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zprávy
OÚ 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. V dalším článku přinášíme podrobnější informace k akci „Sanace haldy z historické chemické výroby v obci
Lukavice“. Dětské hřiště za obecním úřadem v Lukavici bude doplněno o nové herní prvky a sestavy: lanovou pyramidu, kolotoč na
sezení s vnitřními sedáky a šplhací sestavu s 6 moduly (šplhací tyč,
žebřiny, lanový žebřík, hrazda, šplhací síť a lezecká stěna). Oprava komunikace Lukavice – Vížky, která je v majetku Pardubického
kraje se přesouvá z letošního roku na rok 2019. Nyní je zpracována
projektová dokumentace, která bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu k vydání stavebního povolení.
				

EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti
Miloslav
Stehno, starosta

Operační program Životní prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Sanace haldy z historické chemické výroby
v obci Lukavice
V průběhu letních měsíců tohoto roku budou v prostoru bývalé haldy v obci Lukavice zahájeny sanační práce zaměřené na
eliminaci negativních skutečností a rizik vyplývajících z přítomnosti haldy. Hlavním cílem sanačních prací je omezení dotace povrchových a podzemních vod do prostoru haldy a usměrnění odtoku
podzemních vod v prostoru haldy do míst, kde proběhne jejich neutralizace (zvýšení pH) a vysrážení těžkých kovů obsažených ve vodách, které budou poté odvedeny do Lukavického potoka. Součástí
sanačních opatření je provedení odtěžby sedimentů z Lukavického
potoka a reprofilace koryta v místě odtěžby.

Stavební práce jsou rozděleny na následující
stavební činnosti:
SO-01 – hrubé terénní úpravy
V rámci přípravných prací bude provedeno vymýcení náletového porostu haldy, aby mohly být provedeny upřesňovací průzkumné práce horninového prostředí, které poslouží jako podklad
pro zpracování realizační dokumentace. Součástí přípravných pra-
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cí je také sejmutí případné nekontaminované ornice a její deponie
v místě haldy a odvoz odtěžených kontaminovaných zemin na
skládku.
SO-02 – těsnící stěna
Úkolem těsnící stěny je výrazně snížit množství přitékaných
podzemních vod do prostoru haldy a tím zabránit jejímu okyselování. Podzemní stěna bude vybudována po obvodě haldy tak, aby
ji hydraulicky uzavírala ze tří stran. Přítok bude umožněn pouze
z jihovýchodní strany. Stěna se bude budovat metodou překrývaných pilot o průměru 800mm kotvených do skalního podloží.
Hloubka pilot se předpokládá od 4 do 9m. Dle potřeb a podmínek
horninového prostředí jsou navrženy 4 typy těsnících stěn.
SO-03 – reakční bariéra
Reakční bariéra je horizontální podzemní filtr z drceného
vápence a proměnné frakce, do kterého bude navedena podzemní
voda z prostoru haldy před jejím odtokem do Lukavického potoka.
Reakční bariéra má účinnou plochu 1 400m2 a její mocnost bude
1,5m. Zde bude za pomoci drceného vápence zvyšováno pH podzemních vod na neutrální úroveň.
SO-04 – usazovací nádrž
Po neutralizaci podzemních vod dojde ke srážení rozpuštěných těžkých kovů obsažených ve vodách. Pro tyto účely budou
vody protékat štěrbinovou usazovací nádrží, kde budou vysrážené
kovy sedimentovat. Nádrž bude betonová, podzemní s plastovými
vestavbami.
SO-05 – dešťový systém a rekonstrukce odpadu
Srážkové vody odtékající z povrchu nově vzniklého prosto-

ru v místě haldy budou sbírány příkopem vybudovaným po obvodu
haldy. Příkop bude napojen na odtokové potrubí z haldy. Vody zasáknuté do terénu v prostoru haldy budou sbírány drenážním potrubím a zasakovány do hlubších pater horninového prostředí u paty
reakční bariéry. Stávající odtokové potrubí bude zrekonstruováno
bezvýkopovou technologií.
SO-06 – Konečné terénní úpravy
Po dokončení hlavních stavebních prací bude plocha o velikosti 2,4 ha urovnána, pokryta ornicí a oseta travním semenem.
Po uvedení reakční bariéry do provozu bude provedena odtěžba železitých nánosů v Lukavickém potoce. V místě odtěžby
bude provedena reprofilace tvaru koryta.

