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zprávy
OÚ Lukavice

Základní a mateřská
škola Lukavice

Vážení občané,
nastal čas prázdnin a dovolených. Dovolte mi, abych Vám
popřál krásné léto, hodně sluníčka, pohody a mnoho nových zážitků
z dovolené či prázdnin.
Miloslav Stehno, starosta

Školní rok 2016 – 2017 skončil. Děti si užívají sladké prázdniny, my učitelé se ohlížíme za školním rokem, bilancujeme, hodnotíme, píšeme závěrečné zprávy, zprávy o realizaci, vyplňujeme
různé výkazy, účetní závěrky, statistiky, další a další možné i nemožné tabulky a promýšlíme plány a záměry na nový školní rok.
V letošním školním roce, v souladu s novou a stále se měnící
legislativou, jsme měli zápis nových žáků do 1. ročníku až 4. dubna.
Ve spolupráci s obecním úřadem, členkami SPOZu paní Liduškou
Makešovou a Jaroslavou Teznerovou, jsme zapsali 11 budoucích
prvňáčků. Ve škole je přivítali žáci školy, provedli je budovou a
ukázali všechny tajemné místnosti školy. Všem rodičům, kteří se
rozhodli pro vzdělávání v naší škole, děkujeme za důvěru.
12. dubna jsme již tradičně pozvali na naší velikonoční dílnu
do školy floristku. Děti si vyráběly velikonoční aranžmá z živých
květů, pekly jidáše, vyrobily z papíru dekorace pro velikonoční výzdobu svých domovů.
20. dubna jsme se vypravili do chrudimského divadla, kde
jsme zhlédli divadelní představení Hrátky na pohádky. Na konci
dubna jsme byli pozvaní na představení tanečního oboru do chrudimského divadla. Tradičně to bylo nádherné představení. 28. dubna
jsme se proměnili v čaroděje, čarodějnice, čarodějnickou drobotinu
a užívali jsme si oslavu ve školní družině.
V květnu jsme se vypravili do jarní přírody. Pozorovali jsme
jarní květiny, změny v přírodě, ekosystémy v lese, kolem rybníka,
řeky. Do školy jsme pozvali chrudimského fotografa pana Vařejku,
abychom měli památku na tento školní rok.
Začal nám plavecký výcvik. Plavání dávalo některým dětem
opravdu zabrat a cítily se pak velmi unavené. Plavat umí všechny
děti. 1. června jsme pro žáky připravili oslavu Dne dětí. Hráli jsme
hry, soutěžili na stanovištích. Sladká odměna byla pro všechny.
Oslavu Dne dětí si užily také děti ze školního Ekotýmu na nádherné
Šumavě.
7. června jsme se vypravili na školní výlet. Tentokrát děti
hlasovaly pro ZOO ve Dvoře Králové. Provázeli nás pracovníci
zahrady, seznamovali s jednotlivými zvířaty, říkali zajímavosti ze
života exotických zvířat. Své poznatky jsme zaznamenávali do pracovních listů.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 1. 6. 2017 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
„Oprava místní komunikace“
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém
kraji v roce 2017 „Malá tajemství přírody“
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu B3 „Podpora sportu
pro všechny“
4. Záměr prodat z majetku obce část p.p.925/1 v k.ú. Lukavice
5. Záměr zřídit věcné břemene pro vodovodní a plynovodní přípojku na p.p.925/1 a 62/6 v k.ú. Lukavice (žadatel pan Michal Trunec)
6. Smlouvu o právu provést stavbu (rekonstrukce komunikace
Lukavice – Vížky)
7. Pronájem pozemků k zemědělskému využití panu Martinovi
Jehličkovi, Lukavice185 (k.ú. Lukavice: část p.p.42/1, část
p.p.476, p.p.477, p.p.480/1, p.p.948/1, celkem 3589 m2)
8. Zhotovitele firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. na opravu
komunikací v katastrálních území obce Lukavice a místních
částech
9. Zadávací dokumentaci „ Sanace haldy z historické chemické
výroby v obci Lukavice“
10. Rozpočtové opatření č.1
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a zaměstnanci školy. Poděkování patří všem maminkám, které se
podílely na tak krásné akci a připravily pohoštění. Poděkování patří
zvláště paní Pavle Urválkové, která upekla a nazdobila vynikající
dort, který vypadal jako zmenšená budova naší školy. Každý žák
dostal krásně ozdobený muffin. Poděkování patří i paní Martině
Fuxové, která připravovala pro páťáky pohoštění.
A pak se už přiblížilo dlouho očekávané datum – pátek
30. června 2017, kdy jsme ve spolupráci s obecním úřadem a
SPOZem v Lukavici slavnostně ukončili školní rok. Pan starosta
Miloslav Stehno, paní Liduška Makešová a Jaroslava Teznerová,
všichni učitelé popřáli dětem krásné prázdniny a mnoho úspěchů
našim páťákům na jejich další vzdělávací cestě.
Škola v Lukavici dává dětem kořeny a křídla. K životu
všichni potřebujeme vzletné sny a přání a také pevné zázemí domova a rodiny s jasnými pravidly a řádem. Každý ví, že někam patří,
má svůj domov, svoji rodinu, svoje kořeny. Zároveň má také křídla,
protože každý má své sny, touhy, svá přání. Jednou se musí vydat
vlastní cestou, naplnit touhy, svá přání, své sny. A my máme tu čest,
že dětem děláme průvodce na samém počátku této cesty.
Děkuji obecnímu úřadu v Lukavici a zastupitelům za spolupráci a podporu naší základní i mateřské školy, SPOZu za celoroční
spolupráci a pomoc s našimi aktivitami. Děkuji všem spolupracovníkům za krásný rok, za práci, kterou zodpovědně vykonávají.
Všem čtenářům přeji pevné zdraví a krásné léto. Dětem přeji prázdniny plné sluníčka, koupání, odpočinku, her a dobrodružství.
		
