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ROČNÍK XIII.

Ze zastupitelstva

Výměna stráží

Obecní zastupitelstvo 22.5.,26.6.,24.7.,21.8.,18.9.,m.j.:

Tak nějak by se daly nazvat změny na dvou obecních
postech. První změnou je nová tvář na pozici účetní a
evidence obyvatel, kde Danielu Dostálovou, která
nastoupila mateřskou dovolenou vystřídala Simona
Dudková.

vzalo na vědomí:
- zprávu o průběhu stavby chodníků
- info o rozhlasovém pořadu Posvícení, který se bude
natáčet v Lukavici
- info o vypsání výběrového řízení na pozici účetní,
evidence obyvatel
- info o možnostech financování stavby poldru (je
vydáno stavební povolení)
- info o proběhlé kontrole účelnosti vynaložených
prostředků na výsadbu alejí
- info o návštěvě rekonstruované sokolovny v obci
Borová
- info o stavu opravy varhan
- info o stavu příprav akce cyklostezka Žamberk –
Letohrad
- výroční zprávu ZŠ
- info o možnosti realizace stavby rozhledny
schválilo:
- finanční dar ve výši 5.tis.Kč Speciální škole Žamberk
k zabezpečení služby asistenta pro K.B.
- směnu obecního pozemku p.č.407/17 za p.č.407/19 ve
vlastnictví F.a M.V.
- závěrečný účet obce za rok 2006
- výběr dodavatelské firmy na akci „Rekonstrukce
komunikace a stavba kanalizace – lokalita pod
velkoobchodem Jamall“. Vybrána byla firma
Techprojekt s nabídnutou cenou 2.186.019,-Kč.
- Vypsání II.kola výběrového řízení na poskytnutí
půjček z FRB
- Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
obce Lukavice
- Odkoupení pozemků pod chodníkem a autobusovou
zastávkou na horním konci od M.F. a A.+ A. V.
- Na pozici účetní a evidence obyvatel p.Simonu
Dudkovou
- Rozpočtovou změnu č.1/2007
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy č.7/2007 o výkonu
některých činností obecní policie s Městem Žamberk.
- Výstavbu fotovoltaického systému pouze za
předpokladu, že záměr stavby bude zařazen v novém
územním plánu
zamítlo:
- žádost o geodetické zaměření cesty 1406/36
- žádost J.N. o přidělení bytu v čp.238
Ilona Severová - starostka

Než tato výměna proběhla (od oznámení dlouhodobé
pracovní neschopnosti do vypsání výběrového řízení a
následný výběr nové účetní), jsem byla na úřadě sama a
mohlo se stát, že jste museli se svým problémem přijít
vícekrát, než jste mě zastihli. Omlouvám se všem, kterým
jsme tímto způsobili nějaké problémy, bohužel se to nedalo
řešit jinak. Nová účetní již prochází školením a tak Vám
v nejbližší době opět budeme moci ověřovat podpisy a
listiny obě dvě a na úřadě byste měli vždy někoho najít.
Druhá výměna je o něco smutnější. Mám na mysli pozici
obecního kronikáře a smutečního řečníka. Děkuji touto
cestou nejen panu Josefu Lehkému, který tuto funkci velmi
obětavě vykonával, ale i jeho manželce, která podklady
přepisovala a ochotně nám je nosila na úřad a byla spojkou
mezi námi a kronikářem. Pan Lehký ač postižen chorobou,
která ho zdolávala každým dnem, se do poslední chvíle
zajímal o dění v obci, se snahou zachytit ho v kronice pro
budoucí generace. Suploval tak práci i většiny spolků, pro
které je dnes již kronika přežitkem. Vzpomínám jak vždy
přišel dobře naladěn a svým zvučným hlasem dokázal
povzbudit a dodat optimismus do další práce. Jeho energie
se zdála být nezdolná. Když mu nemoc vzala schopnost
psát pravou rukou, naučil se to levou. Zpráva o jeho úmrtí
nás zarmoutila a nezbývá než doufat, že tam shůry povede
kroky nového kronikáře pana Leopolda Hotmara, který
bude tuto funkci nově zastávat.
Pokud Vás p.Hotmar navštíví s prosbou o nějaké
informace, jako podklady pro zápis do obecní kroniky,
vyjděte mu prosím vstříc. Panu Hotmarovi přejeme hodně
zajímavých a hlavně pozitivních zpráv pro zápis do
kroniky.
I.Severová – starostka

