červenec/2015

zprávy
OÚ Lukavice

7. Vykonávání svatebních obřadů ve správním obvodu Obce Lukavice a stanovení časového úseku
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Změnu č. 1 ÚP Lukavice a odkládá jednání do roku 2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP (Svážíme bioodpad z obce
Lukavice)

Vážení občané,
nastal čas prázdnin a dovolených. Dovolte mi, abych Vám
popřál krásné léto, hodně sluníčka, pohody a mnoho nových zážitků
z dovolené či prázdnin.
Miloslav Stehno, starosta
V měsících červenec až říjen 2015 bude realizována oprava komunikace do průmyslové zóny firmou HOLD s.r.o., Orel.
Po dohodě s JEDNOTOU Hlinsko a jejím finančním přispěním
bude provedena úprava prostranství před prodejnou potravin v Lukavici. Oprava komunikace ve Výsoníně bude provedena o prázdninách firmou M-SILNICE a.s., Chrudim. Probíhá výběrové řízení
na dodavatele kompostérů a dalších věcí souvisejících s projektem
„Svážíme bioodpad z obce Lukavice“. Domovní kompostéry budou
na základě smlouvy o výpůjčce dodány zdarma do každého čísla
popisného. Na základě jednání se Státním pozemkovým úřadem,
Pobočka Chrudim, máme možnost zařadit naší obec do projektu
pozemkových úprav. Pokud máte jako majitelé pozemků problém
se zpřístupněním vašich pozemků, bylo by dobré podat žádost prostřednictvím OÚ v Lukavici, nebo přímo na Státním pozemkovém
úřadě, Pobočka Chrudim. Bližší informace o pozemkových úpravách a vzor žádosti viz článek níže.
Miloslav Stehno, starosta

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne
18. 6. 2015 ve Výsoníně
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji
v roce 2015
2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných
hasičů z rozpočtu Pardubického kraje 2015
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
4. Rozpočtové opatření č.1/2015
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2012121/VB/1,
Lukavice
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Smlouvu, navrženou Městem Slatiňany, o plnění školní docházky v ZŠ Slatiňany
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rozhodnutí č.15239594-SFŽP o poskytnutí podpory na akci
„Svážíme bioodpad z obce Lukavice“ z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 22. 5.2015 v Lukavici

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 29. 6. 2015 v Lukavici

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Prodej pozemku st.p.83/2 v k.ú.Lukavice o výměře 50 m²
2. Záměr obce Lukavice o odkoupení části pozemkové parcely
950/1 v k.ú.Lukavice
3. Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích
z rozpočtu Pardubického kraje
4. Opravu komunikace do průmyslové zóny firmou HOLD s.r.o.
5. Dodatek č.2 ke smlouvě č.0-25/2011 na zajištění svozu, třídění,
recyklace a odstranění komunálního odpadu
6. Pozvánku na valnou hromadu VaK Chrudim 16.6.2015 od 10.00
hodin - nominace pana starosty Miloslava Stehna

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2014
2. Účetní závěrku obce za rok 2014
3. Účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Lukavice a výsledek hospodaření ve výši 1364,48 Kč převést
do rezervního fondu
4. Oprava komunikace ve Výsoníně firmou M-SILNICE a.s.
5. Odkup pozemkové parcely 950/1 v k.ú.Lukavice o výměře 218 m²
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Pozemkové úpravy jako základní nástroj obnovy
venkova a krajiny

Žádost o řešení scelení a zpřístupnění pozemků na LV: v k. ú.:
v rámci komplexních pozemkových úprav
Žadatel (vlastník pozemků):
Jméno a příjmení:
Adresa:
Katastrální území:
Čísla parcel (číslo listu vlastnictví):
Důvod žádosti:
Nepřístupné pozemky v rozsahu parcel:
Telefon, email:
Datum:
Podpis žadatele:

Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků,
jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají
pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost
a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, životního prostředí,
ochranu a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability
krajiny. Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. ze dne
21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Realizace pozemkových úprav úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy venkova. Tento motivuje obyvatele venkova
k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy, ale i vlastními
silami snažili o harmonický rozvoj hodnotného životního prostředí,
udržování kulturních hodnot krajiny a o rozvoj ekologického hospodaření. Neopominutelná je proto související realizace tvorby
krajinných programů, jako např. úprava vodohospodářských poměrů, obnova toků a nádrží, budování protierozní a povodňové ochrany území, systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů,
obnova remízků nezbytných pro život drobné zvěře, zajištění lepší
prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední
míře dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu. Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro
rozvoj venkova.
Výsledkem pozemkových úprav je kromě uspořádání majetkově-právních vztahů v dané obci i nová digitální katastrální mapa.
Oproti ostatním mapovým dílům je každý lomový bod této mapy
již přesně dán svými souřadnicemi. Lze jej proto s vysokou přesností jednoznačně vytyčit v terénu. Digitální mapa, vzniklá formou
pozemkových úprav, je vyhotovena na podkladu měření v terénu a
revize bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Odpovídá tedy skutečnosti a je aktuální. Výsledky pozemkových úprav
slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad
pro územní plánování. Zpravidla zahrnují jedno katastrální území
(nebo více), mimo zástavbu a lesní pozemky. V rámci pozemkových
úprav je možné vypořádat spoluvlastnictví a vyřešit duplicitní zápisy vlastnictví v katastru nemovitostí.
Pozemkový úřad na své náklady zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby
vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně
nebo přechodu vlastnických práv. Po projednání se zastupitelstvem
obce a sborem zástupců vlastníků také stanoví s ohledem na potřeby vlastníků a se zřetelem na finanční zajištění postup realizace
navržených společných zařízení a dalších opatření plynoucích ze
schváleného návrhu. Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí.

Základní a mateřská
škola Lukavice
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi prosím, abych vás seznámila s některými akcemi, které proběhly v naší škole. 1. dubna jsme pozvali do školy
floristku. Děti si za její pomoci vytvářely velikonoční dekoraci
z živých květin. Na dalších stanovištích si děti mohly vyrobit
velikonoční přání, netradiční zápichy, tvořily a pekly jidáše,
zdobily vajíčka. V polovině dubna jsme se vypravili do chrudimského divadla na představení O kocouru Mikešovi. Na konci
dubna jsme se vydali do nádherně rozkvetlé jarní přírody. Na
stanovištích jsme plnili nejrůznější úkoly, poznávali rostliny
i živočichy, už víme, jaký je rozdíl mezi faunou a flórou, živou a
neživou přírodou. Vnímali jsme i jarní vůně lesa, polí a luk. Na
konci dubna jsme v chrudimském divadle obdivovali vystoupení
tanečního oboru ZUŠ. V květnu jsme začali jezdit na plavecký
výcvik. Na konci května se vypravil školní Ekotým na osmidenní Expedici Šumava 2015. Pomyslnou třešničkou na dortu byl
ekovodácký pobyt na Vltavě. V polovině června se všichni žáci
školy vydali na školní výlet. Vypravili jsme se do renesančního
města Litomyšl. Zdejšími pamětihodnostmi nás prováděl rytíř Toulovec. Konec školního roku se kvapem blížil. Do školy
jsme pozvali členky SPOZ v Lukavici, paní Lidušku Makešovou
a Marii Pytlíkovou. Pozvání přijal i pan starosta Miloslav Stehno. Slavnostně jsme ukončili školní rok a popřáli mnoho úspěchů na druhém stupni našim třem žákům pátého ročníku. Pan
starosta popřál všem dětem krásné prázdniny.
V tomto školním roce byla naše škola zapojena do několika
projektů EU. Pro žáky jsme získali 8 nových dotykových notebooků, pracovníci se vzdělávali v oblasti informačních technologií. Uspěli jsme s grantovým projektem Tajemná příroda.
Dvě učitelky se zúčastnily zahraničních stáží. Jedna probíhala
v únoru ve španělské Valencii a druhá v květnu v holandském
Utrechtu.
V rámci výzvy č. 56 nám byl schválen projekt Naše škola
v Evropě, kdy propojíme vzdělávání, čtenářství, výuku cizích
jazyků v zemi maltézských rytířů a environmentální výchovu.

Cílem pozemkových úprav je:
• obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným
zájmem s důrazem na zvýšení kvality života na venkově
• zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům
• bnovení zanedbané a poničené krajiny, zvýšení její prostupnosti
• ochrana půdy, vody a bioty jako veřejných statků
• obnovení a digitalizace zastaralé evidence katastru nemovitosti
• částečné či úplné dělení, scelení a úprava hranic původních parcel
do nového digitálního stavu katastru jak vlastníkům, tak případně
uživatelům
Lenka Křičenská, Státní pozemkový úřad, Pobočka Chrudim

Školní Ekotým
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Školní Ekotým se zúčastňuje různých ekologických aktivit,
členové monitorují spotřebu elektrické energie a vody ve škole,
množství zbytků ve školní jídelně a sledují také teplotu ve třídách. Monitorují množství a druhy odpadu, který ve škole vzniká. Vědí, kam se odváží a co se s ním dále děje. Vědí, že odpad
se nesmí pálit. Ekologie je důležitá pro každého člověka a v naší
škole tvoří jeden ze základních pilířů školního vzdělávacího programu.

