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zprávy
OÚ Lukavice

Vážení a milí spoluobčané,
opět se přiblížil konec roku a s ním také přicházejí vánoční svátky. Čas letí jako voda a někdy se
ani nestačíme ohlédnout, co jsme v tomto roce prožili, co jsme udělali, co se nám nepodařilo splnit dle
našich přání.
Zastavme se alespoň v tomto čase vánočním.
Odpočiňme si od každodenního shonu a spěchu, který dnešní doba přináší. Ohlédněme se, co jsme za sebou zanechali, co nás potkalo dobrého a zlého.
Přeji Vám vážení spoluobčané hodně pohody
a klidu a do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v osobním i profesním životě.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven na rok 2013 ve výši
500,-Kč na poplatníka.
Poplatek pro poplatníka je splatný:
a) jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku
b) ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do
31. července příslušného kalendářního roku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území české republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

Miloslav Stehno, starosta obce

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Za fyzické
osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může po-
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3. Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Přijetí dotace OPŽP na akci „Analýza rizik vlivu důlní činnosti
na podzemní vody a na řeku Chrudimku“
5. Prodloužení nájemní smlouvy paní J.T. na obecní byt o rok do
31.1.2014
6. Prodej části p.p. 523/1 v k.ú.Vížky manželům Jahelkovým z Medlešic
7. Záměr obce odprodat pozemek p.p. 912/5 v k.ú.Lukavice
8. Změnu čerpání finančních prostředků SDH Výsonín z poskytnuté dotace na rok 2012, změnou nedojde k navýšení celkové výše
poskytnuté dotace
9. Přijetí daru od dárce - Tereza Praha, Haštalská 17 pro ZŠ a MŠ
Lukavice ve výši 9706,50,-Kč a jeho převod do rezervního fondu
a jeho čerpání. Dar je účelově vázaný na projekt Litter Less pro
Ekoškoly v rámci mezinárodní kampaně do 5. 6. 2013 v souladu
s podmínkami.
10. Příspěvek na dopravní obslužnost (19 Kč/km, autobus v 8.19
hodin bude zajíždět na zastávku Na Křižovatce podle jízdního
řádu zastavoval pouze Na Mýtě)
11. Podání žádosti o dotaci od Pardubického kraje pro SDH
12. Rozpočtová změna č.2
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Příspěvek na Linku bezpečí
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Závěry z průběhu jednání s SDH Lukavice

platek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek
za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
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

Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 25. 10. 2012 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje pro ZŠ a
MŠ Lukavice
2. Prodej p.p 479/3 a 481/4 v k.ú Lukavice, žadatel J.P.
3. Prodej p.p. 835/22 v k.ú Lukavice, žadatelé H.P. a P.H.
4. Podání žádosti Pozemkovému úřadu Chrudim o zařazení obce
do programu „ Komplexní pozemkové úpravy“ v k.ú. Lukavice,
k.ú. Vížky a k.ú. Výsonín
5. Složení inventarizační komise členy kontrolního výboru doplněného Vlastislavem Pilařem
6. Rozpočtové opatření č. 1/2012
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Žádost pana V.N. o pronájem části p.p.523/1v k.ú.Vížky
2. Žádost o příspěvek oblastní charity Červený Kostelec, Domov
svatého Josefa s Žirči u Dvora Králové nad Labem
Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Žádost SDH Lukavice o provedení rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice
2. Diskusi s občany
Zastupitelstvo ukládá :
Starostovi obce vyvolat jednání s SDH Lukavice o rozsahu a potřebnosti prací při rekonstrukci hasičské zbrojnice a nutnosti přístavby a jejich časovém harmonogramu

Informace o konání volby prezidenta České
republiky.
Volby prezidenta ČR se konají ve dnech 11. a 12. ledna 2013,
případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Volby v obci
Lukavice se uskuteční v zasedací místnosti budovy Obecního
úřadu Lukavice.

