červenec/2011

zprávy
OÚ Lukavice

11. Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit
v Pardubickém kraji v roce 2011.
12. Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje z Programu pro vzdělávání, výchovu a
osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji
v roce 2011.
13. Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje.
14. Uhradit ztrátu z Obecního plesu, konaného dne 25. 3. 2011
ve výši 3 757,-Kč.
15. Pořádání „Pohádkového lesa 2011“ dne 25.6.2011

USNESENÍ Obecního zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 12.5.2011 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou. Ve druhém týdnu v měsíci červen 2011 bude finančním výborem provedena
kontrola účetnictví obce za měsíce 01- 05/2011.
2. Vyplacení dotace pro TJ Sokol Lukavice za rok 2010 ve výši
36 137,- Kč.
3. Příspěvek Městu Chrast na částečné pokrytí nákladů na pronájem objektu pro Policii ČR ve výši 1000,-Kč.
4. Příspěvek na rok 2011 na údržbu hřbitova pro Městys Žumberk ve výši 6 000,- Kč na základě Dohody o provozování
veřejného pohřebiště.
5. Prodloužení vodovodu ve Vížkách v délce 53 metrů ve směru
na Lukavici. Realizace stavby v roce 2012.
6. Příspěvek 1 500,- Kč na rok 2011 pro Okrsek Mířetice.
7. Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb na akci
„Analýza rizik vlivu důlní činnosti v Obci Lukavice na podzemní vody a na řeku Chrudimku“ s advokátní kanceláří
JUDr. Vladimír TÖGEL.
8. Výsledek výběrového řízení na akci „Budova obecního úřadu
– sanace vlhkého zdiva“, ve kterém zvítězila firma IFASO
Stavební s.r.o. Chrudim s nabídnutou cenou 544 625,- Kč bez
DPH.
9. Nabídku firmy Stavební práce Jaroslav Zahálka, Lukavice,
na stavební úpravy obecního bytu v Lukavici, s cenou 433
722,- Kč bez DPH.
10. Nabídku firmy ŠM Výsonín na „ Stavbu veřejného osvětlení
od prodejny Jednota Lukavice k bývalému ZD“ s cenou 239
000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Nabídku firmy Drymat systém na snížení vlhkosti v objektu
v zámecké zahradě.
2. Žádost SRPŠ při ZŠ a MŠ Lukavice o příspěvek na dopravu
na akci „ Expedice Šumava“
Zastupitelstvo ukládá :
1. Panu starostovi vyzvat firmu DASTT Pardubice s.r.o., aby doplnila nabídku na akci „ Odsávání kuchyně v MŠ Lukavice“
podle kriterií (chybí cena automatického ovládání rekuperační jednotky).
2. Panu starostovi sjednat schůzku se zástupci TJ Sokol Lukavice a stavební komise za účelem konzultace Výzvy TJ Sokol
Lukavice ke stavením úpravám objektu v zámecké zahradě.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Převod pozemků p.č. 329/2 ( 2130 m² ), p.č. 339/1 ( 4484 m² ),
p.č. 340/12 ( 91 m² ) z Lesů ČR s.p. na Obec Lukavice.
2. Zprávu předsedy Kulturní a školské komise pana Petra Dolana o výsledku pořádání Obecního plesu dne 25.3.2011.
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USNESENÍ Obecního zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 23.6.2011 v Lukavici

22.4. se naše výjezdová jednotka zúčastnila cvičení zaměřeného na dopravu vody, které se konalo ve Svídnici.
7.5. se naše družstva zúčastnila soutěže v Třemošnici.
Muži obsadili 22. místo, ženy skončily 3.
17.5. byl proveden nátěr laviček a jejich montáž.
22.5. se naše družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže
v Žumberku, kde obsadilo 1. místo.
4.6. jsme s družstvem mužů zavítali do Seče, kde jsme
skončili na 6. místě.
18.6. jsme navštívili soutěž v Brčekolech, kde družstvo
mužů skončilo 14. a družstvo žen na 6. místě.

