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zprávy
OÚ Lukavice

VÁNOČNÍ
Bělostné vánoce
jsou většinou jen zdání.
Ladovská idylka
vyvolá pousmání,
Vánoce přichází
ke konci prosince,
stromečky rozsvěcí
za okny vesnice.

Vážení občané,
úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010
Miloslav Stehno – starosta
Bc. Dagmar Krčilová – místostarostka
Ing. Jiří Čechlovský
Petr Dolan
Josef Doležal
Jiří Dubský
Jaroslav Jirásek
Ing. Jiří Mrkvička
Vlastislav Pilař
Petr Pytlík
Milan Šťovíček

Jmelí a ozdoby
se třpytí na tržišti.
Minulé vánoce
jsou stejné, jako příští,
plné dobrot, svařeného vína
a tajných přání,
radosti z dárků,
štěstí z darování.
Dospělí vzdychnou:
bože, ten čas letí!
Vánoce vidí
očima svých dětí
a pro ně rozžíhají za šera
v ten klidný večer,
kdy jsou všichni spolu
v pohodě kolem svátečního stolu,
dávný symbol
Štědrého večera.

Zápisy z veřejných zasedání a přijatá usnesení, budou
zveřejňována na webových stránkách obce a na úřední desce. Adresa webových stránek www.lukavice.com. Případné
náměty a připomínky občanů můžete vkládat písemně do
schránky na obecním úřadě, zasílat elektronicky na e-mail:
ou.lukavice@tiscali.cz, nebo telefonicky na telefonní číslo 469 670 151, mobil 774 710 281 (starosta), 774 710 282
(místostarostka).
Když dostáváte do rukou tento zpravodaj nastává čas
Vánoc a Nového roku, chtěl bych Vám, jménem svým, ale i
ostatních zaměstnanců obecního úřadu, popřát hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2011.
Miloslav Stehno
starosta
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Usnesení z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva Lukavice
konaného dne 9. prosince 2010

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Příspěvek na fotbal ve Svídnici
2. Žádosti o pronájem obecního bytu
		
		

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Jednací řád zastupitelstva obce Lukavice
2. Uvolnění starosty k výkonu funkce od 1.1.2011
3. Odměny zastupitelům ve stejné výši jako v minulém
volebním období, podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády
č. 37/2003 Sb.
4. Návrh zřízení komise Kulturní a školské a Komise
stavební
5. Složení komisí:
Finanční komise – předseda Ing. Čechovský, p. Dubský,
p. Dolan
Kontrolní komise – předseda p. Doležal, p.Šťovíček,
p. Jirásek
Kulturní a školská komise – předseda p. Dolan, členové
– Bc. Krčilová, p. Pytlík
Stavební komise – předseda, členové Ing. Mrkvička,
p. Stehno, p. Pytlík
6. Veřejnou vyhlášku o odpadech č.1/2011
7. Rozpočtové provizorium pro ZŠ a MŠ ve výši 250 000,8. Redakční radu Lukavického zpravodaje ve složení –
Ing. Čechovský, p.Dolan, p.Pytlík, p.Stehno,
Bc. Krčilová
9. Darovací smlouvu MŠ a ZŠ Lukavice s firmou UMIKOV
na částku 2000,-Kč, převedení této částky do rezervního
fondu a čerpání za účelem nákupu hraček pro děti
z mateřské školy
10. Příspěvky na činnost na rok 2011:
Hasičů Lukavice ve výši 81 000,Hasičů Výsonín ve výši 52 500,Hasičů ve Vížkách ve výši 30 000,TJ Sokol Lukavice ve výši 30 000,Svaz diabetiků Slatiňany ve výši 3 000,Svaz tělesně postižených ve výši 3 000,Občanského sdružení SOVA Výsonín ve výší 10 000,11. Příspěvek pro SRPŠ Lukavice na autobusovou dopravu
dětí na školu v přírodě která se uskuteční v roce 2011
ve výši 5000,12. Příspěvek na Mikroregion Skutečsko – Ležáky ve výši
4 040,Příspěvek na Mikroregion Chrudimsko ve výši 8 460,Příspěvek na centrum Železných hor ve výši 64 000,13. Nákup multifunkčního stroje Stiga Park PRO 25
v hodnotě 220 000,- po předchozí předváděcí akci
14. Smlouvu s kapelou Trik a Obecním úřadem Lukavice
15. Mandátní smlouvu s lesním hospodářem Ing. Romanem
Kašparem
16. Vydání územního plánu obce Lukavice formou opatření
obecné povahy
17. Rozpočtové opatření č. 3/2010

