červenec/2013

zprávy
OÚ Lukavice

na na základě plné moci ze dne 2.1.2012 společností RWE
GasNet, s.r.o., (STL plynovod dn 63 + 3 ks přípojek - Výsonín)
7. Smlouvu o plnění povinné školní docházky mezi městem
Chrudim a obcí Lukavice
8. Smlouvu o plnění povinné školní docházky mezi městem
Slatiňany a obcí Lukavice
9. Účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Lukavice za rok 2012
10. Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Lukavice za rok
2012 ve výši 1.298,02 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ
Lukavice

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám popřál krásné léto plné sluníčka
a hezkých zážitků, příjemné prožití dovolené či prázdnin.
Miloslav Stehno, starosta
V měsících srpen a září bude realizován projekt na akci
„Zateplení MŠ Lukavice“. Tento projekt je spolufinancován
z prostředků Evropské unie - Fondu Soudržnosti a Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Zejména se jedná o zateplení obvodových
plášťů budovy MŠ Lukavice, zateplení střech, výměna otvorových výplní oken a vnějších dveří a s tímto související stavební
úpravy. Předpokládaná hodnota díla činí 5687000,-Kč bez DPH.
Protože tento projekt bude realizován částečně za chodu MŠ,
chci proto požádat rodiče docházejících dětí do MŠ Lukavice
o schovívavost v době realizace tohoto projektu.
Miloslav Stehno, starosta

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
(Zateplení MŠ Lukavice)
2. Podání žádosti o dotaci z „Program rozvoje venkova“ od
SZIF přes MAS Železnohorský region na projekt „Oprava
místní komunikace“.
Usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne
13. června 2013 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém
kraji v roce 2013 (dotace pro ZŠ Lukavice)
2. Smlouvu o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad mezi obcí
Lukavice a EKOKOM a.s.
3. Prodej pozemkových parcel 281/3 a 523/7 v k.ú. Vížky
manželům Jahelkovým z Medlešic za cenu 150,-Kč/m2
4. Delegování starosty obce na valnou hromadu VAK Chrudim
dne 18. 6. 2013
5. Mandátní smlouvu s advokátem JUDr. Filipem Horákem na
administraci výběrového řízení na akci „Zateplení MŠ Lukavice“
6. Žádost SOVA Výsonín o konání akce „Pohádkový les 2013“
dne 22. 6. 2013 ve Výsoníně
7. Prodloužení vodovodu ve Vížkách realizované firmou ŠM
Výsonín
8. Opravy komunikací realizované firmou M-SILNICE a.s.
9. Nátěr klempířských konstrukcí na objektu ZŠ Lukavice

Usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 25.
dubna 2013 ve Vížkách
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce
2. Pronájem obecního bytu paní M.K. od 1.5.2013 na dobu určitou 1 roku za cenu 30,-Kč/m2
3. Prodloužení nájmu obecního bytu slečně A.D. o 1 rok do
31.3.2014 za cenu 30,-Kč/m2
4. Prodej části pozemkové parcely 379/1 v k.ú.Lukavice Vladimíru a Janě Pechánkovým z Libišan za cenu 250,-Kč/m2
5. Smlouvu o příspěvku na dopravní obslužnost (autobus bude
zajíždět do Výsonína v 14:12)
6. Smlouvu č. PA-NET/OSNM/65-2/2013-2 o zřízení věcného
břemene mezi obcí Lukavice a VČP Net, s.r.o., zastoupe-
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Hory, prošli se nádhernou přírodou podél řeky Vydry od Antýglu
k Čeňkově Pile, prošli jsme se s králem Šumavy po rašeliništi.
Třešničkou na dortu je vždy raftování na Vltavě. Bohužel začalo
pršet a splouvání řeky bylo příliš riskantní. Odložili jsme tedy
raftování na září. Školní Ekotým byl doplněn novými žáky, kteří
mají zájem dělat něco navíc, pečovat o prostředí školy, starat se
o to, aby se zbytečně neplýtvalo vodou, energií, potravinami.
Monitorují i odpady, jejich druhy a množství. V příštím roce budeme titul Ekoškola znovu obhajovat a nebude to snadný úkol.

