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Svíčky září, venku sněží
v jesličkách Ježíšek leží
Jsou vánoce …
Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil konec roku a s ním také přicházejí vánoční svátky.
Přeji Vám hodně pohody a klidu a do nového roku 2014 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i profesním životě.
Miloslav Stehno, starosta

Ve dnech 29. a 30. listopadu uspořádal SPOZ v prostorách
obecního úřadu vánoční výstavu.
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zprávy
OÚ Lukavice

Z něho jsme vytvářeli spoustu podzimních dekorací, které vyzdobily interiér MŠ. Navštívili jsme zámecký park ve Slatiňanech, prošli
se na Kočičí hrádek.
Děti z mateřské školy se společně s kamarády ze základní školy
vypravily na Tajemný hrad Svojanov. Společně jsme prožili několik
krásných podzimních dnů na středověkém hradu, který je obklopen
nádhernou přírodou. V okolí hradu jsme obdivovali nádherné barvy
javorů. Zabývali jsme se nejen environmentální výchovou, českou
historií v evropském kontextu, ale také logopedií. Společně jsme
komunikovali, rozšiřovali si slovní zásobu a učili se správně vyslovovat některé hlásky. Naučili jsme se nové říkanky, které nám ke
správné výslovnosti pomohou. Komunikace a správná výslovnost je
velmi důležitá nejen ve škole, ale i v životě. Proto realizujeme projekt, který nám schválilo a finančně podpořilo ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Navštívili jsme také divadelní představení
v chrudimském divadle.
V listopadu jsme se vypravili do chrudimského divadla na
pohádku Šípková Růženka. Prožili jsme krásnou slavnost Uspávání
broučků s lampiónovým průvodem po vsi. Beruška a Ferda se
uložili k zimnímu spánku a my jsme se začali připravovat na prosinec. Pomalu se blíží nejkrásnější svátky v roce.
5. 12. do školky přišel Mikuláš, na kterého jsme se moc těšili.
Doprovázel ho anděl. Čerty ale nikdo nezval, přesto se mihli pod
okny. Děti se nebály čertů ani na tradiční Mikulášské diskotéce,
kterou jsme v neděli 1. prosince společně s Obecním úřadem v Lukavici a SPOZem připravili.
První týden v prosinci jsme se vypravili do skanzenu na Veselém Kopci. V roubených chaloupkách jsme si připomněli, jak
skromně žili naši předkové před mnoha lety. Adventu byla věnována
předvánoční dílna pro rodiče, ve které jsme se naučili plést z pedigu,
zdobit perníčky a vyrábět s dětmi jednoduché vánoční dekorace,
které nám vyzdobí dům.
Vánoční svátky jsou nejkrásnější svátky v roce. 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 2013. Přeji všem dětem, rodičům, našim
čtenářům a všem obyvatelům naší obce krásné a pohodové Vánoce
a do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů v osobním
i pracovním životě. Děkuji Obecnímu úřadu v Lukavici, zastupitelstvu naší obce a zvláště panu starostovi Miloslavu Stehnovi za
celoroční spolupráci, pomoc při řešení provozních problémů a děkuji
za rekonstrukci budovy MŠ i její zateplení. Poděkování patří i SDH
Lukavice, který s námi vzorně spolupracuje. Všem zaměstnancům
naší školky a školy přeji příjemné prožití vánočních svátků, pohodu,
klid a do nového roku přeji pevné zdraví.

