červenec/2012

1. Smlouvu s TS Chrudim na odchyt a umístění nalezených,
opuštěných a toulavých zvířat do útulku
2. Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova od Pardubického kraje
3. Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém
kraji v roce 2012
4. Zrušení bodu č. 1 z usnesení č. 4/2008 ze dne 11. 9. 2008
(odprodej pozemku)
5. Záměr obce odprodat pozemek p.p. 281/3 v k.ú. Vížky
(Radochlín)
6. Delegování starosty obce Miloslava Stehna na valnou hromadu
akcionářů VAK Chudim
7. Příspěvek na Městskou knihovnu Chrudim ve výši 2.000,Kč
8. Převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 ve
výši 177,58 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Lukavice

zprávy
OÚ Lukavice
Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 26. 4. 2012 ve Výsoníně
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2011 s výhradou,
náprava bude provedena do 30.4.2012
2. Potvrzení pracovního poměru na dobu určitou ředitelce ZŠ a
MŠ do 31. 7. 2018 (novela školského zákona)
3. Příspěvek na neinvestiční náklady na MŠ Bítovany za období
leden- srpen 2011 pro Obec Bítovany (2 144,-Kč)
4. Prodloužení nájemní smlouvy A.D. do 31. 3. 2013
5. Povolení pálení čarodějnic SDH Výsonín
6. Konání Pohádkového lesa SOVA Výsonín dne 23. 6. 2012
7. Příspěvek na vydání výpravné publikace o obci Ležáky pro
paní Jarmilu Doležalovou ze Včelákova ( 1000,-Kč)
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.916 v k.ú. Lukavice
mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Lukavice, č. smlouvy IV12-2008874/VB/1
9. Podání žádosti o dotaci z „ Program rozvoje venkova“ od
SZIF přes MAS Železné hory na projekt „Oprava místní
komunikace“
10. Podání žádosti na Ministerstvo kultury na podporu
regionálních tradic za účelem vydání publikace k výročí 700
let od první písemné zmínky o obci Lukavice
11. Stanovení výše nájmu v obecních bytech na 25,-Kč za m²

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Odkup pozemků p.p. 846/24 - 846/40 a 911/1-911/7 v k.ú.
Lukavice
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Diskusi s občany:
Projednat s VAK Chrudim odkalování posledního hydrantu
v Lukavici směrem na Žumberk a opravení tohoto hydrantu, kde
chybí víko a kohout.

Základní a mateřská
škola Lukavice

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Žádost obce Bítovany na finanční spoluúčast nákladů na
provozování veřejného pohřebiště.

Vážení a milí čtenáři,
jistě vás zajímá, co jsme v naší základní a mateřské škole od
dubna do června prožili. Pilně jsme se učili podle školního vzdělávacího programu Naše škola. Úspěšně jsme zvládli všechny
písemné práce, všechny zkoušky i nástrahy tohoto školního roku
a také celostátní testy pro všechny žáky pátého ročníku z českého jazyka, matematiky, angličtiny. Dosáhli jsme výborných až
velmi dobrých výsledků v rámci celé České republiky. Na tyto
výsledky jsme právem pyšní.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Odstoupení Pavla Venzary z rady Lukavického zpravodaje
a ze školské a kulturní komise
2. Připomínky občanů

Usnesení Obecního zastupitelstva obce
Lukavice konaného dne 14. 6. 2012 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
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V pátek 30. března jsme se v netradičním večerním čase sešli
ve škole. Všichni jsme si přinesli spací pytle, karimatky, polštářky, jídlo, pití a hlavně knížky. Také v tomto školním roce jsme
se zúčastnili akce Noc s Andersenem. Víme, že Hans Christian