V červnu jsme se v rámci oslav Dne dětí vypravili na chrudimské letiště, kde pro nás vojáci připravili bohatý a perfektně
zorganizovaný program s ukázkami jejich práce. Na stanovištích
jsme si mohli vyzkoušet střelbu, seznámili jsme se se základy
poskytování první pomoci, zhlédli ukázky výcviku vojáků, boje
muže proti muži. Den si děti opravdu užily. Na konci měsíce
června jsme se vypravili na zříceninu hradu Žumberk. A pak nás
už čekala zahradní slavnost, kde jsme se slavnostně rozloučili
s 18 budoucími prvňáčky. Slavnost ozdobily svojí přítomností
členky SPOZ v Lukavici – paní Liduška Makešová a Marie Pytlíková. Popřáli jsme všem budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů na jejich vzdělávací cestě.
Přeji všem pracovníkům Základní školy i mateřské školy
v Lukavici příjemnou dovolenou, všem dětem krásné prázdniny
plné sluníčka, dobrodružství, her a příběhů se šťastným koncem
a všem čtenářům nádherné léto.

Na Šumavě jsme si opět vyzkoušeli žít tak, jak žili naši předkové, v souladu s přírodou, uprostřed hlubokých a tajemných
lesů, kde se po bezedných rašeliništích procházel král Šumavy.
Chovali jsme se ekologicky, i když se na nás nikdo nedíval.
Ekotým bude v příštím roce znovu obhajovat titul Ekoškola. Nebude to vůbec snadný úkol. Budeme se zabývat vodou,
hospodařením s všudypřítomnými odpady ve škole a obci, jejich ekologickou likvidací, budeme monitorovat kvalitu ovzduší
v naší obci, znečišťování ovzduší lokálními zdroji a neekologickým spalováním odpadů.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

TJ SOKOL
Lukavice
T.J. Sokol Lukavice ve spolupráci s OÚ Lukavice
pořádá

13. září 2015

již 29. ročník silničního běhu
„O lukavický kahan“

Okénko do mateřské školy
Začátkem dubna jsme se vypravili na návštěvu Policie ČR
v Chrudimi. Seznámili jsme se s prací policistů, zhlédli ukázky jejich práce. Předvedli nám vypátrání a zadržení pachatele,
ukázali nám zbraně, hledali jsme stopy, které pachatel zanechal,
zajišťovali je. Celé dopoledne pro nás bylo velice zajímavé. Zjistili jsme, že práce policistů je opravdu velmi náročná. V chrudimském divadle jsme zatleskali pohádce O kocouru Mikešovi
a také krásnému vystoupení tanečního oboru ZUŠ ve Slatiňanech. Vypravili jsme se na pěší výlet do chatové oblasti Doly a
do Bítovan. Na konci dubna jsme se všichni slétli na naší školní zahradě, kde jsme se společně pobavili, pohráli, zasoutěžili
jako správné malé čarodějnice a malí čarodějové. Na závěr jsme
si nad čarodějným ohněm opekli buřtíky. Na konci dubna přijal
náš divadelní soubor Lukavánek pozvání do Slatiňan, kde děti
vystupovaly na Festiválku.
V květnu do naší školky přijelo divadlo. Viděli jsme představení Jejda, strašidýlka. Společně s žáky základní školy jsme
zahájili předplavecký výcvik v chrudimském bazénu. Navštívili
jsme divadelní představení v Chrudimi a na konci měsíce jsme
se vypravili na výlet na Kunětickou horu a do Častolovic.

