červenec/2014

Oslavy 110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
v Lukavici

Oslavy samotné byly zahájeny v pátek 11. července slavnostní valnou hromadou, která se konala v hostinci Na křižovatce.
Hosté se zde dozvěděli něco o historii Sboru. Proběhlo ocenění členů a Sboru byl slavnostně předán prapor Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska za dlouholetou aktvní práci . Sbor také u příležitosti
výročí obdržel z rukou starosty obce slavnostní stuhu.
Hned v sobotu ráno začaly přípravy oslav v areálu zbrojnice. Ve 13:00 pak za doprovodu Hasičské hudby ze Skutče vyšel
od budovy školy směrem ke zbrojnici slavnostní průvod. Po příchodu průvodu ke zbrojnici a projevech hostů pokračoval program v režii našich nejmladších hasičů. Diváci mohli shlédnout ukázky sportovních disciplín, které děti provádějí na soutěžích a také profesionální zásah dětské jednotky. Předvedly záchranu holčičky Zuzky a
pejska Žeryka z hořícího domečku, včetně zdolání požáru džberovými stříkačkami.
V následující ukázce byla předvedena funkčnost starých
koňských stříkaček. Hasiči z Lukavice, Výsonína, Svídnice a Nasavrk provedli všichni současně se svými historickými stroji útok na
plechovky. Ukázku pak zpestřili hasiči z Výsonína, když se rozhodli
pro použití „ručního pohonu“ stříkačky. I tak dokázali zdolat terč
téměř ve stejném čase jako ostatní stroje.
Odpolední program pak pokračoval soutěží dospělých
v požárním útoku. Přihlášeno bylo celkem 12 družstev mužů a
6 družstev žen. Náš sbor reprezentovalo tentokrát celkem 5 družstev. Dvě družstva mužů a tří žen. V kategorii mužů zvítězilo družstvo z Výsonína, druhé bylo družstvo Kameničky 2001 a Lukavští
A se umístili na třetím a B na osmém místě.
Ženy Lukavice A ve své kategorii nenašly přemožitele a
v disciplíně zvítězily. Ženy Lukavice Dorky-dorostenky a ženy Lukavice B pak obsadily 5.a 6. místo. Oslavy byly zakončeny slavnostním nástupem kdy byly vyhodnoceny výsledky soutěže. Následovala volná zábava, která trvala až do pozdních nočních hodin.
Rád bych touto cestou jménem sboru poděkoval Obecnímu
úřadu Lukavice, sponzorům a všem členům Sboru, kteří svojí prací
přispěli ke zdárnému průběhu oslav.
Zároveň bych vás také chtěl pozvat na další akci pořádanou naším Sborem. Dne 9. srpna ve 13:00 se uskuteční 15. ročník
soutěže O pohár starosty obce Lukavice, který je zároveň 5. kolem
letošního ročníku Ligy okresu Chrudim v PÚ.
Bleha Milan

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného
dne 26. 6. 2014 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o plnění povinné školní docházky v ZŠ zřízené městem
Slatiňany a o poskytnutí finančního plnění na částečnou úhradu neinvestičních výdajů této ZŠ a o plnění školního stravování
ve školní jídelně Slatiňany zřízené městem Slatiňany a o poskytnutí finančního plnění na částečnou úhradu neinvestičních
výdajů této školní jídelny. Celkem částka 4600,- Kč/žák na
částečnou úhradu neinvestičních výdajů ZŠ a školní jídelny.
Z toho 3500,- Kč/žák na neinvestiční výdaje ZŠ a 1100,- Kč/žák
na neinvestiční výdaje školní jídelny.
2. Smlouvu o právu stavby mezi Pardubickým krajem a obcí Lukavice pro výstavbu chodníků.
3. Smlouvu o právu stavby mezi obcí Lukavice a Jozefem Borovským (oplocení pozemku u domu v Lukavičce č. p. 20).
4. Výběr firmy OKNA IDEAL pro realizaci výměny oken v budově
ZŠ.
5. Příspěvek Tělovýchovné jednotě Svídnice na činnost fotbalového
mužstva žáků ve výši 3500,- Kč.
6. Účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Lukavice a výsledek hospodaření ve výši 1371,11 Kč převést do
rezervního fondu.
7. Žádost ZŠ a MŠ Lukavice o přijetí sponzorského daru od manželů Štverákových ve výši 1000,- Kč a převedení do rezervního
fondu.
8. Schvaluje návrh na stanovení počtu 11 členů zastupitelstva v nových komunálních volbách.
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Neschvaluje návrh na stanovení počtu 15 členů zastupitelstva
v nových komunálních volbách.