realizované Davidem Grigerem z Rabštejnské Lhoty (nátěr
dvousložkovou barvou)
10. Žádost o uzavření smlouvy mezi městem Chrudim a obcí
Lukavice o umístění 1 dítěte do MŠ Dr. Malíka v Chrudimi
a zároveň vypracování smlouvy s žadateli umístěného dítěte
o úhradě neinvestičních výdajů
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu stavby mezi obcí Lukavice a
ČEZ Distribuce a.s. z důvodu navrženého nadzemního vedení (přípojka Štverákovi)

Okénko do mateřské školy
Na konci dubna využily čarodějnice slunečného počasí
a slétly se na školní zahradu na svůj pravidelný taneční rej. Slétly
se všechny malé i velké čarodějnice, aby se společně pobavily,
zatančily si, zahrály hry a opekly vuřty na pekelném ohni. Nádhernou jarní dekoraci nám vytvořily rozkvetlé stromy.
V pondělí 17. června 2013 se děti z mateřské školy vypravily na tajemný, středověký hrad Svojanov. Prožily nádherný,
slunečný týden, seznámily se s knihou Tajemný hrad Svojanov
Bohuslava Březovského a také se svojanovskými hlavními a vedlejšími strašidly, lesními strašidly. V noci se děti těšily na potemnělé nádvoří a hradby, kde se setkaly s Bílou paní. Pan kastelán slavnostně rozsvítil celý hrad, který působil impozantně.
Od dubna společně jezdily děti z mateřské školy s kamarády ze základní školy na plavecký výcvik do krytého plaveckého
bazénu v Chrudimi. Na závěr plaveckého kurzu všichni obdrželi
Mokré vysvědčení.
V tomto školním roce jsme se naposledy sešli v pátek
28. června nejen abychom předali vysvědčení, ale také abychom
se rozloučili s nejstaršími školáky, kteří již naši školu opouštějí.
Na slavnostní předání vysvědčení byl pozván pan starosta Miloslav Stehno a také členky SPOZ – Liduška Makešová a Marie
Pytlíková. Pátý ročník v naší škole ukončilo 10 žáků. Příjemnou
zprávou pro ně je, že dostanou příspěvek na školní potřeby od
obecního úřadu ve výši 3.500 Kč. Na další vzdělávací cestě jim
přejeme mnoho úspěchů.
Děkujeme všem rodičům za zájem o naši školu, za důvěru. Rodičům prvňáčkům děkujeme, že si vybrali právě naši
školu. Máme dětem co nabídnout. Našim hlavním cílem zůstává
poskytovat dětem kvalitní vzdělání ve kterém nechybí jazyková
vybavenost, historie českého národa v evropském kontextu, ICT
a ekologická výchova. Zakládáme si na tom, že jsme malá škola
rodinného typu a nejde nám o kvantitu, ale kvalitu. Vzdělávací
výsledky si každoročně ověřujeme v testech.
Přeji všem dětem krásné prázdniny, plné dobrodružství,
sluníčka, koupání. Všem svým kolegům, našim milým čtenářům
a občanům naší obce přeji příjemnou dovolenou a pohodové letní
dny. V pondělí 2. září 2013 se těšíme na nový školní rok.
			
