září/2016

zprávy
OÚ Lukavice

2.
3.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU DNE 1. 10. 2016

4.
5.

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 hasičské zbrojnice - 9.00 hod
6. Lukavička – křižovatka u křížku - 9.30 hod
7. Vížky - u obecního domu - 10.00 hod
8. Radochlín - u kontejneru na tříděný odpad - 10.30 hod
9. Loučky - u autobusové čekárny - 11.00 hod

6.
7.

ťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 16_SOBS02_4121178253
(lokalita zasíťování obecních pozemků v Lukavičce)
Podání žádosti o přeložku v ochranném pásmu elektrického zařízení pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Z8-L
v k.ú. Lukavice
Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Chrudim v částce 2.000,Nařízení č.1/2016, tržní řád, zákaz podomního prodeje, zákaz pochůzkového prodeje, zboží a služeb na území obce
Lukavice
Příspěvek ve výši 3.000,- Domovu pro seniory U Bažantnice, Heřmanův Městec
Pověření pana starosty, Miloslava Stehna, účastí na valné
hromadě VaK Chrudim
Firmu M-Silnice a.s, Pardubice, Husova 1697, jako zhotovitele opravy místní komunikace „Na Lakotě“

8. Záměr obce o propachtování p.p. 477, 480/1, 948/1 a části
p.p. 42/1, 476 v k.ú. Lukavice
9. Záměr prodat z majetku obce části p.p. 916, 917, 62/1, 189
v k.ú. Lukavice
10. Záměr prodat z majetku obce p.p. 911/2 a část p.p. 907/7
v k.ú. Lukavice
11. Záměr prodat z majetku obce část p.p. 913/2 v k.ú. Lukavice

Zmíněné časy jsou informativní a může dojít k jejím posunům vzhledem k množství dodaných odpadů. Nebezpečný a
velkoobjemový odpad je zapotřebí osobně předat pracovníkům
svozové firmy.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 23. 6. 2016 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 28. 4. 2016 v Lukavici

1. Závěrečný účet obce za rok 2015 a účetní závěrku obce za
rok 2015.
2. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lukavice a převod zůstatku do rezervního fondu ve výši 3.455,44 Kč.
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
„Oprava místní komunikace“ ve výši 100.000,- Kč. Jedná se
o komunikaci Na Lakotě.

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napě-
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4. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2016 „Malá tajemství přírody“ ve výši
16.000,- Kč.
5. Smlouvu o plnění povinné školní docházky v ZŠ Slatiňany
na dobu určitou do 30. 6. 2016.
6. Žádost NPK Ležáky (Památník Lidice) o finanční příspěvek
na provozovanou autobusovou linku Pardubice – Ležáky a
zpět ve výši 3.000,- Kč.
7. Výběr dodavatele na administrativně organizační a právní
služby na akci „Sanace haldy z historické chemické výroby
v obci Lukavice“ – vybrán JUDr. Vladimír Tögel, Praha 6
- Smíchov, částka 190.000. bez DPH.
8. Výběr zhotovitele na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Lukavici“. Vybrána firma M-Silnice a.s. Pardubice za
cenu 4.663.000 Kč.
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (lokalita zasíťování obecních pozemků v Lukavičce).
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Dotaci od MŽP na akci „Sanace haldy z historické chemické
výroby v Lukavici“ Registrace akce č. 115D314040031.
2. Dotaci od SFDI na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky
v Lukavici“ I. etapa a II. etapa.

