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zprávy
OÚ Lukavice

du, včetně rekonstrukce přízemí a opravy fasády do dvorní
části budovy obecního úřadu. Do kuchyně pro MŠ a ZŠ
jsme realizovali firmou DASTT s.r.o. nové odsávání včetně rekuperační jednotky a do oken jsme umístili ochranné
sítě proti hmyzu.
Na základě připomínek od občanů jsme zajistili
se správcem vodního toku Lesy ČR realizaci vyčištění Lukavického potoka od jeho vyústění z rybníka až po propustek na silnici. Z historických podkladů se nám podařilo
dohledat pozemkové parcely, které náležely k zámeckému
areálu a historicky patřily Obci Lukavice, a zajistili jsme
tak jejich bezúplatný převod do majetku obce. Po celý rok
se naši zaměstnanci starali o údržbu zeleně, sečení travnatých ploch a o celkovou údržbu v celé obci.
V příštím roce oslaví naše obec 700 let od první písemné zmínky o Lukavici, a proto doufám, že se nám pro
Vás podaří připravit bohatý program, na který nám své náměty a připomínky můžete posílat již teď.
Závěrem Vám chci popřát příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v osobním i profesním životě.
Miloslav Stehno, starosta obce

Vážení občané, úvodem Vás chci seznámit s akcemi,
které jsme v letošním roce realizovali.
Obecní úřad se aktivně podílel na spolufinancování
společenských akcí, spolků a zájmových sdružení a snažil se zlepšovat životní úroveň v obci. Během roku bylo
vybudováno, zrekonstruováno či zmodernizováno mnoho
objektů a míst.
Jednou z nich bylo odvodnění cesty pro pěší mezi
Vížkami a Radochlínem. Dále se nám podařilo odstranit
závadu neustále vytékající vody, která hlavně v zimních
měsících poškozovala komunikaci z Výsonína do místní
části Výsonín – Kapalice a dále do Svídnice. Při pokládce telefonního kabelu bylo přerušeno stávající meliorační
vedení. Podařilo se nám přerušení odtoku vody opravit
a zamezit tak dalšímu vyvěrání vody na povrch. Následně
byla tato část komunikace opravena. Úpravy se dočkaly
i další komunikace. Zdařilo se vybudování nového parkoviště nad školou a částečné rozšíření komunikace směrem
na Výsonín. Od prodejny Jednota k bývalému JZD bylo
vybudováno nové veřejné osvětlení.
Proběhla oprava autobusové zastávky Výsonín –
Skalka. Stávající autobusová zastávka směrem na Bítovany musela být z důvodů bývalé důlní činnosti přemístěna, proto jsme realizovali novou zastávku, která vyhovuje stávajícím parametrům. Chodník u zastávky Lukavice
(u obecního úřadu) byl opraven a prodloužen.
Celkovou rekonstrukcí prošel obecní byt č.p. 1/I.
Od ledna roku 2012 bude mít tento byt nového nájemníka.
V obecním domě ve Vížkách jsme zbudovali nové sociální zařízení včetně nové vyvážecí jímky. Za přispění SZIF
(Státní zemědělský intervenční fond) v rámci „Podpory a
rozvoje venkova“ proběhla sanace budovy obecního úřa-
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Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne
3.11.2011 ve Vížkách
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Změnu č.1 k veřejnoprávní smlouvě (dále jen jako
dodatek) uzavřené dne 04.09.2003 mezi Město
Chrudim a Obec Lukavice – přestupky
