Zastupitelstvo ukládá :
Panu starostovi zahájit jednání se státním podnikem Lesy
ČR Hradec Králové o odkoupení lesů p.p. 329/2 o
výměře 2130 m² a p.p. 340/12 o výměře 91 m² v k.ú.
Lukavice.

březen/2011

strukturálních fondů získali pro letošní rok částku 310 tisíc
korun. Od 1. dubna ho začínáme realizovat v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.
Těšíme se na všechna dobrodružství, která nás do konce
roku ještě čekají.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Připomínky občanů
2. Směrnici o podrozvahové evidenci
3. Směrnici pro časové rozlišování
4. Směrnici Opravné položky k pohledávkám

TJ SOKOL
Lukavice

Miloslav Stehno - starosta
Bc. Dagmar Krčilová - místostarostka

Zdravím všechny čtenáře a hlavně naše věrné cvičenky.
Snad už skončila dlouhá zima a bude tu jaro, hurá! Můžeme tedy začít čerpat energii nejen ze cvičení a radostí
z pohybu, ale i ze slunečných dnů, které nás teď čekají.
Se zimou jsme se byly rozloučit se ženami na WELLNESS VÍKENDU již potřetí opět v Jeseníkách a to ve dnech
18. – 20. 3. 2010. Penzion Later v obci Pusté Žibřidovice
se nám velmi osvědčil, nabízí velkou tělocvičnu, krásné ubytování, v areálu je bazén, sauna a do budoucna se můžeme
těšit i na výřivku! Program víkendu byl velmi bohatý plný
cvičebních hodin nejen aerobiku, bodystyling s ručníkem
a balančními podložkami, nechyběl oblíbený aqua aerobik,
vyzkoušely jsme novou hodinu Dance jógy, při které jsme
si dá se říci „pohodově zabaletily“. Kromě našich cvičitelek
Janči, Olči a Mirky, přijala pozvání lektorka Zumby Lucka
z Pardubic – náš host víkendu, s kterou jsme si dokonale zatančily!
Věřím, že všechny naše cvičenky (v počtu skoro 50) byly
spokojené, domů se vrátily s příjemnými zážitky a jen s malou únavou ze cvičení! (viz. přiložené foto z víkendu)
DALŠÍ RELAXAČNÍ VÍKEND proběhne ve dnech
17. – 19. 6. 2011 s hodinami Pilates a AQUA aerobiku.
Červnový víkend bývá víkendem rodinným, takže tatínkové a
dětičky nebo hlídající a cvičící babičky pojedou opět s námi!
Kromě cvičení, se můžeme těšit na večerní grilování na terasách penzionu. 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 nový rozvrh hodin). Informační plakát najdete také
ve vývěsce u obecního úřadu. Těšíme se na Vás !!!

Základní a mateřská
škola Lukavice

zprávy
OÚ Lukavice

psí exkrementy. Je to problém nejen naší obce, ale i ostatních
obcí a měst. Proto chci apelovat na některé držitele psů, aby
si po svých psech uklízeli. Dalším problémem je volné pobíhání psů v lesních porostech, kde ruší a nahánějí lesní zvěř
a ptactvo.
Jedlý kaštan v zámecké zahradě byl skácen na základě
posudku od Agentury ochrany a krajiny ČR, Správa CHKO
Železné hory a krajské středisko Pardubice. Korunu stromu
tvořily tři silné větve. Jedna z těchto větví se po silné vichřici
ulomila a zůstal z ní pahýl. Úžlabí silných větví bylo rozevřené, s rozloženou dřevní hmotou. Směrem od velké trhliny
v úžlabí pokračovala po celé délce kmene otevřená dutina
s rozloženým dřevem centrálního válce. Zbytková stěna kmene byla slabá, s pokračující hnilobou. Korunu tvořily dvě silné větve, které byly svázány řetězem s objímkami. Strom se
nacházel ve fázi rozpadu. Stav stromu byl vyhodnocen jako
neperspektivní a hrozilo rozlomení kmene nebo zřícení celého stromu. Náhradou za tento skácený kaštan bude v prostoru
zámecké zahrady provedena náhradní výsadba.
Miloslav Stehno
starosta obce

