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Úsměv
Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá,
aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá.
Nikdo není tak bohatý,
aby se bez něj obešel,
a nikdo není tak chudý,
aby ho nemohl darovat.
Úsměv vytváří v domově štěstí,
ve starostech je oporou,
citlivým znamením přátelství.
V únavě přináší odpočinek,
ve znechucení vrací odvahu,
v zármutku je útěchou
a pro každou bolest přirozeným lékem.
Je dobře, že si ho nelze koupit,
ani půjčit, ani ukrást,
protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje.
A kdybys potkal někoho,
kdo by neměl pro Tebe úsměv,
ačkoli na něj čekáš,
buď velkodušný
a oblaž ho úsměvem,
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv, jako ten,
kdo ho nemá pro druhé.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 30.11.,16.12., 20.1.,17.2., 24.3.
mj.:
Vzalo na vědomí:
Info o jednání s Pozemk. úřadem o
záměru stavby cesty „k letišti“.
Předpokládá se realizace v letošním
roce, finanční spoluúčast obce cca
0,7 mil Kč.
- Aktuální stav ve věci pořízení změny
ÚP č.1
- Info o možnosti zřízení funkce obec.
strážníka za cenu 80 tis. Kč/rok.V obci
by byl 1 den týdně.
- Návrh uskutečnit společné jednání OZ
se zástupci spolků
- Zprávu zástupců fotbalového oddílu o
dosavadní činnosti a žádost o renovaci
trávníku fotbal hřiště a používání obec.
vozidla pro dopravu na zápasy. Obec

-

zajistí usazení nových fotbal. branek (budou pořízeny z dotace).
Hřiště je a bude veřejné.
Zprávu O. Hubálka o činnosti kontr. výboru za uplynulé období
Zprávu M. Dudka o činnosti fin. výboru za uplynulé období
Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
Stanovisko J. Š a L. H. k nabídce obce na řešení situace odvodu
dešťové vody po zasypání původní odtokové rýhy

Schválilo:
Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
- Rozpočtovou změnu č. 6,7 /2014
- Rozpočet na rok 2015
- Zástupce zřizovatele ve školské radě Mgr. M. Hoffmanna a I.
Severovou
- OZV č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komun. Odpadů
- Prodej p.č.1944/5 J.F. za 100 Kč/m2 + úhradu nákladů na vklad
do KN
- Bezúplatný převod p.p.č.2061/9 a 2063/15 Pardubickému kraji a
bezúplatné převzetí p.č.2062/2 a 2063/14 od Pardubického kraje
(pozemky silnice a chodníků)
- Odkoupení ½ pozemku p. č.1977/1 od M.V.za cenu 50 Kč/m2 .
- Žádost Střediska biatlonu o povolení prodloužení doby konání
hudební produkce na akci „Poslední mazání“ dne 17.4 do 3:00
hod.
- Žádost T.J. Sokol Lukavice o vydání souhlasu s umístěním sídla
spolku na adrese Lukavice čp.119.
- Smlouvu o poskytnutí příspěvku MAS Orlicko ve výši 11 140
Kč na pokrytí nákladů spojených s hlavní činností
- Připojení k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
- Smlouvu se Sdružením obcí Orlicko o pověření k centrálnímu
zadávání nákupu energií na komoditní burze
- Rozpočtový výhled na r. 2016-2019
- Cenu za pronájem obecních pozemků ve výši 2% z ceny obvyklé
- Členství ve Svazu měst a obcí
- Text smlouvy o výpůjčce na kompostéry
- Poskytnutí fin. daru nově narozeným dětem
- Žádost SDH Lukavice o souhlas s umístěním sídla spolku na
adrese Lukavice čp. 117
Neschválilo:
Žádosti o pronájem pozemků, které jsou evidovány jako cesty,
ale v současné době jsou součástí půdních bloků na nichž se
hospodaří.
- Poskytnutí příspěvku na zakoupení endoskopické věže pro ORL
Ústeckoorlické nemocnice.
- Žádost SDH Svatý Jiří o poskytnutí sponz. daru na pořádání
soutěže ml. hasičů
I.Severová, starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky
Únor



Sabina Peřinová
Nikola Peřinová

Nezáleží jen na rodičích a vychovatelích, ale na celé
obci, jak se dítě vyvíjí
Platón


Červen







Milan Adamec

50 let

Jarmila Gregárková
Jarmila Seidlerová
Anna Kalousková
Alena Urbánková
Milena Betlachová
Jarmila Hubálková

85 let
70 let
84 let
50 let
87 let
88 let

Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí
Winston Churchil

25. ledna jsme do řad lukaváků přivítali Dominiku Dolečkovou,
Anastázii Dlabkovou, Emílii Bárnetovou a Pavla Jerry Géringa.