Miloslav Stehno- starosta
Bc. Dagmar Krčilová - místostarostka

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Dobrý den Vážení spoluobčané.
Hromady sněhu v ulicích a prodejci vánočních stromků na
parkovištích obchodních domů nám signalizují, že opět nastala
doba , kdy je čas ohlédnout se zpátky a podívat se co se nám
letos podařilo a co ne.
Dovolte mi abych se i já podíval zpět a trochu Vám přiblížil
letošní činnost našeho sboru.
Lednovou výroční valnou hromadou jsme jako vždy hasičský
rok zahájili. Valná hromada se konala první lednový víkend
v místním hostinci. V únoru následoval ples, z jara jsme pak
provedli sběr kovového odpadu .
V průběhu léta se pak podařilo zrenovovat naší nákladní Avii.
Jako každý rok i letos jsme pořádali na sportovišti za hasičárnou
dvě soutěže. Jako první v červenci soutěž o Pohár starosty SDH
Lukavice, následovala srpnová ligovka o Pohár starosty obce
Lukavice.
Letos jsme také nově přidali soutěž v běhu na 60m překážek
dětí. Tato proběhla dopoledne před naším červencovým pohárem.
I když téměř vše povedlo zvládnout, další ročník už je kvůli
náročnosti organizace plánován jako samostatná soutěž.
Čekaly nás ale i věci neplánované v podobě srpnových
záplav. I tyto se nakonec podařilo zvládnout.
Největší aktivita v našem sboru probíhala jako každý rok v
oblasti požárního sportu.
Soutěžní družstva dětí, žen i mužů reprezentovala náš sbor na
kláních konaných v našem okrese i mimo něj. I letos dosahovala
všechna družstva opravdu výborných výsledků a naše sbírka se
opět rozrostla o několik krásných trofejí.
Již samozřejmostí je i naše účast v Otevřené lize Okresu
Chrudim. I přes menší výkyvy ve výkonech našich ligových
týmů jsme letos dosáhli výborných umístění. Ženy opět skončily
na 1. místě a již potřetí v řadě potvrdili svoji formu. Tým mužů
tentokrát potkala smůla když na poslední ligovce v Morašicích
propadl na celkově třetí místo. I tak je to pro nás výborný
výsledek.
Sportovní sezónu jsme ukončili 2.10. oslavou letošního
umístění v lize.
Hasičský rok jsme zakončili 20.11. úklidem ve zbrojnici a
přechodem techniky na zimní provoz.
V současné době již pomalu probíhají přípravy na lednovou
výroční valnou hromadu.
Závěrem mi dovolte abych Vám všem jménem SDH
Lukavice popřál klidné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví a úspěchů v nastávajícím roce.
Bleha Milan

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Odkup pozemku p.p.74/6 k.ú.Výsonín za pomoci splátek
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TJ SOKOL
Lukavice