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu dílo : „ Budova OÚ – sanace vlhkého zdiva“
2. Smlouvu o dílo : „ Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně
v MŠ Lukavice“
3. Smlouvu o dílo : „ Stavební úpravy obecního bytu č.p. 1/I“
4. Smlouvu o dílo : „Lukavice – kabelové rozvody včetně stožáru veřejného osvětlení“
5. Smlouvu o programátorské údržbě elektronické spisovky
Keo-X s firmou ALIS spol. s r.o.
6. Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova z rozpočtu Pardubického kraje
7. Kupní smlouvu mezi obcí Lukavice a VČP Net, s.r.o., na odkup plynovodních přípojek pro 9 RD na p.p. 250/3, 250/12,
922 v k.ú. Lukavice
8. Nákup plastové jímky k obecnímu domu ve Vížkách v ceně
24.800,- Kč bez DPH
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Účelové využití dotace z Mikroregionu Chrudimsko na rok
2012 na doplnění dětského hřiště ve Výsoníně o herní prvky
pro děti.
11. Převedení hospodářského výsledku 1.174,51 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Lukavice.
12. Přijetí sponzorského daru od Milana Štěpánka pro příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Lukavice ve výši
1000,-Kč a převedení této částky do rezervního fondu

Čtenáři sledující dění v požárním sportu si zajisté všimli,
že se nezmiňuji o Lize okresu Chrudim. Je to tím, že družstva
našeho sboru se letošního ročníku neúčastní. Sice jsme byli přihlášeni, ale nesrovnalosti v pravidlech a směr kterým se liga ubírá jsou důvody, proč jsme se nakonec přidali k téměř polovině
družstev, která se odhlásila z letošního ročníku ligy. Více informací o našich plánech a o průběhu soutěží, kterých se účastníme
a najdete na stránkách www.lukavice.com/sdhlukavice .
Závěrem bych Vás rád touto cestou pozval na soutěže pořádné naším sborem a to na Pohár starosty SDH Lukavice, který
se koná 9.7. a rovněž na Pohár starosty obce Lukavice, který
se koná 13.7.
Za SDH Lukavice Bleha Milan

Vážení spoluobčané,
S příchodem jara začala i pro naše malé hasiče sportovní
sezóna, tréninky a hry venku. Ale ani přes zimu jsme nezaháleli,
zapojili jsme se do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ splnili
jsme odznaky odbornosti a nezapomněli jsme ani na zimní radovánky.
15. května jsme se zúčastnili okresního kola Hry Plamen
v Třemošnici, kde družstvo mladších obsadilo pěkné 5.místo
z 16.družstev, starší se bohužel nezúčastnili z důvodu nemocí
a zranění.
19. června byly závody v Krouně, na nichž začínal i první
závod ligy na 60 metrů s překážkami pro jednotlivce, do kterého
je přihlášeno i spoustu našich členů. Konal se zde požární útok
a štafeta 4x60m. V celkovém pořadí skončilo družstvo mladších
na 5. místě a starších na 4. místě.
Posledním závodem před letními prázdninami byl
26.červana v Chacholicích, kde se běhala opět liga 60 metrů jednotlivci, kde na krásném 3. místě skončil Marek Pytlík.
A dále požární útok. Družstvo starší obsadilo 2. místo a mladší
3. místo.
Pokud by Vás zajímalo více informací o našich aktivitách, termínech schůzek, průběžných výsledcích, připravili jsme
webové stránky na www.lukavice.com/ sdhlukavice a sekce
MLADÍ HASIČI.
Máme před sebou letní prázdniny, na které máme naplánováno nejen pozvolna trénovat, ale hlavně si užívat výletů,
sluníčka a tepla. Dovolte, abychom i Vám popřáli hezké počasí
o letních prádninách a dovolených.
Zdena Doležalová, SDH Lukavice

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Smlouvu o veřejném pohřebišti s Městysem Žumberk
Zastupitelstvo pověřuje :
1. Starostu obce k podpisu schválených smluv.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Závěrečné účty mikroregionů Chrudimsko a Centrum Železných hor
			
