říjen/2012

zprávy
OÚ Lukavice
PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Lukavice děkuje všem sponzorům za
finanční i materiální přispění k zajištění oslav 700.výročí od
první písemné zmínky o obci Lukavice, konaných v sobotu
15.9.2012. Dále děkujeme vystupujícím a jejich vedoucím, kteří
obohatili program oslav. Všem hostům a návštěvníkům oslavy
děkujeme za bohatou účast. Velké poděkování patří všem, kteří
aktivně pomohli oslavu technicky připravit a podíleli se na jejím
hladkém průběhu.
Těšíme se na další podobně sehranou spolupráci při příští
příležitosti.
Miloslav Stehno, starosta
Bc. Dagmar Krčilová, místostarostka
Připomeňme si několika fotografiemi proběhlé oslavy naší
obce.
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2. Uzavření smlouvy na nákup pozemků p.p.846/24 - 846/40 a
911/1 - 911/7 v k.ú Lukavice
3. Uzavření smlouvy na opravu rozvodu vody a sociálního zařízení v MŠ s panem Janem Louvarem ze Slatiňan
4. Úprava hřiště a nákup herních prvků do Výsonína
5. Podpis smlouvy s Ministerstvem kultury o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt: Vydání publikace k výročí 700
let od první písemné zmínky o obci Lukavice
6. Vydání publikace k výročí 700 let od první písemné zmínky
o obci Lukavice a její prodej za částku 150,7. Podání žádosti o dotaci z Mikroregionu Chrudimsko na rok
2013
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Žádost o příspěvek pro Klub výsadkových veteránů při VÚ
1837 Chrudim
2. Žádost o odkup pozemku 245/5, 246 v k.ú.Lukavice – žadatel D.S.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Umístění omezení rychlosti na 70 km/h u odbočky na Výsonín – na Skalce

Usnesení Obecního zastupitelstva obce
Lukavice konaného dne 6.9.2012
1.

Připravujeme pro Vás

2.

Jste v důchodovém věku, dlouhodobě nezaměstnaní, či invalidní důchodce?
Zajímalo by Vás účastnit se bezplatně seniorského vzdělávání, které pořádá Univerzita jako distanční způsob dalšího vzdělávání?
Právě pro Vás ve spolupráci se Železnohorským regionem a
Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity
v Praze připravujeme cyklus 6ti přednášek VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU při Obecním úřadu v Lukavici.
systém výuky spočívá v přednáškách natočených vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat
do každého místa, tedy i do naší obce.
Naším cílem je bezplatně zpřístupnit seniorské vzdělávání
co možná největšímu okruhu zájemců a tím poskytnout stejné
příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Vlastní
forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční znalost práce s počítačem není podmínkou účasti. Studium
vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.
Výhoda studia spočívá hlavně v možnosti opakování přednášeného tématu v domácím prostředí na adrese www.e-senior.cz.
Výstupem tohoto studia je Certifikát o Absolutoriu.
Zájemci o studium hlaste se prosím na telefonním čísle
774710282 u Dagmar Krčilové. Bude-li dostatečný počet zájemců o studium, oslovíme Vás s bližšími informacemi.

3.
4.

5.
6.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 17.11.2012
Začátek svozu je v 8 hodin a jsou stanovena následující stanoviště:
1. Sběrná ohrada v Lukavici - 8.00 hod
2. Lukavice - Hliníky u studny - 8.15 hod
3. Lukavice - Hliníky u Kroutilů - 8.30 hod
4. Lukavice parkoviště MŠ - 8.45 hod
5. Výsonín u prodejny - 9.00 hod
6. Lukavička křížek - 9.30 hod
7. Vížky u obecního domu - 10.00 hod
8. Radochlín u kontejneru na tříděný odpad - 10.30 hod
9. Loučky u čekárny - 11.00 hod
Zmíněné časy jsou informativní a může dojít k jejím posunům
k množství dodaných odpadů.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad je nutno osobně předat
pracovníkům svozové firmy.

Usnesení Obecního zastupitelstva obce
Lukavice konaného dne 26.7.2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Nákup pozemků p.p.846/24 - 846/40 a 911/1 - 911/7 v k.ú
Lukavice, od vlastníků M.P. a I.P.