16.10. Vladimír Kacálek
16.10. Leopold Paďour
20.10. Jan Hubálek
20.10. Jiří Slavík
21.10. Vilém Maivald
26.10. Marie Lehká
28.10. Karel Dlabka
28.10. Marie Holečková
28.10. Božena Neumannová
31.10. Vladimír Lipenský
10.11. František Kolomý
16.11. Václav Dostál
30.11. Eva Šípková
8.12. Marie Vychytilová
8.12. Marie Dostálová
13.12. Miloslav Doleček
13.12. Mgr Ludmila Šlesingerová
18.12. Jaroslav Dušek
20.12. Marie Dušková
22.12. Marie Králová
22.12. Marie Foglová
25.12. Jan Pavel
26.12. Jan Dušek
28.12. Leopold Paďour

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
31.5.
27.6.
10.7.
18.7.
22.7.
29.7.
9.8.
18.9.
21.9.
5.10.
10.11.

čp. 211
čp. 324
čp. 143
čp. 248
čp. 4
čp. 153
čp. 289
čp. 329
čp. 127
čp. 284
čp. 52

Ondřej Dušek
Lukáš Hubálek
Zuzana Paštiková
Dominik Kořán
Nikolas Brdíček
Michaela Dudková
Natálie Šorejsová
Gabriela Vyhnálková
Lucie Hotmarová
Kamila Hubálková
Karolína Halbrštátová

čp. 289
čp. 178
čp. 287
čp. 316
čp. 89
čp. 56
čp. 51
čp. 30
čp. 144
čp. 124
čp. 186
čp. 40
čp. 92
čp. 221
čp. 243
čp. 306
čp. 251
čp. 299
čp. 216
čp. 116
čp. 64
čp. 255
čp. 131
čp. 46

60 let
60 let
60 let
50 let
70 let
60 let
89 let
85 let
83 let
50 let
87 let
88 let
50 let
75 let
60 let
50 let
50 let
60 let
60 let
82 let
50 let
50 let
50 let
80 let

28.10. oslavila své 83 narozeniny p.Božena Neumannová
21.10. jsme do řad lukaváků přivítali 8 nových občánků

Vzpomínáme
29.5.
1.6.
11.7.
10.9.
6.10.
30.10.

Marta Bednářová
Irena Brožková
Zdeněk Barnet
Josef Lehký
Věra Vrbová
Anežka Holečková

82 let
75 let
72 let
75 let
77 let
65 let

čp.185
čp. 74
čp. 121
čp. 53
čp. 200
čp. 155

Blahopřejeme jubilantům
12.9. Lidmila Slavíkova
13.9. Rudolf Šprinc
14.9. Vincenc Čevela
17.9. Jaroslav Šlesinger
24.9. Anežka Paďourová
26.9. Jiřina Lipenská
28.9. Silvia Dittertová
30.9. Jaroslav Kotyza
5.10 Jaroslav Kosek
13.10. Božena Procházková
15.10. Milena Průšová

čp. 315
čp. 259
čp. 104
čp. 218
čp. 287
čp. 124
čp. 43
čp. 164
čp. 86
čp. 17
čp. 20

50 let
50 let
92 let
50 let
81 let
75 let
50 let
87 let
80 let
87 let
50 let

Krátké zprávy

• v pátek 7.prosince od 16,00 hod. proběhne poslední
letošní sběr domovního odpadu, plastu a tetrapacků.
• Do konce roku by na všech stanovištích kontejnerů
měly být nádoby na třídění obou druhů skla. Zelený
kontejner na barevné sklo a bílý kontejner na bílé sklo.
Nezapomeňte, že vhozením barevného skla do bílého a
obráceně j znehodnocen celý obsah kontejneru a
všechno třídění přijde vniveč.
• Do 31.prosince 2007 musí být vyměněny řidičské
průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993!
• Nejpozději dnem 31.prosince 2007 skončí platnost
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.1998. Konec platnosti se vztahuje i
na OP s vyznačenou platností „bez omezení“,
s výjimkou OP občanů narozených před 1.1.1936.
• Buďte ohleduplní při parkování! Zvláště v ulici u
„nové“ bytovky se stává parkování problémem. Řidiči
zaparkují své vozidlo bez ohledu na to, aby mohla
ostatní vozidla projet nebo na křižovatce odbočit.
Myslete na to, že v ulici nebydlíte sami.

Organizace školního roku 2007/2008

Rozhlasové Posvícení

Podzimní prázdniny už máme za sebou, ale školáky ještě
několikery prázdniny v tomto roce čekají. A kdy budou?
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.prosince
2007 a skončí ve středu 2.ledna 2008.Vyučování začne ve
čtvrtek 3.ledna 2008. Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 1.února 2008. Jarní prázdniny v délce
jednoho týdne byly pro okresy Chrudim, Pardubice,
Svitavy a Ústí nad orlicí stanoveny na 11.2. – 17.2.2008.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20.března a
pátek 21.března 2008. Školní rok bude ukončen v pátek
27.června 2008. Do školy se opět půjde l.září 2008.