Miloslav Stehno- starosta
		

Bc. Dagmar Krčilová - místostarostka

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Dobrý den Vážení spoluobčané a čtenáři,
Dovolte mi přiblížit Vám činnost našeho SDH počínaje
březnem tohoto roku.
3.3. začala v naší hasičárně série školení výjezdových
jednotek, které se samozřejmě členové naší výjezdové jednotky
zúčastnili.
26.3. jsme uspořádali brigádu při které jsme provedli
úklid garáží a rovněž jsme rozestavěli překážky pro požární
sport a začali připravovat dráhu na blížící se sportovní sezónu.
16.4. jsme provedli sběr železného šrotu v obci. Účastnilo se 17 členů.
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společně pobavili, zatančili si, zahráli hry a opekli vuřty na pekelném ohni. Nádhernou jarní dekoraci nám vytvořily rozkvetlé stromy na školní zahradě.
Taneční obor Základní umělecké školy Slatiňany nás letos
opět pozval na vystoupení tanečníků, kteří se účastní jeho činnosti.
4. května 2011 jsme se vydali do chrudimského divadla. Všechna
pódiová vystoupení se nám moc líbila a sklidila zasloužený potlesk.
V úterý 3. května 2011 se náš školní ekotým vypravil
na návštěvu a výuku do pražského ekocentra. Byl to den, který byl mimořádně chladný a deštivý. Vlakem jsme jeli do Pardubic a odtud rychlíkem na Hlavní nádraží v Praze. Pěšky jsme
pokračovali k Jindřišské věži a na Václavské náměstí, kde jsme
obdivovali zlacenou budovu Národního muzea a jezdeckou sochu knížete Václava. Pak jsme šli na Staroměstské náměstí,
kde jsme se zastavili v podloubí u orloje. Chvilku jsme počkali
a v 9 hodin jsme mohli obdivovat apoštoly na Staroměstkém orloji.
Kohout zakokrhal a my jsme pokračovali na výuku.
Hráli jsme hry s ekologickou tématikou, povídali jsme si
o Ekoškole, o úkolech, které náš školní ekotým ještě čekají. Odpoledne jsme pokračovali pěšky k Vltavě. V přístavišti byla připravená
loď k odplutí. Byli na ní jen 2 lidé a my. Horní paluba byla otevřená,
a proto nám brzy byla zima. Sešli jsme proto do dolní prosklené paluby, kde se příjemně topilo. Propluli jsme pod Karlovým mostem,
obdivovali historickou budovu Národního divadla, nádherné panorama Hradčan, Strakovu akademii. Pak jsme pokračovali pěšky
po náplavce podél Vltavy ke Karlovu mostu. Prošli jsme se po kamenném mostu na druhý břeh. Žasli jsme nad nádhernými sochami,
které most zdobí. Pak nás čekalo dobrodružství v metru. Překvapily nás jezdící schody a obdivovali jsme rychlost dopravy v metru.
Nastoupili jsme na stanici Malostranská a jeli k Muzeu, kde
jsme přestoupili na trasu C a už jsme směřovali na Hlavní
nádraží. Nasedli jsme do rychlíku a jeli opět do Pardubic, kde jsme
přestoupili na jiný vlak a naše dobrodružství skončilo zase na nádraží ve Slatiňanech.
Ve dnech 23. - 27. května 2011 se naši žáci zúčastnili školy v přírodě. Letošní pobyt jsme si užili v Lužických horách. Děti z mateřské školy a také ti žáci, kteří nejeli do Lužických hor, se na konci května vypravili na chrudimské letiště,
kde zhlédly ukázky bojových umění našich profesionálních vojáků, ukázky vojenské techniky, boje muže proti muži, slaňování
a výcvik našich parašutistů.
V neděli ráno, 29. května v 7:30, začalo naše velké dobrodružství. Vypravili jsme se na tajemnou, zádumčivou a krásnou
Šumavu. Čekal na nás náročný osmidenní program Expedice Šumava 2011.
První zastávka byla ve městě Písek. Prošli jsme se
po mostě, který je starší než Karlův most v Praze. V Blatné jsme obdivovali zámek, park se stádem daňků skvrnitých.
Žasli jsme nad jejich krásnými, sametovými parůžky. Pak
se nám o cesty postavil hrad Rabí. Večer jsme dojeli do cíle naší
cesty - na Zlatou Studnu. Je v 1. zóně Národního parku Šumava. Není tam voda ani elektřina. Náš ekotým navrhl originální řešení v rámci obnovitelných zdrojů. Rozdělali jsme oheň,
protože v nadmořské výšce 1100 m bylo jen 8 stupňů, připravili jsme si ještě za světla spací pytle a vypravili se na rašeliniště
za králem Šumavy. Hráli jsme noční hru a přinesli jsme si první zlaťáky. Pak jsme ještě poseděli u ohně a docela pozdě jsme
se uložili k spánku. V pondělí ráno jsme si sbalili spací pytle a své
věci a vypravili se na Zadov. Cestou jsme se zastavili na Meteorologické stanici Churáňov. Na rašeliništi jsme odebrali první vzorky,
které jsme zkoumali pod mikroskopem. V úterý jsme se vypravili
na Chalupskou slať, kde nás již čekala pracovnice Národního parku Šumava. Odpoledne jsme se vzdělávali na 7 km dlouhé naučné
stezce Churáňov. Po večeři jsme byli ještě v lanovém parku.