		
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka
						

TJ SOKOL
Lukavice
Jaro v oddíle všestrannosti

V červnu jsme realizovali projekt Dopravní výchova. Mladší žáci navštívili dětské dopravní hřiště v Chrudimi a starší žáci se
vydali na cyklistický výlet.
Na konci června přijel do naší školy pan ředitel chrudimské
základní školy, kde bude na II. stupni již druhým rokem pokračovat většina našich páťáků. V rámci evropského projektu Naše škola
jsme navázali užší spolupráci, kterou chceme rozvíjet i v dalších
letech. V říjnu se uskuteční naše návštěva v této škole, výměna zkušeností, návštěva v hodinách, sdílení. Navštívíme i „naše“ žáky v
jejich nových třídách a budeme diskutovat o návaznosti školních
vzdělávacích programů. Zajímá nás zvláště návaznost českého jazyka, matematiky a angličtiny.
Rychle se blížil závěr školního roku. Ve čtvrtek 29. června
se loučili páťáci s naší školou, spolužáky z nižších ročníků, učiteli
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Na jaro se všichni těšíme, těšíme se na soutěže, ve kterých
předvedeme, co všechno jsme se za podzim a zimu naučili. Letos
k lepší přípravě určitě dopomohlo i nové vybavení hřiště, velké prolézačky vybavené prvky gymnastického nářadí. Skvělá věc pro posilování, kde se cítí dobře větší děti a mládež, protáhnou se i někteří
tatínkové a maminky.
Letos jsme se zúčastnili župního přeboru ve všestrannosti
v Pardubicích. Soutěž zahrnuje široké spektrum disciplín. Soutěží
se v lehké atletice, sportovní gymnastice, plavání a šplhu. Poprvé
jsme měli dva postupující cvičence na republikové kolo. I v této
nejvyšší sokolské sportovní soutěži ve všestrannosti, která se konala pro mladší žactvo v Prostějově a pro starší v Praze, se naši
cvičenci neztratili a dobře reprezentovali nejen T. J. Sokol Lukavici
ale i celou Východočeskou župu. Rosťa Groulík obsadil 10. místo
v atletice a celkově se umístil 15. z celkového počtu 29 závodníků.
Johanka Groulíková obsadila 4 místo v atletice a celkově se umístila
20. z celkového počtu 42 závodnic. Dokázali jsme býti dobrými
soupeři i velkým jednotám s daleko lepším zázemím a vybavením
než má naše malá vesnická jednota.
Nemohli jsme vynechat náš nejoblíbenější výlet, sokolskou
atletickou soutěž v Ústí nad Orlicí, který se konal 6.5. Na výlet vlakem se všichni těší a určitě nejvíce na návštěvu plaveckého bazénu,
odměna za dobré výsledky. To není jen medaile, ale i schopnost
četně soutěžit, chovat se sportovně a vydat ze sebe to nejlepší, co je.
Z této soutěže jsme přivezli dvě zlaté medaile, jednu za chlapce a
druhou za dívky. Radost byla veliká, radovali se všichni účastníci

