Sbor pro občanské
záležitosti
V obřadní síni Obecního úřadu byli přivítáni a do společenské kroniky obce zapsána jména nových občánků: Milan
Petrásek, Helena Racková, Jakub Čermák, Matyáš Lédl.
Životní jubilea ve druhém čtvrtletí oslavili tito spoluobčané:

červenec/2009

Eva Pytlíková - Výsonín
Jiřina Pytlíková - Výsonín
Alena Bednářová - Lukavice
Jaroslav Kučera - Lukavice
Vlasta Drášilová - Lukavice
Antonín Koudelka - Lukavice
Vlastimil Doležal - Lukavice
Jaroslav Sokol - Lukavice
Pavel Tezner - Lukavice
Jaroslav Šustr - Lukavice
Jan Šustr - Lukavice
Marie Pytlíková - Výsonín
Marie Mrkvičková - Lukavice
Milada Tlustošová - Lukavice
Jarmila Breberová - Lukavice
Jiří Rohlík - Lukavice
Johana Profousová - Radochlín
Oldřich Nevečeřal - Loučky
Miroslav Holub - Lukavice
Věra Procházková - Lukavice

zprávy
OÚ Lukavice

poškozen opravený křížek naproti bývalemu ZD. Poškozují
se veřejná zařízení, lavičky, odpadkové koše, dopravní značení atd. Na hřišti za zámkem bylo zhotoveno dětské hřiště,
prozatím jenom s houpačkami a skluzavkou. Již druhý den
byla poškozená houpačka (přeražené sedátko). Je vidět, že
hřiště je využíváno a počítá se s rosšířením, ale je tam mnoho
odpadků a různých papírků od pamlsků. Proto byl na tyto
zbytky instalován u hřiště odpadkový koš.

Vážení spoluobčané,

Všechny jubilanty naše členky navštívily s dárkovým balíčkem a přáním spokojenosti a zdraví do dalších let.
Dne 6. června oslavili manželé Jarmila a Zdeněk Štěpánkovi Zlatou svatbu. Pan starosta se členkami SPOZu popřáli
manželům zdraví a spokojenost do dalších společných let.
Zahradní slavnost uspořádaná pro odcházející předškoláky na zahradě mateřské školy byla zdařilou akcí. Všichni
předškoláci přednesli básničky a spolu s ostatními kamarády
zazpívali veselé písničky. Předškoláci byli ozdobeni šerpami
a obdarováni balíčky se sladkostmi od zástupkyň SPOZu a od
zástupkyně SOVY. Odpoledne se vydařilo a bylo zakončeno
opékáním buřtů. Všichni odcházeli spokojeni po hezky prožitém
odpoledni. Všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, patří
poděkování.
Páteční dopoledne, 26. 6. 2009, bylo věnováno slavnostnímu ukončení školního roku v naší škole. Z pátého postupného
ročníku odchází devět našich žáků, kterým jsme popřáli mnoho
úspěchů v dalším studiu. Všem přítomným žákům i učitelům,
pan starosta popřál, aby hezky prožili nadcházející prázdniny.

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.
Příspěvky do dalšího zpravodaje, který vyjde 15.9. 2009 můžete
předat na OÚ Lukavice do 30. 9. 2009
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chtěl bych poukázat na některé nešvary při zbavování se odpadů a ukládání na nevhodná místa. V obci máme
sběrnou ohradu, kde je provoz stanoven 3x v týdnu po dvou
hodinách a to v úterý a čtvrtek od 16. do 18.hodin a v sobotu od 9. do 11. v tuto dobu je zde i obsluha, která pomůže
a poradí jak odpad roztřídit. Je smutné, že v ostatní dny se
množí v okolí ohrady pytle a krabice neroztříděného odpadu
a někdy i zbytky jídel. Před měsícem byly zakoupeny další
čtyři kontejnery na papír a plasty, které se vyvážejí každé
pondělí. Aby se ušetřilo místo v kontejnerech, je zapotřebí
hlavně papírové krabice rozložit nebo rozřezat a nevhazovat
celé. Občas je zatěžko krabice uložit do nádob a nechají se
vedle na volném prostranství.
V sobotu 7. listopadu 2009 se uskuteční pravidelný
podzimní sběr velkoobjemového odpadu. Počítá se změnou,
kdy každý občan svůj odpad předá svozové firmě osobně na
určeném stanovišti. V poslední době vznikaly nekontrolovatelné skládky ve kterých se nenechavci hrabali a rozlévali
ropné a nebezpečné tekutiny po okolí. Obec na likvidaci
odpadů vynakládá nemalé finanční prostředky a platby od
obyvatel pokryjí jen asi ze 60 % nákladů. Zamyslete se nad
tím!
Dalším ožehavým problémem v naší obci je vandlismus. Rozbijí se okna u čekáren, maluje se po zdech čekáren a ostatním majetku. Dokonce byl hrubým způsobem