Velký Meder

zprávy
OÚ Lukavice
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného
dne 22. 5. 2014 ve Výsoníně
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2013
2. Účetní závěrku obce za rok 2013
3. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů
s firmou Ekokom a.s.
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů s firmou Ekokom a.s.
5. Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje z Programu
obnovy venkova
6. Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji
v roce 2014
7. Delegování starosty obce na valnou hromadu VAK Chrudim dne
17.6.2014

Dobrý den vážení spoluobčané,
jak víte, Sbor dobrovolných hasičů v Lukavici oslavil 12.
července výročí 110. let založení. Pojďme se podívat jak oslavy proběhly, a co jim předcházelo.
V předchozím vydání zpravodaje jsem psal o přípravách na
zahájení rekonstrukce hasičské zbrojnice. Rekonstrukce byla zahájena již 14. dubna a dokončena byla na konci června. Před a během
rekonstrukce byl postupně ze zbrojnice do prostorů v obecním úřadu odstěhován veškerý materiál a inventář bránící provádění stavebních prací. Vozidla sboru pak byla zaparkována na sportovišti.
Po předání zrekonstruované budovy jsme nastěhovali zpět především materiál nutný k zajištění průběhu oslav založení Sboru. Další
vybavení pak bude do zbrojnice postupně přemístěno v následujících měsících.

Obecní úřad Lukavice pořádá po roce opět pro své občany
dne 4. a 5. října 2014 dvoudenní wellnes zájezd na Slovensko do termálních lázní Velký Meder.
Strava a ubytování formou polopenze:
1 dospělá osoba od 15 ti let s dvěma vstupy do areálu lázní je 47,50
Euro.
1 senior ( od 62ti let ) a dítě od 3-15ti let se dvěma vstupy do areálu
lázní je 44,5 Euro.
Ubytování v hotelu Thermal Varga ve 2-4lůžkových pokojích
(http://www.hotelthermal.sk/velky-meder-ubytovanie-termalne
-kupalisko-slovensko-velky-meder/) . Hotel je vzdálený od lázní
pouhých 100 m.
Ostatní stravování z vlastních zdrojů nebo s využitím stravování
v areálu termálních lázní.
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jaké druhy odpadu třídí a co by chtěli u nás v obci změnit. 30. dubna
se v naší školní družině slétly všechny čarodějnice z okolí na svém
pravidelném reji.
V květnu jsme se vypravili na školní výlet do Jihlavy. Celý
rok jsme se připravovali na ekologický audit školy a obhajobu mezinárodního titulu a vlajky Ekoškola. Začátkem června jsme se dozvěděli, že jsme při auditu uspěli a titul i vlajku obhájili. Je to náš
obrovský úspěch. Školní Ekotým se 1. června vypravil na Expedici
Šumava 2014. Čekala na nás mnohá dobrodružství na rašeliništích
s králem Šumavy, na Zlaté Studně, na Churáňově. Navšítivli jsme
hrad Český Šternberk, Kašperk, hrad Rabí, park v Blatné, Kašperské
Hory, prošli se nádhernou přírodou podél řeky Vydry od Antýglu
k Čeňkově Pile, vypravili jsme se i na německou stranu Šumavy do
Nationalpark Bayerischer Wald. Třešničkou na dortu je vždy raftování na Vltavě. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli zámek Hluboká.
19. června jsme se vydali do Senátu Parlamentu České republiky, abychom slavnostně převzali titul Ekoškola. Zelená vlajka
nám zdobí budovu školy další dva roky. Je to veliký úspěch nás
všech – učitelů, provozních pracovníků a žáků naší školy a všem
patří poděkování.
V tomto školním roce jsme se naposledy sešli v pátek 27.
června nejen abychom slavnostně předali vysvědčení, ale také abychom se rozloučili s nejstaršími školáky, kteří naši školu opouštějí.
Na slavnostní předání vysvědčení byl pozván pan starosta Miloslav
Stehno a členky SPOZ – Liduška Makešová a Marie Pytlíková. Pátý
ročník v naší škole ukončilo 9 žáků. Příjemnou zprávou pro ně bylo,
že dostali příspěvek na školní potřeby od obecního úřadu ve výši
3.500 Kč. Na další vzdělávací cestě jim přejeme mnoho úspěchů.