Starty jednotlivých kategorií jsou:
09:30 - chlapci / dívky do 6 let (délka trati 350m)
10:00 - chlapci / dívky do 10let (délka 770m)
10:20 - chlapci / dívky do 15let (délka 2km)
10:50 - junioři, ženy do/nad 35 let (délka 3,5km)
10:50 - muži do 35,45,55,65,nad 65 (délka 7km)
Presence je v budově obecního úřadu. Konec prezence 15min před
startem dané kategorie.
Všichni závodníci žákovských kategorií obdrží věcné ceny a diplom, první tři i medaile. V kategoriích dospělých obdrží prvních
5 závodníků věcné ceny.
Těšíme se na Vaši účast a budeme rádi, když pozvete i své přátele.
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Dlouho a s velkým zájmem očekávaný župní přebor v lehké
atletice se konal 18.5.2015 v Ústí nad Orlicí. Na tento závod se
děti velice těší, nejvíc na cestu vlakem. V letošním roce T. J.
Sokol Lukavice vyslala zatím asi nejpočetnější skupinu borců a
to celkem 10 dětí, které soutěžily v pěti kategoriích, a to za předškoláky chlapce Honzík Štverák, Kubík Čermák a Lukášek Mrázek, za mladší žáky I. Rosťa Groulík, Radim Biňovec a Honzík
Mrázek, za mladší žákyně I. Andrejka Chmelenská a Kristýna
Štveráková, za mladší žákyně II. Johanka Groulíková a za starší
žáky III. Dominik Chmelenský. Závodu se jako nehrající kapitán
účastnila i Eliška Bízová, která fandila a podporovala družstvo.
Soutěžilo se v atletickém čtyřboji a celého závodu se zúčastnilo
skoro 200 dětí z Východočeské župy Pippichovy a počasí přálo.
Všichni závodníci i závodnice dosáhli dobrého umístění ve velké konkurenci závodníků. Podařilo se získat i stříbrnou medaili,
kterou vybojoval Rosťa. Za absolvování závodů a dodržování
pravidel fair play je nutné dáti odměnu. Tu děti dostaly v podobě
čokoládové medaile od své cvičitelky a také v podobě návštěvy
krytého bazénu v Ústí nad Orlicí.
Na závěr bych ráda poděkovala všem svým kolegům cvičitelům, s. Světlaně Hoffmannové, která pomáhá při hodinách,
trénink na svých hodinách umožňuje b. Buřil ze Slatiňan a b.
Matějka z Chrudimi. Dětem, které pravidelně cvičí a vynakládají velké úsilí při nácviku závodních sestav, chtějí se účastnit
závodů a porovnat svoje síly a dovednosti. Děkuji rodičům sokolíků, že podporují děti v jejich sportovní činnosti, že máme
nejen úspěchy, ale i spoustu hezkých zážitků a skvělou partu.

Mladší žáci a předškoláci T.J. Sokol
Lukavice
Jaro je ve znamení soutěží pořádaných organizacemi České
obce Sokolské. Župní přebor ve všestrannosti se konal Vysokém Mýtě 18.dubna. Soutěže se zúčastnili a kvalifikační předpoklady splnili tito závodníci. Kubík Čermák, Honzík Štverák
pro předškolní děti, Andrejka Chmelenská pro mladší žákyně
I. Rosťa Groulík pro mladší žáky I. Johanka Groulíková pro
mladší žákyně II. Je to velmi náročný závod zahrnující široké
spektrum disciplín z gymnastiky, atletiky a také plaván. Účast
závodníků byla hojná celkem 120 dětí. Tento závod důkladně
prověřuje nejen nadání závodníka, ale i píli a vytrvalost ve vlastním zdokonalení a rozšíření dovedností. Píle, kterou děti vynaložily při cvičebních hodinách a trénincích přinesla své ovoce.
Z přeboru jsme přivezli dvě medaile, Johanka vybojovala bronzovou pozici v atletice a Rosťa získal první místo ve všestrannosti
a zároveň postoupil do celorepublikového kola, kde obsadil celkové 13. místo. Kubík Čermák obsadil velice hezké čtvrté místo.
Pro Honzíka Štveráka a Andrejku Chmelenskou to byly první
větší závody, podali oba pěkné výkony a je jasné, že z nich vyrostou dobří závodníci.
Malou cenu Nasavrk. T.J. Sokol Lukavice reprezentovali,
Rosťa Groulík a Johanka Groulíková, oba závodníci se výborně
umístili, Rosťa vybojoval první místo a Johanka druhé ve své kategorii, odměnou jim byly kromě hezkých zážitků i pěkné ceny.
Těšíme se, že příští rok pojedou i další sokolíci z naší jednoty a
oslaví takto pěkně výročí osvobození naší země.

Za T. J. Sokol Lukavice Petra Groulíková - cvičitelka

Dětský den v Lukavici
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Dětský den jsme pořádali 31.5.2015 a byl na téma „Olympijské hry“. Všichni jsme byli stylově oblečeni, čímž chci všem,
kteří pomáhali poděkovat, že si sehnali kostýmy. Bez nich by to
nebylo ono.
Měli jsme 7 soutěžních disciplín: chůze po kladině, běh 50
m, jízda na koloběžce, hod oštěpem, vrh koulí, házení šipek
a míčků. Děti dostaly u vstupu kartičku se jménem a sbíraly

na ni razítka. Za 14 razítek si mohly vylosovat výherní číslo, ke
kterému patřila již cena. Systém odměňování jsme letos změnili
a ohlasy byly více než pozitivní. Bylo to prostě o náhodě a ne
o tom, že starší děti jsou rychlejší a na ty menší už toho moc
nezbyde.
Pro děti jsme postavili trampolínu a skákací hrad, takže zábavy bylo víc než dost. Poprvé jsme také vyzkoušeli nafukovací
koule, které měly u dětí velký úspěch.
Počasí nám přálo a bylo krásně, takže myslím, že jsme
si všichni odpoledne plné her a zábavy užili. Všem moc díky za
pomoc!!!

