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při samotné zahradní slavnosti a panu Petru
Dolanovi s manželkou, kteří měli významnou roli při
dodržování pitného režimu na slavnosti. Poděkování
patří i paní Janě Mrkvičkové za pomoc s přípravou
celé akce. Děti z mateřské i základní školy vystoupily
s kulturním programem, zazpívaly, zatančily a pak
je už vítal skákací hrad a hry. Děti dostávaly vuřty
s chlebem, které si opékaly nad ohněm a všem
moc chutnaly. Děkuji všem účastníkům zahradní
slavnosti, všem dětem a jejich rodičům, prarodičům,
bývalým zaměstnancům, všem občanům, kteří školku
budovali, že svojí účastí přispěli k sváteční, příjemné
a pohodové náladě.
Po prázdninách bylo nutné s dětmi zopakovat
základní pravidla silničního provozu, jimiž se řídí
všichni účastníci dopravy. A pak jsme si vychutnávali
první letošní projekt s názvem Živá historie.
Vyvrcholením projektu byla exkurze v hlineckém
Betlémě. Vydali jsme se na naší první letošní výpravu
do přírody. V říjnu jsme v Pardubicích převzali ocenění
výsledků naší práce v oblasti environmentální výchovy.
V rámci celého Pardubického kraje naše škola získala
3. místo. V současné době se připravujeme a rozvíjíme
projekty, na jejichž financování se pokusíme získat
finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské
unie.
Už se těšíme na další nová dobrodružství, která
nás v tomto školním roce čekají.

Základní a mateřská
škola Lukavice
Ve středu 1. září 2010 jsme za přítomnosti pana
starosty Josefa Doležla, paní Lidušky Makešové a
Miloslavy Halamkové, zástupkyň Sboru pro občanské
záležitosti v Lukavici, zahájili nový školní rok, který
začal pro 44 žáků naší základní školy. V mateřské
škole jsme na základě výjimky navyšovali kapacitu v
každé třídě na 28 dětí. Celkem se od 1. září v mateřské
škole vzdělává 56 dětí. Součástí základní školy je i
školní družina, kterou navštěvuje 25 dětí.
Všichni zaměstnanci dostali z rukou pana
starosty a členek SPOZu velice milou pozornost –
květinu s přáním osobních i pracovních úspěchů v
novém školním roce. Budova školy zůstala celý den
otevřená všem, kteří si chtěli prohlédnout prostory,
kde se děti vzdělávají. Pan starosta naší obce, Josef
Doležal, informoval rodiče nových prvňáčků, že
obdrží od obecního úřadu příspěvek na nákup školních
pomůcek pro děti ve výši 5.000 Kč ve dvou částech.
V pátek 24. září 2010 jsme oslavili 30. výročí
otevření budovy mateřské školy. Děkuji všem, kteří
se podíleli na přípravě a realizaci zahradní slavnosti.
Poděkování patří především panu starostovi Josefu
Doležalovi za pomoc při přípravě, organizaci a
realizaci akce, SPOZu v Lukavici, paní Lidušce
Makešové a Marii Pytlíkové za perfektní spolupráci
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následně tak ztracené kolo, nevím zda k tomuto dni se
našlo, a dále i vypadený mobil z kapsy, který nálezkyně vrátila po chvíli své majitelce. Takže i to k tomu
patří, a je dobré, aby se tyto klady a zápory i veřejnost
dozvěděla.
S nastávajícím podzimem se dění přenese opět
do tělocvičny, kde již probíhá cvičení žen, dětí a také
hraní stolního tenisu.
Na závěr přeji čtenářům pohodové podzimní
dny a dobrou náladu.

