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zprávy
OÚ Lukavice

- sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání
- plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly
- tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie
- textilie, kůže, vlna,
- větve, pařezy, dřevo (mimo štěpky)
- papír, noviny apod.
- uhynulá zvířata a živočišný odpad
- jiné biologicky nerozložitelné odpady
- pneumatiky a autodíly

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Všem sponzorům a
hostům, kteří přispěli na zdárný průběh obecního plesu, který
se konal 18. 3. 2017 v restauraci Na Křižovatce.

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.

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.

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.

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

Ve sběrné ohradě v Lukavici je umístěn kontejner na sběr odloženého jedlého oleje a tuku výhradně rostlinného původu
z domácností. Přepálené oleje a tuky výhradně rostlinného
původu je třeba přinést v uzavřených PET lahvích. Sběrem
tohoto odpadu významně pomáháte životnímu prostředí.
			
			
Miloslav Stehno starosta obce

Do volně stojících velkoobjemový kontejnerů na bioodpad
nepatří:
- směsný komunální odpad
- tekuté zbytky potravin (nápojů)
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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného
dne 29. 12. 2016 v Lukavici.

Základní a mateřská
škola Lukavice

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet obce Lukavice na rok 2017 s příjmy
9 800 000,- a výdaji 9 800 000,2. Příspěvky jednotlivým organizacím na činnost
v roce 2017
SDH Lukavice – 90000,SDH Vížky – 50000,SDH Výsonín – 55000,SOVA Výsonín – 10000,TJ SOKOL Lukavice – 45000,Svaz diabetiků místní organizace Slatiňany – 5000,3. Navýšení závazného ukazatele na rok 2016 „energie“
pro ZŠ a MŠ ve výši 30 000,4. Žádosti SDH Vížky a SDH Lukavice o změnu čerpání
poskytnutí finančních prostředků v jednotlivých
položkách v roce 2016
5. Odkup pozemků 453/2 a 455/8 v k.ú.Vížky za cenu
70,-Kč/m²
6. Inventarizační komisi ve složení Josef Doležal,
Ing. Andrea Rohlíková, Helena Kapitolová, Petr Dolan
7. Rozpočtové opatření č.3

Vážení a milí čtenáři,
nový rok jsme začali tradiční obchůzkou Kašpara,
Melichara a Baltazara. Popřáli nám všem na samém začátku
nového roku pevné zdraví, štěstí, pohodu a úspěchy v osobním i pracovním životě.
V lednu jsme do školy pozvali rodiče, prarodiče, přátele naší školy na Týden otevřených dveří. Mohli se podívat
do našich tříd a sledovat vyučování. Do školy jsme pozvali
také děti z mateřské školy, aby se společně s námi zúčastnily
vyučování. Děti si prohlédly všechny třídy a už se moc těší
na zápis, který v souladu s novou legislativou bude letos až
v dubnu.
Na konci ledna jsme se společně s rodiči prvňáčků
vypravili do knihovny slatiňanského zámku. Prvňáčkové
byli slavnostně pasováni knížetem Auerspergem, kněžnou
Vilemínou a rytířem Petrem, na rytíře čtenářského řádu a
pak si převzali svoje první vysvědčení.
V únoru jsme si vychutnali jarní prázdniny, zatančili
si 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.
Náš divadelní soubor Lukavánek vystupoval na přehlídce mateřských škol Mateřinka v Holicích. Vystoupení
jste mohli zhlédnout také v Lukavici na Jarním pohádkovém
podvečeru. Poděkování patří všem dětským i dospělým členům divadelního souboru, paní učitelce Janě Louvarové za
hledání nových námětů pro naše vystoupení, vymýšlení nových kostýmů, kulis a za celoroční vedení souboru. Pro děti
je hraní divadla obrovská zkušenost. Všichni společně vzorně reprezentují naši školu a obec.
Na konci března proběhla ve škole vernisáž výtvarných děl našich žáků, která tvoří výzdobu chodby a jídelny.
28. března jsme oslavili Den učitelů tradiční dramatizací
pohádek a pověstí. Děti si připravily kostýmy, namalovaly kulisy, naučily se dialogy a společně nám zahrály krásná
představení.
Začátkem dubna jsme si vychutnali „Noc s Andersenem.“ Přespali jsme ve škole s knihami a krásnými pohád-

