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zprávy
OÚ Lukavice

U základní školy je umístěn bílý kontejner na textil, obuv
a hračky. Do tohoto kontejneru můžete odkládat použité (případně
i nové) oděvy a obuv, které jsou však stále nositelné.
Hračky mohou být odkládány jak měkké, tak tvrdé, opět
však ve stavu, kdy je lze ještě ke hraní použít. Uvedené komodity
odkládejte do kontejneru čisté a zabalené. Komodity nesmí obsahovat stopy ropných látek a zeminy a nesmí být mokré, plesnivé nebo
zteřelé.
Do kontejnerů prosím neodkládejte průmyslové odstřižky
látek.
			
Miloslav Stehno starosta obce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Všem sponzorům
a hostům, kteří přispěli na zdárný průběh obecního plesu, který se
konal 12.3.2016 v restauraci Na Křižovatce.
Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu
řešíme umístěním volně stojících velkoobjemových kontejnerů, do
nichž je možné odkládat bioodpad, jak z údržby veřejného prostranství, tak ze soukromých pozemků.

2. Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích
z rozpočtu Pardubického kraje
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2006426/VB/2,
Lukavice, p. Dolan, parc. č. 414/3, KNN
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2007143/VB/2,
Lukavice, p. Kulhavý, parc. č. 361/2, KNN
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-2008024/
VB/01, Lukavice, p. Paseka, par. č. 252/7, KNN
6. Poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Domovu na rozcestí Svitavy.
(umístěn pan Ladislav Břicháček)
7. Záměr odprodat část p.p. 913/2, k.ú. Lukavice (zaploceno
u st.p.18)
8. Prodej pozemků (st.418, 921/3, 921/4), k.ú.Lukavice oddělených
GP 639-32/2016 paní Evě Žatecké, Lukavice 218 za 150,-/m2
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Základní a mateřská
škola Lukavice
Vážení a milí čtenáři,
nový rok 2016 jsme začali tradiční obchůzkou tří králů.
Kašpar, Melichar a Baltazar nám přišli popřát na samém začátku
nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a pohody. Vánoční čas skončil a na nás čekaly nové úkoly.
První lednový týden jsme pozvali do školy všechny rodiče
a přátele naší školy. Uspořádali jsme Týden otevřených dveří. Kdo
chtěl, mohl se zúčastnit školního vyučování. Pozvali jsme i děti
z mateřské školy, aby si vyzkoušely role prvňáčků. Děti si prohlédly všechny třídy a už se moc těší na zápis. U zápisu jsme přivítali
14 malých školáčků. Ráda bych poděkovala paní Lidušce Makešové a Jaroslavě Teznerové ze Sboru pro občanské záležitosti, které
nám již tradičně pomáhaly s organizací a administrativou zápisu.
Dětem přinesly drobné dárky. Děkujeme všem rodičům za důvěru a
vážíme si toho, že se rozhodli právě pro naši školu.
Na konci ledna jsme se společně s rodiči vypravili do
knihovny slatiňanského zámku. Prvňáčkové byli slavnostně pasováni na rytíře čtenářského řádu a pak si převzali svoje první vysvědčení.
V únoru jsme si vychutnali jarní prázdniny, pobavili se na
školním karnevalu, navštívili chrudimské divadlo, kde jsme zhlédli
pohádku.
V březnu jsme se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan. Výsledky našich žáků byly velmi dobré. Vynikajícího výsledku dosáhla Michala Tvrzická, která se svými 110 body
skončila na 2. místě v rámci okresu Chrudim v kategorii Klokánek.
Srdečně blahopřejeme, je to velký úspěch.
Náš divadelní soubor Lukavánek vystupoval na přehlídce
mateřských škol Mateřinka v Chrudimi a v Holicích. Vystoupení
jste mohli zhlédnout také v Lukavici na Jarním pohádkovém podvečeru. Poděkování patří paní učitelce Janě Louvarové za celoroční
vedení souboru, všem dospělým členům souboru a také všem dětem, které vzorně reprezentují naší školu a obec.
Ve škole proběhla vernisáž výtvarných děl našich žáků. Vytváří výzdobu chodby a jídelny. Na konci března jsme si připomněli
Den učitelů tradiční dramatizací pohádek a pověstí.