se podílejí na plánování úkolů, rozhodování a vlastní realizaci
všech činností projektu. Cílem je pozitivně formovat ekologické myšlení na takovou úroveň, která umožní získání prestižního
světového ocenění a certifikátu Ekoškola ECO - SCHOOLS.
Jedná se o dlouhodobý projekt s časovým omezením 2 roky.
Projekt se skládá ze 7 částí:
Založení pracovního týmu
Analýza ekologického stavu školy
Plán činností (vyplývá z analýzy)
Monitoring a vyhodnocování
EVVO - Environmentální výchova a osvěta ve výuce
Informování a spolupráce (uvnitř školy, spolupráce s dalšími
institucemi)
Ekokodex.
Vlajku jsme společně se všemi žáky slavnostně vyvěsili
v pondělí 25. června 2012. Děkuji všem členům Ekotýmu, kteří se na úspěchu podíleli. Lví podíl na titulu má David Hájek.
O oblast vody se vzorně staral Vodák Martin Vašák za pomoci
Patrika Bakeše, skřítky Odpadníčky vedla Markéta Dibelková.
Prostředí školy velmi přísně hodnotil Jirka Tatíček a Ondřej
Dejdar. Poděkování patří i dalším členům Ekotýmu Ivě Jeřábkové, Dominiku Chmelenskému, Honzíkovi Pytlíkovi, Veronice
Makešové, Petrovi Peškovi, Elišce Horákové, Barboře Maškové,
Markétě Těšíkové, Matýskovi Těšíkovi. K zisku titulu nám pomohla i Lucka Tvzická, Sárka Pokrývková.

Andersen byl známý pohádkář. Vyprávěli jsme si o svých oblíbených knížkách a tajemstvích, která jsou v knihách ukryta.
Četli jsme si ukázky z různých knih i českých spisovatelů a pohádkářů - Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Pak už
každý četl ve své knize. Večer jsme se těšili do svých spacích
pytlů, připravili jsme se ke spánku a plni dojmů z dnešního večera jsme také usínali.
Ve středu 4. dubna jsme se sešli se všemi žáky školy při společném velikonočním tvoření s floristkou. Každý žák si vytvořil
velikonoční aranži z živých květů. Malovali jsme kraslice, tvořili různá velikonoční přání, zajíčky nebo kuřátka. Každý žák
si z těsta vyválel jidáše. Společně jsme je pak upekli. Všichni
si své výrobky odnesli domů k velikonoční výzdobě. Taneční
obor Základní umělecké školy Slatiňany nás pozval ve středu
18. dubna na vystoupení svých tanečníků do chrudimského divadla. Ve středu 25. dubna jsme se společně vydali prozkoumat
jarní přírodu podél řeky Chrudimky. Napříč všemi ročníky jsme
vytvořili pracovní týmy, které cestou společně plnily předložené
úkoly. V pátek 27. dubna využily čarodějnice slunečného počasí
a slétly se na školní zahradu na svůj pravidelný taneční rej. Do
naší školky se slétly také všechny malé i velké, staré i mladé
čarodějnice, aby se společně pobavily, zatančily si, zahrály hry a
opekly vuřty na pekelném ohni. Nádhernou jarní dekoraci nám
vytvořily rozkvetlé stromy na školní zahradě. Do pořadu Lavice pro hosty jsme ve středu 16. května pozvali chrudimské příslušníky Policie České republiky, Jiřího Tesaře a Pavla Dostálka
z dopravního inspektorátu. Ve středu 23. května jsme se vydali
na školní výlet. Naším cílem se staly Prachovské skály a Jičín.
V úterý 5. června konečně nastal pro prvňáčky dlouho očekávaný slavnostní den jejich Pasování na Rytíře Čtenáře na zámku ve
Slatiňanech. Školní Ekotým se od neděle 3. června do neděle 10.
června zúčastnil Expedice Šumava 2012. Všechny děti prokázaly, že mají základní znalosti o přírodě, dokážou si informace získávat, vyhledávat a dále s nimi pracovat. Při raftování na Vltavě
děti prokázaly, že dokážou komunikovat, domluvit se, dokážou
společně vytvořit tým a řešit problémy. Od pondělí 18. června
do pátku 22. června jsme se spolu se čtvťáky a páťáky věnovali
opakování pravidel silničního provozu. Kurz dopravní výchovy
byl doplněn společným cyklistickým výletem. V letošním roce
jsme si připomínali v Ležákách smutné výročí. Vypravili jsme
se právě po stopách ležácké tragédie. V pondělí 18. června 2012
se prvňáčkové vypravili na tajemný, středověký hrad Svojanov.
Prožili tam nádherný, slunečný týden. Děti se seznámily s knihou Tajemný hrad Svojanov a pak také se svojanovskými hlavními a vedlejšími strašidly, lesními strašidly. V noci se děti těšily
na potemnělé nádvoří a hradby, kde se setkaly s Bílou paní. Od
dubna společně jezdily děti z mateřské školy se svými kamarády ze základní školy na plavecký výcvik do krytého plaveckého
bazénu v Chrudimi. Na závěr plaveckého kurzu všichni obdrželi
Mokré vysvědčení.