Základní a mateřská
škola Lukavice

Školní rok 2015 – 2016 utekl jako voda. Děti si užívaly
zasloužené prázdniny, učitelé dopsali závěrečnou zprávu, hodnotili školní rok, naplňování cílů i dlouhodobých záměrů. Zamýšleli se nad tím, co se podařilo, hodnotili úroveň dosažených
znalostí, vědomostí, dovedností žáků a dosažených kompetencí.
Z pátého ročníku na druhý stupeň postoupilo 16 žáků a 1 se stal
studentem víceletého gymnázia. Všem přejeme mnoho úspěchů
na jejich další vzdělávací cestě a věříme, že se do naší školy budou i nadále rádi vracet a chlubit se svými úspěchy i dosaženými
výsledky.
Před velikonočními prázdninami jsme ve škole přivítali
floristku a společně s ní jsme vytvořili nádherné květinové vazby. Kromě toho si děti vyráběly velikonoční dekorace, aby si na
jarní svátky vyzdobily svůj domov.
Na konci března jsme ve škole v Lavici pro hosty přivítali
paní Čejkovou, metodičku dopravní výchovy na okrese Chrudim
a pana Tesaře, chrudimského mluvčího Policie České republiky. Zabývali jsme se dopravními značkami, řešili jsme různé
dopravní situace, psali test, kde jsme prokázali své znalosti a
vědomosti.
Všichni žáci školy se těšili na vystoupení, které tradičně věnujeme českým pohádkám a pověstem. Děti si namalovaly
kulisy, vymýšlely dialogy a společně zahrály nádherná představení.
V dubnu se všichni žáci naší školy vydali na výpravu do
jarní přírody. Tentokrát jsme zamířili do Kochánovic, kde sekce
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Veterán Policie ČR pořádala tématickou výstavu Historie četnictva a policie od první republiky po současnost. Seznámili jsme se
s výstrojí a výzbrojí i technickým vybavením těchto bezpečnostních složek. Byly tu vystaveny některé dříve používané motocykly i současná motorová vozidla využívaná policií. Organizátoři výstavy pro nás také připravili několik soutěžních disciplín
o drobné ceny. Součástí výstavy bylo okénko do života a činnosti velitele Četnické pátrací stanice Vrbatův Kostelec, Karla
Kněze, který byl v době okupace významným členem místní odbojové skupiny. Dva dny před vypálením obce Ležáky se těsně
před zatčením gestapem zastřelil služební zbraní.
Na konci dubna jsme zhlédli v chrudimském divadle
skvělé vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Všichni tanečníci a tanečnice si zasloužili obrovský potlesk.
Začátkem května se žáci pátého ročníku vypravili do
chrudimského regionálního muzea, aby si prohloubili své znalosti z české historie. Nejprve si žáci prošli historickou část
města, seznámili se s místy, na kterých dříve stával hrad, kudy
se do města vstupovalo, jak vypadala radnice a kdo v ní sídlil.
Žáci si prohlédli budovy tří muzeí, podél řeky Chrudimky jsme
poznávali bývalé mlýny. Na zlaté stezce jsme obdivovali opravené hradby, poznali místo, kde působil městský kat a kde pálil
knihy páter Koniáš. Vlastní program Mozaika z dějin regionu
nás seznámil s historií města a jeho okolím. Prohloubili jsme si
znalosti z dějin našeho regionu. Expozici jsme zhlédli společně. Některé úkoly jsme plnili také samostatně. Zkoumali jsme
některé vystavené exponáty a získané informace jsme ukotvili
společnou tvůrčí činností.
V květnu nás čekal ekologický audit naší školy. Žáci
školního Ekotýmu byli skvělí, audit dopadl výborně. Titul i
vlajku Ekoškoly jsme úspěšně obhájili. V polovině června se 2
žáci vypravili s panem starostou a ředitelkou školy na slavnostní
vyhlášení výsledků do Senátu Parlamentu ČR, aby si převzali
titul a vlajku.

Ekotým se vydal na další Expedici Šumava 2016. Opět
nás čekala nádherná příroda, hry na tajemných a bezedných
rašeliništích, bádání v ekocentrech. Těšili jsme se na společné
prožitky, rozdělávání ohně, vynikající kuchyni v penzionu na
Churáňově. Třešničkou na dortu bylo opět raftování na Vltavě,
pobyt na hradu Rožmberk, jednoduchá fyzikální měření vody.
V červnu probíhal společný plavecký výcvik žáků 3. a 4.
ročníku a dětí z mateřské školy. Vypravili jsme se opět na dětské