PP-GROUP. CZ s.r.o.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-122016072/VB/1 Lukavice, p. Vaško, parcela 256/2 KNN
8. Výběr firmy OKNA IDEAL na výměnu oken v objektu Obecního úřadu v Lukavici
9. Výběr firmy ASTENA INTERIÉR s.r.o. na přístavbu objektu
č.p.15 ve Vížkách
Bere na vědomí:
1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sanace haldy z historické chemické výroby v obci Lukavice
2. Žádost o odprodej části p.p. 342/1 v k.ú. Lukavice

Harmonogram prací

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 27. 06. 2018 v Lukavici

Stavební práce jsou plánované na 2 roky s následným ročním monitoringem podzemních vod.
Předpokládá se, že v tomto roce budou provedeny přípravné práce (kácení dřevin, průzkumné práce, zpracování a schválení
realizační dokumentace) a měla by proběhnout odtěžba kontaminovaných zemin o objemu (cca 3000 tun). Dále se přepokládá v tomto
roce zahájení prací na výstavbě podzemní stěny.
Podrobný harmonogram bude vypracován v rámci zpracování realizační dokumentace.

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2017
2. Účetní závěrku MŠ a ZŠ Lukavice a převod do rezervního fondu ve výši zůstatku hospodaření 1.0123,07 Kč.
3. Založení nového svazku obcí s názvem Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, a členství obce Lukavice v něm, v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
4. Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelskou listinu) a stanovy nově zakládaného svazku obcí Komunální služby Hlinecko, dle předložených návrhů, v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů
5. Pověření starosty Miloslava Stehna jednáním a podpisem
smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Komunální
služby Hlinecko na ustavující valné hromadě svazku, v souladu
s ustanovením § 84 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
6. Zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy pro vlastníka pozemkové parcely 166/1 v k.ú. Vížky přes pozemkové parcely
162 a 160/16 v k.ú.Vížky v šíři 3,50 m podél oplocení vodárny
ve Vížkách
7. Zhotovitele herních prvků na hřiště v Lukavici firmu BONITA
GROUP SERVICE s.r.o.
Zastupitelstvo neschvaluje :
1. Prodej p.p 846/25 v k.ú. Lukavice

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 02. 05. 2018 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
evid. č. smlouvy OŽPZ/18/22134.
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji, evid.
č. smlouvy OKSCR/18/22285.
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji
v roce 2018, evid. č. smlouvy OŽPZ/18/21735.
4. Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na akci
Sanace haldy z historické chemické výroby v obci Lukavice,
evid. č. smlouvy OŽPZ/18/21656.
5. Odprodej akcií ČSAD BUS Chrudim.
6. Návrh na pořízení změny ÚP Lukavice.
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017388/VB/01, název stavby: Lukavice, 340/35, lokalita Z3-L 16RD-KNN.
8. Rozpočtové opatření č. 1.
9. Nominaci pana Miloslava Stehna, starostu obce, na valnou hromadu VAK Chrudim 29. 5. 2018.
Bere na vědomí:
1. Žádost Římskokatolické farnosti Žumberk na opravu střechy kostela v Žumberku.

Základní a mateřská
škola Lukavice

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 30. 05. 2018 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Počet volených členů zastupitelstva obce Lukavice v komunálních volbách v říjnu 2018 je 11 členů
2. Nákup pozemků v k.ú Výsonín - st.p. 56, p.p. 2/1, 174/13,
335/3 za 150 Kč/m²
3. Nákup pozemků v k.ú. Lukavice – p.p. 256/16, 256/17, 257/8,
257/9 za 150 Kč/m²
4. Pronájem obecního bytu panu T. K. po dobu jednoho roku
5. Příspěvek římskokatolické farnosti Žumberk na opravu střechy
kostela v Žumberku ve výši 10.000,- Kč
6. Zhotovitele pro ZTV pro výstavbu 12 RD v Lukavici, firmu
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Školní rok 2017 – 2018 jsme slavnostně ukončili setkáním
všech žáků a pracovníků školy s rodiči a pozvanými hosty. Děti si
už užívají sladké prázdniny, učitelé píšou závěrečnou zprávu. Zamýšlejí se nad školním rokem, nad dosaženými cíli, nad úspěchy,
hodnotí úroveň dosažených znalostí, vědomostí, dovedností a kompetencí žáků. Z pátého ročníku na druhý stupeň postoupilo 5 žáků.
Všem přejeme mnoho úspěchů na jejich další vzdělávací cestě.
Naší tradicí před Velikonocemi jsou pravidelné dílny s floristkou. Žáci si vyrábí krásné a voňavé dekorace z živých květů.
V dubnu jsme ve škole přivítali paní Ilonu Čejkovou, metodičku
dopravní výchovy na okrese Chrudim, abychom si zopakovali dopravní značky, řešili různé dopravní situace, psali test, ve kterém
žáci prokázali své znalosti dopravní výchovy.
Všichni žáci školy se těšili na vystoupení, které tradičně
věnujeme českým pohádkám a pověstem. Děti si namalovaly kulisy, vymýšlely dialogy a společně zahrály nádherná představení.

