě. V krajském kole
obsadil dokonce 2. místo. K úspěchu gratulujeme.
V květnu a červnu jsme také jezdili na předplavecký výcvik. Poslední měsíce školního roku patřily různým výletům.
Navštívili jsme letiště, kde pro nás vojáci u příležitosti oslavy
Dne dětí připravili různé ukázky vojenské techniky a předvedli
nám své dovednosti. Mohli jsme si vyzkoušet i střelbu. A pak
jsme se už těšili na zámek v Nových Hradech, kde jsme se v
nádherných zámeckých prostorách setkali s Marií Terezií a jejím
synem Josefem II.
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Malé zamyšlení
Staří Řekové věděli, že Sokrates je velmi vzdělaný a velmi si váží znalostí. Jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá: „Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém
příteli?“
„Počkej chvilku,” odpověděl Sokrates. „Než mi cokoli

Samozřejmě se sportuje celé léto i na místním hřišti, kde
se každý čtvrtek od 17.00 hod schází volejbalisté i volejbalistky
nebo skoro každý pátek od 18.00 hod pánové na nohejbal.
I když jsme přes léto zrušily hodiny aerobiku, cvičení na
velkých míčích, cvičení dětí a máme odpočinkové prázdniny, tělocvična nezůstala úplně uzavřena! Pro dámy jsou každou středu
od 19.00 hod hodiny PILATESU. Tímto bych Vás chtěla pozvat
na výše uvedené aktivity, pokud zrovna nebudete odpočívat na
dovolené nebo někde u vody, klidně se připojte k nám.
Chtěla bych se vrátit k akcím, co proběhly před létem.
V sobotu dne 29.5.2010 jsme uspořádaly tradiční MARATON
V AEROBIKU na ukončení naší sezóny. Cvičilo se od 14.00
do 18.00 hod, možná i déle ve stylu dance aerobiku s mou maličkostí, pozvána byla cvičitelka Jana Machová z Chrudimi na
bodystyling s novinkou balančními podložkami a také cvičitelka
Pavlína Zitová ze Slatiňan na závěrečnou hodinu Pilates. Byl to
první krásný slunečný víkend, takže účast byla malá, ale i tak
jsme si celkem náročné odpoledne užily a daly si pořádně do
těla!
Minule jsem se zmiňovala o tréningu na vystoupení v tanečním stylu street dance, hip hop a funky aerobiku ke Dni dětí
– u nás tradiční Sokolská pouť, která proběhla další sobotu 5. 6.
2010. Trénovaly jsme od poloviny dubna, úspěšně jsme se vypracovaly k závěrečné choreografii i celkový počet 12 odvážných
a šikovných tanečnic se sešel! Vystoupení už musíte zhodnotit
vy ostatní, kdo jste se přišly podívat?! Právě tím jsme zahájily
tuto konanou akci. Konečně nám asi po dvou letech přálo slunné
počasí a tak se mohly děti vydovádět na čerstvém vzduchu, vyzkoušet si různé sportovní disciplíny, např. sedy lehy, jak dělat
správně kliky, ale i zastřílet si ze vzduchovky a nebo navštívit
skákací hrad. K tomu všemu si dát malé občerstvení nebo koupit
sladký perníček. Závěrem pro všech 45 zúčastněných dětí bylo
vyhlášení výsledků a odměnu si odnesl určitě každý malý sportovec! Musíme si přiznat, že organizace trošku vázla, ale i tak
všem kdo se na tomto dni podíleli moc děkujeme!

řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.”
„Tří sít?“ „Přesně tak,“ pokračoval Sokrates. „Než mi
začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku
zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje Pravda. Máš
naprostou jistotu že to, co mi chceš říct, je pravda?“
„Ne,“ odpověděl ten člověk, „vlastně jsem to jenom slyšel a...“
„Dobře,“ řekl Sokrates. „Takže ty opravdu nevíš, jestli je
to pravda nebo není.“
Teď vyzkoušejme druhé síto. Síto se jmenuje Dobro.
Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?“ „Ne, naopak...“
„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco
špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš
zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se Užitečnost. Je mi to, co mi chceš o mém příteli říct užitečné?“
„Ne, moc ne.“
„Dobrá,” uzavřel Sokrates, „to co mi chceš říct není ani
pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to
měl vyprávět?“
To je důvod, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si
ho vážili.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová

TJ SOKOL
Lukavice
cvičení pro ženy
a dívky
Zdravím všechny čtenáře a hlavně naše věrné cvičenky.
Máme tu konečně krásné teplé léto a dny plné sluníčka
nám nabízejí spoustu příležitostí k letním sportům. Doufám, že
toho většina z nás využije ať už na plavání, jízdu na kole nebo
kolečkových bruslích a nebo jen tak k procházkám a výletům na
oblíbená místa.