Blahopřejeme jubilantům

V lednu oslavila 81 narozeniny p. A. Kosová a v březnu jsme
navštívili čerstvého 80tníka p. J. Dolečka. Oběma jubilantům ještě
jednou touto cestou přejeme pevné zdraví a do dalších let dostatek
štěstí, pohody a životního optimismu.

Vzpomínáme
Březen








Duben










Květen








Jaroslav Kotyza
Bárnet Jan
Josef Dostál
Josef Doleček
Marie Vítková
Josef Suchomel
Věra Hladíková
Jan Hauf

60 let
50 let
70 let
80 let
50 let
85 let
89 let
75 let

Miloš Hottmar
Rudolf Holeček
Pavel Urbánek
Zdeněk Šafář
Jana Dostálová
Jaroslava Klášterecká
Jan Friml
Marie Kučerová
Jiří Kos
Leopold Paďour

50 let
50 let
50 let
82 let
60 let
92 let
84 let
50 let
50 let
60 let

Růžena Kalousková
Zdeněk Vágner
Marie Holubová
Helena Hübnerová
Iva Bárnetová
Adolf Slavík
Vladimír Fajgl

84 let
83 let
87 let
60 let
50 let
90 let
70 let

Leden

Únor


Jan Houšťava

71 let

Josef Šafář

95 let

Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt,
aby ho vzala Francis Bacon

Statistický přehled počtu občanů s trvalým pobytem v r. 2014
Celkový počet obyvatel k 31.12.2014 …..1124
Z toho narozených ……………………..
18
zemřelých ……………………... -11
přistěhovaných ………………… 35
odstěhovaných ………………… -23
Celkem ………………………...…………+19

D. Dostálová, evidence obyvatel

Kdo to rušil noční klid?
28. února v nočních hodinách si asi mnozí z Vás říkali,
kde hoří, nebo co se kde stalo, že po velké části obce
bylo slyšet houkání a vidět hasičský modrý maják.
Nešlo však o žádné neštěstí, to jenom mladí hasiči se
vraceli z vítězného tažení z neoficiálního halového
mistrovství republiky v požárním sportu konaného
jako každý rok v Havířově. Po mnoha veleúspěšných
letech, kdy mladí hasiči vozili z tohoto mistrovství
výborná umístění v podobě 2., 3., 4. míst, se mladším
podařilo celé toto mistrovství republiky vyhrát.
K tomuto závodu směřovala celá podzimní a zimní
příprava. Již v průběhu tohoto období výsledky
napovídaly tomu, že by to mohlo být znovu dobré.
Výsledky v trénincích jsou však jedna věc a umění je
prodat při závodech je věc druhá. K takovýmto
závodům však patří také štěstí.
Odjezd byl naplánován na pátek na 14. hodinu někteří se tak nemohli dočkat, že pro jistotu dorazili s půlhodinovým předstihem.
Třemi auty jsme pak za tmy, ale v dobré náladě přijeli do Havířova do staré tělocvičny, která nám posloužila jako noclehárna.
Mnoho jsme toho nenaspali dostat nás včas do spacáků se pro naše vedoucí ukázalo jako nadlidský výkon (při trénincích jsme tuto
disciplínu netrénovali). Oni sami dlouho do noci asi rozebírali závodní taktiku a přitom přemýšleli, jak by jim bylo doma na
rodičovském plese. Ráno jsme v 7 hodin přejeli do Městské
sportovní haly, kde se mělo celé klání odehrávat. Celá soutěž se
skládá ze třech štafet uzlové štafety, štafety 4 x 40 m a štafety
dvojic. Obzvlášť uzlová štafeta měla patřit mezi naše top
disciplíny, což se potvrdilo, když mladší hasiči obsadili 2. a starší 3.
místo. Od starších se potom v dalších dvou disciplínách štěstíčko
trošku odklonilo, přesto to v konečném účtování v nabité
konkurenci 40 družstev stačilo na krásné 8. místo. Mladším se
podařilo stoprocentně prodat a zúročit vše z přípravy a po
posledním pokusu největšího konkurenta z Ostravy s ambicemi na
celkové vítězství mohla v našem táboře propuknout ta správná a
nefalšovaná radost z našeho vítězství a zisku titulu mistra republiky. Došlo i na slzičky štěstí, které ukáply některým našim
vedoucím a fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, přestože byli nevyspalí po plese.
Po slavnostním vyhlášení jsme vše rychle sbalili a těšili se na to, až se o své zážitky podělíme doma. Odměnou za předvedené
výkony nám byly nanuky dle vlastního výběru v opavském Globusu. Po příjezdu domů jsme si nemohli odpustit „vykřičet“ svoji
radost na celou obec, což se projevilo již na úvod zmíněným houkáním a blikáním. Na návsi „U tří koulí“ se nám přes pokročilou
hodinu dostalo nečekaného přivítání mnoha domácími fanoušky s bubínky, troubami, hrnci, pokličkami a dalšími hlučnými
nástroji. Ve finále to „odnesla“ i naše paní starostka, která byla donucena vylézt z postele a účastnit se oslavy. Na oplátku jsme pak
od ní, potažmo od obce, dostali nádherný chutný dort ve tvaru hasičského hydrantu a šampaňské (samozřejmě nealkoholické).
Moc bychom si přáli, aby se nám tento nádherný výsledek podařilo ještě někdy zopakovat.
mladí hasiči