TJ SOKOL
Lukavice

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného
dne 29. 12. 2015 v Lukavici.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet obce Lukavice na rok 2016 s příjmy 9000000,- a výdaji
9000000,2. Příspěvky jednotlivým organizacím na činnost v roce 2016:
SDH Lukavice – 90.000,SDH Vížky – 50.000,SDH Výsonín – 58.100,SOVA Výsonín – 10.000,TJ SOKOL Lukavice – 50.000,Svaz tělesně postižených místní organizace Slatiňany – 3.000,Svaz diabetiků místní organizace Slatiňany – 3.000,3. Dodatek č.3 ke smlouvě č.0-25/2011 na zajištění svozu, třídění,
recyklace a odstranění komunálního odpadu
4. Smlouvu o nájmu nebytových prostor ve Výsoníně od 1.1.2016
do 31.3.2016 hudební skupině III. Cenová Bítovany
5. Přijetí daru ve výši 12.500,- pro ZŠ a MŠ Lukavice pro realizaci mezinárodní odpadové kampaně „Literr Less“ od dárce
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1
6. Rozpočtové opatření č.5
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Žádost o pacht obecních pozemků, žadatel Robin Dvořák, Výsonín 2

Do volně stojících velkoobjemový kontejnerů na bioodpad
patří:
- kompostovatelný odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí,
dřevní štěpka)
- odpady ze záhonů, spadané ovoce
- kuchyňský bioodpad rostlinného původu, čajové sáčky, kávová
sedlina
- nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina a jejich zbytky
- hlína z květináčů
- piliny
- drobné větvičky
Do volně stojících velkoobjemový kontejnerů na bioodpad
nepatří:
- směsný komunální odpad
- tekuté zbytky potravin (nápojů)
- sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání
- plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly
- tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie
- textilie, kůže, vlna, dřevo (mimo štěpky)
- papír, noviny apod.
- uhynulá zvířata a živočišný odpad
- jiné biologicky nerozložitelné odpady
- pneumatiky a autodíly

Školní Ekotým, obhajoba titulu Ekoškola
a mezinárodní projekt Litter Less
Jedním z pilířů našeho školního vzdělávacího programu je
ekologická výchova. Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy je důležité pro každého člověka. Každému by mělo záležet na
tom, aby žil ve zdravém prostředí, které nebude plné jedovatých
koktejlů škodlivin zamořujících vodu, ovzduší i půdu. Školní Ekotým se zúčastňuje různých ekologických aktivit, exkurzí, mezinárodních projektů, činností a soutěží.
Zelenou vlajku Ekoškoly můžete vidět vlát na budově školy.
V letošním roce budou muset členové Ekotýmu mezinárodní titul
znovu obhájit. Není to snadný úkol. Tak nám držte palce, ať se nám
to podaří.
Na konci května se Ekotým opět vypraví na dobrodružnou
Expedici Šumava 2016. Vyzkoušíme si žít tak, jak žili naši předkové před mnohými lety na chalupě uprostřed hlubokých a tajemných
lesů, kde není dodnes zaveden elektrický proud, není tam ani televize, ani internet. Není tam ani žádný servis, takže budeme muset
spoléhat jen sami na sebe. Vyzkoušíme si žít v 1. zóně Národního
parku Šumava, vydáme se po stopách krále Šumavy po bezedných

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného
dne 24. 3. 2016 ve Vížkách.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje na období od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016

Pro domácí kompostování si můžete pořídit zdarma na
základě smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéry
o objemu 900 litrů. Kompostéry si můžete vyzvednout na obecním
úřadě.
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Dne 12. února se ve Švihově konala výroční valná hromada okrsku Miřetice. Z našeho sboru bylo přítomno osm členů. Programem
bylo bilancování roku 2015 v rámci okrsku.
Dne 12. března se konal Obecní ples v Lukavici. Na tomto plese,
který jsme pomáhali organizovat, se při výborné hudbě bavilo devět
našich členů.
Dne 18. března proběhlo školení členů JSDH v Lukavici. První
pomoc školila vrchní sestra RZP Jana Sobotková. Naše účast byla
šest hasičů.
Dne 15. dubna se uskutečnilo další školení členů JSDH v Lukavici. Bezpečnost práce u zásahu školil velitel stanice HZS Chrudim
mjr.Mgr. Petr Drápalík. Byli přítomni tři naši členové.
			
Za SDH Vížky Pavel Venzara

rašeliništích a slatích. Kromě toho budeme opět monitorovat vodu
ve Vltavě, budeme provádět jednoduchá fyzikální měření, zaznamenávat je. Třešničkou na dortu bude tradiční raftování na Vltavě.
Znovu jsme se zapojili do mezinárodního projektu, který
se zabývá odpady. Množství odpadu je opravdu alarmující. Všude
skládky. I my se snažíme o to, aby se naše krásná planeta neproměnila v jedno obrovské smetiště, snažíme se rozumně hospodařit s
odpady, monitorovat množství a druhy odpadu, redukovat množství.
		