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
			
ředitelka

Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu obce Lukavice jednáním o dopravních značkách ve
Výsoníně
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Oznámení o výsledku výběru projektů MAS Železnohorský
region
2. Informace o stavu dotace na akci „Zateplení MŠ Lukavice“

Základní a mateřská
škola Lukavice
Vážení a milí čtenáři,
opět se setkáváme na stránkách Zpravodaje. A co je nového v naší základní škole? Ve druhém pololetí letošního roku
jsme se pilně učili podle školního vzdělávacího programu Naše
škola, abychom zvládli všechny úkoly. Na konci měsíce května jsme úspěšně splnili všechny testy, které pro nás připravila
v rámci celostátního projektu Česká školní inspekce. Úspěšně
jsme zvládli všechny písemné práce, všechny zkoušky i záludnosti tohoto školního roku. Dosáhli jsme výborných až velmi
dobrých výsledků v rámci celé České republiky.
Před Velikonocemi jsme vytvářeli tradiční dekorace. Tvořili jsme vlastní aranži z živých květů s floristkou, upekli jidáše,
malovali kraslice, tvořili různá velikonoční přání, zajíčky nebo
kuřátka. Všichni si své výrobky odnesli domů k velikonoční výzdobě.
Taneční obor Základní umělecké školy Slatiňany nás pozval ve středu 9. dubna na vystoupení svých tanečníků do chrudimského divadla. V pátek 26. dubna jsme se vydali prozkoumat
jarní přírodu podél řeky Chrudimky. Prvňáčky s třeťáky provázela ing. Zdeňka Koberová z Nasavrk. Provedla nás nejkrásnější
částí CHKO. Dozvěděli jsme se od ní spoustu zajímavých informací o rostlinách i živočiších, kteří zde žijí, o ochraně přírody.
Na závěr jarní výpravy jsme si opekli vuřty. Čtvrťáci a páťáci
se vypravili do vsi, kde zjišťovali, jak se žije lidem v Lukavici.
Na konci dubna se i v naší školní družině slétly všechny čarodějnice z okolí na svém pravidelném reji.
10. května se školní Ekotým vypravil do Prahy. Nejprve
se žáci zúčastnili vyučování v Ekocentru Tereza v Haštalské ulici a pak jsme se šli společně podívat do Valdštejnské zahrady a
na prohlídku Valdštejnského paláce. Tam jsme loni slavnostně
přebírali titul Ekoškola a také vlajku, která nám zdobí budovu
školy.
Na konci května jsme se vypravili na školní výlet na zámek Častolovice, na hrad Potštejn a do muzea Emila Holuba
v Holicích. Na začátku června se školní Ekotým vypravil na Expedici Šumava 2013. Čekala na nás mnohá dobrodružství na Zlaté
Studně, na Churáňově. Navšítivli jsme hrad Kašperk, Kašperské

TJ SOKOL
Lukavice
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V úterý 30. 4. 2013 od 19:00 hod pořádala naše TJ
Sokol Lukavice „TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ na
místním hřišti za Obecním úřadem.
K tanci a poslechu hrála country skupina Klondike, kterou průběžně celý večer střídala začínající rocková kapela Virval.
Každý, kdo přišel, si mohl vybrat na co bude tančit. Kromě dětí,
které tančily jako první, se pobavila i naše mládež a samozřejmě
dospělí, kteří vydrželi až do ranních hodin. Ty nejvytrvalejší od-

