osmi hasičských sborů okrsku Mířetice a v příjemně vytopeném sále a u výborného pivka a guláše všichni rádi
poseděli a probrali události uplynulého roku.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Dne 27. 2. následoval Obecní ples, kde při výborné
hudbě tančilo patnáct našich členů až do ranních hodin.
S příchodem měsíce března začala v hasičské zbrojnici v Lukavici série školení členů jednotek dobrovolných
hasičů. Naše účast byla 7 členů.

1. čtvrtletí roku 2009

duben/2009

Pavel Venzara
SDH Vížky

Zimní měsíce jsou plné kulturních a společenských
událostí.
Nejdůležitější akcí v měsíci lednu pro nás byla výroční valná hromada SDH Vížky. Tradičně se konala na
sále v hostinci Na Vížkách. Mezi přítomnými byli naši
dva zakládající členové,zástupci obce, sponzora, okrsku
a okresního sdružení hasičů. Hlavními body jednání bylo
bilancování uplynulého roku a ocenění členů. K 1. 1. 2009
čítá členská základna 13 žen a 23 mužů.

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spoluobčanů
za 1. čtvrtletí roku 2009
p. Josef Halamka - Lukavice
p. Zdena Pilařová - Lukavice
p. Josef Švadlenka - Loučky
p. Věra Mudrochová - Lukavice
p. Marie Mrkvičková - Výsonín
p. Petr Ontl - Lukavice
p. Lomňančíková - Výsonín
p. Květa Nejtková - Lukavice
p. Alena Stehnová - Lukavice
p. Marie Zářecká - Lukavice
p. František Hromádko - Výsonín
p. Jaroslava Blehová - Lukavice
p. Ludmila Čechlovská - Lukavice
p. Lenka Hájková - Lukavice

Naše členky všechny jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem a přáním zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let.

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.

V rámci obce, se na pozvání naši zástupci také zúčastnili výročních valných hromad ve Výsoníně a v Lukavici. Společenské akce s naší účastí pokračovaly i v únoru.
Dne 7. 2. jsme přijali pozvání od SDH Lukavice na
Hasičský bál a dvanáct našich členů se zde výborně bavilo.
Dne 13. 2. se na sále v hostinci Na Vížkách konala výroční valná hromada okrsku. Sešli se zástupci všech

zprávy
OÚ Lukavice

TJ Sokol Lukavice vás srdečně zve na
tradiční

čarodějnice
v zámecké zahradě

Jarní svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu

30. dubna
bohaté občerstvení zajištěno
opékání prasete
hudba Clondike

Jarní svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu
proběhne v květnu a to 9. 5. 2009 od 8. hodin. Stanoviště pro odběr odpadu budou stejná jako u minulého svozu.
V týdnu před svozem budou ještě oznámena místním rozhlasem.

Pozvánka Kulturní a školské
komise v Lukavici

Sběrný box na ukládání drobného
elektroodpadu

Kulturní a školská komise si dovoluje pozvat naše
občany na dvoudenní zájezd do Českého Krumlova, který se uskuteční ve čtvrtek 20. srpna a v pátek 21. srpna
2009. Ve čtvrtek 20. srpna zhlédneme na otáčivém hledišti
divadelní představení Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák
král(em). Jedná se o českou komedii o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci. Zájemci se mohou
přihlásit e-mailem na adresu tenkratova@centrum.cz nebo
SMS 608630948. Po cestě navštívíme zámky Hlubokou a
Třeboň nebo Jindřichův Hradec.

V budově Obecního úřadu je na chodbě v přízemí
umístěn sběrný box zapůjčený firmou Asekol, a.s. Do tohoto boxu je možno ukládat použitá drobná elektrozařízení např. mobilní telefony, holicí strojky, přehrávače a další
drobné elektonické zařízení.
Do tohoto boxu nepatří použité monočlánky a jiné
druhy baterií

Příspěvky do dalšího zpravodaje, který vyjde v červenci 2009 můžete předat na OÚ Lukavice do 26. 6. 2009
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Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
předsedkyně kulturní a školské komise