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 ve kterém nechybí jazyková
vybavenost, historie českého národa v evropském kontextu, ICT
a ekologická výchova. Zakládáme si na tom, že jsme malá škola
rodinného typu a nejde nám o kvantitu, ale kvalitu. Vzdělávací
výsledky si každoročně ověřujeme v testech Kalibro.

V tomto školním roce jsme se naposledy sešli v pátek 29.
června nejen abychom předali vysvědčení, ale také abychom se
rozloučili s nejstaršími školáky, kteří již naši školu opouštějí.
Je konec školního roku a čas na to, abychom bilancovali, hodnotili, co se nám podařilo a kde máme ještě určité rezervy. Velikou radost máme z toho, že se nám po několika letech snažení
podařilo získat mezinárodní titul a vlajku Ekoškola. Je to zelená
vlajka, kterou můžete spatřit na naší škole. Ve čtvrtek 21. června
2012 odjeli 4 žáci školního Ekotýmu do Senátu Parlamentu České republiky do Prahy, aby ve Valdštejnském paláci slavnostně
převzali titul a vlajku Ekoškoly. Je to prestižní světové ocenění
ECO - SCHOOLS. Co je Ekoškola? Ekoškola je mezinárodní
projekt spojující environmentální výuku ve škole s konkrétními
praktickými kroky, které povedou k ekologizaci celého provozu.
V současné době probíhá ve 40 zemích světa. S projektem jsme
začali už v roce 2006. Postupně jsme vytvořili školní Ekotým,
ve kterém jsou zapojeny děti, které se chtějí aktivně podílet na
jeho činnosti. A úkolů je opravdu hodně. Zapojeni jsou nejen
žáci, ale také učitelé, provozní pracovníci. Všichni společně

Bohatý program měly i děti v mateřské škole. Od dubna se
děti zdokonalovaly v plavání, vystupovaly v Rosicích, užily si
školní výlet a plavbu na lodi po Labi, pohladily si všechna zvířata na soukromé farmě, vystupovaly na Vítání občánků v Lukavici
a ve Svídnici. Na konci školního roku jsme se společně rozloučili se všemi budoucími prvňáčky, popřáli budoucím školákům
mnoho úspěchů a štěstí na samém počátku jejich vzdělávací
cesty.
Přeji všem dětem krásné letní dny, plné pohody, sluníčka,
koupání a také velkých prázdninových dobrodružství. Všem
svým kolegům, našim milým čtenářům a občanům naší obce
přeji příjemnou dovolenou a pohodové letní dny. V pondělí
3. září 2012 se těšíme na nový školní rok.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka
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Informace o kahanu - letos byla přidána trať pro nejmladší
kategorii do 6 let s délkou 350 m.
Přejme příjemné prožití letních dnů. Za T.J. Sokol
Milan Dubský