cházeli kolem druhé hodiny ranní. Při vstupu děti dostaly sladký dáreček.Točilo se pivko, měli jsme dostatek nealko nápojů a
k občerstvení bylo jako každoročně grilované prasátko. Obsluhovaly krásné čarodějky, jen vrchní čaroděj si zapomněl kouzelný
plášť.
Jana Moravcová
Jaro v oddílu mladšího žactva T. J. Sokol Lukavice
Jaro bylo ve znamení intenzivní přípravy na župní přebory. Naši sokolíci měli velkou chuť zabojovat a vybojovat medaile,
proto navštívili krytý plavecký bazén v Chrudimi o velikonočním
čtvrtku. Součástí této sokolské hodiny bylo kromě plaveckých
disciplín a posilování zádového svalstva, vodní radovánky a jízda
na tobogánu. Hodina se velmi líbila a zcela jistě akci zopakujeme.
V sobotu 20.dubna jsme se zúčastnili župního přeboru
všestrannosti v Pardubicích. Soutěží se v gymnastických a atletických disciplínách a šplhu. Kvalifikační předpoklady splnili tito závodníci- Rosťa Groulík a Roman Stehno za kategorii
r. 2006, Johanka Groulíková a Veronika Stehnová za mladší žákyně I. Celkem se župního přeboru zúčastnilo na 80 dětí. Konkurence jsme se nezalekli , děti zabojovali a přivezli jsme tři medaile. Zlatou vybojoval Roman v atletice a Rosťa vybojoval stříbrnou v atletice a bronzovou v gymnastice. Dívky se také skvěle
umístily, Johanka obsadila čtvrtou a Verunka devátou pozici ve
všestrannosti. V kategorii mladší žákyně I soutěžilo osmnáct dívek. Gratulujeme k úspěchu.
Další závod, byla Malá cena Nasavrk přespolním běhu.
Naši jednotu reprezentovali - Jan Mrázek, Rosťa Groulík a Johanka Groulíková. V náročném závodě do vrchu a v přírodním
terénu uspěl Rosťa a přivezl bronzovou medaili. Všichni závodníci úspěšně dokončili závod a obdrželi sladkou odměnu.
Nejnáročnější závod děti absolvovaly 11. 5. v Ústí nad
Orlicí na župním přeboru v lehké atletice. Soutěžily ve třech kategoriích a to za předškoláky Jan Mrázek, za mladší žáky I Rosťa
Groulík a Roman Stehno a za mladší žákyně I Johanka Groulíková, Verunka Stehnová, Eliška Bízová a Zuzka Tatíčková. Soutěžilo se v atletickém čtyřboji. Počasí přálo, nepršelo a podařilo se
vybojovat ve velmi těžké konkurenci sokolských jednot 1 medaili.
Bronzovou medaili vybojovala Johanka, Veronika obsadila velice hezké 9. místo z celkového počtu 29 závodnic v této kategorii.
Všichni závodníci i závodnice dosáhli dobrého umístění. Všem
fandům sportu bych přála vidět píli, úsilí a odhodlání našich sokolíků, které se odrazily v jejich výsledcích. Takový úspěch jsme
hned oslavili zmrzlinovými hody. Jako trenérka jsem velice hrdá
na výkon každého z nich. Chtěla bych poděkovat i rodičům, kteří
umožnili účast na závodě a pomáhali s ním. Také bych chtěla
poděkovat T. J. Sokol Slatiňany, jmenovitě bratru J. Buřilovi za
umožnění gymnastického tréninku v sokolovně Slatiňany a odbornou pomoc. Získali jsme nové kamarády z řad slatiňanských
Sokolů a mnoho cenných zkušeností a dovedností.
Sportu a našim borcům nazdar.
Petra Groulíková
cvičitelka T. J. Sokol Lukavice

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás seznámila s činností Sboru dobrovolných
hasičů Lukavice. Na jaře proběhla brigáda, při které jsme připravili hasičskou zbrojnici a plac na další sezónu. Jako každý
rok pořádáme školení pro výjezdovou jednotku. Ke konci dubna
se někteří členové sešli na sběr železného šrotu. I tento rok jsme
se rozhodli soutěžit v požárním útoku v Lize okresu Chrudim.

Družstvo žen nabralo nové posily, muži obstarali techniku. Dne
12. 4. jsme uspořádali menší kulturní akci v Dobrkově a oficiálně
jsme zahájili hasičskou sezónu.
Pojďme se podívat na přehled závodů v letošním roce:
4. 5. jsme se zúčastnili prvních ligových závodů v Třemošnici. Muži zaběhli pěkný útok s časem 27,09 s a skončili na
šestém místě. Ženy si s časem 33,30 s vysloužili deváté místo.
Všechna ženská družstva dostala od pořadatelů hrneček s fotkou
svého týmu.
11. 5. náš sbor pořádal okrskovou soutěž. Na nástupu byly
rozdány znaky odbornosti pro hasiče třetího a druhého stupně.
Soutěžilo 8 družstev mužů a 6 družstev žen. Ženské útoky bohužel doprovázel silný déšť. První místa v obou kategoriích vybojovalo družstvo z Výsonína. Muži z Lukavice se umístili druzí
s časem 29,49 s, stejně tak dopadly ženy Lukavice B s časem
33,41 s a Lukavice A obsadila třetí místo s časem 34,70 s.
1. 6. se konala druhá ligová soutěž na Seči, která byla spojena s oslavami města. Muži se umístili na čtvrtém místě, ženy
obsadily třetí příčku. Chlapi zaběhli čas 27,70 s a ženy 36,26 s.
9. 6. jsme se vydali do Brčekol na další ligovou soutěž.
Naše mužské družstvo s krásným časem 24,21 s skončilo druhé.