FOTBALOVÝ ODDÍL VYHLÍŽÍ JARNÍ START MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

V Lukavici na fotbal poprvé 27.června

Náš tým malých fotbalistů nezahálel ani v zimě. Zúčastnili jsme se celkem pěti halových turnajů,
hned tři jsme organizovali sami. Kluci tak získali nové zkušenosti, mohli předvést věci z tréninku v
praxi a někteří z nich si poprvé užili radost ze vstřeleného gólu během zápasu.
Nadále pokračuje naše tréninková činnost, kdy využíváme možností naší Sokolovny. V tréninku se
věnujeme nejenom fotbalu, ale třeba i gymnastice, pohybovým dovednostem a občas si zahrajeme
třeba i florbal.
V posledních dnech nezaháleli ani rodiče našich fotbalistů a někteří kluci i sami. Za velké podpory
obce se nám podařilo položit základy ke zlepšení hřiště u Sokolovny zlepšením terénu. Nyní budeme
vyhlížet první stébla nového trávníku.
Od soboty 18.dubna vstoupíme do soutěže pod hlavičkou Fotbalové asociace ČR a od této doby
každé jedno víkendové dopoledne si užijeme na miniturnaji se třemi dalšími týmy.
Přímo v Lukavici můžete poprvé na fotbal
vyrazit 27.června, kdy společně s obcí,
pořádáme první fotbalový turnaj, kterého se
zúčastní 7 týmů. První zápas, ve kterém se
určitě představí náš oddíl, bude mít výkop v
10:00. Přijďte nám fandit i Vy!
O. Hlaváček, trenér

Zemina na dorovnání povrchu fotbalového hřiště.

Vánoční nohejbalový turnaj dvojic.
V sobotu 13. prosince 2014 se od 9 hodin v Sokolovně v Lukavici
uskutečnil druhý ročník Vánočního nohejbalového turnaje
losovaných dvojic. Zúčastnilo se ho celkem 14 nohejbalových
nadšenců ze Žamberka a okolí, což bylo o jednu dvojici více než v
loňském roce při premiéře turnaje. V úvodu proběhlo přivítání
hráčů, seznámení s pravidly turnaje a následně losování dvojic, kdo s
kým bude hrát (smečař + polař). Po celkem 21 odehraných zápasech,
hraných na dva vítězné sety, které rozhodly o pořadí turnaje, byla
každému hráči předána věcná cena. Dvojice, které se umístily na
stupních vítězů obdržely pamětní medaile a diplomy. Vítězové
turnaje navíc pěkný putovní pohár.
Na hřišti i mimo něj vládla opět přátelská atmosféra, ale i správná sportovní rivalita. Mezi jednotlivými zápasy se bylo možno občerstvit v baru
sokolovny drobným pohoštěním, o které se zejména zasloužila paní Věra Kusá a Jiří Toman z Jablonného nad Orlicí a Roman Šafář ze Žamberka. V
baru nás vzorně obsluhoval Pavel Turner, také z Jablonného nad Orlicí. Paní Alena Urbánková z Lukavice opět upekla výborný vánoční štrůdl, po
kterém se jen „zaprášilo“. Fotografické záběry z nohejbalového turnaje pořídila Dita Urbánková, též z Lukavice.
Letošním „Sympaťákem turnaje“ byl v hlasování zúčastněných hráčů zvolen Michal Kristek, za což byl odměněn putovní soškou
Nohejbalového Fanouše a Pamětním listem.
Na závěr bych tímto chtěl poděkovat Vlastimilu Severovi a Filipu Šubrtovi za vzorně připravenou Sokolovnu, všem výše uvedeným osobám,
které se turnaje jakýmkoliv způsobem účastnily a přítomným divákům. Doufejme tedy, že se 5. prosince 2015 sejdeme na již třetím ročníku
tohoto turnaje.
Celkové pořadí turnaje:
1.místo Rudolf Toman(Rokytnice v O.h.)+Roman Kubíček(Líšnice), 2.místo Michal Maurer(Žamberk)+Jaroslav Kovanda(Žamberk), 3.místo
Roman Šafář(Žamberk)+Pavel Urbánek(Lukavice), 4.místo Petr Jedlička(Dlouhoňovice)+Josef Hub(Žamberk), 5.místo Michal
Kristek(Žamberk)+Luboš Krušina(Praha), 6.místo Patrik Kubíček (Líšnice)+Roman Zecha(Žamberk) a 7. místo Jiří Toman(Jablonné nad
Orlicí)+Miroslav Durchánek(Žamberk).
Pavel Urbánek

