říjen/2013

zprávy
OÚ Lukavice

adresách a jejich vzájemných vazbách. Správcem i provozovatelem
RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální. Na rozdíl od základních registrů ROB a ROS nejsou v RÚIAN vedeny informace
o právnických osobách, ani žádné osobní údaje o fyzických osobách
(údaje o vlastnictví jsou nadále obsahem katastru nemovitostí, nejsou vedeny v RÚIAN).
Přechodem do systému RÚIAN bylo zjištěno, že některé nemovitosti nacházející se v Lukavici, měly být evidovány jako Lukavice místní část Lukavička. Občané, kterých se tato změna týká, byli
vyzváni, aby tento stav uvedli do souladu s evidencí v RÚIAN.
Miloslav Stehno, starosta

Informace o průběhu realizace projektu
„Zateplení MŠ Lukavice“. Projekt řeší zateplení

střech, zateplení vnějšího pláště budovy, výměnu otvorových výplní
oken a venkovních dveří a s tímto související stavební úpravy. Dne
22. 7. 2013 se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami uchazečů
na akci „Zateplení MŠ Lukavice“. Celkem se přihlásilo 9 uchazečů,
z nichž byla vybrána firma VIKTORSTAV s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou 4 042 398,12 Kč. S vítěznou firmou byla podepsána
smlouva o dílo 7. 8. 2013 s termínem realizace do 30. září 2013.
Projekt pro výběr zhotovitele a realizaci stavby vyhotovil Ing. Roman Kunc – ARCADA PROJEKT, Hradec Králové.

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 19. 10. 2013
Začátek svozu je v 8.00 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 hasičské zbrojnice - 9.00 hod
6. Lukavička - křižovatka u křížku - 9.30 hod
7. Vížky - u obecního domu - 10.00 hod
8. Radochlín - u kontejnerů na tříděný odpad - 10.30 hod
9. Loučky - u autobusové 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.

I letos bude do každé rodiny z naší obce dodán stolní ka-

lendář na rok 2014. Pokud by se stalo, že někdo do 15. prosince 2013 tento kalendář neobdrží, nechť se přihlásí na Obecním
úřadě v Lukavici.

V polovině roku 2012 byl spuštěn provoz systému základních registrů (ZR)
veřejné správy ČR. ZR jsou v právním řádu zakotveny

zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Referenční údaje, vedené v ZR, jsou pro zaměstnance veřejné správy, dle zákona
o základních registrech, závazné. Cílem ZR je vytvořit takový soubor referenčních údajů, na který se budou moci zaměstnanci veřejné
správy při výkonu své agendy a při svém rozhodování spolehnout
a nebudou muset obtěžovat občana nebo podnikatele opakovanými
požadavky na předkládání stále stejných dokladů.
Systém tvoří čtyři ZR veřejné správy:
- Registr obyvatel (ROB), správcem je ministerstvo vnitra (MV)
- Registr osob (ROS), správcem je Český statistický úřad (ČSÚ)
- Registr práv a povinností (RPP), správcem je ministerstvo vnitra
- Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
Obsahem RÚIAN jsou popisné a lokalizační údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových prvcích,

Usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 1. 8. 2013 v Lukavici
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Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje v rámci programu obnovy venkova
2. Výsledek výběrového řízení na akci „Zateplení MŠ Lukavice“ a
uzavření smlouvy s vítěznou firmou VIKTORSTAV s.r.o.

první písmena a vytvoří první slabiky. Opakovali jsme i základní
pravidla silničního provozu. Navštívili jsme dětské dopravní hřiště
a vyzkoušeli si jezdit podle dopravních značek. Rozvíjeli jsme projekt Živá historie. Na závěr projektu jsme se vypravili na exkurzi do
Babiččina dvorečku.
V září končíme projekt Evropské unie Tvořivá škola. Čeká
nás zpracovat poslední monitorovací zprávu. Řešili jsme také grantový projekt Expedice Šumava 2013 v rámci evnironmentální výchovy. Opět jsme se vypravili na nádhernou Vltavu, abychom splouvali
její horní tok. Prožili jsme tři nádherné, slunečné dny. Učili jsme
se společně komunikovat v týmu, spolupracovat a společně řešit
problémy. Projekt vypsal, naší škole schválil k realizaci a finančně
podpořil Pardubický kraj. I touto cestou děkujeme Pardubickému
kraji za finanční prostředky, bez kterých bychom Expedici Šumava
2013 nemohli realizovat.
Už se těšíme na nová dobrodružství, která nás v tomto školním roce čekají.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka

3. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby mezi obcí Lukavice a ČEZ Distribuce a.s. (přípojka pro Štverákovi)
4. Projekt MŠMT pro ZŠ a MŠ Lukavice – Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 v částce 100 tisíc
Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Činnost kontrolního a finančního výboru
2. Informace pana starosty o polomech po vichřici dne 29.7.2013
Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu obce uzavřením smlouvy s vítěznou firmou VIKTORSTAV s.r.o., na akci „Zateplení MŠ Lukavice“
2. Starostu obce podáním žádosti na Lesy ČR na vyčištění Lukavického potoka

Obec Lukavice ve spolupráci s Policií ČR a BESIP pořádá
veřejnou besedu na téma:

Mateřská škola

BEZPEČNOST SENIORŮ
V SILNIČNÍM PROVOZU

Od pondělí 30. září 2013 jsou otevřeny obě třídy mateřské školy. Budova prošla významnou rekonstrukcí, první od roku
1980, kdy byla slavnostně otevřena. Byla vyměněna všechna okna,
dveře a byla zateplena. V současné době budovu již zdobí nová fasáda, která ji změnila k nepoznání. Z šedavé školky se proměnila
v krásnou, moderní stavbu. Naše poděkování patří všem, kteří se
na projektové přípravě, ekonomickém zdůvodnění a získání státní
dotace na rekonstrukci a také samotné vlastní rekonstrukce podíleli.
Výsledek je ohromující.
V září se děti scházely jen v jedné třídě a společně chodily na výlety do okolní přírody, podél řeky Chrudimky, do lesa na
houby, navštívily ZD Rosice, kde se seznámily s moderním zemědělstvím, prošly naučnou stezkou, obdivovaly proměnu zrnka
v obilné klasy, další zpracování ve mlýně a pečení z mouky v pekárně ZD Rosice. Podívaly se i na selátka, navštívily kravín a zjistily,
kde se bere mléko, které pijí. Pro děti byly připraveny dárky a na
závěr ochutnaly čerstvý a křupavý rohlík z pekárny.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka

25.11.2013 od 16 hod.
Místo konání: budova Obecního úřadu v Lukavici
Cílem besedy je seznámit seniory:
- s riziky v silničním provozu
- s používáním bezpečnostních prvků při pohybu na pozemních
komunikacích
- se změnami a novinkami v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích.
Přednášet bude:
Ing. Otakar Švec – krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj
Mgr. Jiří Tesař – tiskový mluvčí policie ČR, územní odbor Chrudim
Každý účastník besedy obdrží drobné reflexní předměty a informativní publikaci „Senioři v dopravě“.

TJ SOKOL
Lukavice
T.J. Sokol Lukavice uspořádal 15.září tradiční silniční běh
„O lukavický kahan. Na start letošního již 27. ročníku se postavilo na 130 závodníků v žákovských i dospělých kategoriích. Počasí
bylo velmi příznivé pro běh a závodníci tak snáze zdolávali tratě
vedoucí naší obcí. Trať dlouhá 350m je určena pro děti do 6let, děti
do 10let běhají 770m a děti do 15let běhají 2km. Ženy a junioři
zdolávají okruh o délce 3,5km, muži absolvují 2 okruhy v celkové
délce 7km.
V letošním ročníku byly překonány 2 traťové rekordy. Vít
Malý z Hrochova Týnce v kategorii dětí do 6 let překonal svůj vlastní čas a vylepšil jej na hodnotu 1minuta : 32sec a v kategorii muži
35-44let Jiří Brichta z T. J. Nové Město překonal dosud platný čas
z roku 2007 na novou hodnotu 22:30.
V současné době roste obliba běhání jako možnost rekreace
i jako aktivního životního stylu. Odborníci a samotní závodníci doporučují začínat s během postupně, první týdny trasu jenom chodit,
poté přidávat na rychlosti chůze, s postupem času přidávat běžecké úseky až najednou zjistíte, že jste celou trasu schopni uběhnout
najednou. Dovolujeme si Vás, společně s tímto krátkým návodem,