Projekt „Zateplení MŠ Lukavice“ byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie - Fondu Soudržnosti a Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Celkové náklady na projekt činily 4 411 717,-Kč a Obec
Lukavice obdržela dotaci ve výši 3 282 500,-Kč. Za opravy částí místních komunikací v Lukavici, Výsoníně a Radochlíně bylo
v letošním roce uhrazeno 609 227,-Kč. V roce 2014 počítáme s pokračováním oprav místních komunikací. Do nového roku vstupujeme s finanční rezervou cca 6 mil. Kč. Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů nebudeme v roce 2014 navyšovat (tj. 500,Kč/poplatník a úlevy od poplatku beze změny). V listopadu došlo
k umístění dopravních značek označující místní část Lukavička.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti na nepřehledném křížení místních
komunikací bylo ve Výsoníně nainstalováno parabolické zrcadlo.
Miloslav Stehno, starosta
Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne
31.10.2013 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání v mateřské škole
zřizované městem Chrudim a obcí Lukavice
2. Smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání mezi obcí Lukavice
a M. R. a M. V.
3. Pronájem obecního bytu D. R. na dobu určitou do 31. 12. 2014
4. Příspěvek na činnost TJ Svídnice ve výši 3.500,- Kč
5. Nákup pozemkové parcely č. 908 v k.ú. Lukavice, o výměře 282
m²
6. Nabídku na projekční a administrativní práce firmy TR Engineering s.r.o., Hradec Králové, na výstavbu chodníků v obci Lukavice dle předložené cenové nabídky
7. Záměr pronajmout obecní nebytový prostor v obecním objektu
ve Výsoníně
8. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Výpověď z pronájmu obecního bytu podanou paní M. K. ke dni
31.10.2013
2. Výpověď z pronájmu obecního bytu podanou paní J. T. ke dni
30.11.2013
3. Diskuse - přístavba hasičské zbrojnice v Lukavici

Ze školních lavic
Od září pilně plníme náš školní vzdělávací program. Získáváme nejen znalosti z matematiky, českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, ICT, ale také dovednosti a důležité kompetence.
Kompetence k učení, řešení problémů, kompetence komunikační,
pracovní, sociální a personální.
Ve středu 9. října jsme se vydali do podzimní přírody. Čekala
nás podzimní výprava k řece Chrudimce. Poznávali jsme podzimní
kvetoucí rostliny, stromy, keře, pozorovali některé živočichy.
Koncem měsíce října jsme realizovali projekt Helloween.
Ve škole bylo možno potkat čarodějnice, kouzelníky, netopýry, duchy a jiné bytosti, které k tomuto svátku, který se k nám rozšířil
z anglosaských zemí, patří.
Ve středu 6. listopadu jsme se všemi žáky školy přijali pozvání
na patnáctý ročník festivalu Tradice Evropy. Koncert pro školy se
uskutečnil v chrudimském muzeu.
V listopadu jsme pro žáky připravili besedu v rámci projektu
Ekoškola o odpadech. Pan starosta navázal na naše návštěvy sklád-

Základní a mateřská
škola Lukavice
Okénko do mateřské školy
V říjnu již byly v provozu obě třídy zrekonstruované školky.
Celý podzim jsme využívali k vycházkám do krásné okolní přírody,
obdivovali jsme barevné listí stromů a sbírali přírodní materiál.

2

27. září jsme slavnostně ukončili sportovní sezonu již tradičně
Buřtyjádou. Společně se sousedy, známými a dětmi se nás sešlo přes
sto účastníků. Dospělí se bavili u grilované kýty a pěnivého moku. Děti
se svezly v hasičském Aru a v nově restaurovaném Gazu pana Tvrzického.
3. října jsme pomáhali se sběrem brambor panu Filipimu.
4. října proběhl v Loučkách, Vížkách a Radochlíně sběr starého
železa.
24. října jsme uklízeli sál v HOSPODĚ NA VÍŽKÁCH před posvícenskou taneční zábavou, která byla pořádána 26. října. Pro zaplněný
sál hrála k tanci a poslechu reprodukovaná hudba.
27. října se hrál na hříšti před hospodou posvícenský fotbálek.
Sešla se dvě družstva po jedenácti hráčích.
18. a 19. listopadu jsme připravovali Aro na technickou kontrolu
a hasičskou techniku na zimní období.
3. prosince se tři naši členové zúčastnili posledního rozloučení
s bratrem Chourou z Mířetic.
6. prosince byla do Vížek svolána valná hromada hasičů. Hlavním
bodem jednání byla příprava výroční valné hromady, která se bude
konat 25. ledna 2014 v 15 hodin.
8. prosince proběhla, za přítomnosti okrskového velitele a strojníka, kontrola zazimování hasičské techniky.
Závěrem této zprávy děkujeme všem našim členům za vykonanou
práci v roce 2013.