Běžkování v Orlicku v zimě 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako subjektu
snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě poprvé nejen v
tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na Dolní Moravě a s novou rolbou i v oblasti
Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně výborně udržovat
desítky kilometrů stop a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem, tak i na druhém hřebeni v okolí
Slamníku s napojením na stopy nad Starým Městem pod Sněžníkem . A pokud se polským partnerům
podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu na Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů
strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená Voda, jsou tratě upravovány již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo
sněhu a nástupy do tras v nižších polohách limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů na desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba
poprvé vyjela sice až 19. ledna , ale od té doby minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách pod 700 m. n.m. se nepodařilo
upravovat stopy do okolních obcích po celou zimu, ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů. S
provozem lyžařských stop souvisí jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem sponzorů. Všem platícím
parkujícím i sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a
městům Orlicka, které ze svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.
S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních lyžařských stop v sobotu 21.3. na Suchém vrchu grilovanou kýtou a
vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Tříkrálová sbírka 2015 skončila
Tříkrálová sbírka se na Orlickoústecku setkala opět s pozitivním ohlasem. Podruhé za svou historii překonal letos její výtěžek
hranici dvou milionů Kč, když bylo do 504 pokladniček vykoledováno celkem 2.309.509,- Kč. V Lukavici činil výtěžek
sbírky 48.617 Kč.
Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku patří svým rozsahem k největším ve východočeském kraji. V takovém měřítku může být
uskutečněna jen díky obětavosti desítek jednotlivců, kteří mají na starosti organizaci sbírky v místě bydliště, díky nasazení stovek
dobrovolníků a díky spolupráci s farnostmi, obecními úřady, školami a občanskými spolky. Charita je za tuto pomoc velmi vděčná
a děkuje také všem, kdo do sbírky přispěli. Finanční prostředky z této
sbírky jsou pro Charitu důležitým příjmem, ze kterého může podporovat
některé své služby, a pomáhat tak potřebným.
Významným aspektem této akce je také udržování společenských
kontaktů v obcích. Řada lidí, zejména starších, už koledníky dopředu
očekává, těší se na ně, a bere jejich přání štěstí a zdraví velmi vážně. Za 15
let své existence se tak Tříkrálová sbírka stala smysluplnou tradicí v
mnoha obcích a městech.
65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno přímo Charitám, které sbírku v
daném regionu organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r.
2015 použije mj. na činnost domácího hospice, občanské poradny nebo
služeb pro rodiny s dětmi
Děkujeme každému, kdo se na Tříkrálové sbírce 2015 jakkoliv podílel.
Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na:
www.uo.charita.cz
Počasí koledníkům Tříkrálové sbírky
www.trikralovasbirka.cz
moc nepřálo, přesto se letos podařilo

Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad
Tel. 734 769 713

vybrat 48.617 Kč. Děkujeme všem,
kteří se na organizaci sbírky podíleli
a samozřejmě všem, kteří přispěli.

ZO ČZS Lukavice má záměr uspořádat zájezd

v sobotu 6. června 2015
SLAVNOST RŮŽÍ V BADENU
dopoledne si prohlédneme Laxenburský zámecký park
a vodní hrad Franzensburg. Odpoledne navštívíme
lázeňské městečko Baden, které ukrývá největší rozárium
v Rakousku, přes 850 druhů růží, více než 30 tisíc rostlin.

cena zájezdu vč. vstupného cca 1.000 Kč
Zájezd se uskuteční, pokud se
podaří obsadit celý autobus.
Nezávazné přihlášky pro průzkum zájmu
přijímá obecní úřad Lukavice tel.: 465 621 425