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Žádost SDH Vížky o zakoupení požární stříkačky pro
hasičský sport

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 9. 3. 2017 v Lukavici.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-2008024/VB/1 Lukavice, p.Paseka, par. 252/7,
KNN
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-2008494/VB/1 Lukavice, p. Štarha, par. 394/31,
KNN
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-2008781/VB/03, název stavby Výsonín,
paní Günnerová, par. 147/4, KNN
4. Smlouvu o plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované městem Chrudim a o poskytnutí dotace na
dofinancování neinvestičních výdajů příslušné ZŠ
5. Poskytnutí příspěvku ve výši 4000,- Domovu na rozcestí
Svitavy (umístěn pan Ladislav Břicháček)
6. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Chrudim, příspěvek ve
výši 2000,7. Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software spisová
služba KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o., Mariánská
538, 470 01 Česká Lípa
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kami. Maminky a babičky nám upekly vynikající buchty,
bábovky, řezy na společnou snídani. Všem mnohokrát děkujeme. Ve škole jsme si upekli pohádkové čarodějnické prsty.
Začátkem dubna jsme za pomoci rodičů sbírali starý
papír, karton a hliník. Kontejner byl plný a my jsme si vydělali na vstupenky do chrudimského divadla. Učíme děti
nejen odpad třídit, ale také s ním hospodařit. Papírový a hliníkový odpad se dá prodat. Také do vaší schránky se dostane
kolem 100 kg papírových letáků za celý rok. Děti se seznamují s novými pojmy, vědí, co je to recyklace.
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.
Na konci května se školní Ekotým opět vypraví na
dobrodružnou Expedici Šumava 2017. Vychutnáme si osm
dní uprostřed tajemných hvozdů a bezedných rašelinišť. Budeme se učit přežít v přírodě, spoléhat sami na sebe, procvičíme orientaci v přírodě podle mapy. Vydáme se po stopách
krále Šumavy po rašeliništích a slatích. Závěr naší Expedice
bude patřit ekovodáckému pobytu na Vltavě.
V listopadu 2016 jsme začali realizovat projekt s názvem Naše škola. Tento projekt byl podpořen z evropských
fondů částkou 640 080 Kč. V současné době připravujeme
první monitorovací zprávu. Všichni učitelé se vzdělávají
v oblasti matematiky, českého jazyka, čtenářské gramotnosti, rozvíjejí své kompetence v oblasti sociálních dovedností
a komunikace.
		
		
		

TJ SOKOL
Lukavice
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Lukavice
Na jaře naše jednota pořádá pravidelně dvě akce - tou
první je turnaj ve stolním tenise pro místní hráče. Letos se
ho zúčastnilo 13 závodníků. Hrají se dvouhry i čtyřhry a
právě letos došlok překvapení ve dvouhře, kdy několikanásobný vítěz nepostoupil do finálové skupiny a tak o vítězství
v 9. ročníku bojoval b. Remeš a Korbel, který se stal vítězem, b. Remeš byl druhý a třetí místo obsadil b. Milčinský.
Čtyřhru která se hrála systémem každý s každým vyhrála dvojice b. Remeš a Pilař, na druhém místě byla dvojice
Souček- Lomňančík a třetí Ježek - Špás.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová			
ředitelka
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Druhá akce je určena našim nejmenším a je to pravidelný dětský karneval, na který jsme si letos pozvali moderátora, který akci řídil, pro děti měl připravené soutěže, tancování a malování na obličej. Pro děti byla také připravena
bohatá tombola, kde snad každý vyhrál.