Základní a mateřská
škola Lukavice
V pondělí 2. září 2013 jsme slavnostně zahájili nový školní
rok. Ve škole jsme společně s panem starostou Miloslavem Stehnem,
členkami SPOZ paní Liduškou Makešovou a Marií Pytlíkovou, přivítali 51 žáků. Do 1. ročníku nastoupilo 7 žáků. Přejeme jim mnoho
úspěchů a štěstí na samém začátku jejich vzdělávací cesty. V mateřské škole se od 2. září 2013 vzdělává 56 dětí. Součástí základní školy je i školní družina, kde se setkává 25 dětí. Všechny zaměstnance
ve škole přivítal květinou pan starosta. Informoval rodiče prvňáčků,
že od obce dostanou příspěvek na školní pomůcky v celkové výši 5
000 Kč za celou dobu školní docházky do naší školy.
V září se prvňáčkové seznamovali s novými kamarády, prostředím školy, postupně si zvykali na svoji novou roli, roli školáka.
Žáci ostatních ročníků se věnovali opakování a procvičování učiva
z minulých ročníků. Prvňáčkové se naučili první číslice, přečtou
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dokazovaly svou zručnost, sílu a obratnost. Také do této akce jsme
zapojili jejich rodiče. Největší atrakcí byla postavena trampolína,
která byla neustále obsazena. Po sportovních výkonech se zasedlo
k ohništi a opékali se vuřty, děti i rodiče odcházeli po šesté hodině
spokojeně domů.

pozvat na další již 28. ročník silničního běhu „O lukavický kahan“,
který se bude konat 14. září 2014.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Lukavice za finanční i materiální pomoc s pořádáním silničního běhu. Našim sponzorům, kteří tento běh dlouhodobě podporují např. firmy
Mercia, Knížecí pálenice, Svan, Merit, M-Silnice a mnoha dalším.
Poděkování patří také celému realizačnímu týmu, který letos čítal
přes 30 členů.
Za T. J. Sokol Lukavice J. Čechlovský
Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Další výsledky a fotky najdete na stránkách obce Lukavice (www.
lukavice.com)

Sokolení na sokolské zahradě v Lukavici
Prázdniny uběhly jako voda v potoce a T.J. Sokol Lukavice
zahájil druhou polovinu cvičebního roku akcí nejen pro děti „ Sokolení“ 7. září na zahradě u OÚ Lukavice. Děti a všichni, kdo mají
rádi hry a pohyb, si mohli zahrát nejoblíbenější hry lukavických
sokolíků i hry nové, zaměřené na různé typy dovedností. Rodiče si
mohli prohlédnout prostory tělocvičny a cvičební nářadí a náčiní,
se kterým děti cvičí. V letošním roce došlo k nákupu nových moderních cvičebních pomůcek, děti se velmi těší, až je vyzkouší. Zahráli jsme si míčové hry, vyzkoušeli nové pětimetrové gymnastické
švihadlo. Největší atrakce byla velká trampolína. Všechny děti vyzkoušely, jak skvěle péruje. Sluníčko svítilo a jasně modrá obloha
jen dokreslovala pohodu a radost panující to odpoledne na sokolské
zahradě. Když se děti vydováděly, opekly si buřtík společně s rodiči
a cvičiteli. Na závěr společného odpoledne si děti zazávodily v běhu
okolo fotbalového hřiště a zámecké zahrady. Pro vítěze i každého, kdo čestně závodil a závod dokončil, čekala sladká odměna. Na
sokolení přišly samé šikovné děti, ze sladkosti se radoval každý.
Děkuji cvičitelce Světlaně Hoffmannové za přípravu akce Sokolení
pro lukavické děti a jejich rodiny.
Jak již bylo předesláno, začala druhá půlka cvičebního roku.
Tělocvičná jednota Sokola Lukavice pořádá hodiny cvičení se zaměřením na různé kategorie cvičenců a i druh pohybové aktivity. Jsou
připraveny hodiny kondičního cvičení, hry, aerobik včetně aerobiku pro děti. Tradiční hodiny cvičení pro předškolní děti, mladší
žactvo a rodiče s dětmi mají v rozvrhu své pevné místo. Všichni