kavice B) a parta s věkovým průměrem více jak třicet let (Lukavice
A). V základním kole měli navrch mladíci když obsadili 4. místo,
zatímco „stará parta“ skončila devátá.
V druhém kole se pořadí obrátilo a družstva skončila na 8.
a 2. místě takže souboj mezi našimi družstvy skončil nakonec nerozhodně.
Další soutěží s naší účastí bylo 16.5. okrskové kolo v PS,
které pořádal SDH Výsonín u nás na sportovišti. Do soutěže jsme
nasadili dvě družstva žen a jedno mužů. Ženy obsadily 2. a 4. místo,
muži skončili 3.
Na okresní kolo v PS, kam měla možnost postupu všechna
zúčastněná družstva žen, se vydalo reprezentovat okrsek Miřetice
družstvo žen Lukavice B. Děvčatům se podařilo vybojovat třetí místo, což je zatím nejlepší umístění tohoto týmu v okresním kole!
V průběhu čtvrtletí pak mladší družstvo mužů absolvovalo
soutěže v Holicích, Dašicích, Třemošnici, Moravanech, Cholticích
a v Horce. Zadařilo se např. v Dašicích odkud přivezli kluci 5.místo, nebo v Moravanech, kde skončili 12. z celkových 38 družstev.
Průběžně se kluci vždy umisťují v první polovině startovního pole.
Děvčata se mohou pochlubit třetím místem v ligové soutěži
v Brčekolech a také vítězstvím v noční soutěži v Horce.
Musím také zmínit Ligu okresu Chrudim v PÚ, která odstartovala první květnový víkend, a které se naše družstva dlouhodobě účastní. V průběžném pořadí jsou muži Lukavice na 3. místě
se ztrátou 15. bodů na vedoucí SDH Výsonín, v kategorii žen je
družstvo Lukavice zatím na 6. příčce.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na soutěž O pohár starosty
obce Lukavice, kterou pořádá náš sbor 22.8.2015 od 13:00 na sportovišti u hasičské zbrojnice. Soutěž je součástí Ligy okresu Chrudim
v PÚ. Přijďte fandit a podpořit naše závodníky v jejich výkonech!
Za SDH Milan Bleha

Pavla Janečková

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Sbor dobrovolných hasičů Lukavice Vás zve

22. 8. 2015 od 13.00 hod.
na 16. ročník soutěže

O pohár starosty obce
Sbor dobrovolných hasičů Lukavice Vás zve již na

6. ročník dětské hasičské soutěže

o Trofej lukavického vodníka
která se koná 20. září 2015 od 9.00 u hasičárny.
Soutěžit se bude v disciplínách:
- běh na 60m překážek
- štafetě požárních dvojic
- požárním útoku
Přijďte povzbudit mladé hasiče. Těšíme se na Vás.

Vážení čtenáři,
sportovní hasičská sezóna je již v plném proudu takže převážně o požárním můj dnešní příspěvek.
V minulém článku jsem avizoval účast družstev našeho sboru na nultém ročníku Memoriálu bratří Šťovíčků, který 5.4. pořádal SDH Svídnice. Do soutěže postavili celkem tři družstva, jedno
družstvo žen a dvě družstva mužů. Ženám se podařilo obsadit celkově třetí místo. U mužů to byl skoro souboj generací, nastoupili
proti sobě totiž družstvo mladíků z dorostu (letos označené jako Lu-
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Vážení spoluobčané,
Práce s malými hasiči to není jen sportovní sezóna, ale celoroční činnost.
V zimních měsících, kdy se nedá venku trénovat, jsme kreslili obrázky s hasičskou tématikou „Co dětí vidí pod pojmem
hasiči“ – už to není jen hasičské auto u požáru, ale autonehody,
povodně, vichřice, slaňování nebo záchrana zvířat. Některé obrázky jsme zaslali do soutěže s názvem ,,Požární ochrana očima
dětí“, kde jsme měli úspěch nejen v okresním kole, ale dokonce
Markéta Dibelková zvítězila se svou kresbou i v kole krajském.
Během února a března jsme úspěšně splnili 12 odznaků odbornosti, při kterých děti prokazují své znalosti z odborností
strojník, preventista, kronikář a další.
V dubnu jsme sbírali starý papír, kterého se nasbírala pěná
kupa – celý valník a bylo toho celkem 1.130kg.
Na jaře probíhají zkoušky na vedoucí a instruktory, pro
„odrostlé děti“ a hlavně pro ty, kteří chtějí dál pracovat a
pravidelně pomáhat na schůzkách s dětmi. Zkoušky se nezaměřují jen na pravidla a soutěžní disciplíny, ale na znalost stanov a
organizace spolku hasičů (SHČMS), pedagogiky, psychologie,
bezpečnosti práce, praktické zdravovědy aj. Letos úspěšně složili zkoušky 3 noví instruktoři: Denisa Drahokoupilová, Dominika
Pecková a Zdeněk Zástěra.
Ale samozřejmě jsme se i pilně připravovali a trénovali jednotlivé disciplíny na sportovní sezónu.
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
3. místo, v kategorii mladší také 3. místo.