Doprava zdarma – hradí Obecní úřad Lukavice!
Odjezd v sobotu ve 4.00 hod. od budovy obecního úřadu, návrat
v neděli kolem 22.00 hod.
Přihlášky na zájezd přijímáme nejpozději do 31. 8. 2014 u místostarostky obce Lukavice na tel. 777 670 670.
Prosíme uhraďte částku za zájezd na Obecním úřadě Lukavice paní
Mrkvičkové a to ve dnech pondělí a středa od 1. 9. do 18. 9. 2014.
S sebou župan, plavky, osuška, přezůvky k vodě, kapesné.
Doporučujeme sjednat si cestovní pojištění léčebných výloh.

Základní a mateřská
škola Lukavice

Okénko do mateřské školy

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás opět informovala o tom, co je nového
v naší základní i mateřské škole. Také ve druhém pololetí letošního roku jsme naplňovali náš školní vzdělávací program Naše škola. Zvládali jsme písmenka, násobilku, vyjmenovaná slova, shodu
podmětu s přísudkem, slovní druhy, násobilku. Získali jsme mnoho
nových poznatků. Úspěšně jsme zvládli všechny písemné práce,
všechny zkoušky i záludnosti tohoto školního roku. Dosáhli jsme
výborných až velmi dobrých výsledků.
Před Velikonocemi jsme s floristkou vytvářeli tradiční dekorace. Tvořili jsme vlastní aranži z živých květů, upekli jidáše,
namalovali kraslice, vytvořili různá velikonoční přání. Všichni si
své výrobky odnesli domů k sváteční výzdobě bytu.
Taneční obor Základní umělecké školy Slatiňany nás pozval do chrudimského divadla na své tradiční vystoupení. Na konci
dubna jsme se vypravili do jarní přírody. Zkoumali jsme okolí naší
obce, někteří žáci vytvořili anketu a ptali se občanů, jak třídí odpad,

Na konci dubna využily všechny malé i velké čarodějnice a
slunečného počasí a slétly se na školní zahradu na svůj pravidelný
rej.
V pondělí 16. června se děti ze školy společně s kamarády
ze školky 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. Už víme, že starý hrad se jen hemží 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 vskutku impozantně.
Od března 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 pátek 27. června jsme mnoho štěstí a úspěchů na další
vzdělávací cestě popřáli 17 budoucím prvňáčkům. Děti dostaly
drobné dárky od sdružení SOVA, dárky od SPOZ v Lukavici jim
předávala paní Liduška Makešová a Marie Pytlíková. Mnoho štěstí
a úspěchů dětem popřál na zahradní slavnosti i pan starosta Miloslav Stehno.
Děkujeme všem rodičům za zájem o naši školu, školku, 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.
Je konec školního roku a již můžeme bilancovat, co se nám
v tomto školním roce podařilo a co bychom mohli zlepšit. Poděkování patří našemu panu starostovi Miloslavu Stehnovi, členům
obecního zastupitelstva za podporu naší základní i mateřské školy.
Děkujeme také Sboru dobrovolných hasičů v Lukavici za spolupráci a pomoc při realizaci našeho školního vzdělávacího programu
a za podporu našich aktivit.
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Přeji všem dětem krásné prázdniny plné dobrodružství, sluníčka, her a koupání. Všem svým kolegům, našim milým čtenářům
a občanům naší obce přeji příjemnou dovolenou a pohodové letní
dny. V pondělí 1. září 2014 se těšíme na nový školní rok.
			