SOKOLENÍ
Na začátek cvičení jednota připravila pro děti akci s názvem
Sokolení, které podporoval Pardubický kraj. Sobotní odpoledne se
vydařilo hlavně díky počasí. Děti měly připravená stanoviště, kde
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cvičitelé a cvičitelky se těší na své cvičence a rádi uvítáme nové.
Milé děti, moc se na Vás těšíme, že si s Vámi pěkně zasportujeme a
zahrajeme hry.
Další akce,která je pro Vás připravena,je „Drakiáda“,která
se bude konat 13.října na „Jahodnici“ Od 14.00hod.
Sportu a hrám zdar. Petra Groulíková, cvičitelka T.J. Sokol Lukavice

nala soutěž u nás. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic, požárním
útoku a jako bonus v kategorii starší byly ještě rozstřely. Sluníčko
nám krásně hřálo a i nám se super závodilo. V kategorii mladší jsme
vyhráli, špunti byli na krásném 6. místě. V kategorii starší jsme také
obsadili 1. místo a ještě vyhráli rozstřely, takže putovní pohár zůstává doma v Lukavici.
Možná se může zdát, že vyhrát závody nic není, ale my víme,
že to stojí spoustu dřiny, času a je zapotřebí taky trochu štěstí.
Chtěla bych poděkovat dětem za předvedené výsledky za
celou sezónu a ještě jednou poděkovat družstvu starších za vzornou
reprezentaci na krajském kole.
A ještě jeden dík a to všem, kteří nám pomohli s přípravou
soutěže v Lukavici a kteří nás celý rok podporují.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

za kolektiv mladých hasičů Z. Doležalová

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila, s činností kolektivu mladých hasičů. Na přelomu července a srpna jsme se vydali v hojném počtu
na 6 dní na skautský srub do Jičína. Měli jsme velké štěstí, protože
nám po celou dobu sluníčko krásně hřálo. Zahráli jsme si spoustu
známých her jako fotbal, vybika, ale i ne tak často obvyklých her
jako kuličky, kroket. ringo. Tvořili jsme náramky z korálků, zpívali
jsme si a to vše v duchu pirátů. Podnikli jsme i velkou túru po Prachovských skalách a navštívili jsme Rumcajse v jeho jeskyni. Náš
pobyt v Jičíně jsme zakončili velkou pudinkovou válkou.
V září nám již začala soutěžní sezóna a zúčastnili jsme se
několika soutěží.
7. září jsme jeli zabojovat na memoriál do Zderaze. Na této
soutěži se letos sešla opravdu konkurence nejen z našeho kraje, ale
měli jsme tu čest poznat i letošní mistry republiky z Dolního Bukovska (okr. České Budějovice). Soutěžilo se ve štafetě požárních
dvojic a v požárním útoku. Družstvo starších obsadilo celkově 7.
místo.
22. září jsme vyrazili na 12. ročník poháru do Slatiňan, kde
probíhaly pouze útoky. Družstvo mladších vyhrálo, šunti byli 10-tí.
Družstvo starších obsadilo 2. místo.
Nejvíce jsme se ale letos těšili na 28. září, protože to se ko-