Základní škola
Lukavice
Ze školních lavic
6. ledna 2009 jsem od rána očekávali příchod tří králů.
Právě tento den totiž končí krásný vánoční čas a tři králové
nám dávají vědět, že se s Vánoci pro tentokrát loučíme.
Podobně jako v předešlých letech nás mile překvapily děti
z mateřské školy. Jejich píseň My tři králové jdeme k vám
jsme odměnili alespoň drobnou sladkostí.
Ve středu 7. ledna jsme do školy pozvali všechny
děti z II. třídy mateřské školy. Spolu s prvňáčky prožili
jeden školní den. Jejich starší kamarádi je nejprve provedli
celou školou, poté jim předvedli, co se už za půl roku ve
škole naučili. Spolu s prvňáčky prožily všechny děti z
mateřské školy hodinu českého jazyka, poslechly si, jak
už školáci umí číst, podívaly se do jejich sešitů. Na oplátku
se děti samy pochlubily, že už umí některá písmenka, umí
vyprávět o sobě a o svých rodičích, znají svoji adresu.
Pod vedením prvňáčků si všichni zkusili první začátky v
opravdové škole. A také prozradili, že se do první třídy
velmi těší.
V týdnu 12. - 16. ledna 2009 jsme pozvali všechny
zájemce do naší školy. Návštěvníci se mohli zúčastnit
vyučování spolu s našimi žáky, prohlédnout si všechny
prostory školy, prolistovat školními kronikami, seznámit
se se školním vzdělávacím programem, prohlédnout si
fotografie. Mnozí čtvrťáci a páťáci se ujali role průvodců,
provedli návštěvníky všemi třídami, školní družinou i
multimediální knihovnou, předvedli využití výpočetní
techniky při vyučování, nabídli malé občerstvení. Někteří
rodiče využili této možnosti k posezení přímo ve třídách,
kde se seznámili se způsobem výuky, pomohli nám s
počítáním, zkusili si, jak by uspěli v českém jazyce, ve
vlastivědě či v prvouce. Malí průvodci zájemcům promítli
fotografie z našich školních akcí, zodpověděli jejich
dotazy.
V úterý 20. ledna jsme pozvali do školy všechny
budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy ve školním
roce 2009/2010. Tam na ně čekaly pohádkové postavy,
aby je provedly stanovišti s rozličnými úkoly. Cílem
bylo vysvobodit princeznu z moci zlého černokněžníka.
Všichni budoucí prvňáčci si se zadanými úkoly poradili.
Princezny, čarodějové, sultán s tanečnicemi v podání žáků
3. - 5. ročníku je provedli po škole, vyfotografovali se s
nimi v pohádkovém hradě. Každé z dětí si odneslo drobné
upomínkové předměty, které jim vyrobili starší školáci.
Poděkování patří tradičním účastnicím, členkám Sboru
pro občanské záležitosti v Lukavici, paní Marii Pytlíkové
a Lidušce Makešové, které nám pomohly s organizací
zápisu a dětem také předaly menší upomínku. U zápisu
jsme v průběhu odpoledne přivítali dvanáct dětí. Zápis

