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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne
29. 8. 2014 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Záměr prodat z majetku obce st.p.64 v k.ú.Vížky o výměře 14 m2
2. Záměr obce pronajmout obecní byt
3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-2006426/VB/02,
Lukavice, p.Dolan, parc.č.414/3, KNN
4. Rozpočtové opatření č.1
5. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2015
na dokončení opravy komunikace ve Výsoníně

Vážení občané,
úvodem Vám přináším částečný výpis z výsledku voleb do
zastupitelstva obce Lukavice, které se konaly 10.-11. října 2014.
Celkový zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lukavice je
uveřejněn na úřední desce obce Lukavice.
Celkový počet osob zapsaných v seznamech voličů a jejich
dodatků: 692
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední
obálky: 444

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne
2.10.2014 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci soutěže „Zelený ParDoubek“ od Pardubického kraje pro ZŠ a MŠ Lukavice
2. Prodej st.p.64 v k.ú.Vížky
3. Záměr obce Lukavice o prodej části pozemkové parcely 506/1
v k.ú.Vížky (zaploceno u domu č.p.1 v Loučkách)
4. Kupní smlouvu mezi obcí Lukavice a Miroslavem a Ivou Petrovou na pozemkové parcely 846/24-846/40 a 911/1-911/7
5. Dohodu o správě kupní ceny za pozemkové parcely 846/24846/40 a 911/1- 911/7, správcem kupní ceny bude Komerční
banka, a.s., pobočka Chrudim

Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 444
Zvolení členové zastupitelstva:
Miloslav Stehno, Ing.Jiří Čechlovský, MBA, Helena
Kapitolová, Jaroslav Jirásek, Jiří Dubský, Bc.Dagmar Krčilová,
Ing.Andrea Rohlíková, Milan Šťovíček, Petr Dolan, Josef Doležal,
Ing.Jiří Mrkvička
O prázdninách proběhla v naší základní škole výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová a byly vyměněny i dveře
u vedlejšího vchodu. Zároveň proběhla rekonstrukce sociálního zařízení ve II. nadzemním podlaží s instalací úsporných spotřebičů.
V červenci byl v další etapě položen nový živičný povrch na komunikaci z Lukavice do Výsonína. Na rok 2015 je podána žádost
z „Programu obnovy venkova“ od Pardubického kraje na dokončení
opravy komunikace až k hlavní silnici I/37. Do konce roku bude
proveden odborný prořez lip u křížku ve Výsoníně. Pokračujeme
dále na projektové dokumentaci na budování chodníků v Lukavičce
směr Žumberk a v Lukavici směr k hlavní silnici I/37. Dokončujeme projektovou dokumentaci na opravu komunikace od prodejny
COOP do průmyslové zóny. Od září pokračuje na OÚ v Lukavici
3. semestr VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO věku, kterou navštěvuje 14 studentů.
Dne 28. října 2014 vzpomeneme 96. výročí vzniku samostatného československého státu.
U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny věnce k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětem 1. světové války
a zároveň budou vyvěšeny státní vlajky.
				
Miloslav Stehno
				
starosta obce

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Činnost kontrolního výboru a finančního výboru.
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim oznamuje zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Obnova operátu a částečná revize katastru nemovitostí se uskuteční v obci Lukavice a v k.ú. Lukavice, k.ú. Vížky a k.ú. Výsonín.
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OZNÁMENÍ
O obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Obec Lukavice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Chrudim (dále jen „katastrální úřad“),
že v k.ú. Lukavice, k.ú. Vížky a k.ú. Výsonín, obec Lukavice bude
zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (dále jen“obnova katastrálního operátu“).
Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém
území ČR a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné
údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě.
Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická
ani jiná práva k nemovitostem.

se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, ktrá změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné orgány veřejné moci k zápisu do katastru,
c) na výzvu předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro
zápis do katastru.
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním pracovišti Chrudim, vždy v pracovních
dnech od 8 do 14 hodin nebo na telefonním čísle 469660111
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci
nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené
povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby) jsou podle § 7 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti, do staveb
mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného
uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitosti prokazují služebním
průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit
život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem
do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu, přitom jsou
povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném
rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat
a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně
využívání značek bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických
značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo
poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí
nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení
pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.
Miloslav Stehno