Základní a mateřská
škola Lukavice
Ze školních lavic
Na konci září jsme realizovali celoškolní projekt s názvem
Živá historie. Věnovali jsme se v něm nejen našim předkům, ale
i našemu dnešnímu životu. Projekt byl věnován práci s předměty,
které se shromažďují v muzeu a ve skanzenu. Při návštěvě Betlému
v Hlinsku jsme viděli starodávné oblečení, nářadí, nástroje. Zamýšleli jsme se nad tím, jak je možné, že tyto předměty, které jsou staré
i několik stovek let, můžeme obdivovat i dnes.
Využili jsme toho, že podzim již začal vybarvovat listy stromů a 4. října jsme se vydali na podzimní výpravu do blízkého výsonínského lesa. Ráno jsme se rozdělili do týmů pod vedením páťáků.
Všichni jsme se seznámili s úkoly, které jsme v průběhu výpravy
plnili.
V úterý 9. října jsme poprvé v tomto školním roce navštívili
divadelní představení. Do chrudimského divadla Karla Pippicha se
vypravili všichni žáci školy.
24. října jsme realizovali projekt Halloween. V naší škole
bylo možno potkat čarodějnice, kouzelníky, kostlivce, netopýry, duchy a jiné bytosti.

Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 13. 12. 2012 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2013 – příjmy 7 950 000,-Kč a výdaje 7 950
000,-Kč
2. Žádosti o finanční příspěvky na rok 2013:
a) SDH Lukavice ve výši 90 000,b) SDH Vížky ve výši 38 000,c) SDH Výsonín ve výši 65 000,d) TJ SOKOL Lukavice ve výši 35 000,e) SOVA Výsonín ve výši 10 000,f) Svaz diabetiků ČR územní organizace Slatiňany ve výši 3 000,g) Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Slatiňany
ve výši 3 000,-
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realizaci našich akcí, zvláště paní Marii Pytlíkové a Lidušce Makešové. Děkuji SDH Lukavice, nejvíce bratru Františku Trojanovi, za
pomoc s plněním našeho školního vzdělávacího programu a také za
technickou pomoc při realizaci našich akcí.
Přejeme všem dětem, rodičům, našim čtenářům a všem obyvatelům naší obce krásné a Vánoce a do nového roku pevné zdraví,
mnoho štěstí, úspěchů v osobním i pracovním životě. Všem zaměstnancům naší školy a školky přeji šťastné a spokojené prožití vánočních svátků, pohodu u vánočního stromku a do nového roku přeji
pevné zdraví.

Ve středu 7. listopadu jsme v naší škole přivítali pana starostu Miloslava Stehna. Posadil se do naší Lavice pro hosta a začal
vyprávět o svém dětství a také o tom, jaká byla škola v době, kdy
byl ještě malý. Další část jeho vyprávění byla věnována v rámci
mezinárodního projektu Ekoškola odpadům.
V pátek 16. listopadu jsme se vypravili do Nasavrk na interaktivní výstavu Keltové ve východních Čechách. Čekalo nás netradiční vyučování historické části prvouky a vlastivědy.
Ve středu 21. listopadu jsme se 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. Konal se již devátý ročník Lukavické básničky.
V úterý 4. prosince jsme opět navštívili divadelní představení v chrudimském divadle Karla Pippicha. 5. prosince připravili
žáci 5. ročníku pro své mladší spolužáky a pro děti z mateřské školy
mikulášskou nadílku. V předvánočním týdnu se už těšíme na naše
vánoční slavnosti.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka

TJ SOKOL
Lukavice
ZE ŽIVOTA TJ SOKOL LUKAVICE

Okénko do mateřské školy
Letošní podzim jsme si vychutnávali uprostřed přírody. Obdivovali jsme zbarvené listy stromů, sbírali jsme přírodniny, ze kterých jsme tvořili mozaiky a koláže. Navštívili jsme zámecký park ve
Slatiňanech, prošli se na Kočičí hrádek.
Na samém začátku adventu jsme v roubených chaloupkách
na Veselém Kopci viděli, jak žili naši předkové před mnoha lety.
Adventu byla věnována předvánoční dílna pro rodiče, ve které jsme
se naučili plést z pediku. 5. 12. 2012 do školky přišel Mikuláš, na
kterého jsme se moc těšili, i s andělem. Čerty ale nikdo nezval, přesto se mihli pod okny. Děti se nebály čertů ani na tradiční Mikulášské diskotéce, kterou jsme v neděli 2. prosince společně s obecním
úřadem a SPOZem v Lukavici připravili.
Vánoční svátky jsou nejkrásnější svátky v roce. Těsně před
Vánoci jsme si užili divadelní představení v mateřské škole. Děti se
pochlubily básněmi, které se dokázaly naučit, koledami a vánočními písněmi. Pochlubily se i flétnovým koncertem, kterým mladí
hudebníci zpříjemnili předvánoční čas všem rodičům, prarodičům
a hostům.
Blíží se konec roku 2012, kdy bilancujeme, co nám letošní
rok přinesl, co se nám podařilo. Děkuji všem svým spolupracovníkům za práci, kterou vykonávají ve prospěch naší školy a školky,
kterou dělají s velkou láskou. Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Radost nám udělaly výsledky, kterých
jsme dosáhli při testování žáků našeho pátého ročníku v celostátním
srovnání. Byli jsme moc šťastní, když se nám podařilo dosáhnout
mezinárodního titulu a získat ocenění Ekoškola. Poděkování patří
za celoroční spolupráci panu starostovi Miloslavu Stehnovi, Obecnímu úřadu v Lukavici za vzornou spolupráci, SPOZu za pomoc při

V říjnu jsme uspořádali naší poslední akci drakiádu.
Bohužel nebyla tak úspěšná jako ta předchozí. Svůj podíl měla
malá účast a také bezvětrné počasí a mlha. Nicméně jsme nabídli
několik soutěží abychom zaplnili čas dětem, které přeci jenom
přišly. Poslední čtvrtletí je znamením nástupu aktivit do tělocvičny, které se naplno rozjely. Díky získáním nových cvičitelek
začalo cvičení předškolních dětí a žactva, po domluvě by po novém roce mělo dopadnout i hraní florbalu.
Na závěr chci poděkovat všem našim členům za odvedenou práci při organizování akcí, dále i těm kteří nás reprezentovali na 15. všesokolském sletu v Praze a na sletech v okolních
jednotách. Moje poděkování patří sponzorům,kteří nás podporují na našich akcích a Obecnímu úřadu Lukavice.
Přeji našim občanům příjemné prožití svátků vánočních,
v novém roce hlavně zdraví, pohodu a úspěchy v životě.
Milan Dubský

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Sbor dobrovolných hasičů obce Lukavice
bude hodnotit uplynulý rok 2012 na své výroční valné hromadě, která se bude konat
dne 5. ledna 2013 v restauraci Na Křižovatce od 17:00 hodin.
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Sbor dobrovolných hasičů Lukavice pořádá 16.února 2012
tradiční hasičský ples s bohatou tombolou v restauraci 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 2013.
Výbor SDH Lukavice

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spoluobčanů ve 4. čtvrtletí roku 2012:
Jiří Jaroš, Radek Dvořák – Výsonín, Ivana Janečková – Výsonín, Josef Zástěra, Věra Pilařová, Hana Kolářová – Výsonín, Hana Dušková, Karel Kočí, Libuše Böhmová, Zdeněk Kučera, Blanka Koudelková, Jaroslav Pytlík – Výsonín, Miroslav Houha, Věra Doležalová,
Antonín Sedlák, Václav Mrowietz, Božena Strnadová, Věra Vrabcová, Karel Drášil, Bohuslav Kápička – Výsonín, Emilie Bartošová
– Vížky, Břetislav Mikula, Zdeňka Sýkorová
Jubilanty jsme navštívily s dárkovým balíčkem, přáním pevného
zdraví a spokojenosti do dalších let.