přijeli zdokumentovat také novináři z deníku Mladá fronta
Dnes.
První pololetí školního roku je za námi. A vyučující
na naší škole zajímá, jak žáci hodnotí společně prožitý
čas ve třídách nebo co by si ve škole přáli zlepšit. Proto
jsme se společně v miniprojektu zamýšleli nad prožitými
dny a vyjadřovali se k nim. Na počátku jsme společně
sepsali všechny společně prožité akce, hodnotili jsme
využití různých pomůcek ve vyučovacích předmětech,
přístup vyučujících, nabídku mimoškolních aktivit, školní
stravování či naše dlouhodobé projekty, internetovou
nabídku učebnic a pomůcek. Diskutovali jsme o webových
stránkách školy, o tom co případně zlepšit.
Poté žáci ve dvoučlenných týmech diskutovali a
graficky zpracovávali svá hodnocení. Ta se stanou součástí
výzdoby našich tříd. V závěru vyučování všichni žáci
obdrželi vysvědčení za první pololetí.
V další Lavici pro hosty jsme přivítali studenta
Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi, Lukáše Šáru.
Kromě studia v sextě hraje aktivně na klarinet a saxofon
v různých chrudimských souborech. Všem žákům naší
školy vyprávěl o tom, jak začal hrát v mateřské škole na
zobcovou flétnu a postupně se věnoval hře na klarinet a
saxofon v Základní umělecké škole Chrudim. Své nástroje
přivezl s sebou, takže nám mohl předvést, jak vypadají a
hlavně nám na ně zahrál. Ptali jsme se ho, jak se mu hraje
v kapelách a kde všude vystupuje, jakou hudbu společně
hrají. Kromě rozličných otázek a odpovědí nám přichystal
menší vystoupení s podehrávkou „celé kapely“ a pro
zájemce připravil písničkovou soutěž. Na závěr jsme se
podívali na záznam vystoupení tria harmonikáře se dvěma
saxofonisty v holandském Ede. Celý pořad se nám velmi
líbil. Lukášovi přejeme mnoho úspěchů ve studiu, hudbě
i sportu.
V únoru jsme si vychutnávali příjemné jarní
prázdniny. V týdnu od 23. do 27. února jsme na naší škole
uskutečnili projekt Noemova archa, aneb zachraňujeme
ohrožené druhy živočichů. Tento projekt probíhal jako
soutěž mezi ročníky, důležitá byla ovšem i spolupráce,
bez které bychom neuspěli. V průběhu celého týdne jsme
měli zachránit celkem čtyřicet druhů ohrožených nebo
chráněných živočichů. Během vyučovacích hodin dostávali
žáci od svých učitelů různé úkoly týkající se probíraného
učiva, které řešili zvlášť chlapci a zvlášť děvčata. Děvčata
vždy bojovala o záchranu samice daného druhu a chlapci o
samce stejného druhu. Aby ročník zachránil zvíře, musely
úkol splnit obě skupiny. Poté žáci obdrželi od vyučujícího
obrázek samce a samice jednoho zvířete. Zachráněné zvíře
přilepili na svoji Noemovu archu a označili ho pořadovým
číslem podle seznamu. Druhy nezachráněné žáci nalepili
mimo archu a při potopě se bohužel utopily. Každý
ročník bojoval o osm živočichů. O těch dále během hodin
prvouky a přírodovědy žáci zjišťovali různé zajímavosti.
Vyhodnocení soutěže proběhlo v pátek při společném
setkání všech žáků. Celkem se nám podařilo zachránit 32
druhů živočichů. Na prvním místě se umístil první, třetí
2 a čvtrtý ročník se sedmi zachráněnými, na druhém místě

Letošní rok jsme započali 10. 1. výroční valnou hromadou, která se konala na sále Restaurace na křižovatce.
Zde jsme se setkali s přáteli z okolních sborů, zhodnotili
jsme činnost za minulý rok a vyslovili i pár přání a cílů do
budoucna.
Další akcí byl týdenní pobyt na horách. Sněhu bylo
tentokrát dost, takže členové našich soutěžních týmů, kteří
tuto akci pořádají, si zde zimních radovánek užili opravdu
dosytosti.
Následující akcí pořádanou naším sborem byl tradiční Hasičský ples. Příjemná atmosféra a kvalitní hudba
různých žánrů a bohatá tombola posledních let byla pozvánkou pro spoustu spoluobčanů a přátel, kteří i letos zaplnili celý parket i sál.
V současné době probíhá v naší hasičárně školení
výjezdových jednotek organizované p. Zd. Horským. Školení se týká způsobu práce jednotek při zásahu např. při
povodních, polomech apod. Školení se účastní i jednotky
okolních sborů.
Zároveň již pozvolna příprava techniky na začínající soutěžní sezónu a chystají se první tréninky našich družtev. O aktuálním průběhu sportovní sezóny se samozřejmě
dočtete v některém z následujících článků nebo na www.
lukavice.com kde bude již zanedlouho funkční odkaz na
oficiální stránky našeho sboru. Na těchto stránkách usilovně pracují Jirka Horský s Davidem Tenkrátem a nedočkavci mohou sledovat vývoj na adrese www.lukavice.com/
sdhlukavice

9. ledna 2009 se v místním motorestu Na Skalce konala Výroční valná hromada SDH Výsonín. Na této VVH
jsme zhodnotili činnost sboru za rok 2008, a mimo jiné
zhlédli i videoprojekci sestřihů uplynulé sezóny.
Přestože se v zimě netrénuje, my v tomto chladném
období nezahálíme. V rámci zimní přípravy jsme vyrazili
do Orlických hor. 17. ledna jsme naložili běžky a proběhli
se po hřebenech, a o týden později jsme se odvážili i na
tamní sjezdovku. Někteří nadšenci vyzkoušeli i snowboard a našli v něm netušené možnosti. Na sjezdovku s námi
jela část mužského týmu SDH Lukavice, cituji: „aby neztloustli“. Ani brusle nám nejsou cizí. Po prohrnutí rybníku u Šťovíčku si chlapi několikrát zahráli hokej. Zimu si
zkrátka užíváme, jak se dá. Na poslední lednový den jsme
přijali pozvání od hasičů s Horky na společné posezení (ztmelovačka). Náš jednatel navrhl, v rámci zimní přípravy,
jít do Horky pěšky. Všichni souhlasili. Tak jsme vyrazili i
za hustého sněžení.

Bleha Milan

V letošní plesové sezóně jsme navštívili ples SDH
Lukavice a ples SDH Horka. Oba plesy se pořadatelům
vydařily a my odcházeli až v ranních hodinách.
Výroční valná hramada okrsku Miřetice se tentokrát konala ve Vížkách v místním hostinci. Na této VVH
proběhlo hodnocení činnosti okrsku Miřetice a hodnocení
všech sborů spadajících do okrsku.
V současné době u nás probíhá příprava vybavení
a techniky na letošní soutěžní sezónu. V únoru se nám podařilo zakoupit zachovalý stroj PS 12 do zásahového vybavení, který jsme vyzkoušeli na místním rybníku ve vsi, a
na kterém nyní probíhají drobné opravy. Tento stroj PS 12
nahradí stávající stroj PS 8.
SDH Výsonín má také konečně své web stránky!
Podívejte se na www.sdhvysonin.wz.cz. Zde naleznete
nejen fotky a videa ze soutěží, ale i historii našeho sboru,
kalendář plánovaných akcí a diskusi o dění.

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
Naše činnost v zimních měsících
Nastala zima a s ní se také doběhalo. U nás ale ne.
Posledním závodem byl ve druhý svátek vánoční - na Štěpána – závod v Bořitově u Brna, kterého se naši borci ještě na sklonku roku zúčastnili. Loňský ročník Ligy okresu
Chrudim je celkem úspěšně za námi. V celkovém pořadí se
naši muži umístili na 4. místě z osmnácti týmů a ženy na 3.
místě z devíti týmů.
Práce na naší hasičské zbrojnici neskončila pouze
výměnou vrat, ale pokračovala výměnou okna a novými
rozvody elektroinstalace. Dále došlo k vybourání příčky,
čímž jsme získali více prostoru. Před zimním obdobím
bylo provedeno zazimování techniky, což nám zkontroloval strojník a velitel okrsku.

L.E.V.
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pátý s šesti a na třetím místě druhý s pěti zachráněnými
živočichy.
Ve čtvrtek 8. ledna jsme v tělocvičně rozehráli první
zápasy v miniházené. Na počátku se sešlo 32 zájemců,
kteří vytvořili osm týmů. Turnaj pokračoval dalšími
zápasy každý týden vždy ve čtvrtek. Poslední zápasy jsme
odehráli 26. února. Ve čtvrtek 5. března jsme celý turnaj
mohli vyhodnotit.
Celkem jsme odehráli dvacet tři zápasů. Na konci
turnaje jsme se sešli k vyhodnocení a ocenění nejlepších
družstev. Na prvním místě skončila Itálie ve složení:
kapitán Pavel Šlitr, Ivan Pytlík, Dominik Fuxa a Vendula
Nekutová. Druzí byli Češi (kapitán Gábin Nekut, Patrik
Šustr, Martin Vach a Matouš Vach) a třetí Baník (kapitán
Marek Suda, Dorota Špásová, Zdenda Zástěra a Dominika
Pecková).
Na otázku „Proč máme jméno,“ Pavlínka Tvrzická
odpovídá: „No přece, aby nám neříkali HELE.“ Touto
otázkou a odpovědí začal náš projekt „Hraní se jmény.“
Jméno dostáváme, když se narodíme a provází nás celým
životem. Prvňáčci si ve čtvrtek při projektu zopakovali, co
vše se dosud první rok školní docházky naučili. Naše hraní
se jmény začalo hrou na námořníky, kteří nemají jméno a
dostávají ho podle písmenek, které vylosují. Přečíst a napsat
své jméno je pro nás hračka, ale my zkoušíme psát i jména
spolužáků. Ve skupinách závodíme ve skládání našich
jmen ze slabik. Vítězí děvčata. Napsat své jméno tužkou
nebo perem umíme, ale co zkusit své jméno vymodelovat
nebo psát provázkem, to není až tak jednoduché. Provázek
je jako živý a nechce nás poslouchat. Kolik známe jmen?
Zkoušíme je vypisovat na papír a vyhrávají opět děvčata,
která přišla na 32 jmen. Zdá se nám to hodně, ale když
vezmeme kalendář, nestačíme se divit, kolik jich tam je.
Nakonec vyhledáváme svá jména v kalendáři. Ten den
máme přece svátek, budeme si ho pamatovat.
Projekt „Zdravá výživa - cukr používat jen s mírou“
probíhal v rámci hodin prvouky ve II. třídě a přírodovědy
ve III. třídě v týdnu od 16. března do 20. března 2009.
Jeho cílem bylo uvědomit si, které potraviny jsou z
hlediska správné výživy vhodnější a kterým bychom se
měli spíše vyhýbat. Hlavním tématem byl cukr obsažený
v potravinách a jeho vliv na naše zdraví. Zjišťovali jsme
a dikutovali o tom, jaké máme stravovací návyky, jak
ovlivňuje strava naše zdraví, které potraviny jsou z hlediska
zdraví vhodnější a které méně. Týmy vytvářely pyramidy
výživy, vyhledávaly na obalech od potravin obsah cukru,
odhadovaly při jakých činnostech spotřebovává naše
tělo nejvíce energie. Hlavním tématem byl cukr v naší
stravě, proto nejzajímavější aktivitou bylo odměřování
cukru obsaženého v potravinách, které jsou někteří z nás
schopni sníst za jeden den. Byli jsme překvapeni, jak velké
mnnožství cukru se skrývá v našem jídelníčku. Na závěr
jsme zhodnotili význam celého projektu.
Dalším březnovým projektem byly české pověsti,
kterým jsme se věnovali ve středu 25. března. Žáci ze
všech tříd si od počátku března připravovali v jednotlivých

týmech dramatizaci vybraných pověstí. Společně si
namalovali kulisy, vymysleli kostýmy a naučili jednotlivé
dialogy. Ve středu jsme do školy pozvali na naše vystoupení
všechny zájemce.
Prvňáčci si nacvičili pověst O Čechovi, druháci
O Krokovi a jeho dcerách, třeťáci si vybrali pověsti O
Královce a O Golemovi. Nejstarší žáci - čtvrťáci a páťáci natrénovali čtyři pověsti: O Bivojovi, O svatém Prokopovi,
Dívčí válka a O Bruncvíkovi. Na naše vystoupení se přišli
podívat a našim výkonům zatleskat děti z mateřské školy,
mnozí rodiče a prarodiče. Děkujeme všem návštěvníkům
za potlesk.
Čekají nás poslední 3 měsíce školního roku. Těšíme
se na další akce a projekty, které společně připravujeme.
Kromě jiných to bude projekt Otvírání studánek, Expedice
Šumava 2009, raftování na Vltavě, objevování tajemství
života na středověkém hradu a spousta a spousta dalších
dobrodružství.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Okénko do mateřské školky
Hned první lednové dny patřily novoročním přáním
a my jsme nemohli opomenout naše „tříkrálové putování“
po vesnici. Navštívili jsme několik míst v obci a jsme moc
rádi, že nás již leckde očekávali a s úsměvem vítali.
Blížil se čas zápisu předškoláků do 1. ročníku
základní školy. Všechny děti ze II. třídy mateřské školy
byly pozvány na návštěvu do 1. třídy v opravdové škole.
Společně s prvňáčky jsme si hráli a také plnili mnoho úkolů.
Školáci nám už také předvedli, co se ve škole naučili a také
nám přečetli krátkou pohádku.
Užívali jsme si „Baby tanečních,“ které jsou u nás
velmi oblíbené. Malí tanečníci předvedli všechno, co se
naučili, na závěrečné lekci i svým rodičům a prarodičům.
Únorové dny patřily masopustu, maškarnímu
rejdění. Maškarní karneval se uskutečnil i v naší mateřské
škole. Děti se převlékly do vlastnoručně vyrobených masek
a užívaly si masopustního veselí při známých písničkách.
S dětmi pokračujeme v odpoledních zábavných
činnostech kroužků – výtvarném, dramatickém, flétnovém,
keramickém. Kroužky si děti velmi oblíbily a velmi rády
je navštěvují.
Měsíc únor a březen patřily tradičně dramatickému
umění. Byly to naše návštěvy chrudimského divadla nebo
návštěva divadelního souboru Sluníčko v naší mateřské
škole, který dětem zahrál tři pohádky. Nejsme ale jen
pasivními diváky, ale i těmi, kteří pohádky také hrají. 5.
března se dramatický soubor Lukavánek zúčastnil festivalu
3 mateřských škol „Mateřinka,“ 13. března vystoupil na

festivalu „Mladá scéna“ v Chrudimi. Této soutěže se
účastnilo 9 souborů a ve velké konkurenci jsme obsadili
nádherné 3. místo, z čehož máme velkou radost.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Pro veřejnost v obci, rodiče a přátele naší školy a
školky připravujeme naše vystoupení na pátek 27. března
v restauraci „Na Křižovatce“ v Lukavici. Společně s naším
souborem Lukavánek zahraje pohádku i soubor „Kvítko“
z Mladoňovic.

