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zprávy
OÚ Lukavice

Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 15.2.2012 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 pro SRPŠ
2. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 pro SDH Lukavice
3. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 pro SDH Výsonín
4. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 pro SDH Vížky
5. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 pro TJ Sokol
Lukavice
6. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 pro Sova Výsonín
7. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 pro Mikroregion
Chrudimsko, Mikroregion Skutečsko – Ležáky , Centrum
Železných hor
8. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 Svaz diabetiků
Slatiňany
9. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 Svaz tělesně
postižených
10. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 oddíl kopané TJ
Svídnice
11. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 Domov u fontány
Přelouč
12. Rozpočet na rok 2012
13. Dotace na zateplení a výměnu oken v MŠ Lukavice
14. Bezúplatný převod pozemků od Lesy ČR na obec Lukavice
(k.ú. Vížky p.p.179/2 a 179/5)
15. Mandátní smlouvu s odborným lesním hospodářem
16. Dohodu o partnerství projektu „technologické centrum a
elektronická spisová služba v území pro město Chrudim“
17. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování právních
služeb
18. Pronájem pozemků k zemědělským účelům pro pana
Davida Drahokoupila z Kunčí

Termín pro zaplacení poplatku za odpady na rok 2012
je do 30.4.2012. Sazba poplatku za fyzickou osobu činí
500,-Kč.
Úlevy od poplatku mají:
a) Studenti, kteří jsou prokazatelně ubytováni na internátech,
kolejích a v jiných ubytovacích zařízeních
b) Občané trvale hlášeni na území obce Lukavice, kteří se
na adrese trvalého pobytu ani jinde na území obce Lukavice
prokazatelně více jak 1 rok nezdržují (pobyt v zahraničí,
léčebnách, nemocnicích apod.)
c) Občané trvale hlášeni k pobytu, kteří dovrší v kalendářním
roce věku 80.let a více
d) Děti od narození až po dovršení 3.léta věku v kalendářním
roce
e) Děti 4-6.let věku v kalendářním roce mají úlevu 50% roční
sazby

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
v následujících termínech 26.5.2012 a 17.11.2012
Začátek svozu je v 8 hodin a jsou stanovena následující
stanoviště:
1. Sběrná ohrada v Lukavici - 8.00 hod
2. Lukavice - Hliníky u studny - 8.15 hod
3. Lukavice - Hliníky u Kroutilů - 8.30 hod
4. Lukavice parkoviště MŠ - 8.45 hod
5. Výsonín u prodejny - 9.00 hod
6. Lukavička křížek - 9.30 hod
7. Vížky u obecního domu - 10.00 hod
8. Radochlín u kontejneru na tříděný odpad - 10.30 hod
9. Loučky u čekárny - 11.00 hod
Zmíněné časy jsou informativní a může dojít k jejím posunům
k množství dodaných odpadů.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad je nutno osobně předat
pracovníkům svozové firmy.

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. žádost o finanční příspěvek na rok 2012 Český svaz včelařů
ZO Nasavrky
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. diskusi s občany
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Přestože místnosti, kde se akce konaly, nebyly naplněné
k prasknutí, vládla zde příjemná atmosféra. Posluchači se
aktivně zapojili do diskuse o problémech požární ochrany a
přednesli mnoho zajímavých dotazů. Zjistili jsme, že v některých
případech bude dobré připojit i názornou ukázku, a proto po
vzájemné dohodě se zástupci obce Lukavice a účastníky, jsme
domluvili další akci, a to praktické ukázky hašení. Tyto ukázky
proběhnou dne 9. května 2012 od 17.00 hodin na volném
prostranství za hasičskou zbrojnicí v Lukavici.
Ukázky hašení a funkce autonomních hlásičů požáru
budou samozřejmě doplněny patřičným výkladem k dané
problematice. Právě zde budete mít možnost zkusit si, jak se
skutečně hasí pomocí hasicích přístrojů.
Vzhledem k předběžnému zájmu účastníků besed bude
možné při akci zakoupit hlásiče požárů, hasicí spreje i hasicí
přístroje nejen do domácností, ale i do automobilů a dílen.
Neváhejte a přijďte na naši další společnou akci, která
je určena pro všechny občany, nejen pro seniory. Ukázková
akce Vás bude stát pouze Váš volný čas. Na oplátku od nás
na místě získáte vedle cenných informací i malý dáreček.
Buďme připraveni „Vždyť neštěstí nechodí po horách, ale
po lidech“. Hasiči vědí, že toto rčení je pravdivé, dávají jim za
pravdu statistiky požárů, které jsou po minulém roce zase více
alarmující, neboť vzniklo více požárů, více lidí přišlo o život a
mnoho lidí bylo při požárech zraněno.