V příloze tohoto Občasníku najdete leták s termíny svozu odpadů. Svoz bioodpadu byl zahájen 19. 3.. Popelnici
se starou samolepkou Vám vyvezou do konce března. Splatnost poplatků za odpady a za psa je do konce dubna.
Způsob placení byl uveden v minulém čísle Občasníku.
Od středy 25. března si občané mohou na obecním úřadě vyzvedávat objednané kompostéry. Kompostér je zabalený v
krabici a dá se odvézt osobním vozem. Při převzetí je třeba podepsat smlouvu o výpůjčce.
Od prosince můžete pravidelně každý den slyšet ve 12,05 a v 18,05 hod. zvonkohru, která je umístěna na budově
obecního úřadu. O vánocích hraje koledy a během roku potěší více jak 200 melodiemi různých žánrů, které zaznívají
do vzdálenosti až 2 km. Doufáme, že Vás tyto „zvukové hodiny“ potěší a pro turisty budou zajímavou atrakcí.

Instalace zvonkohry na střeše
obecního úřadu.
I letos se obec připojila k výzvě
Vlajka pro Tibet.

Kromě nových pohledů
můžete na obecním úřadě
zakoupit zelený skleněný
hrníček s obecním znakem
za 65 Kč a klip na vzkazy či
vizitky za 25 Kč.
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Téměř jako dárek k MDŽ, mohla starostka pojmout 6. 3. převzetí klíčů od nového vozidla BOKIMOBIL, které obec pořídila s
přispěním dotace OPŽP. Pro muže uvádím, že vozidlo má mj. hydrostatickou převodovku, pohon 4x4, posilovač řízení, redukce,
tempomat. Důležitý údaj pro ženy - vozidlo je oranžové. K vozidlu jsou 3 pozinkované kontejnery a po dobu udržitelnosti projektu
(5 let), bude sloužit k přepravě bioodpadu. Následně nahradí dosluhující Multicaru. Z dotace bylo pořízeno i 150 ks kompostérů,
které si již občané mohou vyzvedávat na obecním úřadě. Jelikož máme několik kusů ještě volných, mohou přijít i ti, kteří ho nestihli
objednat. Z celkové pořizovací ceny 3.348.070 Kč činila dotace 3.013.262 Kč.

Novinka Burza dětského oblečení v Lukavici
SRPŠ Lukavice pořádá BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ a to v sobotu 18.dubna 2015 od 9.00 do 12.00 v zasedací
síni obecního úřadu. Jedná se o prodej oblečení, obuvi, hraček a jiných potřeb přímo od maminek. Pokud máte zájem
na burze prodávat, rezervujte si prodejní místo na e-mailu: oulukavice.ucto@orlicko.cz. Poplatek 50Kč za místo platí
prodávající (pronájem síně).

I když už jaro klepe na dveře, fotografiemi připomínáme Mikulášskou jízdu. Čert nikdy nespí a hříchy se počítají dětem i
dospělým po celý rok. Na jízdu s pekelníkem se můžete zeptat hříšnic, které loni jen o vlásek unikly peklu . Děkujeme O.
Šturmovi, že nám se svým spřežením a kočárem přivezl do obce Mikuláše.

Výluka na trati
Na základě požadavku SŽDC s.o. se bude ve dnech od 10. dubna 2015 od 9:10 hod., nepřetržitě do
7. května do 13:40 hod. konat nepřetržitá výluka v úseku Letohrad - Doudleby nad Orlicí.
Po dobu konání výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která
pojede podle výlukového jízdního řádu (najdete ho na webových stránkách obce
www.obeclukavice.cz).
Upozorňujeme, že z důvodu rekonstrukce ulice Nádražní je železniční stanice Žamberk uzavřena.
Po dobu konání výluky je zastávka náhradní dopravy umístěna na BUS zastávce Žamberk, Silnice.
Za komplikace při cestování se omlouváme.

Luboš Bubák, Systémový specialista

Zaplněný sál sokolovny při Předvánočním setkání seniorů, potěšil svým vystoupením hit televize Šlágr Veselá trojka. Podle
ohlasů se program opravdu líbil a tak jsme na letošní setkání pozvali duo Jamaha. Snad se nám povede úspěch zopakovat.

Nový rok jsme zahájili setkáním u kapličky J.
Nepomuckého na horním konci. Počasí za
moc nestálo a tak nás mile překvapila hojná
účast občanů. Za hudebního doprovodu p. J.
Dostála a P.
Buryšky a po promluvě p. faráře Vacka, poprvé zazvonil zvon na kapličce. Ti co se podíleli
na stavbě a zprovoznění zvoničky obdrželi pamětní list a malý zvoneček připomínající tuto
malou slavnost. Pro všechny pak byl připraven punč, grog a linecké zvonečky. Zvon od
Nového roku zvoní 2x denně, v poledne a v 18 hod.. Přáním nás všech jistě je aby všechny
zvony v naší obci ohlašovaly jen dobré zprávy.

