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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 22. 10. 2015 v Lukavici.

Svíčky září, venku sněží,
v jesličkách Ježíšek leží.
Jsou Vánoce …

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013630, Vížky, PET
BREEDER CARE a.s., čp. 5, TS, KNN.
2. Rozpočtové opatření č. 3.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Pronájem nebytových prostor ve Výsoníně za účelem zřízení zkušebny hudební kapely III. Cenová z Bítovan, a to na dobu určitou od
1. ledna 2016 do 31. března 2016.
2. Zprávu o uplatňování územního plánu Lukavice 2015. Zastupitelstvo
žádá starostu, aby zajistil účast ing. Kovandové – zpracovatele územního plánu na jednání obecního zastupitelstva.

Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil konec roku a s ním také přicházejí vánoční svátky, ten
krásný čas rodinných setkání, radostí z dárečků, čas porozumění, slibů
a předsevzetí. Přeji Vám hodně pohody a klidu a do nového roku 2016
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i profesním
životě.
Miloslav Stehno, starosta

zprávy
OÚ Lukavice

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 27. 11. 2015 v Lukavici.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKŘ/15/21881 o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje
2015.
2. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku od svazku obcí Centrum
Železných hor.
3. Smlouvu o plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované městem
Chrudim a poskytnutí dotace na dofinancování neinvestičních výdajů
příslušné ZŠ.
4. Zprávu o uplatňování územního plánu obce Lukavice, z jejíhož projednání vyplývá, že prozatím změnu č. 1 nebude obec Lukavice pořizovat.
5. Strategický rozvojový plán obce Lukavice.
6. Záměr prodat z majetku obce část p. p. 921/1 v k. ú. Lukavice.
7. Smlouvu č. 15239594 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na
akci „Svážíme bioodpad z obce Lukavice“.
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na
akci „Svážíme bioodpad z obce Lukavice“.
9. Složení inventarizační komise z členů kontrolního výboru pod vedením pana Josefa Doležala.
10. Výši poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2016 ve stejné
výši jako v roce 2015.

Projekt „Svážíme bioodpad z obce 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 2 045 823 Kč a Obec Lukavice
obdržela dotaci ve výši 1 835 236 Kč. Domovní kompostéry o obsahu
900 litrů, budou na základě smlouvy o výpůjčce a protokolu o předání a převzetí kompostéru, dodány zdarma do každého čísla popisného.
Smlouva bude uzavřena na dobu pěti let. Po této lhůtě se kompostér
stane majetkem uživatele. V protokolu o předání a převzetí kompostéru
je třeba uvést parcelní číslo, na kterém bude kompostér umístěn. Pokud
uvedené parcelní číslo neznáte, dohledáme ho v nahlížení do katastru
nemovitostí na stránkách českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(www.cuzk.cz). Kompostér je vhodné umístit na veřejně nepřístupném
místě, aby bylo zabráněno jeho případnému zcizení, nebo poškození
cizím zaviněním.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebudeme
v roce 2016 navyšovat (tj. 500 Kč/poplatník a úlevy od poplatku dle
platné vyhlášky). Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu budou 26. 3. 2016 a 1. 10. 2016. Bioodpad, který nebudete doma
kompostovat, bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů a následně
odvezen do kompostárny.
Za opravy místních komunikací v Lukavici a ve Výsoníně byla
z rozpočtu obce vynaložena částka 4 433 686 Kč. V roce 2016 počítáme
s pokračováním oprav místních komunikací.
Miloslav Stehno, starosta

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám předložila údaje o rozpočtových příjmech naší obce (pro porovnání a informaci), neboť současný trend předpokládá stále větší zpřístupňování informací pro Vás, občany.
Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a v současné době
nevyužívá žádných úvěrových produktů. Informací není nikdy dost a
výdajová stránka rozpočtu nejen naší obce se odvíjí od té příjmové,
proto Vám předkládám údaje za posledních 6 let pro porovnání. Níže
uvedená tabulka dokumentuje skutečnou situaci na příjmové straně rozpočtu.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 31. 8. 2015 v Lukavici.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu na dodávku techniky a materiálu na akci „Svážíme bioodpad z obce Lukavice“ s firmou AGROMETALL s.r.o., Nový Dvůr
938, 538 03 Heřmanův Městec.
2. Dodatek Programu obnovy venkova na rok 2016 na akci oprava místní komunikace.
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nější písčité pláže, proplouvali jeskyněmi, kde nymfa Kalypsó věznila
7 let ubohého Odyssea. Na závěr našeho pobytu jsme opět navštívili
letiště ve Vallettě a letadlem společnosti Air Malta se šťastně vrátili na
letiště do Prahy. Pro mnoho dětí to bylo poprvé, kdy letěly letadlem,
spatřily moře a mohly se v něm vykoupat, naslouchat šumění vln, obdivovat jeho nádheru, barvy a proměny.