Základní a mateřská
škola Lukavice
Vážení a milí čtenáři,
určitě jste zvědaví, co jsme v naší základní i mateřské škole od března do června dělali. Pilně jsme se učili podle školního
vzdělávacího programu. Zvládali jsme záludnosti českého jazyka,
matematiky, přírodovědy, vlastivědy, angličtiny. Své znalosti a dovednosti jsme testovali. Žáci pátého ročníku dosáhli výborných až
velmi dobrých výsledků v rámci celé ČR, na které jsme právem
hrdi.
Ve středu 23. března 2011 jsme se sešli v sále hosince
v Lukavici, abychom všem občanům zahráli pohádky. Náš divadelní soubor Lukavánek pro pobavení i poučení zahrál pohádku
Loupežník Bubu a poklad Šípkové víly. Premiéru měla pohádka
na festivalu mateřských škol v Holicích. Divadelní soubor Kvítko
Mladoňovice si pro nás připravil Čertovskou pohádku. Děkujeme
všem dětem, které si s velkou chutí zahrály pohádky, hostujícímu
divadelnímu souboru Kvítko za jejich představení a také děkujeme
paní učitelce Janě Louvarové, pod jejímž vedením divadelní soubor
Lukavánek pracuje. Poděkování patří i Janě Ozorákové za scénář
pohádky i všem dospělým, kteří se souborem Lukavánek vystupují.
Děkujeme i všem rodičům a prarodičům za pomoc s šitím kostýmů, malováním kulis, dekorací, za návštěvu, povzbuzení, potlesk
a podporu.
V pondělí 28. března jsme uspořádali komorní setkání s
pohádkami. Žáci ze všech tříd si od počátku března připravovali
v jednotlivých týmech dramatizaci vybraných pohádek. Společně
si namalovali kulisy, vymysleli kostýmy a naučili jednotlivé dialogy. Do školy jsme pozvali rodiče, prarodiče a přátele naší školy. Na
naše vystoupení se přišly podívat a našim výkonům zatleskat děti z
mateřské školy. Děkujeme všem návštěvníkům za potlesk.
V pátek 1. dubna 2011, v netradičním čase v 19 hodin
večer, jsme se sešli ve škole. Venku byl krásný jarní podvečer a
letošní Noc s Andersenem jsme zahájili divadelním vystoupením.
Když se začalo šeřit, přesunuli jsme se na zahradu mateřské školy,
kde jsme měli připravené ohniště. Opekli jsme si vuřty. Pak jsme
rozsvítili svíčky v lampionech. Na papírcích jsme měli napsaná
svá přání, která jsme vložili do lampionů, a když se nám správně
zahřály, pustili jsme je. Dlouho jsme pozorovali jejich let a přáli
si, aby se nám naše přání vyplnila. Vrátili jsme se do školy a povídali jsme si o Hansi Christianu Andersenovi, jeho pohádkách.
Vyprávěli jsme si o svých oblíbených knížkách a tajemstvích,
která jsou v knihách ukryta. Četli jsme si ukázky z různých knih
i výborných českých spisovatelů a pohádkářů - Boženy Němcové a
Karla Jaromíra Erbena. Četli jsme si ukázku i ze Záhady hlavolamu Jaroslava Foglara a prohlédli si kovového ježka v kleci. Pak už
každý četl ve svých knihách. Navštívili jsme chat a poslali pozdrav
od všech dětí ZŠ a MŠ Lukavice pro všechny účastníky této
akce. A pak jsme se už těšili na spací pytle, připravili se
ke spánku a plni dojmů z dnešního večera usínali.
Ve středu 20. dubna jsme se těsně před velikonočními prázdninami sešli se všemi žáky školy při společném tvoření. Malovali
jsme kraslice, tvořili závěsné kraslice, velikonoční přání, zajíčka
na špejli a slepičku na kolíčku. Každý žák si uválel a upekl jidáše.
Ve škole jsme přivítali floristku, která spolu s dětmi vytvořila velikonoční aranži z živých květů. Všichni si své výrobky odnesli
domů k velikonoční výzdobě.
Do naší školky se slétly také všechny malé i velké čarodějnice, malí čarodějové z blízkého i širokého okolí, abychom se
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vali a uklízeli po Dětském dnu.