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
			
ředitelka

7. – Aleš Korbel, 8. – Vladimír Ježek z Mířetic
Dále bych chtěl připomenout naši mnohaletou akci, která
se koná vždy 30. dubna a to je tak zvané pálení čarodějnic. Akce
je určena jak pro dospělé, tak i pro děti. K tanci a poslechu nás
výborně doprovází kapela „Clondike“ a prodává se grilované sele.
O úspěšnosti akce hovoří i účast asi 150 platících, kdy ještě senioři
a děti mají vstup zdarma.
Po delší odmlce jsme se pokusili, a myslím, že úspěšně, obnovit turnaje v nohejbale, které mají u nás také dlouholetou tradici.
10. května se sešlo na hřišti deset trojic, které byly rozděleny do
dvou skupin, kde tři nejlepší postupovaly do finále. Po vzájemných
zápasech bylo pořadí následovné:
1. místo – Sokol Lukavice (Horák, Boček, Rožek), 2. –
SDTT Svídnice, 3. – Nasavrky, 4. – Cekov, 5. – Topol, 6. – Trojlístek Svídnice
Chtěl bych Vám popřát hezké prázdniny, nebo dovolené a budu se těšit na setkání při dalších akcích, které budeme
pořádat. Přes celé prázdniny se hraje smíšený volejbal vždy ve
čtvrtek od 18 hodin a každý zájemce je vítán. Koncem srpna by
to měl být opět turnaj v nohejbale, 14. září tradiční běh „O Lukavický kahan“, připravujeme i „Drakiádu“ a putování se sv.
Martinem v listopadu. Budeme se samozřejmě těšit také na
setkání v září v tělocvičně, buď při cvičení žen, dětí nebo při různých sportech.
Vlastislav Pilař

Intenzivní počítačový kurz: „ Senioři komunikují“,
bude realizován v obci Lukavice v termínu 8.9.-11.9. 2014
od 14.00 – 17.00/18.00 hod. v budově obecního úřadu.
Kurz je pro seniory zdarma - financován z dotačního fondu Nadace Lívie a Václava Klausových a pořádaný agenturou
LYRIXnova, o.s.)
Kdo máte, vezměte s sebou vlastní notebook ( není však podmínkou, technika bude k dispozici).
Potvrďte prosím svoji účast - tel.č. 777670670 u místostarostky.
Kapacita kurzu je omezena!

TJ SOKOL
Lukavice
Ze života Tělocvičné jednoty Sokol Lukavice
T. J. Sokol ukončil zimní sezonu hraní stolního tenisu pravidelným turnajem, který se konal začátkem března. V tělocvičně,
v zámecké zahradě se nás sešlo celkem 14 hráčů, jak místních, tak
i z okolních obcí. V příjemné atmosféře se hrálo od rána až do pozd-

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

ních hodin, soutěž probíhala ve dvouhrách a i ve čtyřhrách, kde si
spoluhráče každý vylosoval. Při závěrečném vyhodnocení každý
závodník, díky příspěvku od obecního úřadu, obdržel hodnotnou
cenu.
Pořadí ve dvouhrách:1. místo – Petr Souček, 2. – Zdeněk
Milčinský, 3. – Martin Kápička ze Svídnice, 4. – Josef Remeš, 5. –
František Kolář z Chrudimě, 6. – Ladislav Lomňančík z Výsonína,
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Dobrý den Vážení spoluobčané, chci Vás seznámit s činnosti
SDH Vížky ve druhém čtvrtletí.
Měsíc duben byl věnován údržbě techniky a kondičním jízdám nových řidičů našeho vozidla Aro 240.