Dne 26. 6.se konala poslední cvičební hodina T. J. Sokola Lukavice pro děti a i jejich rodiče. Sestry připravili několik
her a předvedení cvičení. Nakonec se konalo utkání matek proti dětem, které nakonec vyhrály.Nakonec dostaly na posilněnou
meloun, protože pro nepřízeň počasí muselo být opékání vuřtů
zrušeno. Další společné cvičení rodičů a dětí plánujeme na začátek září, kdy se obnoví i pravidelná cvičení.Děkuji všem, co
přišli, zvláště sestrám cvičitelkám za pomoc při přípravě a vedení
hodiny.
Hoffmannová Světlana
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Dostalo se proto do rozstřelů, ale bohužel po prvním útoku nepostoupilo. Ženy zaběhly útok s časem 31,31 s a obsadily sedmou
příčku. Družstva žen do osmého místa postupovala do rozstřelů.
Náš tým si v tomto souboji odvezl pohár za druhé místo.
Dále se chystáme 6. 7. do Štěpánova, poté nás čeká ještě
7 ligových závodů. Jedním z nich je soutěž O pohár starosty
obce, pořádaná naším sborem, která se bude konat 10. 8. Sbor
SDH Lukavice Vás také zve na soutěž O pohár starosty SDH,
která se koná 13. 7.
Za SDH Lukavice Tereza Truncová

18. – 19. května proběhlo okresní kolo hry Plamen rovněž
ve Skutči, v kterém se soutěží v pěti disciplínách (štafeta 4x60m,
štafeta CTIF na 400m, štafeta požárních dvojic, útok CTIF a požární útok). K těmto 5 jarním disciplínám se započítává umístění
z podzimního závodu požární všestrannosti. Naši mladí hasiči
makali jak čerti, dřeli a bojovali a díky těmto skvělým výkonům,
se nám povedlo v kategorii mladších obsadit super 2.místo
z 20 družstev (špunti byli 19-tí). Historickým úspěchem,
kterého jsme nedosáhli minimálně 20 let, je 1.místo v kategorii
starších na okresním kole a tím i postup mezi nejlepších 8 družstev Pardubického kraje.

Dorost SDH Lukavice
Vážení spoluobčané,
chtěl bych navázat na článek z podzimního zpravodaje, ve
kterém jsem popisoval, co je kategorie dorostu, že naše družstvo
podporují dorostenky z Pokřikova a že jsme obsadili první místo
při závodu požární všestrannosti.
Jarní přípravu jsme začali, jakmile slezl sníh a přestalo pršet. Jarní disciplíny jsou totiž rozdílné od kategorie dětí a o to více
jsme se museli doučit nových věcí. Soutěží se v disciplínách: test
z teoretických znalostí práce hasičů, štafetě na 4x100m překážek,
běhu jednotlivců na 100m překážek a v požárním útoku.
Družstvo dorostenek obsadilo 1. místo v okresním kole
a zúčastnilo se také krajského kola dorostu, které se konalo
23. června ve Svitavách. Z celkových 9 družstev jsme obsadili
5. místo v kraji. To je velmi pozitivní umístění, neboť průměrný věk našeho družstva dorostenek byl 15 let a mohou závodit
v této kategorii až do 18 let. Holky makaly při závodě, skvěle
reprezentovaly a hlavně nasbíraly cenné zkušenosti - za což jim
patří velký dík.
Kdo vlastně reprezentoval Lukavici na krajském kole? Nahoře zleva to je: Jana Drapáková, Jitka Stehnová, Petra Kynclová,
Simona Kynclová, Denisa Drahokoupilová, Denisa Sedláková,
Zuzka Součková.