Děti mají prázdniny a počasí jim moc nepřeje, ale
snad se to zlepší. V budově školy během prázdnin proběhnou
menší úpravy. Obec požádala o dotaci ze SFŽP na zateplení
a rekonstruci MŠ. Bude-li dotace přidělena začne se v dubnu
2010 s pracemi na tomto objektu.
Dne 1. září začíná nový školní rok. Rodiče dítěte, které nastoupí do prvního ročníku, dostanou od obce částku 1
500 Kč na vybavení pro prvňáčka. Dokončí-li zdejší školu v
5. ročníku obdrží další částku a to 3 500 Kč. První výplata
této částky nás čeká již v příštím roce.
Na letošní posvícení, které přpadá na 29. a 30. srpna
bude připraven pro děti na hřišti skákací hrad. Tento hrad
bude bez poplatku provozovat obec. V tuto dobu k nám houpačky nejezdí z důvodu pouti v Heřmanově Městci.
Přeji všem našim občanům pěkné léto, dětem prázdniny a dovolenou.
Josef Doležal - starosta obce
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Oba dva naše týmy se zúčastnili okrskové soutěže, tentokrát pořádané v Miřeticích vedle fotbalového hřiště. Všechny ženské týmy, které zde předvedly požární útok, měly jasný postup na
Okresní kolo do Otradova. Zato muži postupovali pouze ti nejlepší.
Tentokrát to vyšlo našim mužům, kteří po dlouhé době tento okrsek vyhráli. Na Okresním kole v Otradově se nesoutěží pouze v
požárním útoku. Hlavními disciplínami jsou štafety 4x100 metrů a
běh na 100 metrů jednotlivci. Na tyto disciplíny jsme se připravovali docela pečlivě na Seči a ve Zbožnově. V rámci možností jsme
skákali přes břevna a bariéry, běhali po kladině, přes „domeček“ a
skrz „okno“, spojovali sportovní hadice na rozdělovač, a trénovali
správné předávání štafety – soutěžní proudnice. Během této doby
se přihodilo i několik nepříjemných úrazů - poraněný kotník při
špatném doskoku, pohmožděný kotník, několik natažených svalů,
vyvrtnutý palec na ruce, bolavá kolena a nespočet modřin. Okresního kola se nakonec nemohli zúčastnit všichni. Ale i přes všechny
možné překážky muži i ženy předvedli své výkony ve všech disciplínách. Ženy se umístili na 6. místě a muži na místě 10.

né prázdniny, co nejvíce příjemných zážitků, zajímavá setkání s
pohodovými lidmi a těšíme se na společné setkání na počátku nového školního roku.
Všem Vám přejeme příjemné prožití prázdnin nebo dovolené přesně podle Vašich představ.