naší výpravy, je to úspěch společný a báječně jsme se v bazénu vyřádili.
Další soutěž, kam rádi jezdíme je běžecký závod Malá cena
Nasavrk pořádaný v místním parku Kaštance tradičně 8.5. Běhá do
kopce i z kopce a jedná se velmi náročný závod. Všechny síly jsme
nenechali v Ústí a přivezli všechny tři cenné kovy. Johanka Groulíková ve své kategorii vybojovala zlatou, Rosťa Groulík stříbrnou a
Andrejka Chmelenská bronzovou medaili. Velmi pěkně se umístila
Viktorka Urválková a obsadila 6. místo, v její kategorii soutěžilo
35 dívek. Celkem se závodu zúčastnilo 150 závodníků. Skvělé
umístění ve velké konkurenci. Gratuluji všem závodníkům k dosaženým úspěchům.
A prázdniny jsou před námi. Přeji všem dětem, aby si je
krásně užily dováděním u vody, hrami a výlety třeba na kole i pěšky
a těším se na setkání po prázdninách v tělocvičně i na hřišti. Rádi
se hýbeme, rádi si hrajeme a soutěžíme. To jsou hodiny Sokola vyplněné nejen cvičením, ale i hrou s kamarády a užijeme si spoustu
legrace.
Tak nazdar malí sokolíci na startu Lukavického kahanu.
Petra Groulíková, cvičitelka

Zdravím všechny lukavické děti.

Pro všechny děti, které se chtějí zúčastnit běžeckého závodu o Lukavický kahan a chtějí se dobře připravit na tento
závod, bude pořádána tréninková půlhodinka. Začínáme
v pondělí 28.8. v 19 hodin - sraz u dubu Na hrádku. Co
sebou? Cvičební obuv, pití a dobrou náladu. Bude se trénovat na tratě 350 m (do 6 ti let), 770 m (6 - 10 let) a 2km
(11 - 15 let), začínáme rozcvičkou.
Přijďte rozšířit řady lukavických šampiónů.
Zdraví Petra Groulíková
cvičitelka všestrannosti T.J. Sokol Lukavice
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A je tu květen, kde jsme se 7. května zúčastnili první soutěže v lize na 60 m, která se konala ve Skutči na stadionu na tartanovém oválu. Jedná se o běh jednotlivců přes překážky, každý má
dva pokusy a lepší čas se započítává do celkové ligy. A jak se dařilo? V kategorii starší kluci: Tomáš Vašák 10. místo, Martin Vašák
14. místo a Jan Pytlík 17. místo z 45 a v kategorii starší holky Iva
Jeřábková 10. místo, Markéta Dibelková 12. místo a Sára Pokrývková 21. místo z 37.
9. května jsme se zúčastnili kladení věnců k pomníku u zdejší školy, abychom uctili památku těch, kteří za nás za války bojovali
a položili život.
27. – 28. května proběhlo okresní kolo ve hře Plamen, které
se konalo v sobotu v Chrudimi na stadionu, kde se běhaly štafety
a v neděli v Načešicích kde proběhlo klání v požárních útocích.
Soutěží se tady v pěti disciplínách ( štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF
na 400m, štafeta požárních dvojic, útok CTIF a požární útok ).
K těmto pěti disciplínám se započítává umístění z podzimního
závodu požární všestrannosti. Okresního kola se zúčastnili jenom
dvě družstva starší, protože většina dětí z mladšího družstva byla
na školní akci. Po sobotním soutěžení to vypadalo velice dobře a
záleželo na nedělních útocích. První pokus se nám nepovedl, ale my
jsme to nevzdali a zabojovali jsme a skončili jsme na třetím místě
a postoupili jsme do krajského kola. Naše druhé družstvo skončilo
na 13. místě z celkem 17 družstev. Nato, že letos poprvé běželi za
starší si vedli moc dobře.
4. června nás čekal 2 závod v lize na 60 m, který se konal
letos poprvé na Seči. Tady se nejlépe dařilo Markétě Dibelkové,
která ve své kategorii skončila na 8. místě a Martinu Vašákovi, který
doběhl na 10. místě.
11. června jsme jeli na pohárovou soutěž do Krouny, kde
se soutěžilo v požárních útocích. Každé družstvo má dva pokusy a
lepší čas se opět započítává do ligy útoků. Měli jsme dvě družstva
mladší a dvě družstva starší. I přes veškeré naše snažení jsme se
v kategorii mladší umístili na 7. a 21. místě z 26 družstev a starší na
5. a 13. místě z 19 družstev.
16. – 17. června nás čekalo krajské kolo, které se letos konalo Mladkově v okrese Ústí nad Orlicí. Čekalo nás velké klání
s dalšími 11 družstvy ze čtyř okresů. Běhaly se tady všechny dis-