Termín pro zaplacení poplatku za odpady na rok 2011
je do 31.3.2011. Sazba poplatku za fyzickou osobu činí
500,-Kč.
Úlevy od poplatku mají:
a) Studenti, kteří jsou v průběhu školního roku ubytováni
na kolejích a internátech, na základě předloženého
dokladu z ubytovacího zařízení.
b) Občané trvale hlášení na území obce Lukavice, kteří
se na adrese trvalého pobytu více jak 1 kalendářní rok
nezdržují a doloží toto tvrzení čestným prohlášením.
c) Občané trvale hlášení k pobytu, kteří dovrší v
kalendářním roce věku 80.let a více
d) Děti, které dovrší v kalendářním roce 3.léta věku
e) Děti, které dovrší v kalendářním roce 6.let věku, mají
úlevu 50% roční sazby
Sběr nebezpečného odpadu je realizován ve sběrné ohradě
v Lukavici 3x týdně (úterý, čtvrtek, sobota) a svoz 2x ročně
19. 3. 2011 a 3. 9. 2011.
Ostatní zeleň, odpady ze zahrad a jiný kompostovatelný
materiál je v Lukavici ukládán do prostoru za sběrnou ohradou a ve Výsoníně do označeného prostoru pod rybníkem
Zaháj. Větve ze stromů by měly být seštěpkovány a teprve
poté uloženy na tuto skládku.
Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území obce Lukavice. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den,
kdy nabyl psa straršího tří měsíců. Sazba poplatku za prvního
psa 50,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
100,-Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného
kalendářního roku.
Po letošní zimě se objevily na mnoha místech neuklízené

USNESENÍ Obecního zastupitelstva obce
Lukavice konaného dne 10. 2. 2011 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2011 ve výši 8 595 000,- Kč
2. Vyhláška o místních poplatcích
3. Komise pro výběrové řízení ve složení členů stavební
komise
4. Příspěvek na činnost fotbalistů ve Svídnici ve výši
4500,-Kč
5. Doplnění Kulturní a školské komise o tyto členy:
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová, Pavel Venzara,
Šárka Pytlíková, Liduška Makešová
6. Nákup zametacího kartáče na Multifunkční stroj Stiga
do částky 40 000,-
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Vážení a milí čtenáři,
opět se setkáváme na stránkách Zpravodaje. V tomto čísle vás budeme jen stručně informovat o akcích a činnostech,
které jsme realizovali za poslední 3 měsíce v naší základní a
mateřské škole.
Nový rok jsme začali již tradiční obchůzkou tří králů. Přišli nám i občanům naší obce zazpívat a popřát mnoho zdraví,
štěstí a pohody do roku 2011. Leden byl věnován spolupráci
základní a mateřské školy. Uskutečnila se návštěva budoucích
školáčků v 1. třídě, besedovali jsme o výchově a vzdělávání
s psycholožkou. K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 18 dětí.
Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru a také za to,
že si vybrali právě naši školu. Nabídka našeho školního vzdělávacího programu je velmi bohatá. Našim hlavním cílem
je poskytovat dětem kvalitní vzdělání. Zakládáme si na tom,
že jsme malá škola rodinného typu a nejde nám o kvantitu,
ale kvalitu. Vzdělávací výsledky si každoročně ověřujeme
ve vzdělávacích testech. Na konci ledna jsme rozdávali vysvědčení a věnovali se shrnutí a hodnocení průběhu 1. pololetí školního roku.
Celým únorem se neslo motto: maskovaný únor. Vyráběli
jsme si masky a užili karneval ve školní družině a těšili jsme
se na karneval v hostinci v Lukavici.
I v tomto školním roce jsme se přihlásili do projektu
Evropské unie Ovoce do škol. V březnu jsme si vychutnali
sladké jarní prázdniny. V rámci prevence sociálně patologických jevů, monitorování vztahů ve třídě, komunikace a spolupráce jsme přivítali psycholožku, která postupně pracovala
se všemi dětmi ve všech třídách. Projekt se jmenuje Spokojená třída. Ve škole proběhla vernisáž našich výtvarných děl,
která tvoří výzdobu chodby a jídelny.
A pak už jsme se připravovali na premiéru představení
našeho divadelního souboru Lukavánek, která proběhla na
festivalu mateřských škol Mateřinka v Holicích. Zúčastnili
jsme se soutěže dětských divadelních souborů a pak jsme
se těšili na Jarní pohádkový podvečer v Lukavici.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze nám
schválilo grantový projekt, na který jsme již z evropských