ky odpadu v Nasavrkách a firmy z Hlinska, která z naší obce odváží
odpady. Předložil žákům přesná čísla, kolik odpadu se v naší obci za
rok vyprodukuje, jak je roztříděný a kolik za to obec zaplatí. Jirka
Tatíček se ujal vedení Ekotýmu a vše pečlivě zaznamenal.
Ve čtvrtek 21. listopadu jsme se v osm hodin sešli ve třetí třídě, abychom předvedli svým rodičům, prarodičům, spolužákům
a dalším zájemcům umění krásného přednesu. Přednášené básně
si vybrali sami žáci.
V úterý 26. listopadu jsme zhlédli divadelní představení
v chrudimském divadle Karla Pippicha. Pražské Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila zde uvedlo pohádku Šípková Růženka.
5. prosince připravili žáci 5. ročníku pro své mladší spolužáky
a pro děti z mateřské školy mikulášskou nadílku. Převlékli se za
Mikuláše a jeho doprovod. Čerti byli úžasní. Anděl pomáhal Mikulášovi rozdávat dětem sladkosti a ovoce.
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Těšíme se na naše
malé vánoční slavnosti. Pro své rodiče, prarodiče a občany naší obce
jsme si připravili pásmo básní, koled a písní. Těšíme se také na návštěvu SPOZu v Lukavici, na paní Lidušku Makešovou a Marii Pytlíkovou a na návštěvu pana starosty. Děkujeme za celoroční spolupráci, za návštěvy v naší škole, milá slova a drobné dárky, které
dětem přinášíte.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka ZŠ a MŠ

Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně
prožité Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014.

TJ SOKOL
Lukavice

Za SDH Vížky

Dne 13.10. odpoledne uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Lukavice drakiádu. Slunné odpoledne ale vítr moc nepodpořil, i přesto většina draků vzlétla. Pro děti a rodiče byl připraven teplý čaj a sušenky na zakousnutí. Ke konci odpoledne
byli vyhodnoceni nejlepší draci ručně dělané, nejvýše létající
a s nejdelším ocasem a každý účastník si odnesl drobnou cenu.
Po společné fotce odcházeli spokojené děti domů. Tak zase
za rok nashledanou.
Za T.J. Sokol Lukavice Martin Paulus

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Předkládáme Vám zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Vížky v posledním čtvrtletí
roku 2013.
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Pavel Venzara

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín

Mladí hasiči a dorost SDH Lukavice

Milý čtenáři,
konec roku se kvapem blíží. Dneska, když píšu malý článek,
čekáme na Čerta a Mikuláše, a začínáme připravovat shrnutí celého
roku na blížící se Výroční valnou hromadu.
V minulém zpravodaji jsem uváděla, že v Otevřené lize okresu
Chrudim budou ženy na druhém místě a muži v první desítce. Tak
se také potvrdilo. Ženy se umístili na KRÁSNÉM druhém místě
z celkového počtu 15ti aktivních družstev, muži na krásném devátém místě z celkového počtu 35ti aktivních družstev.
Za celý náš sbor chci poděkovat Obecnímu úřadu v Lukavici za
finanční podporu našeho sboru, všem fanouškům za morální podporu, hlavně z řad místních občanů, kteří jezdí fandit na soutěže,
a pokud nemůžou, tak drží pěsti a věří v dobrý výsledek, a v neposlední řadě i všem členům, kteří se hasičině věnují.
Za všechny místní hasiče přeju všem krásné a pohodové vánoce,
zdraví, štěstí a lásku, a úspěšné vykročení do roku 2014.
Šárka Pytlíková