Zastupitelstvo schvaluje:
Prodej pozemku p.p. 281/3 o výměře 38 m²v k.ú Vížky manželům Jahelkovým z Medlešic
Realizace výměny oken v obecních bytech firmou IDEAL
okna Miřetice
Obecně závaznou vyhlášku obce Lukavice 1/2012, kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2006
Podání žádosti o dotaci z Mikroregionu Železných hor na rok
2013 a její využití na opravu místní komunikace od Klapkových k rybníku
Podání žádosti o dotaci z Mikroregionu Ležáky na rok 2013
a její využití na opravu místní komunikace p.p. 918/1
Podání žádosti z Programu obnovy venkova na rok 2013 a
její využití na opravu místní komunikace od školy směrem
do Výsonína
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Pokračujeme v řešení grantového projektu Evropské unie
Tvořivá škola a postupně naplňujeme jednotlivé dílčí cíle. Na
ministerstvo už odešla druhá monitorovací zpráva.
V září jsme řešili grantový projekt Expedice Šumava 2012
v rámci environmentální výchovy. Opět jsme se vypravili na tajemnou Šumavu, abychom monitorovali a splouvali její horní
tok. Učili jsme se společně komunikovat v týmu, spolupracovat
a řešit problémy. Projekt vypsal, naší škole schválil k realizaci
a finančně podpořil Pardubický kraj. I touto cestou děkujeme
Pardubickému kraji za finanční prostředky, bez kterých bychom
Expedici Šumava 2012 nemohli realizovat.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Základní a mateřská
škola Lukavice
Základní škola a mateřská škola v Lukavici
Prázdninová dobrodružství skončila a my jsme se plni dojmů
opět sešli ve škole. V pondělí 3. září 2012 jsme za přítomnosti
pana starosty Miloslava Stehna, paní Lidušky Makešové a Marie
Pytlíkové, zástupkyň Sboru pro občanské záležitosti v Lukavici,
zahájili nový školní rok, který začal pro 53 žáků naší základní
školy. Přivítali jsme 14 nových kamarádů do 1. ročníku. Přejeme
jim mnoho úspěchů na jejich vzdělávací cestě.
V mateřské škole se od 3. září 2012 vzdělává 56 dětí. Součástí základní školy je i školní družina, kde se setkává 25 dětí.
Všechny zaměstnance ve škole přivítal milou pozorností pan
starosta. Informoval rodiče prvňáčků, že od naší obce dostanou
příspěvek na školní pomůcky v celkové výši 5 000 Kč za celou
dobu školní docházky do naší školy.
Budova školy byla otevřená v sobotu 15. září 2012 pro všechny zájemce, kteří přijeli na oslavy výročí první písemné zmínky
o Lukavici. Mateřská škola přivítala všechny zájemce, kteří se
po létech přišli zase podívat tam, kde si hráli, kde se vzdělávali, kde prožívali spoustu legrace, kam vodili své děti. Přišli i ti,
kteří se podíleli na výstavbě budovy mateřské školy. Všichni si
mohli prohlédnout školu i školku, zalistovat si starými kronikami, prohlédnout si fotografie. Přišli se podívat na místa, která
důvěrně znají, kam sami chodili a kde prožili spoustu veselých
příhod. Rádi na školu vzpomínají. Vyslechli jsme vzpomínky
milých návštěvníků, kteří obdivovali nové vybavení školy. Někteří si chtěli prohlédnout i kabinety, kde si rukou hladili staré
počitadlo, které ve škole stále ještě máme. Očima hladili staré
kroniky i fotografie. Všichni návštěvníci obdivovali vybavení,
moderní techniku, interaktivní tabule a celkové prostředí školy
i školky. Zvláště milá byla návštěva vnučky bývalého pana ředitele Procházky.
A co jsme se v září naučili? Čekalo nás nejen opakování
matematiky, českého jazyka, angličtiny, prvouky. Prvňáčkové
se naučili číst a psát první číslice a písmenka. Opakovali jsme
i základní pravidla silničního provozu. Navštívili jsme dětské
dopravní hřiště a vyzkoušeli si jezdit podle dopravních značek.
Rozvíjeli jsme projekt Živá historie. Zabývali jsme se předměty,
které používali lidé v minulosti. Naše babičky nám pomohly a
ve škole jsme si udělali výstavku starých předmětů, pomocníků
v domácnosti. K vidění byly různé formy, mlýnky, žehličky a
další nádherné a zajímavé předměty. Na závěr projektu jsme jeli
na exkurzi do hlineckého Betléma.