TJ SOKOL
Lukavice
Vás zve na

DRAKIÁDU

dopravní hřiště, abychom si vyzkoušeli jízdu na koloběžkách,
tříkolkách a na kolech. Zopakovali jsme si význam dopravních
značek a řešili jednoduché křižovatky, vyzkoušeli si jízdu na
kole v provozu s ostatními spolužáky. Nejstarší žáci byli v závěru výuky přezkoušeni teoreticky i prakticky. Kdo byl úspěšný,
získal průkaz cyklisty.
A pak už nastal dlouho očekávaný den – 30. červen. Slavnostního ukončení školního roku se zúčastnily členky SPOZu v
Lukavici, paní Liduška Makešová a Jaroslava Teznerová. Paní
Marie Pytlíková za SOVU předala všem žákům školy perníčky. Pan starosta Miloslav Stehno popřál žákům mnoho úspěchů.
Rodiče žáků pátého ročníku dostali 3.500 Kč jako příspěvek na
další vzdělávání. Společně jsme se zamýšleli nad celým školním rokem, nad společnými zážitky, bilancovali jsme úspěchy
našich žáků, oceňovali nejpilnější sběrače papíru, pomerančové
kůry. Připomněli jsme si nádherný jazykový kurz na středomořském ostrově Malta, navázání spolupráce se školou ve španělské
Valencii, dobrodružství na hradě Svojanov, Expedici Šumava,
raftování na Vltavě.
Dětem začaly sladké prázdniny, které byly plné objevování a bádání, čtení knih, dobrodružství, her s novými kamarády,
zážitků na prázdninových cestách po naší vlasti nebo v cizině,
koupání a opalování. Také všichni zaměstnanci si užili zaslouženou dovolenou.
Prázdniny uplynuly jako voda a opět je tu nový školní
rok. Mateřskou školu navštěvuje ve školním roce 2016 – 2017
52 dětí a v základní škole se schází 53 žáků. Ve škole jsme přivítali 10 nových prvňáčků. Na samém počátku jejich vzdělávací
cesty jim přišli popřát mnoho úspěchů zástupci naší obce, pan
starosta Miloslav Stehno a také členky SPOZ v Lukavici, paní
Liduška Makešová a Jaroslava Teznerová. Přinesli jim malé dárky a rodičům příjemný finanční příspěvek na školní potřeby ve
výši 1.500 Kč. Nový školní rok začal a my se těšíme na nová
dobrodružství poznání, nová bádání, která nás v tomto školním
roce čekají.
		
		

Kdy:
neděle 9.10.2016 od 14.00 hodin
Kde: NA JAHODNICI
Program:
prezence
vlastní létání
vyhodnocení
vlastní létání
Hodnocené disciplíny:
Nejhezčí ručně dělaný drak (klasický)
Nejoriginálnější drak (jakýkoliv)
Nejdelší ocas draka, který vzlétl
Nejvýše létající drak
		
Zajištěno:
Občerstvení - čaj pro děti i dospělé
Drako-opravna - lepicí páska, provázky atd.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka
3

V případě nepříznivého počasí se drakiáda
ruší.

Lukavický Kahan
Letošní ročník silničního běhu „O lukavický kahan“ byl
jubilejní a plný maxim. V rámci jubilejního 30. ročníku jsme
připravili krátké ohlédnutí za vznikem lukavického kahanu,
které jsme čerpali z kronik, zápisových knih a dalších archivů.
Z těchto materiálů jsme sestavili krátké shrnutí, které mohli závodníci zhlédnout v průběhu dne na sále v restauraci. V rámci
tohoto článku se ještě ve větší stručnosti podělíme o základní
informace.
Píše se rok 1987 a aktivní zakladatelé lukavického kahanu bratři Jaromír Tezner, Zdeněk Horský a Jiří Čechlovský
připravují silniční běh. Název běhu „ O lukavický kahan“ v sobě
skloubí odkaz na obec Lukavici, ve které se koná silniční běh a
zároveň na historii toho místa. V obci Lukavice probíhala těžba
pyritu zejména v 18. a 19. století. Tato těžba probíhala důlní,
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podpovrchovou, těžbou. Horníci při těžbě pod povrchem používali ke svícení lampu, tzv. kahan. Putovní trofej právě ve tvaru
hornického kahanu je určena pro vítěze mužské kategorie bez
rozlišení kategorie.
První ročník lukavického (či v jiném zdroji též lukavského kahanu) se konal 24. 10. 1987 a běžel se v délce 2 km (od OÚ
směrem do Hliník a kolem školy zpět, ženy 1 kolo, muži 2 kola).
Vítězi prvního ročníku byli Radmil Brožek ze Slatiňan a Dana
Koukalová z Proseče.
V průběhu celých 30 let nedošlo k přerušení či vynechání
ani jednoho ročníku z organizačních, politických či jiných důvodů. Jediným závodníkem, který odběhl všech 30 ročníku je
právě Radmil Brožek, vítěz první ročníku, získal letos 3. místo
v kategorii do 64let.
Letošní 30. ročník „kahanu“ se konal 11. září 2016. Na
start se postavil rekordní počet 151 závodníků. Významný nárůst
oproti předchozím letům je zejména ve všech dětských katego-