Děkuji touto cestou všem, kteří se na moji výzvu
zúčastnili natáčení rozhlasového pořadu Posvícení z naší
obce. Společně se nám tak podařilo reprezentovat historii i
současnost naší obce na rozhlasových vlnách a tím i široké
veřejnosti. Kdo nestihl pořad v rozhlase, najde ho i na
internetu na adrese www.rozhlas.cz/pardubice.

V létě proběhla další etapa výměny oken v budově základní
školy.

Zprávičky z naší školičky
Letos se nám sešlo celkem 57 žáků, z toho 10
prvňáčků.
Odstěhovala se nám paní učitelka Jana
Mrklovská, a tak jsme v naší škole přivítali novou kolegyni
– Janu Vítkovou.
I přesto, že nám uběhly teprve dva měsíce, máme za
sebou několik zajímavých akcí. Během měsíce září jsme se
dozvěděli, že naše škola získala grant z Ministerstva
školství na vybudování doskočiště. Tento grant činil 15
000 Kč a dalších 30 procent škola hradila z vlastních
zdrojů. Tyto finance však nebyly dostatečné a aby se
rozpočet dále nenavyšoval, poprosili jsme na výkopové
práce tatínky, kteří nám velice pomohli. Bez nich bychom
tu neuvěřitelně hlubokou díru kopali ještě dnes. Oněm
osmi tatínkům a jedné mamince mnohokrát děkujeme.
Poděkovat také musíme firmě Agro Žamberk a. s. , která
nám zasponzorovala dopravu písku. Díky iniciativě
učitelek ZŠ se tak podařilo zrealizovat sportoviště, které
škole i obci dlouhá léta chybělo.
Na začátku října nám na škole a v mateřské škole
běžely dva projekty. Během houbového projektu děti
nosily do školy různé houby, účastnily se soutěže
v poznávání hub a navštívily i okolní lesy,do kterých jsme
se vydali společně na houby. Celý projekt byl zakončen
veselou houbovou diskotékou.
Určitě někteří z Vás vědí, že 4. říjen je dnem zvířat, a
tak naši školu navštívilo během celého týdne několik
mazlíčků, jejichž majiteli byli zaměstnanci školy. A tak
jste u nás mohli potkat korelu, king charlese kavalíra,
dogu, králíčky, buldoka a border kolii. Všichni pejsci měli
velmi dobrý vztah k dětem a své pány poslouchali na
slovo.
Nakonec bychom měli poděkovat ještě paní
Meixnerové, která naší škole i školce věnovala v letošním
roce nábytek. Další informace o škole z minulého období
najdete na webové stránce www.zsamslukavice.wz.cz.
kolektiv ZŠ

Všichni kdo se natáčení zúčastnili si mohou na obecním
úřadě zdarma vyzvednout CD s nahraným vysíláním.
Ilona Severová – starostka

Nový herní prvek na dětském hřišti u sokolovny

Děti si mohly vyzkoušet nové doskočiště.

Česká beseda nespí!
Řeč je samozřejmě o našem tanečním souboru. Za těch
25 let trvání se lukavští tanečníci ve svých krojích
představili na různých místech naší vlasti i v zahraničí. Po
dobu vedení p.Ladislavem Hubálkem to bylo mnohokrát za
rok, poslední dobou je to pouze 2x do roka. Chtěla bych
tímto poděkovat těm, kteří vydrželi (mladí i dříve narození)
a obětují svůj volný čas i v době dovolených. V září
letošního roku reprezentovaly Lukavici 3 kolony na
Jesenických dožínkách a v Žamberku na oslavách 650 let
založení města.
Vyzýváme všechny, kteří by měli zájem posílit řady
tanečníků, nechť se ozvou na tel.:604243714
M. Martínková

Beseda se líbila
Paní Martínková!
Vyjadřujeme Vám tímto poděkování za Vaše taneční
vystoupení, které se všem moc líbilo. Byli jste skvělí a
příjemní, jsme velmi spokojeni. Tlumočte vašim
tanečníkům a celému souboru poděkování. Doufám, že se
Vám u nás také líbilo.
S pozdravem a poděkováním za pořadatele
Ing.Z.Kameníková Okresní agrární komora Jeseník