TJ SOKOL
Lukavice
Ze života TJ. Sokol Lukavice
Protože čas prázdnin je už nenávratně pryč, nastalo období
aktivit v tělocvičně. Začala cvičení od nejmenších až po dospělé.
K tomuto druhu činnosti se podařilo sehnat cvičitelky, které si o
třech víkendech doplňují vzdělání tj. cvičitelský kurz zakončený
zkouškami.

Ale vrátím se k době začátku září. 15. září oslavila naše obec
700 let od její první písemné zmínky. Oslava byla na velmi dobré úrovni, takže každý měl možnost si ji prožít a určitě si něco
nechat zanést do vzpomínek. Chtěl bych poděkovat všem našim
členům, kteří věnovali přípravě svůj čas na přípravách a taky
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našim cvičencům, ale i přespolním za prezentaci naší jednoty a
Sokola. Výsledek si každý může posoudit sám.
Protože to vše bylo naplánováno na polovinu minulého měsíce, mělo to souběh s naší další akcí – pravidelným silničním
během O lukavický kahan. V neděli 16.září se uskutečnil již
26. ročník tohoto závodu. Letos po dlouhé době byla přidána
opět jedna kategorie a to pro nejmenší do 6 let, trať byla dlouhá
350 m a poprvé v ní zvítězil Vít Malý z Hrochova Týnce časem
1: 41. Vítězem letošního ročníku se stal Uchytil Milan z kategorie mužů od 35 do 44 let s časem 23 : 02.
Jak jsem již psal, setkali se obě akce najednou a mnozí
z nás, kteří se organizačně podíleli v sobotu tak museli nastoupit
i v neděli. Připouštím že i vlivem tohoto se stalo několik chyb,
ale mýliti je snad lidské. Moje další poděkování opět směřuje ke
všem co nám přišli pomoc, dále sponzorům a Obecnímu úřadu
bez jejichž podpory by se toto nedalo uskutečňovat.
Milan Dubský

Jménem SDH Lukavice gratuluji hasičkám z Výsonína k novému rekordu a k vítězství v Lize okresu Chrudim v PÚ.
Bleha Milan