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci)
se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:
1) Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu
hranic pozemků v terénu (§ 42 katastrálního zákona).
2) Při obnově katastrálního operátu se
a) doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic pozemků, jejichž
hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních
celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového
katastru (§ 40 odst. 4 katastrálního zákona), přitom se tyto parcely zpravidla označují novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně
parcel,
b) v souboru popisných informací při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl mezi dosud evidovanou výměrou a výměrou určenou
z grafického počítačového souboru překračující mezní odchylku
stanovenou v bodu 14.9 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v ostatních případech
se zavedou výměry určené ze souřadnic lomových bodů v obnoveném katastrálním operátu, výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 51 katastrálního zákona).
3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů
nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí
(§ 45 odst. 1 katastrálního zákona).
4) Obec na úřední desce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního
operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí,
že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí
katastrální úřad. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají
v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení
o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu (§ 45 odst. 2 katastrálního zákona).
5) Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného
katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo
jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad
(§ 45 odst. 3 katastrálního zákona).
6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu
v Pardubicích (§ 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 písm. d) zákona
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů).
7) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného
operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně
rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto
okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí
o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst.
1 katastrálního zákona).
8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se
dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá
obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Jak naložit s odpadem ze zahrad a domácností?
V současné době je přirozené třídit jednotlivé složky odpadu. Ve většině měst a obcí jsou dostupné sběrné nádoby na separované složky domovního odpadu – papír, plasty, nápojové kartony a
sklo. V domovním odpadu je však také významně zastoupen biologicky rozložitelný odpad tzv. bioodpad. Rozbory směsného odpadu
ukázaly, že je zde zastoupen zhruba 40-ti procenty. A co s ním?
V současné době většinou končí převážně na skládkách, kde hnije
a tvoří se zapáchající skládkové plyny. Hlavní součástí skládkového plynu je metan, který je zároveň silným skleníkovým plynem.
Lepší a šetrnější cesta je proto bioodpad třídit a využívat ho. Bioodpad představuje jediný druh domovního odpadu, který si můžeme
sami doma přeměnit na kvalitní organické hnojivo – kompost. Je
natolik běžný, že si mnohdy ani neuvědomujeme jeho hodnotu. Zde
se vlastně ani nedá hovořit o odpadu, neboť v každé fázi se jedná
o organickou hmotu, která se mění a je přepracovávána pro další
použití. Pro mnoho lidí na venkově bioodpad nepředstavuje žádný
problém, neboť jej beze zbytku zužitkují jako krmivo pro domácí zvířata, či kompostováním. Stačí malá zahrádka a bioodpady z
kuchyně i ze zahrady lze kompostovat. Bioodpady jako trávu, listí,
nasekané větve, zbytky ovoce a zeleniny lze kompostovat na volné
hromadě nebo v zásobnících tzv. kompostérech. Ty si lze zakoupit
v obchodech se zahradnickými potřebami či jednoduše vyrobit. Na
rozkladu materiálu v kompostu se podílí bakterie, houby a další živočichové.
Hlístice, roztoči, chvostoskoci a mnohonožky se podílí na
rozkladných procesech a významně tak přispívají k tvorbě kompostu. Organizmy potřebují dostatek vzduchu a vody, proto je řeba
sledovat vlhkost kompostu a přehazovat ho. Kompost lze výhodně
osázet dýní a okurkami. Listy rostlin chrání kompost před prudkým
sluncem a přívalovým deštěm, kompost poskytuje rostlinám živiny.