Pár slov o hasičské mládeži
Čas plyne jako voda, jsme všichni zase o rok starší a pro
mladé hasiče z Lukavice je to ukončení dalšího soutěžního
roku hry Plamen 2006 – 2007. Sportovní klání bylo pro
tuto skvělou partu maximálně vytíženo a přineslo právem
zasloužené úspěchy. Podařilo se jim totiž dostat se až na
post nejvyšší a to již potřetí na Mistrovství ČR, které se
letos konalo ve Zlíně ve dnech 4.-6.7.2007. Věřte –
nevěřte, jen o chloupek našim borcům uteklo první místo
v celkovém pořadí a tak si ze Zlína odváží druhou příčku
s nesmírnými zážitky a se vzpomínkami, které jim nikdo
nevezme. Další krásnou trofej vybojoval Lehký Jan a to
druhým místem v kategorii jednotlivců v běhu na 60 m
s překážkami. Za tento krásný a věčný dárek děkuje
kolektiv vedoucích mladých hasičů. Další krásnou tečkou
za letošním rokem starších žáků bylo vítězství OrlickoÚstecké ligy MH v požárním útoku s rekordním časem
13,87 sekund. Trochu smutné na tom je, že družstva
starších se s kolektivem musí rozloučit z důvodů dovršení
15 let. Jsou to: Hubálková Jana, Hubálek Martin,
Hlaváčková Eva, Rýznar Jaroslav, Bárnet Michal,
Koblížek Tomáš, Lehký Jan a Hubálková Veronika
z Letohradu. To by nám ale nemělo kazit náladu, neboť
tato parta se rozhodla, že se bude snažit o další úspěchy
v družstvu dorostu, do kterého přestupuje. Pevně věříme,
že se kolektivu MH bude dařit dál.
Josef Lehký velitel JSDHO

O tom, že naši mladí hasiči jsou opravdu úspěšní svědčí i
dopis s jehož znění zde ráda zveřejňuji.
Vážená paní starostko,
Dovolte mi, abychom vyjádřili poděkování Vašemu
sboru dobrovolných hasičů v Lukavici, ale především
vedoucím kolektivu mladých hasičů panu Josefu Lehkému a
Zdeňkovi Bárnetovi. Jejich zodpovědný přístup a kvalitní
příprava svěřeného kolektivu přinesla nejen obci, ale
celému okresu významné postavení ve sportu mládeže.
Již druhým rokem se tento kolektiv probojoval na
Mistrovství České republiky mladých hasičů a letos ve
dnech 4.-7.července ve Zlíně byla jejich práce s kolektivem
korunována krásným druhým místem. Ano, být druhým
kolektivem v republice je jistě nemalý úspěch, po kterém
touží řada dobrých a jistě i skvělých kolektivů. Vašemu
sboru potažmo kolektivu se to podařilo – gratulujeme.
Poděkování si zaslouží nejen soutěžící, vedoucí, sbor
dobrovolných hasičů, ale i ti, kteří nemalou měrou přispěli
k tomuto vítězství, ať již pomohli finančně, nebo jen tím že
fandili a věřili.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme všem pevné zdraví
a řadu dalších krásných sportovních úspěchů.
Emil Dušek – starosta OSH,
Eva Faltusová – náměstek starosty

Nevíte čím potěšit své nejbližší pod stromečkem? Máte
známé kteří pochází z naší obce? Chcete si udělat radost
sami sobě? Obecní úřad nabízí různobarevnou škálu oděvů
s obecním znakem. Potěšit můžete tričky (100-140 Kč),
polokošilemi (200 Kč), fleece vestami (250-270 Kč), fl.
bundami (300-310 Kč) i větrovkami (250 Kč). V prodeji
jsou také kšiltovky letní i zimní (100-130 Kč) a nově
nabízíme trička dětská, vel. 154 (85 Kč). Vše je vystaveno
v kanceláři Obecního úřadu, kde se také těšíme na vaši
návštěvu.

reklamní oděvy

Nejnovější zprávičky
z TJ Orel v Lukavici
Než Vás zahltím množstvím nových informací, co se
v poslední době u nás událo, tak bych Vám chtěla popřát
hezký a ničím nezkažený den.
Úmyslně začínám nejžhavější novinkou letošního léta a tou
je opravené sklepení orlovny, kde je nyní zřízena posilovna
s multifunkčním posilovacím strojem.
Chtěla bych všechny tímto povzbudit a zároveň pozvat
k navštívení naší nové posilovny!