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Předkládáme Vám
zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Vížky v posledním
čtvrtletí roku 2012.
29. září, druhý den po Buřtyjádě, jsme odstrojili naše Aro
a odvezli ho k autoklempíři na opravu zkorodované karoserie.
Po dvou týdnech se nám vrátilo opravené a nastříkané.
13. října naši čtyři členové pomáhali SDH Lukavice s organizováním soutěže pro děti.
15. října byli zástupci sboru gratulovat zakládajícímu členu
SDH Vížky bratru Zdeňku Pohnětalovi ze Žumberka k významnému životnímu jubileu. Je to nejstarší žijící rodák z Vížek.
23. října jsme uklízeli sál v HOSPODĚ NA VÍŽKÁCH před
posvícenskou taneční zábavou, která byla pořádána 26. října. Pro
zpola zaplněný sál hrála k tanci a poslechu skupina Strejci.
27. října chumelilo, tak se plánovaný posvícenský fotbálek
nehrál.
16. listopadu se čtyři naši členové zúčastnili posledního
rozloučení s dlouholetým zapisovatelem okrsku Mířetice bratrem
Jaroslavem Chvojkou.
17. a 18. listopadu jsme připravovali Aro na technickou kontrolu a hasičskou techniku na zimní období.
25. listopadu proběhla, za přítomnosti okrskového velitele
a strojníka, kontrola zazimování hasičské techniky.
30. listopadu byla do Vížek svolána valná hromada hasičů.
Hlavním bodem jednání byla příprava výroční valné hromady, která
se bude konat 19. ledna 2013 v 15 hodin.
Závěrem této zprávy děkujeme všem našim členům za vykonanou práci v roce 2012.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně prožité
Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013.
Za SDH Vížky

Vítání občánků
V obřadní síni OÚ byli přivítání noví občánci: Agáta Součkouvá,
Jan Rožek
Jejich jména byla zapsána do společenské kroniky naší obce.
Vánoční besídky, na které jsem vždy zvány v mateřské i základní
škole jsou příjemným zastavením v předvánočním shonu.
Všem našim spoluobčanům přejeme prožití klidných a spokojených
vánočních svátků. Do nového roku – zdraví, spokojenost a pohodu.
Liduška Makešová

Pavel Venzara
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ZPRÁVY, INZERCE
Vážení občané,
ráda bych se s Vámi podělila o radost z několika našich odvážných spoluobčanů, kteří se od října tohoto roku rozhodli nesedět
doma a vyrazili společně na přednášku Virtuální univerzity třetího
věku. Jako učitelka u malých dětí se často setkávám s tím, že při
získávání vědomostí děti brebentí, pošťuchují se a odbíhají.Věřte, že
je pro mně příjemné pracovat se skupinou dospělých, kteří v tichosti
hltají nové učivo, doma si probranou látku opakují a mají radost z
úspěšně splněného testu! Máme za sebou zimní semestr a 4.února
2013 společně zahájíme semestr letní. Kdo máte zájem se k nám
přidat a dozvědět se spoustu nového k tématu ZDRAVÍ, přijďte a
přidejte se k nám. Studium je bezplatné,náklady za studenty hradí obec. Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat na čísle
774710282.
S blížícím se koncem roku bych Vám, milí studenti Virtuální
univerzity třetího věku a ostatní občané obcí Lukavice, Výsonín,
Vížky, Radochlín a Loučky, popřála mnoho zdraví, štěstí a osobních, studijních i pracovních úspěchů.
Bc. Dagmar Krčilová
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Sbor dobrovolných hasičů Lukavice pořádá
16.února 2012
tradiční

HASIČSKÝ PLES
s bohatou tombolou v restauraci Na Křižovatce

TJ Sokol Lukavice pořádá

Dětský karneval
v sobotu 30. 3. 2013 od 14:30 hod.
v restauraci Na Křižovatce

V měsíci březnu připravujeme setkání
se seniory v hospodě Na Křižovatce.

Publikaci LUKAVICE
můžete zakoupit na OÚ Lukavice

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 odobčanů redakční rada neodpovídá.
Redakční rada: Ing. Čechlovský, p. Dolan, p. Pytlík, p. Stehno,
Bc. Krčilová
Příští číslo vyjde: v dubnu 2013, uzávěrka příspěvků 10. 4. 2013
e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz
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