OZNÁMENÍ
o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
Obec Lukavice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim (dále jen „katastrální
úřad“), že v k.ú. Lukavice, k.ú. Vížky a k.ú. Výsonín obce Lukavice
bude dne 03.11.2014 zahájena částečná revize katastru nemovitostí
a potrvá přibližně do 31.03.2015.
Vlastníci nemovitostí v těchto katastrálních územích a jiní
oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající
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nostně zahájen pro 52 žáků naší školy. Přivítali jsme 14 nových
kamarádů do 1. ročníku, kterým jejich vzdělávací cesta právě
začíná. Na této dlouhé cestě jim přejeme mnoho úspěchů.
V mateřské škole se od 1. září 2014 vzdělává 56 dětí.
Součástí základní školy je i školní družina, kde volný čas společně tráví 25 dětí. Všechny zaměstnance ve škole přivítal milou
pozorností 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.
A co už jsme se v září naučili? Procvičovali jsme učivo,
opakovali jsme si i dopravní předpisy na dětském dopravním
hřišti. Prvňáčkové se naučili číst a psát první číslice a písmenka.
Opakovali jsme i základní pravidla a vyzkoušeli si jezdit podle
dopravních značek. Rozvíjeli jsme projekt Živá historie. Zabývali jsme se předměty, které používali lidé v minulosti. Celý projekt prolínal několika předměty a na jeho závěr jsme se vypravili
na vyučování a exkurzi do hlineckého Betléma.

Hotový kompost lze využít ke hnojení trávníku, záhonů i domácích
květin. Přeměnou bioodpadů ze zahrady a z kuchyně si lze zadarmo
vyrobit jedinečné organické hnojivo, které obsahuje humusové látky zvyšující kvalitu půdy. Humus na sebe dokáže vázat vodu, živiny
a významně tak ovlivňuje strukturu, kyprost a mikrobiální osídlení
půdy. Kompostovat bioodpad se vyplatí.
Kompostování bioodpadů z kuchyní
V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady
všeho druhu z kuchyně i domácnosti (květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor – i zkažené, kávová sedlina a vylouhované sáčky
čaje, vaječné skořápky, popel ze dřeva, hygienický papír, v malém
množství i novinový papír.
Nyní k některým materiálům podrobněji.
Zbytky masa a jídla lze kompostovat jen tehdy, když je chráníme před potkany a hromadíme je například v kompostérech, kde
dojde k horké fázi (nad 50 °C).
Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citróny)
jsou snadno náchylné k plesnivění, a proto by se neměly používat ve
větším množství ke kompostování. Občas se tvrdí, že slupky citrusového ovoce jsou ošetřeny silnými jedy, a proto nepatří do kompostu. Citrusové plody se převážně ošetřují organickými fungicidy, aby
nebyly při transportu napadeny houbami. Tyto fungicidy se však při
procesu kompostování bez problému rozkládají. Jak dokazují nové
výzkumy, nejsou po 6 týdnech kompostování už prokazatelné.
Kávová sedlina a vylouhovaný čaj jsou oblíbenou potravou
pro žížaly. Obsahují důležité živiny, jakými jsou draslík a hořčík.
Vaječné skořápky působí vysokým obsahem vápníku proti okyselování kompostu. Těžko se rozkládají, a proto se musí dobře rozdrtit.
Papír, lepenka a čistý starý papír patří do separovaného sběru. Znečištěný papír, například papírové ručníky a kapesníky nebo
balící papír, je pro kompost velmi žádoucí, neboť vyrovnává obsah
vlhkosti kuchyňských odpadů a zlepšuje strukturu kompostu.
Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze je dát přímo do kompostu.
Popel ze dřeva je bohatý na rostlinné živiny a je žádoucí,
aby byl řádně využit jak ke hnojení v zahradě, tak i jako výborný
přídavek do kompostu.
Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu
tlení, zejména cizorodé látky jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho
druhu a textilie. Dále pak materiály, které vykazují nebo mohou vykazovat vyšší obsah škodlivých látek, jako například obsah sáčku
z vysavačů, popel z briket a uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic,
oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky a pleny.
Zdroj: www.kompostuj.cz
Miloslav Stehno

Za krásného, slunečného počasí jsme se vypravili na Expedici Vltava 2014 v rámci evnironmentální výchovy. Opět jsme
splouvali horní tok řeky Vltavy, abychom monitorovali tuto královnu českých řek a provedli základní fyzikální měření. Učili
jsme se společně řešit problémy, spolupracovat, poznávat sami
sebe a své hranice, učili jsme se komunikovat v týmu a dohodnout se. Jinak to na vodě ani nejde. Naučili jsme se základy vodáctví. I touto cestou děkujeme Pardubickému kraji, odboru životního prostředí a zemědělství za finanční prostředky, bez kterých bychom ekovodácký pobyt na Šumavě nemohli realizovat.
Těšíme se na barevný podzim, krásnou přírodu, která je
kolem nás a také na tajemný, středověký hrad Svojanov, hrad
plný strašidel, kam se vypravíme v polovině října.
			