Okénko do mateřské školy

Začátkem dubna přišlo k zápisu se svými rodiči do 1. ročníku 15
budoucích prvňáčků.
V dubnu jsme zamířili do Kochánovic, kde Policie ČR společně s HZS pořádala výstavu techniky, ukázku výstroje a výzbroje.
Seznámili jsme se s technickým vybavením těchto bezpečnostních
složek. Byla tu vystavena motorová vozidla využívaná policií a hasiči. Organizátoři pro nás také připravili několik soutěžních disciplín o drobné ceny. Zaujal nás výcvik služebních psů, ukázka zadržení pachatele a také policejní dron.
Na konci dubna jsme zhlédli v chrudimském divadle vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Všechna vystoupení byla nádherná.
Ekotým se vydal na Expedici Šumava 2018. Opět nás čekala
nádherná šumavská příroda, hry na tajemných rašeliništích, bádání v ekocentrech. Těšili jsme se na společné prožitky, rozdělávání
ohně, vynikající kuchyni v penzionu na Churáňově. Třešničkou na
dortu bylo raftování na Vltavě a pobyt na hradu Rožmberk.
V květnu a červnu probíhal společný plavecký výcvik žáků
4. ročníku a dětí z mateřské školy. Také jsme se vypravili na dětské dopravní hřiště, abychom si vyzkoušeli jízdu podle dopravních
značek. Na závěr výuky byli žáci přezkoušeni teoreticky i prakticky
a získali průkazy cyklistů.
A pak už nastal dlouho očekávaný den – pátek 29. června,
kdy jsme se rozloučili s pěti žáky pátého ročníku. Slavnostního
ukončení školního roku se zúčastnily členky SPOZu v Lukavici,
paní Liduška Makešová a Jaroslava Teznerová. Za SOVu pozvání
přijala paní Marie Pytlíková, která dětem přinesla sladkosti. Pan starosta Miloslav Stehno popřál žákům mnoho úspěchů na jejich další
vzdělávací cestě. Společně jsme se zamýšleli nad celým školním
rokem, nad společnými zážitky, bilancovali jsme úspěchy našich
žáků, desetiboj, oceňovali nejpilnější sběrače papíru, pomerančové
kůry.
Dětem začaly báječné prázdniny. Přeji jim krásné letní dny
plné pohody, her a dobrodružství, mnoho nových kamarádů, zážitků
na prázdninových cestách. Přeji jim i mnoho úspěchů při prázdninovém objevování, při čtení knih a těším se na prázdninové deníky.
Všem svým spolupracovníkům přeji příjemnou dovolenou, načerpání nových sil do nového školního roku.
			
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová

Vážení a milí čtenáři obecního Zpravodaje,
v dubnu jsme se rozloučili slibem, že se s vámi před prázdninami podělíme o zážitky z akcí naší mateřské školy.
Tyto měsíce byly ve znamení kulturních vystoupení. Děti
vystupovaly na Jarním pohádkovém podvečeru, na besedě se seniory a Vítání občánků v Lukavici a ve Svídnici, na zámku v Nových
Hradech s císařovnou Marií Terezií. Navštívili jsme divadelní představení v chrudimském divadle. Vydali jsme se na pěší výlety do
okolní přírody. Jistě se rodičům a dětem líbila zahradní čarodějnická slavnost nebo ukázka výcviku dravců.
Velkým úspěchem bylo získání titulu Ekoškolka, který jsme
na základě ekologického auditu v MŠ obdrželi. 20. června paní ředitelka společně s panem starostou a paní učitelkou Martinou Doležalovou slavnostně převzali titul i vlajku v Senátu Parlamentu ČR
v Praze.
S ekologickou tématikou souvisely i naše další akce – Expedice Šumava 2018 a výlet do Stanice ohrožených zvířat v Pasíčkách.
Velice oblíbenými činnostmi se u nás staly hodiny taneční školy
Besta v Chrudimi, zakončené krásným společným vystoupením
v chrudimském muzeu. Celý rok se děti těšily na předplavecký výcvik v krytém bazénu, který jsme zakončili těsně před prázdninami.
Pro děti a jejich rodiče byla příjemným zážitkem oslava Dne
dětí v Mladoňovicích. Také tam vystupoval náš divadelní soubor
Lukavánek. Děkujeme rodičům, že si toto nedělní odpoledne udělali čas a společně s dětmi přijeli. Tradicí se v naší mateřské škole stala i zahradní slavnost na konci školního roku. Děti předvedly svoje znalosti a dovednosti při plnění úkolů, vystoupily s programem
písní, básní, tanečků a říkanek. Odměnou jim byla návštěva krále a
královny, kteří je pasovali na prvňáčky. Hosté naší slavnosti, členky SPOZu v Lukavici paní Liduška Makešová a Marie Vtípilová,
přinesly dětem sladkosti a drobné dárky. Krásný letní podvečer děti
zakončily hrami na školní zahradě a společným opékáním vuřtů.
Závěrem bychom chtěli všem popřát krásné slunečné prázdniny plné zážitků s rodiči nebo kamarády. Budeme se těšit, až se
v září opět sejdeme v naší mateřské škole.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
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TJ SOKOL
Lukavice
Sletová skladba Cirkus