Základní a mateřská
škola Lukavice
Co jsme prožili v naší základní a mateřské škole v říjnu?
V chrudimském divadle zhlédli děti z mateřské školy i žáci
základní školy pohádku „O zakleté princezně.“ Připravovali
jsme projekt Halloween, který byl zaměřen především na anglickou konverzaci. Vyhledali jsme anglické rýmy, říkanky
a písně k tomuto svátku, připravili jsme si karnevalové masky a vyzdobili školu vydlabanými dýněmi. Během dopoledne
jsme pořádali soutěže a hry. Každá třída si připravila krátké,
veselé vystoupení. Za svůj výkon dostali všichni účastníci
sladkou odměnu.
Zahájili jsme další kolo matematické soutěže. Přijali jsme
pozvání do chrudimského Muzea na taneční festival Tradice
Evropy. Obdivovali jsme taneční soubory různých zemí a jejich jedinečná vystoupení. Mezi vystupujícími tanečníky byli
i žáci naší školy.
V listopadu si žáci školy připravovali verše na další ročník
Lukavické básničky. Oceněni byli všichni žáci. Verše nás provázejí celý život. Určitě i my dospělí si pamatujeme básničku
ještě z dětských let, která nás zaujala. Na zahradě mateřské
školy jsme zhlédli ukázku výcviku dravců a sov. Společně
s dětmi ze školky jsme obdivovali nádherné zbarvení peří
všech ptáků, jejich mohutné drápy a nádherné oči.
Adventu byla věnována předvánoční dílna pro rodiče, ve
které nás floristka naučila vytvářet vánoční vazbu a získali
jsme novou inspiraci pro výzdobu našich domovů.
Atmosféru blížících se vánočních svátků umocnila naše
druhá návštěva divadla v Chrudimi. Mikulášská nadílka udělala radost všem žákům i dětem v mateřské škole. V sobotu
4. prosince jsme se sešli v sále hostince, abychom společně
přivítali návštěvu Mikuláše, anděla a čerta.
Vánoční svátky jsou nejkrásnější svátky v roce. Děti se
na vánočních slavnostech ve škole i školce pochlubily svým
rodičům, prarodičům a přátelům básněmi, které se dokázaly
naučit, tanečky, koledami a vánočními písněmi. Pochlubily
se i flétnovým koncertem, kterým mladí hudebníci zpříjemnili předvánoční čas všem milým posluchačům.
Blíží se konec roku 2010. Každý z nás bude bilancovat,
co dobrého nebo zlého mu přinesl právě končící rok, bude
rozjímat a přemýšlet o dalším směrování své životní cesty,
o žebříčku vlastních životních hodnot, o svých nejbližších.
Přeji všem dětem krásné, pohádkové Vánoce a splněná přání
pod vánočním stromkem. Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem svým spolupracovníkům v základní i mateřské
škole za celoroční práci pro děti, pro školu i pro naši obec.
Děkuji všem. Přeji za všechny zaměstnance základní i mateřské školy všem dětem, rodičům, našim čtenářům a všem
obyvatelům naší obce, všem přátelům krásné a romantické
Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka
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Ze života TJ. Sokol
V sobotu dne 6.11.2010 jsme v rámci akcí zkusili uspořádat poprvé u nás v Lukavici DRAKIÁDU, které se zúčastnilo asi 30 dětí s rodiči. Počasí dopoledne přálo, vítr příznivě foukal a lokalita mezi hrobkami byla nejideálnější. Bylo
vyhlášeno 5 kategorií a oceněni byli nakonec všichni malí
účastníci. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na
uskutečnění této nové akce – J. Čechlovskému, M. Paulusovi, P. Dolanovi, D. Krčilové a D. Milčinské. Fotky nejen
z této akce si můžete prohlédnout na internetových stránkách
naší obce.
starosta M.Dubský
Zdravím všechny čtenáře a hlavně naše věrné cvičenky.
Máme tu zimní období a s ním se společně můžeme těšit
nejen na sněhovou nadílku, ale hlavně na příjemné vánoční svátky v rodinném kruhu, s dobrým cukrovím a pohodou
u pohádek. Zima i když někoho překvapí a chladné počasí
trošku rozmrzí, se určitě brzy přehoupne zase ve slunečné
dny. Někdo prostě zimu nemá rád a někdo si zimu dokáže
užívat. Využijte tedy sněhové nadílky k příjemným zimním
radovánkám, postavte třeba sněhuláka, povozte se na saních ,
lyžích, zamrzlé rybníky využijte k bruslení a nebo se můžete
jen tak procházet zasněženou krajinou. Každé roční období
má svá kouzla a krásné dny.
I v zimě si můžete s námi zasportovat v místní tělocvičně. Jak víte podle rozvrhu hodin cvičíme pravidelně celý
týden. Muži, ženy i děti se schází na své hodiny dá se říci
v plném počtu, tak všem přejeme ať jim energie ke sportu
a cvičení vydrží i do nového roku!
S novým rokem začne nové cvičení – další hodina pro
děti a to předškoláky ve věku 3-6 let bude poprvé ve čtvrtek
6.1.2011 od 17.00 hod s cvičitelkou Pavlou Janečkovou a dle
zájmu budou hodiny pokračovat pravidelně každý čtvrtek!
V úterý 11.1.2011 od 16.30 hod. bude tělocvična vyhrazena
k Cvičení rodičů s dětmi ve věku 1 - 3 roky – spíš taková
malá hernička pro ty nejmenší. A pravidelné pokračování
každé úterý ve stejný čas. Tímto Vás a Vaše ratolesti zvu na
nové hodiny cvičení, přijďte s dětmi vyzkoušet jiné prostředí
a samozřejmě jak jinak než zasportovat si!
Když už jsem u cvičení dětí - nyní školáků, které probíhá
každou středu od 17.00 hod pod vedením cvičitelek Světlany
Hoffmanové a Denisy Milčinské, ráda bych zmínila, že na
tyto hodiny hledáme dalšího odvážného cvičitele/cvičitelku,
kteří by měli zájem tyto hodiny vézt. Naše zkušené cvičitelky
se rády podělí o získané dovednosti s dětmi. Bližší informace
dostanete právě u nich. Ve středu 8. 12. nezapomněl Mikuláš
a čerti ani na děti v tělocvičně a přinesl jim malou nadílku za
to, jak krásně cvičí. Děkujeme!
A na co se můžete s námi těšit? Protože cvičení žen
v tomto roce končí ve čtvrtek 16.12.2010 a v novém roce začíná až v pondělí 10.1.2011, pořádáme mezi svátky tradiční