					
Nejvýznamnější zdroj příjmů naší obce jsou daňové příjmy,
které obsahují především výnosy z daní fyzických, právnických osob,
z DPH, z nemovitých věcí, z místních poplatků (např. poplatek ze psů),
ze správních poplatků aj.
Nedaňové příjmy představují především příjmy z poskytování
služeb, z pronájmu pozemků, ostatních nemovitostí, příjmy z úroků,
z pojistných náhrad aj. Kapitálové příjmy tvoří příjmy především z prodeje pozemků a ostatního dlouhodobého majetku.
Přijaté dotace jsou představovány inkasovanými transfery investičního či neinvestičního charakteru (transfery ze státního rozpočtu,
od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti, z rozpočtu krajů).
Vyšší přijaté dotace v roce 2013 se týkaly především rekonstrukce mateřské školy, analýzy rizik vlivu důlní činnosti na podzemní vody a na
řeku Chrudimku a dotace v programu obnovy venkova od Pardubického kraje, výše jednotlivých dotací jsou uvedeny v následující tabulce,
opět v tisících Kč.

Pedagogičtí pracovníci se zapojili i do dalšího projektu, v rámci kterého jsme navštívili školu ve španělské Valencii a pokoušíme se
rozvíjet další formy spolupráce v budoucích projektech. Naše žáky čeká
také výuka angličtiny mimo vyučování a pedagogické pracovníky semináře v oblasti angličtiny a polytechnické výchovy.

Školní Ekotým
Jedním ze základních pilířů našeho školního vzdělávacího programu je environmentální výchova. Ve škole pracuje školní Ekotým.
Žáci mají mnoho úkolů, které samostatně plní. Starají se například
o měření teploty vzduchu ve třídách, spotřebu energie, spotřebu vody,
sledují množství zbytků, které jsou ve školní jídelně. Vzdělávání v oblasti ekologie je velmi perspektivní pro každého člověka. Školní Ekotým se zúčastňuje mnoha ekologických aktivit. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Litter Less, který se zabývá odpady. Odpad je
věčným průvodcem lidí. Každý z nás jej produkuje. Jde o to, co se s ním
děje a jakým způsobem se ho zbavujeme, jak ho likvidujeme nebo recyklujeme. Víme, že biologický odpad ze zahrad se nepálí. Neobstojí ani
argument, že tak to dělali naši prarodiče. Hospodaření s odpady je dnes
někde úplně jinde. Na školní zahradě máme již umístěný kompostér a
veškerý biologický odpad kompostujeme. Na jaře 2016 nás opět čeká
obhajoba titulu Ekoškola. Nebude to vůbec jednoduchý úkol.

Přeji Vám krásné vánoční svátky a do nového roku hlavně
hodně zdraví Vám i Vašim rodinám.
Andrea Rohlíková

Základní a mateřská
škola Lukavice
Vážení a milí čtenáři,
všechny vás zdravíme na stránkách obecního Zpravodaje.
V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Pozvání přijal
pan starosta naší obce Miloslav Stehno a členky SPOZu paní Liduška
Makešová a Marie Pytlíková. Ve škole jsme přivítali 11 prvňáčků. Všem
přejeme mnoho úspěchů na jejich vzdělávací cestě. Školu v tomto školním roce navštěvuje 60 žáků. Děkujeme všem rodičům za důvěru, s níž
svěřují své děti právě do naší základní školy. Mateřskou školu v tomto
školním roce navštěvuje 54 dětí ve dvou třídách. Pan starosta předal
všem pedagogickým i nepedagogickým pracovnicím malou pozornost
a popřál mnoho úspěchů v novém školním roce.
V tomto školním roce nás čekají nové a náročné úkoly. Zapojujeme se do různých projektů. Hned v polovině září odletěla skupina dětí
na jazykový kurz na nádherný ostrov Malta. Většina dětí letěla poprvé
letadlem a samotný let pro ně byl velkolepý zážitek. V exotické Vallettě
děti absolvovaly intenzívní jazykový kurz, který by je měl motivovat
k dalšímu učení angličtiny. Děti si uvědomily, že angličtina je pro komunikaci opravdu důležitá. Všechny děti obdržely certifikáty, kde mají
vyznačený stupeň znalosti angličtiny. Na ostrově Malta je angličtina
jedním z úředních jazyků. Dopoledne jsme byli vždy ve škole a odpoledne jsme trávili u moře. Ubytováni jsme byli v hotelu The Windsor. Skvělé byly nejen snídaně, ale i večeře. Na výběr bylo formou
švédských stolů množství vynikajících zeleninových salátů, teplých
pokrmů, melounů, ovoce, dezertů a zmrzliny. Víkend na Maltě byl ve
znamení výletů. Poznávali jsme ostrov Malta, navštívili jsme obří akvá
rium, nejkrásnější pláže s bílým pískem, koupali jsme se v křišťálově
čisté vodě, potápěli se na skalnatých plážích, trajektem pluli na sousední ostrov Gozo. Navštívili jsme nejkrásnější památky ostrova, nejúžas-