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych navázala na článek z předchozího čísla zpravodaje a doplnila ještě všechny konečné výsledky této sezóny.
12. října jsme s družstvem starších reprezentovali okres Chrudim na krajské soutěži pořádanou hejtmanem pardubického kraje
nazvanou ,,Superpohár v požárních útocích“, která se konala v
Sádku u Poličky. Této soutěže se zúčastnilo vždy nejlepší družstvo
z okresu (v kategoriích mladí hasiči - kategorie mladší a starší, dospělí muži a ženy). Útok probíhal ve dvou pokusech a oba časy se
pak sčítaly. Protože se nám oba útoky opravdu povedly, obsadili
jsme krásné 2. místo.
Naší poslední letošní soutěží byl závod požární všestrannosti,
který se konal 19. 10. 2013 v Morašicích. Dobře jsme se připravovali, protože víme, že se výsledek započítává do výsledků jarního
kola. Tato soutěž je specifická v tom, že se tu skloubí několik disciplín zároveň - střelba, uzlování, topografie, orientace mapy, určování požárů a technických prostředků, zdravověda a překonání lana.
V celkovém pořadí družstvo mladší obsadilo 3. místo z 36 hlídek
a družstvo starší také 3. místo z 34 hlídek.
Stejně jako v loňském roce, máme i družstvo dorostenek, které
se zúčastnilo závodu požární všestrannost. Dorost plní obdobné disciplíny jako mladí hasiči, ale mají delší trať a místo vázaní uzlů plní
disciplínu přesun terénem dle mapy a azimutu. Družstvo dorostenek
se umístilo na 1. místě.
Na konci října jsme si udělali schůzku, kde jsme pořádně oslavili naši letošní velmi úspěšnou sezónu. Během zimy se budeme
scházet v tělocvičně a hasičárně. Uděláme si vánoční posezení, budeme připravovat program na valnou hromadu, hrát hry a spoustu
dalších.
Všem bychom vám chtěli popřát krásné a klidné svátky Vánoční a do nového roku pevného zdraví a vykročte s úsměvem.
Z. Doležalová, J. Čechlovský
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Obecní úřad Lukavice pořádal zájezd ve dnech
19. - 20. října 2013 do termálních lázní ve velkém
Medere na Slovensku.
Ubytování bylo perfektní, stejně jako jídlo. Oba dva dny
jsme do poslední chvilky využili ke koupání v minerální vodě
ve vnitřních i venkovních bazénech. Nezklamalo nás ani počasí,
které bylo na podzimní dny téměř letní. Cesta byla sice dlouhá, ale
pohodová a zážitky stály zato.
Na závě chceme poděkovat OÚ, hlavně místostarostce Dášě
Krčilové za uskutečnění zájezdu i za starost po celou dobu pobytu.
Už teď se těšíme na další takový zájezd.
Za účastníky zájezdu Jaroslava Bakešová a Jana Bočková

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spoluobčanů za IV. čtvrtletí roku
2013: Jarmila Schátková, Jana Šílová, Zdena Tvrzická - Vížky, Petr
Horáček, Eva Sotonová, Jaroslav Král, Zdenek Milčinský, František
Havelka, Eva Mrowietzová , Eva Kusá, Marie Louvarová.
Jubilanty členky sboru pro občanské záležitosti navštívily
s dárkovým balíčkem a přáním pevného zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Ve dnech 29. a 30. listopadu se uskutečnila v prostorách
obecního úřadu vánoční výstava betlému.
Byla zde také možnost zakoupení výrobků s vánoční tématikou, které byly vyrobeny místními občany.
L. Makešová
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Poděkování
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu, jmenovitě p. Dáše
Krčilové za organizaci zájezdu do Velkého Mederu, který
se uskutečnil ve dnech 19. a 20. října 2013.
Eva a Jiří Makešovi

ZPRÁVY, INZERCE

Na Obecním úřadě v Lukavici se 25.11.2013
konala přednáška tiskového mluvčího Policie ČR
por. Mgr.Jiřího Tesaře a Koordinátora BESIPU pro
Pardubický kraj Ing.Otakara Švece.Tématem bylo
bezpečí občana - seniora.

Hasiči Lukavice pořádají
výroční valnou hromadu
11.1.2014 od 17.00 hodin

V době, kdy naše domovy obchází různí prodejci „zaručeně„
výhodného zboží, či zaručeně levnějších služeb, je dobré vědět, jak
takovým nabídkám nenaletět.

ples SDH Lukavice

Druhá část přednášky se zabývala také bezpečím, a to bezpečím při
silničním provozu. Účastníci přednášky odcházeli domů poučeni
a navíc s malými dárečky a také s příslibem pokračování besedy
v příštím roce.

15.2.2014 od 20.00 hodin
v restauraci Na Křižovatce
k tanci a poslechu hraje skupina FRAGMENT

Přeji všem občanům klidné svátky, pevné zdraví a bezpečný Nový
rok 2014!
Bc. Dagmar Krčilová

Rodina Dolanova děkuje všem, kteří se přišli rozloučit s naší
drahou maminkou paní Miloslavou Dolanovou.

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 březnu 2014, uzávěrka příspěvků 15. 3. 2014
e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz
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