26. května se družstvo starších zúčastnilo pohárové soutěže v Markovicích, kde se soutěžilo ve štafetovém běhu a požárním útoku. Celkově jsme obsadili 1. místo a tím jsme i obhájili
loňské prvenství.
14. - 16. června se konalo krajské kolo hry Plamen v Trutnově. Lukavici na krajském kole reprezentovali: Zuzka Součková,
Dominika Pecková, Denisa Sedláková, Denisa Drahokoupilová,
Nela Čermáková, Kamila Truncová, Pavel Šlitr, Honza Horský,
Zdeněk Zástěra, Martin Vach, Marek Suda a Míša Šlitrová. Některé disciplíny se nám povedlo vypilovat a zaběhli jsme osobní
rekordy, některé výsledky však byly průměrné, což v celkovém
výsledku znamenalo 8. místo. Bohužel se nám nevyhnuly ani nepříjemné úrazy, na druhou stranu vystupování našeho družstva
i disciplína byly výtečné a perličkou soutěže bylo i setkání 3 Lukavic na jedné soutěži. Na fotce zleva přátelství uzavřely: Lukavice okr. Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a naše Chrudim.
29. června se družstvo starších zúčastnilo pohárové soutěže v Krouně, kde se soutěžilo v disciplíny štafeta požárních
dvojic a požárním útoku. Celkově jsme obsadili 1. místo a tím
jsme i obhájili loňské prvenství. Asi to hodnocení zní jako „přes
kopírák“, ale tahle parta dětí je opravdu partou kamarádů, mají
chuť trénovat a daří se jim.
Nyní jsou před námi letní prázdniny, při kterých jedeme
na přelomu července a srpna na prodloužený víkendový pobyt
do Jičína.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát slunečné léto plné
krásných zážitků, poděkovat dětem za skvělé výsledky a všem,
kteří nás podporují.
Za mladé hasiče Zdena Doležalová.