Den dětí.

Spodní řada zleva : Zuzka, Olinka, Monča, Hanka, Janina
Horní řada zleva: Radka, Jana, Monika, Eliška, Olča, Šárka,
Darina.
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11. - 13. 6. 2010 jsme si mohli zasportovat, ale i odpočinout na WELLNESS VÍKENDU v Jeseníkách, obec Pusté
Žibřidovice, penzion Later, který nám nabídl kromě velké tělocvičny, také bazén, saunu a příjemné posezení na venkovních
terasách. Tentokrát nejely jen samotné ženy, ale i celé rodiny s
dětmi a tatínky. Víkend byl pohodový, počasí nám přálo a kromě
hodin Pilates a Aqua Aerobiku, jsme si vyzkoušely orientální
tanec s profesionální tanečnicí, která nám propůjčila i část svých
kostýmů. Ti kdo byli s námi Vám mohou povyprávět o našem
víkendovém programu ať už pro cvičící nebo necvičící lidičky.

17. července odložený Dětský den v Loučkách. Tato pro
nás nejdůležitější akce v roce, dá se říci srdeční záležitost, byla z
důvodu nepříznivého počasí odložena z června na červenec.
Na přípravách a následném úklidu bylo v úmorném horku a potom v hlubokém blátě od čtvrtka do neděle odpracováno
180 hodin.
Celá tato precizně připravená akce vlastně ani nezačala.
Hasiči, obsluha občerstvení, hudební produkce, pořadatelé na
deseti soutěžních stanovištích, obsluha raftu, kočár tažený koňmi a všichni ostatní byli připraveni zpestřit dětem prázdninové
odpoledne. Bohužel krutý rozmar počasí rozehnal příchozí těsně
po zahájení.
Pavel Venzara
Wellness víkend.
Další WELLNESS VÍKEND plánujeme na polovinu října 15. - 17. 10. 2010 opět jen pro dámy se zaměřením na aerobik
a možná si dopřejeme i ZUMBU, což je nyní fitness novinka
ve stylu latinsko-amerických tanců s příjemnou energickou hudbou. Je to cvičení, které Vám zaručeně zvedne náladu a shodíte
při něm i pár kil, přeci jen tancem se také hubne! Nebude chybět
ani orientální tanec. Nezapomeňte, že počet míst na tyto víkendy
je vždy omezen, hlásit se můžete na našich hodinách přímo v tělocvičně. Těšíme se na Vás a přejeme pohodový zbytek léta …
Vaše cvičitelky Jana Moravcová a Olga Hejduková

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Vážení spoluobčané, druhé čtvrtletí roku 2010 bylo v
SDH Vížky naplněno sportovní a společenskou aktivitou, mimo
jiné se hodně trénovalo před nadcházející sezónou.
Dne 7. dubna oslavil významné životní jubileum náš
dlouholetý bývalý velitel Ladislav Venzara. K jeho narozeninám
mu přišli gratulovat starosta sboru, bývalý starosta a velitel.
Dne 22. května okrsková soutěž pořádaná SDH Bošov
na Ctětínku. Za účasti 18-ti našich členů se muži umístili na 4.
místě a ženy vyhrály.
Dne 29. května O pohár starosty Nasavrk. Muži obsazují
5. příčku z 19-ti družstev a ženy jsou druhé.
Dne 19. června pohodová soutěž historických stříkaček
PS 8 v Zubří u rozhledny. Z počtu 22 členů jsme sestavili tři
družstva. Muži Vížky I obsazují 6. místo, ženy 9. místo a Vížky
II 11. místo.
Dne 20. června se pět našich členů zúčastnilo pietního
shromáždění na Ležákách. Tentýž den odpoledne nás osm sbíralo kámen z polí pana Filipiho.
Dne 5.července O pohár starosty Ctětína. Netradiční soutěž – sání z rybníka. Muži obsazují 5. místo, ženy opět vítězí.
Dne 10.července O pohár starosty SDH Lukavice. Opět
soutěží ženy i muži. Muži se svým letošním nejlepším výkonem
dosahují na 8. místo a ženy končí páté.
Dne 14. července se pět našich členů v uniformách účastní rozloučení s bratrem Hubkou ze Žumberka.