Děti mají nové pomůcky!
Nové vybavení do škol díky spolupráci města Žamberk a soukromých
podniků!
Do škol v Lukavici a Žamberku zamířila delegace složená ze zástupců města Žamberk, Městského kulturního
podniku FIDIKO, firmy Belizende a.s. a velkoobchodu hraček Teddies s.r.o. Žamberk.
Co mají tyto organizace společného? Všechny se podílely na pořádání mimořádně úspěšného
Žamberského divadelního plesu, který se letos (stejně jako v minulých letech) konal v lukavické
sokolovně.
A právě část výtěžku z tohoto plesu se organizátoři rozhodli věnovat dětem! Pro ZŠ Lukavice byl zakoupen
zbrusu nový rotoped. Ten bude vítaným pomocníkem v hodinách tělesné výchovy a též rozšíří možnosti
sportovního vyžití žáků v jejich volném
čase.
„Je skvělé mít příležitost podpořit vzdělávací
instituce v našem okolí. Je to také způsob,
jakým vyjádřit naše upřímné poděkování obci
Lukavice za vstřícnost a ochotnou spolupráci
nejen během pořádání
plesu,“ řekl starosta města Žamberk, pan
Jiří Dytrt. „Podpora dětí a mládeže v našem
regionu je důležitá. Proto jsme rádi, že jsme i
my mohli přispět k dobré věci a díky této akci
potěšit žáky ZŠ Lukavice,“ potvrzuje
marketingová ředitelka firmy Teddies s.r.o,
paní Olga Slavíčková. Dary se předávaly i v
Žamberku pro tamní Speciální střední školu
a základní školu byla pořízena dvě nová velká
dětská šlapací auta. Ta si mladí závodníci
ihned vyzkoušeli rovnou na školních
chodbách nadšení bylo skutečně veliké a je
více než jasné, že se školní závody budou zřejmě těšit dosti velké popularitě. „Velice nás těší, že nám
úspěch Divadelního plesu dovoluje podpořit školu a také zpříjemnit dětem vyučování i volný čas,“ řekl k
předání daru
ředitel MKP FIDIKO Žamberk, pan Daniel Kubelka.
Po předání darů zástupci firem i města zhlédli taneční vystoupení žáků Speciální školy. Jak je vidět z
přiložených fotografií, obrovské nasazení dětí (a jejich bezprostřední radost) na všechny velmi
zapůsobilo.
Dojmy z celého dne shrnul pan Josef Starenko, obchodní ředitel firmy Belizende a.s., zabývající se
komplexním servisem v rámci nemovitostního, právního, ekonomického a obchodního charakteru: „Těší
nás úsměvy dětí, spokojenost učitelů a upřímná radost z faktu, že úspěšná událost plesové sezóny umožnila
věnovat školám tyto dary.“

Zprávičky ze SRPŠ
V pátek 27. února 2015 se konal v sokolovně tradiční, již 37. Lukavský ples, pořádaný naším sdružením.
Ples byl zahájen ve 20:00 hodin. K tanci i poslechu nám zahrála kapela Fantasy Music, v provozu byla kuchyně s
vynikajícím menu, výčep i bar přímo u velkého sálu. V průběhu večera přišla řada i na předtančení v podání žáků ZŠ
Lukavice a taneční skupiny T.J.Sokol Kameničná. Nechyběly
ani tomboly. V malé tombole, kde všechny losy byly výherní,
se soutěžilo o malé ceny a drobnosti. Ve velké tombole, která
se losovala o půlnoci, se pak soutěžilo o dary od sponzorů,
kterých bylo mnoho. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům za podporu a dary do tomboly, učitelkám a žákům
ze ZŠ Lukavice za předtančení a pomoc při přípravě a
organizaci plesu, rodičům za pomoc při přípravě, v průběhu
plesu, a při úklidu sokolovny.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat tentokrát na netradiční
Dětský den, který se bude letos konat v sobotu 13. června u
sokolovny. Na zajímavé soutěže se mohou těšit nejen děti, ale
tentokrát i rodiče. Obec slíbila dětem skákací hrad. Svůj
program a prodej výrobků připravuje škola. V podvečer doplní
program vystoupení živé hudby Modrý den. Zkrátka Dětský
den tentokrát budou moci oslavit všechny věkové kategorie.
M.Šafářová, předsedkyně sdružení

K tradicím Lukavského plesu patří předtančení žáků 5. ročníku.