ROZVRH HODIN TJ V SOKOLOVNĚ v LUKAVICI
pro rok 2011
PONDĚLÍ 18.00 – 19.00
19.30 – 20.30
ÚTERÝ
16.30 – 18.00
		
		
18.00 – 19.30
STŘEDA 17.00 – 18.00
18.30 – 19.30
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PILATES a BALANTES ŽENY
AEROBIK ŽENY
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
(HERNA PRO NEJMENŠÍ děti
ve věku 1-3 roky)
STOLNÍ TENIS MUŽI
CVIČENÍ DĚTÍ (ŠKOLÁKŮ)
CVIČENÍ ŽEN NA VELKÝCH
MÍČÍCH
+ ORIENTÁLNÍ TANEC

ČTVRTEK 17.00 – 18.00
		
19.30 – 20.30
PÁTEK
18.00 – 19.30

CVIČENÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY (ve věku 3-6 let)
AEROBIK ŽENY
STOLNÍ TENIS MUŽI

NA VÁS VŠECHNY SE TĚŠÍ CVIČITELÉ TJ SOKOL LUKAVICE
Informace k hodinám AEROBIK pro ŽENY :
Střídáme aerobik class, aerobik dance, bodystyling, každý 2. čtvrtek v měsíci zařazujeme posilovací hodinu na balančních podložkách (nově od dubna 2011), každý 3. čtvrtek
v měsíci máme celou hodinu taneční ve stylu latinsko-amerických tanců a poslední týden v měsíci STEP aerobik.
Kromě výše uvedených hodin se naše cvičenky mohou
těšit na další maratónek, který uspořádáme přelom květen/
červen opět nějakou sobotu a tím zakončíme cvičební sezónu
před prázdninami. Termín upřesním na hodinách aerobiku.
Čekají nás také akce mimo tělocvičnu a to 30.4.2011
Pálení čarodějnic na místním hřišti, 5.6.2011 tradiční
SOKOLSKÁ POUŤ s oslavou dne dětí plná sportovních soutěží a odměn, 18.9.2011 další již 25. Běh o Lukavický kahan.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Přejeme Vám krásné prožití začínajících jarních dnů
plných pohody a sluníčka.
Vaše cvičitelky Jana Moravcová a Olga Hejduková

Sobota - Dance jóga

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Skupinové foto

Dne 26. 2. 2011 se konal v Lukavici turnaj ve stolním
tenise. Na prvních třech místech se umístili M. Barva, P. Souček, V. Pilař. Ceny předal starosta obce M. Stehno.

Sobota-hodina na balančních podložkách

Nejdůležitější akcí prvního čtvrtletí roku 2011 byla pro
SDH Vížky výroční valná hromada. Tato akce se uskutečnila,
jako již tradičně, v HOSPODĚ NA VÍŽKÁCH. Mezi přítomnými byli zástupci obce a okrsku Miřetice. Hlavním bodem
programu bylo hodnocení uplynulého roku.
K 1. 1. 2011 čítá členská základna sboru 15 žen a 24
mužů.
Dne 8. ledna se tři naši členové zúčastnili výroční valné
hromady SDH Lukavice.
Dne 15. ledna oslavil významné životní jubileum náš člen
bratr Miroslav Motyčka. K jeho narozeninám mu vedení sboru předalo gratulaci a drobný dar. Ten samý den se tři jiní naši
členové zúčastnili výroční valné hromady SDH Svídnice.
Dne 22. ledna jsme na žádost manželů Stehnových pomáhali při kácení lípy ve Vížkách.
Dne 28. ledna se čtyři naši členové účastnili posledního
rozloučení s bratrem Dymákem z Bošova.
Dne 11. února 2011 se ve Vížkách konala výroční valná
hromada okrsku Miřetice. Z našeho sboru bylo přítomno třináct členů. Programem bylo bilancování roku 2010 v rámci
okrsku.
Zúčastnili jsme se i dalších společenských akcí. Naši členové se bavili na hasičském plese v Lukavici a ve Ctětíně.
Dne 3. března začala série školení členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů, konaných v hasičské zbrojnici v Lukavici. Na tomto zajímavě připraveném školení nás bylo šest
členů.