Dne 27. dubna jsme připravovali dřevo na čarodějnice.
Dne 30. dubna jsme dělali dohled u pálení čarodějnic ve
Vížkách před hospodou.
Dne 10. května proběhla soutěž okrsku Miřetice pořádaná
v Bítovanech. Zúčastnilo se osm družstev mužů a pět družstev žen.
Pohodová soutěž se nezvykle protáhla kvůli problémům s časomírou. Muži skončili celkově na třetím místě a ženy na druhém místě.
Dne 31. května - O pohár starosty Nasavrk. Do této netradiční soutěže jsme nasadili dvě družstva do kategorie mužů a družstvo
žen. Muži se umístili na druhém místě,“ Vížky mix“ na třetím místě
a ženy SDH Vížky vyhrály.
Od 5. června do 8. června jsme připravovali, organizovali
a uklízeli po Dětském dnu.
Dne 7. června pro nás nastal nejdůležitější den v roce. Pořádali jsme odpoledne věnované dětem.
Tato akce je pořádaná ve spolupráci s Obcí Lukavice za podpory spolku obcí Centrum Železných hor.
Pro děti bylo od 15 hodin připraveno jedenáct soutěžních
stanovišť, na kterých po splnění úkolu vždy dostaly sladkou odměnu. Zároveň probíhaly ukázky hasičské techniky. Dvanáct proudů
stříkajících na rybník, požární útok družstva žen, zásah na hořící
objekt a na závěr děti shazovaly plechovky vodním proudem. Celý
den byl provázen reprodukovanou hudbou. Díky darům od sponzorů, firmám Merit spol. s r. o. Slatiňany, Tesařství Jan Sobotka,
Hospoda na Vížkách, jsme mohli všem dětem dát, jako již tradičné
limonádu, párek a drobné dárky zdarma. Jelikož nepršelo, tak se
celé odpoledne povedlo.
Počasí při pořádání akcí konaných pod širým nebem hraje
nejdůležitější roli. Letos nás opět napínalo až do konce, jestli se
podaří posekat a odvézt trávu z louky v Loučkách. Musím touto cestou poděkovat společnosti J + V s.r.o. Lukavice za pomoc. Všechno
stihli, jak slíbili. Když jsme najížděli na louku připravovat, tak proti
nám odváželi poslední balíky sena.
Dne 21. června se družstvo žen zúčastnilo oslav 130. výročí
založení SDH Orel. V netradiční soutěži se ženy umístily na druhém místě.
Dne 5. července soutěžila družstva žen a mužů O pohár starosty obce Ctětín. Na této soutěži se saje požární stříkačkou přímo
z vodního zdroje. Letos jsme tam jeli obhajovat loňské první místo.
To se bohužel nepovedlo. Muži obsadili druhé místo, Vížky mix
páté místo a ženy druhé místo.
Dne 12. července se dvacetjedna našich členů zúčastnilo
oslav 110. výročí založení SDH Lukavice. Na soutěži pořádané při
této příležitosti startovali muži i ženy. Délka trati byla pro všechny
stejná. Muži se umístili na sedmém místě a ženy na čtvrtém místě.
Závěrem této zprávy děkuji všem členům i nečlenům SDH
Vížky za čas věnovaný přípravě a průběhu Dětského dne.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
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Dobrý den vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s naší činností v rámci jarní sezóny.
První závody, kterých jsme se zúčastnili, byl na konci dubna memoriál ve Skutči. Zde jsme soutěžili v požárních dvojicích a požárním
útoku. Soutěžní sezónu jsme začali výborně, neboť družstvo mladších obsadilo 1. místo z 16-ti družstev, i špunti zabojovali a obsadili
krásné 4. místo a taktéž družstvo starších obsadilo 4. místo.
Pak už jsme se plně věnovali tréninku na okresní kolo.
Letos se konalo 24. - 25. 5. v Chrudimi na stadionu. Po příjezdu všech družstev proběhl slavnostní pochod a nástup, při kterém jsme si mohli vyzkoušet atmosféru, jaká probíhá na vyšších
postupových kolech. I přes nepřízeň počasí kdy jsme se koulovali
kroupami, se družstvo mladších umístilo na krásném 3. místě, špunti byli na 11. místě z 22družstev a starší obsadili 4. místo z 19 družstev.
Okresní kolo vyhrálo družstvo ze Skutče a postoupilo do
krajského kola. Byli jsme požádáni o podporu Skutče a naši 2 závodníci Denisa Sedláková a Zdenek Zástěra běželi v barvách Skutče
na krajském kole v Přelouči. Družstvo Skutče obsadilo na krajském
kole 7. místo.
Zdenek Zástěra zároveň reprezentoval chrudimský okres
na krajském kole v přeboru jednotlivců v běhu na 60m překážek.
Navázal na vynikající výsledky Patrika Zástěry a Marka Sudy
z předchozích let a poprvé se nám podařilo prolomit magickou hranici a postavit se „na bednu“… Zdenek Zástěra přivezl medaili za
3. místo v krajském kole.
Během sezóny se také pravidelně zúčastňujeme závodů ligy
na 60m, kde obsazujeme přední příčky - Markéta Dibelková a Patrik
Bakeš jsou na předních pozicích ve svých kategoriích.
Na konci soutěžní sezóny jsme si udělali pořádnou oslavu a
už se těšíme na podzimní část.
12. července jsme si připravili několik ukázek na oslavy 110
let založení sboru.
Nejmenší z nás nacvičili vyproštění dítěte a psa z hořícího
domu a následné uhašení. Ještě jsme předvedli ukázku štafety požárních dvojic v provedení mladšího a staršího družstva a nakonec
požární útok.
Ukázky se velmi líbily a my jsme měli velkou radost za sklizený potlesk a ocenění našeho úsilí při přípravě a tréninku.
19. – 22. 7. jsme již tradičně vyrazili na skautský srub do
Jičína. Užili jsme si spoustu legrace, zahráli hodně her, jak na hřišti,
tak v lese - ať to byly kuličky, ringo, vybíjená, fotbal, pašeráci, ale
bavilo nás i navlékání korálků, disko a karaoke. Super byl i výlet
na hrad Kost, kde si paní průvodkyně pro nás připravila během výkladu vědomostní soutěž. Poslední den jsme zakončili pudinkovou
válkou a palačinkovou večeří.
Všem přejeme hezký zbytek léta, hodně odpočinku a sluníčka
Za mladé hasiče Zdena Doležalová