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
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Milí čtenáři Obecního zpravodaje, jsme velice rádi, že
se opět můžeme s Vámi setkat na těchto obecních stránkách a
podělit se o zážitky z našich akcí. Přestože prožíváme horké letní
dny, chceme se ve vzpomínkách vrátit do zimního období, kdy

jsme v neděli 24.ledna 2010 od 13. hodin pořádali Velkou cenu
Výsonína v závodech na běžkách. V mrazivém, ale slunečném
odpoledni se sešlo 23 mužů, 2 ženy a 8 dětí, aby si na běžkách
projeli větší či menší okruh okolo Výsonína. Všichni závodníci
dojeli bezpečně do cíle a z 1. místa v kategorii mužů se mohl radovat František Víšek z Výsonína, z žen si doběhla pro vítězství
p. Šárka Pytlíková rovněž z Výsonína a 1. místo v kategorii dětí
obsadila Veronika Dibelková ze Svídnice. Na všech závodnících
i pořadatelích byla vidět radost z příjemně stráveného odpoledne
se svými známými a kamarády.
Tradičně největší letní akcí ve Výsoníně je Pohádkový
les. Letos jsme ho připravili ve spolupráci s SDH Výsonín na
sobotu 26. června. Po mnohadenní přípravě následoval krásný
sluneční den a návštěvníky čekal opět les plný pohádkových
postaviček, které sehrály krásné ukázky z těch nejznámějších
a nejkrásnějších pohádek. V letošním roce navštívilo tuto akci
672 dětí a 720 dospělých, téměř stovka lidí účinkovala v lese
přestrojena za pohádkové bytosti. Velké poděkování patří jako
každoročně partě důchodkyň z Výsonína, obětavým lidem, kteří
si zkusili trochu toho hereckého umění v lese, místním hasičům
a všem sponzorům. Vždyť pouze prací a ochotou pomoci mohla
vzniknout tak velká akce, jakou Pohádkový les opět bezesporu
byl.
Milí čtenáři, přejeme Vám všem krásné prožití léta, plno
nádherných zážitků, dětem co nejdelší a nejpohodovější prázdniny a na konci roku se těšíme s Vámi na stránkách Obecního
zpravodaje opět NASHLEDANOU

V obřadní síni OÚ v Lukavici byli přivítáni a do společenské
kroniky obce zapsány jména nových občánků:
Matyáš Dostál
Václav Palatáš
Sára Janečková
Karolína Čechlovská
Hana a Václav Kaňkovi
Václav Biňovec
Jan Crkal
Aneta Mrázková.
Zakončení školního roku bylo slavnostní za účasti p.
starosty J. Doležala a našich členek. Z 5. postupného ročníku
odešlo 13 žáků, kteří budou pokračovat v dalším vzdělávání
na základní škole ve Slatiňanech.
Zahradní slavnost v mateřské škole byla slavností
zvláště pro ty děti, které z naší mateřské školy odchází a po
prázdninách zasednou do školních lavic.
L. Makešová

J. Pytlík a J. Louvarová

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea za druhé čtvrtletí roku 2010 oslavili tito spoluobčané :
Miloslav Dolan,
Jiří Böhm
Jaroslava Teznerová
Ladislav Venzara
Jiří Tvrzický
Jaroslav Horáček
Vlasta Šustrová
Eva Zitová
Jitka Šmahelová
Marie Vtípilová
Jana Strnadová
Josef Zita,
Luboslav Hájek
Alena Rohlíková
František Plachý
Věra Procházková
Jaroslav Mudroch 75 r.
Naše členky jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem s přáním pevného zdraví do dalších let.

Vítání občánků 10. 4. 2010
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LUKAVICE
VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM
pořádá

24. ROČNÍK SILNIČNÍHO BĚHU
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pořádá TJ Sokol Lukavice

v pátek 27. 8. 2010 v 19.30 hod.

Neděle 12. září 2010

v tělocvičně na hřišti
k poslechu a tanci hraje hudební duo Bezejmenní
(Jiřina a Vašek z manuálu)

OSLAVA NA ŠKOLNÍ
ZAHRADĚ
MATEŘSKÉ ŠKOLY

vstupné 50,- Kč
Občerstvení zajištěno

V letošním roce oslavíme 30. výročí otevření
mateřské školy v naší obci. Obec Lukavice, kulturní a školská komise, ZŠ a MŠ Lukavice, SPOZ
připravuje na pátek 24. září 2010 oslavu na školní
zahradě mateřské školy. Zváni jsou všichni občané
naší obce, ti, kteří mateřskou školu projektovali,
budovali, kteří ji navštěvovali a kteří zde pracovali. Vystoupí děti základní i mateřské školy, k dispozici bude skákací hrad pro děti, výstava prací
dětí mateřské školy, oheň na opékání vuřtů, vuřty,
zajištěn bude pitný režim pro děti i dospělé. K tanci i poslechu bude hrát hudba.
Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

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.
Redakční rada: Josef Doležal, Vlastislav Pilař, Jaroslava Tenkrátová,
Pavel Venzara, Šárka Pytlíková, Petr Dolan, Liduška Makešová
Příští číslo vyjde: v říjnu 2010.
Příspěvky posílejte do 27. 9. 2010
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