zprávy
OÚ Lukavice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Všem sponzorům
a hostům, kteří přispěli na úspěšný průběh obecního plesu, který se
konal 14.3.2015 v restauraci Na Křižovatce.
Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu chce
obec řešit umístěním volně stojících velkoobjemových kontejnerů,
do nichž bude možné odkládat bioodpad, jak z údržby veřejného
prostranství, tak ze soukromých pozemků. Občané zde budou moci
zdarma odložit odpad ze svých zahrad.
Zadali jsme zpracování projektu na svoz a likvidaci bioodpadu v obci. Cílem navrhovaného projektu je realizace systému
separace bioodpadu, tj. zavedení systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu tak, aby mohl být financován v rámci
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Oblasti podpory
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Jedná se zejména o kompostování bioodpadu. Záměrem projektu je pořízení kontejnerového
nosiče za traktor včetně velkoobjemových kontejnerů o objemu 3m³
a 5,5 m³, sítí na kontejnery, štěpkovače a domovních kompostérů.
Domovní kompostéry budou na základě smlouvy o výpůjčce dodány zdarma do každého čísla popisného. Vše bude pořízeno za účelem sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu,
zejména bioodpadu z údržby veřejné zeleně, tzv. zahradní odpad
a odpad ze soukromých zahrad, jako je posečená tráva, listí, květiny,
plevel, kořeny, zbytky rostlin, odřezky stromů a keřů, štěpka, odřezky ze zeleniny a ovoce, apod., který vzniká na území naší obce. Ke
svozu se počítá s využitím stávajícího traktoru. Žádost o dotaci byla
podána a nyní čekáme na výsledek hodnotící komise.
V prosinci roku 2014 nabyla Obec Lukavice do výlučného
vlastnictví pozemkové parcely 846/24 - 846/40 a 911/1 - 911/7, lokalita v Lukavičce. Tyto pozemkové parcely jsou platným územním
plánem a schválenou zastavovací studií určeny k výstavbě rodinných domů. Plánujeme vybudování inženýrských sítí včetně komunikace a následný odprodej těchto parcel stavebníkům.
Vzdělávání našich spoluobčanů se úspěšně rozvíjí formou
Virtuální univerzity třetího věku.
		
