zprávy
OÚ Lukavice

V ostatních případech je třeba na pokácení stromů povolení příslušného orgánu ochrany přírody. V naší obci vydává
povolení Obecní úřad Lukavice.
Miloslav Stehno

Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Lukavice konaného dne 7. 11. 2014.

prosinec/2014

Nesem Vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte …
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 2015 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v osobním i profesním životě.

NASAVRCKÉ PANSTVÍ
A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ

Zastupitelstvo schvaluje:
- Volební a mandátovou komisi ve složení - Mgr. Bc. Jaroslava
Tenkrátová, Jana Louvarová, Jana Mrkvičková
- Ověřovatele zápisu - Ing. Jiří Čechlovský MBA, Josef Doležal
- Program ustavujícího zasedání
- V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
- Způsob volby starosty a místostarosty bude veřejný
- Zvolení starosty obce - Miloslav Stehno
- Zvolení místostarostky obce - Bc. Dagmar Krčilová
- Zvolení předsedy finančního výboru - Ing. Jiří Čechlovský
MBA
- Zvolení předsedy kontrolního výboru - Josef Doležal
- Zvolení členů finančního výboru - Jiří Dubský, Ing. Andrea
Rohlíková
- Zvolení členů kontrolního výboru - Milan Šťovíček, Petr Dolan
- Odměny neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadní výši
- Zvolení předsedy a členů školské a kulturní komise:
předseda - Petr Dolan, členové - Bc. Dagmar Krčilová, Helena
Kapitolová
- Zvolení předsedy a členů stavební komise:
předseda - Ing. Jiří Mrkvička, členové - Jaroslav Jirásek, Jiří
Dubský

V letošním roce vydalo Město Slatiňany za finanční podpory okolních obcí, včetně obce Lukavice a ostatních sponzorů
knihu s názvem „Nasavrcké panství a Slatiňanští Auerspergové“. Je to překrásná publikace doplněna fotografiemi a dobovými obrázky z našeho okolí. Autorem knihy jsou Jana Stehlíková
a Luděk Štěpán. Nahlédnout do knihy můžete na obecním úřadě
v Lukavici nebo v městské knihovně a infocentru Slatiňany, kde
ji lze i za 290 Kč zakoupit.

Adresa webových stránek www.lukavice.com. Případné
náměty a připomínky můžete vkládat písemně do schránky na
obecním úřadě, zasílat elektronicky na e-mail: ou.lukavice@
tiscali.cz, nebo telefonicky na telefonní čísla 469670151, mobil
774710281 (starosta), 774710282 (místostarostka).

Miloslav Stehno, starosta obce

POPLATEK ZA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2015
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je
stanoven na rok 2015 ve výši 500,-Kč na poplatníka.

KÁCENÍ STROMŮ NA SOUKROMÝCH
POZEMCÍCH
Upozorňujeme občany, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., která mění vyhlášku
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Nová vyhláška, kterou připravilo Ministerstvo životního
prostředí, omezuje kácení na soukromých pozemcích. Stromy
rostoucí v „zahradách“ mohou být nově pokáceny bez povolení
příslušného orgánu přírody pouze v případě, že se jedná o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí nebo ovocné dřeviny bez ohledu na jejich obvod ve výčetní
výšce.
„Zahrada“ je nově definována jako pozemek v zastavěném území, evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
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U Pařezného, prosinec 2014.

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.
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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,

Čechem, Bivojem a jeho kancem, vojvodou Krokem a jeho dcerami Kazi, Tetou a Libuší.
Připravovali jsme celoškolní projekt Halloween, který
byl zaměřen především na anglické říkanky, anglickou konverzaci. Vyhledali jsme anglické rýmy, krátké říkanky a písně k tomuto svátku, namalovali jsme si karnevalové masky a vyzdobili
školu i plot kolem školy vydlabanými dýněmi a strašidly. Během
dopoledne jsme pořádali soutěže a hry. Každá třída si připravila
krátké, veselé vystoupení. Za svůj výkon dostali všichni účastníci sladkou odměnu.
V listopadu si žáci školy připravovali verše na další ročník Lukavické básničky. Oceněni byli všichni žáci. Verše nám
obohacují celý život. Určitě i my dospělí si pamatujeme básničku ještě z dětských let.
V chrudimském divadle jsme v listopadu zhlédli divadelní představení Indiání ze šuplíku. Byl to napínavý příběh
o dospělých, kteří se proměnili v Apače. Už víme, že slib je slib
a musí ho dodržet nejen Apači, ale slib se musí splnit i v našem
světě. A dozvěděli jsme se, že za pravdu se musí bojovat.
Atmosféru blížících se vánočních svátků umocnila naše
další návštěva divadla v Chrudimi. Tentokrát to bylo představení
s názvem Hej, mistře, na motivy známé skladby České mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
Mikulášská nadílka udělala radost všem žákům školy
i dětem v mateřské škole. V neděli 7. prosince jsme se sešli
v sále hostince, abychom společně přivítali návštěvu Mikuláše,
anděla a čerty. Společně jsme si zatančili a všechny děti dostaly
sladkou odměnu.