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
			
ředitelka

Základní a mateřská
škola Lukavice

TJ SOKOL
Lukavice

Prázdniny utíkaly jako voda a magické datum 1. září se
kvapem blížilo. Během celých prázdnin se ve škole pracovalo.
Rekonstrukcí prošlo sociální zařízení v 1. patře, byla vyměněna
všechna okna, venkovní dveře. Pak následovaly zednické práce,
malířské práce, instalatérské práce. Ještě o víkendu 30. a 31. srpna se ve škole pilně pracovalo a uklízelo. Bylo to napínavé, ale
vše se do pondělního rána stihlo. Od 1. září 2014 se naše škola
zaskvěla v celé své kráse.
Poděkování patří všem zastupitelům naší obce za důvěru, podporu a spolupráci, protože rekonstrukce byla již opravdu
nutná.
V pondělí 1. září se sešli všichni žáci školy, učitelé, rodiče, prarodiče, pan starosta, na slavnostním zahájení nového
školního roku. Děti byly opálené, plné dojmů z prázdninových
dobrodržství, výletů, dovolených u moře. Pozvání přijala paní
Marie Pytlíková s paní Liduškou Makešovou, zástupkyně Sboru
pro občanské záležitosti v Lukavici. Nový školní rok byl slav3

Dětský den v Lukavici
Druhou červnovou sobotu naše jednota uspořádala dětský den v zahradě za obecním úřadem v Lukavici. Dětský den
zahájila vystoupení cvičenců Sokola. Nejprve vystoupily děti
pod vedením Renaty Blažkové, které předvedly skladbu s cvičebními prvky dětského aerobiku. Hezká hudba velmi dovedně
sladěná s cvičebními prvky přinesla dětem zasloužený potlesk
a radost všem. Dále vystoupila cvičenka TJ. Chrudim Hanička
Plíšková se svou soutěžní skladbou aerobiku na soutěž Česko-slovenská Minimiss aerobic 2014. Velmi krásné vystoupení a
držíme palce v celostátní soutěži. Ženy ze Sokola Lukavice, pod
vedením Olgy Hejdukové, předvedly velice krásnou skladbu se
cvičebním nářadím stepy. Technika trochu zlobila, proto cvičenky skladbu zopakovaly. Sklidily zasloužené ovace. Poslední předvedenou skladbou byla skladba s tématem všestrannosti
mladších žáků pod vedením Petry Groulíkové. Na závěr programu byly předány jednatelem b. Dubským, diplomy a odměny
za vzornou reprezentaci dětem, které reprezentovaly Sokol Lukavici na župních přeborech. Byly to Kubíček Čermák, Zuzana
Tatíčková , Johana a Rosťa Groulíkovi. Odměny se dětem líbily
a hned si je vyzkoušely.
Téma dětského dne byla sokolská všestrannost a tímto
směrem zaměřené soutěže. Dětem se nejvíce ze soutěží líbila
chůze po kladině a prolézačka. Slalom mezi kužely a přeskakování lan byly také hojně navštěvované soutěže. Chytré hlavičky
soutěžily ve skládání obrázků a poznávání rostlin. Nezapomněli
jsme ani na tradiční soutěž, hod na cíl. Za vysoutěžené body
si děti mohly vybrat cenu. Ceny byly zaměřeny na volnočasové aktivity vhodné pro všechny věkové skupiny dětí. Soutěžilo
více jak 80 dětí. Další atrakce, které mohly děti vyzkoušet, byla
trampolína a skákací hrad. Stále byla možnost dovádění a hraní,
čas krásně plynul. Na závěr soutěží se konalo opékání buřtíků.