Vážení občané,
v zimních měsících proběhly tři díly přednášek, které nám
ochotně a ve svém volném čase prezentovali manželé Nejtkovi.
Věřím, že Ti, kteří se akce účastnili, odnesli si nové poznatky
z oboru požární prevence a jsou ostražitější a zodpovědnější při
jakékoli manipulaci s ohněm. Při poslechu jejich zajímavého
vyprávění a prezentaci skutečných fotografií z míst zásahu hasičů
při požárech si najednou člověk uvědomí, jak někdy hazarduje
například při běžném používání elektroniky v kuchyni. A že jen
pouhým odběhnutím od plynového sporáku, na kterém se cosi
vaří, riskuje vznik požáru.....
Chtěla bych touto cestou Mirce a Pavlovi Nejtkovým
poděkovat a Vás všechny pozvat dne 9. 5. 2012 od 17.00 hod. na
praktické ukázky hašení požáru v prostoru rybníka v Lukavici.
Bc. Dagmar Krčilová, místostarostka obce

Těšíme se na Vás
Pavel Nejtek
Prevence pro všechny, o.s.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Mladí hasiči Lukavice
Vážení spoluobčané,
Přestože není soutěžní sezóna, aktivně pracujeme a scházíme se s mladými hasiči i přes zimu.
V lednu jsme si připravili hezké vystoupení (písniček
a básniček) na valnou hromadu sboru. Starší kluci přes Vánoce
sestříhali videa ze soutěží, brigád a výletů v roce 2011 a toto
DVD pustili ke shlédnutí také na valné hromadě. Stejně jako
v loňském roce, tak i letos v lednu jsme vyrazili bruslit do Chrudimi na zimní stadion, shodit deka nabraná přes Vánoční svátky.
Únor a březen jsme věnovali střídavě kreslení obrázků
do soutěže požární ochrana očima dětí, hrám a běhání v hale
na hřišti a přípravě na zkoušky z odznaků odbornosti. Celkem
naši mladí hasiči získali 12 odznaků odbornosti – 6 preventistů,
4 strojníci a 2 kronikáři.
Ve druhém čtvrtletí nás čekají především soutěže, zejména okresní kolo hry Plamen a liga v běhu 60m překážek. Těšíme
se i na další soutěže pořádané jednotlivými SDH – například již
21. dubna vyrážíme na soutěž do Skutče.
Na konci července pojedeme na 4 denní tábor směr Jičín
s výlety po Českém ráji.
Po letních prázdninách proběhnou v Lukavici 2 dětské
soutěže – v září dětská soutěž v běhu na 60m, štafetách a požárním útoku, v říjnu závod požární všestrannosti 5-ti členných
hlídek.