Základní škola
Lukavice

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, co jsme prožívali s
dětmi v naší mateřské školce v jarních měsících.
V březnu už konečně přišlo jaro a my jsme ho přivítali pohádkovým podvečerem, který připravil spolu s divadelním souborem Kvítko z Mladoňovic i náš dramatický soubor dětí a dospělých Lukavánek. V hostinci „Na Křižovatce“ v Lukavici zhlédli
návštěvníci dvě pohádky „O veliké řepě“ a „Jak Fáfula vynalezla
lék na kýchání.“
V divadelním duchu se nesla i další akce – návštěva představení v chrudimském divadle. Přiblížil se „Den Země“ a my jsme
ho oslavili ekologickými aktivitami. Na školní zahradě jsme vysadili stromky, zhotovili jsme velikou zeměkouli koláží z čajových
sáčků, zabývali jsme se problematikou odpadů a realizovali naplánovaný ekologický projekt „Otvírání studánek.“ Na tento projekt jsme získali finanční příspěvek ekologického sdružení Tereza.
I touto cestou jim děkujeme za podporu těchto aktivit. Zabývali
jsme se významem čisté vody pro život lidí. Členové dramatického kroužku připravili krátkou hříčku právě o vodě, o lesní studánce. Zhlédli ji přímo v lese u studánky děti z mateřské i základní
školy. Všichni společně jsme pak vyčistili studánku a pramínek,
který z ní vytéká. Cestou jsme sbírali odpadky po lese.
V dubnu jsme také navštívili vystoupení tanečního oboru
ZUŠ Slatiňany, zahájili předplavecký výcvik, vyfotografovali se,
uskutečnili velký dopravní výlet do Slatiňan a Chrudimi autobusem a také vlakem. Navštívili jsme hřebčín ve Slatiňanech a dozvěděli se něco o koni jako dopravním prostředku ve středověku.
Květnový „Den matek“ se pro všechny maminky a babičky stal dnem, kdy se mohou potěšit kulturním vystoupením svých
dětí a přijmout od nich pomyslnou kytičku krásných básní a písniček. Malým kulturním vystoupením jsme potěšili miminka i jejich
rodiče a prarodiče na Vítání občánků do života v Lukavici a také
ve Svídnici.
Zklamání z neuskutečněného výletu na Kunětickou horu
(nepříznivé počasí – silný déšť) nám plně vynahradila návštěva
zámku v Nových Hradech, kde byly děti svědky audience prvňáčků u císařovny Marie Terezie a jejího manžela. Pak byli slavnostně pasováni na rytíře „Řádu čtenářského.“
Ekologické tématice jsme věnovali i další akce – velkou
výpravu k řece Chrudimce se zajímavými přírodovědnými činnostmi a aktivitami. Školní výlet do ZOO Jihlava se stal příjemně
stráveným dnem uprostřed přírody s přítomností exotických zvířat.
Symbolickou tečkou za školním rokem se již tradičně stal týdenní
zážitkový pobyt na hradě Svojanov se zajímavými historickými
a ekologickými činnostmi. Na závěr školního roku jsme se slavnostně loučili s dětmi, které již v září zasednou do školních lavic.
Zahradní slavnosti se již tradičně účastní i členky SPOZu, které
dětem přinesly drobné dárky.
Poděkování za celoroční spolupráci patří Obecnímu úřadu v Lukavici, panu starostovi Josefu Doležalovi, všem členům
zastupitelstva, hasičům v Lukavici, sponzorům a dalším přátelům
naší školky.
Před odchodem na prázdniny si každoročně přejeme krás-