Dobrý den vážení spoluobčané,
Chtěl bych Vás seznámit s činností dorostu za první pololetí
letošního roku.
Přípravu na letošní sezonu jsme začali poměrně brzy, jen co
přešly vánoční svátky a proběhly poslední lekce tanečních. Až do
března jsme jezdili do „tunelu“ aneb do sokolovny v Pardubicích,
kde je 100 m krytá tartanová dráha. Sem se každý pátek sjížděli
dorostenci a dorostenky z celého chrudimského okresu, kde se jim
věnovali profesionální trenéři a ladili fyzičku, techniku běhu i techniku překonávání překážek. V dubnu počasí přálo a mohli jsme již
trénovat za hasičárnou a v květnu začaly první závody.
Na soutěžení sezonu se povedlo sestavit družstvo dorostenek v lukavických barvách a kluci běželi letošní sezonu v barvách
dorostenců ze Zbožnova.
S dorostenkami jsme vyrazili na první ostrý závod do Bítovan na okrskové kolo dospěláků, kde obsadily 3. místo. Týden
na to následovalo okresní kolo dorostu, kde dorostenky obsadily
vynikající 1. místo a právo postupu do krajského kola. Krajské kolo
se konalo v průběhu června, takže byl prostor ještě na další trénink
a ladění nejen za hasičárnou, ale i trénink štafety 4x100m ve Skutči
na stadionu. Celkový čas, dřina, úsilí i modřiny se povedlo zúročit
na krajském kole, ze kterého holky přivezly medaile za 3. místo.
Tímto třetím místem vyrovnaly nejlepší výsledek předchozí generace dorostenek (kolem Miši a Terezy Truncových, Anety Strnadové, Elišky Dubské.. ), které také přivezly 3. místo z krajského kola
ve Dvoře Králové.
A kdo vlastně běžel letos za dorostenky: Zuzana Součková,
Dominika Pecková, Kamila Truncová, Denisa Sedláková, Denisa
Drahokoupilová, Jitka Stehnová, Maruška Jánová, Lucka Boháčová, Nela Čermáková.
Zpět k našim současným dorostencům Markovi Sudovi
a Zdeňkovi Zástěrovi, kteří běželi v barvách Zbožnova. Dorostenci
ze Zbožnova vyhráli v květnu okresní kolo. V červnu krajské kolo
dorostu rovněž vyhráli a přivezli si domu medaile za první místo
v kraji.
Marek Suda i Zdeněk Zástěra se Zbožnovem jeli v červenci
reprezentovat náš Pardubický kraj na mistrovství České republiky
v kategorii dorostu do Brna (Marek jako závodník, Zdeněk jako 8.
člen družstva-náhradník). Mistrovství bylo živě přenášeno v televizi
na internetu a s napětím jsme tak mohli sledovat jejich super výkony, které vedly k celkovému druhému místu v republice. Můžeme
tedy říci, že Marek Suda i Zdeněk Zástěra jsou vícemistry ČR v
kategorii hasičského dorostu pro rok 2014 a můžeme být na ně patřičně hrdí.
Chtěl bych poděkovat Tomáši Sudovi, který nás vozil na
všechny tréninky a závody a Vlastě Zástěrové za pomoc s vedením
družstva.
Za hasičský dorost Jirka Čechlovský