Minicyklus Požární bezpečnost
nejen pro seniory v obci Lukavice
V období tří měsíců listopadu 2011 až ledna 2012
uskutečnilo občanské sdružení Prevence pro všechny, o. s. ve
spolupráci s obecním úřadem Lukavice besedy nejen pro seniory
v rámci obce Lukavice.
Dne 2.11.2011 se v požární zbrojnici v Lukavici konala
od 16 hodin první beseda se seniory. Téma besedy se týkalo
používání spotřebičů, kamen, ukládání hořlavých hmot, lhůt
čištění, kontrol a revizí spalinových cest.
Dne 7.12.2011 od 16 hodin jsme se setkali s našimi
spoluobčany ve Vížkách, beseda se nesla v duchu předvánočního
času a byla na téma Jak přežít bezpečně vánoce a příchod nového
roku. Posluchači se při besedě dozvěděli základní zásady prožití
bezpečných vánoc, na co si dát pozor, jaká rizika na nás číhají
v kuchyni při vaření, pečení, smažení a prezentace byla zpestřena několika klipy s hasičskou tématikou. Připomenuta byla i
problematika pyrotechniky.
Dne 18.1.2012 jsme uskutečnili poslední ze série tří
přednášek ve Výsoníně, kde se naši senioři dozvěděli potřebné
informace o předcházení požárů a zabezpečení domácnosti
před požáry. Dozvěděli se o možnosti předcházení ztrát, jak
na životech, tak i na majetku, a to pomocí detektorů kouře a
hasicími přístroji.
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Více informací o mladých hasičích na www.lukavice.
com/sdhlukavice - odkaz mladí hasiči. Nový členové mohou
přijít (poprvé i s rodiči), na kterýkoliv trénink, které jsou v pátek
od 16 hod.
za mladé hasiče J. Čechlovský

Neustále se opakující nešvar !
Každým rokem po odejití zimy nastává úklid venkovních
prostor kolem domů,na zahrádkách a podobně. Každým rokem
i přes varování se hasiči setkávají s tím,že shrabané nebo i neshrabané zbytky trávy,keřům a další jsou spalovány na ohništích.V horším případě i celoplošně. Nejinak se tomu i v letošním
roce.Jenom v okrese Chrudim od začátku roku bylo již 11 případů požárů přírodního prostředí z převážné míry od takzvaného
úklidu. Pozitivem je,že ani jeden požár nebyl od celoplošného
vypalování. Jednalo se o odhozené nedopalky cigaret,hru dětí a
v neposlední řadě i spalování odpadu na hromadách.Od počátku
roku jsme neměli moc srážek a tráva a křoviny jsou řádně proschlé. Stačí odlétlá jiskra a požár je na světě.
Pokud se rozhodnete pro tento způsob likvidace rostlinného
odpadu,je zapotřebí pro ohniště vybrat příhodné místo,ohniště
ohrabat,připravit si prostředky,kterými ohniště uhasíte. Je taktéž třeba přihlédnout k tomu ,jestli nefouká vítr,který by mohl
odnést žhavé částice do okolních zarostlých prostor případně i
do nějakých okolních objektů.

Jeden z letošních případů,kde došlo při spalování klestu k poškození lesního porostu.
Velitel SDH Lukavice
Horský Zdeněk