2. Plnou moc pro Mgr. Evu Doležalovou, vedoucí Odboru
správního MěÚ Chrudim
3. Prodej pozemku p.p.479/2,480/5,481/2,948/3 vše
v k.ú.Lukavice – pro žadatele paní Alenu Ptáčkovou,
Lukavice č.p.176
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nost Františka Kreuzmanna Praha uvedla pohádkový příběh Tajemství lesní tůně.
Ve středu 9. listopadu jsme ve škole přivítali starostu
naší obce Miloslava Stehna. Na své dětství a mládí vzpomíná každý rád. Vyprávěl nám o svém dětství a mládí.
Vzpomínal na svá první školní léta, která prožil v lukavické škole. Jeho tatínek byl ve škole ředitelem. A pak jsme si
povídali v rámci projektu Ekoškola o odpadu v naší obci,
jeho třídění a likvidaci. Už dobře víme, že odpad se nesmí
spalovat. Také jsme se dozvěděli, kolik a jakého odpadu
v naší obci vzniká.
V pátek 11. listopadu jsme se opět vypravili do chrudimského divadla Karla Pippicha. Zde jsme zhlédli pohádku Divadla na rozHraní Praha Jak se zbavit čerta.
Ve středu 16. listopadu jsme se v osm hodin sešli
ve třetí třídě, abychom předvedli svým rodičům, prarodičům, spolužákům a dalším zájemcům umění krásného
přednesu. Přednášené básně jsme si sami vybrali a jejich
přednes nacvičili. Básničky nás provází celým životem.
I každý z nás dospělých si jistě vybaví verše, které se naučil ve škole. Ocenění v kategorii „Dospělí“ získala paní
Liduška Makešová.
Ve čtvrtek 24. listopadu jsme v naší škole přivítali Kateřinu Cvrčkovou, zástupkyni firmy EKO-KOM,
a. s. Praha, s naučným i zábavným programem Tonda Obal
na cestách. Zabývali jsme se odpadem, jeho množstvím,
likvidací a recyklací.
V pátek 25. listopadu nás opět uvítalo chrudimské divadlo Karla Pippicha. Divadlo Mrak z Havlíčkova Brodu
pro malé diváky nastudovalo představení Pekelná pohádka
aneb kam čert nemůže.
V listopadu realizoval školní ekotým výjezdní zasedání
ve Středisku ekologické výchovy v Oucmanicích. I touto
cestou bych chtěla poděkovat Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství za
schválení a finanční podporu grantového projektu, díky
němuž jsme mohli pokračovat v našich aktivitách v nádherné a tajemné Šumavě, mohli jsme obdivovat šumavskou faunu a flóru, šumavské endemity, zkoumat vodu,
splouvat Vltavu a objevovat krásy naší přírody. Několik
dní jsme prožívali také v pobytovém středisku ekologické
výchovy. Za poskytnutí finančních prostředků a za podporu environmentální výchovy v naší základní i mateřské
škole děkujeme.
Páťáci připravili pro své mladší spolužáky a pro děti
z mateřské školy v pondělí 5. prosince Mikulášskou nadílku. Děti dostaly dobroty, které zakoupila paní Lenka
Jeřábková z prostředků Klubu rodičů.
V mateřské škole jsme začátkem listopadu realizovali
projekt Uspávání broučků. Děti společně se svými rodiči
uspávali Broučka a Berušku. Na cestě jsme je všichni doprovázeli a svítili jim lampiony. V adventním čase jsme
připravili vánoční dílnu pro rodiče. Maminky si pod vedením zkušené floristky vyráběly vánoční dekorace do svého
bytu.
Pak už přišel prosinec a v mateřské škole nás navštívil
Mikuláš, čert a anděl. Zatančili jsme si na čertovské dis-