V sobotu 19. 2. 2011 se bude konat Valná hromada
naší tělocvičné jednoty v 15. 00 hod v restauraci Na křižovatce. Všichni členové jsou srdečně zváni!
Na závěr chceme popřát nejen našim členům, ale všem
našim občanům příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost, mnoho osobních
úspěchů a samé pohodové dny plné pozitivní energie a úsměvů.
Jana Moravcová, Milan Dubský

SILVESTROVSKÝ MARATONEK plný cvičení a to v pondělí 27.12.2010 od 16.00 do 20.00 hod. Začínáme s hodinou
Aerobik Mix, potom vyzkoušíme Dance jogu a Pilates a na
závěr posilovací hodinu s novou cvičební pomůckou FlowTonic. Nechte se překvapit a určitě nějaké to vánoční kilo navíc při maratónku vypotíme! Už teď se na Vás těší cvičitelky
Olga Hejduková, Jana Moravcová a Mirka Nejtková.
Čeká nás další WELLNESS VÍKEND v termínu 18. - 20.
3. 2011 opět jen pro dámy se zaměřením na aerobik. Kromě
aerobiku, bodystyling a aqua aerobiku nebude chybět ani orientální tanec. Nezapomeňte, že počet míst na tyto víkendy
je vždy omezen, hlásit se můžete na našich hodinách přímo
v tělocvičně. Pro inspiraci a nové zájemkyně, které by chtěly
s námi jet, přikládám fotky z minulého víkendu, na kterém
jsme si nejen zaposilovaly a zpevnily svá těla, ale i zatančily latinsko-americké tance s prvky Zumby. Proběhl v říjnu
15. - 17. 10. 2010 opět v Penzionu Later, obec Pusté Žibřidovice v Jeseníkách. I ten kdo zrovna nechtěl cvičit podle
rozvrhu hodin a nebylo jich málo (skoro 12 hodin za víkend),
mohl využít bazénu a sauny přímo v areálu penzionu a příjemně relaxovat v tomto klidném prostředí.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Vážení čtenáři zpravodaje. Předkládáme Vám zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Vížky v posledním čtvrtletí roku 2010.
27. října jsme uklízeli sál v HOSPODĚ NA VÍŽKÁCH před
posvícenskou taneční zábavou, která byla pořádána 29. října.
Pro přeplněný sál hrála k tanci a poslechu skupina Strejci.
Jako každý rok byla lákadlem výborná hudba a bohatá tombola.
30. října se na novém hřišti hrál posvícenský fotbálek, sešla
se tři družstva po sedmi hráčích. Po hodině do hry nastoupily
matky s dětmi.
12. listopadu se naši zástupci zúčastnili okrskové valné hromady hasičů konané na Žumberku.
13. listopadu jsme připravovali hasičskou techniku na zimní
období.
19. a 20. listopadu jsme prováděli sběr a následný odvoz starého železa. Železný šrot pro nás připravili obyvatelé Louček, Libáně, Radochlína,Vížek a Lukavice.
27. listopadu, za přítomnosti okrskového velitele a strojníka,
proběhla kontrola zazimování techniky.
3. prosince byla do Vížek svolána valná hromada hasičů.
Hlavním bodem jednání byla příprava výroční valné hromady, která se bude konat 22. ledna 2011.
4. prosince se tři naši členové zúčastnili školení strojníků
JSDH pořádaného v hasičské zbrojnici v Chrudimi.
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Závěrem této zprávy děkujeme všem našim členům za vykonanou práci v roce 2010.
A dále touto cestou děkujeme bývalému starostovi, panu
Josefu Doležalovi za jeho dlouholetou obětavou práci pro
rozvoj celé obce Lukavice.