Pravidla soutěže „Rozkvetlá Lukavice“
Soutěž vyhlašuje Obec Lukavice. Soutěží se o nejkrásnější zahrádku, pergolu,
rozkvetlé okno.
II. Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly „O nejlepší výpěstek v Lukavici“.
I.

Pravidla soutěže „O nejlepší výpěstek“
1. Soutěž vyhlašuje ZO ČZS Lukavice ve spolupráci s Obcí Lukavice (dále jako pořadatelé).
2. Soutěž je vyhlášena pro všechny majitele rodinných domků nebo bytů v katastru obce Lukavice. Objekty
nebo jejich části přihlášené do soutěže musí být součástí výše uvedených domků nebo bytů.
3. Pravidla soutěže:
 soutěž je vyhlášena pořadatelem na výroční schůzi ZO ČZS a tiskem v nejbližším obecním zpravodaji.
 do soutěže se může přihlásit každý majitel(ka) nebo spolumajitel(ka) výše uvedené
nemovitosti formou ústní, elektronické nebo telefonické přihlášky na níže uvedená kontaktní místa.
 podmínkou pro zařazení do soutěže je vyhotovení 1 soutěžního a 1 - 2 pomocných snímků nejlépe
digitálním fotoaparátem, které provede přizvaný pořadatel. Alespoň z jedné fotografie musí být patrná
sounáležitost k místnímu objektu účastníka soutěže.
 termín uzávěrky příjmu přihlášek je 1. září 2015.
 porota vybraná pořadatelem provede vyhodnocení. Vyhlášení výsledků a předání věcných odměn proběhne
během akce „Den zahrádkářů“ 5. září 2015.

Soutěžní kategorie vypsané pro rok 2015:
1) Nejkrásnější zahrada, pergola, okno v obci Lukavice
2) Největší počet růžiček na růžičkové kapustě, všech základních druhů. Do celkového
počtu růžiček na stonku kapusty budou započteny všechny růžičky s minimálním
průměrem 12 mm. Při stejném počtu růžic rozhodne průměr stonku kapusty v prostřední
části. Fotí a měří se před sklizní na rostlině !!
3) Kuriozita jakákoliv neobvyklá přírodou vytvořená rarita na ovoci nebo zelenině nebo jiné
rostlině bez dalších omezení (foto kuriozity samostatně a 1ks foto s majitelem nebo členem
rodiny)
Kontakty:

1)Obecní úřad Lukavice, pí. Severová nebo Dostálová
Telefon 465 621 425 nebo 602 381 416
2)ČSZ Lukavice p. Dudek Fr. nebo Hubálek O.
Telefon 732 687 437 nebo 725 528 674

Vloni to vyhráli žáci ze ZŠ, tak se nechte vyhecovat a nebojte se přihlásit!!
Ing. O. Hubálek, jednatel ZO ČZS Lukavice

Ten kdo vyslyší prosbu o příspěvek do tomboly, pomáhá rozvíjet činnost
spolků, pro které je příjem z tomboly významným přínosem do spolkové
pokladny. Zároveň to však veřejnost vnímá jako vyjádření sounáležitosti s
obcí, ve které žije a podniká. Jedinou odměnou pro dárce je poděkování,
zveřejnění na příslušné akci. Od těch, kteří si všímají, pak třeba využití
jeho služeb, zakoupení jeho výrobků. Bohaté plesové tomboly potvrdily, že
to u nás není tak špatné. Dárcům tímto za všechny spolky děkujeme!

Škola?