Miloslav Stehno starosta obce

Základní a mateřská
škola Lukavice

Slavnostní pasování prvňáčků na zámku ve Slatiňanech

Vážení a milí čtenáři,
nový rok 2015 jsme začali tradiční obchůzkou tří králů.
Kašpar, Melichar a Baltazar nám přišli popřát šťastný nový rok,
pevné zdraví, mnoho úspěchů, pohody a štěstí. Vánoční čas skončil.
První lednový týden jsme pozvali do školy všechny rodiče,
prarodiče a přátele naší školy. Uspořádali jsme Týden otevřených
dveří. Zájemci se mohli zúčastnit školního vyučování. Pozvali jsme
i děti z mateřské školy, aby si vyzkoušely role školáků. Děti si prohlédly budovu školy a už se nemohly dočkat, až se zapíší do našeho
1. ročníku.
U zápisu jsme přivítali 14 malých školáčků. Poděkování patří paní Lidušce Makešové a Marii Pytlíkové, které nám při zápisu
pomáhaly zápis organizačně a administrativně zvládnout. Dětem
také přinesly drobné dárky. Děkujeme všem rodičům za důvěru.
Vážíme si toho, že si vybrali pro své dítě právě naši školu. Dětem
máme co nabídnout. Oceňujeme i to, že naši školu budou navštěvovat i děti z okolních obcí.
Ve čtvrtek 29. ledna jsme se společně s rodiči a dětmi vypravili do knihovny slatiňanského zámku. Děti prožily krásnou slavnost Pasování na čtenáře a také dostaly svoje první vysvědčení.
V únoru jsme si užili jarní prázdniny, pobavili jsme se na
školním maškarním karnevalu, navštívili jsme chrudimské divadlo,
kde jsme zhlédli pohádku Princezna Konvalinka.
V březnu jsme zhlédli divadelní představení Pohádky
z Mléčné dráhy. Zúčastnili jsme se mezinárodní matematické soutěže Klokan. Výsledky žáků naší školy byly velmi dobré. Náš divadelní soubor Lukavánek vystoupil na přehlídce Mateřinka v Holicích. Vystoupení jste mohli zhlédnout také v Lukavici na Jarním
pohádkovém podvečeru, který se uskutečnil na 26. března. Děti
vystoupily s krátkým programem na Vítání občánků v Lukavici a
ve Svídnici. Poděkování patří paní učitelce Janě Louvarové za celoroční vedení divadelního souboru a přípravu všech vystoupení.
Ve škole proběhla vernisáž výtvarných děl našich žáků. Vytváří výzdobu chodby a jídelny.
28. března si připomeneme Den učitelů. Přeji všem svým
spolupracovníkům mnoho úspěchů v jejich práci. Přeji všem pevné
zdraví, mnoho pohody, zvídavé žáky a spokojené rodiče.
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c. Purpur
d. Lazurit
e. Kraplak
10. Čím se opticky dělí oděvy?
a. popruhy s vytkávanými ornamenty
b. pošíváním korálky
c. krumplováním
d. vyvlačováním spodního prádla
e. barevným potiskem
1. Správná odpověď je: Konstantinopoli.
2. Správná odpověď je: max. 6 loktů
3. Správná odpověď je: svrchní tunika.
4. Správná odpověď je: ve francouzském městě Bayeux.
5. Správná odpověď je: ze Soluně.
6. Správná odpověď je: Křižácké.
7. Správná odpověď je: k uchovávání ostatků světců.
8. Správná odpověď je: v 9. století.
9. Správná odpověď je: Purpur.
10. Správná odpověď je: popruhy s vytkávanými ornamenty.
Za studenty Dagmar Krčilová, místostarostka

TJ SOKOL
Lukavice
Karneval
Tradiční karneval pořádaný T.J. Sokol Lukavice zpestřil masopustní období a čekání na jarní svátky. V letošním roce se konal
v neděli 15. března v hostinci na křižovatce. Odpolednem provázely
kouzelné postavy z pohádek Šehrezáda a dvě muchomůrky, které
s dětmi tančily a připravily soutěže pro děti o sladké odměny. Kapela zahrála oblíbené hity dětí i jejich rodičů a také mašinku, bez které
by to nebyla pravá karnevalová zábava. Tančili malí i velcí, každý
si našel svůj hit a užíval dobré nálady. Děti při tanci předvedli krásné a nápadité masky. Sešly tu princezny, vodník, pan král, rytíři,
šmoulové, čarodějnice, včelky,čmelák, hrošík, ninjaželva, kočičky,
kutil, policista hlídal pořadek, piráti rejdili a spousta jiných krásných masek. Masky domácí výroby soutěžily o hezké ceny. Nejlepší
tři masky byly vybrány Šmoulové, čmelák a pirát. Hezkou památku
na karneval a radost z výhry si odneslo téměř každé dítě z připravené bohaté tomboly.
Ráda bych poděkovala sestrám a bratrům z T.J. Sokol Lukavice, které pomáhaly s přípravou a organizací karnevalu za vytvoření krásné dekorace a veselého, pohodového odpoledne.
Za T. J. Sokol Lukavice-Petra Groulíková
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Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení spoluobčané,
rád bych vás touto cestou v krátkosti seznámil s činností
SDH Lukavice v prvním čtvrtletí letošního roku.
Jako v letech minulých jsme i letošní rok zahájili výroční
valnou hromadou sboru, která se konala v restauraci Na křižovatce
dne 10.ledna.
V průběhu ledna nás zastihla smutná událost. 22.1. jsme se
naposledy rozloučili se sestrou Miladou Horáčkovou, dlouholetou
členkou a pokladníkem našeho sboru.
V pátek 13. února jsme uspořádali hasičský ples.
Průběžně pokračujeme v práci na inventáři hasičské zbrojnice, již se podařilo kompletně zařídit zasedací místnost, prostory
chodby a část kuchyně.
Ani sportovci přes zimu nezahálejí. Mužské béčko absolvovalo již 3. ledna první soutěž letošního roku O pohár tří království
v Kuněticích, a také soutěž v Rosicích 17. března, kde obsadili kluci
10 místo. Další závody na které se chystáme bude Memoriál bratří
Šťovíčků ve Svídnici 5.4.
Jako každé jaro již probíhají v hasičské zbrojnici školení
výjezdových jednotek sborů. První školení proběhlo v pátek 27.3.
a hned v sobotu následovalo školení obsluhy motorových pil.
19. dubna se chystáme provést v obci sběr papíru a železného šrotu.
Milan Bleha