Otevírací doba by byla upravena dle Vašeho zájmu.
Už máme za sebou skoro druhý měsíc nového školního
roku a tím i druhý měsíc nové sportovní sezóny. Nyní bych
Vás tedy ráda seznámila s činnostmi, které u nás můžete
navštívit.
V pondělí a ve čtvrtek od 18:30 si chodí bojovně
zatancovat skupina Capoiera. Dále každou středu od 18:30
probíhá cvičení aerobicu žen. Takže jestli máte chuť jít si
trošku protáhnout nožky, rádi vás uvidíme.
Taky tady mám lákavou nabídku pro všechny kluky a
holky – každou středu od 16:00 a v sobotu od 10:00 se
v orlovně hraje floorball !
Na čtvrtek dopoledne se do tělocvičny mohou těšit ti
nejmenší se svými maminkami. Čeká na ně hromada
balónů a míčků, skluzavka a nebo třeba jen lenošení na
žíněnkách …
Ještě nesmím zapomenout na všechny, kdo máte energie
a sportovních nápadů nadbytek. Pro vás jsou vždy otevřené
dveře u vedení Orla v Lukavici, teda u p. Hlaváčka a p.
Kaplana.
To by bylo ode mě prozatím vše.
Mějte se krásně a brzy nashledanou.
Orel Lukavice

Hokejbalisté přivezli ze šampionátu zlato a stříbro
Před několika týdny skončilo ve švýcarském Huttwilu
mistrovství
Evropy
v hokejbale
v mládežnických
kategoriích. V závěrečném účtování českých reprezentací
se vedlo lépe týmu do 18 let, který získal zlaté medaile.
Jejich mladší kolegové ve finále nestačili na tým Slovenska
a zpět do republiky se vrací se stříbrem.
Šampionátu se zúčastnili i hráči z našeho regionu.
Vladimír Blecha (OEZ Letohrad) byl jedním z nejlepších
obránců českého týmu, Lukáš Vašátko a Filip Štefka (oba
Polička, ale hostovali v Letohradě) byli také týmu co
platní.

Letohradský Ondřej Lux zase společně s týmem U16
vybojoval stříbrné medaile. Sbírku medailí rozšířil i
asistent trenéra Jaroslav Badzik, který s realizačním týmem
Macko, Komárek dovedl tým U16 v ME až do finále.
V příštím roce mají i další regionální hráči šanci
reprezentovat Českou republiku na šampionátech hráčů do
20 let v Kanadě. Mládežnické ME se tentokrát uskuteční
ve slovenském Zvolenu.

Jubilejní X. volejbalový turnaj

25.8. jubilejní X. ročník volejbalového turnaje (vítězné
družstvo)

24.8. velmi úspěšný promenádní koncert italské žákovské
dechovky z Fresagrandinarie a žamberecké ZUŠ P.Ebena

hospodáře snědla upečenou husu, podle barvy kostí
martinské husy hospodář usuzoval na počasí v příštím roce.

sv.Cecílie – 22.listopadu
V předvečer svátku svaté Cecílie se konaly poslední
taneční zábavy před adventem. Tanečníci děkovali
muzikantům za celoroční hraní a vybírali pro ně odměnu.
Muzikanti tak dostali nejen peněžité dary, ale i výslužku
v podobě koláčů, hnětýnek a vajec. Postupně se však
poslední taneční zábava před adventem konala až na svátek
svaté Kateřiny.

sv.Kateřina – 25.listopadu
* Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu
* Kačenka ucouraná, Barborka čistá
Před výročním dnem sv.Kateřiny se obvykle konaly
poslední taneční zábavy před adventem. Adventem se
nazývá doba čtyř týdnů před Vánocemi. Měla to být doba
půstu, příprav, rozjímání a očekávání.

sv. Ondřej – 30.listopadu
* Ondřej mosty staví, Jiří odplaví
* Sníh na svatýho Ondřeje, žitu velmi nepřeje
V tento den se konaly podobné magické praktiky jako o
Štědrém dnu. Došlo k tomu zřejmě posunem dnů
v gregoriánském kalendáři. Lidé se snažili poodhalit
roušku budoucnosti a zjistit co je čeká. Hospodář odměnil
zvířata ve chlévě, koně i studánky. V tento den také
děvčata hospodyni odevzdávala napředenou přízi. Po dobu
adventu se přástky i dračky přerušily. Zahájeny byly až po
6.lednu, po svátku Třech králů.

Sv.Barbora – 4.prosince
* Po svaté Baruši, střež nosu i uší.
*Jde-li svatá Kateřina po ledě, jde svatá Barbora po blátě.
Do dnešních dnů se ve výroční den svaté Barbory řežou
větvičky z třešní, aby vykvetly právě na Štědrý den.
V minulosti tyto větvičky řezaly jenom svobodné dívky
před slunce východem, řádně je zalévaly, aby jim vykvetly
do Štědrého dne. Pokud se tak stalo, věřily, že se do roka
vdají.