T. J. Sokol Lukavice - mladší žáci a předškoláci
- všestrannost
Jaro je již tradičně ve znamení intenzivních příprav na
župní přebory. Děti T. J. Sokol Lukavice se zúčastňují župního
přeboru všestrannosti a přeboru v lehké atletice.
Pardubická sokolovna prochází celkovou rekonstrukcí
a již se těšíme na moderní prostory a vybavení. Župní přebor
ve všestrannosti tradičně pořádaný v pardubické sokolovně byl
v letošním roce uspořádaný ve Vysokém Mýtě. Cvičenci z Lukavice se zúčastnili župního přeboru ve všestrannosti v sobotu
26. dubna. Soutěž zahrnuje gymnastické, atletické disciplíny,
pro mladší žáky šplh a plavání. Kvalifikační předpoklady splnili
tito závodníci: Kubík Čermák, Kristýnka Štveráková a Andrejka
Chmelenská pro předškolní děti, Rosťa Groulík pro mladší žáky
I., Johanka Groulíková pro mladší žákyně II.. K závodu nastoupili však pouze tři závodníci, tým sokolíků oslabila nemocnost.
Župního přeboru se zúčastnilo na 75 dětí. Konkurence se naši
sokolíci nezalekli, zabojovali a umístili se na pěkných pozicích.
Kubíček Čermák obsadil pěkné deváté místo v kategorii předškolní děti -chlapci. Kromě diplomu dostal i malou pozornost.
Kubíčkovi se závod moc líbil a těší se na další. Johanka vybojovala stříbrnou pozici v atletice a Rosťa získal první místo ve
všestrannosti a zároveň postoupil do celorepublikového kola.
Gratulujeme k úspěchu.
Dalším závodem byla Malá cena Nasavrk. Lukavici reprezentovali Rosťa Groulík a Johanka Groulíková. V náročném
závodě do vrchu v přírodním terénu vybojovali oba závodníci
čtvrtá místa ve svých kategoriích. Všichni závodníci, kteří úspěšně dokončili závod, obdrželi sladkou odměnu a malou hračku.
Nejnáročnější závod děti absolvovali 24.5. v Ústí nad Orlicí na župním přeboru v lehké atletice. Na tento závod se děti
velice těší, nejvíc na cestu vlakem. Děti soutěžily ve třech kategoriích, a to za mladší žáky I. Rosťa Groulík, za mladší žákyně
I. Zuzka Tatíčková a za mladší žákyně II. Johanka Groulíková.
Závodu se jako nehrající kapitán účastnila i Eliška Bízová, která
fandila a podporovala družstvo. Soutěžilo se v atletickém čtyřboji a celého závodu se zúčastnilo cca 150 dětí z Východočeské
župy Pippichovy. Počasí přálo, nepršelo a hezky se závodilo.
Všichni závodníci i závodnice dosáhli dobrého umístění. Zuzka obsadila velice hezké 9. místo, Johanka 7. Místo a Rosťa 6.
místo. Děti dostali za absolvování závodů a dodržování pravidel
fair play odměnu v podobě návštěvy krytého bazénu v Ústí nad
Orlicí. V bazénu se dětem líbilo, nejvíce na tobogánu, který jezdí
superrychle. Moc jsme si výlet užili a už se těšíme na další rok.
V letošním roce Rosťa Groulík, cvičenec T. J. Sokol Lukavice za mladší žáky, vybojoval postup do celorepublikového
přeboru ve všestrannosti konaného v Brně. Jedná se o závod, kde
se sejdou nejlepší závodníci z celé republiky. Závodu se zúčastnilo na 80 dívek a 60 chlapců a konkurence byla velká. Slavnostní zahájení přeboru navodilo krásnou atmosféru. Děti soutěžily
s nadšením a poctivě, vydávaly ze sebe to nejlepší. Výkony dětí
byly obdivuhodné a téměř profesionální i chování závodníků.
Pro Rosťu to byla velká zkušenost a přivezl si z Brna svůj osobní
rekord ve skoku do dálky.
Sportu a našim sokolíkům zdar.