Sbor pro občanské
záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti
Nejprve se vracím do prosince roku 2010 - kdy 22. prosince oslavili manželé Věra a Jaroslav Mudrochovi 50 let společného života - zlatou svatbu.
Dne 26. prosince manželé Božena a Rudolf Biškovi 60 let
společného soužití - svatba diamantová.
Oba manželské páry jsme navštívili s panem starostou
popřáli jim do dalších společně prožitých let zdraví, spokojenost a dobrou náladu.
V obřadní síni OU byly přivítáni a do společenské kroniky
obce zapsány i jména nových občánků: Jan Štverák, Šimon
Pavlišta, Valerie Vosecká.

Za SDH Vížky Pavel Venzara

Sobota-hodina na balančních podložkách
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Životní jubilea za 1. čtvrtletí roku 2011
Marie Dubská, Miroslav Motyčka - Radochlín, Jiří
Klimenda, František Čechlovský, Milan Dostál, Marie Rulíková, Milan Šťovíček - Výsonín, Jana Roztočilová, Milada
Mrázková, Růžena Netolická - Vížky, Blanka Foltýnova, Petr
Zelený, Zdeňka Víšková - Výsonín, Marie Pálková, Josef
Doležal, Jaroslava Nováková - Výsonín, Marie Kroutilová,
Miluška Mikulová, Vlasta Čapková, Božena Bišková, Vladimír Jeníček.
Naše členky jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem
a přáním všeho nejlepšího, pevného zdraví a spokojenosti
do dalších let.
L. Makešová

Vážení spoluobčané, chtěla bych touto cestou upozornit
na ukládání velkých zavařovacích sklenic vedle kontejneru
na sklo u školy. Tyto sklenice je možné vhodit do kontejneru,
pravda otvor je tak akorát velký. Sklenici je nutné vtlačit do
kontejneru spodkem, nebojte se, nepraskne. Máte-li pocit, že
to nedokážete, nenechávejte sklenice vedle kontejneru. Při
vyprazdňování kontejneru dochází k ROZBITÍ SKLENIC
A VZNIKU NEBEZPEČNÝCH STŘEPU v prostoru, kde se
mohou POHYBOVAT DĚTI! Jistě nikdo nechce, aby došlo
k úrazu a to velmi nebezpečnému. Proto Vás žádám, pokud
neumíte vhodit sklenici do kontejneru, nechávejte tyto velké
sklenice vzadu u plotu u kontejneru na plasty. Chodím okolo tohoto místa často, vhodím je do kontejneru místo Vás.
Střepy se vhazují špatně a také se nechci zbytečně pořezat.

PÁ L E N Í Č A R O D Ě J N I C
Na hřišti ve Výsoníně. Pořádají Hasiči Výsonín.

ZPRÁVY

Dne 2. 4. 2011 od 14.00 hod.se koná v restauraci
Na Křižovatce

Setkání se seniory s programem
Doprava bude zajištěna

FOTOSOUTĚŽ
Věra a Jaroslav Mudrochovi oslavili zlatou svatbu.

Omluva
Redakční rada Lukavického zpravodaje se omlouvá panu
Doležalovi a občanům za chyby v příspěvku do Lukavického
zpravodaje z prosince 2010.

Výherkyní fotosoutěže se zimní a vánoční tématikou byla
vyhlášená Bc. Zuzana Zitová.
Cena pro výherce byla osobně předána panem starostou
Miloslavem Stehnem.

Děkuji Petra Groulíková, Lukavice

Co se stane s darovaným oblečením:

Božena a Rudolf Biškovi oslavili diamantovou svatbu.
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Vítání občánků.

AKCE, ANKETY
SOUTĚŽE

Nové téma fotosoutěže.
Vyhlašujeme nové téma fotosoutěže s názvem
“JARO V OBCI LUKAVICE“
Uzávěrka soutěže 31. 5. 2011
Fotografie posílejte na adresu ou.lukavice@tiscali.cz.

Zveme Vás na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dne 30. 4. 2011 od 19.00 hod.v zámecké zahradě
za Obecním úřadem v Lukavici.
Program: hudba + opékané sele
Pořádá TJ Sokol Lukavice. Vstup zdarma.
Zveme Vás na

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. Čechlovský, p. Dolan, p. Pytlík, p. Stehno, Bc. Krčilová, Venzara
Příští číslo vyjde: v červnu 2011, uzávěrka příspěvků 15.6.2011
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