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
Zveme všechny příznivce a fanoušky
hasičského sportu na okrskovou soutěž
pořádanou v sobotu dne 16. května 2015 od 13 hodin
v Lukavici na place za hasičskou zbrojnicí.
K vidění budou i týmy, které jste možná ještě nikdy neviděli…

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
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Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.
Nejdůležitější akcí v prvním čtvrtletí roku 2015 byla pro
Sbor dobrovolných hasičů Vížky výroční valná hromada. Tato akce
se nově uskutečnila v kulturním domě na Žumberku. Mezi přítomnými byli zástupci Obce Lukavice, okresního sdružení hasičů Chrudim a okrsku Miřetice.
Hlavním bodem programu bylo hodnocení uplynulého roku.
Dále byl určen termín pořádání Dětského dne. Tato akce je naplánována na 13. června 2015 v Loučkách u rybníka.

K 1. 1. 2015 čítá členská základna sboru 15 žen a 23 mužů.
Dne 10. ledna se čtyři naši členové zúčastnili výroční valné
hromady SDH Lukavice.
Dne 17. ledna bylo devět našich členů přítomno na výroční
valné hromadě SDH Výsonín, která byla zároveň součástí oslav 90.
let od založení sboru.
Dne 18. ledna jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že zemřela sestra Milada Horáčková z SDH Lukavice. Naposledy se s ní
22. ledna přišlo rozloučit osm našich členů.
Dne 6. února se v Lukavici konala výroční valná hromada
okrsku Miřetice. Z našeho sboru bylo přítomno pět členů. Programem bylo bilancování roku 2014 v rámci okrsku.
Dne 24. února jsme se dozvěděli další smutnou zprávu.
Zemřel zakládající člen SDH Vížky bratr Zdeněk Pohnětal ze Žumberka. Naposledy se s ním 4. března přišlo rozloučit třináct našich
členů.
Dne 28. února jsme uspořádali brigádu na kácení jabloní
u obecního domu ve Vížkách.
Dne 7. března jsme vyslali svého delegáta do Skutče, kde
probíhala volba kandidátů do výkonného výboru okresního sdružení hasičů Chrudim.
Dne 14. března se konal Obecní ples v Lukavici. Na tomto
plese, který jsme pomáhali organizovat, se při výborné hudbě bavilo
dvanáct našich členů.
			

ZPRÁVY, INZERCE

Za SDH Vížky Pavel Venzara

Sbor pro občanské
záležitosti
I. čtvrtletí 2015
Životní jubilea našich spoluobčanů za I. čtvrtletí roku 2015:
Ladislava Marková, Jiří Rohlík, Eva Rulíková, Vítězslav Seiner,
Zdeněk Horský, Eva Bakešová, Anna Feherová, Hana Paulusová,
Jiří Sotona, Vladimír Chlebný- Výsonín, Eva Kadeřábková, Jarmila
Čechlovská, Stanislav Dušek, Libuše Dubská, Libuše Šustrová.
Paní Růžena Pártlová z Vížek oslavila 90. narozeniny a tím
rozšířila řady našich nejstarších občanů.
Všechny jubilanty členky Sboru pro občanské záležitosti
navštívily s dárkovým balíčkem, přáním zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let.
Zlatá svatba: dne 27. února oslavili manželé Eva a Josef
Zítovi 50 let společného života. Pan starosta se členkami Sboru
pro občanské záležitosti jim popřáli mnoho dalších společných let
ve zdraví, pohodě a spokojenosti.
L. Makešová
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