A nyní bychom Vás chtěli pozvat na další naše akce.

30. dubna od 19 hodin

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na hřišti za obecním úřadem.
K tanci i poslechu bude hrát kapela Klondike.
Občerstvení zajištěno.

10. června

DĚTSKÝ DEN
Na hřišti za obecním úřadem.
Srdečně vás zveme.
					
V. Pilař

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
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Činnost sboru dobrovolných hasičů Lukavice byla v
roce 2017 zahájena výroční valnou hromadou, která se konala 7. ledna v hostinci Na Křižovatce. Výroční valná hromada zhodnotila uplynulý rok 2016. Jednou z významných
událostí minulého roku byl nákup dopravního vozidla. Stávající vozidla již nevyhovují a těžce se udržuje jejich technický stav. V loňském roce se začalo s jeho úpravou a touto
cestou bych chtěl mimo jiné poděkovat firmě Agrometall,
která nám uhradila náklady spojené s označením vozidla na
hasičské.
Vlastní činnost jsme zahájili tradičním hasičským
plesem, který se konal 11. února taktéž v hostinci Na Křižovatce. V nejbližší době a to 29. dubna pořádáme sběr železného šrotu a papíru. Do svých schránek obdržíte lístek,
který vás bude informovat, jak bude sběr probíhat. Všem,
kteří nás sběrem podpoří předem děkujeme.
Souběžně v měsíci březnu a dubnu probíhalo školení
členů zásahové jednotky v naší zbrojnici. Tématem školení
byla zdravotní příprava lektorovaná paní Janou Sobotkovou
ze záchranné služby v Chrudimi. Dalším tématem byl rozbor taktického cvičení mimořádné události dopravní nehody
osobního vozidla s autobusem u obce Medlešice, který provedl velitel centrální požární stanice v Chrudimi mjr. Mgr.
Petr Drápalík. V další části pokračovala přednáška vyhlášky
MV č. 34/2016 pojednávající o spalinových cestách při používání tepelných spotřebičů. Praxe ukazuje, že se vrátila
doba topidel na tuhá paliva a od začátku roku 2017 je již na
našem okrese třetina požáru v návaznosti na topidla a spalinové cesty. Posledním tématem bylo přeškolení strojníků
motorových řetězových pil za lektorské účasti Jana Štěpána.

Nový ročník soutěží zahájí nejdříve mladí hasiči
účastí na memoriálu Honzíka Kreminy ve Skutči dne 22.
dubna, kde je předpoklad účasti 1 družstva mladších a dvou
družstev starších. Dospělá družstva zahájí soutěže v požárním sportu 6. května prvním závodem ligové soutěže v Třemošnici. Věřím, že nás čeká opětovně dobrý rok s výbornými výsledky. Vždyť požární sport a hra Plamen jsou jedním
z prvků pro připravenost dětí a dospělých v nelehké práci
v dobrovolných sborech, které si vzaly do svého vínku pomoc ostatním, kdykoliv bude pomoc potřeba. Aby se dalo
pomoci, je k tomu potřeba vědomostí a fyzické připravenosti.
V začátku měsíce května proběhne pietní akce položením věnců u památníku padlých v první světové válce
u příležitosti osvobození naší vlasti od fašistické okupace.
Obracím se na naše členy o zajištění účasti, ať v uniformě,
nebo bez ní. Tento významný historický den našeho státu je
natolik významný, abychom jej důstojně oslavili.
			