Mladí hasiči SDH Lukavice
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s činností kolektivu mladých hasičů. Navázala bych na poslední příspěvek do Lukavického zpravodaje, kde jsme plánovali jet na prodlouženou víkendovku do
Českého ráje. Na konci července jsme opravdu vyrazili vlakem
směr Jičín a Český ráj. Počasí nám po celou dobu přálo, takže
jsme si mohli užít spoustu her na hřišti i v lese a nechybělo ani
po večeři DO-RE-MI. Vyrazili jsme i na pěší výlet z Turnova
přes vyhlídku Hlavatice, prohlédli si hrad Valdštejn, zámek Hrubou Skálu a vše bylo lemované pískovcovými skalami. Ti zdatnější došli a vystoupali až na věž hradu Trosky.
Prázdniny nám rychle utekly a v září jsme se zúčastnili několika soutěží, také jsme připravovali vystoupení k oslavám 700.
let obce a sbor SDH Lukavice pořádal dětskou soutěž a závod
požární všestrannosti, který se letos konal 13. října.
8. září jsme vyrazili na soutěž konanou ve Zderazi. Soutěžilo
se ve štafetě požárních dvojic a v požárním útoku na plechovky.
Jako bonus byl přidán rozstřel prvních 4 družstev v útoku. Starší
obsadili 1. místo z celkem 7. družstev a vyhráli i rozstřely. Mladší obsadili 2. místo z 5. družstev, špunti byli 5.
15. září se konaly oslavy 700. výročí založení obce. Za každé družstvo mladých hasičů jsme připravili jednu ukázku. Družstvo našich nejmladších předvedlo úžasnou ukázku vyproštění a
ošetření psa Žeryka společně s uhašením požáru jeho psí boudy.
Mladší provedli ukázku štafety požárních dvojic a starší ukázku
útoku CTIF.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení čtenáři a příznivci požárního sportu,
rád bych Vás touto cestou seznámil s celkovými výsledky letošního ročníku Ligy okresu Chrudim v PÚ a s umístěním družstev SDH Lukavice. Do letošního ročníku Ligy bylo počítáno
umístění celkem z 11 soutěží. Liga se letos nově stala otevřenou
pro všechna družstva, která se zúčastnila kterékoliv ze soutěží
Ligy. Náš sbor tak v Lize reprezentovala celkem dvě družstva
žen a jedno družstvo mužů. Družstvo žen Lukavice B se zúčastnilo pouze 3 ligových soutěží, takže do celkového pořadí nepromluvilo, nicméně dosaženými časy dokázalo směle konkurovat i družstvům, která se Ligy pravidelně účastní. Muži a ženy
Lukavice A absolvovali všech 11 soutěží a v průběhu ročníku
se umisťovala na předních místech. Liga se letos opět zrychlila
a výkony týmů na čele tabulky byly tak vyrovnané, že leckdy
o vítězi rozhodovaly setiny vteřiny. Sebemenší chyba znamenala
ztrátu mnoha cenných bodů. Boj o prvenství byl letos otevřený
až do poslední soutěže.
Bylo možné, že družstvo z třetího místa skočí na první a naopak. Nakonec poslední soutěž vyšla nejlépe pro družstvo mužů
Zbožnova A, v kategorii žen si pak novým rekordem Ligy, časem 24,33s, pojistilo prvenství družstvo žen z Výsonína. Družstvo mužů Lukavice pak s počtem bodů 117 obsadilo třetí místo
a Lukavská děvčata se 49 body a ztrátou jediného bodu! na třetí
místo obsadilo čtvrtou příčku. Celkové pořadí Ligy pak vypadá
následovně:
kategorie muži:
1. Zbožnov A
132 bodů
2. Mrákotín
122 bodů
3. Lukavice
117 bodů
kategorie ženy:
1. Výsonín
66 bodů
2. Skuteč
53 bodů
3. Malinné
50 bodů
4. Lukavice
49 bodů
Více informací o průběhu Ligy, výsledky soutěží a také fotky
a videa naleznete na webu www.chrudimskaliga.wz.cz.
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23. září se již tradičně konala ve Slatiňanech soutěž v požárních útocích. Starší zde obsadili 1. místo z 10 družstev a Špunti
8. místo z 15 družstev.
29. září jsme u nás pořádali již 2. ročník poháru o trofej ,,Lukavického vodníka“. Závodilo se ve štafetě požárních dvojic
a v požárních útocích. Zároveň zde probíhala poslední soutěž
v lize 60 metrů s překážkami. Starší obsadili 4. místo z 6 družstev, mladší 3 místo z 8 družstev a špunti 6. místo z 8 družstev.
6. října se konalo školení a zkoušky nových vedoucích a instruktorů. Patrik Zástěra za SDH Lukavice úspěšně složil zkoušky instruktora. Zároveň nás těší, že na příští rok máme další zájemce stát se instruktory / instruktorkami.
13. října jsme se zúčastnili „na domácí půdě“ závodu požární
všestrannosti, který je součástí celoroční hry Plamen. Soutěží
se ve střelbě, orientaci mapy a azimutu, znalosti technických
prostředků, hašení požárů, vázání uzlů, zdravovědě a překonání
lana. Počasí nám krásně vyšlo, takže se nám dobře běželo a i
výsledky stály za to: starší obsadili 2. místo z 35 hlídek, mladší
2. místo z 34 hlídek a Špunti 30. místo z 34 hlídek.

Při závodu požární všestrannosti rovněž proběhlo vyhlášení
ligy v běhu 60m překážek pro ročník 2012, ve kterém jsme se
umístili takto:
V kategorii chlapců z celkem 25 závodníků: Patrik Zástěra
– 2. místo, Marek Suda – 4. místo, Honza Horský – 7. místo
v kategorii dívek z celkem 24 závodnic: Tereza Milčinská 7.
místo, Zuzana Součková 9. místo • v kategorii mladších z celkem 41 závodníků: Kamila Truncová – 4. místo, Marek Pytlík
– 6. místo, Patrik Bakeš – 9. místo. Výsledky dalších závodníků
z Lukavice na www.liga60m.webzdarma.cz
Tím, že skončila soutěžní sezóna, to pro nás ale nekončí.
Čeká nás brigáda, spousta her a výletů a také musíme pořádně oslavit tu letošní velmi úspěšnou sezónu. Přes zimu budeme
malovat obrázky do soutěže PO očima dětí a připravovat se na
zkoušky odznaků odbornosti. Termíny schůzek a další informace naleznete na www.lukavice.com/sdhlukavice pod odkazem
mladí hasiči.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomohli
s organizací a přípravou obou dětských soutěží konaných v Lukavici.
Za kolektiv mladých hasičů Zdena Doležalová

dorostenců s podporou z SDH Chacholice. Z důvodu operace
a nachlazení se nepodařilo nakonec sestavit družstvo a kluci
startovali alespoň jako jednotlivci, kde Patrik Zástěra obsadil
2. místo a Martin Blažek 4. místo.
Bližší informace o dorostu, případně jak se přihlásit, se ptejte
na jiri.cechlovsky@post.cz
Za kolektiv dorostu Jirka Čechlovský