Sv.Mikuláš – 6.prosince
* Na svatýho Mikuláše, už je zima celá naše.
* Když na Mikuláše prší, zima nás hodně zkruší.
Mikulášská obchůzka v předvečer svátku tohoto světce je
dodnes velmi rozšířená. Mikulášské dárky však v minulosti
měly jinou podobu než dnes. Děti se radovaly z křížal,
oříšků, perníku, postaviček z kynutého těsta apod.
jen dva dny chyběly aby se cesta do Lánice dokončila –
zima byla tentokrát rychlejší

Od Martina po Lucii
Pro naše předky znamenal příchod zimy chvíli, kdy se
s prací přestěhovali pod střechu svých domovů. Zima pro
naše předky začínala o svátku svatého Martina –
11.listopadu. Po tomto datu ustávaly práce na poli, končila
pastva dobytka a nastával čas přástek, draček, vypravování
a besedování…

Sv.Lucie – 13.prosince
* Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
* Kdo se do svaté Lucie nevyspal, už se nevyspí.
V tento den se mělo ukončit předení a draní peří. Kolovraty
se stěhovaly na půdu, kde zůstávaly až do skončení
vánočních svátků.

sv.Martin – 11.listopadu
*Na svatýho Martina kouřívá se z komína
Výroční den svatého Martina znamenal pro naše předky
počátek zimy. Končila pastva dobytka venku, skončeny
byly i všechny polní práce, úroda byla pod střechou.
V tento den pekly hospodyně velké rohlíky zvané
martinské, které prý měly tvar odvozený od podkov
ztracených koněm svatého Martina. Rohlíky se plnily
oslazenou a nastrouhanou řepou, mákem i tvarohem.
Dostala je čeleď a obecní pastýř jako výslužku. Rodina

dříve příkop - nyní chodník

Kam si vyrazíme?
 Mikulášská nadílka
TJ Sokol Lukavice, pořádá ve středu 5.prosince
Mikulášskou nadílku. Od 16,00 hod. budou v sokolovně
řinčet čerti se svými řetězy a sbírat do pytlů všechny kdo
nesplnili své loňské sliby a nebyli hodní. Kdo nezlobil
může se těšit na něco dobrého na zub.

 Rozsvěcení vánočního stromu
Obecní úřad Lukavice Vás zve na slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu, které se koná ve středu 12.prosince od
16,30 hod. v altánu na návsi. V programu vystoupí
pěvecký soubor Lukaváček a Duo ťuk. Můžete se těšit na
doušek punče a snad i na „Lídiny věnečky“.

 Hasičská výročka
SDH Lukavice zve všechny své členy a příznivce na
Výroční valnou hromadu, která se bude konat v pátek
14.prosince od 18,00 hod. v zasedací síni obecního úřadu.
Po skončení oficiální části – volná zábava s hudbou.

 Předvánoční koncert
Obecní úřad Lukavice a Žamberská kapela Duo ťuk ve
složení Lucie Nunová a Jaroslav Moravec Vás zvou
v sobotu 15. prosince 2007 v 17:30 hod. do zasedací síně
obecního úřadu na předvánoční koncert. Přijďte si na
chvilku odpočinout a zapomenout na to, co ještě všechno
musíte udělat.

 Novoroční setkání seniorů
Obecní úřad srdečně zve všechny seniory na „Novoroční
setkání“, které se uskuteční v neděli 13.ledna od 13,30
hod v sokolovně. Program setkání bude plakátován a
obdržíte ho na pozvánkách. Doprava na akci i následný
rozvoz bude zajištěn autobusem.

Vyhodnocení dětských rybářských
závodů MO Letohrad
Každoročně rybářský kroužek mladých rybářů je
zakončen rybářskými závody na rybníku Mostiska. Ani
letos tomu nebylo jinak. Závody jsme naplánovali na
26.5.2007 a před tímto víkendem bylo vysazeno do rybníka
500 kg kapra. Krásní šupináči byli hájeni a tak se o
závodech mohlo lovit poprvé. Stále zvyšující zájem naší
mládeže je vidět na účasti, neb se účastnilo 30 mladých
závodníků. Těší nás i zájem rodičů o své ratolesti a tak se
nás za krásného počasí sešlo u rybníka bez mála 60. Přijeli
malí rybáři z Nekoře, Hnátnice, Lanškrouna a naší místní
organizace. Počasí nám přálo do 11°° hod kdy se nad
Mostiskami spustil 30 minutový liják. Závody jsme
dokončili za sluníčka a mnoho rybářských zážitků naší
mládeže nemohl tento déšť narušit. Někteří mladí rybáři
poprvé vytahovaly z vody krásného kapříka a jejich radost
byla i naší radostí a odměnou. Všechny děti byly
odměněny za své snažení hodnotnými cenami, které
zakoupila naše MO a někteří sponzoři, kterým tímto chci
poděkovat. Vítězem se stal náš člen MO Letohrad Martin
Krosnář, kterému se podařilo své vítězství obhájit. Práce
rybářského kroužku bude opět pokračovat na podzim a
těšíme se stále většímu zájmu.
Za pořadatele závodů Kubový Jiří