Odměnou nám všem byly rozesmáté dětské tváře,uznání
a poděkování dospělých.
Za Sdružení občanů Výsonína Jana Louvarová

Sbor pro občanské
záležitosti
Druhé čtvrtletí
Beseda se seniory - hezké odpoledne prožili senioři 12.4.
v restauraci Na Křižovatce k poslechu a tanci hrála dechová hudba.
Vystoupení taneční skupiny Besta bylo nádherné.
Vítání občánků: 26.4. jsme na obecním úřadu slavnostně
přivítali a do společenské kroniky naší obce zapsali jména nových
občánků: Tadeáš Jinoch- Výsonín, Edita Bendlová- Loučky, Barbora Štarhová - Lukavice, Sofie Janečková- Výsonín.
Slavnostní ukončení školního roku v základní škole za
přítomnosti pana starosty a členek Spozu, byli vyhodnoceni žáci
s nejlepším prospěchem, nejlepší sportovci a všichni sběrači pomerančové kůry. Z pátého postupného ročníku odešlo devět žáků
k dalšímu studiu na Základní škole ve Slatiňanech.
Mateřská škola - téhož dne odpoledne byla uspořádána
v mateřské škole zahradní slavnost. Předškoláci předvedli všem přítomným pásmo písniček a říkanek a odpověděli na různé otázky.
Všechny tak přesvědčili, že jsou schopni po prázdninách nastoupit
do školy. Na závěr se opékaly buřty.
Životní jubilea - Hana Bláhová, Dagmar Čechlovská,
Jiřina Pytlíková - Výsonín, Eva Pytlíková - Výsonín, Hana Seidlová,
Alena Bednářová, Jaroslav Kučera, Vlasta Drášilová, Antonín Koudelka, Vlastimil Doležal, Jaroslav Sokol, Jaroslav Šustr, Jan Šustr,
Marie Pytlíková - Výsonín, Milada Tlustošová, Marie Mrkvičková,
Jiří Rohlík, Johana Profousová - Radochlín.
Všechny jubilanty členky Spozu navštívily s dárkovým
balíčkem a přáním pevného zdraví a spokojenosti.
L. Makešová

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
PODĚKOVÁNÍ
Sobota 21.června byla nejen prvním letním dnem,ale i velkým svátkem pro děti i dospělé z Výsonína i širokého okolí.Konal
se zde totiž tradiční Pohádkový les, kterého se letos zúčastnilo přes
devět stovek malých i velkých návštěvníků.
Poděkování patří více než stovce účinkujících,kteří ztvárnili
postavičky z nejrůznějších pohádek,ale i mnoha dalším obětavým
lidem,jenž pomáhali tuto akci připravit a uskutečnit.
Děkujeme rovněž sponzorům,kteří přispěli různým způsobem na naše pohádkové odpoledne a stali se tak jeho nedílnou
součástí.
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