TJ SOKOL
Lukavice

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Vážení spoluobčané,
s příchodem jarních měsíců začala pro naše mladé hasiče
sportovní sezona. Začali jsme intenzivně nacvičovat jednotlivé
disciplíny na jarní kolo Hry Plamen, zúčastnili se několika
pohárových soutěží a někteří z nás i ligy 60m s překážkami.
Na konci dubna jsme vyrazili na naši první pohárovou soutěž,
která se konala 21. 4. ve Skutči, kde se běhala štafeta požárních
dvojic a požární útok. Družstvo starších zde obsadilo 5. místo
z 9. družstev (shoda bodů s 3. a 4. místem, o pořadí rozhodlo
umístění v útoku). Mladší obsadili 4. místo ze 14. družstev a naši
nejmenší družstvo Špunti obsadilo 13. místo ze 14. (průměrný
věk v tomto družstvu je 6 let).
12. května se konala pohárová soutěž v Chacholicích, kde
se běhal požární útok. Družstvo starších obsadilo 1. místo z 9.
družstev, mladší 3. místo z 18 družstev a velkou radost nám
udělalo i naše družstvo Špunti, které bylo na 11. místě z 18
družstev.
19. – 20. května probíhalo okresního kola hry Plamen
v Otradově. Soutěžili jsme v disciplínách štafeta 4 x 60m,
štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic, požární útok a družstvo
starší ještě navíc v disciplíně útok CTIF. Celkově se družstvo
starší umístilo na 3. místě z 15 družstev, mladší na 7 místě
z 20 družstev a Špunti na 16. místě z 20 družstev.
27. května vyrazilo družstvo starší na pohárovou soutěž
do Markovic, kde se běhala štafeta a požární útok a obsadilo
1. místo ze 7 družstev.
9. června se někteří z nás probojovali v rámci ligy 60m
do krajského kola, které se konalo ve Vítějevsi. Naši běžci
vůbec neudělali ostudu ba naopak. V kategorii chlapci nás
reprezentovali: Zástěra Patrik obsadil s časem 14,63 sec
4. místo, Marek Suda s časem 15,25 sec 8. místo, Horský Jan
s časem 17,23 sec 25. místo a Šlitr Pavel s časem 17,64 sec
27. místo z celkem 41 závodníků.
V kategorii dívky nás reprezentovala Milčinská Tereza a
s časem 17,44 sec obsadila 18. místo z celkem 27 závodnic.
10. června jsme vyrazili na Krounský pohár, kde se běhala
štafeta 4 x 50m a požární útok. Zároveň zde byla první soutěž
ligy 60m, bohužel počasí nám nepřálo a tak běhala pouze
kategorii dívky a chlapci.
Družstvo starší po výborných výkonech v obou disciplínách
obsadilo 1. místo z 9 družstev, mladší 2. místo z 9 družstev a
Špunti 7. místo z 9 družstev. V lize se dařilo Patriku Zástěrovi,

Ze života T.J. Sokola Lukavice

Rok se přehoupl do své druhé poloviny a tak je na čase
zhodnotit uplynulé druhé čtvrtletí,které jsme začali tradičním
pálením čarodějnic.Tato akce se řadí mezi oblíbenou mezi naší
veřejností.
Začátek června je vždy spojován s oslavou Dne dětí. První
sobotu v tomto měsíci jsme uspořádali na hřišti dětský den.
Sluncem zalitá obloha nalákala děti i dospělé prožít odpoledne
plné her, soutěží a zábavy, doplněné o vystoupení předškolních
dětí jejich sletovou skladbou, kterou s nimi nacvičily Pavla
Janečková a Renata Blažková. Nesmím ani zapomenout na
vystoupení žen pod vedením Olgy Hejdukové.
Poděkování si zaslouží všichni kteří se podíleli na
organizování a uskutečnění těchto akcí.
Samostatná kapitola sokolského hnutí je letošní oslava
150 let od jeho vzniku a 15.Všesokolský slet. Už minule jsem
Vás seznámil, které skladby z Lukavice se zúčastnily, jenom
připomenu, že více jak půlroční nácvik zúročily nejdříve
v Nasavrkách, poté na župních sletech v Hradci Králové a
Pardubicích, nakonec v Praze. Vystoupení provázely extrémy
počasí, takže si jich účastníci užili dost a nebylo možné spoléhat
na přísloví z minulých let „poručíme větru dešti” natož na
předpověď. Mohli jsme se sami přesvědčit díky televiznímu
přenosu jaké výkyvy v počasí byly.
Našim cvičencům patří uznání za chuť, výdrž a obětavost
v dnešní tak uspěchané době, za každých okolností závislé na
financích.
Nastal čas prázdnin a dovolených, tak i v naší jednotě. Ale
dovolím si pozvat na jednu z aktivit, která se koná každý čtvrtek
a to je volejbal žen na hřišti.
Co se připravuje? Jak jistě všichni víme 15. září se bude konat
oslava 700 let od vzniku naší obce, součástí bude i následující
den běh O lukavický kahan. Protože i Sokol je jedním kdo se
podílí na organizaci,chci tímto požádat naše členy aby přišli
pomoc.
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Dne 30. dubna jsme dělali dohled u pálení čarodějnic ve
Vížkách před hospodou.
Dne 4. května oslavil významné životní jubileum bratr Petr
Holeček. Jako místo oslavy byla zvolena hasičská zbrojnice
ve Vížkách. K jeho narozeninám mu přišli gratulovat zástupci
sboru.
Dne 26. května proběhla soutěž okrsku Miřetice pořádaná
námi v Loučkách. Tuto soutěž jsme připravovali již od
23. května. Zúčastnilo se osm družstev mužů a šest družstev žen.
Po prvním pokusu bylo družstvo mužů z Vížek na prvním místě
a družstvo žen na třetím místě. Bohužel druhé pokusy byly méně
povedené a muži skončili celkově na druhém místě a ženy na
pátém místě.
Od 5. června do 11. června jsme připravovali, organizovali
a uklízeli po Dětském dnu.
Dne 9. 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 od 15 hodin připraveno jedenáct soutěžních
stanovišť, na kterých po splnění úkolu vždy dostaly sladkou
odměnu. Zároveň probíhaly ukázky hasičské techniky. Jedenáct
proudů stříkajících na rybník, rozstřel v požárním útoku mezi
družstvem mužů a žen. Zásah na hořící objekt a na závěr děti
shazovaly plechovky vodním proudem. Celý den byl provázen
reprodukovanou hudbou. Díky darům od sponzorů, firmám
Merit spol. s r. o. Slatiňany, Řeznictví - uzenářství Francouz,
Krby Tomáš Jeřábek, Hospoda na Vížkách, a dalších, jsme mohli
všem dětem dát limonádu a párek zdarma. Jelikož nepršelo, tak
se celé odpoledne povedlo.
Dne 16. června odjela dvě 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 čtvrtém místě, muži na šestém místě.
Dne 5. července soutěžila družstva žen a mužů o Pohár
starosty obce Ctětín. Na této soutěži se saje požární stříkačkou
přímo z vodního zdroje. Letos se nám tam zadařilo. Muži
obsadili třetí místo a ženy druhé místo.
Závěrem této zprávy děkuji všem členům i nečlenům SDH
Vížky za čas věnovaný přípravě a průběhu Dětského dne.