			

sedm členů. Programem bylo bilancování roku 2016 v rámci okrsku.
V sobotu 4. března proběhlo v Chrudimi školení nového přístupu do centrální evidence členů.
Dne 7. března oslavila významné životní jubileum
sestra Dagmar Krčilová. K jejím narozeninám ji také přišli
blahopřát tři členové sboru.
Dne 10. března proběhlo školení členů JSDH v Lukavici. První pomoc školila vrchní sestra RZP Jana Sobotková.
Naše účast byla pět hasičů.
Dne 18. března se konal Obecní ples v Lukavici. Na
tomto plese, který jsme pomáhali organizovat, se bavilo devět našich členů.
V pondělí 27. března proběhlo v HZS Chrudim školení jednotek JPO V v používání aplikace Port.all.
Dne 31. března se uskutečnilo další školení členů
JSDH v Lukavici. Rozbor situace u zásahu školil velitel stanice HZS Chrudim mjr.Mgr. Petr Drápalík. Bylo přítomno
šest našich hasičů.
Druhý den ráno na apríla, také v Lukavici, byly od
osmi hodin školeny obsluhy motorových řetězových pil.
Školil Jan Štěpán a naše účast byla v počtu tři.

Starosta SDH Lukavice
Horský Zdeněk

e

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Za SDH Vížky Pavel Venzara

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA

Zveme vás na tradiční
Pohádkový les do Výsonína
v sobotu 20. 5. 2017
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.
Nejdůležitější akcí v prvním čtvrtletí roku 2017 byla
pro Sbor dobrovolných hasičů Vížky výroční valná hromada. Tato akce se poprvé uskutečnila v úřadovně hasičské
zbrojnice ve Vížkách. 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 3. června 2017 v Loučkách
u rybníka.
K 1. 1. 2017 čítá členská základna sboru 11 žen a 22
mužů.
Dne 7. ledna se tři naši členové zúčastnili výroční
valné hromady SDH Lukavice.
Dne 21. ledna oslavil významné životní jubileum bratr Stanislav Votava. K narozeninám mu přišli blahopřát tři
členové sboru.
Dne 17. února se ve Švihově konala výroční valná
hromada okrsku Miřetice. Z našeho sboru bylo přítomno

Všechny návštěvníky přivítá pohádková
babička a dědeček na kraji lesa za Výsonínem
již ve 13 hodin, pokračovat budou kolem rybníka Zaháje až na louku pod Radochlínem, kde je
bude očekávat nejen plno soutěží, občerstvení a
atrakcí, ale hlavně Perníková chaloupka s ježibabou, Jeníčkem a Mařenkou.

Srdečně vás zve a na vaši návštěvu se těší
Sdružení občanů Výsonína.

5

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spoluobčanů za I. čtvrtletí roku
2017
Michal Venzara, Zdeněk Kysela, Dagmar Krčilová - Vížky
Rudolf Schadek, Jana Hovorková - Radochlín,
Ilona Chvojková, Rudolf Bíško - Vížky, Ludmila
Štveraková, Miloslava Čechlovská, Vlasta Doležalová,
Josef Kroutil, Stanislav Votava - Radochlín, Josef Šustr
- Vížky, Dagmar Čechlovská, Vladislav Rulík, Františka
Mrkvičková, Růžena Pártlová - Vížky.
Jubilanty jsme navštívily s dárkovým balíčkem a přáním
zdraví a pohody do každého dne.
L. Makešová