Hasičský dorost – SDH Lukavice
Vážení spoluobčané,
činnost a příprava dorostu se prolíná s činností, kterou popisovala Zdena, jednak pro věkový překryv závodníků nebo že
většina dorostu pomáhá jako instruktoři mladých hasičů. Chtěl
bych Vás tedy seznámit se soutěžní částí a výsledky.
Okresní kolo dorostu se konalo v Otradově společně
s okresním kolem dospělých. Byť byla soutěž na jednom místě,
tak výsledky se počítají zvlášť z důvodu věku závodníků i jiných
disciplín. Dorostu se do okresního kola započítávají výsledky
závodu požární všestrannosti, který se běhá na podzim a z jarní
části testy z teorie, 100m překážek a dvojboj. Kategorie dorostu
pro jednotlivce se dělí na 3 podkategorie dle věku a mají i jiné
překážky či váhu nářadí. Mladší dorost se prolíná s mladými hasiči a závodníkům je 13-14let, střední dorost je 15-16let a starší
dorost je 17-18 let. V kategorii mladších dorostenek startovala
Adéla Milčinská a obsadila 2. místo, ve středních dorostenkách
Míša Šlitrová byla na 1. místě a ve středních dorostencích Zdeněk Zástěra obsadil 2. místo.
Krajské kolo se konalo 14. června 2015 v Lanškrouně na novém stadionu Tomáše Šebrleho. Opět se závodilo v kategoriích
dorostenek a dorostenců a v námi sledované kategorii jednotlivců. Na rozdíl od okresního kola se do výsledků započítávají
pouze disciplíny běh na 100m, dvojboj a testy - závod požární
všestrannosti se na krajském kole neběží. Na start závodu se postavila Míša a Zdeněk, Aďa byla bohužel nemocná. V konkurenci nejlepších hasičských jednotlivců z celého pardubického kraje
obsadil Zdeněk 4. místo v kategorii středního dorostu a Míša
6. místo v kategorii středních dorostenek.

10. května nás čekala první soutěž v lize na 60 m, která se
konala na tartanové hřišti, rovněž ve Skutči. V jednotlivých kategoriích jsem se umístili takto: 3. místo Honza Pytlík, 4. místo Tomáš Vašák, 7. místo Milan Pytlík, 11. Markéta Dibelková,
13. Simona Drahokoupilová.
23.-24.5. května proběhlo okresní kolo hry Plamen, které
se konalo ve Slatiňanech, soutěží se 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, ale bohužel
ne všechno vždycky vyjde mladší měli velkou šanci na výhru,
ale bohužel i jedna disciplína dokáže rozhodnout o celkovém
pořadí.V kategorii mladších jsme obsadili 7. místo, špunti byli
16-tí z 27 družstev. Velmi milé překvapení bylo umístění družstva starších, protože z podzimního kola šli s velkým deficitem,
protože byli až 11-tí. Ale dali do toho všechny síly a skončili na
super 4.místě z celkem 17. družstev.
21. června si naše družstva jela spravit chuť na pohárovou
soutěže do Krouny, kde se soutěžilo v disciplíny štafeta požárních dvojic a požárním útoku. A opravdu se nám dařilo. Družstvo mladší obsadilo celkově 1. místo a odvezlo si i putovní pohár, špunti 14. místo a starší krásné 3. místo.
Poslední červnový pátek jsme se sešli, abychom společně
oslavili úspěšný konec jarní části sportovní sezóny. A opravdu
jsme si to užili.
Poslední akcí, které jsme se zúčastnili, byla 2. července sedmá propagační jízda SHČMS název: ze sjezdu na sjezd. Jízda
historických vozidel propagovala konání 5. celorepublikového
sjezdu SHČMS (v Pardubicích). Tato propagační jízda měla také
zastávku v Lukavici, kde mladí hasiči předali upomínkové předměty na Lukavici a sbor obdržel stuhu k praporu.
Nyní jsou před námi letní prázdniny, při kterých jedeme na
konci července na 6-ti denní 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 Zdeňka Doležalová.

		
		

Přeji Vám hezké prázdniny a dovolené
za hasičský dorost Jirka Čechlovský

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
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Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Konec března a začátek dubna byl pro nás ve znamení školení a oprav
techniky. 27. března a 17. dubna se v Lukavici v hasičské zbrojnici
školili členové jednotek a 28. března obsluhy motorových řetězových pil.
Naše vozidlo, Aro 240, jsme odvezli do servisu a údržbu na
stříkačkách provedli sami.
Dne 7. dubna náš čestný velitel bratr Ladislav Venzara oslavil životní jubileum. K narozeninám mu přišli popřát naši členové
v uniformách.