Základní a mateřská
škola Lukavice
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi prosím, abych vás informovala o akcích, které se
uskutečnily v naší základní a mateřské škole od začátku ledna do
konce března. Nový rok jsme začali 6. ledna tradiční obchůzkou.
Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar nám přišli popřát na
prahu nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody v novém roce. Právě tento den totiž končí vánoční čas a tři králové
nám dávají vědět, že se s Vánoci pro tentokrát loučíme. Na koledu přišly děti z mateřské školy.
Ve středu 11. ledna jsme do školy pozvali naše budoucí prvňáčky. Spolu s žáky základní školy prožili jeden školní den.
Jejich starší kamarádi je provedli školou. Ve středu 18. ledna
se redaktoři školního časopisu Kvasnice zúčastnili workshopu
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v pardubické krajské knihovně, kde se konalo setkání redakčních
rad časopisů základních škol okresu Chrudim na téma Čtenářská
gramotnost a mediální výchova.
Ve čtvrtek 19. ledna jsme pozvali do školy k zápisu všechny budoucí prvňáčky. Čekaly na ně pohádkové postavy, aby je
provedly stanovišti s rozličnými úkoly. Cílem bylo vysvobodit
princeznu z moci zlého černokněžníka. Všichni budoucí školáci si se zadanými úkoly poradili. Princezny, čarodějové, rytíř
s tanečnicemi v podání žáků 4. a 5. ročníku je provedli po škole
a vyfotografovali se s nimi v pohádkovém hradě. Naše poděkování patří tradičním účastnicím, členkám SPOZu, paní Marii
Pytlíkové a Lidušce Makešové, které nám s organizací zápisu
pomohly a dětem předaly drobné dárky. U zápisu jsme přivítali
patnáct dětí. Děkujeme všem rodičům za důvěru, že zapsali svoje dítě právě do naší základní školy. Máme jim co nabídnout.
31. ledna jsme se společně v miniprojektu zamýšleli nad prožitými školními dny prvního pololetí. Žáci hodnotili a sdělovali,
co by si přáli ve škole zlepšit, co jim přinášelo radost, nad čím se
trápili. A pak už všichni obdrželi vysvědčení za 1. pololetí.
V únoru se žáci 4. a 5. ročníku vypravili do Okresního archivu v Chrudimi. Dozvěděli se, k čemu archiv slouží, co v něm
jeho pracovníci shromažďují a jakým způsobem se o archiválie starají. Společně si prošli celou budovu archivu - badatelnu, knihovnu, i místnosti, kam se běžní návštěvníci nedostanou.
Nahlédli do restaurátorské dílny, ve které se provádí chemické
čištění a údržba archiválií. Seznámili se se zpracováním a způsobem uložení archiválií. V badatelně si prohlédli některé kroniky
města Chrudim. Našli v nich i podpisy mnohých významných
osobností, které Chrudim navštívily - císaře, prezidentů i umělců. Na závěr děti bádaly ve starých školních dokumentech lukavické školy. Mnozí žáci zde našli školní prospěch svých předků.
Prohlédli jsme si i stará lukavická fotoalba.
V polovině února jsme se přišli pobavit na školní karneval.
Na karneval si přišli zatančit a zasoutěžit ženich, který měl hned
dvě nevěsty, zahradník a zahradnice, půvabné princezny, roztomilá kočička a sladká beruška, klaun s kouzelníkem, hrozivý
mozkomor, strašidelná kostra, rychlý spiderman a krásná břišní
tanečnice. Všechny děti si děti zasloužily sladké odměny. Další odměny se rozdávaly v soutěžích. Soutěžili jsme v pojídání
čokolády, stavění komínu z kostek, přecházení po papíru, přenášení míčku na lžíci, střihání bonbonů a tanečních soutěžích
s míčky.
V úterý 21. února 2012 jsme pozvali rodiče, prarodiče, přátele naší školy a všechny občany, kteří o návštěvu školy projevili zájem na Den otevřených dveří. Společně s námi se mohli
zúčastnit školního vyučování, prohlédnout si prostory naší školy, obdivovat vybavení naší školy, interaktivní tabule při výuce,
prolistovat si starými školními kronikami a fotografiemi.
Na konci února žáci druhého a třetího ročníku navštívili
chrudimské muzeum. Zaujal je projekt Les, ve kterém se seznámili s ekosystémem lesa, faunou a florou. V úterý 6. března
jsme opět pozvali na návštěvu do školy naše budoucí prvňáčky.
Už se nemohli dočkat, až zasednou do školních lavic. Nejprve si
na chodbě zkontrolovali své obrázky, které si nakreslili při zápisu a pak už se účastnili vyučování v I. třídě. Obdivovali možnosti interaktivní tabule, zkoušeli si psát také na nalinkovanou část
tabule. Učili se při psaní správně sedět, správně držet tužku a
s nedočkavostí otvírali svůj první sešit na psaní. Aby nám bylo
veselo, zazpívali jsme si písničky. Naučili jsme se říkanku o myšce, která nám vyjedla celou spíž. Do sešitu si děti napsaly první
dvě stránky. Rozloučili jsme se a těšíme se na další návštěvu.
Ve středu 7. března jsme v naší Lavici pro hosty přivítali nadporučíka Pavla Dostálka, vedoucího dopravního inspektorátu.