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Hasiči Vížky
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Konec
června nám nadělil velkou vodu.
Dne 25. června nás po vydatných deštích postihla záplava.
Nejprve jsme v počtu čtyř mužů zasahovali v Loučkách. Zde se
voda z rybníka přelévala přes hráz a potok odvádějící tuto vodu se
vylil z koryta. Po nově vybudované komunikaci teklo 10 cm vody.
Po domluvě velitele JSDH Vížky a starosty Obce Lukavice, zaměstnanci obce přivezli do Louček pytle s pískem. Pytle jsme roznosili,
aby stoupající voda neohrozila přilehlé objekty. Naštěstí přestalo
pršet a voda začala opadat. Další událostí bylo prokopání odtokového kanálu za hasičskou zbrojnicí ve Vížkách. Voda stékající ze
střechy vytvořila lagunu, jejíž hladina byla výš, než víko zakrývající septik. Potom nás požádal uživatel objektu Vížky 6 o vyčerpání
vody ze zaplaveného sklepa. Nasadili jsme požární stříkačku PS 8.
Zásah trval hodinu.
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Dne 5. července jsme přihlásili tři družstva do soutěže pořádané v rámci oslav 100. výročí založení SDH Ctětín. Družstvo
mužů obsadilo 5. místo, družstvo žen 3. místo a družstvo mix - ženy
sání, muži - útok vyhrálo mužskou kategorii. Oslava byla veliká.
Dne 13. července muži i ženy soutěžili o Pohár starosty SDH
Lukavice. Obě družstva dopadla stejně - poslední místo.
Dne 20. července jsme se účastnili zátahu na svatbě našeho bývalého člena Oldřicha Makeše, který přestoupil do SDH Chrast.
Dne 29. července se projevil další rozmar letošního počasí a to
vichřice. Silný nápor větru odlomil vršek lípy před hospodou ve
Vížkách a ten spadl na silnici. Dále vyvrátil dva smrky v Radochlíně
a ty spadli přes silnici. Nejprve dva a potom čtyři členové jednotky
za pomoci pana Krčila tyto kmeny odstranili z komunikací. Jak se
později ukázalo, lípa před hospodou byla nejenom odlomená, ale
i rozlomená. Z důvodu bezpečnosti, bylo rozhodnuto, že se musí
celá skácet. Toto z plošiny provedli členové HZS Chrudim. Silnici přes Vížky z jedné strany uzavřeli svým vozidlem SDH Vížky a
z druhé strany SDH Lukavice. Dokácení holého kmenu provedli
hasiči z Vížek.
Dne 3. srpna soutěžilo družstvo mužů o Pohár starosty Mířetic.
Tuto netradiční soutěž se jim povedlo vyhrát. Oslava byla opět veliká. Druhý den ráno na brigádě to bylo krušné.
Dne 4. a 10. srpna proběhly od rána brigády na přípravu oslav.
Odpoledne 10. srpna družstvo mužů i žen odjelo na soutěž o Pohár
starosty Lukavice. Ženy s časem na jistotu obsadily 8. místo. Muži
si zlepšili loňský rekord a obsadili 7. místo.
Dne 16. srpna se konala v Lukavici v restauraci Na křižovatce
slavnostní valná hromada u příležitosti oslav 60. výročí založení
SDH Vížky.
Dne 17. srpna ve 14:00 začala slavnostním průvodem obcí oslava 60. výročí založení SDH Vížky. Následovala soutěž mužů a žen
v požárním útoku. Muži se umístili na 3. místě a ženy domácí
soutěž vyhrály. Sláva. Potom následovaly ukázky v podání hasičů
z Vížek. Nejprve členové staré gardy předvedli požární útok s historickou PS 8, potom muži předvedli ukázku hašení za použití ještě
podstatně starší ruční dvoupístové stříkačky. Nakonec ukázku hašení s použitím stříkačky PS 8 předvedly ženy, které na místo zásahu
přivezl v Gazu 69 pan Radek Tvrzický. Toto vozidlo bylo původně
majetkem SDH Vížky, on ho nepojízdné odkoupil a kompletně generálkoval od roku 2010 s tím, že při oslavách vyjede. U hospody