TJ SOKOL
Lukavice
Ze života T.J. SOKOL
I když prázdniny jsou časem dovolených a odpočinku, v naší Jednotě se i přes toto období provozují aktivity jako je cvičení žen,volejbal a v poslední
době se vrací i nohejbal.
Konec prázdnin je v Lukavici završen vždy tradičním posvícením. Letos jsme se rozhodli uspořádat
po dlouhé době posvícenskou zábavu, po loňském nezdaru jsme to však riskli znovu.Výsledek byl skoro
stejný, pouze s tím rozdílem že se sešlo asi 35 lidí,
kteří se chtěli pobavit. Myslím, že jim to vyšlo protože místa na tancování měli dost. Pro nás to je ovšem
zkušenost, že nemá cenu tyto akce pořádat - zájem
veřejnosti je slabý. Bohužel to není jenom u nás, ale
myslím to všeobecně. Nevím, kde je příčina. Pokud
se nic neorganizuje, lidi říkají, že zde chcípl pes (promiňte mi to přirovnání), pokud se už něco udělá, tak
zájem místních je velmi malý. Na závěr děkuji Petře
a Petrovi Dolanovým, Hance a Vítkovi Bláhovým a
Martinovi Paulusovýmu za přípravu a organizaci této
zábavy.
V neděli 12. září jsme uspořadali 24. ročník
tradičního silničního běhu O lukavický kahan. Počasí ten den opravdu přálo a tak na tratě se vydalo
na 76 běžců a běžkyň včetně dětí. Oproti loňskému
ročníku je účast o čtvrtinu slabší, ale na start se staví i
dost Lukaváků – výsledkové listiny jsou na obecních
stránkách www.lukavice.com. Moje poděkování patří
všem sponzorům, kteří přispěli ať finančně nebo věcnými dary, dále těm, kteří pomohli sehnat tyto sponzory, také těm co zajistili nákup cen a všem ostatním
co se ten den dostavili před obecní úřad a pomohli při
organizaci samé. Je vás zkrátka hodně a mnozí ani
členy naší Jednoty nejsou, což je na zamyšlení. Překvapením bylo pro mě ráno, kdy se mi osobně omlouval jeden náš člen, že je nemocný a vycházky má až
odpoledne. Zorganizovat tento závod není jednoduchá věc a hodně času dá jeho příprava. Můžou se stát
i věci aniž bychom si to přáli. Moje omluva směřuje
k Jeřábkovým z Lukavice, kteří právem upozornili na
puštěný silniční provoz a zároveň na probíhající závod starších dětí. Pro nás je to poučení pro příště.
Někdy nemůžeme být všude za všech okolností - tento závod poznamenalo jedno nezabezpečené a
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Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Předkládáme Vám zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Vížky v období od poloviny července do
konce září.
Po nevydařeném Dětském dni následoval úklid
obecního domu ve Vížkách. Sem jsme navozili mokré
a zablácené věci z Louček a nechali je týden schnout.
Na odstranění zaschlého bláta jsme svolali 24. 7. brigádu. Zároveň jsme museli umýt a vyčistit naše terénní Aro. Byla to jediná technika, kterou se nechali
veškeré věci z rozbahněné louky odvézt. Po takřka
patnácti jízdách to bylo na vozidle zvenku i uvnitř
hodně znát.
7. 8. v našem regionu velmi intenzivně pršelo
od časných ranních hodin takřka do oběda. Vytvořilo
se mnoho nebezpečných záplav. Do 13 hodiny jsme
vyčkávali, zdali nás někdo nepožádá o pomoc a když
se tak nestalo, odjeli jsme na soutěž do Miřetic. Za
přítomnosti 16ti našich členů se muži umístili na 7.
místě ze 14. družstev a ženy skončily čtvrté. Ve 14:56
ještě do Mířetic nám zavolal starosta SDH Svídnice a
žádal o pomoc s odčerpáváním vody nateklé do obce
z okolních polí. Již na cestě do Svídnice nám volal
starosta obce Lukavice žádost o pomoc s odčerpáním
vody ze zatopené zahrady manželů Dubských. Při čerpání vody v Lukavici, nás požádala o pomoc paní z
Kapalic s tím, že jí voda stékající z pole protéká chatou. Zanechali jsme tedy v Lukavici dva naše hasiče s
požární stříkačkou a tři vyrazili do Kapalic. Zde jsme
objevili malou řeku valící se vyjetými kolejemi v poli
k první chatě vpravo. Po půl hodině se nám podařilo
prokopat odtok do jiné koleje a vodu odklonit. Zatím
volali ze Svídnice, že už pomoc nepotřebují. Vyzvedli
jsme naše dva kolegy se stříkačkou v Lukavici, tam
už naši pomoc také nepotřebovali a odjeli do Vížek.
14. 8. jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty Lukavice. V ligové konkurenci se muži pěkným
výsledným časem umístili na 19. místě.
28. 8. odjelo družstvo mužů i žen na soutěž do
Svídnice. Za přítomnosti 18ti našich hasičů se muži
umístili na páté příčce a ženy na čtvrté. Ještě tentýž
den vyrážíme na noční závody do Brčekol. Zde se
oběma družstvům daří a muži se umísťují na pátém
místě z 20 družstev a ženy taktéž páté místo z 11
družstev.
18. 9. O pohár starosty Slatiňan. Tato pro nás
každoročně poslední soutěž se nám moc nedaří. Muži
obsazují 22. příčku a ženy jsou deváté. Ale to vůbec

nevadí, protože ve Vížkách u hasičské zbrojnice se
už chladí pivo a na rožni točí kýta. Po příjezdu na
domovskou základnu začíná slavnostní ukončení soutěžní sezóny – Buřtyjáda. Za krásného počasí se zde
sešlo 29 našich hasičů, navštívilo nás čtyřicet hostů a
s nimi třicet dětí. Zamykali jsme časně ráno v neděli.
Byla to pro nás všechny malá náplast na nepovedený
Dětský den a odměna za celou soutěžní sezónu.
Pavel Venzara