Dne 11. června pro nás nastal nejdůležitější den v roce.
Pořádali jsme odpoledne věnované dětem.
Tato akce je pořádaná ve spolupráci s Obcí Lukavice
za podpory spolku obcí Centrum Železných hor.
Pro děti bylo připraveno deset soutěžních stanovišť. Byla
pro ně připravena projížďka v kočáře taženém koňským spřežením. Probíhaly ukázky hasičské techniky. Dvanáct proudů
na rybník, rozstřel v požárním útoku mezi družstvem mužů a
žen a zásah na hořící objekt. Celý den byl provázen reprodukovanou hudbou a na závěr si všichni opekli buřty. Díky darům od sponzorů, firmám Merit spol. s r. o. Slatiňany, Krby
Tomáš Jeřábek, Hospoda na Vížkách, Jiří Štarha zemní práce
a ostatním, jsme mohli všem dětem dát limonádu a párek zdarma. Jelikož nepršelo, tak se celé odpoledne povedlo.
Dne 18. června odjela tři soutěžní družstva z Vížek
na Zubří pod rozhlednu. Zde se konala soutěž historických požárních stříkaček PS 8. Na této pohodové akci ukázaly všechny
zúčastněné sbory v jakém stavu udržují tyto historické stroje.
Družstvo žen se umístilo na 2. místě, muži na 8. místě a stará
garda na 11. místě. Závěrem této zprávy děkuji všem členům i
nečlenům SDH Vížky za čas věnovaný přípravě a průběhu Dětského dne.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Ve středu ráno jsme jeli do Kašperských Hor do Muzea Šumavy a infocentra. Ve čtvrtek ráno jsme vyjeli na soutok Vydry a Křemelné, kde vzniká řeka Otava. Navštívili jsme
vodní elektrárnu. Odpoledne jsme hráli hry na Zlaté Studně. V pátek ráno jsme se přesunuli do Vyššího Brodu, oblékli
si vesty a raftovali jsme. V sobotu jsme splouvali až do Českého
Krumlova. V neděli jsme se naši letošní Expedici ukončili na pohádkovém zámku Červená Lhota, kde se natáčela třeba pohádka
Zlatovláska. Děti prokázaly nejen kompetence v oblasti komunikace, řešení problémů, ale také při spolupráci.
V červnu jsme se těšili na dopravní kurs a návštěvu
Dětského dopravního hřiště v Chrudimi. Žáci základní školy jezdili společně s dětmi z mateřské školy na plavecký výcvik
do bazénu v Chrudimi. Rozdali jsme Mokrá vysvědčení a těšili se
na tajuplný středověký hrad, který byl opět plný strašidel.
Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru a také za to,
že si vybrali právě naši školu nebo školku. Nabídka našeho školního vzdělávacího programu je velmi bohatá. Hlavním cílem je
poskytovat dětem kvalitní a všestranné vzdělání. Zakládáme si na
tom, že jsme malá škola rodinného typu a nejde nám o kvantitu, ale
kvalitu. Vzdělávací výsledky si každoročně ověřujeme. Děkujeme
Obecnímu úřadu v Lukavici za to, že s námi velmi dobře spolupracuje, za pomoc a podporu při realizaci edukačního procesu v naší
škole i školce.
A pak už přišel konečně datum 30. června, kdy jsme za přítomnosti pana starosty, paní Lidušky Makešové a Marie Pytlíkové
za SPOZ, slavnostně ukončili školní rok. Rozdali jsme vysvědčení,
poblahopřáli dětem k jejich výsledkům kterých dosáhly, úspěchům
ve výtvarné a v matematické soutěži. Dětem začínaly sladké prázdniny.
O prázdninách nás čeká rekonstrukce školní kuchyně, nezbytné malování, úklid. Budeme také pracovat na našem
evropském grantovém projektu.
Přeji všem dětem krásné letní dny, sluníčka, koupání radosti
a také velkých prázdninových dobrodružství. Všem svým kolegům,
našim milým čtenářům a občanům naší obce přeji příjemnou dovolenou a letní pohodu. Ve čtvrtek 1. září se těšíme zase nashledanou.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