v kategorii muži předvedli kluci ze Svídnice, druhou příčku
obsadili kluci z Výsonína a bronz získalo družstvo z Chrudimi.
Domácí tým skončil na čtvrtém místě se ztrátou dvou vteřin.
V ženské kategorii se nejlépe vedlo domácím děvčatům
z Lukavice, druhé místo obsadil tým děvčat z Miřetic, a třetí
příčka patřila děvčatům z Výsonína.
O měsíc později, 13.8. se konala soutěž O pohár starosty obce Lukavice, která je zařazena do Ligy okresu Chrudim
v požárním útoku. Zasoutěžit si přijelo celkem 21 družstev mužů
a 10 družstev žen.
Mezi muži si pojistil vítězství hned v úvodu tým z Holetína, následován družstvy Zbožnova a Morašic.
Ženskou kategorii ovládla děvčata z Výsonína, druhou
příčku obsadil domácí tým Lukavice a třetí místo patřilo týmu ze
Skutče. V průběžném pořadí Ligy jsou nyní děvčata na druhém a
muži na šestém místě. Obě soutěže proběhly za pěkného počasí
a věříme, že si je soutěžící užili.
Soutěž O pohár lukavického vodníka proběhla 18.9. a je
jí věnován příspěvek vedoucích mládeže.
V průběhu letních měsíců také probíhá příprava vozu
Ford Tranzit, který nahradí dosluhující výjezdový automobil
Avia DA-8. Je již namontováno závěsné zařízení, na montáž je
připravena světelná signalizace, a připravuje se lakování do hasičských barev.
					
Milan Bleha

riích, což nás obzvláště těší. Kategorie dětí začínaly postupně
startovat od 9.30 a hlavní kategorie dospělých a juniorů startovala v 10.50. Nikdo z pořadatelů nepamatuje tak suchý vzduch a
teploty vysoko přes 30 stupňů C., které provázely letošní ročník
a které nejsou ideálními podmínkami pro běh.
Vítězi jednotlivých kategorií byli:

Za zmínku zajisté také stojí kvalita závodníků, kteří se
účastní běhu „O lukavický kahan“. Příkladem může být letošní vítěz Luboš Kourek, který je držitelem traťového rekordu
v kategorii mužů, ale mezi jeho významné úspěchy patří např.
vítězství na mistrovství ČR v přespolním běhu (cross-country) a
také reprezentuje ČR na mezinárodních soutěžích se změřením
na tratě v délce 5-10 km.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na sále v restauraci „Na
křižovatce“, kde ceny nejlepším závodníkům společně s pořadateli předávali mnohonásobní účastníci a ikony lukavického kahanu – pro mužskou kategorii Jaroslav Mudroch a pro ženskou
kategorii Dana Koukalová.
Před samotným vyhlášením proběhlo poděkování dlouholetým běžeckým ikonám Lukavického kahanu, dlouholetým
pořadatelům a sponzorům. Uznání patří všem, kteří se podíleli
na organizaci všech 30 ročníků Lukavického kahanu a také samotným běžcům, kteří se vydali na trať. Uznání patří také spoluobčanům, kteří přijdou na trať povzbudit závodníky a spoluvytváří tak výtečnou atmosféru závodu.

				
				

Lukavický vodník
V neděli 18. září se konal již 6. ročník soutěže mladých
hasičů ve znamení boje o „Putovní trofej lukavického vodníka“. Termín soutěže se již ustálil na 3. neděli v září, plus dobrá
atmosféra a organizace soutěže v předchozích ročnících přilákala v letošním roce doposud největší účast 21 družstev mladých