Výsledky závodů 2007 – dětské
1) místo
2) místo
3) místo
4) místo
5) místo
6) místo
7) místo
8) místo
9) místo
10) místo
11) místo
12) místo
13) místo
14) místo
15) místo

Krosnář Martin
Černohous Martin
Richterová Štěpánka
Hubálek Lukáš
Pomikálek Libor
Černohous Zbyšek
Richter Tomáš
Cvejn Jakub
Pácl Petr
Suchomel
Jílek František
Junek Jaroslav
Pomikálek Jiří
Richter Vítek
Hylák Tadeáš

Letohrad
Lanškroun
Hnátnice
Letohrad
Nekoř
Lanškroun
Hnátnice
Nekoř
Letohrad
Letohrad
Hnátnice
Letohrad
Nekoř
Hnátnice
Letohrad

292 cm
198 cm
127 cm
112 cm
93 cm
91 cm
63 cm
49 cm
48 cm
44 cm
41 cm
37 cm
32 cm
23 cm
22 cm

Vyhodnocení rybářských závodů MO Letohrad
Rybářské závody byli naplánovány na 2.6.2007,
týden po naší mládeži, neb rybník byl zarybněn novou
osádkou kaprů. Pro rybáře a širokou veřejnost zde byli
připravovány rybí speciality amur, kapr, tolstolobik a
makrely. Chuť zasoutěžit si a změřit síly se svými kolegy
mělo celkem 63 závodníků a tento počet nás těší, ale na
zamyšlení je malá účast našich místních členů. Závody byli
pořádány za pěkného počasí, které sice bylo narušeno
nočním deštěm z pátka na sobotu, ale účast byla dobrá. Na
rybí speciality přišli lidé z Lukavice, Letohradu, Žamberka,
Rychnova n. Kněžnou či Vamberka. Závodníci zde byli ze
širokého okolí jako např. Vamberk, Jablonné, Lanškroun,
Choceň, UO, Kunvald, Dobrouč, Nekoř, Písečná, Rapotín a
pozvání pořadatelů přijali také rybáři z Jižní Moravy od
Břeclavi, kterých zde bylo šest. Závodilo se o živého
čuníka, za nejtěžší a největší rybu. Tuto cenu, živého
čuníka, si odvážel p. Rek Miroslav z Kunvaldu za krásného
kapříka 58 cm o váze 3,32 kg. Celkovým vítězem se stal již
po čtvrté p. Appl Jaroslav za úctyhodný výkon o celkovém
součtu nachytaných ryb 15,6 m. Ti nejúspěšnější byli
odměněni hodnotnými cenami. Pro rybáře i nerybáře zde
byla připravena tombola, která se stává stále atraktivnější
zábavou pro všechny. Krásné ceny darovala celá řada
sponzorů, kterým tímto velice děkuji. Devadesátčtyři cen a
losování je zábava a hra se štěstím Balíček kosmetiky,
váleček na malování, uzenina nebo láhev vína potěší stejně
jako stříbrný řetízek nebo pohonné hmoty na pro naše
miláčky. Tombola je zakončení krásného dne a rybářských
závodů. Letos to bylo zakončeno neobvyklým způsobem a
to vhozením hlavního pořadatele do rybníka. Vše proběhlo
s humorem a veselím a doufám, že ke spokojenosti všech.
Nakonec chci poděkovat všem, kteří se podíleli na těchto
závodech a bez kterých by tato akce nemohla být
připravena a zabezpečena.
Za organizátory Kubový Jiří.

RYBÁŘI PŘEJÍ
OBČANŮM LUKAVICE
VESELÉ VÁNOCE
A ŠTASTNÝ
NOVÝ ROK !!!