Beseda s ním byla zaměřena na bezpečnost žáků, zvláště se zaměřením na silniční provoz. Nejprve jsme besedovali o zásadách
bezpečnosti chodců a cyklistů. Otestovali jsme znalosti dětí
z pravidel silničního provozu. Zajímaly nás také informace
o práci dopravní policie. V další části jsme se věnovali pravidlům
silničního provozu pro chodce a cyklisty, dopravním značkám.
V úterý 27. března jsme uspořádali tradiční jarní setkání
s pohádkou a pověstí. Žáci ze všech tříd si od počátku března
připravovali v jednotlivých týmech dramatizaci vybraných pohádek a pověstí. Společně si vymysleli kostýmy a naučili se jednotlivé dialogy. Čtvrťáci a páťáci si také namalovali kulisy. Prvňáčci si nacvičili pohádky: Zvířátka a loupežníci, O poslušných
kůzlátkách, O Budulínkovi. Druháci a třeťáci přidali pohádku
bratří Grimmů Zlatá husa. Čtvrťáci a páťáci secvičili pověsti
O založení Nového Města, O dívčí válce a O Oldřichovi a Boženě. Na naše vystoupení se přišli podívat a našim výkonům zatleskat děti z mateřské školy, mnozí rodiče a prarodiče.
V březnu také vystupovali žáci našeho dramatického souboru Lukavánek na přehlídce dětských divadelních souborů, kde
se umístili na třetím místě. Vystoupili i na festivalu mateřských
škol Mateřinka v Chrudimi. I touto cestou děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy, školky a obce paní učitelce Janě Louvarové, která vede divadelní soubor.
Ve škole proběhla vernisáž našich výtvarných děl, která
tvoří výzdobu chodby jídelny. A pak už jsme se těšili na Noc s
Andersenem. Cílem této akce je především vést děti ke čtenářství. V knihách je ukryta moudrost našich předků a my se
společně učíme ji objevovat, společně sdílet prožitky z četby.
28. března jsme si připomněli Den učitelů a společně jsme se
sešli na jeho oslavě. Ještě jednou přeji všem svým kolegům, aby
je práce v naší škole i školce naplňovala, aby se splnily všechny
jejich pedagogické ideály. Přeji všem pevné zdraví, mnoho pohody, zvídavé žáky a prima rodiče.
Žáci naší školy se dlouhodobě zabývají ekologií, životním
prostředím. Navštěvují střediska ekologické výchovy, kde se
aktivně účastní edukativních programů. Monitorují i naši obec,
okolí školy a mateřské školy, hlouběji se zabývají prostředím
školy, rozumnou spotřebou materiálních zdrojů, hospodařením s
odpady, šetrným hospodaření s vodou. Ekotým se schází pravidelně každý týden a monitoruje stav v naší škole. Zamýšlíme se
i nad tím, že zdroje na Zemi jsou omezené a zamýšlíme se i nad
trvale udržitelným rozvojem na naší planetě. Snažíme se získat
mezinárodní titul ekoškola. V letošním roce nás čeká ekologický
audit.
Školní ekotým se v červnu opět vypraví na Expedici Šumava
2012, kde si vyzkoušíme žít v 1. zóně národního parku Šumava
na chalupě bez vody, bez elektřiny, bez telefonního signálu a
bez internetu. Budeme se zabývat alternativními zdroji elektrické energie, navštívíme elektrárnu na řece Vydře a také jadernou
elektrárnu Temelín. Kromě toho budeme opět monitorovat vodu
ve Vltavě, budeme provádět jednoduchá fyzikální měření, zaznamenávat je a porovnávat s hodnotami v Chrudimce. Třešničkou na dortu bude raftování na Vltavě.
Průběžně také naplňujeme projekt EU Tvořivá škola. V letošním roce jsme pro naši školu získali 243 tisíc korun. Podali
jsme další dva grantové projekty a s napětím čekáme na jejich
schválení a finanční podpoření.
Děti z mateřské školy se vypravily do chrudimské knihovny.
Děti zjistily, že v knihách se ukrývá veliké tajemství dávných
příběhů, pověstí, pohádek. Na konci ledna se také vypravili do
chrudimského divadla na pohádku Honza Nebojsa. V únoru nás
navštívil cirkus. V polovině února se děti vypravily do chrudimského muzea na projekt Les, zhlédly divadelní představe-