Tříkrálová sbírka ve Výsoníně
Ve dnech 6.1. - 7.1. 2017 se opět uskutečnila Tříkrálová sbírka ve Výsoníně. Zúčastnili se jí Adámek a Kateřinka
Bokvajovi, Honzík a Terezka Crkalovi, Zuzanka a Terezka
Hospodkovy, Pavlínka a Verunka Marečkovy. Tentokrát nás
zaskočilo počasí. V sobotu slunce nádherně svítilo, sníh se
třpytil, ale teploměry ukazovaly - 17 ° C, přesto žádného
z koledníků taková zima neodradila.
Sousedé již na nás čekali, měli otevřené branky, připravené finanční dary do zapečetěných pokladniček a také
odměny pro koledníky ve formě sladkostí. Děti dostaly dárky od Charity Pardubice a 1.000,- Kč od OÚ v Lukavici na
dárky a občerstvení.
Tříkrálovou sbírku jsme ukončili v motorestu Na
Skalce, kde .jsme sponzorsky dostali čaj od majitele motorestu p. Marka.
Chtěla bych poděkovat všem sousedům za finanční
dary, všem sponzorům, maminkám Michaele Bokvajové za
nákup dárků, Radce Crkalové za odvoz koledníků, Michalovi Pytlíkovi, že nezklamal a opět doprovázel druhou skupinku koledníků.
Nyní Vám sdělím to nejdůležitější, kolik se vybralo.
Výtěžek Tříkrálových sbírek ve Výsoníně je rok od roku
vyšší. Letos se vybralo 5 568,- Kč. Když se podívám do
tabulky Tříkrálové sbírky Oblastní Charity Pardubice, je
Výsonín podle abecedy na posledním místě, ale podle výše
obnosu se řadíme před Staré Hradiště, Vinary, Trusnov,
Srnojedy, Rybitví, Brčekoly, Synčany, Rohoznice, Poběžovice, Ostřešany, Ostrov, Kostěnice, Jaroslav, Hrobice,
Dvakačovice, Dubany, Dřenice a další.... Letos se vybralo
pod záštitou Charity Pardubice celkem 1.009.447,- Kč. Tato
částka se věnuje na rozšíření ubytovacích prostor pro odlehčovací služby v Třebosicích a na další služby pro občany.
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Iva Janečková

Univerzita třetího věku hlásí
Právě máme za sebou desáty semestr, pět let fungování Virtuální univerzity třetího věku v Lukavici a tak je na
místě malé ohlédnutí, jak to všechno začalo.
Na podzim roku 2012 nás informovala MAS Železnohorský region o možnosti vzniku Konzultačního střediska
v naší obci a tak jsem se vydala osobně informovat občany
- seniory o studiu a jeho podmínkách. Většinu potencionálních studentů však odrazovala povinnost zpracovávat testy a
studovat prostřednictvím počítače.
V první fázi se ke studiu přihlásilo prvních devět odvážných studentů, kterým jsme -jako obec, přislíbili osobní
podporu, pomoc a zařídili jsme jim i kurz pro seniory, kde
se mohli dozvědět o základních uživatelských dovednostech
při práci s počítačem, organizovaný a financovaný Nadací
Lívie a Václava Klausových.
A tak jsme na podzim 2012 začali prvním - nultým
ročníkem a byli jsme 2. konzultačním střediskem v České
republice, dnes jich je 217.
V dnešní době máme 14 studentů, kteří se schází
v prostorách obecního úřadu a vždy se demokraticky shodnou na tématu přednášky:-)
Studenti se o každé téma osobně zajímají, velmi
je baví historie - ať už oděvní tvorby, nebo česká historie,
či historie umění. A mně, jako průvodce a zprostředkovatele
přednášek, na tom baví jejich zapálení pro témata, zájem a
vidím na nich radost z každého setkání, které organizujeme
společně i při nadstavbových aktivitách - výletech, exkurzích, oslavách narozenin, či nových přírůstků do rodiny.
Těší mě, že slyším od studentů, že např. po pauze
mezi semestry se už nemohli dalšího setkání dočkat, vidím,
jak jejich seběvědomí, které utrpělo vlivem různých životních situací a událostí, opět vzrůstá a oni jsou ještě plni sil
a mohou se cítit prospěšně a mít s ostatními nový cíl - nový
zájem.
Absolvovali jsme dvakrát promoci v Praze a letos,
11. května 2017, nás čeká se dvěma studentkami promoce
třetí. Naším cílem do budoucnosti je přizvat ke studiu další
„nové“ seniory, kteří dosud váhají a nebo se seniory v brzské době teprve stanou. Dále chceme pořádat nadstavbová
setkávání a výlety, či přednášky spolu s okolními konzultačními středisky. Dále i rehabilitační cvičení pro seniory
a přednášky. 24. dubna 2017 jedeme s několika studentami
na Konferenci VU3V do Prahy, která proběhne v prostorách
Senátu ČR a 25. května 2017 navštívíme Závěrečný seminář
na Sázavě.
Náklady kurzu hradí plně obec, pořádán je v prostorách obce Lukavice, kurzovné za kalendářní rok činí zhruba
8 500,- Kč.
		