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka

Duben je veselý měsíc
Zelený měsíc duben začal v pátek prvního. Tento den je
prostě veselý, protože je „Apríl.“ Všichni se rádi smějeme dobrým
vtipům a veselým žertíkům. A co že se vlastně stalo? Na letošního 1. dubna jsme na hnízdní podložce na nepoužívaném komíně
střechy školy objevili čápa. Že by přiletěl a opravdu se uhnízdil?
Čáp se ale celý den ani nepohnul. Byl 1. duben, začínal ten veselý
měsíc, tak i my jsme se smáli umělému čápovi. Najít autora veselého žertíku nebylo snadné, ale nám se to s nasazením všech tajných
agentů podařilo. Děkujeme za čápa, který nám ozdobil komín školy
a jako poděkování jsme autorovi žertíku poslali v ručně pleteném
košíku 4 vejce, která ten čáp snesl. Milane a Milánku, děkujeme do
Výsonína.
Duben je prostě veselý měsíc plný smíchu. Tak až pojedete
nebo půjdete kolem naší školy, podívejte se nahoru na střechu a
určitě se usmějete.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení spoluobčané,
v sobotu 30. 4. provede v obci Sbor dobrovolných hasičů
Lukavice

sběr papíru a železného šrotu

Vítání občánků
Na obecním úřadě byli slavnostně přivítáni a do společenské
kroniky zapsána jména nových občánků: Justýna a Jakub Rožkovi,
Kryštof Horák.

Nastávají slunečné jarní dny a my se již těšíme 24. dubna na
výlet do Prahy na muzikál „Mýdlový princ“.
Před námi je ale naše největší a nejznámější akce, a to Pohádkový les.V letošním roce se uskuteční 25.června. Těšíme se, že
se s Vámi mnohými v Pohádkovém lese opět setkáme a prožijeme
společně další příjemné odpoledne.
Nashledanou na stránkách příštího čísla Zpravodaje se těší
za Sdružení občanů Výsonína Jana Louvarová.

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea za první čtvrtletí roku 2016. Helena
Dubská, Milan Dubský, Martin Zita, Luboš Rulík, Josef Borovský,
Iva Klimendová, Miroslav Motyčka, Jiří Klimenda, František
Čechlovský, Milan Dostál, Marie Dubská, Marie Rulíková, Milan
Šťovíček, Jana Roztočilová, Milada Mrázková, Růžena Netolická,
Blanka Foltýnová, Petr Zelený, Zdeňka Víšková, Josef Doležal,
Jaroslava Nováková, Marie Kroutilová, Miluška Mikulová, Růžena
Pártlová.
Nejstarším mužem naší obce je Ing. Vladimír Jeníček, který
15. března toho roku oslavil 90 narozeniny.
Členky sboru pro občanské záležitosti jubilanty navštívily
s dárkovým balíčkem a přáním zdraví, spokojenosti a pohody do
dalších let.

					
					

UDÁLOSTI
Tříkrálová sbírka ve Výsoníně

Prosíme spoluobčany, aby suroviny, které chtějí poskytnout, připravili před dům až v sobotu ráno.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
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
již podruhé 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 4. června 2016 v Loučkách u rybníka.

Fotografie koledníků z Výsonína napoví, že se tato akce vydařila a všem se líbila. Závěr Tříkrálové sbírky byl v restauraci na
Skalce, kde se připíjelo čajem na zdar a úspěch koledování.
			