Dosažené výsledky a nízký věk dorostenek dávají dobrý
příslib do dalších let lukavického dorostu.
Za kolektiv dorostu Jirka Čechlovský
Mladí hasiči SDH Lukavice
Vážení spoluobčané,
s příchodem jarních měsíců i pro nás začala sportovní sezóna. Bohužel letošní jaro nám opravdu nepřálo a většinu nácviků
nám propršelo. Přesto přezevšechno jsme se snažili nacvičit, co
možná nejlépe, všechny disciplíny na okresní kolo hry Plamen.
Naší první rozjezdovou soutěží byl, jíž tradičně memoriál
ve Skutči, který se konal na konci dubna. Zde se soutěžilo ve
štafetě požárních dvojic a požárním útoku. V silné konkurenci
chrudimských i pardubických družstev jsme obsadili v kategorii
starší 4. místo z 15 družstev, v kategorii mladší 7. místo z 16
družstev a špunti byli 10 z 16 družstev.
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z prvního místa a také jich bylo málo a tak je doplnily ženy
z SDH Vížky. Před samotnou soutěží proběhly dva tréninky žen,
aby se toto mezinárodní družstvo seběhalo. Muži soutěžili bez
společného tréninku. Na okresním kole v Otradově, kde byly zastoupeny v jednom teamu všechny sbory působící v Obci Lukavice, ženy i muži obsadili shodně 4. místa.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Druhé čtvrtletí roku 2013 začalo požárem maringotky nad Vížkami
u lomu vedle cesty na Žumberk. Požár jsme zpozorovali, ohlásili
a podíleli jsme se na jeho likvidaci. Po odjezdu zasahujících jednotek jsme prováděli dohled nad požářištěm do doby, než začalo
vydatně pršet. Naše účast byla pět členů v zásahových oblecích.
Dne 28. dubna jsme připravovali a 30. dubna jsme dělali
dohled u pálení čarodějnic.
Dne 11. května soutěžili muži i ženy na okrskové soutěži pořádané v Lukavici. V konkurenci všech družstev okrsku, se
ženám povedl zaběhnout pěkný čas, který stačil bohužel jen na
4. místo. Mužům se nedařilo a obsadili celkové 6. místo.
Od ledna je každý měsíc svolána valná hromada hasičů.
Na programu jsou pokračující přípravy oslav 60. výročí založení
SDH Vížky. Oslava je naplánována na sobotu 17. srpna.
Tímto Vás všechny do Vížek, srdečně zveme.
Bohužel musela být letos kvůli špatnému počasí porušena
tradice s pořádáním dětských dnů. Místo v Loučkách u rybníka,
se z důvodu špatného počasí nedovolujícího posekat louku, konal
dětský den 8. června ve Vížkách na hřišti. Tato akce nebyla nikde prezentována, protože se nevědělo, jaké bude počasí. Dětský
den proběhl za účasti asi třiceti dětí s rodiči. Nejvíce si toto odpoledne užili hasiči, protože neměli žádnou starost s organizací
a mohli s dětmi soutěžit a hrát fotbálek.
Dne 14. června proběhlo v Lukavici v hasičské zbrojnici
opakované školení členů jednotek pro obsluhu motorové řetězové pily. Přítomni byli naši tři členové.
Dne 15. června bylo pořádáno postupové okresní kolo
v požárním sportu v Otradově. Z našeho okrsku tam jako vítězové okrskového kola postoupili muži z SDH Výsonín. Jelikož jich
bylo na splnění všech požadovaných disciplín málo, doplnili je
muži z SDH Lukavice. Taktéž ženy z SDH Výsonín postoupily
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který se řítil Výsonínem na Harley Davidsonu, vyvolal úsměv
na tváři těch, kteří ho zahlédli. Ale než by se kdo nadál, byl tady
večer a konec Pohádkového lesa. V letošním roce do něj zavítalo
1100 návštěvníků, z toho 540 dětí. Tato skutečnost svědčí o tom,
že tato akce je oblíbená a již zjara očekávaná.
Poděkování patří všem těm, kteří toto pohádkové odpoledne s obětavostí dlouho předem připravovali, ale i nejméně
stovce dalších, kteří svým učinkováním v lese zpříjemnili první
letní sobotní odpoledne zajména těm nejmenším.
Děkujeme i všem těm, kteří přišli do Pohádkového lesa a
poznali, že je nejen plný pohádek, ale dokáže zaujmout i krásnou
přírodou.
Se všemi se těšíme opět za rok NASHLEDANOU.
Jana Louvarová
Sdružení občanů Výsonína

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
Milí čtenáři,
chtěli bychom Vás informovat o dění v našem sboru.
Nastalo krásné letní období a hasičské soutěžení je v plném proudu. Za námi jsou již 4 ligové soutěže, na kterých se ženskému týmu zatím moc nedaří obhajovat loňské prvenství (jsou
v první pětce), ale do konce sezóny může být všechno jinak. Muži
také jako vloni balancují v první desítce, ale k lepším výsledkům
tomu přece jenom něco chybí.
I letos se u nás pálily „čarodejnice Na Pláckách“. Po dlouhé zimě to bylo první setkání občanů z naší vesnice a poklábosení se sousedy.
Na okrskové soutěži dne 11. 5. vyhráli naši muži i naše
ženy. Na této soutěži byli ženám i mužům z celého Okrsku Miřetice předány odznaky odbornosti hasiče III. stupně.
Termín okresního kola byl stanoven na 15. 6. a tento den
se nekonala žádná událost v okolí, která by bránila se této soutěže účastnit. A tak se spojily síly a započaly přípravy na okres.
Mužský tým byl složen ze soutěžících z Výsonína a z Lukavice, a ženský tým byl složen ze závodníků z Výsonína a z Vížek.
Poslední týden před soutěží započaly tréninky na stovky, štafety i útok, vše na provizorní trati za lukavickou hasičskou zbrojnicí. Troufnu si říci, že hlavním úspěchem celého dne bylo to,
že všechny započitatelné pokusy byly řádně a bezpečně dokončeny, přestože někteří z nás tyto disciplíny plnily poprvé v životě.
(Věkový průměr ženského týmu byl 31 let a mužského týmu do
30ti let.) Muži i ženy se umístili na čtvrtých místech.
O týden později se konal Pohádkový les, kde jsme na konci připravili tradiční občerstvení.
V nejbližších měsících nás čeká hlavně soutěžení, o letních prázdninách i mimo náš okres.