Okénko do mateřské školy
V mateřské škole se setkává 54 dětí. V září a říjnu se děti seznamovaly s novými kamarády, s novým prostředím. Pokud to bylo možné,
trávily čas na zahradě, poznávaly okolí mateřské školy. Zhlédly několik
divadelních představení. Na konci října jsme se vypravili na týdenní pobyt na středověký hrad Svojanov. Těšili jsme se na krásnou a barevnou
okolní přírodu, na hluboké lesy, na hry a hradní strašidla. Vyzbrojeni
znalostmi o hradních strašidlech hlavních a strašidlech vedlejších jsme
se vydali na malé noční dobrodružství. Dokázali jsme svoji odvahu a
dokonce jsme na hradbách promluvili s Bílou paní. Každé ráno jsme
pod polštářem nacházeli zlaťák. Vyjedli a vypili jsme hradní šenk,
který byl plný vynikajících pokrmů i nápojů. Hradním strašidlům jsme
slíbili, že zase přijedeme. V listopadu děti uspávaly broučky. Na cestu
do pelíšku z listí jim posvítily barevnými lampiony. Začaly se blížit
nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Děti vyráběly ozdoby na stromek,
připravovaly stromek pro ptáčky na školní zahradu, učily se básničky
o zimě, sněhu, ledu a také vánoční koledy. Začátkem prosince jsme
se sešli na Čertovské diskotéce, kde jsme si zatančili s čerticí, hráli
jsme hry a soutěžili jsme. Mikuláš nám přinesl čokoládové překvapení.
Těšíme se na naše malé vánoční slavnosti, které budou pomyslnou třešničkou na dortu letošního roku. Děti vystoupí před Obecním úřadem
v Lukavici a také na Vánoční dílničce v mateřské škole.
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Kvapem se blíží konec roku. Zamýšlíme se nad tím, co se nám
v tomto roce podařilo, chystáme si plány na příští rok. Přeji všem občanům, čtenářům obecního Zpravodaje krásné a pohodové Vánoce, plné
lásky a pochopení, sounáležitosti, pevné zdraví v novém roce, mnoho
štěstí, úspěchů a spokojenosti.
			
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová, ředitelka

Turnaj v nohejbale

TJ SOKOL
Lukavice

V sobotu 5. září 2015 se na místním hřišti konal 1. Ročník turnaje v nohejbalu o pohár starosty obce Lukavice. Zúčastnilo se 6 družstev. Hlavní cena byla 100 piv. Hrálo se na dvou kurtech a občerstvení
zajišťovali jak pořadatelé, tak i firmy MAROKO Lukavice.
Na 1. místě se umístilo družstvo ze Svídnice – Mudroch,
Kudym a Kápička ml., 2. místo družstvo Nasavrky – Plíšek A., Jelínek a
Štangl, 3. místo obsadilo družstvo Lukavice – Boček, Mrázek a Carda.
Děkujeme starostovi naší obce, všem sponzorům, hráčům
o ostatním zúčastněným. Těšíme se na další ročníky. Z. Rožek a R. Moravec - pořadatelé
Jana Moravcová