Ze školních lavic
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Rychle se přiblížil konec školního roku a žáci si již vychutnávají sladké prázdniny. Pro nás pedagogy je to čas, kdy hodnotíme školní rok, porovnáváme vědomosti a dovednosti našich žáků v
celostátním měřítku, píšeme závěrečné zprávy jednotlivých grantových projektů, dokumentujeme, zabýváme se ekonomikou, personalistikou, statistikou, doplňujeme zápisy v kronikách a archivujeme
dokumentaci žáků, tříd a celé školy, hodnotíme a také již začínáme
s přípravou nového školního roku.
Jedním z cílů našeho školního vzdělávacího programu je
poskytovat dětem kvalitní vzdělání. Velikou radost máme z toho, že
žáci odcházející z pátého ročníku, dosahují velmi dobrých výsledků
v celostátním testování úrovně vědomostí a dovedností. Děti nemají
problémy s přestupem na II. stupeň nebo na víceleté gymnázium.
V jarních měsících jsme plánovali a realizovali mnoho akcí.
Zmíním se alespoň o těch nejzajímavějších. Začátkem dubna jsme
prožili „Noc s Andersenem.“ Je to společná noc na podporu dětského čtenářství u příležitosti výroční narození známého pohádkáře
Hanse Christiana Andersena. V celé České republice s knihou nocovaly děti ve více než osmi stech knihovnách a školách. V Pardubickém kraji se jednalo o 41 míst, na Chrudimsku to bylo v Heřmanově
Městci, Prosetíně a Rané u Hlinska. „Když se po dočtení poslední
večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy,
co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská víla,
ošklivé káčátko i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi
prožít pohádkové dobrodružství.“
Před Velikonocemi jsme společně s dětmi připravili Velikonoční dílnu. Z přírodnin jsme v projektovém dni vyrobili velikonoční dekorace. Upekli jsme jidáše s medem, ozdobili kraslice,
upletli si pomlázky.
I touto cestou děkujeme ekologickému sdružení Tereza Praha za finanční dar na realizaci projektu Otvírání studánek. Prožili
jsme nádherný den v okolním lese u Výsonína. Vyčistili jsme lesní
studánku, připomněli jsme si báseň „Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les … “ Zabývali jsme se čistou vodou pro život,
vodou pro naši obec, pro náš domov.
Vyhodnotili jsme turnaj v minikopané. Společně jsme jeli
na školní výlet k Pelhřimovu do Stone Town. Naši prvňáčkové se
účastnili slavnostního pasování na rytíře řádu Čtenářského na romantickém zámku v Nových Hradech. Poděkování patří majitelům
tohoto zámku za to, že nám umožnili v nádherném prostředí tuto
akci realizovat.
Děkujeme ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za
schválení našeho grantového projektu a finanční podporu spolupráce školy s Národním parkem Šumava. Prožili jsme 8 nádherných
dní na Expedici Šumava 2009. Zabývali jsme se hydrobiologií v
Národním parku Šumava, měřením kyselosti rašelinišť a slatí, šumavskými endemity, flórou a faunou Šumavy. Vyzkoušeli jsme si
život v 1. zóně národního parku, na chalupě bez vody, elektřiny, bez
internetu a bez telefonního signálu. Už víme, jak žili naši předkové. Jak dlouho bychom tak vydrželi žít my? Cestou jsme navštívili

Muži se dále zúčastnili soutěží mimo Chrudimsko,
například na Extralize ČR v Letohradu v Orlických horách a na
Východočeské lize v Kuněticích.
V polovině června se při krásném sobotním odpoledni
konal tradiční Pohádkový les ve Výsoníně. Po projití celé trasy
jsme na konci u Perníkové chaloupky zajišťovali občerstvení.
Někteří z nás se v to odpoledne „vrátili do pohádky“ a nepoznáni
si zahráli jako pohádkové bytosti.
Dne 21. 6. jsme jeli do nedaleké obce Ležáky uctít
památku zesnulých ve druhé světové válce.