Sbor pro občanské
Životní jubilea za 2 čtvrtletí roku 2013
Dana Modráčková, Radim Špás, Petr Bakeš, Jana Louvarová - Výsonín, Eva Koutská, Jaroslav Foltýn, Petr WassebaverVýsonín, Petr Kučera, Marie Švadlenková - Loučky, Vladimír
Strnad, Anežka Dostálková - Výsonín, Jaroslav Vtípil - Radochlín, Dobroslava Bártová, Anežka Horáčková
Naše členky jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem
a přáním pevného zdraví a spokojenosti do dalších let.
Vítání občánků
Na OU v obřadní síni byli přivítáni nový občánci naší
obce: Mikuláš Dostál, Vojtěch Boháč, Lucie Dědková, Tadeáš
Kučera.
Jejich jména byla zapsána do společenské kroniky naší
obce.

DĚKUJEME KLUKŮM Z LUKAVICE A HOLKÁM Z VÍŽEK
ZA VÝPOMOC NA OKRESNÍM KOLE.
Přejeme všem čtenářům hezké léto.
Hasiči z Výsonína.

Slavnostní ukončení školního roku v základní škole
za přítomnosti pana starosty a členek Spozu a některých rodičů.
Byli vyhodnoceni nejlepší žáci v prospěchu, nejlepší sběrači pomerančové kůry a nejlepší sportovci. Z 5. třídy odešlo 10 žáků
k dalšímu studiu na základní škole ve Slatiňanech. Všichni žáci
i učitelé se těší na prázdniny, aby načerpali nové síly k práci po
prázdninách.
Mateřská škola - Zde byla uspořádána zahradní slavnost, předškoláci předvedli mladším kamarádům pásmo písniček a říkanek. Následovala rytířská pohádka a pasování rytířem
na školáka. Slunečné odpoledne se vydařilo a bylo zakončeno
opékáním vuřtů.
L. Makešová

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
POHÁDKOVÝ LES
Uplynul rok a 22. červen se stal opět pro děti z Výsonína
a okolí malým pohádkovým svátkem. Pro ně a jejich rodiče připravilo Sdružení občanů Výsonína a SDH Výsonín jako každoročně velké putování lesem plným pohádkových postaviček.
Malé a velké návštěvníky potěšily tancem víly, loupežníci
je zas chtěli oloupit, vylekal je drak, čerti a vodník, ale radost
rozdávali i Ferda a Beruška, pohádkový dědeček a babička, Bob
a Bobek, Křemílek a Vochomůrka, Rumcajs s Mankou a Cipískem, Šípková Růženka, Trautenberk s Krakonošem, Kubou
a Ančem, rozesmát uměli Smolíček s jeskyňkami, Marfuša
s Mrazíkem a na konci ježibaba s Jeníčkem a Mařenkou, kteří
zahráli pohádku o Perníkové chaloupce a všem dětem dali pravé
perníkové srdíčko.
Úsměvnou příhodu zažil vodník a to, když mu do sudu
opakovaně vlezla užovka. Asi se jí tam líbilo. Také Smolíček,
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