Za TJ Sokol Lukavice
Jirka Čechlovský

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Dobrý den vážení čtenáři Lukavického zpravodaje.
Prázdniny a dovolené jsou za námi a rád bych vás touto
cestou seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů Lukavice
tomto období. Naším hlavním programem byly sportovní akce,
které jsme uspořádali celkem tři.
V červenci to byl první ročník soutěže Memoriál Vladimíra Strnada, v srpnu pak Pohár starosty obce Lukavice a
v měsíci září dětská soutěž O pohár lukavického vodníka.
Memoriál Vladimíra Strnada proběhl 9.6. a zúčastnilo se
ho celkem 6 družstev mužů a 6 družstev žen. Nejlepší výkon
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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 a
Klepitrans Rušínov, 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. Musím touto cestou opět poděkovat společnosti J + V s.r.o. Lukavice za pomoc s přípravou louky.
Dne 18. června vyrazili muži a ženy na soutěž historických stříkaček PS 8 pořádanou pod rozhlednou Zubří. V této
pohodové soutěži muži obsadili 5. místo z osmi družstev a ženy

hasičů. Soutěžilo se v disciplínách štafeta požárních dvojic a
v požárním útoku. Disciplína požární útoky je všeobecně známá
a velmi obdobná i požárním útokům dospělých (soutěže pro dospělé hasiče pořádá sbor v červenci a srpnu). Disciplína štafeta
požárních dvojic je určena pro mladé hasiče, při které rozbalují
hadice a tvoří „krátké dopravní vedení“ a zároveň je následně co
nejrychleji sbalí.
V kategorii mladších (děti do 11 let) se naše družstvo
umístilo na 4. místě z 13 kolektivů (1. místo obsadilo družstvo
SDH Klešice, 2. místo SDH Seč, 3. místo SDH Krouna)
V kategorii starších (děti do 15 let) lukavické družstvo
zvítězilo v konkurenci 8 družstev (na 2. místě se umístilo družstvo SDH Krouna, 3. místě SDH Zderaz).
Kategorie starších hasičů se dále soutěží v tzv. rozstřelu.
Rozstřely vychází z disciplíny požární útok, kde však startují
2 družstva zároveň a vítěz daného rozstřelu postupuje do dalšího
kola, kde se setkává s vítězem jiných rozstřelů. Rozstřely jsou
oblíbené pro svou atmosféru, nervozitu na startu, nepředvídatelnost vítěze (sebemenší zaváhání či selhání materiálu umožňuje
zvítězit kterémukoliv družstvu). Letošním vítězem se stalo družstvo z SDH Skuteč.
Součástí soutěže je i běh na 60metrů překážek, který se
započítává do chrudimské ligy. Tato disciplína je určena pro jednotlivce, kterých se v letošním roce přihlásilo na 90. Nejlépe
se z našich dařilo Tomáši Vašákovi (2. místo kategorie mladší
chlapci), Veronice Marečková (6. místo kategorie mladší dívky)
a Adéle Milčinské (4. místo v kategorii starší dívky).
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na pořádání lukavického vodníka a mladým hasičům za předvedené výkony.
			
			
			

Za mladé hasiče SDH Lukavice
Jirka Čechlovský

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Dobrý den Vážení spoluobčané, chci Vás seznámit s činnosti SDH Vížky ve druhém čtvrtletí.
Měsíc duben byl věnován údržbě techniky, prvním tréninkům na novou soutěžní sezonu a proškolily se obsluhy motorových řetězových pil.
Dne 30. dubna jsme připravovali a dělali dohled u pálení
čarodějnic ve Vížkách před hospodou.
Dne 14. května proběhla soutěž okrsku Miřetice pořádaná ve Svídnici. Zúčastnilo se osm družstev mužů a pět družstev
žen. Soutěž proběhla bez problémů. Muži skončili celkově na
druhém místě a ženy na čtvrtém místě.
Dne 28. května - O pohár starosty Nasavrk. Do této
netradiční soutěže jsme nasadili dvě družstva do kategorie mužů.
“ Vížky mix“ se umístil na šestém místě a muži tuto soutěž
vyhráli !!! Hurááá.
Od 1. června do 5. června jsme připravovali, organizovali
a uklízeli po Dětském dnu.
Dne 4. června pro nás nastal nejdůležitější den v roce.
Pořádali jsme odpoledne věnované dětem.
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Posvícení ve Výsoníně.