Lukavický kahan v ideálním počasí ovládl Lukáš
Kourek, padl i absolutní rekord trati
13. září 2015
Lukavice - Tradiční silniční běh O lukavický kahan napsal
v letošním roce již své devětadvacáté pokračování. Přes 130 závodníků
si to rozdalo na různých vzdálenostech o titul, v hlavní kategorii slaví
Lukáš Kourek z Nového Města na Moravě
Již od dopoledních hodin si to na lukavické trati rozdávalo na
sedm desítek dětí a prakticky stejný počet dospělých. Za krásného počasí došlo na silniční trati k zajímavým časům, nejvíce oslavován je
Lukáš Kourek z Nového Města na Moravě. S časem 21:40 překonal
o více než půl minuty současný rekord Lukavického kahanu a nesmazatelně se tím zapsal do historie tohoto závodu. Druhý Lukáš Gdula na
něj ztratil prakticky minutu a půl, třetí Matěj Trávníček ještě o dalších
60 sekund více.
Výsledková listina:
dívky do 6 let: Simona Vavroušková (Chrudim)
chlapci do 6 let: Jakub Čermák (Lukavice)
dívky do 10 let: Barbora Urbánková (Škrovád)
chlapci do 10 let: Rostislav Groulík (Lukavice)
dívky do 15 let: Adéla Lorenčíková (Chrudim)
chlapci do 15 let: Václav Jaroš (Hradec Králové)
ženy do 34 let: Hana Homolková (Nové Město na Moravě)
ženy 35 a více let: Denisa Kozáková (Pardubice)
junioři: Zdeněk Zástěra (Lukavice)
hlavní kategorie: Lukáš Kourek (Nové Město na Moravě)

V. Pilař

DRAKIÁDA 11.10.2015
V neděli 11. října odpoledne uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 6. ročník drakiády. Ve větrném odpoledni draci létali vysoko. Pro děti a rodiče byl připraven teplý čaj a sušenky na zakousnutí.
Ke konci odpoledne byli draci vyhodnoceni. Ti nejhezčí, ručně dělaní, draci s nejdelším ocasem a ti, kteří vzlétli nejvýše. Každý účastník
si odnesl cenu a s dobrou náladou se vracel domů. Škoda, že se letošní
drakiády zúčastnilo jen 15 dětí.
Za T. J. Sokol Martin Paulus
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN 2015/2016
T.J. Sokol Lukavice
Pondělí:
17:00 – 18:00 aerobik pro děti (4-7 let)
Renata Blažková
18:15 - 19:15 chi-toning (pilates/powerjoga)
Jana Moravcová
19:30 - 20:30 aerobik
Jana Moravcová
Úterý:
16:00 - 17:30 HERNIČKA
( HLEDÁME MAMINKU, KTERÁ BY SE VĚNOVALA NEJMENŠÍM ve věku 1- 3 roky)
17:30 - 18:15 předškoláci všestrannost (4 - 6 let)
Petra Groulíková
18:15 - 20:00 stolní tenis
Vlasta Pilař

Ráno před poslední soutěží pracovaly nervy všech na plné obrátky. „Buďto dnes vyhrajeme nebo budeme nejhůře celkově třetí“. Na
poslední soutěž do Morašic dorazili i fanoušci z Výsonína, a ty přece
nemůžeme zklamat. Schválně jsme se přihlásili až na konec a adrenalin
rostl.
Velký potlesk fanoušků (a snad i konkurence) na startu před
výstřelem motivoval tým ještě víc…. Pak výstřel startéra Vráti Černovského, Pavlik našrouboval košík, Ivan spojil savice a zařval to svoje
„vodááá“, Tomáš spojil druhou savici do mašiny a vzal za plyn. Mezitím „Pildík“ a „Oťák“ vyběhli kupředu k terčům, „Šťovík“ si před
platem tradičně poskočil, zapojil hadice do „mazlika“ (rozdělovač) a
vyrazil za proudaři, a Peťan se svými „béčky“ hned za ním…. Časomíra
se zastavila na čase 23,06 sec. Na této ligové soutěži tento dosažený čas
stačil na 3. místo, ale počtem dnes nasbíraných bodů to za celý rok bylo
jasné vítězství. Takže když naši borci vyskočili v Morašicích na bednu
vítězů, měli opravdu co slavit.
Velké poděkování patří všem fanouškům, kteří nám přijeli fandit na poslední ligovou soutěž do Morašic, všem občanům, kteří nám
fandili po celý rok, všem závodníkům, kteří nám pomáhali doplnit
soutěžní tým, Obecnímu úřadu v Lukavici a společnosti HBM-WOOD
s. r. o. za finanční podporu.

Středa:
16:45 - 18:15 mladší žáci všestrannost (6 - 12 let)
P. Groulíková, S. Pilařová
18:15 - 19:15 cvičení žen s náčiním
Světlana Pilařová
Čtvrtek:
18:00 - 19:00 kompenzační cvičení
Mirka Nejtková
19:30 - 20:30 aerobik
DOČASNĚ ZRUŠEN
(předpokládaný začátek leden 2016)
Pátek:
18:15 - 19:30 stolní tenis
Vlasta Pilař
NA VÁŠ VŠECHNY SE TĚŠÍ CVIČITELÉ TJ SOKOL LUKAVICE
Změna programu vyhrazena.