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.
Chtěla bych Vás seznámit s činností mladých hasičů v jarní
části sezony.
V lednu jsme vystoupili na valné hromadě s kulturním programem básniček a písniček s hasičskou tématikou a jeli jsme si
zabruslit na zimní stadion do Chrudimi.
V únoru jsme si vylepšovali kondičku v tělocvičně, kde si
pro nás Patrik připravil cvičební plán, který obsahoval protahovací
a posilovací cviky. Učili jsme se základy správného běhaní a jak
si předávat předávky mezi sebou.
Během března jsme se pilně připravovali k plnění odznaků
odborností a letos poprvé přibyli i odznaky specializací, které nás
také zaujali. Malovali jsme obrázky s hasičskou tématikou: „Co děti
vidí pod pojmem hasiči“ – už to není jenom hasičské auto u požáru,
ale autonehody, vichřice, povodně. Některé obrázky jsme zaslali do
soutěže s názvem: „Požární ochrana očima dětí.“
V dubnu jsme úspěšně splnili 5 odznaků odborností a
10 odznaků specializací, při kterých děti prokazují své znalosti
například z odborností preventista, strojník, kronikář a specializací průzkumník, zdravotník, střelec, kuchař aj. Však letos si porota
moc pochutnala na palačinkách, které si pro ně připravila Terka při
plnění specializace kuchař.
Také jsme se pilně připravovali na sportovní sezonu, protože naší první rozjezdovou soutěží byl již tradičně memoriál Honzíka Kreminy ve Skutči, který se konal 22. dubna. Soutěžilo se tady
v požárních útocích, kde každé družstvo má dva pokusy a lepší
z nich se započítává do ligy útoků. V silné konkurenci chrudimských družstev jsme obsadili v kategorii starší 3. místo a 12. místo
a v kategorii mladší 7. místo.
V dubnu jsme ještě sbírali starý papír, kterého byla pěkná
kupa, nasbírali jsme celkem 890 kg.
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ciplíny jako na okresním kole a navíc ještě závod požární všestrannosti. Počasí nám moc nepřálo a i technika byla proti nám. Tak třeba
při štafetě na 400 m po doběhnutí našeho pokusu, který se nám
opravdu povedl, nám oznámili, že selhala časomíra a pokus bude
opakován než k tomu došlo přišla průtrž mračen. Ale třeba na štafetě 4x60 m se nám dařilo, skončili jsme třetí a dostali jsme za tuto
disciplínu krásný pohár. I přesto že jsme bojovali a snažili se ze
všech sil tak jsme se v této velké konkurenci umístili na 8. místě.
Ale myslím si, že i přes některé nezdary, bylo vystupování našeho
družstva na disciplínách výtečné a určitě se nemáme za co stydět.
Poslední červnový týden jsme se sešli, abychom společně
oslavili úspěšný konec jarní sezony. Měli jsme pizzu, šampíčko a
moc jsme si to užili.
Nyní jsou před námi letní prázdniny, při kterých jedeme poslední týden v červenci na letní soustředění do Jíčína.
Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné slunečné léto plné
krásných zážitků, poděkovat dětem za skvělé výsledky, jste super
a taky velký dík Zuzce, Pavlovi ,Zdendovi a Míše za skvělou týmovou práci a všem kteří nás podporují a pomáhají nám.
			