Začátkem února proběhl zápis do 1. ročníku. Se svými rodiči přišlo 16 předškoláků, úspěšně
vyřešili různé úkoly, zvládli počítání, kreslení, zazpívali písničku. I když někteří požádají o odklad školní docházky,
předpokládáme v dalším období samostatné třídy pro všechny ročníky, neboť nám zřizovatel opakovaně uděluje výjimku z
nejnižšího počtu žáků. Dostatečný počet míst bude i ve školní družině, kterou všichni rádi navštěvují.
V centru zájmu naší školy stále zůstává vzdělávání. I tak se školáky podnikáme různé věci, které jsou pro chod školy přínosem.
V poslední době to byla především pomoc s organizací Lukavského plesu, na který si naši páťáci připravili atraktivní předtančení.
Dodatečně děkujeme všem sponzorům i rodičům za aktivní pomoc i dárky do tomboly.
Pro děti byla jistě zajímavá únorová beseda s musherem, který nám vyprávěl o chovu a výcviku saňových psů. Vrcholem pro děti
byla jízda se psím spřežením po místním hřišti.
Neobvyklé zážitky ze známého závodu "Africa Eco Race" - po stopách původní trasy závodu "Rallye Paříž - Dakar" nám vylíčil
pan L. Paďour ml.. Popisoval nejen útrapy jízdy africkým pískem, krásu tamní přírody, život lidí, ale také návštěvu místní školy.
Celý březen probíhá projekt na téma 50 LET SPOLU ANEB PEXESO S VEČERNÍČKEM SLAVÍ NAROZENINY. Na chodbě
máme výstavku knih, pexes, hraček s tímto námětem, zjišťovali jsme historii pohádkových postaviček i autorů a tvůrců. Na závěr
za účasti rodičů i širší veřejnosti uspořádáme veliký pexesový turnaj, rej masek, soutěže a kvízy. Nebude chybět ani malé
občerstvení.
Nadále chceme zlepšovat prostředí i okolí školy. Podáváme granty se zaměřením na úpravu školní zahrady. Pokud uspějeme,
vyroste tam pískovna, sluneční a přesýpací hodiny, meteorologická stanice, Archimédův šroub a s přispěním zřizovatele i úžasná
prolézačka a další relaxační prvky.
Přivítáme, pokud někteří z Vás mohou dopravit nějaký větší kámen do plánovaného geokoutku, třeba pískovec, žulu, opuku,
křemen, mramor, vápenec.
Mažoretky, které nás úspěšně reprezentují již pátým rokem, získaly z grantové podpory alespoň část peněz na nákup nových dresů.
O jarních prázdninách se vylepšilo zázemí pro zaměstnance - v jednom z kabinetů vznikla malá kuchyňka, která zde dosud chyběla.
Vymalování a nová podlaha byla tečkou za velkým stěhováním s tím spojeným. Děkujeme za iniciativu i podporu zřizovatele nejen
při této přestavbě.
Než se přiblíží závěr školního roku, zúčastníme se soutěže přírodovědné, zdravotní, výtvarné, nově snad i zahrádkářské, i když
víme, že o pěstování rostlin se musíme ještě hodně učit. Využijeme nabídku a pozvání zahrádkářů a prohlédneme si, jak se správně
starat o zeleň.
Nejvydařenější bývá školní výlet. Vzhledem k počtu školáků budeme cestovat vlakem, abychom snížili finanční náklady.
Uvažujeme o návštěvě ZOO na sv. Kopečku v Olomouci.
Volnočasovou činnost našich žáků a práci vedoucích kroužků představíme při akci ke Dni dětí. Všichni se pobaví při vystoupení
Lukaváčku, mažoretek Sedmikrásek v novém oblečení a dalších dětí. Organizace se ujme sdružení rodičů, které zajistí i navazující
celoodpolední a večerní program. O vše, co se událo v mateřské škole, se s Vámi paní učitelky podělí v příštím Občasníku.
Děkujeme všem za přízeň a věříme, že se nám bude i nadále dařit.
Kolektiv zaměstnanců školy.

Změna otevírací doby v knihovně
Knihovnice paní Lehká, oznamuje změnu otevírací doby v místní knihovně. Od dubna bude knihovna otevřena
každou neděli od 9.00 do 11.00 hodin.
Nově je v knihovně k zapůjčení časopis dTest, kde máte možnost seznámit se každý měsíc s novými testy
různých výrobků a užitečnými spotřebitelskými radami.

Vítěznou maskou letošního Dětského maškarního karnevalu byla želva Jolana. S pochvalami se poměrně šetří a tak
pořadatele (T. J. Sokol), určitě potěšil děkovný e-mail za pěkné odpoledne s dovětkem, že z 6 navštívených
karnevalů, byl ten v Lukavici nejlepší.

V únoru a březnu se v naší škole konala série kurzů pro zájemce, kteří se
chtěli skamarádit s počítačem. Kurzy byly pro zájemce, díky projektu
„Individuálním dalším vzděláváním k rozvoji kompetencí“, zdarma.

Valná hromada SDH Lukavice byla
tentokrát volební. Novým starostou SDH
byl zvolen p. Oldřich Šturma.

Ucpaná mříž před trubkou, kterou protéká potok pod
tenisovým kurtem, způsobila v noci z 9 na 10 ledna ve
sportovním areálu u sokolovny pěknou povodeň. Na vině
byla na jedné straně hustá mříž, a na straně druhé všechno
co do ní po vodě připlulo. A tam je potřeba hledat vinu u
těch, kteří všechnu trávu, odpad ze zahrady, popel, shnilé
ovoce, dřevo aj. „skladují“ u potoka s očekáváním, že velká
voda to uklidí.