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
S příchodem jara začíná i hasičská sezóna. Letos touto dobou měl náš sbor dost práce nejen s přípravou na soutěže, ale i s
děním v naší obci.
25. 4. jsme vyrazili na první letošní soutěž do Hoješína.
Hned druhý den naše zásahová jednotka pomáhala hasičům z Chrudimi a ze Slatiňan s hašením požáru v lese u nedalekého rybníka
Zaháje.
Na čarodějnice jsme na hřišti ve Výsoníně pořádali „Pálení
čarodejnic“ . Příjemné posezení se protáhlo až do ranních hodin.
Bohužel ani na 1. máje zde nebyl příliš velký klid. Nebylo to ani
týden, co hořel les u Zaháje, a zásahová jednotka zasahovala znovu.
Tentokrát se jednalo o menší rozšíření ohně z důvodů lidské nepozornosti. Naši chlapi zvládli situaci bez jakýchkoliv problémů.
I letos chceme a budeme bojovat v Lize okresu Chrudim,
a to jak muži, tak ženy. Proto jsme 2.5. vyrazili plni nadějí a sil na
první ligovou soutěž do Třemošnice. Chlapi předvedli slušný výkon. Čas 27,98 vteřin stačil až na 8.místo, ale z celkového počtu až
35ti týmů to nebyl špatný začátek. Zato ženy měly velký důvod k
oslavě. S nepříliš dobrým časem (30:32 vteřin) se jim podařilo vyhrát. Na druhé ligové soutěži v Blatně se mužům až tolik nedařilo,
s časem 34,55 vteřin skončili na 13 místě. Musím podotknout, že
požární útok chlapů na této soutěži byl plný nervozity. Na místo
dorazilo pouze 6 chlapů a sedmý měl dorazit později. Bohužel se
tak nestalo. Všichni jsme do poslední chvíle věřili, že to stihne, ale
nestihl. A tak chlapi i bez jednoho soutěžícího provedli požární útok
a dokázali vybojovat tři ligové body. My ženy jsme předvedly útok
s časem lepším než minule (30,14 vteřin), ale obsadili jsme až 5.
místo. Po těchto prvních soutěžích se objevil další problém. Naše
strojnice, která se vrátila po mateřské dovolené, si zlomila nohu.
Těžko, ale přece, se nám podařilo nějak polepit náš děravý tým. Na
třetí ligovou soutěž na Seč se našim mužům moc nechtělo, už proto,
že zde po dva roky měli neplatné pokusy. Přesto ale většina z týmu
doufala, že napotřetí to vyjde. Muži dosáhli s časem 32,01 vteřin
na 10.místo a ženy s hrozným časem 39,80 vteřin na místo 6. Na
čtvrté ligové soutěži v Brčekolech 27.6. se mužům opět nedařilo a
s časem 32,90 se umístili až na 13. místě. Ženy s menšími obtížemi dosáhli podobného času přes 32 vteřin, coz stačilo na 5.místo.
Body za umístění se sčítají a bude velmi zajímavé sledovat, jaké
bude nakonec celkové umístění. Podrobnosti najdete na našich již
minule zmiňovaných internetových stránkách.

Lenďa
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Za SDH Vížky Pavel Venzara
Strnadová Aneta
Průběžné pořadí na čele ligové tabulky po čtvrté soutěži:
muži
1. SDH Perálec
2. SDH Seč
3. SDH Štěpánov
4. SDH Zbožnov
5. SDH Lukavice