hrála harmonikářka a o děti se starala animátorka. Po celý den byla
v hasičské zbrojnici otevřena výstava věnovaná šedesátileté historii sboru. Od 20 hodin hrála reprodukovaná hudba a ve 22 hodin
byl odpálen nádherný ohňostroj. Jelikož bylo krásné počasí, nikdo
domů nespěchal. Druhý den následoval úklid. Touto cestou děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravách, průběhu a také na úklidu této
povedené oslavy.
Dne 24. srpna muži soutěžili na netradiční soutěži konané v rámci oslav 100. výročí založení SDH Svídnice. Na této, pro diváky
atraktivní soutěži obsadili 9. místo.
Dne 31. srpna obě naše družstva startovala na noční soutěži v Brčekolech. Zde se nám daří, když prší. Letos tomu tak nebylo. Muži
i ženy obsadili 11. místa.
Dne 13. září Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lukavice
- Vížky v počtu šesti členů odjela na Seč do kempu U letadla na
dvoudenní výcvik. Na deseti stanovištích absolvovali odborný výcvik jednotek SDH obcí v oblasti ochrany obyvatelstva.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Vížky děkuje touto cestou svazku
obcí CENTRUM ŽELEZNÝCH HOR za podporu, Obci Lukavice za spolupráci a sponzorům:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim, MERIT spol. s
r.o. Slatiňany, KNÍŽECÍ PÁLENICE Miroslav Holub Žumberk
za poskytnuté finanční prostředky na oslavu 60. výročí založení
SDH Vížky.

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
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Milí čtenáři,
léto je za námi a chladná rána hlásí nástup podzimního času.
Hasičské soutěže vrcholí. Od srpna do září jsou víkendy velice náročné. Soutěže se navzájem dokonce překrývají a někdy je dosti
náročné dohodnout společně akci, které se hasiči zúčastní. Mimo
ligových soutěží jsou soutěže o poháry starostů, memoriály, různá

výročí a v neposlední řadě i posvícení. Od minulého článku mohu
říci, že ženský tým se v ligových soutěžích značně zlepšil. Dnes,
před poslední ligovou soutěží v Morašicích (5.10.), jsou ženy na
celkovém druhém místě a podle prognóz již na druhém místě zůstanou. Mužský tým balancuje na konci první desítky. Naši pánové se
účastnili i soutěže ve Slepoticích (pardubická liga) a přivezli krásné
druhé místo. Jeden víkend závodili i na havlíčkobrodské lize (Květinov a Olešná). V Květinově měli bohužel neplatný pokus a v Olešné
skončili 8. z 28 týmů.
V nejbližších dnech se bude konat schůzka výboru, úprava a
čištění techniky, a úklid v hasičské zbrojnici.
Přejeme všem čtenářům teplý a slunečný podzim.

Hasiči z Výsonína.

ZPRÁVY, INZERCE
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice
Vás zve na

DRAKIÁDU

v neděli 13.10.2013 od 14.00 hodin
NA JAHODNICI

Sbor pro občanské
záležitost
Životní jubilea našich spoluobčanů za III. čtvrtletí:
Michal Horáček, Irena Kloboučníková, Zdena Horská, Richard
Doucha – Loučky, František Rulík, Ladislav Lomňančík –
Výsonín, Jaroslav Pecina, Liduška Makešová, Marie Motyčková
– Radochlín, Miluše Halamková, Věra Vondrová.
Paní Věra Pánková oslavila v srpnu 92 narozeniny. Je naší
nejstarší občankou.
Všechny jubilanty členky sboru pro občanské záležitosti
navštívily s dárkovým balíčkem a přáním stálého zdraví a
spokojenosti do dalších let.

Program:
Prezence, vlastní létání, vyhodnocení.
Hodnocené disciplíny:
Nejhezčí ručně dělaný drak (klasický)
Nejoriginálnější drak (jakýkoliv)
Nejvýše létající drak
Nejdelší ocas draka, který vzlétl
Nejvíce zapojený rodič při létání draků

Dne 17. srpna oslavili manželé Květa a Vladimír Nejtkovi 50 let
společného života.
Nový školní rok byl opět slavnostně zahájen. Zahájení školního
roku byl přítomen starosta obce pan Miloslav Stehno a členky
sboru pro občanské záležitosti. Do I. postupového ročníku přišlo
v doprovodu rodičů 7 nových školáků.
L.Makešová

Zajištěno:
Občerstvení - čaj pro děti i dospělé
Drako-opravna – lepicí páska, provázky atd.
V případě deště se drakiáda ruší.

Lukavický zpravodaj je vydáván na základě povolení ministerstva
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zpravodaj vychází čtyřikrát do roka. Jednotlivé příspěvky nejsou obsahově upravovány. Za obsah článků odobčanů redakční rada neodpovídá.
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