lech. Tudíž do ligového pořadí se započetl čas za místo 3. a celkově
v soutěži za místo 5. Ženy vybojovaly 12. místo z šestnácti.
Na okrskové soutěži konané rovněž v Miřeticích se muži
probojovali na příčku první a ženy na místo druhé a tím obě družstva dostala možnost reprezentovat naši obec na okresním kole
v Otradově. Bohužel termín okresní soutěže se přesně trefil do termínů většiny dovolených a tak se nepodařilo ani za podpory okolních obcí sestavit tým, který by nastoupil.
Tímto bych chtěl všem z okolních sborů poděkovat za pomoc a věřím, že napřesrok se nám to společně podaří. Vždyť také na
okrese již nereprezentujeme jen naši obec, ale celý okrsek.
17.6. proběhla ligová soutěž v Brčekolech, kde muži získali
10. místo a ženy místo 6.
Koncem měsíce června proběhly nutné opravy na našem vozidle Avia přezdívané příznačně „bednabus“ nebo také „babosed“.
Jednalo se o opravy interiéru, izolace střechy a především brzdové
soustavy. V předchozí etapě toto vozidlo ještě dostalo nové vstřikovací trysky a několik dalších drobností. Musíme si uvědomit, že
toto vozidlo patří mezi výjezdová vozidla a zároveň přepravuje naše
nejmenší hasiče, tudíž vozidlo musí být stále v perfektní kondici.
25.6. jsme se účastnili Pietní vzpomínky k 75. výročí vyhlazení osady Ležáky.
Naši členové zde, jako již tradičně, pomáhají s pokládáním
věnců společně s vojáky hradní stráže. Přebíráme věnce a kytice pro
jednotlivé delegace a předáváme je hradní stráži a ta je již položí
k památníku.
8.7. náš sbor ve spolupráci s obcí Lukavice pořádal memoriálovou soutěž našeho dlouholetého člena a zasloužilého hasiče pana
Vladimíra Strnada.
Zúčastnilo se devět družstev mužů a tři družstva žen, z toho
domácí se umístili v obou kategoriích na 3. místě. Celá soutěž se
nesla v přátelské duchu. Dokonce i počasí nám vyšlo celkem hezky,
až na občasný poryv větru. Chtěli bychom tímto obci Lukavice a
dalším sponzorů poděkovat za pomoc při přípravě a zajištění celé
soutěže.
Aktuálně se naše myšlenky obrací k termínu 12.8., kdy od
13:00 budeme pořádat soutěž Pohár starosty obce Lukavice, která
je zařazena do Ligy okresu Chrudim v PÚ, na kterou Vás srdečně
zveme.

Za mladé hasiče Vlasta Zástěrová.

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi bych Vás seznámil s činností sboru v uplynulém
čtvrtletí.
S dětskou částí Vás obeznámí vedoucí mladých hasičů paní
Vlasta Zástěrová a na mne tedy zbývá činnost výjezdové jednotky a
soutěžních družstev dospělých.
V sobotu 6.5. jsme započali sportovní sezónu první ligovou soutěží v Třemošnici, kde muži získali hezké čtvrté místo a
ženy po defektu na hadici bohužel neplatný pokus.
3.6. se nám sešly povinnosti dokonce dvě. Konala se druhá ligová soutěž na Seči a ženil se náš dlouholetý člen Radek Ceral.
Nakonec se nám podařilo rozdělit síly a zvládnout jak soutěž, tak
zátah na novomanžele. Muži na soutěži získali 18. místo a ženy
10. místo.
10.6. se konala ligová soutěž na Štěpánově a postupová
soutěž okrsku Miřetice, pod který spadáme. Ve Štěpánově muži
dosáhli na třetí příčku, avšak vypadli v prvním rozběhu v rozstře-

			
			