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Předkládáme Vám
zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Vížky v měsících červenec, srpen a září.
14. července družstvo mužů i žen soutěžilo na oslavách 130.
výročí založení ČHJ Zaječice. Trať byla pro obě kategorie stejná
a hodnocení bylo také dohromady. Z dvaceti dvou družstev se
muži umístili na 4. a ženy na 14. místě.
4. srpna jsme jeli do Mířetic na soutěž O pohár starosty. Na
této netradiční soutěží měli rozhodčí problémy s hodnocením.
Nakonec všechno dobře dopadlo, hlavně pro nás. Ženy SDH
Vížky obsadily 3. místo a muži 2. místo.
11. srpna jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty obce
Lukavice. V ligové konkurenci se muži rekordním výsledným
časem (poprvé v historii sboru pod 30 sekund) umístili na 14.
místě a ženy obsadily 5. místo.
1. září odjelo družstvo mužů i žen závodit do Svídnice. Ženy
a stejně tak i muži obsadili 3. místo. Ještě tentýž den jsme vyrazili na noční závody do Brčekol. Kupodivu nepršelo a ani nebyla
zima, tak jako každý rok. A to bylo asi špatně. Děvčata loňské
senzační vítězství neobhájila a skončila na 5. místě. Muži se
umístili na10. místě.
8. září oslava 140 let SDH Chrudim. V atraktivním prostředí

Dorost SDH Lukavice
Vážení spoluobčané, kategorie dorostu navazuje věkově
i činností na nejstarší kategorii mladých hasičů. Dorost je tedy
od 14 do 18 let a na rozdíl od mladých hasičů jsou již družstva rozdělena dle pohlaví na kategorii dorostenek a dorostenců. soutěžním ročníku 2011/2012 jsme nepostavili svá družstva
z důvodu malého počtu členů dorostu. S činností jsme však nepřestali, ale podpořili jsme okolní dorostenecké kolektivy. Například Miloslav Dolan běžel za SDH Morašice, kde v okresním
kole obsadili 3. místo a v krajském kole obsadili 7. místo. Tereza
Milčinská běžela za SDH Stolany, které v okresním kole obsadily 1. místo a v krajském kole 4. místo.
V novém soutěžením ročníku 2012/2013 se „dobří holubi vrátili“ a složili jsme družstvo dorostenek s podporou SDH
Pokřikov. Družstvo dorostenek skončilo při závodu požární
všestrannosti na 1. místě. Na závod se připravovalo i družstvo
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chrudimského náměstí se mužům podařilo zlepšit rekordní čas,
a i ženy předvedly letošní nejlepší výkon. Tato soutěž pro nás
byla poslední. V kvalitně obsazeném závodě muži skončili na
12. místě a ženy na 6. místě.
14. září se naši čtyři členové zúčastnili smutečního rozloučení s bratrem Holubem.
15. září probíhá oslava 700. výročí první písemné zmínky
o Lukavici. Družstva mužů i žen se účastní průvodu obcí a společně s hasiči z Lukavice a Výsonína předvádí ukázky zásahu na
požár. Každý sbor má dva zásahy, pokaždé s jinou technikou.
22. září jsme zasahovali s naším nazdobeným Arem na svatbě našeho člena Ladislava Bendla.
Novomanželům přejeme hodně lásky, zdraví a štěstí do společného života.
Na svatého Václava, v pátek 28. září, proběhlo slavnostní
ukončení soutěžní sezóny – Buřtyjáda. Za krásného počasí se ve
Vížkách v hasičské zbrojnici sešlo 30 našich hasičů, navštívilo
nás čtyřicet hostů a s nimi třicet dětí. Zamykali jsme časně ráno
v sobotu.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Muži se letos umístili v první desítce závodících – na 8. místě. Z průměru 29 mužských týmů je to také krásné umístění. Jak
říkával můj děda: „aspoň je v příštím roce co zlepšovat“. On to
tedy říkával o škole po vysvědčení, ale myslím, že ve sportu to
platí také.
Začala jsem od konce, od úspěchu, ale těmto krásným umístěním předcházely tréninky, soutěže o poháry starostů obcí i sdh,
okrsková soutěž, která letos proběhla vLoučkách a zaučování
nových členů do tajů hasičského sportu. Skloubit tento sport
s rodinami, s prací a školou, a s dalšími povinnostmi a koníčky,
není mnohdy jednoduché. Potom přichází druhá polovina roku
– ta nesoutěžní, kdy se dohání resty. Různé opravy a údržba veškeré techniky, příprava na výroční valnou hromadu, aktualizace
webových stránek a fotodokumentace (www.sdhvysonin.wz.cz)
a výroba jedinečného CD sboru z natočeného a nafoceného materiálu.
15. září proběhly v sousední Lukavici oslavy 700 let od založení obce. Hasiči z okolních sborů připravili ukázky hašení.
Každý sbor s různými stroji. Hasiči z Výsonína předvedli ukázku hašení ohně se starou kombinovanou stříkačkou, která byla
použita nejdříve na ruční pohon, kdy statní chlapi rozpohybovali
stroj vlastními silami, poté vznikl podtlak, tím byla voda nasáta
z kádě a následně uhašen simulovaný požár. Při druhé ukázce
byl použit zabudovaný motor.
K adrenalinovému hitu letošního roku patřil i samostatný seskok padákem z letadla. Pět členů našeho sboru poměřilo síly se
zemskou přitažlivostí – ti těžší letěli rychleji, ti lehčí se vznášeli
nad hořovickým letištěm o něco déle. Všichni přistáli bezpečně
na pevnou zem a se spoustou zážitků přijeli domů.
Na závěr bych chtěla popřát všem čtenářům hezký podzim,
všem sportovcům pevné zdraví a všem ostatním hodně úspěchů.
Šárka Pytlíková – kronikář