ročně obohacujeme tuto akci o nové skutečnosti, ať jsou to
originální odměny na stanovištích, nové pohádkové bytosti v
lese, pozvání přijali i prodejci cukrovinek, hraček a provozovatelé atrakcí pro děti na konci trasy u Perníkové chaloupky.
Pohádkový les plánujeme připravit i v roce 2011 a to opět
v některém červnovém termínu. Význam této akce vidíme
nejen v tom, že přinášíme pohádkovým dnem radost malým
i velkým návštěvníkům, ale velký dopad má i ta skutečnost,
že v dnešní vánoční době se setkají a odreagují od každodenních starostí lidé, kteří jsou ochotni pro veřejnost stále ještě
něco udělat.
Přiblížil se konec roku 2010 a s ním bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a ochotným lidem, kteří nám při
našich akcích pomáhli. Vám všem přejeme co nejvíce zdraví, lásky, pohody a vzájemného porozumění, kterého je stále
více a více zapotřebí. Těšíme se na setkání s Vámi opět na
stránkách některého z dalších obecních zpravodajů
za Sdružení Občanů Výsonína
Ivan Pytlík, Jana Louvarová

Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně prožité Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2011.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
Milí čtenáři obecního zpravodaje, dovolte nám připomenout některé okamžiky v letošním roce, které potěšily
ty z Vás, kteří se stali jejich součástí a byli „ve správný čas na
správném místě“. O co se vlastně jedná? Samozřejmě o akce
sdružení občanů Výsonína - závody na běžkách a Pohádkový
les.
O závodech na běžkách jsme Vás již seznámili v jednom
z minulých čísel zpravodaje, a tak bychom se chtěli v tento
předvánoční čas pozastavit a nahlédnout do minulosti pohádkového lesa - akce, která se každoročně stává velkým dětským svátkem v předprázdninovém období.
Pohádková les ve Výsoníně se stal dlouholetou tradiční
akcí, jejíž začátky spadají do 80. let minulého století. Na
jeho přípravách a organizaci se vystřídaly celé generace lidí,
kteří svou ochotou a činorodostí přinášely radost všem návštěvníkům tohoto každoročního červnového pohádkového
odpoledne. Této akci vždy předcházela velmi pečlivá příprava. Celou událostí vždy žila velká část vesnice a na pečení
perníkových srdcí se vystřídalo mnoho ochotných lidí. Také
včasná propagace ve sdělovacích prostředcích byla cestou
k úspěchu - ať v tisku, rozhlase, tak i v České televizi. Zvlášť
z této spolupráce při natáčení vznikl několokaminutový pořad pro děti a ten byl i předmětem zájmu o tuto akci mezi
dětmi a celými rodinami z nejvzdálenějších míst naší země,
v letošním roce až ze Slovenska.
V minulých letech Pohádkový les organizoval SPOZ a
další společenské organizace, poslední léta tuto štafetu převzalo Sdružení občanů Výsonína a Sbor dobrovolných hasičů
ve Výsoníně.
Na několikakilometrové trase je možné potkat velké
množství pohádkových bytostí převážně z českých pohádek,
které ztvárňuje téměř stovka ochotnických „herců“ z Výsonína a okolí. Velmi oceňujeme dlouholetou spolupráci s divadelním souborem KVÍTKO z Mladoňovic, kteří nám již po
několik let nezištně pomáhají. Rovněž spolupráce s obecním
úřadem v Lukavici, Státními lesy, Zemědělským sdružením v
Lukavici a ostatními sponzory je předpokladem úspěšného
průběhu celého pohádkového odpoledne. Důkazem zájmu
o tuto akci je velké množství velkých i malých návštěvníků,
jejichž počet dosáhl v letošním roce až čísla 1400. Každo-