LUKAVICKÝ KAHAN

T.J. Sokol Lukavice uspořádal 14. září tradiční běh
„O lukavický kahan“, jehož název je spjat s historií a důlní činnosti v obci. Navzdory deštivému počasí se na start letošního již
28. ročníku postavilo přes 100 závodníků v žákovských i dospělých kategoriích.
Pro závodníky je připravená trať zejména po místních
částech obce Lukavice a její délka je odvozena dle věku dětí.
V kategorii dospělých běží muži 2 okruhy, ženy pouze jeden.
Pořadatele běhu „O lukavický kahan“ dlouhodobě těší rostoucí
zájem o běh ze strany dětí.
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V letošním ročníku byly překonány 2 traťové rekordy a to
právě u dětí do 6 let, které běží trať dlouhou 350m. Vojta Jeřábek
zaběhl trať v novém rekordu 1min a 28sec a v kategorii dívek
Andrea Chmelenská v novém rekordu 1:45.
Kategorie dětí do 10let běží trať dlouhou 770m a při svém
běhu míjí památný dub, jehož stáří je více než 700let. Kategorii
chlapců vyhrál Tomáš Vašák a kategorii dívek vyhrála Johanka
Groulíková. Všichni čtyři vítězové jsou k radosti rodičů i diváků
z obce Lukavice.
Kategorie dětí do 15 let běží trať dlouhou 2km. Kategorii
chlapců vyhrál Zdeněk Zástěra z Lukavice a kategorii dívek vyhrála Adéla Lorenčíková z Atletiky Chrudim.
V kategorii dospělých se celkový vítězem letošního ročníku stal Miloš Kratochvíl z klubu Hvězda Pardubice. Trať dlouhou 7km zdolal za 22min a 37sec a zaostal o pouhých 7sec za
traťovým rekordem, který v loňském roce stanovil Jiří Brichta
z TJ. Nové Město.
Denisa Kozáková rovněž z klubu Hvězda Pardubice se
stala celkovou vítězkou v kategorii žen, neboť jako první protnula cílovou pásku v čase 12:56.
Kategorie dospělých se dělí na 5 podkategorií mužů a
2 kategorie žen. V jednotlivých kategoriích zvítězili:

Bohužel nás v září čekaly i smutné události. Dne 18. září se
naši členové naposled rozloučili s bratrem Vladimírem Strnadem,
jednatelem sboru a starostou okrsku Miřetice. Následující den jsme
se rozloučili s bratrem Zdeňkem Štěpánkem.
V průběhu čtvrtletí postupně probíhá návrat inventáře do
zrekonstruované zbrojnice. Opravili jsme nátěry podlah v malé garáži, kam nyní postupně přesouváme z velké garáže vše co se při
vystěhování už nikam nevešlo, aby i tam mohly být dokončeny stavební práce a zaparkováno naše druhé vozidlo.
Na závěr ještě musím zmínit výsledky Ligy okresu Chrudim, která byla zakončena 4.10. soutěží v Morašicích. Družstvo
mužů, kterému se ke konci ročníku podařilo smazat bodovou ztrátu
obsadilo celkově 4. místo. Děvčatům se letos formu najít nepodařilo
a obsadila 10. místo. Pořadí ligy na prvních třech místech: muži- 1.
Zbožnov, 2. Mrákotín, 3. Výsonín ženy- 1.Štěpánov, 2. Holetín, 3.
Morašice. Celkovou tabulku ligy, videa a foto ze soutěží najdete na
www.chrudimskaliga.wz.cz