Příchod jara

Přiblížily se jarní dny a tak jsme se vydali na delší
přírodovědnou vycházku z Lukavice přes Svídnici a
Výsonín. Pozorovali jsme blížící se jaro, vyprávěli jsme si
o planetě Zemi a dění okolního světa.

Pomalu končící zima přináší s nastupujícím jarem
úklid, který z hlediska požární ochrany bývá v některých
případech problematický. Jedním z problémů, který se vytvořil v našich domácnostech je stav topidel o komínů. Po
ukončení topení v zimním období je nutné provést kontrolu technického stavu topidel a současně provést kontrolu a
vyčištění komínového tělesa. Díky vysokým cenám elektřiny a plynu se naše domácnosti vracejí k topení na tuhá
paliva. Nedostatkem kominíků, kteří by prováděli čištění
se množí případy hoření sazí v komíně, které mají za následek v tom lepším případě potrhání komínového zdiva
a únik zplodin hoření do domu.V tom horším případě i
následný požár.
Dalším úkolem, který se nám objevuje s příchodem
jara, je úklid zahrádek a polností. Oproti minulosti se počty požárů vzniklé vypalováním porostů snížily. Naši občané si uvědomují nebezpečí vzniklé s tímto druhem úklidu. Nebezpečí nehrozí jenom tím, že se požár rozšíří mimo
prostor vypalování. Hrozí i tím, že má za následek ztráty
životů. Statistiky hasičů mluví neúprosně.

Přijali jsme pozvání kamarádů ze základní školy a
zhlédli dramatizaci českých pověstí. Čas rychle ubíhá a
my vstupujeme do posledních tří měsíců školního roku.
Čeká nás ještě mnoho činností a aktivit, na které se velmi
těšíme.
Jana Louvarová, učitelka MŠ

K malému zamyšlení …
Byl jednou jeden kluk, který měl špatný charakter.
Jeho otec mu dal pytel plný hřebíků a řekl mu, že pokaždé,
když s někým ztratí trpělivost, když někomu ublíží, když
někoho pomluví, musí zatlouct jeden hřebík do zahradního
plotu. První den zatloukl kluk 37 hřebíků do zahradního
plotu. V následujících týdnech se naučil ovládat. Počet
hřebíků v zahradním plotu byl stále menší. Naučil se, že
zatlouct hřebík je namáhavější než se ovládnout. Konečně
přišel den, kdy kluk už nemusel zatlouci žádný hřebík. Šel
za otcem a řekl mu to.
Otec mu tedy řekl, že má každý den vytrhnout jeden
hřebík ze zahradního potu, když se ovládne. Konečně
mohl kluk otci říct, že všechny hřebíky z plotu vytrhl.
Otec mu ukázal zahradní plot a řekl mu: „Můj synu,
dobře sis počínal, ale i přesto se podívej na ten zahradní
plot. Je plný děr. Ten zahradní plot už nikdy nebude jako
dřív. Když se s někým hádáš, ubližuješ mu, pomlouváš,
řekneš o něm něco zlého, tak mu tady necháš ránu. Můžeš
zasunout do člověka nůž a můžeš ho potom vytáhnout.
Rána zůstane. Nepomůže, když se mockrát omluvíš, rána
zůstane. Slovní rána je stejně bolestivá jako tělesná rána.
Přátelé jsou vzácnými drahokamy, přivádějí tě k smíchu a
dodávají ti odvahu. Jsou připraveni ti naslouchat, když je
potřebuješ, podporují tě a otvírají ti své srdce. Ukaž i ty
svým přátelům, jakou pro tebe mají hodnotu a jak si vážíš
toho, že právě ty jsi jejich přítel.“

Spáry v komíně mohou vznikat od průběžného topení nebo i hořem sazí. Na snímku je požár bytového domu
v Hlinsku, který vznikl od narušeného komínového zdiva.
Požárem vznikla škoda na domě ve výši 4 100 000,-.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
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