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea
Vladislav Rulík, Vladimír Motyčka - Loučky, Iva ZelinkováLoučky, Vlastislav Pilař, Zdeňka Procházková, Jiří Dubský,
Hana Horáčková, Zdeněk Mrázek, Marta Říhová - Vížky, Lubomír Bleha, Stanislava Šustrová, Marie Votavová - Radochlín,
Věra Čechlovská - Vížky, Alena Truncová, Vlasta Mutlová, Miroslav Dlouhý - Výsonín, Vlastislav Kusý, Marta Zelená - 96,
Věra Pánková - 91
Naše členky jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem a přáním
pevného zdraví do dalších let.
Zahájení nového školního roku opět slavnostní za přítomnosti
pana starosty a členek sboru pro občanské záležitosti.
L. Makešová

VÍTĚZKY LIGY, přesněji řečeno první místo v Otevřené
lize okresu Chrudim v roce 2012 v ženské kategorii získaly ženy
z SDH Výsonín!!! Tak veliký úspěch náš sbor, potažmo naše
vesnice ještě nezažila. Členky soutěžního týmu Jarča Pytlíková
- koš, Jitka Bačkovská a Naďa Sudová - savice, Lenďa Nováková
a Lucka Zavoralová - stroj, Eliška Dubská - béčka, Lenka Rubková a Renata Sedláková - rozdělovač, Terka Zahálková – pravý
proud, Vlaďka Holubová a Monča Kosinová – levý proud, absolvovaly celkem 11 soutěží zařazených do letošní ligy, kde se od
počátku pohybovaly na předních místech. Na poslední soutěži
6.10.2012 v Morašicích zaběhly dokonce i Rekord ligy v čase
24,33 vteřin, který je doposud v 6leté historii ženské ligy nejlepším časem – rekordem. Tohoto velkého úspěchu by ale ženy
nedosáhly, nebýt mužského týmu, který se stará o soutěžní techniku, o důkladnou přípravu těsně před závodem – na soutěžním
platě, a i při samotném provedení požárního útoku, kdy radou
trenérů udávají tempo a průběh jejich pokusu. Další velkou pomocí je i natáčení všech provedených pokusů na kameru, kde
se potom každý závodící může podívat na své chyby, a ty potom odstranit či doladit. Tohle všechno nemalou měrou přispívá
k úspěchu, který jistě není jen náhoda a štěstí, ale je naučením
správného postupu, přesnosti a rychlosti při provedení útoku.
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