TJ SOKOL
Lukavice

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

„Dětský den“ se uskutečnil 4. června 2011 od 14 hod na
hřišti v Lukavici. Účast byla velmi pěkná, přišlo si zasoutěžit
77 dětí.
Dětské odpoledne bylo zahájeno vystoupením
předškolních dětí, kteří nám zatančily na písničku Mravenčí
ukolébavka, a potom už jsme mohli začít soutěžit! Pro děti bylo
připraveno 7 stanovišť, u kterých byla vždy jedna pohádková
bytost. U čarodějnice si děti mohly zaskákat v pytlích, s
Popelkou chytaly rybičky a u Zajíce nosily na lžičce míček.
Dále si mohly zkusit přelézt provazovou dráhu, kterou nám
střežili loupežníci. Oblíbenou soutěží, obzvlášť pro chlapce, se
staly závody s tatrovkami, kterou nám hlídala slečna Vodnice.
U Hejkalky děti házely balónky a u Káči skládaly puzzle.
Hned při příchodu obdržely děti od prince a princezny
kartičku, na kterou sbíraly za splněné úkoly razítka. Za ně
si potom mohly „zakoupit“ nějakou hodnotnou cenu v
našem obchůdku, kde prodávala Šípková Růženka a Čertice.

Dobrý den Vážení spoluobčané, chci Vás seznámit
s činnosti SDH Vížky ve druhém čtvrtletí.
Dne 22. dubna jsme se na žádost SDH Svídnice zúčastnili
dálkové dopravy vody od řeky k chatám na kopci nad hřištěm.
Dne 28. dubna jsme připravovali dřevo na čarodějnice.
Dne 30. dubna jsme dělali dohled u pálení čarodějnic ve
Vížkách před hospodou.
Dne 22. května družstva mužů i žen závodila na okrskové
soutěži konané na Žumberku v rámci oslav 130. výročí založení SDH Žumberk. Muži obsadili 2. místo a ženy 3. místo mezi
sbory okrsku Mířetice.
Dne 28. května družstva mužů i žen soutěžila v Kunčí
v rámci oslav 100. výročí založení SDH Kunčí.
Muži se umístili na 4. místě a ženy na 2. místě.
Od 9. června do 12. června jsme připravovali, organizo4