Iva Janečková a Michal Pytlík

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
zima je za námi, přišlo tak dlouho očekávané jaro a my se
s Vámi chceme na stránkách obecních novin podělit o nové zážitky
z našeho sdružení.
Což takhle něco připravit pro děti? Pro nás v zimním období věc neobvyklá, ale přesto jsme zapřemýšleli a vymysleli turnaj
v PEXESU a ČLOVĚČE, NEZLOB SE ! Tato akce se uskutečnila
v sobotu 27.února od 15 hodin v restauraci „Skalka“. Neměli jsme
s touto akcí zkušenosti, ale myslím,že odpoledne proběhlo v srdečné hráčské atmosféře. Zúčastnilo se 25 hráčů, z toho 7 dospělých.
Z nejmladších zvítězil Filípek Vyčítal,v kategorii do 14 let Terezka
Hospodková a z dospělých Tomáš Suda.Výkon všech soutěžících
byl na konci odměněn nejen cenami, ale i potleskem všech přítomných.
O týden později,v neděli 6.března,se od 15 hodin opět na
„Skalce“uskutečnila oslava Mezinárodního dne žen. Této akci předcházela důkladná příprava. Každá členka sdružení doma upekla
něco dobrého, aby bylo pohoštění pro hosty na stoly. Oslavenkyně
dostaly jarní kytičku a vyvrcholením odpoledne se stalo vystoupení
divadelního souboru „Kvítko“ z Mladonovic pod názvem „Babovřesky“. Myslím, že všichni přítomní se velmi dobře bavili a nakonec si mohli zazpívat s muzikanty a zpěváky z Kvítka známé
lidové písničky. Milou návštěvou nás potěšil i pan starosta, který
nás seznámil s historií tohoto svátku a ke všem ženám mířilo i jeho
srdečné přání.

K 1. 1. 2016 čítá členská základna sboru 12 žen a 23 mužů.
Dne 9. ledna se tři naši členové zúčastnili výroční valné hromady
SDH Lukavice.
Dne 11. února jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že zemřel bývalý velitel okrsku Mířetice bratr Imrich Rondzik z SDH Svidnice.
Naposledy se s ním 19. února přišli rozloučit čtyři naši členové.
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L. Makešová

Zlatá svatba
Manželé Jaroslava a Oldřich Bakešovi oslavili 23. října
2015 50 let společného života. V tento významný den jim popřál
pan starosta a členky Sboru pro občanské záležitosti do dalších společných let zdraví, spokojenost a radost z každého nového dne.
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Výlet studentů Univerzity 3. věku
V neděli, 17. dubna navštívili studenti Univerzity 3. věku
ve Smiřicích zámeckou kapli Zjevení Páně, obešli barokní památky
Velkého náměstí v Hradci Králové a barokní zámek Choltice s kaplí
Svatého Romedia.
Počasí výletníkům přálo, dozvěděli se mnohé nové informace o barokních památkách a výlet si všichni užili.

Setkání se seniory
V sobotu 9. 4. 2016 se lukavičtí senioři setkali v místní
restauraci při zábavě, tanci i poslechu. Děti z naší mateřské a základní školy spolu se svými učitelkami připravily veselý program
plný písniček, veršů a tanečků, který zakončily rébusem.
Senioři si v něm vyzkoušeli, jak byli při sledování programu
pozorní a dostali za své vědomosti od dětí květiny.
K tanci a poslechu zahrálo duo Hájkovi z Pardubic. Kdo nechtěl tančit, alespoň si zazpíval a popovídal si s ostatními

První promovaní studenti Konzultačního
střediska Lukavice
V lednu se zúčastnilo devět studentů Univerzity 3. věku
promoce na České zemědělské univerzitě v Praze. Atmosféra byla
důstojná, dojemná a my můžeme být na naše první promované studenty právem pyšní!!
Na další - květnovou promoci se chystají další tři studentky.
Gratulujeme!
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TJ SOKOL
Lukavice
MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK
Sokol Lukavice uspořádal v březnu tradiční dětský karneval,
který se těší velkému zájmu dětí. Jako překvapení jsme letos
připravili návštěvu kouzelníka, který dětí učil kouzlit a poté
vyráběl pro děti zvířátka z nafukovacích balónků. Všechny děti
byly odměněny v tombole.

SLAVNÝ TRENÉR V LUKAVICI
T. J. Sokol Lukavice uspořádal na jaře k ukončení sezony
tradiční turnaj ve stolním tenise. Jako host se ho zúčastnil známý
trenér olympijské vítězky, rychlobruslařky Martiny Sáblíkové
pan Petr Novák. Že je velký bojovník ukázal i u zeleného stolu,
kde nestačil jen na Petra Součka.

VÝSLEDKY VE DVOUHŘE:
1. PETR SOUČEK
2. PETR NOVÁK
3. ALEŠ KORBEL
4. ZDENĚK MILČINSKÝ
5. JOSEF REMEŠ
6. ZDENĚK ROŽEK
7. VLASTISLAV PILAŘ
8. JOSEF ULRICH
VÝSLEDKY ČTYŘHRY:
1. SOUČEK, PILAŘ
2. REMEŠ, KORBEL
3. LOMŇANCÍK, NOVÁK
4. ULRICH, MILČINSKÝ

