Michala, za což mu také děkujeme. Škoda jen, že chladné počasí
navytvořilo příznivou atmosféru k posezení do pozdních nočních
hodin, jak tomu bylo v letech minulých. Ale i těch pár hodin stačilo
k pobavení všech přítomných a ti se brzy rozešli do tepla svých
domovů. Při letošním posvícení se o celé občerstvení postaral pan
Kalhous ze Slatiňan a věřte, že měl co dělat v sobotu od rána až
téměř do půlnoci. Odměnou všem hostům byla jistě vzorná obsluha,
vlídné slovo a ochota až do konce. Děkujeme.
Jsme rádi, že spousta lidí nám fandí a pomáhá. Vám všem
děkujeme za Vaši přízeň, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a
úspěchů a těšíme se brzy na naše vzájemná setkání.
Ivan Pytlík
Jana Louvarová
SDRUŽENÍ OBČANŮ VÝSONÍNA

Po nabrání vody se místo čtyřválce ozval dvouválec a voda pomalu
naplnila hadice a pokropila terče. Po dlouhé době terče sepnuly. Pokus byl platný. Ženy obsadily 13. místo. Následovala dlouhá oprava
soutěžní PS12.
Dne 19. září Slatiňany, další ligová soutěž O pohár starosty.
Za přítomnosti devatenácti členů se muži umístili na 14. místě z 22
družstev a ženy obsadily 7. příčku z deseti mužstev. Po návratu ze
soutěže jsme připravili již pátou buřtyádu a za krásného počasí jsme
se až do ranních hodin loučili s letošní soutěžní sezónou.
Pavel Venzara

říjen/2009

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea ve třetím čtvrtletí oslavili tito spoluobčané:
Marie Pilařová- Lukavice
Josef Zelený- Lukavice
Zdeněk Štěpánek- Lukavice
Zdeněk Sotona- Lukavice
Hana Kudláčková – Lukavice
Helena Sedláková- Lukavice
Eva Kučerová- Lukavice
Václav Bíško- Lukavice
Jaroslav Horák- Lukavice
Růžena Málková- Vížky
Pavla Páleníčková- Lukavice
Elina Mílčinská- Lukavice
Jana Halamková- Lukavice
Milan Vaško- Lukavice

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
Milí čtenáři zpravodaje,
uplynul nějaký čas a my bychom se s Vámi opět chtěli podělit
o zážitky z našich letošních akcí.
Příprava a realizace Pohádkového lesa se stala v naší vesnici
již tradicí. Také letos jsme pro všechny malé i velké návštevníky
přichystali les plný pohádkových bytostí, soutěží a vyprávění.
Po několika dnech silného deště, které předcházely pohádkové sobotě, se počasí umoudřilo a nabídlo všem, kteří chtěli prožít
příjemné odpoledne u nás ve Výsoníně, svou vlídnou tvář. Tato
skutečnost se promítla i do počtu návštěvníků. Troufáme si tvrdit,
že letošní rok překonal v tomto směru všechny předcházející, a ti,
co nevzdali své dlouhé čekání hned na začátku, si přišli na své.
Po dlouhé cestě plné pohádkových postaviček a zážitků
čekalo malé i velké návštěvníky na louce překvapení v podobě
Perníkové chaloupky, stánků s hračkami i bohatého občerstvení, za
které děkujeme i výsonínským hasičům.
Všichni ti, co věnovali volný čas přípravě této akce, i ti, kteří
obětovali celé odpoledne a potěšili coby pohádkové bytosti svými
hereckými výkony všechny přítomné, si zaslouží náš velký obdiv a
poděkování.
Prázdniny a léto utekly jako voda a už tu bylo posvícení ve
Výsoníně. Každoročně při přípravě této akce si přejeme, aby se
posvícenský podvečer a večer staly dobou setkání místních , ale i
těch přespolních, a všech, kteří nám pomáhali v Pohádkovém lese.
Atrakcí pro děti se jistě stal nafukovací skákací hrad, zaujalo je i
množství soutěží na Pláckách. Kolem stolů plných posvícenských
dobrot brzy zasedli i dospělí a bavili se při dobrém pivu a grilovaném selátku. Než se setmělo, proběhly i soutěže pro dospělé a
Výsonínem zněla posvícenská diskotéka pod vedením pana Petra

S dárkovým balíčkem, přáním pevného zdraví a dobré pohody do
příštích let, naše členky jubilanty navštívily.
Dne 1. září jsme se zúčastnily slavnostního zahájení nového školního roku. Vyzdobená škola přivítala deset nových prvňáčků společně s jejich rodiči.
L. Makešová

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu starostovi
Josefu Doležalovi za stálou podporu školní jídelny v každodenních i nenadálých situacích, obzvláště pak za jeho vstřícný a
rozvážný přístup.
Kolektiv školní jídelny.
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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.

zprávy
OÚ Lukavice

Základní škola
Lukavice

Informace Obecního úřadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne
7. listopadu se začátkem v 8.00 hodin. Podmínky, za kterých bude
odpad přijímán, byly uvedeny v minulém zpravodaji. Místa zastávek
budou včas označena a informace proběhne i v místním rozhlase.
Pravidelné předvánoční setkání s občany dříve narozenými
se uskuteční v sobotu 12. 12. 2009 od 14. hodin v restauraci Na
křižovatce. Doprava z místních částí bude zajištěna.
Pozvánky na akci budou předem doručeny.
Pohyb psů po obci. Stává se zvykem, že majitelé nebo držitelé svých čtyřnohých miláčků nechávají pobíhat zvířata volně bez
vodítka, i když je doprovázejí. Volné pobíhání psů po obci není dovoleno na veřejných prostranstvích a osobu která psa vlastní nebo
doprovází lze postihnout pokutou do výše 1 000 Kč.
Užívání veřejných prostransví. Dle citace zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se v § 34 uvádí: Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru. K tomuto paragrafu směřuje i vyhláška obce o
místních poplatcích a podmínkách občanů nebo uživatelů veřejných
prostranství. Vyhláška je vyvěšena na úřední desce obce nebo přímo na úřadě k nahlédnutí.
Někteří občané si dělají před svými domy bez povolení skladiště dřeva, písku atd. Obecní úřad se v nadcházejícím období tímto
nešvarem bude zabývat.
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Základní škola a mateřská škola v Lukavici
V úterý 1. září 2009 jsme v naší základní škole a mateřské
škole slavnostně zahájili nový školní rok. Při této příležitosti jsme
přivítali deset nových prvňáčků, kterým jejich vzdělávací cesta právě začíná a otevírají se jim obrovské možnosti. Děti, jejich rodiče
a prarodiče přivítala paní ředitelka, milá slova jsme vyslechli z úst
starosty naší obce, pana Josefa Doležala. Prvňáčky přišly do školy
s drobnými dárky uvítat členky SPOZu v Lukavici: paní Liduška
Makešová, Miloslava Halámková a Marie Pytlíková. Na památku
na první školní den prvňáčkové od školy dostali knihu s prvním
čtením „Co víme o rytířích,“ kterou si na konci školního roku již
sami přečtou. Budova školy zůstala celý den otevřená všem zájemcům, kteří si mohli prohlédnout všechny prostory, kde se děti učí.
Všichni zaměstnanci dostali od členek SPOZu velice milou pozornost – květinu s přáním trpělivosti, osobních a pracovních úspěchů
v novém školním roce i naplnění pedagogických ideálů.
V mateřské škole jsme se společně přivítali s 50 dětmi, které
navštěvují třídu Berušek a Sluníček. V letošním školním roce jsme
bohužel nemohli vyhovět všem žádostem rodičů o přijetí jejich dítěte do mateřské školy. Ještě jednou se všem omlouváme, ale maximální kapacita mateřské školy je stanovena na 50 dětí a je zcela
naplněna. Z bezpečnostních a hygienických důvodů nelze přijmout
žádné další dítě nad tento limit. Mateřská škola patří do školského
systému, jehož je součástí. Je určena dětem od 3 let.
Pan starosta obce, Josef Doležal, informoval rodiče nových
prvňáčků o tom, že obdrží od obce příjemnou částku na nákup školních pomůcek celkem ve výši 5.000 Kč. Tato částka je rozdělena
na dvě části. V prvním ročníku děti a jejich rodiče dostávají první
část a další část pak na konci pátého ročníku. Rodiče prvňáčků tuto
informaci s poděkováním přijali.
Po prázdninách bylo nutné zopakovat si se všemi žáky školy
základní pravidla silničního provozu, jimiž se řídí všichni účastní-

Turnaje v mariáši a stolním tenise zaznamenaly počty mezi
12 - 20 hráči. Pořádáme je dvakrát do roka.
Pálení čarodějnic je už tradičně oblíbené a navštěvované.
Avšak letos se o úspěšnosti se nedá mluvit u Dětského dne,
který zaznamenal snad nejmenší zájem za dobu jeho konání. Pomohl tomu i nepřetržitý déšť, který se ten den se spustil po obědě
a skončil v pozdních odpoledních hodinách. Nedokázala zabrat ani
ukázka výcviku psovodů Policie ČR.
Malý zájem naší veřejnosti o posvícenskou zábavu na hřišti
nutí k zamyšlení jak ji příště lépe zorganizovat.
Poslední akcí byl silniční běh. Letošní 23. ročník absolvovalo
99 běžců. Lukavice měla zastoupení v dětských a juniorských kategoriích.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům za přispění a OÚ
Lukavice za podporu. Poděkování patří naším přátelům, kteří nám
přišli na pomoc při organizování - ať na křižovatkách nebo při prezentaci. Moje poděkování patří i panu O. Bakešovi který skvěle
moderoval.Samozřejmě svůj podíl na této akci mají někteří členové
naší Jednoty, kterým také patří dík.
Nakonec několik pozvání. Ve vývěsce na OÚ Lukavice je rozvrh akcí na celý týden od pondělí do pátku, je jenom na vás a vašem
zájmu si některou z nich vybrat.

ci dopravy. Proto jsme se postupně po jednotlivých třídách vydali
na dopravní hřiště do Chrudimi, abychom si dopravní předpisy vyzkoušeli.
Ve dnech 7. - 10. září se nově sestavený školní ekotým vypravil na horní tok Vltavy realizovat grantový projekt. Za nádherného
slunečného počasí jsme vyjížděli na Šumavu. Vypravili jsme se „Po
stopách paní Perchty z Rožmberka.“ Zabývali jsme se sportovními,
vodáckými a volnočasovými aktivitami ve spojení s environmentální výchovou a českou historií. Prováděli jsme jednoduchá fyzikální
měření vody. Měřili jsme teplotu vody a zjistili, že má příjemných
18 stupňů a pH kolem 7. Splouvali jsme Vltavu na raftech z Vyššího
Brodu, přes Rožmberk do Českého Krumlova. Vychutnávali jsme si
peřeje s obtížností WW I a WW II, nechávali se kolébat něžnými vltavskými tišinami a tůňkami, vyhýbali se kamenům ukrytým mělko
pod hladinou, úspěšně jsme zdolávali adrenalinové jezy. Sjeli jsme i
zrádné krumlovské splavy a dopluli až do Boršova k Českým Budějovicím. Seznámili jsme se s vodáckými zásadami, vodáckým slovníčkem, učili se spolupracovat na raftu, respektovat pokyny i pravidla bezpečnosti při vodáctví. Děti velice zaujalo toto smysluplné
využívání volného času. I touto cestou děkujeme Krajskému úřadu
Pardubického kraje za schválení našeho grantového projektu a jeho
finanční podporu bez níž bychom tuto akci nemohli realizovat.
Už se těšíme na další nová dobrodružství poznání, která nás v
tomto školním roce čekají.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

za TJ Sokol
Milan Dubský

Rozvrh hodin TJ v sokolovně v Lukavici
od září 2009

TJ SOKOL
Lukavice
V tomto roce naše Tělocvičná jednota Sokol si připomněla 90
let trvání od svého vzniku.
Od roku 1919 prožila několik režimů, které ji určovaly směr
orientace, ale duší vždy cítila věrnost myšlenkám svého základu sokolskému hnutí. Byly roky úspěšné, ale i méně úspěšné. V naší
Jednotě se vždy táhlo za jeden provaz a panovala souhra. Vystřídalo se mnoho významných akcí jako slety, ochotnické divadlo, ale
i spartakiády, fotbalová utkání Lukavice- Luková, plesy a mnoho
dalších.
V současnosti je mnoho aktivit, které TJ Sokol uskutečňuje jsou více i méně populární a podle toho je o ně zájem z řad veřejnosti všech věkových kategorií. Úspěšnost sklízí například cvičení žen,
silniční běh a dětský den, hraní stolního tenisu, pálení čarodějnic,
turnaj mariáše. Po létech zájmu o nohejbal přišel jeho útlum.
Plesy a pouťové zábavy pořádané jednotou rovněž zaznamenaly roky malé návštěvnosti a tudíž se nekonaly. Ples dnes pořádáme pod zastřešením obecního plesu.
Celou historii TJ Sokol Lukavice je možné si připomenout
na www.lukavice.com. Z nejbližší minulosti stojí za zmínku, že do
roku 1989 byla naše Jednota součástí ČSTV, o rok později se vrátila
do ČOS. I když dříve v každé vesnici nebo městě působily Sokolské
jednoty, nejblíže v našem okolí zůstaly věrny jen v Nasavrkách, Slatiňanech, Chrudimi a Chrasti. V současnosti je naše Jednota součástí Východočeské - Pippichovy župy se sídlem v Pardubicích. Naše
župa má své Jednoty po celém území Pardubického kraje a je to jedna z největších žup v České republice. Její velikost čítá 67 jednot.
Naše Jednota má přes 100 členů a převažuje zastoupení žen.
Protože naše činnost zahrnuje stále stejné akce, pouze krátce zhodnotím některé letos konané.
Poprvé jsme pořádali dětský karneval na jaře. Výsledkem byl
naplněný sál místní restaurace - malými účastníky a jejich doprovodem.

pondělí 18.00 - 19.00 pilates a balantes ženy
19.30 - 20.30 aerobik ženy
úterý
18.00 - 19.30 stolní tenis
středa
17.00 - 18.00 pokračování cvičení dětí
19.30 - 20.30 aerobik ženy
čtvrtek 18.30 - 19.30 cvičení žen na velkých míčích + 		
orientální tanec
pátek
18.00 - 19.30 stolní tenis

jiném rozběhu, proto se museli spokojit s 5. místem. Odtud jeli na
noční závody do Brčekol. Tady se jim podařilo sestavit dva týmy
mužů. Výkon Lukavice A stačil na 9. místo, zato B si přijelo pro
2. místo.
Začátkem září nás čekaly dva ligové závody. První se uskutečnil v Chrudimi, který bývá tradičně na asfaltu do kopce. Bohužel
nárazový vítr znepříjemňoval práci proudařů, což se ukázalo i na
časech. První místo u mužů si zasloužili kluci ze Seče, těsně za nimi
Perálec poté Blatno. Naši mládenci do ligy skončili sedmí. Ženy: 1.
místo Chrudim, 2. Lukavice A, 3. Slatiňany a 5. Lukavice B. Mezitím, co my jsme běhali, se nám ženil jeden z našich členů (Luboš
Bleha), kterému naši kluci hned po odběhnutí připravili zátah v Trpišově. I jim přejeme mnoho štěstí v jejich společné cestě.
Druhý závod nás čekal na hřišti v Hlinsku. Náš mužský tým
zaběhl krásný útok s časem 23,70s, který jim zajistil první místo.
Tým žen tento víkend skončil opět druhý s časem 26,10s, ale ten
nestačil na první místo s časem 26,01s, který ukázali dívky ze Zbožnova.
Zanedlouho nás čekají poslední dva ligové závody ve Slatiňanech a v Morašicích. Momentálně jsou oba naše týmy na prvních
místech v lize. Doufejme, že to tak zůstane i po těchto dvou ligových závodech.
Závěrem bychom se ještě rádi vydali do Širokého Dolu na
memoriál V. I. Lenina a tím bychom naši sezónu ukončili.
Michaela Truncová

Dne 11.7. jsme v Lukavici zorganizovali memoriál J. Mrkvičky. Naši soutěž navštívilo 12 týmů mužů a 7 družstev žen.
V kategorii mužů zvítězil domácí tým čas 24,26s za nimi Výsonín
čas 25,27s a třetí Brčekoly čas 29,39s. Nejlepší útok z děvčat předvedla Skuteč - 26,05s, druhé místo Lukavice - 28,13s a třetí Lukavice B (maminy) – 30,79s. V tento den jsme spolu s hasiči z Vížek
dělali zátah jedné naší člence Lucce Zelené nyní již Secké. Nevěstě
i ženichovi to velmi slušelo a s nástrahami se zdatně poprali. Přejeme jim to i dále v životě.
Na další závod jsme zajeli 8.8. do Kamence u Poličky. V tento
den proběhl závod jednotlivců na 100 m překážek, kterého se zúčastnili i naši členové. Druhý den ráno soutěž pokračovala požárními útoky na úzké hadice a sklopné terče. Naši pánové skončili na 5.
místě a z družstev okresu Chrudim se umístili nejlépe.
Další ligová soutěž byla na naší domácí půdě. V průběhu celé
soutěže bylo horko, proto se někteří rádi smočili v kádi. Muži z
Lukavice tu zaběhli svůj nejlepší čas v této sezóně - 23,40s. Druhé
místo obsadil Štepánov a o třetí místo se dělili Chotěnice s Hlinskem. V kategorii žen vyhrály ženy ze Zbožnova, které jako jediné zaběhly čas pod 30s. Ligové družstvo žen mělo neplatný pokus,
proto se muselo spokojit s posledním místem. Náš druhý tým žen
předvedl o něco lepší výkon, s dosaženým časem 47,83s.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
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Dva měsíce prázdnin jsou za námi a školáci zase museli zasednout do lavic. My jsme během těchto letních dnů nelenošili a
zúčastnili jsme se několika závodů. Pojďme si říci jak se našim týmům vedlo.
Nejprve jsme se vydali do Brčekol, kde se letos poprvé konala soutěž zařazená do ligy okresu Chrudim. Zde se našim mužům
příliš nedařilo a do tabulky si připsali pouhé dva body. Ženský tým
skončil na druhém místě.
Další týden jsme jeli zkusit štěstí na ligovou soutěž do Štěpánova, kde si poprvé ženská družstva mohla, stejně jako muži, zaběhnout rozstřely. Oba naše týmy tady doslova zazářily. Muži s časem
24,57s obsadili první místo, s kterým postoupili do rozstřelů, kde
rovněž převálcovali všechny soupeře. Ženy z Lukavice svým útokem všem vytřely zrak a s časem 25,52 stanovily nový rekord ligy.
V rozstřelech své prvenství potvrdily rovněž výhrou.

V pátek 21.8. se konala noční soutěž na Seči. Závod začal
útoky žen, kde se předvedlo celkem 17 týmu. Naše ligové družstvo
po opakovaném pokusu obhájilo své prvenství z minulého ročníku s
časem 28,42s. Neligové družstvo žen z Lukavice se umístilo desáté.
Mužům závod znepříjemnil déšť, ale i přesto jsme mohli shlédnout
několik pěkných útoků. Ten nejlepší předvedli muži z Lukavice s
časem 25,10s. Celkem se zúčastnilo 47 mužských družstev.
V sobotu 29.8. muži z Lukavice vyrazili soutěžit do Slepotic.
Oba naši proudaři zde měli nejrychlejší nástřik, bohužel každý v
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Od půli měsíce července do půli měsíce září se naše činnost
zaměřila na nácviky a soutěže v požárním útoku mužů i žen SDH
Vížky.
Dne 1. srpna jsme do soutěže O pohár starosty Miřetic nasadili družstvo mužů i žen. Muži obsadili 7. místo z dvaceti družstev
a ženy 4. místo z osmi družstev. Tentýž den jsme vyrazili na noční
soutěž O pohár starosty Dědové. Závodili pouze muži a za nádherného počasí obsadili 24. místo ze 40 družstev.
Dne 15. srpna bylo pět našich členů ve stejnokrojích přítomno
na posledním rozloučení člena SDH Miřetice. Zároveň v tento den
soutěžila obě naše družstva v Lukavici O pohár starosty. Při provádění soutěžního pokusu mužů došlo k závadě požární stříkačky.
Přesto muži v ligové konkurenci obsadili 24. místo z třiceti družstev.
Ženy již nastupovaly s tím, že se stříkačka možná ani nenastartuje.