Virtuální univerzita třetího věku zve:

PŘIJĎTE MEZI NÁS

Náš nácvik na vystoupení začal již v minulém roce a byl
náročný jak pro děti, tak i pro nás cvičitele.Jako nářadí jsme měli
tzv. rinoset, což je asi tři metry dlouhá a silná žíněnka.
Několikrát bylo nutné se secvičit, domluvili jsme se a sešli
se jak v Nasavrkách, tak v Pardubicích. Vše proběhlo v pohodě a
klidné atmosféře.
Naši připravenost prověřily tří vystoupení nejprve v Městečku Trnávce, pak v Hradci Králové a nakonec na našich Sokolských Sletových Slavnostech v Pardubicích. Na všech vystoupeních
jsme obstáli výborně. V našem celku cvičili děvčata a chlapci ze
sokolské jednoty Lukavice, Slatiňany a Nasavrky.
Vyvrcholením bylo vystoupení na XVI. Sletu v Praze.
Zde jsme absolvovali dvě vystoupení. Některé dny byly pro děti náročné. Přesto všechny zvládli vše na jedničku a velký potlesk nám
byl odměnou.
Myslím, že jsme si vybrali nejhezčí skladbu, která byla velmi fyzicky náročná, ale dětem se líbila a dobře se jim cvičila. Děkuji také rodičům, že dětem umožnili nacvičování skladby Cirkus.
		
Za T. J. Sokol Lukavice Světlana Pilařová

Sletová skladba Noty

Vážení senioři, rádi bychom Vás pozvali ke společnému
setkávání nad studiem Virtuální univerzity třetího věku v Konzultačním středisku v Lukavici. Jedná se o šest setkání v každém semestru.
Skupina studentů si na začátku semestru vybere téma, které jim nejvíce vyhovuje z široké škály nabízených témat pořádající Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Po výběru tématu se
v určeném čase studenti setkají v budově Obecního úřadu Lukavice
a shlédnou přednášku, po které společnými silami odpoví na otázky,
které vychází z tématu.
Po každé přednášce pak studenti mohou téma znovu shlédnout doma a jejich povinností je správně odpovědět na otázky. Takto celkem šestkrát za jeden semestr, pak následuje závěrečný test,
který se obdobně plní nejdříve společnými silami, poté samostatně.
Na zodpovězení otázek je dostatek času, test je možné vyplnit opakovaně, zaznamenává se nejlepší výsledek. Ke studiu jsou
navíc k dispozici studijní texty, ve kterých mohou studenti vyhledávat potřebné informace.
Po absolvování šesti semestrů mají studenti nárok na Promoci v aule České zemědělské univerzity v Praze. V květnu jsme
se zúčastnili promoce dvou našich studentek – paní Mejtské a paní
Víškové.
Na podzim se studenti sejdou ve středu, 3.10. od 15ti hodin
a potom každý druhý týden.
Máte-li chuť zjistit o studiu více, potřebujete se rozhodnout,
rádi Vás na první hodině přivítáme jako hosty.
			
			

Za Konzultační středisko Lukavice
Dagmar Krčilová, místostarostka

Rok se s rokem sešel a nastal zase čas Všesokolského sletu.
Jako i před šesti lety jsme se rozhodli, že nevynecháme a budeme
s předškoláky nacvičovat. Tentokrát jsme se učili skladbu s názvem
Noty, která byla pro malé děti rytmická a zároveň obohacená o skákání přes gumu. Což byla zábava!
Podařilo se nám sestavit dva celky po 8 dětech a po Vánocích jsme se vrhli do nacvičování. Někdy to bylo snadné, někdy
trochu dřina. Ale užili jsme si společně spoustu srandy. A o to jde
především, protože cvičení, to je radost z pohybu! Zúčastnili jsme
se tří oblastních sletů - v Městečku Trnávce, v Hradci Králové a
v Pardubicích. Jak nám to krásně jde, jsme také předvedli na Dětském dni na hřišti v Lukavici.
Vzhledem k tomu, že několik dětí již mělo prázdninový
program obsazený, tak jsme se bohužel nemohli zúčastnit hlavního
Všesokolského sletu v Praze. Chtěli bychom poděkovat dětičkám
za chuť nacvičovat, rodičům za super spolupráci a budeme se těšit
zase na příště.
Za T.J. Sokol: Pavla Pokrývková a Renata Blažková