Nasadili jsme družstvo žen, mužů a mix(tři ženy a čtyři
muži). V tropických teplotách probíhající soutěž se nám vyvedla.
Muži obsadili 3. místo, mix 2. místo a ženy vyhrály.
Na závěr chci poděkovat všem členům SDH Vížky, sousedům, chalupářům a kamarádům za to, že si každý rok udělají čas a
přijdou pomoc s akcí pro děti, Dětský den v Loučkách.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Dne 29. dubna jsme připravovali a 30. dubna jsme dělali
dohled u pálení čarodějnic.
Dne 16. května soutěžili muži i ženy na okrskové soutěži pořádané SDH Výsonín v Lukavici. V konkurenci všech družstev okrsku, se mužům povedl zaběhnout pěkný
čas a obsadili 2. místo. Ženám se nedařilo a obsadily celkové
5. místo.
Dne 30. května bylo pořádáno okresní kolo v požárním
sportu v Otradově. Z našeho okrsku tam jako vítězové základního
kola postoupili muži SDH Výsonín. Tento termín jim však nevyhovoval z důvodu zaneprázdněnosti závodníků, tak se účasti vzdali.
Jako druzí v pořadí muži SDH Vížky do Otradova vyrazili společně
s družstvem žen z SDH Lukavice.
Obě družstva musela být doplněna závodníky z jiných sborů. Ženy z Lukavice posílila dvě děvčata z SDH Slatiňany a jedno
z SDH Vížky. Muži z Vížek byli posíleni po jednom členovi z SDH
Lukavice, SDH Svídnice a SDH Výsonín. V konkurenci vítězů z
ostatních okrsků se družstvo mužů SDH Vížky umístilo na osmém
místě ze 14 družstev.
Přišel červen a s ním přípravy na Dětský den v Loučkách.
Tak jako každý rok musíme poděkovat společnosti J+V s.r.o. Lukavice za včasné posekání a odvoz trávy z louky.
Dne 13. června bylo v Loučkách pro děti opět připraveno
deset soutěžních stanovišť a ukázky hasičské techniky. Stihli jsme
akorát předvést ukázku vodních proudů stříkajících na rybník,
ukázku požárního útoku dětí SDH Chrast a ukázku požárního útoku
žen SDH Vížky. Potom začalo vydatně pršet a veškerá práce s přípravou dětského dne byla k ničemu. Už za hustého deště předvedl
svoje umění dřevo sochař Jiří Štefek za což mu patří náš dík. Dále
děkujeme Obci Lukavice, svazku obci Centrum železných hor a firmě Merit spol. s r.o. Slatiňany za spolupráci a podporu.
Dne 18. června jsme se byli naposledy rozloučit s bratrem
Josefem Stehnem, rodákem z Vížek.
Dne 20. června vyrazili muži a ženy na soutěž historických
stříkaček PS 8 pořádanou pod rozhlednou Zubří. V této pohodové
soutěži muži obsadili 4. místo z deseti družstev a ženy v konkurenci
pěti družstev vyhrály.
Dne 5. července se konala netradiční soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Ctětín.

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 daří udržet se v první trojici soutěžních družstev. Ale
do konce sezóny může být všechno jinak… Muži se umisťují na
předních příčkách a po čtyřech ligových soutěžích vedou tabulku
o 12 bodů před druhou Sečí.
I letos se u nás pálily „čarodějnice Na Pláckách“. Po dlouhé
zimě to bylo první setkání občanů z naší vesnice a poklábosení se
sousedy.
Po hodně dlouhé době jsme pořádali okrskovou soutěž, která se konala 16. 5. 2015 v Lukavici za hasičárnou. Chtěli bychom
poděkovat SDH Lukavice za propůjčení hasičárny a za pomoc při
pořádání samotné soutěže, Obecnímu úřadu Lukavice za propůjčení stanů a laviček. Na této soutěži se naši muži i ženy umístili
na prvním místě, ale náš okrsek na okresní kolo do Otradova jeli
reprezentovat muži z SDH Vížky a ženy z SDH Lukavice. Tímto jim
děkujeme, že nás zastoupili.
V sobotu 27. června jsme pomohli SOVĚ s největší akcí konanou ve Výsoníně, a to Pohádkovým lesem, kde jsme připravili
tradiční občerstvení.
V letošním roce nás hodně potrápila naše Avia na STK.
U Šťovíčků v dílně jsme opravili díry v podlaze a v blatníkách.
Nastříkali spodek gumoasfaltem, zkontrolovali potřebné vybavení,
světla a jeli na technickou. Vše probíhalo celkem dobře až do doby,
kdy se technik dostal ke kontrole brzd a byl problém. Jeli jsme
domů s STK jen na měsíc. Pustili jsme se do oprav a jeli to zkusit
podruhé. Ani tento pokus se nezdařil. Byl velký rozdíl v brzdné síle
na levé a pravé straně. Provedli jsme drobné úpravy a na třetí pokus
už Avia zdárně prošla.
V nejbližších slunečných měsících nás čeká hlavně
soutěžení.

Přejeme všem čtenářům hezké a pohodové léto.
Hasiči z Výsonína.

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
Svátek pohádek
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V sobotu 27. 6. 2015 se ve Výsoníně konal již tradiční Pohádkový les, který připravili členové Sdružení občanů Výsonína společně
s místním Sborem dobrovolných hasičů.
Přestože jsme se probudili do deštivého rána, počasí se umoudřilo a sobotní den byl jako stvořený pro pohádkovou akci. Malé
i velké návštěvníky přivítali na kraji lesa pohádkový dědeček a ba-

bička, a pak následovalo 18 zastavení, kde postavičky ze známých
pohádek zaujaly svými hereckými dovednostmi a zaměstnaly děti
různými úkoly.
Toto pohádkové odpoledne přišlo do lesa bezmála tisíc malých a
velkých návštěvníků, které bavila téměř stovka účinkujících. Děti si
z lesa odnášely nejen odměny a pravé perníkové srdce od ježibaby
z chaloupky, ale zejména velké množství zážitků.
Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě, pohádkovým bytostem a také sponzorům, kteří svým dílem přispěli
k uskutečnění dětského odpoledne.
Letošní Pohádkový les se konal pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, velkou podporu nám poskytl
i Obecní úřad v Lukavici.
Věříme, že poslední červnová sobota potěšila všechny, kteří se
rozhodli navštívit tuto pohádkovou akci ve Výsoníně. Ten den totiž
měly svátek pohádky.
			
Jana Louvarová
			
Sdružení občanů Výsonína

a do společenské kroniky obce zapsali jména nových občánků:
Eliška Teznerová, Daniel Ekene Banye, Tobiáš Kučera, Dominik
Pešava.
Slavnostní ukončení školního roku na základní škole 26.6.
Přítomen pan starosta, členky SPOZu a někteří rodiče. Nejdříve byli
vyhodnoceni žáci s nejlepší prospěchem, nejlepší sporotovci, všichni byli odměněni hodnotnými cenami. Sběrači pomerančové kůry
byli odměněni sladkostmi.
Z pátého postupného ročníku odešli pouze 3 žáci k dalšímu studiu na Základní škole ve Slatiňanech.
Mateřská škola. Odpoledne 26.6. byla v mateřské škole
zahradní slavnost. Pěkné pásmo písniček a říkanek předvedli
předškoláci a tím přesvědčili všechny přítomné, že jsou schopni po
prázdninách nastoupit do základní školy.
Životní jubilea za druhé čtvrtletí.
Jaroslav Jirásek, Miloslav Dolan, Marie Ceralová, Jiří Böhm,
Jaroslava Teznerová, Ladislav Venzara- Vížky, Jiří Tvrzický- Vížky,
Jaroslav Horáček, Vlasta Šustrová, Eva Zítová, Jitka ŠmahelováLoučky, Marie Vtípilová- Radochlín, Jana Strnadová, Josef Zíta.
80. narozeniny oslavili: pan Jaroslav Mudroch a paní Alena
Rohlíková. Všechny jubilanty členky SPOZu navštívily s dárkovým
balíčkem a přáním zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let.
L. Makešová

Sbor pro občanské
záležitosti
Diamantová svatba. Dne 23.4. oslavili manželé Edita a Vladimír Jeníčkovi z Lukavice 60 let společného života. K jejich
významnému jubileu jim popřál pan starosta a členky Sboru pro
občanské záležitosti do dalších společných let zdraví, spokojenost
a dobrou náladu do každého dne.

Slavnostní zakončení semestru
Dějiny oděvní kultury
Lukavičtí studenti absolvovali další úspěšný semestr a slavnostně jej zakončili na obecním úřadě. V kulturním programu
vystoupil Míša Stehno s hudebním programem na trumpetu.
V další části programu si studenti zacvičili s overbaly. Již se těší
na další semestr nad tématem Barokní architektura v Čechách.
Za Konzultační středisko Lukavice Bc. Dagmar Krčilová

Beseda se seniory se uskutečnila 25.4. v restauraci Na Křižovatce. Pěkný kulturní program připravila paní učitelka Louvarová
s dětmi ze souboru Lukavánek.
Vítání občánků na obecním úřadě jsme slavnostně přivítali
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. Za obsah článků odobčanů redakční rada neodpovídá.
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