V průběhu celého odpoledne si mohly děti zaskákat na
trampolíně, koupit si zmrzlinu ve stánku či se občerstvit u
muchomůrek.
Věříme, že děti byly s cenami i soutěžemi spokojené a
že se příští rok sejdeme v ještě větším počtu.
Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům za finanční
podporu.
Tuto akci sponzorovali: svazek Centrum železných hor,
TRAFFIC a.s.
Vaše cvičitelky Pavla Janečková a Olga Hejduková

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea za II. čtvrtletí roku 2011
oslavili tito spoluobčané:
Jan Kloboučník, Světlana Hoffmanová, Milan Tlustoš,
Rudolf Halatka, Věra Štěpánová, Jaroslav Vondra, Alena Horáková, Věra Ontlová, Helena Kohlerová – Výsonín, Marie Trojanová, Ludmila Rulíková, Josef Trunec, Božena Klapková,
Jiří Dubský, Jaroslav Kolář - Výsonín, Anežka Horáčková,
Naše členky všechny jubilanty navštívily s dárkovým
balíčkem a přáním pevného zdraví do dalších let.

Vítání občánků:
V obřadní síni Obecního úřadu v Lukavici byla do společenské kroniky obce zapsána jména nových občánků. Tímto
jsme je slavnostně přivítali jako nové občany naší obce:
Ladislav Růžička, Jakub Rejchrt, Matěj Secký –
Loučky.
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V příštím roce oslavíme 700 let od první písemné
zmínky o Lukavici. K této příležitosti bude vydán
almanach o historii obce. Obracíme se na občany
s žádostí o zapůjčení fotografií, dokumentů, ale
také příběhů mapujících události v obcích Lukavice, Výsonín, Vížky, Loučky, Radochlín a chatové
oblasti Doly.

Konec školního roku
Zakončení školního roku bylo slavnostní, zúčastnil se i
pan starosta Miloslav Stehno a členky SPOZU.
Z 5. postupného ročníku odešlo 10 žáků, kteří budou
pokračovat ve studiu na Základní škole ve Slatiňanech, jeden
žák na Sportovní škole v Chrudimi a dva žáci na Základní škole ve Včelákově.
Zahradní slavnost v mateřské škole byla také slavnostní. Děti pod vedením paní učitelky J. Louvarové a paní učitelky R. Blažkové předvedly krásné pásmo říkanek, písniček
a tanečků. Dokázaly tak, že jsou schopné odejít z mateřské
školy a po prázdninách nastoupit do I. třídy základní školy.
L. Makešová

příspěvky přijímá OÚ Lukavice

FOTOSOUTĚŽ
Výherkyní fotosoutěže s jarní tématikou byla vyhlášená
Bc. Zuzana Zitová.
Cena pro výherce bude osobně předána panem starostou
Miloslavem Stehnem.

POZVÁNKY, ZPRÁVY
SOUTĚŽE
POZVÁNKA NA

12. ročník poháru starosty
obce Lukavice
pohárová soutěž je zařazena do hasičské ligy Chrudimska
13. srpna 2011 v Lukavici u požární zbrojnice
13.00 hod. zahájení soutěže

Město Chrast vás srdečně zve na: 18. 7. - 23. 7. 2011

Video taneční večery
na chrasteckém nádvoří
(promítání tanečních filmů na plátně, každývečer od 21:00)

19. 8. 2011 od 19:00 hodin se koná
na nádvoří chrasteckého zámku

divadelní představení
Don Quichote de la Ancha

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.

Lístky budou v předprodeji od července 2011 v chrasteckém
muzeu, cena bude upřesněna na internetových stránkách
kultury Chrast: www.kulturachrast.svet-stranek.cz V případě
špatného počasí bude představení přesunuto do sokolovny
v Chrasti.

Redakční rada:
Ing. Čechlovský, p. Dolan, p. Pytlík, p. Stehno, Bc. Krčilová,
p. Venzara
Příští číslo vyjde: v říjnu 2011, uzávěrka příspěvků 15.9.2011
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