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
Sbor dobrovolných hasičů Výsonín
Letošní rok byl pro nás po sportovní stránce
velice úspěšný. Do Ligy okresu Chrudim v požárním
útoku jsme přihlásili družstvo žen a družstvo mužů.
3 Obě družstva obsadila v celkovém pořadí stříbrné

příčky, a to je pro nás zatím nejlepší výsledek v této
soutěži. Letošní liga byla vyrovnaná až do poslední
soutěže v Morašicích. V kategorii žen se zde bojovalo
už jen o třetí místo v celkovém pořadí, ale v mužské
části se dalo skočit ze 3. místa až na místo 1., ale zároveň i klesnout na místo 5. V této soutěži šlo tedy o
pořádné nervy. Nakonec jsme i tento poslední závod
zvládli velice dobře, o čemž svědčí i celkové pořadí.
Muži: 1. místo: SDH Seč, 2. místo: SDH Výsonín a 3.
místo: SDH Lukavice. Ženy: 1. místo: SDH Lukavice, 2. místo: SDH Výsonín a 3. místo: SDH Skuteč.
Poslední červnovou sobotu jsme jako již tradičně pomáhali s přípravou pohádkového lesa, který
pořádá Sdružení občanů Výsonína. Připravili jsme
občerstvení pro návštěvníky a účinkující. Ostatní naši
členové se svými hereckými výkony vrátili do dětských let jako pohádkové bytosti.
7. srpna příroda ukázala opět svoji sílu a po
velmi vydatném dešti přišla blesková povodeň. Voda
zaplavila i domy ve Výsoníně. Nastalou situaci jsme
řešili odkloněním toku vody, který se hnal po cestě
od Radochlína, do kanalizace. Poté jsme jeli pomáhat s velkou vodou do Svídnice. Zde se rozlil potok
Okrouhlík a napáchal veliké škody. Tady jsme po
poklesnutí hladiny odčerpávali vodu ze zatopených
domů.
Závěrem bych chtěl ještě zmínit poslední soutěž v tomto roce, na kterou se teprve chystáme. Je to
mikulášská v Rudolci v jižních Čechách, a věřím, že
tam provedeme rychlý požární útok a potvrdíme naši
dobrou formu.

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spolu občanů ve třetím čtvrtletí roku 2010: Miroslav Král, Zuzana Beksová, Marie
Jeřábková, Dobroslav Marek, Stanislav Hájek, Marie
Dušková, Jaroslava Bakešová, Josef Horáček, Vladimír
Nejtek, Marie Stehnová, Alena Dolanová, Zdena Fuxová
– Výsonín, Vlastimil Profous – Radochlín, Zdena Trnovská – Výsonín, Marie Janečková – Výsonín, Marie Hrdá,
Marta Zelená – nejstarší občanka.
Naše členky všechny jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem a přáním pevného zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnil
pan starosta Josef Doležal a členky SPOZu. Poprvé přišli do školy za doprovodu rodičů čtyři prvňáci: Dominik
Chmelenský, Natálie Lupoměská, Veronika Makešová, Jan
Pytlík.
Liduška Makešová
Několik slov na závěr
V sobotu 18. září pořádala Jednota Lukavice s. d.
zájezd s cíli Přibyslav, Chadimův mlýn, Třebíč a Polička. Jako vždy se zorganizování ujaly p. Halamková a p.
Havelková, průvodcovské role se ujal p. Pražan, který už
po několikáté to měl perfektně připravené a vždy dokázal přidat zajímavosti z našeho okolí o věcech, o kterých
mnohdy ani nepřemýšlíme a zdají se nám být přirozené. I
když jsem nebyl pravidelným účastníkem, měly zájezdy
vždy něco do sebe. Sešli se vždy lidé, kteří měli zájem
něco vidět a hlavně se v takovém to počtu. Ty cíle měli i
motivaci při plánování dovolených pro někoho. Nevím zda
to byl poslední zájezd, ale účast byla slabší oproti minulým zájezdům je znát že mnoho našich občanů již nejezdí,
buď nemůžou nebo nejsou mezi námi. Další fakt je, že v
dnešní době máme daleko více možností cestování a stále
více se uzavíráme do sebe.
Myslím, že poděkování právem patří těm, kteří obětovali čas a dali si tu práci zorganizovat tyto zájezdy.

Ivan Pytlík
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