PROCHÁZKA SE SVATÝM MARTINEM

A NA BEDNU VÍTĚZŮ NA ČÍSLO 3 SE LETOS
DOSTALY I NAŠE ŽENY.
Celý rok se držely v popředí ligové tabulky, sbíraly body, a
i když v Morašicích pro zradu na technice, měly neplatný pokus, tak na
celkovou bednu vítězů to také stačilo.
Oficiální vyhlášení ligových výsledků a předání finančních odměn proběhlo 30. 10. 2015 na Seči.
Týden po poslední soutěži, 10. 10. 2015 se uskutečnil Superpohár Hejtmana pardubického kraje, kde se utkali vítězové a vítězky
okresních lig (Chrudimské, Pardubické, Svitavské a Orlickoústecké)
mladí a starší hasiči, muži a ženy, a „přátelé“. Naši muži skončili druzí
o 2,87 sec. za pardubickou Čeperkou.
V nejbližších dnech nás čekají povinnosti sboru – připravit výroční valnou hromadu, připravit techniku na zimu, poklidit a po zhodnocení letošního roku naplánovat akce na rok příští….
Krásné Vánoce všem a hlavně hodně zdravíčka.
Šárka

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

KONEČNĚ SE TO POVEDLO
VÍTĚZOVÉ LIGY
Tento rok je po stránce hasičů důvodem k oslavám. Je to 90 let
od založení místního sboru a naši muži vyhráli letošní 20. ročník Otevřené ligy okresu Chrudim. Je to obrovský úspěch ve velké konkurenci
týmů z celého okresu…
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Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Prázdninové měsíce a září jsou pro hasiče hlavní soutěžní sezonou.
Dne 11. července družstva mužů i žen z Vížek vyrazila do Lukavice na Pohár starosty SDH. V konkurenci ligových týmů, které se
sjely na tuto soutěž, se muži i ženy umístili shodně na 5. místě.

Dne 1. 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 2. místo, Vížky mix
4. místo a mužům se povedlo potřetí v řadě zvítězit. Radost byla veliká a nebrala konce. Oslava vítězného hattricku se přesunula do Vížek
k hospodě a nikomu se dlouho domů nechtělo.
Dne 15. srpna jsme se zúčastnili oslav 130. výročí založení
SDH Nasavrky. Oslavy začaly průvodem, následovaly ukázky techniky.
Dne 29. srpna muži i ženy soutěžili o Pohár starosty Svídnice.
Muži obsadili 2. místo a ženy vyhrály. Hurá.
Ten samý den obě naše družstva startovala na noční soutěži
v Brčekolech. Ženy obsadily 6. místo a muži 19. místo.
Dne 5. září družstvo žen i mužů zápolilo O pohár starosty města
Chrudim. Na této soutěži zařazené do ligy okresu Chrudim pořádané na
ploché dráze jsme byli poprvé a nedopadlo to špatně. Ženy v konkurenci ligových družstev obsadily 8. místo a muži s časem pod 30 vteřin
skončili dvanáctí.
Okolo 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 opět s časem pod 30 vteřin, dokonce rekordním 28,08 vteřin, obsadili 15. 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 –
Celou sobotu bylo luxusní počasí a vydrželo i večer. Vížečtí
hasiči poseděli společně se sousedy, kamarády a jejich dětmi. Sešlo se
nás postupně 70 dospělých a 30 dětí.
Sportovní sezona byla již sice ukončena, ale pozvánka ze
Svídnice na noční soutěž historických stříkaček PS 8 nešla odmítnout.
Do Svídnice nakonec dorazila tři vížecká družstva. Muži, ženy a muži
starší doplněni letos přijatými mladíky. Ženy obsadily 3. místo, muži
2. místo a muži starší 7. místo.
Prvních pět družstev z každé kategorie postoupilo do druhého
kola. Toto druhé kolo ženy i muži vyhráli a do Vížek putovaly hlavní
ceny.
Dne 17. října družstvo mužů absolvovalo ještě posvícenskou
soutěž ve Škrovádě. Výsledek nic moc – 4. místo z osmi družstev. Tentokrát jsme už opravdu uložili techniku ke spánku a hadice na sušák.
Na posvícenský fotbálek jsme se do Vížek sešli v sobotu
24. října. Hrály proti sobě dva týmy po devíti hráčích.
V listopadu jsme sbírali staré železo, účastnili se školení strojníků JSDH a absolvovali kontrolu zazimování techniky, kterou provedl
velitel a strojník okrsku Mířetice.
V prosinci se uskutečnilo školení velitelů JSDH s naší účastí
v Chrudimi v požární zbrojnici a také byla svolána poslední valná hromada SDH Vížky v roce 2015. Hlavním bodem programu byla příprava výroční valné hromady, která je naplánována na 23. ledna 2016 na
Žumberku v kulturním domě od 15 hodin.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Mladí hasiči SDH Lukavice
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.
5. 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 1. místo, špunti
9. místo a starší byli 4.
20. 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. Letos byla opravdu hojná účast
v obou kategoriích. V kategorii mladší jsme obsadili 4. místo, špunti
byli na 11. místě. V kategorii starší jsme obsadili 7. místo.
4. října jsme jeli na pohárovou soutěž do Slatiňan, kde se soutěžilo pouze v požárním útoku. V kategorii mladší jsme obsadili 6. místo,
špunti byli na11. místě. V kategorii starší jsme obsadili 9. místo.
Naší poslední letošní soutěží byl závod požární všestrannosti,
který se konal 17. 10. v Brčekolech. 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 9. místo
ze 40 hlídek a družstvo starší obsadilo taktéž 9. místo. Odpoledne po
závodu požární všestranností proběhlo vyhlášení ligy v běhu na 60 m
překážek, kde se v letošním ročníku dařilo nejlépe Honzovi Pytlíkovi,
který skončil na 4. místě, Tomáš Vašák 7. místo, Milan Pytlík 11. místo,
Patrik Bakeš byl 11. ve svých kategoriích.
V letošním roce připravila odborná rada mládeže již 2. ročník
ligy v požárním útoku pro mladé hasiče. V celkovém hodnocení družstvo mladších skončilo na 5. místě, špunti na 14. místě z celkových
37 družstev a družstvo starší na 5. místě z 23 družstev.