který obsadil 2. místo a Pavlu Šlitrovi 5. místo.
24. 6. se konal další ligový závod tentokrát ve Skutči na
stadionu na tartanové dráze a některým jakoby narostli křídla.
Za zmínku určitě stojí umístění v kategorii mladí hasiči, kde:
Kamča Truncová 3.místo, Marek Pytlík 7.místo a naše největší
překvapení Tomáš Vašák 8.místo. V kategorii dívky 4. místo
Tereza Milčinská. V kategorii chlapci 4.místo Patrik Zástěra.
Poslední soutěží před prázdninami byl ligový závod
v Hlinsku, který se konal 30.června. Zároveň se zde v kategorii
dívky a chlapci bojovalo o výkonnostní třídy. V kategorii dívky
se na 5. místě umístila Tereza Milčinská a zároveň získala
II.výkon.třídu, na 7. místě Zuzka Součková III.výkon.třídu.
V kategorii chlapci Honza Horský 2.místo, Marek Suda
5.místo a Patrik Zástěra 7.místo, všichni tři získali II.výkon.
třídu. V kategorii mladí hasiči zářila Kamča Truncová, která ji
vyhrála.
Máme před sebou letní prázdniny, a také mini tábor, který se
uskuteční na konci července v Českém ráji.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát slunečné léto plné
krásných zážitků.
za mladé hasiče Z.Doležalová

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Dobrý den Vážení spoluobčané, chci Vás seznámit s činnosti
SDH Vížky ve druhém čtvrtletí.
Dne 31. března jsme se naposledy rozloučili s bývalým
starostou SDH Vížky Josefem Švadlenkou za účasti padesáti
hasičů. Z toho bylo 22 hasičů z Vížek.
Dne 6. dubna se sedm našich hasičů školilo v Lukavici.
Ve dnech 13.a 14. dubna se tři naši členové účastnili školení
obsluhy motorových řetězových pil v Lukavici.
Dne 29. dubna jsme připravovali dřevo na čarodějnice. Ten
samý den v 13:50 nám místostarostka obce oznámila spadlý
strom na silnici na Kraslavce. Shodou okolností jsme zrovna byli
v hasičské zbrojnici, takže výjezd a úklid komunikace netrval
déle, než půl hodiny.