4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlas se zřízením stavby plynárenského
zařízení STL plynovod d63 + 3ks přípojek na p.p.351 v
k.ú.Výsonín mezi Obec Lukavice a VČP Net, s.r.o.,
v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.
5. Smlouvu o dílo: Oprava místních komunikací v obci
Lukavice mezi Obecí Lukavice a MHSILNICE a.s.
6. Smlouvu o dílo: Autobusová zastávka na silnici
III/35814 v Lukavici mezi Obecí Lukavice a IFASO,
s.r.o.CHRUDIM
7. Smlouvu o dílo: Úprava místní komunikace nad
školou (parkoviště a rozšíření komunikace) mezi Obecí
Lukavice a IFASO, s.r.o.CHRUDIM
8. Oslovení těchto uchazečů – R.S., J.T., E.Č., V.R., aby
doručili na Obecní úřad v Lukavici do 24.11.2011, do
18.30 hod. své nabídky na výši nájemného na obecní
byt č.1/I v k.ú. Lukavice. Zde budou nabídky veřejně
přečteny a bude vybrán uchazeč s nejvyšší nabídkou.
Nejnižší podání je 40 Kč za m² při výměře 81,5 m².
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Žádost o snížení ceny v případě prodeje části p.p.298/1
v k.ú.Vížky
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Připomínky občanů v diskusi
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Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne
24.11.2011 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. smlouvu o zajištění svozu komunálního odpadu mezi
Technické služby Hlinsko a Obec Lukavice
2. volbu inventarizační komise ve složení členové
kontrolní komise a V.Pilař
3. výběr uchazeče o obecní byt. Na základě přeložených
nabídek je první v pořadí p. Jana Tůmová a druhý
v pořadí p. Vladislav Rulík
Zastupitelstvo pověřuje:
1. starostu Obce Lukavice připravit smlouvu o pronájmu
a předložit uchazeči (prvnímu v pořadí) smlouvu
k podpisu do 31.12.

Základní a mateřská
škola Lukavice
Ze školních lavic
V úterý 18. října jsme se v rámci výuky prvouky a
přírodovědy vypravili do za planetami a hvězdami. Naše
cesta vedla do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
Pro žáky 1. až 3. ročníku jsme realizovali program Poprvé
ve hvězdárně a pro čtvrťáky a páťáky program Sluneční
soustava.
V pondělí 24. října jsme zhlédli divadelní představení
v chrudimském divadle Karla Pippicha. Divadelní společ2

s dětmi a jejich rodiči. Nejedná se o cvičení jako takové,
jde spíše o to, že se děti seznamují se svými vrstevníky
formou hry.
Pavla Janečková

kotéce S čerty nejsou žerty. Do základní i mateřské školy
jsme pozvali své rodiče, prarodiče, známé na malé vánoční slavnosti. Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.
K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky, rozzářené dětské oči, stromeček, kapr, salát, cukroví, byt provoněný vanilkou. Na Štědrý den se půjdeme poklonit památce těch,
kteří bohužel již nemohou být s námi. K Vánocům patří
i rozjímání, zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami, pokora, odpuštění. Chtěla bych poděkovat všem
spolupracovníkům za celoroční práci pro naše děti v základní i mateřské škole a přeji pohodové prožití vánočních
svátků i novoročních svátků. Do nového roku přeji pevné
zdraví, mnoho, životní elán a splnění pracovních i osobních cílů.

Přejeme všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok. Zdraví, spokojenost a mnoho
úspěchů v roce 2012.
TJ Sokol Lukavice

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Sbor dobrovolných hasičů obce Lukavice
bude hodnotit uplynulý rok 2011 na své výroční
valné hromadě, která se bude konat dne 7. ledna
2012 v restauraci „Na Křižovatce“ od 17:00 hodin.
Všichni členové SDH Lukavice jsou srdečně
zváni.
Za všechny děti a zaměstnance naší mateřské i základní
školy přejeme všem našim spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2012 pevné zdraví, alespoň trochu štěstí, hodně pohody a dobré nálady.

V průběhu měsíce prosince 2011 bude proveden
výběr příspěvků na rok 2012 a současně s tím bude členům
SDH Lukavice předána pozvánka na výroční valnou
hromadu.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Sbor dobrovolných hasičů Lukavice pořádá 4. února
2012 tradiční hasičský ples s bohatou tombolou v nově
zrekonstruované hospodě „Na Křižovatce“.
Všem, kteří dostanou „Lukavický zpravodaj“ do
rukou a budou jej číst, přejí lukavičští hasiči krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v přicházejícím
roce 2012.

TJ SOKOL
Lukavice
S předškoláky se scházíme každé pondělí od 17 hod.
Snažíme se děti všestranně rozvíjet a naučit je správnému
držení těla. Vycházíme z možností udržet jejich pozornost,
proto často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro dítě
musí být cvičení především zábavou a hrou. Snažíme se
děti pro sport nadchnout, aby se pro ně stal oblíbeným
způsobem trávení volného času. Od Nového roku začneme
s dětmi nacvičovat sletovou skladbu Člověče nezlob se,
kterou Vám předvedeme na Dětském dni v Lukavici.
Každé úterý od 16,30 hod v Herničce pro nejmenší

Výbor SDH Lukavice

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Předkládáme Vám zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů
Vížky v posledním čtvrtletí roku 2011.
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26. října jsme uklízeli sál v HOSPODĚ NA VÍŽKÁCH před posvícenskou taneční zábavou, která byla pořádána 28. října. Pro zaplněný sál hrála k tanci a poslechu
skupina Strejci. Jako každý rok byla lákadlem výborná
hudba a bohatá tombola.
29. října se na hřišti hrál posvícenský fotbálek, sešla
se dvě družstva po devíti hráčích.
12. listopadu jsme připravovali hasičskou techniku
na zimní období.
18. listopadu se naši zástupci zúčastnili okrskové
valné hromady hasičů konané ve Svídnici.
25. listopadu byla do Vížek svolána valná hromada hasičů. Hlavním bodem jednání byla příprava výroční valné hromady, která se bude konat 21. ledna 2012
v 15 hodin.
1. prosince se našich šest členů v uniformách zúčastnilo posledního rozloučení s bývalým ředitelem HZS
Chrudim plk. Františkem Rulíkem.
3. prosince jsme vyslali svého zástupce na školení
preventistů, které se konalo v Pardubicích.
4. prosince, za přítomnosti okrskového velitele
a strojníka, proběhla kontrola zazimování techniky.
Závěrem této zprávy děkujeme všem našim členům
za vykonanou práci v roce 2011.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně
prožité Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2012.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
SDH Výsonín
Vážení čtenáři, chtěl bych vás informovat o činnosti SDH Výsonín v letošním roce. Tento rok jsme zahájili
jako již tradičně údržbou a drobnými opravami zásahové a
soutěžní techniky.
V měsíci březnu jsme se s našimi členy výjezdové jednotky zúčastnili série školení, kterou uspořádali hasiči
z Lukavice. Mile mě překvapil zájem o školení některých
našich žen, která se také na školení dostavila.
V dubnu hasiči ze Svídnice uspořádali námětové cvičení v dálkové dopravě vody. Tohoto cvičení jsme se také
zúčastnili. Voda byla čerpána z řeky za místní hasičskou
zbrojnicí a pomocí za sebou propojených stříkaček tlačena
na Háje k chatám. I když se na tomto cvičení ukázaly nějaké drobné nedostatky, považuji ho já osobně za vydařené,
protože je lepší si vyjasnit problém na cvičení, než zmatkovat při „ostrém“ výjezdu.
Šestého května jsme se zúčastnili kladení věnců k uctění památky padlých.
Květen už začal přát i naší druhé aktivitě, a to je požární sport. V tomto měsíci nás čekala soutěž našeho okrsku Miřetice, kterou letos pořádali hasiči ze Žumberka.
Do soutěže jsme přihlásili jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů. Ženy obsadili místo první a muži místo třetí.
Z důvodu nejasností a různým výkladům pravidel chrudimské ligy v požárním útoku jsme tuto ligu letos nepřihlásili. Tím jsme dali najevo naši nespokojenost s vedením
a rozhodováním této ligy. Po poradě našich soutěžních
družstev jsme se rozhodli navštěvovat ligu havlíčkobrodskou. Zde jsou pravidla trochu jiná, ale zato jasná a přesná,
a šťáb této ligy si hlídá, aby byla přesně dodržována všemi
zúčastněnými. A to jak soutěžícími, tak i pořadateli jednotlivých soutěží. V této lize jsme se celkově umístili na
7 místě a naše ženy si odvezly bronz za celkové třetí
místo.
Po skončení hlavní sezóny jsme se opět pustili do
opravy naší hasičské zbrojnice. Ženy obrousily a natřely
dřevěná vrata a muži opravili opadanou omítku kolem železných vrat. Také jsme natáhli elektřinu do velké garáže
a nainstalovali světla.
V létě jsme vyjížděli k požáru smetiště v chatové oblasti Doly. Poplach byl vyhlášen obecní sirénou a vyjížděli
jsme v počtu osmi členů. Po příjezdu na místo požáru už
jsme pouze sledovali dohašovací práce členů HZS Chrudim, kterým byl oheň nahlášen jako prvním.
I letos jsme vyrazili do Českého Rudolce v jižních Čechách na mikulášskou soutěž. Po loňském neúspěchu na
této soutěži jsme si trochu polepšili a obsadili v silné konkurenci 47 družstev mužů 11 místo. Na tuto soutěž s námi
poprvé jel i tým našich žen, který obsadil páté místo ze
12ti přihlášených družstev.
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Nyní ještě připravíme techniku na zimu a letošní rok
zakončíme výroční valnou hromadou, která se bude konat
17. prosince od 18ti hodin v Motorestu Na Skalce.
Také v letošním roce jsme připravili oheň a malé občerstvení na pálení čarodejnic. Samozřejmě nesmím zapomenout na Pohádkový les. Jako již tradičně jsme pomáhali Sdružení občanů Výsonína s přípravou. Zajistili jsme
občerstvení pro návštěvníky a účinkující, a někteří z nás
ztvárnili pohádkové bytosti na různých stanovištích.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát příjemné prožití vánočních svátků, do roku 2012 hodně štěstí
a pevné zdraví.
Ivan Pytlík, starosta sboru

Zlatá svatba

Sbor pro občanské
záležitosti

Dne 11. 11. 2011 žijí spolu 50 let manželé Jana a Vladimír
Strnadovi pod jedním jménem. Žít spolu znamená spolu
i stárnout. Do dalších společně prožitých let přejeme zdraví lásku a spokojenost.

Životní jubilea našich spoluobčanů ve 4 čtvrtletí roku 2011:
Marie Králová, Jaroslav Vtípil – Výsonín, Marie Bačová –
Výsonín , Stanislav Král, Ludmila Halatková , Ivan Pytlík
– Výsonín Ladislav Břicháček, Božena Venzarová – Vížky, Miloš Horák, Josef Pálka, Miloslava Dolanová, Věra
Sotonová.
Všechny jubilanty jsme navštívily s dárkovým balíčkem
a přáním všeho nejlepšího .

Vítání občánků
Na OÚ ve zrekonstruované obřadní síni byli přivítáni
a do společenské kroniky zapsána jména nových občánků – Marek Vaško, Eliška Kloboučníková, Edita Hrubá,
Kristýna Čermáková
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Vánoční besídky – navštívily jsme vánoční besídky v mateřské a základní škole.
Vánoční atmosféra umocněna vánoční výzdobou je příjemným prožitkem v předvánočním shonu. Vystoupení všech
žáků je výsledkem trpělivé práce všech vyučujících.

Prevence pro všechny, o.s. ve spolupráci s Obecním úřadem
Lukavice si Vás dovoluje pozvat na besedu s tématem

Jak zabezpečit domácnost před požáry
Dne 18. 01. 2012 od 16.00 hod.
v obecním domě ve Výsoníně

Všem našim spoluobčanům přejeme prožití klidných a spokojených vánočních svátků .
Do nového roku zdraví, spokojenost a pohodu .
Lída Makešová

zařazenou v minicyklu
Požární bezpečnost (nejen) pro seniory
Doprava zajištěna z Vížek v 15,45 hod.,
z Lukavice v 15,45 hod.
MS LUKAVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

POSLEDNÍ LeC
TRADIČNÍ

KTERÁ SE KONÁ V PÁTEK 30. 12. 2011 VE 20.00 HOD.
V HOSTINCI NA KŘIŽOVATCE V LUKAVICI

HUDBA: MTO - p.BERAN

MYSLIVECKÁ TOMBOLA

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Dětský karneval
v neděli 18. 3. 2011

restaurace Na Křižovatce
Začátek ve 14.00 hod. K tanci a poslechu: K. Habal
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, p. Venzara

Autor fotografií z Lukavice Jitka Stehnová

Příští číslo vyjde: v dubnu 2012, uzávěrka příspěvků 25.3.2012
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