Závěrem chci poděkovat všem členům soutěžních družstev za
tuto pro nás nejúspěšnější sezonu.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně prožité
Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2016.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Chtěl bych poděkovat dětem za předvedené výsledky za celou
sezónu a poděkovat za přípravu dětské soutěže. Všem bychom chtěli
popřát krásné a klidné svátky Vánoční a do nového roku pevného zdraví
a vykročte s úsměvem.
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Za mladé hasiče J. Čechlovský

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví v roce 2016.

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
POSVÍCENÍ VE VÝSONÍNĚ
Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
dovolte mi, prosím,abych se s Vámi podělila o zážitky z výsonínského posvícenského odpoledne a večera.
Sobota 5. září se v letošním roce stala posvícenským dnem,ve kterém se sešli dospělí i děti u Hájků na zahradě, aby si zasoutěžili, poseděli se sousedy a užili si legrace v krásném ještě letním dni.Toto vše
se v plné míře naplnilo. Děti chodily na chůdách, házely na cíl, řešily
labyrinty, skákaly v nafukovacím hradě, v pytlích či hrály petank nebo
zápasily ve skafandrech. To samé si mohli vyzkoušet dospělí a také
toho náležitě využili. Příjemné bylo i posezení u čaje či kafíčka s přáteli, sousedy nebo prostě s ostatními přítomnými.
Velké poděkování patří nejen obecnímu úřadu za pomoc při přípravě této akce, ale zejména rodině Hájkovy za půjčení zahrady, přípravě
soutěží a vzornou starost o občerstvení pro hosty. Prostě to bylo SUPER.
Večer jsme se sešli v motorestu Skalka, kde hrála k tanci i poslechu hudební skupina SHARM. Byli jsme přesvědčeni, že se vzhledem
k propagaci i příznivému počasí sejde více lidí. I když nebylo plně obsazeno, přesto, kdo přišel a chtěl, prožil pěkný večer.
Posvícení ve Výsoníně (a věříme, že i jinde) bylo důkazem, jak je
hezké se v dnešní těžké a uspěchané době sejít, popovídat si a od srdce
se zasmát. A tak to má být.
		