Dětský den – téma: Čím budu, až vyrostu ?
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Že nevíte, co se dělo v neděli 17.6.2018 na lukavickém hřišti? Všechna jeho zákoutí se proměnila. Vyrostla tu pošta v čele s

poštovní úřednicí, krásná kavárna s neméně krásnou servírkou, také
tu ordinovala „MUDr.Kýchavá“ ve své provizorní ordinaci. Pod starým kaštanem se rozrostlo „Zahradnictví u Sedmikrásky“ a dokonce zde vyučovala i paní učitelka v „Základní škole Chytrolínkové“.
Na dopravní situaci dohlížel zkušený řidič. V místním domečku
se usídlil kominík „Šikula“ a o bezpečí nás všech se staral voják
„s plnou polní“. Nepořádek uklízela zkušená paní uklízečka. Celé
odpoledne dohlížel na dodržování pravidel policejní důstojník.
A to všechno kvůli všem dětem, které v červnu slaví den
dětí. A že jich nebylo málo. Přišla stovka dětí, což nás nesmírně potěšilo. Všechny děti se na chvíli proměnily v dospěláky a zkusily si,
jaké to jednou bude, až budou pracovat. A kdo ví, jestli jsme nebyli
pro ně i malou inspirací. Každý si pak odnesl malou odměnu a my
všichni doufáme, že i pěkný zážitek.
Odpoledne se opravdu vydařilo. A tak věříme, že tradice lukavických dětských dnů bude pokračovat a snad se sejdeme i příští
rok v tomto počtu. Poděkování patří nejen všem dětem, jejichž zpětná vazba v podobě radosti a úsměvů, je tou největší odměnou, ale
především všem, kteří se zapojili do přípravy, organizace, průběhu
akce a věnovali odpoledne dětem. Dělat něco pro druhé není v dnešní době samozřejmost, a proto si toho moc vážíme.
Za T.J. Sokol Lukavice Pavlína Dostálková a Pavla Pokrývková

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, ráda
bych Vás seznámila s činností mladých hasičů v jarní části sezony.
22. dubna jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Skutči
O pohár starosty obce „Memoriál Honzíka Kreminy“. Soutěží se
tady v požárních útocích, kde každé družstvo má 2 pokusy a lepší
z nich se započítává do celkové ligy útoků. Měli jsme jedno družstvo mladší a dvě družstva starší. V silné konkurenci chrudimských
družstev mladší obsadili 13. místo celkem z 28 a starší Lukavice
B 12. místo a Lukavice A 1. místo z 22 družstev. A nejkrásnější
bylo, že starší vyhráli i celkové rozstřely a přivezli jsme si putovní
pohár. Takže na rozjezd super a měli jsme obrovskou radost.
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A protože se nám letos podařilo dát dohromady družstvo dorostenek, zúčastnili jsme se 5. května okresního kola dorostu v Třemošnici. Holky skončily na 4. místě, ale získaly pohár za 3. místo
v požárním útoku. Martin Vašák, který běhal za jednotlivce, skončil
na 3. místě a postoupil do krajského kola.
6. května proběhla první soutěž v lize běhů na 60 m s překážkami, která se konala ve Skutči na stadionu. Jedná se o běh jednotlivců přes překážky, každý má dva pokusy a lepší čas se započítává do celkové ligy. Nejlépe se dařilo Markétě Dibelkové, která
skončila na 1. místě.
7. května jsme se jako tradičně zúčastnili kladení věnců
k pomníku u zdejší školy, abychom uctili památku těch, kteří za nás
za války bojovali a položili život.
19. května jsme s dorostenkami jeli do Otradova, kde se konal běh na 100 m překážek. Nejlépe se umístili Adéla Milčinská na
1. místě, Markéta Dibelková na 3. místě a Martin Vašák na 1. místě.
26. a 27. května proběhlo okresní kolo ve hře Plamen, které
se letos konalo v sobotu v Chrudimi na stadionu MFK, kde se běhaly štafety, a v neděli ve Slatiňanech na hřišti, kde proběhlo klání
v požárních útocích. Na okresní kolo jsme měli přihlášeny jedno
družstvo mladší a dvě družstva starší. Snažili jsme se ze sebe vydat
to nejlepší a tvrdě jsme bojovali, což se vyplatilo, protože mladší
skončili na 11. místě z 24 družstev, starší Lukavice B na 10. místě
a starší Lukavice A na místě druhém, což nám zajistilo postup do
krajského kola. Naše radost byla nepopsatelná a po příjezdu k hasičské zbrojnici jsme skončili v kádi. Úspěch jsme zapili šampaňským
z našeho krásného poháru.
3. června jsme jeli na pohárovou soutěž do Krouny. Této
soutěže se zúčastnilo jenom jedno družstvo starší, protože ostatní
byli na školní akci nebo byli nemocní. Po odběhnutí obou pokusů
v požárním útoku jsme skončili na 3. místě.
9. června se konalo krajské kolo dorostu v Chrudimi, kam
postoupil Martin Vašák jako jednotlivec, který soutěžil v běhu na
100 m, dvojboji a součástí byly také písemné testy, které prověřily
jeho znalosti z oboru požární ochrany. Umístil se na 6. místě.
15. a 16. června jsme se zúčastnili krajského kola mladých
hasičů, které se letos konalo v Pardubicích. Čekalo nás velké klání
s dalšími jedenácti družstvy ze čtyř okresů. Po pátečním zápolení
jsme byli zatím na 5. místě. V sobotu se nám ale lepila smůla na
paty. V jedné štafetě spadl Tomíno z kladiny a zranil si kotník a
v druhé se zranil Míla. I přes veškeré naše snažení a bojovnost to