Co mi přináší Univerzita 3. Věku
v Konzultačním středisku Lukavice
Byla to zvědavost, která mě vedla podrobně se informovat na již probíhající výukové kurzy „ virtuální univerzity třetího věku“ v KS Lukavice. Pak jsem vůbec neváhala a
ihned svoji maminku do kurzu zapsala.
V KS proběhly již dva kurzy, takže jsme nastupovaly
do rozjetého vlaku. Samozřejmě počáteční obavy byly veliké, jak nás studenti přijmou a zda vůbec budeme zvládat
práci s počítačem. Náš první kurz“ Kouzelná geometrie“
byl velmi zajímavý a poutavý i testy na počítači jsme hravě
zvládly.
Pak už následovala pravidelná setkávání při jednotlivých přednáškách dalších kurzů: „ Etika jako východisko
z krize společnosti“, „ Život a dílo Michelangela Buonarroti“, „ Dějiny oděvní kultury I. A II., „ Barokní architektura
v Čechách“.
Zvláště virtuální setkání s výukovým garantem
doc. Mgr. Martinem Pavlíčkem, PhD bylo nezapomenutelné. Jeho zajímavé vyprávění i znalosti svého oboru nás
všechny úplně nadchly. Byly jsme proto velmi rády, že se
podařilo uskutečnit osobní setkání na půdě obecního úřadu
v Lukavici. Přednáška p. Pavlíčka o barokní architektuře
východních Čech byla úžasná. Tím spíš, že jsme si uvědomily, jaké skvosty se nacházejí v našem blízkém okolí, aniž
jsme jim předtím věnovali více pozornosti.
Každé další setkání se spolustudenty kurzu je příjemné, probíráme, jak jsme se popasovali s otázkami testu,
ale i osobní záležitosti, včetně osobních výročí a rodinných
událostí. Všechny jsme zároveň úžasné kuchařky, takže není
nikdy nouze o vynikající občerstvení.
Jelikož je třeba získané znalosti prohlubovat, zorganizovali jsme první společný výlet po barokních památkách, na který jsme se velmi těšili. Neplánovaná zastávka
byla na autobusovém terminálu v Hradci Králové, o kterém
jsme se v kurzu kouzelná geometrie učili. Pak nás už čekaly
samé barokní skvosty – Zámecká kaple ZJEVENÍ PÁNĚ ve
Smiřicích, procházka po historickém jádru Hradce Králové
s návštěvou kostelů a nakonec zámek Choltice u Pardubic
s nádhernou kaplí SVATÉHO ROMEDIA.
Tři roky rychle utekly, absolvovali jsme šest kurzů, a
už jsme jeli do Prahy, na slavnostní promoci do auly ČZU.
Za ukončení studijního programu „ Svět kolem nás“ studentky převzaly „ Osvědčení o absolutoriu U3V“. Pro všechny
to byla velká pocta a krásná odměna za svědomitost a píli
při studiu. Radost z předání osvědčení sdíleli i všichni naši
blízcí.
Jak se píše na titulní stránce U3V, že univerzita poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a
neprofesní vzdělávání, jako celoživotní vzdělávání. Pro nás
to není jenom vzdělávání, ale především přátelská setkávání
a získávání nových informací a pohledů na svět kolem nás.

Za KS Lukavice Bc. Dagmar Krčilová
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