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Dne 6. září družstvo žen obsadilo 3. místo na netradiční soutěži
pořádané u příležitosti oslav 140. výročí založení SDH Chrast.
Dne 12. září proběhlo cvičení celého okrsku Mířetice v dálkové
dopravě vody. Voda byla dopravována z rybníka z Louček do areálu
kravína ve Vížkách. Tato prověrka součinnosti sborů v rámci okrsku
se uskutečnila po mnoha letech. Celková délka použitých požárních
hadic byla 1200 metrů. Příprava dopravního vedení trvala 45 minut
a voda jím potom protekla za 5 minut.
Dne 15. září nás zasáhla nečekaná a smutná zpráva. Zemřel starosta okrsku bratr Vladimír Strnad.
Naposledy se s ním přišlo rozloučit 65 hasičů v uniformách.
Z toho bylo 12 členů SDH Vížky.
Dne 20. září jezdíme pravidelně na naši poslední soutěž v sezoně
do Slatiňan. O pohár starosty města se utkala naše obě družstva.
Ženy obsadily 9. místo a muži 19. místo. V ligové konkurenci to
byl solidní výsledek. Potom jsme spěchali rychle do Vížek, kde už
se na roštu točily dvě kýty a čekal naražený sud piva. Oslava konce
sportovní sezony – Buřtyjáda –
Poprvé, co tuto akci pořádáme, nám pršelo. Nikomu to ale nevadilo a hasiči společně se sousedy, kamarády a jejich dětmi všechno
snědli a vypili. Sešlo se nás 65 dospělých a 20 dětí.
Dne 27. září tři naši členové pomáhali v Lukavici na dětské soutěži.
V září a na začátku října nás zastihli další smutné zprávy. Zemřel
bratr Štěpánek z Lukavice a bratr Šťovíček ze Svídnice. Na obou
rozloučeních jsme měli zástupce v uniformách.
Závěrem chci poděkovat touto cestou zastupitelstvu Obce Lukavice a starostovi panu Miloši Stehnovi za rekonstrukci vnitřku
obecního domu ve Vížkách, který SDH Vížky používá jako svou
klubovnu.

Obec Lukavice pořádá pro Diakonii
Broumov sbírku:
použitého šatstva a obuvi, hraček a ostatních věcí
do domácností.
Sběr proběhne v prostorách přízemí budovy obecního
úřadu Lukavice v těchto dnech:
Středa 29.10.2014 od 15.00 do 18.00 hod.
Sobota 1.11.2014 od 9.00 do 11.00 hod.
Pondělí 3.11.2014 od 15.00 do 18.00
Sběr umístěte do igelitových pytlů.
Děkujeme!!
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým, Sboru dobrovolných hasičů Lukavice a všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
dne 18. 9. 2014 s panem Vladimírem Strnadem.
Za účast a květinové dary děkuje zarmoucená rodina Strnadova

Sbor pro občanské
záležitosti
3. čtvrtletí roku 2014
Dne 1. září byl opět slavnostně zahájen nový školní rok
2014/2015. Zahájení byl přítomen pan starosta Miloslav Stehno a členky Sboru pro občanské záležitosti při OU v Lukavici.
Do I. Postupného ročníku přišlo v doprovodu rodičů 14 nových školáků.
Životní jubilea našich spoluobčanů za 3. Čtvrtletí
Dagmar Rulíková, Milan Vaško, Jana Halamková, Ela Milčinská, Pavla Páleníčková, Růžena Málková- Vížky, Jaroslav Horák,
Václav Bíško, Eva Kučerová, Helena Sedláková, Hana Kudláčková,
Zdeněk Sotona, Zdeněk Štěpánek, Josef Zelený.
S dárkovým balíčkem a s přáním zdraví, spokojenosti a pohody
do dalších let naše členky všechny jubilanty navštívily.
Nejstarší občanka naší obce paní Věra Pánková oslavila 21. srpna 93 narozeniny. Druhou nejstarší občankou, se stala paní Marie
Pilařová, která oslavila 18. září 90 narozeniny. Obě paní jsou v dobré náladě, přejeme jim zdraví a spokojenost do dalších let.

Za SDH Vížky Pavel Venzara

Pořadatelé T.J. Sokol Lukavice se těší na opětovné setkání při 29. ročníku běhu, který se bude konat 13. září 2015.
			
Za TJ Sokol Lukavice J. Čechlovský

ZPRÁVY, INZERCE

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Na konci
července měla jednotka SDH Vížky ostrý zásah v lese u rybníka
Zaháj. Dne 26.7. nám ohlásil pan Kimlička, že při procházce kolem
rybníka Zaháj objevil doutnající lesní hrabanku a kořeny stromů.
Jednotka vyjela a na místě doutnající hrabanku prolila vodou z blízkého rybníka. Celá záležitost byla oznámena HZS ČR.
Dne 3. srpna soutěžila družstva mužů a žen o Pohár starosty
Mířetic. Do této netradiční soutěže jsme nasadili dvě družstva do
kategorie muži a jedno do kategorie žen. Ženy obsadily 4.místo,
Vížky mix také 4.místo a mužům se povedlo obhájit loňské vítězství. Radost byla veliká.
Dne 9. srpna družstvo mužů i žen odjelo na soutěž o Pohár starosty Lukavice. Zde se nám nevedlo, muži i ženy skončili předposlední. Horší už to snad nebude. A bylo.
Přesně po deseti letech vyrazili muži na noční soutěž na Seč.
To, že všichni promokli na kůži a možná ještě dál tolik nevadilo. Ale
skutečnost, že kvůli závadě na elektroinstalaci požární stříkačky se
nepovedlo dokončit rozběhnutý pokus a s neplatným časem jsme
byli vyhodnoceni jako poslední.
Dne 23. srpna jsme se zúčastnili oslav 90. výročí založení SDH
Nové Lhotice. Oslavy probíhaly formou ukázek historické techniky.
My jsme tam dovezli požární stříkačku PS 8.
Dne 30. srpna muži i ženy soutěžili o Pohár starosty Svídnice.
Ženy obsadily 2. místo a muži 5. místo.
Ten samý den obě naše družstva startovala na noční soutěži
v Brčekolech. Ženy obsadily 5. místo a muži 11. místo.

Dobrý den vážení spoluobčané,
rád bych vás touto cestou v seznámil s činností SDH Lukavice v uplynulém čtvrtletí.
9. srpna uspořádal náš sbor soutěž O pohár starosty obce
Lukavice, zařazenou do seriálu Liga okresu Chrudim v PÚ. Soutěže
se zůčastnilo celkem 20 družstev mužů a 14 družstev žen. Náš tým
mužů podal vynikající výkon a skončil s časem 23,34 na děleném
druhém místě s družstvem Morašic, které dosáhlo stejného času.
Vítězem se pak stal SDH Zbožnov s časem 22,62s. Našim děvčatům
se útok nevydařil podle představ a stačil na celkově deváté místo.
Vítězem ženské kategorie se stalo družstvo Morašic, následováno
děvčaty ze Štěpánova a Holetína.
Další ligové soutěže absolvovala naše družstva v Seči, Chrudimi, Hlinsku, Horce, Slaiňanech a Morašicích.
Družstvo žen Lukavice B a družstvo mužů B, složené z dorostenců se také zúčastnilo soutěží ve Svidnici a Rosicích. Ve Svidnici obsadili kluci 3 místo, ženy skončily čtvrté, v Rosicích pak na
noční soutěži obsadilo ženské družstvo 5. místo z 13ti přihlášených
týmů.
12. září se naše výjezdová jednotka účastnila námětového
cvičení, kdy se prováděla dálková doprava vody z rybníka v Loučkách do Vížek.
V měsíci září jsme také pořádali dětskou soutěž O pohár
Lukavského vodníka. Tato proběhla 27. září a dětem se u nás moc
líbilo.
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SDH Výsonín
Konečně se to povedlo…
Jak dobře letošní sezónu hasiči z Výsonína v Třemošnici na
ligové soutěži nastartovali, tak také v celkovém pořadí skončili –
NA TŘETÍM MÍSTĚ. V sérii 11ti soutěží zařazených do Otevřené
ligy okresu Chrudim proplouvali třetí, první, šestí, čtvrtí, i s neplatným pokusem při bouchnuté hadici, a přesto se umístili „na bedně“.
Z celkového počtu zhruba 25ti týmů je to obrovský úspěch.
Ženy bohužel loňské 2.místo a předloňské 1.místo neobhájily.
Letos se umístily na sedmém místě z 15ti ženských týmů.

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 prosinci 2014, uzávěrka příspěvků 10. 12. 2014
e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz
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