stačilo jenom na 8. místo. Ale myslím si, že vystupování našeho
družstva na disciplínách bylo výtečné a určitě se nemáme za co stydět. A na závěr taková perlička – setkaly jsme se zde dvě Lukavice.
My z okresu Chrudim a druhá z okresu Ústí nad Orlicí.
24. června měl proběhnout druhý závod v běhu na 60 m na
Seči, ale bohužel byl z důvodu špatného počasí zrušen.
27. červen pro nás znamenal konec jarní sezony. Skvělé výsledky dětí jsme oslavili posezením u hasičárny. Měli jsme pizzu,
zmrzlinu a šampíčko. Bylo to super a moc jsme si to užili.
30. června starší děti, které nás reprezentovaly na krajském
kole, předvedly ukázkový požární útok na Memoriálu Vladimíra
Strnada v Lukavici.
Nyní jsou před námi letní prázdniny a už se moc těšíme na
soustředění v Jičíně, kam jezdíme poslední týden v červenci.
Závěrem bych Vám chtěla popřát slunečné léto plné krásných zážitků, dětem poděkovat za skvělé výsledky a také velký dík
Zuzce, Pavlovi, Zdendovi, Míše a Ádě za skvělou týmovou práci a
všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.
Za mladé hasiče Vlasta Zástěrová
Vážení bratři a sestry, vážení občané,
30.4. proběhlo Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice. Jelikož se jednalo o první pořádání této kratochvíle, očekávali jsme
spíše méně účastníků a tak nás velmi mile překvapilo množství zájemců z řad dětí, rodičů i ostatních spoluobčanů. Věřím, že i vám se
tato akce líbila a rádi vás na ni přivítáme i příští rok.
Mé poděkování patří našim členům, obci Lukavice a zaměstnancům Základní a mateřské školy Lukavice, bez kterých by
tato akce nemohla vzniknout.
5.5. proběhla první soutěž v požárním útoku zařazená do
Ligy okresu Chrudim. Na tuto soutěž jsme již nastoupili s nově
opravenou požární stříkačkou. Útok byl nádherně rozeběhnutý,
avšak drobná chybička na nástřiku nás odsunula až na deváté místo.
Podobný průběh měly i následující tři soutěže a tak aktuální
umístění mužů SDH Lukavice je na 8. pozici. Naše děvčata na tom
nejsou s průběžnými výsledky o moc lépe a tak aktuálně drží místo
13-té. Věřím, že se nám podaří prolomit smůlu a v následujících
utkání již dosáhnout na medailová umístění.
30.6. pořádal náš sbor Memoriál Vladimíra Strnada na
uctění památky našeho dlouholetého člena. Zde v kategorii mužů
obhájil první místo SDH Výsonín a tímto mu patří velká gratulace.
V kategorii žen obsadily místo první SDH Vížky.
Průběžně se účastníme vzpomínkových akcí jako jsou Pietní
akt v Ležákách a pokládání věnců u pomníku padlých v II. Světové
válce.
Nyní se nám již kvapem blíží další soutěž a tou bude O putovní pohár starosty obce Lukavice, konaná 11.8.2018 od 13:00
u hasičské zbrojnice v Lukavici. Soutěž je zařazena do Ligy okresu
Chrudim v požárním útoku. Tímto bych vás rád pozval a poprosil,
aby jste přišli podpořit naše družstva v soutěžním klání.
Velitel SDH Lukavice Jiří Horský