Činnosti lukavských
zahrádkářů

Výstava bonsají

5.10. uspořádali zahrádkáři úspěšný zájezd
na Flóru Olomouc

Před sedmdesáti lety zahynul lukavický
rodák pilot František Lehký
František Lehký
se narodil
13. října 1901
v Lukavici v čp. 56, ve stavení, kde žije nyní jeho synovec
Ladislav Lehký s rodinou. Jeho otec byl pekař a měli též
hospodářství. František vyrůstal se třemi sourozenci a již
jako malý kluk projevoval značný zájem o techniku a
stroje. Vyučil se strojním zámečníkem a nastoupil
k Československým státním drahám jako pomocník
strojvedoucího. Později zastával funkci strojvedoucího
parních lokomotiv. Měl jeden z prvních motocyklů
v Lukavici.
Po nástupu do vojenské služby v roce 1921 byl díky
zkušenostem se strojními zařízeními zařazen do kurzu pro
piloty a stal se v pořadí 107 pilotem v Československu.
Létání ho ovlivnilo natolik, že po absolvování povinné
vojenské služby nastoupil jako zkušební pilot do letecké
továrny Aero v Praze. Svoji odvahou usednout do nového
nevyzkoušeného stroje a ověřovat jakékoliv konstrukční
změny přispěl k bezpečnosti letadel z dílen firmy Aero,
která tehdy vyráběla jak nové vojenské, tak civilní typy
letadel. Dne 7. září 1924 se mu podařilo vytvořit dva první
československé rekordy v letectví. Se zátěží 250 kg ulétl na

stroji Aero A – 12 vzdálenost 100 km průměrnou rychlosti
226 km/hod. a s 500 kg vzdálenost 200 km rychlostí 202
km/hod. Za tento úspěch dostal od továrny Aero model
letadla s věnováním a údaji o rekordu a od Ministerstva
veřejných prací kapesní hodinky s vyrytým podpisem
prezidenta Tomáše G. Masaryka.
Když francouzská letecká společnost Air France
v roce 1926 požádala naší republiku o vytvoření pobočky
v Praze, byl František se dvěma dalšími piloty vybrán,
opustil továrnu Aero a začal létat na lince Praha - Varšava.
Na svou rodnou ves nikdy nezapomněl. Svoji finanční
pomocí přispěl na dostavbu lukavické sokolovny a
plánoval výstavbu koupaliště. Lukaváci viděli občas
letadlo, které pilotoval, prolétnout nízko nad rodným
stavením, kde shodil balíček. Na plese v Žamberku si
namluvil dceru řídícího učitele Miroslavu Ludvíkovou,
které také tímto způsobem shazoval psaníčka. Když
kontrola na letišti podle záznamu z barografu zjistila
odchylku ve výšce letu a byl dotazován, pohotově
odpověděl, že podlétával mraky. V roce 1927 se
s Miroslavou oženil.
Počátkem třicátých let si František u dopravní
společnosti Air France upevnil pozici spolehlivého a
zkušeného pilota a začal létat na několikadenních linkách
přes celou Evropu. V roce 1936 obdržel zlatý pilotní
odznak za milion nalétaných km. V blízkosti vznikajícího
ruzyňského letiště dostavěl větší bytový dům, na tehdejší
dobu moderně vybavený, do kterého se s manželkou a
dvěma dětmi nastěhoval. Počítal s finančním zajištění
rodiny z pronájmu bytů. Při stavbě domu pomáhal také
Františkův mladší bratr Jan.
Třímotorové letadlo Wibault - Penhoet 283 T 12 s
imatrikulací
F - AMYD společnosti Air Franc na
pravidelné lince startovalo 24. 12. 1937 z Vídně do Prahy
v 15. hod. 55. minut. Posádku tvořil pilot František Lehký
a radiotelegrafista Francouz Pierre Astruc. Jediným
cestujícím byl známý pražský advokát JUDr Karel
Flanderka. Chybně udaným kurzem pražské goniometrické
stanice při snížené viditelnosti v závěru letu letadlo na
Šumavě havarovalo a všichni tři jmenovaní zahynuli.
Kolem této katastrofy je dosud řada nejasností.
Pohřeb pilota Františka Lehkého se konal 30.
prosince v Praze ve velké obřadní síni Strašnického
krematoria za veliké účasti lidí. Rakev zesnulého byla
zakryta československou státní vlajkou. Byl vyznamená In
Memoriam francouzským řádem: „Rytíř čestné legie“.
Lukavický Sokol tehdy sehrál k uctění jeho památky
divadelní hru „Mraky až na zem.“
Místo havárie na
úpatí
Suťské
hory
připomíná i po 70ti
letech pomníček.
Syn
pilota
Lehkého Ing. Zdeněk
Lehký a dcera prof.
Miroslava Nedbalová se
svými rodinami se letos
v létě zúčastnili otevření
výstavy v šumavské
Kvildě
instalované
zásluhou
Pražského
leteckého archivu, která
dokumentuje mnohé kolem této katastrofy.
S pomocí výše jmenovaných sestavil Jiří Dudek.