Za SDH Vížky Pavel Venzara

Sbor pro občanské
záležitosti
Setkání seniorů:
Dne 14. dubna se schází starší občané v restauraci Na Křižovatce v Lukavici na setkání seniorů. Kulturní program skupiny
Čtveráci navodil úžasnou náladu. Je však škoda že se nás schází
tak málo.
Životní jubilea za II čtvrtletí roku 2012:
Petr Holeček, Zdeňka Králová, Dana Horáčková, Lenka Kočová,
Irena Seinerová, Irena Zitová, Jan Kolář - Výsonín, Jiří Šíla, Jiří
Modráček, Helena Rohlíková - Loučky, Václav Kočička, Jana
Bočková, Eva Havelková, Zdena Seidenglancová, Josef RohlíkLoučky, Jindřiška Koupilová, Pavel Mutl, Hana Kloboučníková,
Věra Seideglancová, Edita Jeníčková, Anežka Horáčková.
Členky SPOZu jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem a přáním spokojenosti a pevného zdraví do dalších let.
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Vítání občánků
V obřadní síni obecního úřadu v Lukavici byla do společenské
kroniky obce zapsána jména nových občánků: Richard Moravec, Adam Bokvaj, Viktor a Vilém Veselý, Lukáš Pešava, Viktor
Hrbek

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 23. června 2012 se konal ve Výsoníně Pohádkový les,
jehož počátky sahají do 80. let minulého století.
Jako každý rok se tento den stal malým svátkem pro děti i dospělé. Celá vesnice i okolí ožily touto událostí.
Za Sdružení občanů Výsonína bychom chtěli poděkovat všem
obětavým organizátorům, sponzorům a zejména účinkujícím,
kterých bylo letos opět přes stovku. Radost v očích těch nejmenších byla všem, kteří naplnili sluneční sobotní den pohodou a
pohádkovým tajemstvím, velkou odměnou za kus vykonané
práce.
Za sdružení občanů Výsonína Jana Louvarová.

Nabídka služeb kominíka

Obecní úřad Lukavice přijímá požadavky na revize a
čištění komínů, která se budou provádět v termínech
18.9 a 25.9 2012
Ceny roční revize (nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)
250,- Kč
Vymetání komínu 100,- Kč
Kominictví - Libor Havlena, Rudoltice 187
info@kominictvi-havlena.cz
tel. 776 358 665, 776 602 108

Ukončení školního roku:
29. června byla slavnostně předána vysvědčení, vyhodnoceni
nejlepší žáci v prospěchu, nejlepší sportovci a nejlepší sběrači pomerančové a citronové kůry. Z pátého postupného ročníku
ukončilo studium na naší škole osm žáků.
Zahradní slavnost v mateřské škole
Šestnáct šikovných předškoláků předvedlo pod vedením paní
učitelky Louvarové a Blažkové rodičům a všem přítomným pásmo písniček a básniček. Tímto vystoupením se rozloučili s mateřskou školou a budeme je v září vítat jako prvňáčky.
L. Makešová

Přijďte si s námi zahrát
volejbal!
Kdy: každý čtvrtek od 18:00 hod. po celé
léto až do konce měsíce září 2012.
Kde: v Lukavici na hřišti

Dne 7. července oslavila nejstarší občanka naší obce paní Marta
Zelená 95.narozeniny.
S přáním pevného zdraví a spokojenosti jí přišla popřát paní
místostarostka Dagmar Krčilová a členky SPOZ.

Vzniklou žízeň následně uhasíme. Neváhejte se
k nám připojit.
Těšíme se na společné hry s Vámi.
O. Hejduková
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.

ZPRÁVY, INZERCE
Děkujeme touto cestou panu Josefu Doležalovi za
přednesenou smuteční řeč na posledním rozloučení
s bývalým starostou SDH Vížky bratrem Josefem
Švadlenkou.
Sbor dobrovolných hasičů Vížky

Redakční rada:
Ing. Čechlovský, p. Dolan, p. Pytlík, p. Stehno, Bc. Krčilová
Příští číslo vyjde: v říjnu 2012, uzávěrka příspěvků 30.9.2012
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e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz