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,
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 poplatek 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

i ZŠ děkuji Milanovi Šťovíčkovi a jeho šikovnému synkovi. Přeji
za všechny zaměstnance základní i mateřské školy všem dětem,
rodičům, našim čtenářům a obyvatelům naší obce, všem přátelům krásné a romantické Vánoce a do nového roku pevné zdraví,
štěstí, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
			
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
			
ředitelka

TJ SOKOL
Lukavice
TJ Sokol Lukavice
zve své členy na

Výroční valnou hromadu
28. 2. 2015 v 16.00 hod.
na sále v restauraci Na Křižovatce

Vítání sv. Martina
Dne 15. 11. 2014 T. J. Sokol Lukavice pořádal pro děti
vítání sv. Martina. Trasa vedla z vesnice Výsonín do Lukavice,
kde děti doprovázeli tři koně, jeden bílý s Martinem a dva jeho
panoši na černých koních. Cestou děti hledaly ukryté poklady a
měly za úkol zazpívat písničku o koních. V cíli obdržely účastnický list, keramický peníz, čaj a perník. Poté se děti i dospělí
povozili na koních, také zavzpomínali na padlé sokoly za války
rozsvícením svíček.

Sběr a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se
v naší obci uskuteční v roce 2015 v těchto termínech 21. 3. 2015
a 31. 10. 2015.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Miloslav Stehno

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Lukavice

Základní a mateřská
škola Lukavice
Co jsme prožili v naší základní a mateřské škole od konce září? Využili jsme toho, že podzim začal vybarvovat listy
stromů a vydali jsme se na podzimní výpravu do přírody. Na
jednotlivých stanovištích jsme plnili úkoly, poznávali stromy,
keře a byliny. Učili jsme se orientovat se v přírodě, kreslit plánek cesty. Nezapomněli jsme ani na první pomoc a chování
v mimořádných situacích.
7. října jsme se vypravili do chrudimského divadla na Pověsti pro štěstí. Divadelní představení nastudovali herci divadla
SemTamFór. Stali jsme se oběťmi přenosu do časů starých českých bájí a pověstí. Dnešní děti tráví většinu času ve virtuálním
světě počítačů a počítačových her. My jsme ale měli možnost
přenést se do doby našich dávných předků, setkat se s praotcem
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Vánoční svátky jsou nejkrásnější svátky v roce. Děti se na
vánočních slavnostech pochlubí rodičům, prarodičům, přátelům
naší školy, jaké koledy a básně se naučily přednášet, jaké zvládly
tanečky. Pochlubí se i flétnovým koncertem a všem zpříjemní
vánoční čas. Těšíme se na zpěv vánočních koled před rozsvíceným stromkem u našeho obecního úřadu.
Blíží se konec roku 2014 kdy budeme bilancovat, co dobrého nebo špatného nám přinesl právě končící rok, bude rozjímat
a přemýšlet o dalším směrování své životní cesty, o žebříčku
vlastních životních hodnot, o svých nejbližších. Přeji všem dětem krásné, pohádkové Vánoce a splněná přání pod vánočním
stromkem. Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem svým
spolupracovníkům v základní i mateřské škole za celoroční práci
pro děti, pro školu i pro naši obec. Děkuji všem. Děkuji SPOZu
a Sboru dobrovolných hasičů v Lukavici za celoroční spolupráci. Poděkování patří panu starostovi Miloslavu Stehnovi za pomoc a přízeň. Za krásnou vánoční výzdobu před budovou MŠ

Vás srdečně zve na

Výroční valnou hromadu,
která se koná dne 10.1.2015 od 17.00 hodin
v restauraci Na Křižovatce
Účast v uniformách
Srdečně zve výbor SDH
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví v roce 2015.
4

Všem bychom chtěli popřát krásné a klidné svátky Vánoční a do nového roku pevného zdraví a vykročte s úsměvem.
				
				
Za mladé hasiče
				
J. Čechlovský

7. listopadu se v Chrudimi konalo, s naší účastí, školení velitelů jednotek kategorie JPO V.
14. listopadu byla ve Vížkách uspořádána valná hromada
okrsku Mířetice.
15, 18, 19. a 23. listopadu jsme připravovali Aro na technickou kontrolu a hasičskou techniku na zimní období.
30. listopadu proběhla, za přítomnosti okrskového velitele
a strojníka, kontrola zazimování hasičské techniky.
Závěrem této zprávy děkujeme všem našim členům za vykonanou práci v roce 2014.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně prožité Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2015.
			
				
Za SDH Vížky
				
Pavel Venzara

ZPRÁVY, INZERCE

Mladí hasiči SDH Lukavice
Sbor pro občanské
záležitosti

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych navázal na článek z předchozího čísla
zpravodaje, kde jsme vyráželi na skautský srub do Jičína a doplnil informace o činnosti mladých hasičů po prázdninách.
13. září jsme jeli na memoriál do Zderaze, kterého se tradičně zúčastňují nejlepší družstva z kraje. Soutěžilo se ve štafetě
požárních dvojic a v požárním útoku. Družstvo mladších obsadilo 3. místo, špunti 6. místo a starší byli 4.
27. září jsme pořádali soutěž “O putovní trofej lukavického vodníka“. Soutěžilo se v požárních dvojicích, požárním
útoku a jako bonus v kategorii starší byly ještě rozstřely. Naši
soutěž rovněž navštěvují přední družstva z okresu i kraje, ale letos nás navštívilo i družstvo z SDH Dolní Bukovsko (Jihočeský
kraj), které je mistrem republiky mladých hasičů z roku 2013.
V kategorii mladší jsme vyhráli, špunti byli na krásném 3. místě. V kategorii starší jsme obsadili 2. místo a vítězem rozstřelů
o trofej vodníka je Dolní Bukovsko.
28. září jsme jeli na pohárovou soutěž do Slatiňan, kde se
soutěžilo pouze v požárním útoku. V kategorii mladší jsme rovněž vyhráli, špunti byli na suprovém 4. místě V kategorii starší
jsme obsadili 3. místo.
Naší poslední letošní soutěží byl závod požární všestrannosti, který se konal 18. 10. 2014 ve Skutči. 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 4. místo z 40 hlídek a družstvo
starší obsadilo 11. místo.
Odpoledne po závodu požární všestranností proběhlo vyhlášení ligy v běhu na 60m překážek, kde se v letošním ročníku dařilo nejlépe Markétě Dibelkové, která skončila na 3.místě,
Patrik Bakeš byl 5. a Honza Pytlík byl 6. ve svých kategoriích.
V letošním roce připravila odborná rada mládeže první
ročník ligy v požárním útoku pro mladé hasiče. V celkovém
hodnocení družstvo mladších skončilo na 2. místě, špunti na
6. místě z celkových 33 družstev a družstvo starší na 3. místě
z 22 družstev.
Chtěli bych poděkovat dětem za převedený výsledky za
celou sezonu a poděkoval všem za přípravu dětské soutěže.

Životní jubilea našich spoluobčanů za čtvrté čtvrtletí roku 2014: Jiří Zelinka - Loučky, Milan Víšek - Výsonín,
Emil Hovorka - Radochlín, Věra Šťovíčková - Výsonín, Josef
Jeřábek, Josef Pilný - Výsonín, František Paulus, František
Šimůnek, Věra Hajzlová - Výsonín. Paní Jitka Seidenglancová
oslavila 90. narozeniny, je to naše další nejstarší občanka. Členky sboru pro občanské záležitosti jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem a přáním zdraví a pohody do dalších let.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.
Předkládáme Vám zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných
hasičů Vížky v posledním čtvrtletí roku 2014.
25. října se hrál na hříšti před hospodou posvícenský fotbálek. Sešla se dvě družstva po sedmi hráčích.

Vítání občánků na obecním úřadě jsme slavnostně přivítali a do společenské kroniky obce zapsali jména nových občánků. Jsou to: Kateřina Dostálková, Tereza Čechlovská, Kateřina
Kalinová, Adéla Holubová, Jiří a Tomáš Nejtkovi, Josef Bulíček,
Jan Kloboučník.
Všem občanům přejeme prožití klidných a spokojených
svátků vánočních. Do nového roku zdraví a spokojenost.
					

L. Makešová

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. Jiří Čechlovský, MBA, Helena Kapitolová, Miloslav Stehno, Bc. Dagmar Krčilová
Příští číslo vyjde: v březnu 2015, uzávěrka příspěvků 10. 3. 2015
e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz
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