Velitel SDH Lukavice
Jiří Horský

Dne 3. června bylo v Loučkách pro děti opět připraveno deset soutěžních stanovišť a ukázky hasičské techniky. Proběhla ukázka vodních proudů stříkajících na rybník, ukázka požárního útoku
dětí SDH Chrast, ukázka požárního útoku žen SDH Vížky a zásah
mužů JSDH Vížky na hořící objekt. Celé odpoledne bylo provázeno
reprodukovanou hudbou a na závěr si všichni opekli vuřty. Jelikož
nepršelo, tak se Dětský den vydařil.
Děkujeme Obci Lukavice, svazku obci Centrum železných
hor a firmě Merit spol. s r.o. Slatiňany za spolupráci a podporu.
Dne 10. června soutěžili muži i ženy na okrskové soutěži
pořádané SDH Mířetice. V konkurenci všech družstev okrsku, se
mužům moc nedařilo a obsadili 5. místo. Ženy obsadily celkové
4. místo.
Dne 16. června oslavil významné životní jubileum starosta SDH Vížky bratr Josef Rohlík. Blahopřát mu přišli tři členové
v uniformách.
Dne 17. června vyrazili muži a ženy na soutěž historických
stříkaček PS 8 pořádanou pod rozhlednou Zubří. V této pohodové
soutěži muži obsadili 5. místo a ženy v konkurenci dvou družstev
vyhrály.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, chceme
Vás seznámit s činností SDH Vížky ve druhém čtvrtletí roku 2017.
Dne 29. dubna jsme připravovali a 30. dubna jsme dělali
dohled u pálení čarodějnic.
Květen byl věnován tréninkům požárního útoku mužů
i žen. Přišel červen a s ním přípravy na Dětský den v Loučkách. Tak jako každý rok musíme poděkovat společnosti J+V s.r.o. Lukavice za včasné posekání a odvoz trávy
z louky.
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Dne 24. června jsme se zúčastnili oslav založení ČHJ
Zaječice.
Dne 25. června byli naši čtyři členové přítomni na pietním
shromáždění v Ležákách.
Dne 1. července bylo pořádáno okresní kolo v požárním
sportu v Otradově. Jeho součástí byl nově vyhlášen Memoriál Marty Krulíkové. Této soutěže pořádané pro kategorii veteráni muži a
ženy nad 35 let se zúčastnily ženy SDH Vížky. Jelikož byly přihlášeny jako jediné, obsadily první místo.
Dne 5. července se konala netradiční soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Ctětín. Nasadili jsme družstvo žen, mužů a
mix(tři ženy a čtyři muži). Tato soutěž se nám vyvedla. Muži obhájili loňské 1. místo, mix obsadil 5. místo a ženy vyhrály.
Dne 8. července muži i ženy zápolili na Memoriálu Vladimíra Strnada v Lukavici. Opět se lépe dařilo ženám. Obsadily 2. místo
a muži skončili na pátém místě.
Na závěr chci poděkovat všem členům SDH Vížky, sousedům, chalupářům a kamarádům za to, že si každý rok udělají čas a
přijdou pomoc s akcí pro děti Dětský den v Loučkách.
			

Za SDH Vížky Pavel Venzara
Od posledního příspěvku do dnešního dne, zažily studentky
VU3V dvě události.
První z nich byla promoce dalších dvou studentek - Marie
Jeřábkové a Jindřišky Šimonové v aule České zemědělské univerzity v Praze ( ČZU), kam jsme si vyrazily vlakem. Atmosféra této
události byla slavnostní a důstojná.
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Sbor pro občanské
záležitosti
2. čtvrtletí roku 2017
Životní jubilea našich spoluobčanů: Alena VtípilováVýsonín, Zdena Králová, Dana Horáčková, Alenka Kočová,
Irena Seinerová, Jiří Šíla, Irena Zítová, Jan Kolář- Výsonín, Jiří
Modráček, Helena Rohlíková- Loučky, Jana Bočková, Eva Havelková, Zdeňka Seidenglancová, Josef Rohlík- Loučky, Jindřiška
Koupilová, Pavel Mutl, Hana Kloboučníková, Edita Jeníčková.
Členky SPOZu jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem a přáním
dobré pohody a zdraví do dalších let.
Slavnostní ukončení školního roku. Přítomen byl pan starosta a členky SPOZu. Z pátého postupného ročníku odešlo 13 žáků k
dalšímu studiu na základní škole v Chrudimi.
Mateřská škola: 28. června se konala zahradní slavnost.
Všichni předškoláci předvedli říkanky a písničky, aby přesvědčili
přítomné rodiče a hosty, jak jsou připraveni nastoupit po prázdninách do školy. Byli odměněni členkami SPOZu balíčkem sladkostí.
Vítání občánků. Slavnostně jsme přivítali a do společenské kroniky obce zapsali tato jména nových občánků: Matouš
Rulík, Viktorka Jinochová- Výsonín, Pavel Mrázek, Jan Filipi- Vížky,
Bartoloměj Valenta- Loučky, Martin Liška, Adéla Crkalová.
					
					
L. Makešová

Druhou událostí byla účast na tzv. Závěrečném semináři na
Sázavě. Tyto semináře se u příležitosti ukončení semestru konají
na několika místech po celé republice a některá konzultační střediska se jich hromadně zúčastňují. My jsme doposud žádný takový
seminář neabsolvovaly a tak jsme vyrazily s Věrkou Šťovíčkovou na
zkušenou. První, co nás překvapilo, byla obrovská účast studentů
a milá atmosféra kulturního střediska. Uvítání se nám dostalo od
pana starosty města Sázavy. Po krátkém kulturním programu studenti obdržely osvědčení za splněný letní semestr a pak se konaly
dvě exkurze. Do skláren Kavalier a do sázavského kláštera.
Obzvlásť návštěva skláren byla velmi zajímavá, studenti
VU3V provázela milá průvodkyně a dostaly jsme se do všech prostor provozu. Myslím, že na příští závěrečný seminář vyrazíme
ve větším počtu, neboť tato akce je nejenom tečkou za uplynulým
semestrem, je to místo setkání, výměny zkušeností se studiem, testy,
přednáškami a také poznání nového na vlastní oči, nejen virtuálně.
Něco málo o sklárnách i pro Vás:
„Sklárny Kavalier“ jsou předním evropským výrobcem, který má již 180 letou tradici ve výrobě borosilikátového skla. Vyrábí varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické
sklo, trubice a průmyslové aparatury. Své výrobky distribuují pod
vlastními značkami Simax® a Kavalier®.
Většina produkce je exportována do více než 90 zemí světa.
Za jediný den vytaví přes 220 tun skloviny a jsou největším výrobcem borosilikátového skla na světě .“
Od příštího semestru nás čekají dějiny oděvní kultury - III.
díl. Přeji všem studentům mnoho zdraví, sil a rodinné podpory při
studiu.			
			
Za VU3V Bc. Dagmar Krčilová

Virtuální univerzita volného času.
Česka zemědělská univerzita připravila novinku - virtuální
studium pro zájemce od 18ti let do nástupu do důchodu. Bližší
informace na www.volnycas.czu.cz, nebo u paní Krčilové.
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Posuďte sami, jakou složily koledu.

ZPRÁVY, INZERCE
Vzpomínka na Velikonoce

Pavlínka Marečková

Káťa Bokvajová

Velikonoce
,, Velikonoce už jsou tady, “
volá zajíc do zahrady.
,, Namalujte vajíčka,“
připomíná slepička.

Kluci pletou pomlázku
bez nití a provázku,
až pomlázku dopletou,
mašle do ní zapletou.

Zuzanka Hospodková
Nebojte se holčičky,
zachrání Vás tetičky.
Namalujte vajíčka ,
příjde pro ně slepička.

Řekněte sami? Jsou úžasné a já jim za tak pěknou koledu
děkuji.
				

Neodolala jsem a chci se s Vámi, milí spoluobčané, podělit
o jedinečný zážitek z Velikonoc. Jako vždy jsem se připravila na
Velikonoce - pečení beránka v letité formě. A hlavně jsem zapřemýšlela, kolik vajíček mám obarvit, provádím totiž dvě techniky:
1) zabalím do starého obvazu spolu s vajíčky, kytičky s lupínky a dám vařit do vody se slupkama od cibule,
2) uvařená vajíčka, opět se slupkou z cibule, ozdobím roztátými voskovkami.
Vzpomínám, jak jsem před 37 lety zdobila i 60 vajec. To
přišli kluci z okolí na pomlázku v hojném počtu (50). Pro ně jsem
měla přichystané barevné mašle a ty mladší jsem obdarovala vajíčky. Ale dnes jsem ozdobila jen 16 vajíček, a to dávám po dvou.
Nepřišli jen malí kluci s tatínky, chlapci z rodiny, ale i hasiči z Výsonína, kteří si z toho už udělali tradici, za což jsem jim vděčná.
A tradice se mají dodržovat, vždyť je to památka po našich předcích.
Pomlázku udržují nejen chlapci, ale i děvčata, a ta mě letos
překvapila svými nápady.

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.

Iva Janečková Výsonín

4. 8. 2017 od 18.00 hod. se ve Vížkách otevírá
Hospůdka u Macíka.
Čeká Vás pivo Březňák, Kozel a grilovaná kýta.
Těší se na Vás Marcela Stehnová

Redakční rada:
Ing. Jiří Čechlovský MBA, Petr Dolan, Helena Kapitolová,
Miloslav Stehno, Bc. Dagmar Krčilová
Příští číslo vyjde: 10/2017, uzávěrka do 30. 9. 2017
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e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz