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, chceme Vás seznámit s činností
SDH Vížky ve druhém čtvrtletí roku 2017. Toto jaro pro nás
začalo úplně jinak, máme novou sportovní stříkačku a je potřeba
se s ní seběhat. Každou neděli v dubnu jsme trénovali v Lukavici a
od začátku května začali jezdit po soutěžích. Je toho víc, vezmu to
v rychlosti.
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Dne 5. května ligová Třemošnice - muži 21. místo, 12. května okrsková Mířetice - muži i ženy 1. místo, 26. května Nasavrky
- muži 7. místo, ženy 1. místo, ten samý den noční Zderaz muži
28. místo.
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.
Dne 2. 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, ukázka
požárního útoku i s příjezdem v podání staré gardy a zásah mužů
JSDH Vížky na hořící objekt. Celé odpoledne bylo provázeno reprodukovanou hudbou. Jelikož tento Dětský den byl dvacátý, byl
na závěr odpálen ohňostroj. Nepršelo – bylo krásně.
Děkujeme Obci Lukavice, svazku obci Centrum železných
hor a firmě Merit spol. s r.o. Slatiňany za spolupráci a podporu.
Další ligová soutěž byla 9. června na Štěpánově - muži 12.
místo, 16. června ligová soutěž Brčekoly - muži 15. místo. Tentýž
den vyrazili muži a ženy na soutěž historických stříkaček PS 8 pořádanou pod rozhlednou Zubří. V této pohodové soutěži muži obsadili
3. místo a ženy v konkurenci dvou družstev vyhrály.
Dne 23. června bylo pořádáno okresní kolo v požárním
sportu v Otradově. Muži SDH Vížky obsadili v disciplínách: 100
metrů překážek, štafeta 400 metrů překážek a požární útok shodně
5. místo, tudíž i celkově. Součástí soutěže v Otradově byl 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 30. června muži i ženy zápolili na Memoriálu Vladimíra Strnada v Lukavici. Do soutěže jsme také nasadili naši starou
gardu doplněnou nejmladšími členy sboru. Na soupeře a sportovní
stříkačky vlétli s historickou PS 8 a neskončili poslední. Jinak se
opět se lépe dařilo ženám. Obsadily 1. místo a muži skončili na
čtvrtém místě.
Dne 5. července se konala netradiční soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Ctětín.
Nasadili jsme družstvo žen, mužů a mix(dvě ženy a pět
mužů). Muži obsadili 2. místo, mix 5. místo a ženy vyhrály.
S novou stříkačkou a novými sportovními dresy se daleko
lépe daří ženám, muži se pokusí sportovní nepřízeň překonat ve
zbytku soutěžní sezony.

berka, trošku se báli čertů, vodníka a Hejkala, rozesmáli je Mach a
Šebestová, Ferda mravenec s Beruškou, Mrazík a nakonec všechny
potěšila pohádka „O perníkové chaloupce“, po které děti dostávaly
pravé perníkové srdíčko.
Letošní Pohádkový les se vydařil jak velkou návštěvností,
tak i organizačně. Stalo se tak díky mnoha obětavým lidem, kteří
všem připravili radostné sobotní odpoledne.
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu v Lukavici za pomoc a podporu, Sboru dobrovolných hasičů ve Výsoníně za přípravu bohatého občerstvení u Perníkové chaloupky. Děkujeme rovněž
všem sponzorům, členům našeho občanského sdružení a všem těm,
kteří pomohli připravit a uskutečnit tak velkou akci, jakou je Pohádkový les. Odměnou nám všem byla v sobotu 23. června spokojenost
všech návštěvníků. A to se v dnešní době hodně cení.
Za Sdružení občanů Výsonína Jana Louvarová

Na závěr chci poděkovat všem členům SDH Vížky, sousedům, chalupářům a kamarádům za to, že si každý rok udělali čas a
přišli pomoc s akcí pro děti Dětský den v Loučkách.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
POHÁDKOVÝ LES
Dovolte mi, vážení čtenáři LUKAVICKÉHO ZPRAVODAJE, abych se s Vámi podělila o zážitky z naší mnohaleté akce
– Pohádkového lesa. V letošním roce se toto pohádkové odpoledne
uskutečnilo 23. června, jemuž předcházely dny plné veder. Právem
jsme z tohoto počasí měli obavy, ale v sobotu se podmínky změnily
tak, že všem těm, kteří se přišli podívat, bylo spíše chladno. Ale ani
zamračená obloha nezabránila tomu, aby náš Pohádkový les zhlédlo
téměř 1100 malých a velkých návštěvníků.

Sbor pro občanské
záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti
Vítání občánků: V obřadní síni obecního úřadu jsme přivítali dva nové občánky Josefa Petráska a Ondřeje Kňavu. Jejich
jména byla zapsána do společenské kroniky naší obce.
Slavnostní ukončení školního roku: Přítomen byl pan
starosta a členky SPOZu. Z 5. postupného ročníku odešlo 5 žáků
k dalšímu studiu na Základní škole v Chrudimi.
Odpolední slavnost na zahradě mateřské školy: 16 předškoláků bylo pasováno na školáky. Poté pásmem říkanek a písniček
předvedli všem přítomným, že jsou opravdu připraveni nastoupit
do školy.
L. Makešová

ZPRÁVY, INZERCE

Každým rokem hraje na pohádkových stanovištích skoro
stovka dobrovolných lidí přestrojených do kostýmů postaviček ze
známých pohádek. Jsou tací, kteří se po mnoho let těší, že si v lese
zahrají, ale je i mnoho těch, co hrají poprvé. Také návštěvníci se
změnili. Rodiče, kteří před mnoha lety navštěvovali Pohádkový les
jako děti, dnes vodí své děti, aby společně prožili krásné odpoledne
v pohádce. A tato skutečnost nás moc těší. Totiž-že tato akce má své
dobré jméno a stala se již tradicí.
Snažíme se, aby děti v dnešní době nezapomínaly na klasické pohádky. A tak všechny v lese přivítali Pohádkový dědeček a
babička, za chvilku na ně vyskočili králíci z klobouku, oloupili je
loupežníci, s trpaslíky hledali poklad, polekal je drak, Rumcajsovi pomohli hledat boty, občerstvili se u Mochomůrek. Další cesta
vedla do Krkonošských pohádek, kde pomohli potrestat Trauten-

Květnatá letní louka
Na jaře jsme vyzkoušeli osit veřejné plochy v obci osivem
speciálně namíchaným pro osetí veřejných prostranství. Potěší oko
kolemjdoucích a je pastvou pro včely, motýli i ostatní hmyz. Komu
se louka uprostřed obce libí a chtěl by si v přštím roce osít i část
svého pozemku, lze objednat osivo na obecním úřadě.
Bližší informace podá D. Krčilová, mob.777670670
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místo konání: hřiště u požární zbrojnice v Lukavici
Program: do 13:00 prezence družstev, od 13:00 zahájení soutěže
nástupem družstev.
Kategorie: muži (3B), ženy (2B)
Startovné: 200,-Kč
Disciplína: požární útok na nástřikové terče dle Směrnice hasičských soutěží a pravidel Ligy okresu Chrudim v PÚ (www.chrudimskaliga.wz.cz)
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání soutěže.
Rezervace startovních pozic na: www.chrudimskaliga.wz.cz
Na Vaši účast se těší výbor SDH Lukavice
Kontaktní adresa : Zdeněk Horský,
Lukavice č.p. 202, 538 21 Slatiňany

Sbor dobrovolných hasičů obce Lukavice
si Vás dovoluje pozvat na 19. ročník soutěže

O pohár starosty obce Lukavice

Soutěž bude organizována dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží. Schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011, soubor
předpisů SH ČMS –1/17-2011.

Soutěž je zařazena do Ligy okresu Chrudim v PÚ

datum: 11. 8. 2018

Silniční běh „O lukavický kahan“, se letos poběží v neděli
9. září po tratích od 350 m do 7 km v ulicích naší obce.
Presence je v prostorách obecního úřadu již od 8:30 a starty jednotlivých kategorií budou v tomto pořadí:
• Chlapců a dívek do 6 let je v 9:30
• Chlapců a dívek do 10 let od 10:00
• Chlapců a dívek do 15 let od 10:20
• Muži, ženy a junioři od 10:50
Letos jsme zařadili nově kategorii běhu pro radost, která je bez rozlišení věku či pohlaví, nesoutěží se o ceny, ale cílem je se zúčastnit
a pohybovat v pomalém či rychlém tempu. Start této kategorie je
v 10:50 za pelotonem dospělých závodníků, ale pouze 1 okruh.
Těšíme se na Vaši účast i účast Vaši dětí nebo i přijít povzbudit závodníky.
Za TJ Sokol Lukavice J. Čechlovský
Redakční rada:
Ing. Jiří Čechlovský MBA, Petr Dolan, Helena Kapitolová,
Miloslav Stehno, Bc. Dagmar Krčilová
Příští číslo vyjde: 10/2018, uzávěrka do 10.10.2018

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.

e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz
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