ní v chrudimském divadle Autoškolka. A pak už jsme se těšili
na festival mateřských škol Mateřinka, kde děti reprezentovaly
naši obec. Předškoláci se zúčastnili vyučování v základní škole,
zkoušeli si sedět ve školních lavicích, držet správně tužku, psát
první fragmenty písmen.
Děti z mateřské školy se vypravily do Pardubic, kde zhlédly vystoupení Komorní filharmonie Pardubice s názvem Byla
jednou jedna pohádka. Děti navštívily chrudimské divadlo, kde
zatleskaly pohádce Když jde kůzle otevřít. Přijali jsme pozvání
na dvě kulturní vystoupení na Vítání občánků v naší obci a také
ve Svídnici.
Už se těšíme na nová dobrodružství, která do konce školního
roku připravujeme. Kromě jiných to bude projekt Expedice Šumava 2012, raftování na Vltavě, objevování tajemství života na
středověkém hradu a spousta a spousta dalších dobrodružství.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

TJ SOKOL
Lukavice

Ze života T.J. SOKOL
V tomto roce Sokol – jedna z nejstarších sportovních organizací na světě si připomene 150 let od svého založení. 16. února 1862 se sešli čeští vlastenci v čele s dr. Miroslavem Tyršem
a založili první tělocvičnou organizaci – Tělocvičnou jednotu
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Pražskou. Sokol byl uznán až v roce 1865, přestože byl ,,sokol
v letu“ používán jako spolkový znak, od počátku se jednotě tak
obecně říkalo.
Právě největší oslavou tohoto výročí letos bude XV.všesokolský slet 1. - 6. 7. 2012 tentokrát na nejmodernějším stadionu
v republice Synot Tip Aréně v Praze-Vršovicích.
V naší jednotě od podzimu nacvičují skladby 16 dětí Člověče nezlob se pod vedením Pavly Janečkové a Renaty Blažkové,
dále 6 dívek Návštěvníci se Světlanou Hoffmannovou.Od ledna
nacvičují i muži pod vedením Vlasty Pilaře.Před Prahou je ještě
čekají vystoupení v Nasavrkách a v Pardubicích. Očekáváme,
že nám svá vystoupení ukáží i 15. září na oslavách 700 let od
vzniku naší obce.
Právě nácviky upravily i rozvrh aktivit v tělocvičně. Navíc
přibyla i jedna skupina, která chodí hrát stolní tenis. Bohužel
nám schází cvičitelé dětí žákovských kategorií. Ikdyž od podzima se tu rýsuje cvičení této kategorie, stále sháníme cvičitele.
Uvítáme každou nabídku, očekáváme však vstřícnost, trpělivost
ale i zkušenost v práci s dětmi.
Od nového roku jsme se podíleli spolupořadatelstvím na
obecním plese 17. 3. a o den později jsme uspořádali dětský karneval. 24. 3. jsme zrekapitulovali loňský rok na valné hromadě
naší jednoty.
Co nás čeká v tomto čtvrtletí? 30. dubna zveme naše občany na tradiční pálení čarodějnic na hřišti. 2.června se uskuteční
dětský den opět na hřišti. Navíc Vás chceme pozvat 12. května
do Nasavrk na generálku sletových skladeb a 16.června na župní
slet v Pardubicích.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Milan Dubský

Nejdůležitější akcí prvního čtvrtletí roku 2012 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. 2012 čítá členská základna sboru 17 žen a 24 mužů.
Dne 7. ledna se čtyři naši členové zúčastnili výroční valné
hromady SDH Lukavice.
Dne 21. ledna oslavil významné životní jubileum náš člen
bratr Stanislav Votava. K jeho narozeninám mu přišli popřát zástupci sboru.
Dne 10. a 11. února proběhlo, s naší účastí, školení velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů v hasičské zbrojnici
v Chrudimi.
Dne 10. února se v Bítovanech konala výroční valná hromada okrsku Miřetice. Z našeho sboru bylo přítomno šest členů.
Programem bylo bilancování roku 2011 v rámci okrsku.
Dne 11. února se v Černé za Bory konalo školení hospodářů
sborů. I zde jsme měli svého zástupce.
Dne 15. března se tři naši členové zúčastnili posledního rozloučení s bratrem Nevolem z Bošova.
Dne 23. března začala série školení členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů, konaných v hasičské zbrojnici v Lukavici.
Na tomto zajímavě připraveném školení nás bylo sedm členů.
Ten samý den nás zastihla smutná zpráva. Zemřel bývalý starosta SDH Vížky bratr Josef Švadlenka.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

KARNEVAL
Dne 18.3.2012 se konal v místní restauraci tradiční sokolský
karneval. Za doprovodu veselé hudby kapely Rytmus Karla Habala mohly děti tančit od dvou hodin odpoledne. A nejen to - děti
se bavily při spoustě zajímavých soutěží a i při vystoupení kouzelníka Kejklíře Peta. A kdo z dětí neměl úplně kompletní karnevalovou masku - mohl si jí doplnit malůvkou na obličej, kterou
přímo na sále obstarala paní Dagmar Růžičková. Děti odcházely
spokojené a se spoustou dárků, které vyhrály v soutěži o ceny.
Za organizátory akce Dagmar Krčilová.
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Zveme všechny seniory na jarní setkání, které se uskuteční
dne 14. 4. 2012
v restauraci Na Křižovatce.
Srdečně zve SPOZ a Obecní úřad v
Lukavici.

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea za I. čtvrtletí roku 2012 oslavili tito spoluobčané: Ivana Horská, Jana Hovorková - Radochlín, Ilona Chvojková, Rudolf Bíško - Vížky, Milada Horáčková, Ludmila Štveráková, Miloslava Čechlovská, Vlasta Doležalová, Josef Kroutil,
Stanislav Votava - Radochlín, Josef Šustr - Vížky, Dagmar Čechlovská, Jaroslava Hajková - Výsonín, Vladislav Rulík, Františka
Mrkvičková, Božena Netolická - Vížky
S dárkovým balíčkem a přáním všeho nejlepšího, pevného zdraví a spokojenosti do dalších let členky SPOZu jubilanty navštívily.
Vítání občánků
V obřadní síni Obecního úřadu byli přivítáni a do společenské
kroniky zapsána jména nových občánků: Vojta Středa, Lucie
Štefková, Jonáš Slavíček.

L. Makešová

ZPRÁVY, INZERCE
SDH Lukavice pořádá

sběr železného šrotu
a papíru
dne 14. dubna 2012
Upozorňujeme občany, že se v současné době opět
vyskytuje řada podvodníků, kteří se vydávají za zástupce
některých společností a nabízejí sjednání různých služeb za
výhodné ceny.
Upozornění se týká hlavně starších občanů, aby do svých
domů nepouštěli neznáme osoby.

Zlaté svatby
Před padesáti lety si vyměnili snubní prsteny a řekli ,,Ano” dva
manželské páry.
Dne 3.února 2012 manželé ,,Ludmila a Vladimír Rulíkovi”.
Dne 3.března 2012 manželé ,,Alena a Josef Truncovi”.
Do dalších společných let jsme jim popřáli zdraví, spokojenost,
vzájemné porozumění a pohodu.

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.
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Ing. Čechlovský, p. Dolan, p. Pytlík, p. Stehno, Bc. Krčilová
Příští číslo vyjde: v červnu 2012, uzávěrka příspěvků 15.6.2012
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