		
Za Sdružení občanů Výsonína Jana Louvarová

Životní jubilea našich spoluobčanů za třetí čtvrtletí: Jaroslava
Hochová - Výsonín, Roman Trunec, Miroslav Král, Zuzana Beksová,
Marie Jeřábková, Dobroslav Marek, Stanislav Hájek, Jaroslava Bakešová, Marie Dušková, Marie Stehnová - Vížky, Alena Dolanová, Vlastimil
Profous - Radochlín, Zdenka Trnovská - Výsonín, Marie Janečková Výsonín.
Životní jubilea našich spoluobčanů za čtvrté čtvrtletí roku 2015.
Martin Bakeš, Vladimír Krčil - Vížky, Věra Dolanová, Josef Hrubý,
Marie Vašková, Jindřich Horáček, Milan Roztočil, Stanislava Rulíková,
Marie Tlustošová, Zdenka Kučerová, Alena Pilná
Členky sboru pro občanské záležitosti jubilanty navštívily
s dárkovým balíčkem a přáním zdraví, pohodu a spokojenost do dalších
let.
Všem našim spoluobčanům přejeme, aby vánoční svátky
prožili v pohodě v kruhu svých blízkých. Do nového roku přejeme to,
co člověk nejvíce potřebuje zdraví a co je důležité lásku, spokojenost
a porozumění.

VZPOMÍNKA
Věřte mi, že je těžké napsat několik řádků o člověku, o kterém by
se dala napsat celá kniha. Ano chci vzpomenout na Ivana Pytlíka, který
nás velice zarmoutil svým nečekaným odchodem z tohoto světa.
Je to jako včera, kdy jsme se jako mladí scházeli, měli dobrou partu
a pro ostatní spoustu dobrých věcí udělali. Pak už přišel skutečný život,
měli rodiny, radosti i starosti. Ale to nám nebránilo tomu, abychom při
setkání prohodili pár slov a zavtipkovali. Ivan si z každého uměl udělat
legraci, ale kdo ho znal, s úsměvem mu jeho legrácky oplácel. Dovedl
pomoci, poradit, mnoho dobrého pro člověka udělat.
Nezapomenutelný už zůstane jako vodník v Pohádkovém lese.
Dlouhá léta jsem byla „ paní vodníkovou“ a součástí jeho hereckých
výstupů s dětmi. Věřte, stálo to za to. Bohužel, toto vše už zůstane jen
ve vzpomínkách a ztěží se tomu dá uvěřit. Nestačili jsme mu poděkovat
za léta předsedování ve Sdružení, spoustu vykonané práce a zejména za
lidskost a kamarádství.
Ivane, díky. Budeš nám chybět.
		
		
Za Sdružení občanů Výsonína Jana Louvarová

Sbor pro občanské
záležitosti
Slavnostní zahájení nového školního roku 2015/2016 dne
1. září. Zahájení byl přítomen pan starosta Miloslav Stehno a členky
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ v Lukavici. Do prvního postupného ročníku nastoupilo 11 nových školáků.
Vítání občánků: na obecním úřadě jsme slavnostně přivítali
a do společenské kroniky obce byla zapsána jména nových občánků:
Sofie Součková, Ferdinand Štarha, Adam Kňava.
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Nejstarší občanka naší obce paní Věra Pánková oslavila 94
narozeniny a paní Marie Pilařová 91. narozeniny. Naše členky všechny
jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem a přáním zdraví, spokojenosti
a pohodu do dalších let.
L. Makešová

Děkuji všem účinkujícím z MŠ a ZŠ Lukavice za přípravu pěkného vánočního vystoupení, během něhož si všichni přítomní mohli zazpívat. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ať už se jednalo
o zdobení stromu, přípravu technického zázemí, výrobu keramických
ozdob pro děti či realizaci doprovodného programu pro nejmenší. V neposlední řadě patří dík také celému cateringovému týmu. A samozřejmě děkuji přítomným, které neodradilo počasí a na rozsvícení stromku
dorazili.
Doufám, že jste si všichni alespoň na chvilku užili atmosféru
blížících se Vánoc a věřím, že se uvidíme 20. prosince na vánočním
koncertě v kostele svatého Jakuba v Práčově.

Dne 18. 7. 2015 se na území obce Lukavice konala
historicky první svatba.

Milan Netolický, starosta SDH Svídnice

Z fotografické série - Pohledy do uplynulých časů.

Lukavička, foto: Pavel Čermák
Snoubenci Jana Blehová a Aleš Korbel se rozhodli spojit oficiálně svoje životy a to na pozemku svého domu v Lukavici. Jejich
rozhodnutí bylo zpečetěno slovy paní místostarostky Dagmar Krčilové
a kontrolu nad celým aktem prováděla matrikářka z Chrudimi paní Jana
Andrýsková.
Přejeme novomanželům hodně životního štěstí!!

Místo sněhu padaly dešťové kapky, ale i přesto
byly ve vzduchu cítit Vánoce

Univerzita třetího věku hlásí - končíme studium
a 26. 1. 2016 máme v Praze promoci

Koledy, vůně svařáku, zkrátka pravá atmosféra začínajícího
adventu a blížících se Vánoc. Škoda jen, že místo sněhových vloček
bičovaly zemi dešťové provazy. Člověka pak pohlcuje téměř beznaděj,
když se zdá, že týdny příprav zkazí rozmar počasí. Když jsme kolem
čtvrté stavěli před hasičárnou stany, doufal jsem, že alespoň někdo
přijde. Když se o hodinu později začalo prostranství před svídnickým
obecním úřadem zaplňovat lidmi, měl jsem radost. Nejen za sebe, ale
i za účinkující z MŠ a ZŠ Lukavice, kteří si pro nás připravili půlhodinový program plný vánočních zpěvů, doplněný o klasický vánoční
příběh o narození Ježíška. A když po programu dospělí popíjeli svařák a
děti zdobily perníčky, vymalovávaly obrázky či pouštěly lodičky, viděl
jsem, že jsme celou akci nepořádali nadarmo.

Studenti VU3V shlédly 7.prosince poslední přednášku tématu
Barokní umění v Čechách.
Pokud splní všechny podmínky řádného ukončení studia - vyhotoví správně poslední závěrečný test, vyrazí do Prahy na půdu České
zemedělské univerzity, kde budou při slavnostním ceremoniálu promováni.
Studenti, kteří budou promováni:
Bakešová Jaroslava
Beksová Zuzana
Čechlovská Miloslava
Kroutil Josef
Kroutilová Marie
Paulusová Hana
Šťovičková Věra
Štveráková Ludmila
Zářecká Marie
Promocí však studium nemusí končit, studenti mohou pokračovat v dalším cyklu přednášek. Pro letní semestr si vybrali Dějiny oděvní
kultury - 2. díl.
Přeji všem studentům Univerzity i občanům naší obce krásné
svátky, rozzářené oči dětí u vánočního stromku, radost, lásku a pevné
zdraví v příštím roce.
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Bc.Dagmar Krčilová

Fotovzpomínka na odpočinkový víkend v Bešeňové.

Sbor dobrovolných hasičů Lukavice
Vás srdečně zve na

Výroční valnou hromadu SDH
která se koná 9.1.2016 od 17.00 hodin
v Lukavici v restauraci Na Křižovatce
účast v uniformách

Sbor dobrovolných hasičů Lukavice pořádá

20.února 2016
tradiční

HASIČSKÝ PLES
s bohatou tombolou v restauraci Na Křižovatce
hudba skupina Chorus

LUKAVICKÝ ČAJ O PÁTÉ
s adventním tvořením Hanky Kropáčkové

KULTURNÕ A äKOLSK¡
KOMISE O⁄ POR¡D¡

26.11. se na obecním úřadě v Lukavici konal odpolední čaj
o páté. Při prvním setkání jsme měli čest poznat šikovné ruce paní Hanky. Ukázala nám styly a triky při výrobě adventní výzdoby a každý,
kdo přišel, mohl si domů odnést vlastnoručně vyrobený adventní věnec
či stromeček. Záměrem Lukavických odpoledních čajů O páté je zvát
zajímavé osobnosti, které nám mohou být inspirací. Pokud by jste měli
na někoho takového tip, dejte nám prosím vědět (777670670).
Děkujeme Hance za čas a cenné zkušenosti!
Dagmar Krčilová, místostarostka

V SOBOTU 12.3.2016
OD 20.00 HOD.

bohat·
tombola

LUKAVICE
v restauraci Na Kriûovatce

k tanci
a poslechu
hraje
KAREL
HABAL

TJ Sokol Lukavice pořádá

Dětský karneval
v neděli 13. 3. 2016 od 14:00 hod.
v restauraci Na Křižovatce
hraje kapela Rytmus K. Habala

MS LUKAVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

POSLEDNÍ LeC
TRADIČNÍ

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.

KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 26. 12. 2015 VE 20.00 HOD.
V HOSTINCI NA KŘIŽOVATCE V LUKAVICI

Redakční rada:
Ing. Jiří Čechlovský MBA, Petr Dolan, Helena Kapitolová,
Miloslav Stehno, Bc. Dagmar Krčilová
Příští číslo vyjde: 3/2016, uzávěrka do 20.3.2016

HUDBA: MTO - p.BERAN

MYSLIVECKÁ TOMBOLA

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz

