Pan starosta s našimi členkami navštívili před Vánocemi
naše občany v domovech pro seniory. Pana Koláře v Přelouči, p.
Nevečeřala v Heřmanově Městci, p. Šustra v Hlinsku a manžele
Seideglancovi ve Skutči. Všichni byli naší návštěvou potěšeni.
Všem našim spoluobčanů přejeme prožití klidných a spokojených vánočních svátků. Do nového roku zdraví, spokojenost
a pohodu.
L. Makešová

Dne 12. 12. se uskutečnilo předvánoční setkání se seniory. Při této příležitosti jsme si připoměli 35 let od založení SPOZu. Pan starosta poděkoval všem zakládajícím členům a zvláště
těm členkám, které ve SPOZu pracovaly celá léta. Jsou to p.
Míla Halamková, p. Marie Pytlíková, p. Jana Strnadová. Těmto
členkám předal malou pozornost a poděkoval jim za jejich dlouholetou činnost ve SPOZu.

Vážení občané,
Každé čtvrtletí se Vám dostává do rukou zpravodaj naší
obce. I když mnoho lidí ho vnímá jako list, kde se prezentují naše
spolky, organizace a místní školka se školou a spíše pozitivní záležitosti, opak se už málokomu chce zveřejňovat. Jsou věci, které naše
občany pálí a možná by si je neměli nechávat pro sebe, zajímavosti
a zkušenosti, které by mohli poznat nebo využít jiní.
Bylo by třeba dobré vědět podrobnosti o asanaci půdy u Hliník, proč je vypuštěný rybník, když v zimě to bylo vždy místem
určitého sportovního vyžití, zda se vrátí na své místo křížek u družstva ulomený buď lidskou nebo přírodní silou za vichřice v červnu
2008. A další a další.
V obci jsou podnikatelské subjekty, když o nich všichni
víme, ale bylo by dobré vědět, co nám můžou nabídnout za služby.
Toto je jenom část toho, co by mohlo občany zajímat. Určitě
by tím byl zpravodaj zajímavější a ne stereotypní jako doposud.
DEM

Poté pokračoval kulturní program souboru Formani ze
Slatiňan. Každý, kdo si udělal na toto sobotní odpoledne volno,
jistě nelitoval. Téměř zaplněný sál restaurace Na Křižovatce, roztančené páry národopisného souboru zaujaly všechny přítomné.
Scénky o Ježíškově narození navodily atmosféru přicházejících
Vánoc. Na ukončení jsme si všichni zazpívali píseň „Narodil se
Kristus Pán,“ která umocnila celé vystoupení souboru.
V týdnu od 14. 12. do 18. 12. jsme byly přítomny vánočních besídek mateřské a základní školy. Vánoční výzdoba
a vánoční atmosféra je příjemným zastavením v předvánočním
shonu. Pěkná vystoupení všech žáků, zvláště těch malých, svědčí o trpělivé práci vyučujících.
Životní jubilea: Víšek Milan - Výsonín, Jiří Zelinka Loučky, Jiří Pilař - Lukavice, Emil Hovorka - Radochlín, Miroslav Dušek - Lukavice, Danuše Říhová - Vížky, Josef Jeřábek
- Lukavice, Věra Šťovíčková - Výsonín, František Paulus - Lukavice, František Šimůnek - Lukavice, Josef Pilný - Výsonín, Věra
Haizlová - Výsonín, Zdena Rulíková - Lukavice, Josef Vaško
- Lukavice, Jitka Seideglancová - Lukavice. Všechny jubilanty
naše členky navštívily s dárkovým balíčkem a přáním spokojenosti a zdraví do dalších let.

Vítání svatého Martina
Sešel se rok s rokem a je tu opět svátek Martina. T. J. Sokol
Lukavice, jako loni znovu pro děti připravil „Vítání svatého
Martina“. Tentokrát trasa začínala u hostince Na Vížkách.
Majitelé Stehnovi na uvítanou připravili pro děti lízátka.
Martin přijel na kobylce jménem Zlatka z chovu pana Kratochvíla
ze stájí Markovice. Po přivítání se s dětmi, vydali se na cestu,
kterou jim Martin ukazoval. Opět měly poschovávané poklady
a plnily úkoly. Počasí přálo a všichni trasu přes Radochlín k
lukavické sokolovně zdárně zdolali. Zde měli připravený teplý
čaj. Každý si odnesl vyplněný účastnický list, který nakreslil pan
Alexa s Chrudimi a keramickou podkovu, kterou vytvořila paní
Rozenbegrová ze Svídnice.
Na závěr se děti svezly na kobylce, která byla po celou
cestu moc hodná a to byl pro ně největší zážitek. Děkujeme
všem, kteří nám pomáhali (pí Havelkové, Horáčkové, Milčínské,
Součkové, Krčilové) a sponzorům za jejich dary panu Šustrovi,
firmě Aral a Alukov.
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčího vymalovaného
Martina. Účastnický list si budete moci vyzvednout v místní
školce. Pokud někdo z dětí přinese list na Dětský karneval, který
se bude pořádat příští rok bude odměněn zvláštní cenou. Jelikož
se letošní účast dětí od loňské velmi snížila uvažujeme tuto akci
dále nepořádat. Vaše nápady či připomínky uvítáme. Můžete je
odevzdat v místní prodejně.
Hoffmannová
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.
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Příspěvky do dalšího zpravodaje, který vyjde 10. 4. 2010 můžete
předat na OÚ Lukavice do 30. 3. 2010

prosinec/2009

Veselé Vánoce vážení spoluobčané

spěvků na rok 2010 a současně s tím bude členům SDH Lukavice
předána pozvánka na výroční valnou hromadu.

Letošní rok pomalu končí a nás čekají ty nejkrásnější svátky
a to tradiční české Vánoce. Rodiny se alespoň na chvíli sejdou,
lidé přestanou myslet na své každodenní starosti a mnoho z nás
se u rozsvíceného vánočního stromku přenese ve vzpomínkách do
příjemných dětských let. V uspěchaném období, které vánočním
svátkům předchází, se nám to příliš nejeví a pracovních povinností
před koncem roku spíše přibývá. Opatřit dárky, stromeček a další
zásoby na ten nejkrásnější den v roce vyvolává určitý shon. A proto
si klademe otázku, zda to všechno stojí za to. Samozřejmě že stojí.
Ale to si uvědomíme až později. Až v okamžiku, kdy se zastávíme,
vydechneme si, zamyslíme se, před nazdobeným vánočním
stromečkem. Pokud naše dárky udělaly radost našim blízkým a
pokud jsme prožili Štědrý večer v kruhu blízkých, je ten nejkrásnější
dárek. V klidu si promítneme ten uplynuvší rok a přemýšlíme o tom,
proč je mezi lidmi tolik nesváru, závisti a pomluv. Vždyť to je vše
zbytečné, postačí jen trochu vstřícnosti a ohleduplnosti. To je jen
malé vybočení z klidu Vánoc. Rád bych proto popřál všem naším
občanům v průběhu Vánoc co nejvíce klidu, pohody, radosti a štěstí.
V novém roce přeji hodně zdraví štěstí a splnění svých představ.

Sbor dobrovolných hasičů Lukavice pořádá 6. února 2010
tradiční hasičský ples s bohatou tombolou v taktéž v restauraci Na
Křižovatce. K tanci a poslechu hraje skupina Fragment.
Všem, kteří dostanou Lukavický zpravodaj do rukou a budou jej číst, přejí lukavičští hasiči krásné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví a štěstí v přicházejícím roce 2010.

Výbor SDH Lukavice

Josef Doležal, starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů obce Lukavice bude hodnotit
uplynulý rok 2009 na své výroční valné hromadě, která se bude
konat dne 9. ledna 2010 v restauraci Na Křižovatce od 17 hodin.
Všichni členové SDH Lukavice jsou srdečně zváni.
V průběhu měsíce prosince 2009 bude proveden výběr pří-
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zprávy
OÚ Lukavice
Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky se připravovala již několik let a bylo těžké ji
prosadit mezi akce v rámci Pardubického kraje. V roce 2006 se obec
Lukavice ve spolupráci s firmou Ekomonitor rozhodla o zhotovení
zkrácené analýzy rizik v prostoru zmíněné skládky.
Tímto dokumentem se rozběhla jednání k této problematice a dotyčné orgány se začaly skládkou a jejími důsledky zabývat.
Bylo vydáno rozhodnutí o možném ohrožení spodních vod výluhy
z této skládky. Krajský úřad Pardubice jako investor celé akce pronajal od všech majitelů v prostoru skládky a okolí pozemky pro
likvidaci ropné zátěže. Bylo požádáno o dotaci z Evropských fondů
a vypsáno výběrové řízení.Toto výběrové řízení se dosti protáhlo,
až do srpna roku 2009. Vítězem se stalo sdružení dvou firem s názvem Bauseteko - Lukavice. Jedná se o firmu Bauset Pardubice a
Ekomonitor Pišťovy z našeho okresu. Zahájení prací začalo již v
září. Byl zhotoven přívod vody a elektřiny, dále byl upraven terén
v okolí potoka s vytvořením příjezdové cesty pro zhotovení vrtů.
Dále souběžně s potokem byla zhotovena ochranná hráz vyložena
bezpečnostní fólií proti případnému úniku většího množství srážkových vod do potoka a nedaleké řeky Chrudimky. Dále bylo ve
směru k potoku zhotoveno 9 vrtů ze kterých se odčerpává voda a
odvádí se k přečištění do nově vzniklé dřevěnné budovy.V této budově se voda zbavuje ropných látek a dále neutralizuje. Vyčištěná
voda se vypouští nazpět do potoka. Po zhotovení vrtů a budovy začala samostatná likvidace skládky. Nejdříve bylo obnaženo ložisko
ropných látek, které bylo zavezeno komunálním odpadem, stavební
sutí , zeminou atd. Nekontaminovaná zemina byla uložena na manipulační plochy a ostatní odpady, které již obsahují ropné látky se
odvážejí k likvidaci na skládku do Čáslavi. V Čáslavi se tento odpad
upravuje v soldifikační lince (odpad se mísí s vápenným hydrátem)
a potom uloží na skládce jako obyčejný odpad. V současné době
je odvezeno cca 3 000 tun na skládku do Čáslavi. Odhaduje se, že
to je asi třetina odpadů, které se musí odvézt. Ceková sanace musí
být hotova maximálně do 31. 8. 2010. Částka, za kterou má být
dílo hotovo se pohybuje v rozmezí 75 - 80. mil. korun. Po vytěžení
škodlivých látek bude bývalý pískovcový lom zavezen nezávadnou
zeminou, vysvahován směrem k lukavickému potoku a zalesněn.
Podmínkou přidělení dotace na sanaci bylo udržet tento prostor ve
stavu jaký vznikl po sanaci tj. zalesnění po dobu pěti let. Po pěti
letech investor stavby Pardubický kraj navrátí pronajaté pozemnky
nazpět majitelům. Věřme, že se dílo podaří a to hlavně v termínu.
Josef Doležal starosta obce

Základní škola
Lukavice
Ze školních lavic
V září jsme si vychutnávali slunečné, teplé dny babího
léta. Už první podzimní den jsme využili toho, že podzim již začal
vybarvovat listy stromů a vydali jsme se podél řeky Chrudimky
do Slatiňan. Cestou žáci na stanovištích plnili zadané úkoly,
zakreslovali plánek cesty, hledali plody a rostliny, seznamovali
se s turistickými i dopravními značkami, zakreslovali listy i
kvetoucí rostliny.
Zahájili jsme celoroční projekt s názvem Vodní svět, jehož
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první část se týkala zkoumání řeky Chrudimky a jejího blízkého
okolí. Z informační tabule jsme zjistili, jaké důsledky měla těžba
pyritu v 18. století na život v Chrudimce. Nejzajímavější částí
bylo pozorování odebraných vzorků drobných organismů z řeky
pod mikroskopem. Poslední částí byla prezentace spolužákům.
V říjnu jsme se již těšili na zážitkový pobyt na tajemném
hradu Svojanov. I touto cestou děkujeme krajskému úřadu
Pardubického kraje za schválení a finanční podpoření našeho
grantového projektu. V chrudimském divadle jsme zhlédli
divadelní představení Králíci z klobouku. Koncem října jsme se
vydali na naši podzimní Drakiádu.
V listopadu jsme se nejprve zabývali filmovými
představeními věnovanými historii našeho státu. Na filmy
navázala tématická výuka, při které žáci zpracovávali získané
informace. Druháci a třeťáci se věnovali historii Třech Bubnů
a příběhu, který se odehrál v době panování Marie Terezie.
Čtvrťáci a páťáci se přenesli do dob panování císaře Rudolfa II.
Pak jsme se věnovali vlastní tvorbě. Zpracovávali jsme vlastní
námět na obdobný příběh zasazený do jiné doby i jiného místa.
25. listopadu jsme do školy pozvali rodiče, prarodiče i
další hosty, abychom jim předvedli umění krásného přednesu.
Prvňáčkové se naučili kratší básně o podzimu, druháci a třeťáci
přednesli dětské verše podle vlastního výběru. Čtvrťáci a páťáci
se naučili přednášet básně ze svých čítanek i básnických sbírek.
Přednes jsme doplnili písněmi.
26. listopadu navštívili naši školu pracovníci střediska
Archa v Chrudimi. Pro prvňáčky, čtvrťáky a páťáky připravili
besedu a aktivity s názvem Spokojená třída k prohloubení
dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a jako prevence sociálně
patologických jevů ve škole. Cílem setkání byl rozvoj
komunikace, empatie, rozvoj spolupráce, zvyšování psychické
odolnosti, podpora zdravého sebevědomí, nácvik asertivního
jednání. V chrudimském divadle jsme navštívili ještě jedno
představení s názvem Trampoty čerta Culínka. Pohádka byla plná
písniček a humoru. Zajímavostí je, že hudbu k pohádce složil
teprve třináctiletý chlapec Daniel Pitra. Divadelní představení
inspirovalo naše žáky k napsání vlastní pohádky.
Ve středu 2. prosince odjížděli prvňáčkové do centra
ekologické výchovy Paleta v Oucmanicích. Děkujeme odboru
životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje za
schválení a finanční podpoření našeho grantového projektu, který
se zabýval životním prostředím v historických souvislostech a za
to, že jsme v opraveném venkovském statku mohli prožít 3 dny
naplněné zajímavými aktivitami a činnostmi. Vyzkoušeli jsme
si výrobu ručního papíru, výrobu másla, upečení chlebových
placek.
V pátek 4. prosince nás navštívili Mikuláš s andělem a
čerty. A pak jsme už do naší školy pozvali rodiče a prarodiče
a další zájemce. Návštěvníci se mohli zúčastnit vyučování
společně s našimi žáky, prohlédnout si všechny prostory
školy, prolistovat školní kroniky, seznámit se s našim školním
vzdělávacím programem, mohli si prohlédnout fotografie z
předchozích školních let.
Kvapem se už blíží nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Pozvali jsme rodiče a prarodiče na malé vánoční posezení spojené
se zpěvem písní a koled, přednesem pásma básní. Pozvali jsme
i zástupce obecního úřadu a SPOZu v Lukavici, kteří naše děti
obdarovali drobnými dárky.
Vánoce jsou svátky rodiny, klidu, pohody, rozjímání,
zamyšlení. Na konci roku se většina z nás zamýšlí nad svým
osobním i pracovním životem, bilancuje dosažené cíle, hodnotí
rok, který se blíží ke svému závěru.
Přejeme všem dětem, rodičům, prarodičům a přátelům
naší školy příjemné prožití vánočních svátků. Všem svým

Poslední měsíce roku pro nás byly pracovní, ale i radostné.
Ve dnech 23., 24., 25. a 30. září jsme vyklidili, připravili před
betonáží, vybetonovali a znovu nastěhovali pravou část hasičské
zbrojnice ve Vížkách. Společně s nově usazenými vraty nyní plně
vyhovuje našim potřebám.

Největší naší akcí byl nepochybně Pohádkový les, na jehož
realizaci se podílel velký okruh lidí. Čím dál více zjišťujeme, že velký zájem pomoci projevují i lidé ze vzdálenějšího okolí a základna
pohádkových bytostí se každoročně obměňuje, ale i rozrůstá. Nemalou zásluhu na úspěšnosti tohoto pohádkového odpoledne mají
naši sponzoři, kteří nám všestraně pomáhají. Musíme si ale přiznat,
že bez obětavosti, ochoty a pracovního nasazení party důchodkyň z
Výsonína i okolí by Pohádkový les nebyl tím, čím se za dlouhá léta
jeho tradice stal - tedy velkým radostným dětským svátkem.
Rovněž organizaci posvícení ve Výsoníně posiluje myšlenka kamarádství a soudržnosti občanů v naší vesnici. Věříme, že pro
většinu všech našich návštěvníků posvícenského odpoledne i večera
není tato idea cizí a rádi se sejdeme se svými známými na zábavě
na Pláckách.
Těšíme se milí spoluobčané, že i nadále s Vámi budeme setkávat na našich akcích. Těm, kteří nám pomáhali, patří naše velké
poděkování a Vám všem přejeme radostné a klidné prožití svátků
vánočních, v novém roce co nejvíc zdraví, štěstí a vzájemného porozumění, kterého je zejména v dnešní době tolik potřeba.
J. Pytlík, J. Louvarová, Sdružení občanů Výsonína

Dne 3. října naše děvčata nastoupila na generální úklid
úřadovny obecního domu.
Další brigáda byla na přípravě sálu v hostinci před
posvícením.
Dne 6. října oslavil významné životní jubileum náš člen bratr
Jiří Zelinka. Při této příležitosti mu hodně štěstí a hlavně zdraví
přišli přát starosta, velitel a jednatel sboru.
Dne 23. října jsme uspořádali posvícenskou taneční zábavu
na sále v HOSPODĚ NA VÍŽKÁCH. Pro zcela zaplněný sál
perfektně hrála skupina Strejci až do ranních hodin.

Sbor pro občanské
záležitosti
V obřadní síni OÚ v Lukavici byli přivítáni a do společenské kroniky obce zapsána jména nových občánků: Alexandra
Růžičková, David Štefek, Denisa Nováková, Kateřina Sulovská.

Dne 20. listopadu byla do Vížek svolána valná hromada
hasičů. Hlavními body bylo projednání návrhů kandidátů do výboru
sboru a okrsku a termín konání výroční valné hromady. Ten byl
stanoven na 23. leden 2010 v 15 hodin.
Dne 28. listopadu proběhlo zazimování techniky.
Závěrem děkujeme všem členům SDH Vížky za vykonanou
práci v roce 2009.
Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomáhají a nás
podporují.
Do nového roku Vám všem přejeme hodně štěstí a
zdraví.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
Milí čtenáři zpravodaje,
přiblížil se konec roku a s ním přichází i zamyšlení nad tím,
co se nám v našem sdružení podařilo uskutečnit.
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spolupracovníkům ze základní školy, z mateřské školy a
školní jídelny přeji spokojené Vánoce a do nového roku přeji
jen to nejlepší a nejkrásnější. Děkuji našemu obecnímu úřadu
za celoroční spolupráci, SPOZ a sboru dobrovolných hasičů
Lukavice za pomoc na akcích pro děti a za spolupráci při našich
malých slavnostech. Přeji všem našim občanům a čtenářům
krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti v osobním i pracovním životě.

8. listopadu se uskutečnilo vítání sv. Martina na bílém koni.
I když počasí tuto sněhovou nadílku se pokoušelo přinést již v říjnu,
ten den byl pravý podzimní. Letos sestra Hoffmannová zvolila trasu
z Vížek přes Radochlín, lesem přes lukavickou část Stupník a skončili jsme na hřišti. Účast dětí letos byla slabší než loni, což je škoda,
protože to byla velice příjemná procházka přírodou v okolí naší vsi
a minimálně byla vedena po veřejné komunikaci. Chtěl bych poděkovat všem kteří, se zasloužili o její uskutečnění, ať to bylo samotné
uspořádání, nebo přispěním drobných dárků pro děti. Příští rok je
tato trasa je naplánována z Výsonína.
Nakonec pozvánka na 27. 12. 2009 dopoledne se hraje tradiční mariáš v restauraci a odpoledne se koná v tělocvičně aerobicový maratonek.

Okénko do mateřské školky
Podzim jsme v naší mateřské škole prožívali v okolní krásné přírodě. Vnímali jsme a poznávali pestrobarevnou krásu všude
kolem nás. Navštívili jsme zámecký park ve Slatiňanech, Kočičí
hrádek, podzimní výstavu v Nasavrkách. Rovnodennost jsme přivítali s praotcem Čechem a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z
naší bájné historie. Vyzkoušeli jsme si rozdělat oheň, zadělat těsto
a upéci na kamenech chlebové placky. Chutnaly nám náramně. V
říjnu jsme museli prokázat svoji odvahu a společně s prvňáčky jsme
se vypravili na tajemný středověký hrad, plný strašidel, příšerek,
záhadných bytostí a tajemných míst. Pozorovali jsme zbarvené podzimní listí, hráli si s dozrávajícími plody, tvořili z nich mozaiky a
nádherné podzimní vazby. Prožívali jsme slunečné podzimní dny na
hradě a v okolní barevné přírodě. V průběhu týdne se počasí jako
mávnutím kouzelného proutku změnilo. Začal foukat velmi silný
vítr, napadlo asi 20 cm sněhu. Pohádkově zasněžený středověký
hrad a jeho krásu jsme obdivovali poprvé. V listopadu jsme společně s Cyrilem a Metodějem poznávali krásu slovanského písma
– hlaholice. Porovnávali jsme ji s našimi dnešními písmeny.
Na samém začátku adventu jsme v roubených chaloupkách
na Veselém Kopci viděli, jak žili naši předkové před mnoha lety.
Adventu byla věnována předvánoční dílna pro rodiče, ve které jsme
se naučili vytvářet moderní suchou vánoční vazbu.
Atmosféru blížících se vánočních svátků umocnila naše druhá návštěva divadla v Chrudimi. Pohádka Trampoty čerta Culínka
všechny děti rozveselila a pobavila. Když k nám přišel do mateřské
školy Mikuláš s andělem a čerty, děti se jich nebály a nebály se ani
na mikulášské diskotéce, kterou jsme v neděli 6. prosince společně
s obecním úřadem a SPOZ v Lukavici připravili.
Vánoční svátky jsou nejkrásnějšími svátky v roce. Těsně
před Vánoci jsme si užili divadelní představení v mateřské škole.
Děti se pochlubily básněmi, které se dokázaly naučit, koledami a
vánočními písněmi. Pochlubily se i flétnovým koncertem, kterým
mladí hudebníci zpříjemnili předvánoční čas všem rodičům, prarodičům a hostům.
Blíží se konec roku 2009. Přejeme všem dětem, rodičům,
našim čtenářům a všem obyvatelům naší obce krásné a pohodové
Vánoce a do nového roku pevné zdraví.

Na úplný závěr chci našim občanům popřát krásné
prožití vánočních svátků, zdraví, spokojenost a životní úspěchy v roce 2010.
Milan Dubský

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Sportovní sezóna je ukončena, pojďme se tedy podívat co
se v oblasti požárního sportu událo v poslední čtvrtině tohoto roku.
Po soutěži v Chrudimi a Hlinsku, které již byly zmíněny v minulém
článku naše družstva čekaly ještě poslední dva ligové podniky a sice
klání ve Slatiňanech a v Morašicích. Tyto dvě soutěže měly rozhodnout o vítězích letošního ročníku ligy.
V sobotu 19. 9. jsme všichni vyrazili na předposlední ligovku ve Slatiňanech s úmyslem nasbírat tolik potřebné body. To se
nakonec podařilo jenom našemu družstvu děvčat. S časem 28, 78
tým Lukavice ženy zvítězil nejen v této soutěži, ale zároveň si tímto
vítězstvím pojistil prvenství v letošním ročníku ligy. Muži Lukavice
tentokrát do medailových pozic nepromluvili a museli se spokojit s
10. místem. Kýžené sbírání bodů se tedy u chlapů nekonalo. Bylo
jasné, že o vítězi ligy v této kategorii se bude opět rozhodovat na
poslední soutěži ročníku. Ve Slatiňanech se nedařilo ani našemu neligovému družstvu žen. Tým žen Lukavice B skončil celkově na 8.
místě.
O týden později jsme zavítali na soutěž do Horky. Sice nás
nebyl plný počet, ale jelikož se nejednalo o ligovou soutěž bylo nám
povoleno doplnění družstev členy jiných sborů. Po prvním kole se
naše týmy pohybovaly na prvních příčkách. Do rozstřelů nastoupilo
pouze naše družstvo mužů a po finálovém souboji s Výsonínem obsadilo celkově druhé místo.
3. 10. se konala poslední soutěž letošního ročníku ligy v
Morašicích. Děvčata měla již první místo v lize jisté. Jinak tomu
bylo u mužů. Sice jsme vedli tabulku, ale vše mohlo ještě dopadnout úplně jinak.
Naším cílem tedy bylo se na této soutěži umístit do devátého
místa. Takovéto umístění by totiž znamenalo naše vítězství v lize
okresu. „Pojišťovací“ útok nám vyšel parádně a 23,82 dávalo jistotu
že do devítky se určitě vejdeme a že i vítězství v letošním ročníku
už nám nikdo neodpáře.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

TJ SOKOL
Lukavice
ZE ŽIVOTA T. J. SOKOL LUKAVICE
Naposledy letos chci ještě krátce hodnotit události naší jednoty za poslední tři měsíce.
V tělocvičně každý podvečer od pondělí do pátku se vždy
koná jiný program, ať je to cvičení dětí, žen buď na míčích nebo
aerobic, hraní stolního tenisu. Pro všechny tyto aktivity jsme nakoupili vybavení k tomu potřebné - stoly, míče atd. Myslím, že zájem a
účast je vždy velká, což svědčí o oblíbenosti.

VÍTĚZEM OTEVŘENÉ LIGY OKRESU
CHRUDIM V POŽÁRNÍM SPORTU PRO ROK
2009 se v kategoriích muži i ženy je SDH LUKAVICE! Po skončení soutěže následovala samozřejmě oslava ligo3

vého vítězství našich týmů, která pokračovala doma v Lukavici.
24. 10. jsme jako každý rok vyrazili na Pohár V. I. Lenina
do Širokého Dolu u Poličky. Tato recesní soutěž, která se běhá na

umístili na 11. místě. Nebyli jsme moc spokojeni poněvadž nemáme
dobré vyhlídky na jaro. Možná to bylo trošku tím, že nám přešli do
starší kategorie Marek s Honzou. Tím skončila naše sezona a těšíme
se na jaro, kde budeme zase se snažit přivézt nějaký ten pohár.
Denisa Sedláková, Zuzana Součková, Michal Zumr

úzké hadice se mezi týmy těší veliké oblibě. Není tedy divu, že startovní listina byla uzavřena již začátkem září a čítala 175 družstev.
Náš sbor letos reprezentoval pouze tým mužů. I přesto že jsme opět
zlepšili náš čas dosahovaný na této soutěži skoro o půl vteřiny oproti loňsku 16,08 s. stačilo letos až na celkové 48. místo v tabulce.
Poté již následovalo zazimování techniky spojené s úklidem
hasičárny a tím pro nás byla letošní sportovní sezóna definitivně
ukončena.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům soutěžních
družstev za jejich dosažené výkony a popřát jim do další sezóny
ještě lepší formu. Vám všem přeji jménem SDH Lukavice příjemné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Bleha Milan

Naši jarní sezonu jsme ve starší kategorii začaly v této sestavě: Hana Kropáčková, Tomáš Zumr, Tomáš Kloboučník, Milda
Dolan, Tereza Milčinská, Patrik Zástěra, David Dvořák a Vojta
Dvořák. Na naši první soutěž jsme 25. 4. do Skutče. V této kategorii jsme úplně poprvé začínali a proto celkové umístění nebylo
nejlepší. Ale chybami se člověk učí. V průběhu měsíce května nám
pan Zdeněk Horský domluvil exkurzi v chrudimské hasičárně. Tam
se nám velice líbilo. Další soutěž probíhala v Jenišovicích kde pro
nás byla též premiérou. Tato soutěž po oba dva dny probíhala za
deštivého počasí. Celkově na této soutěži jsme se umístili v druhé
polovině tabulky. Za týden na to 6. června jsme zavítali do Klešic
tam jsme se umístili na pěkném třetím místě, a naši mladší skončili
na prvním místě. Po ukončení někteří jeli domů s rodiči a ostatní
jeli Avií na Seč, kde se konala soutěž dospělých. Po příjezdu na
Seč nás přivítaly naše mamky, které letos jezdily soutěžit a byly
rády, že nás vidí se zlatem. Šli jsme se pochlubit i k panu Horáčkovi. Byli jsme taky hrdí na mamky, protože přes velkou konkurenci
skončily na krásném třetím místě. A po nástupu jsme mohli odjet se
všemi poháry k naší hasičárně. Do prázdnin jsme jezdili na soutěže společně s mladšími kamarády. Nejvíce jsme se těšili na tábor,
který se opravdu za přičinění OÚ Lukavice, vedoucích z Klešic,
našeho sboru a našich vedoucích opravdu vyvedl nad naše očekávání. Po táboře jsme též udělali ukázkový útok. V září jsme byli
ve Slatiňanech a byli jsme na nádherném druhém místě. Že by se
začalo už dařit? No uvidíme v příštím roce. Závod v Blatně 10. října
nedopadl zrovna nejlépe i přes velké snažení vedoucích nás něco
naučit. Příště musíme mít větší zájem se učit. Po této soutěži jsme se
sešli v hasičárně abychom vše zrekapitulovali. Další schůzka byla
úklidová před hasičárnou a blízkém okolí. 16. listopadu si někteří
z nás vyrazili na zimní stadion do Chrudimi zabruslit. Sejdeme se
v hasičárně u stromečku a společně oslavíme Vánoce. Rozbalíme si
dárečky popřejeme si všechno nejlepší. Další akce, která nás čeká
je výroční valná hromada našeho sboru kde budeme vystupovat s
kulturním programem. Po velké zimní přestávce se budeme těšit na
jarní tréninky, abychom vše vypilovali. Přejeme si dobré výsledky
pro starší kategorii v okresním kole hry PLAMEN.
Miloslav Dolan, Marek Suda, Tomáš Zumr

Mladí hasiči - naše hasičská sezóna
Co se nám v uplynulé sezóně povedlo a co ne? Kde se nám
dařilo a kde jsme něco pokazili? V čem jsme dobří a kde musíme
ještě zabrat? Nad tím se zamysleli sami mladí hasiči.
Na začátku sezony jsme opět začali trénovat, protože v zimě
jsme přišli o všechny vědomosti. Celou sezónu jsme soutěžili v této
sestavě: Marek Suda, Jan Horský, Jan Bakeš, Dominik Fuxa, Denisa
Sedláková, Zuzana Součková, Dominika Pecková, Anna Žáčková,
Adéla Milčinská, Marek Pytlík, Michal Zumr, Veronika Dibelková,
Tereza Sudová, Michaela Šlitrová, Pavel Šlitr, Patrik Bakeš.
Na první závody jsme jeli 25. dubna do Skutče. Závodilo se
ve štafetě CTIF a požárním útoku. Skončili jsme na 3. místě. Po
těchto závodech jsme se nejvíce připravovali na okresní kolo hry
Plamen. Je to soutěž kde se soutěží v pěti disciplínách. Tentokrát
se soutěž uskutečnila v Jenišovicích 29. - 31. 5. 2009. I když nás
opět zklamalo počasí, my jsme vydrželi a spali pod stany. Je to pro
nás vždy velký zážitek. V neděli probíhaly požární útoky, na které
jsme nemuseli ani nastupovat, poněvadž už dopředu jsme věděli,
že to máme vyhrané. Ale co by to bylo za soutěž, kdyby jsme si
nezastříkali. Když při vyhlašování 1. místa v ml. kategorii zaznělo
LUKAVICE, byli jsme na sebe hrdí, že jsme si zopakovali loňské
prvenství. Jenom škoda, že na krajské kolo postupují závodníci pouze ze starší kategorie. Tak si musíme ještě počkat! Nesmíme však
zapomenout, že na tuto soutěž jsme jeli v našich nových dresech.
Tím musíme poděkovat našim vedoucím, ale hlavně sponzorům,
protože bez jejich finanční podpory by se dresy nemohly zakoupit.
6. června jsme závodili v Klešicích v požárním útoku na plechovky
a náš čas byl 15:75 s. Je to náš rekord. Odtuď jsme vezli zlatý pohár. Další závod v pořadí čtvrtý 13. června se konal v Markovicích.
Soutěžilo se v pož. útoku a v netradiční štafetě. Opět to pro naši ml.
kategorii skončilo výborně 1. místo. V pořadí pátý závod se konal
v Krouně. Tady se soutěžilo v pož. útoku a štafetě 4*60m. Soutěž
jsme ukončili na pěkném 2. místě. Po těchto závodech nám už zbýval týden do odjezdu na tábor do ITÁLIE. Odjíždělo se 26. června 7. července. Jako děti, které jsme se tábora mohly zúčastnit, chceme
poděkovat OÚ Lukavice za peněžní dar a naší vedoucí Nadi, která
s námi na tábor odjížděla za její pevné nervy. Na táboře se nám
moc líbilo. Hned v sobotu po příjezdu s tábora se v Lukavici konal
Memoriál kde jsme předvedli ukázkové útoky. Tady naše vedoucí
Renata udělala i družstvo z předškolních dětí a před zraky diváků
se jim to krásně povedlo za nejml.: Lukáš Sedlák, Honzik Pytlík.
Za předvedené výkony jsme byli odměněni pouze párkem z udírny,
ale nás to od hasičiny neodradí! Po prázdninách jsme se opět sešli a
začala pro nás hasiče nová sezona. Nejvíce jsme se připravovali na
závody požární všestrannosti. Ale nejdříve ještě jsme jeli na soutěž
v této sestavě do Slatiňan. Tady se nám vůbec nedařilo, ale nakonec
jsme si přivezli do sbírky další zlatý pohár. Po těchto závodech se
udělalo nové složení protože se odhlásily Domča, Anička a Tereza.
V sobotu 10. října se konala v Blatně u Hlinska poslední soutěž této
sezony. Je to soutěž kde se běhá mladší kategorie 2 km a starší kategorie 3 km v přírodě a plnějí se různé úkoly. V této soutěži jsme se

Za všechny vedoucí bych chtěla našim mladým hasičům
poděkovat za úspěšné reprezentování našeho sboru. Máme radost,
že je tato činnost zajímá, baví a že se rádi zapojují. U příležitosti
vánočních svátků jim všichni přejeme hodně štěstí, zdraví a hodně dárečků pod stromečkem a hezké prožití vánočních prázdnin.
Všichni společně chceme popřát všem, kteří nás celý rok podporovali, povzbuzovali a pomáhali. Hlavně Obecnímu úřadu v Lukavici,
všem členům našeho sboru, rodičům, sponzorům - fy Proman, fy
Umikov, fy Janeček, OÚ Svídnice, Autodoprava Rulík, Autodoprava Kloboučník, manželé Bakešovi a všem příznivcům hasičského
sportu. Přejeme Vám hodně štěstí a zdraví v novém roce 2010.
Naďa Sudová

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
4

Vážení spoluobčané, chceme Vás seznámit s naší činností v
posledním čtvrtletí roku 2009.