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spoluobčanů v posledním čtvrtletí
tohoto roku: Josef Hrubý, Marie Vašková, Jindřich Horáček,
Milan Roztočil, Stáňa Rulíková, Marie Tlustošová, Zdena
Kučerová, Alena Pilná, Lubomír Chvojka.
Naše členky jubilanty navštívily z dárkovým balíčkem
a přáním spokojenosti a zdraví do dalších let.
V obřadní síni Obecního úřadu jsme přivítali dva nové
občánky Lukáše Mrázka a Anežku Chlápkovou. Jejich jména
byla zapsána do společenské kroniky naší obce.
Členky SPOZu přejí v době vánočních svátků příjemně
prožité chvíle naplněné klidem, spokojeností, láskou, radostí
a štěstím v kruhu svých nejbližších.
L. Makešová
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BLAHOPŘÁNÍ,
PODĚKOVÁNÍ, VZKAZY
Připravili jsme pro vás novou rubriku, do ní můžete dát
také blahopřání svým blízkým nebo přátelům.
Vážený pane Doležale,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za Vaši
dosavadní práci pro obec. V čele naší obce jste stál několik
po sobě jdoucích volebních období. Za tuto dobu obec bezesporu rozkvétala. Vím, že ne každý se mnou souhlasí, ale jinak tomu ani nemůže být, protože „co člověk, to jiný názor“.
Těch, co si Vaší práce váží, je však velmi mnoho, důkazem
toho jsou i výsledky letošních komunálních voleb, ve kterých
jste získal nejvíce hlasů (282). Domnívám se, že tímto občané dali jasně najevo, koho si přejí v čele obce i pro další
volební období. Bohužel se tak nestalo. Pro ilustraci přikládám grafické znázornění počtu hlasů, které získali jednotliví

AKCE, ANKETY
SOUTĚŽE
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
8. 1. 2011 od 17:00 hod. v restauraci Na křižovatce
výbor SDH Lukavice srdečně zve všechny členy

tradiční POSLEDNÍ LEČ
ve čtvrtek 30.12.2010 od 20:00 hod
v restauraci Na křižovatce

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 5. 2. 2011 od 20:00 hod v restauraci Na křižovatce
hudba Fragment
srdečně zvou pořadatelé

OBECNÍ PLES

členové zastupitelstva.
Pevně věřím, že i nadále, coby člen obecního zastupitelstva, se zasloužíte o rozkvět naší obce. K tomu Vám přeji
hlavně pevné zdraví a neutuchající životní elán.
Mgr. Hana Horáčková

25. 3. 2011 od 20:00 hod v restauraci Na křižovatce
hudba Trik
srdečně zvou pořadatelé
Vážení občané,
na webových stránkách obce můžete svým názorem přispět
ke hlasování a zamýšleném časovém posunu autobusového
spoje 55 linky 620870 Hlinsko-Miřetice-Chrudim
spolešnosti OREDO s.r.o., o 15-20 minut dříve. Hlasujte do
31.12.2010.

Místní organizace KSČM a její kandidáti do obecního
zastupitelstva děkují tímto svým voličům za podporu
v komunálních volbách. Poděkování patří také Josefu
doležalovi za dlouholetou obětavou práci ve funkci starosti
obce Lukavice.
přejem všem občanům mnoho zdraví a spokojenosti v novém
roce.
Výbor ZO KSČM Lukavice

FOTOSOUTĚŽ
se zimní a vánoční tématikou.
Fotografie můžete zasílat na adresu ou.lukavice@tiscali.cz.
Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2011. Fotografie budou
zveřejněny na internetových stránkách obce a nejlepší
fotografie budou odměněny. Další téma soutěže bude
zveřejněno v příštím čísle zpravodaje.

Nejdříve přichází snění,
pak vzájemné okouzlení.
Nejkrásnější však je láska tehdy,
když přijde trpělivost a pochopení.
26. 12. 2010 uplyne krásných 60 let, kdy se na cestu
trpělivosti a pochopení po vzájemném okouzlení vydali
manželé BOŽENA a RUDOLF BIŠKOVI z Lukavice a
oslaví tak krásné výročí diamantové svatby.
Blahopřejeme a přejeme další šťastné roky společného
života.
Děti, vnoučata a pravnoučata

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. Čechovský, p. Dolan, p. Pytlík, p. Stehno, Bc. Krčilová
Příští číslo vyjde: v březnu 2011, uzávěrka příspěvků 15.3.2011
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