64b
58b
52b
44b
44b

ženy
1. SDH Lukavice
2. SDH Štěpánov
3. SDH Chrudim
4. SDH Výsonín
5. SDH Skuteč

35b
29b
23b
20b
17b

Nastal čas dovolených a prázdnin

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Menší pracovní vytížení v zaměstnání v době dovolených
sebou přináší jisté úskalí. Jednou z nich je nebezpečí vzniku požáru. Mnozí z nás tráví dovolenou na chatách, chalupách a případně
táboří v přírodě.Při různých opravách a úpravě okolí staveb používáme ohně,na kterém se nepotřebné materiály spalují. Zde je třeba
dbát zvýšené opatrnosti. Když již musíte oheň rozdělat dbejte na
to, aby ohniště bylo v dostatečné vzdálenosti od budov, porostů a
jiných hořlavých materiálů. Snažte se nerozdělávat oheň při větru
a před odchodem ohniště zalijte vodou. Rozdělávání ohňů v lesním
porostu je zakázáno. Povoleno je pouze na vyhrazených místech
zpravidla v tábořištích.
Grilování na otevřených krbech již dne patří k běžné činnost
zpravidla ve večerních posezeních. I s grilem je třeba zacházet opatrně a dbát ostražitosti, aby nedošlo ke vzniku požáru.
Samostatnou kapitolou možného vzniku požáru jsou děti.
Nemáme dovolenou celé dva měsíce a děti mají spoustu volného
času. Kontrola nad nimi je menší než v době, kdy sedí ve školních
lavicích.Podle jejich věku je jim potřeba vysvětlit nebezpečí vzniku
spojené se zakládáním ohníčků, hrou se zápalkami a zapalovači ať
venku, nebo i v různých objektech zpravidla opuštěných. Máme jich
v současné době dost. Je třeba z jejich dosahu odklidit zapalovadla.
Pokud již užitkový ohníček za účelem opékání nebo vaření na kotlíku založíte, mějte jejich počínání pod dohledem.
Nesmíme zapomínat na kuřáky. Je jich stále dost. Pozor na
kouření v lesních a polních porostech. Odhozený nedopalek je častou příčinou vzniku požáru a toi i při odhození z okna auta.
Každým rokem se nějaký ten požár v době letních prázdnin a dovolených vyskytne. To je pak dovolená pokažená nemluvě
o prázdninách. Zvýšenou opatrností se však můžeme této neblahé
události vyhnout.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Sportovní sezóna roku 2009 už začala nabírat vysokých
otáček. Letošní Liga okresu Chrudim byla zahájena, jak už to tak
tradicí bývá, v Třemošnici, kde se soutěžilo v požárním útoku žen
i mužů. Svůj nejlepší výkon zde předvedli muži z Perálce s časem
24,26 s a hned za nimi se umístili naši domácí „borci“ s časem
24,57s. Třetí místo obsadili kluci z SDH Seč s časem 25,14 s. Z řad
žen se na úplné špičce umístily ženy z Výsonína před Chrudimí a
Lukavicí. Týden na to se konala okrsková soutěž v Miřeticích, kde
za zmínku stojí zejména výkon našeho ženského B týmu.“Maminy“
zde předvedly svůj požární útok na výbornou a s časem 31,48 vyhrály ve své kategorii a postoupily tak do okresního kola soutěže.
Této soutěže, která se konala v Otradově se taktéž zúčastnily. 16.
května se požární automobily začaly sjíždět do pivovaru v Blatně,
kde probíhala druhá ligová soutěž. Až na pár dešťových přeháněk
soutěž probíhala bez větších problémů. Naše ženy, které startovaly
z poslední pozice si odtud odvezly zlato s časem 27,82s. Po týdenním „odpočinku“ jsme se s radostí vydali na soutěž k „přehradě“
kde probíhala v pořadí třetí ligová soutěž. Silný vítr řádně prověřil schopnosti proudařů, ale i tak padaly hezké časy. Nejlepší útok
zde předvedli muži ze Zbožnova. Muži z Lukavice si domů odvezli
krásné, „stříbro“. Ženám se moc nedařilo, ale i přesto skončily na
„bramborovém“ místě. Této soutěže se taktéž zúčastnily naše „maminy“, které „vytřely“ zrak všem přítomným a obsadily krásné třetí
místo. Čtvrté ligové klání se konalo 27. 6. v Brčekolech. Tato soutěž
měla v letošním ročníku ligy premiéru. Bohužel našim klukům se
nezadařilo a skončili až na 17. místě. Ženské družstvo předvedlo
bezchybný požární útok a s časem 29, 23 s obsadila naše děvčata 2.
místo za Štěpánovem. Po čtyřech ligových soutěžích je pořadí týmů
ještě velice nejisté, další soutěže nás teprve čekají.
Na webu našeho sboru www.lukavice.com/sdhlukavice mů-

jsme doslova obsadili náměstí v Chrasti. Po ukončení zátahu jsme
zamířili do Lukavice na Memoriál ing. Josefa Mrkvičky. Za účasti
našich jedenácti členů se muži v soutěži umístili na desátém místě.
Večer následovalo posezení ve Vížkách u hospody na grilovaném
praseti.

žete najít podrobné informace z průběhu jednotlivých soutěží, aktuální ligové pořadí, kalendář soutěží, fotografie apod.
Náš sbor bude v průběhu léta pořádat dvě soutěže. 11. 7. se
bude konat Memoriál Josefa Mrkvičky a 15. 8. proběhne v Lukavici
v pořadí šestá ligová soutěž letošního ročníku ligy.
Na obě soutěže vás tímto srdečně zveme.

zámek v Blatné a hrad Rabí. Třešničkou na pomyslném dortu bylo
raftování na Vltavě.
Konec školního roku trávili společně prvňáčkové s kamarády z mateřské školy na středověkém hradu Svojanov. Realizovali
jsme grantový projekt z oblasti environmentální výchova s názvem
Tajuplná příroda, propojení české historie a životního prostředí.
Opět jsme se zabývali čistou vodou, přírodním prostředím, osobností krále železného a zlatého Přemysla Otakara II., způsobem života na středověkém hradu. Když se setmělo, prožili jsme si i trochu
dobrodružství při noční hře na loučemi a svíčkami osvětleném hradním nádvoří. Po návratu z hradu nás už čekalo slavnostní ukončení
školního roku, kterého se zúčastnil pan starosta Josef Doležal, za
SPOz v Lukavici paní Liduška Makešová, Marie Pytlíková a Miloslava Halámková.
Za všechny děti a zaměstnance Základní školy a mateřské
školy v Lukavici přeji všem čtenářům krásné léto, dětem prázdniny
plné pohody, trochu dobrodružství a nová přátelství. Všem našim
zaměstnancům přeji načerpání sil a inspirace do nového školního
roku.

Závěrem mi dovolte,abych vás pozval na jubilejní 10. ročník
„O pohár starosty obce Lukavice“ v požárním útoku. Soutěž je součástí ligy okresu Chrudim a proběhne dne 15. srpna 2009 od 13:00
hod. u požární zbrojnice v Lukavici. Přijděte povzbudit domácí závodníky. Po poslední soutěži ve Štěpánově se muži propracovali na
průběžné druhé místo a ženy se k naší nemalé radosti stále drží první příčku. Věřme tomu,že našim družstvům bude domácí prostředí
vyhovovat a umístí se na čelních místech.
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Horský Zdeněk
velitel SDH Lukavice

I tak může vypadat les po rozdělání malého ohně.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
II. čtvrtletí 2009
Měsíc duben byl v našem sboru zasvěcen přípravě na novou
soutěžní sezonu. Probíhaly nácviky požárního útoku mužů i žen.
Dne 5. května bylo naší první soutěží okrskové kolo konané v Mířeticích. Naše účast byla 21 členů. Nasadili jsme družstvo
mužů i žen. Ženy se umístily na třetím místě a stejně tak muži.
Ve dnech 15. a 16. května proběhl v místních částech Vížky,
Loučky a Radochlín sběr starého železa.
Dne 30. května jsme soutěžili o Pohár starosty Nasavrk. Na
netradiční soutěži, za přítomnosti 22 členů, se ženy umístily na druhém místě a muži na třetím místě z patnácti družstev.
Dne 6. června jsme uspořádali Dětský den v Loučkách u
rybníka a začali tak druhé desetiletí znovuobnovené tradice. Přes
proměnlivé počasí přišlo přes 160 dětí s rodiči. Na připravených stanovištích děti soutěžily a dostávaly různé drobnosti. Zároveň probíhaly ukázky požární techniky. Celý program byl zakončen zásahem
jednotky SDH Vížky na hořící objekt. Společně s příjezdem hasičů
začalo silně pršet, čímž byl program ukončen a louka vylidněna.
Jsem velice rád, že i v tomto, pro nás všechny těžkém a složitém roce, mohu konstatovat, že se nám podařilo dodržet tradici
a při dobrovolném vstupném, jsme mohli dát zdarma všem dětem
limo, párek a nově i nanuka. Toto se nám daří díky podpoře od Obce
Lukavice a sponzorům firmám Merit spol.s r.o. Slatiňany, HOSPODA na VÍŽKÁCH a KRBY Tomáš Jeřábek. Těmto všem patří naše
poděkování.
Dne 20. června jsme vyrazili s naší historickou stříkačkou
na soutěž PS 8 do Zubří pod rozhlednu. Za přítomnosti našich 18
členů, jsme do pohodové soutěže nasadili družstvo mužů a starých
pánů. Vížky I obsadili páté místo a Vížky II jedenácté místo z třinácti družstev se stejnými historickými stroji.
Dne 5. července jsme závodili na Ctětíně o Pohár starosty. Naše účast byla 18 členů. Do netradiční soutěže jsme přihlásili
muže i ženy. Ženy byly jediné, takže první a muži obsadili osmé
místo z devatenácti družstev.
Dne 11. července jsme s naším nazdobeným terénním Arem
zasahovali na svatbě našeho člena Josefa Seckého a Lucie Zelené.
Společně s lukavickými hasiči a zaměstnanci firmy M - SILNICE
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