druhé místo ze tří družstev. Dne 5. července se konala netradiční
soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Ctětín. Nasadili
jsme družstvo žen, mužů a team Venzarovi. Soutěž se nám vyvedla. Venzarovi obsadili 6.místo, muži i ženy vyhráli!!! Hurááá
Dne 9. července družstva mužů i žen z Vížek vyrazila
do Lukavice na memoriál Vladimíra Strnada. Na této soutěži se
nám moc nedařilo, ženy skončily poslední a muži předposlední.
Dne 6. srpna soutěžila družstva mužů a žen o Pohár
starosty Mířetic. Do této netradiční soutěže jsme nasadili dvě
družstva do kategorie muži a jedno do kategorie žen. Vížky mix
obsadil 3. místo, ženy vyhrály v Mířeticích poprvé a muži vyhráli počtvrté v řadě. Radost byla veliká a nebrala konce. Oslava
vítězství se přesunula do Vížek k hospodě a nikomu se domů
nechtělo.
Dne 13. srpna byla pořádána soutěž o Pohár starosty
Lukavice. Z Vížek se zúčastnili pouze muži. Dosažený čas nebyl
zrovna nejlepší, ale stačil na 11. místo v ligové soutěži.
Dne 27. srpna muži i ženy soutěžili o Pohár starosty
Svídnice. Muži obsadili 2. místo a ženy vyhrály!!! Hurááá
Ten samý den obě naše družstva startovala na noční
soutěži v Brčekolech. Ženy obsadily 4. místo a muži 9. místo.
Ve velké konkurenci dobrá umístění.
Závěrem této zprávy se musím vrátit do června a poděkovat všem členům i nečlenům SDH Vížky za čas věnovaný přípravě a průběhu Dětského dne.
			

Už řadu let je vždy první víkend v září ve Výsoníně ten
posvícenský. A vždy se o posvícenské sobotě vymýšlela zábava
– ať to byly závody na chůdách, neckách, na trakaři, později se
přidali hasiči a pak ještě Sdružení občanů Výsonína, a ti všichni
léta připravovali zábavná odpoledne a večery pro děti i dospělé.
Dovolte mi, milí čtenáři, abych se s vámi v krátkosti podělila o zážitky z letošního posvícení.
Již druhý rok probíhá sobotní posvícenské odpoledne na
zahradě u Hájků.
Soutěžní disciplíny pro děti střídaly soutěžní úkoly pro
dospělé. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu, při střelbě
ze vzduchovky, chůzi na chůdách, při hlavolamu či v souboji ve
skafandrech. Dospělí museli projít náročnějším sedmibojem, při
kterém nechybělo hlasité povzbuzování a velká legrace.
A teď trochu statistiky: letošní posvícenské odpoledne
navštívilo 37 dospělých a 31 dětí, z toho z Výsonína 18 dospělých a 11 dětí.
Samozřejmě děkujeme obecnímu úřadu za materiální zabezpečení akce, sponzorům, ale zejména Hájkům, kteří s velkou
obětavostí a nadšením toto odpoledne, zejména pro místní připravili. Odpoledne se přehouplo do večera a ten, kdo přišel, si
mohl podle chuti grilovat, posedět s přáteli či zazpívat při kytaře.
Ke konci si, milí čtenáři, dovolím malé povzdechnutí.
Kde jsou doby, kdy obyvatelé Výsonína s netrpělivostí očekávali
posvícení a s ním i nějakou tu zábavu.
Nedávejme vinu dnešní uspěchané době či mezilidským
vztahům. Začněme u sebe a odpovězme si na otázku, zda by
nestálo za to alespoň jednou do roka na naše posvícení za sebou
zavřít domovní dveře a jít si popovídat a pobavit se se sousedy?
Letošní posvícení bylo co do počtu návštěvníků zklamáním a
pocitem marné snahy a času, které jsme přípravě věnovali. Budeme doufat a těšit se, že se v budoucnu najdou jiní nadšení lidé,
kteří dokáží nejenou udělat zábavu, ale přitom na ni přilákat i
ty ostatní.

Za SDH Vížky Pavel Venzara

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
dovolte, abych se s vámi podělila o zážitky z akcí, které
připravilo Sdružení občanů Výsonína.
Sobota 25. června byla opravdu krásným dnem – nejen
počasím, ale především Pohádkovým lesem, který se opět po
roce konal ve Výsoníně.
Pohádkový dědeček a babička přivítali malé a velké
návštěvníky na kraji lesa plném pohádek, ježibaba zas na konci
u perníkové chaloupky podarovala všechny perníkovým srdíčkem a se všemi se rozloučila. Mezi těmito dvěma zastaveními
bylo nejméně dalších 16 pohádek, které všechny návštěvníky
mile překvapily a pohladily po duši.
V letošním roce hrála v Pohádkovém lese opět stovka
ochotných lidí, jenž obětovali sobotní odpoledne, aby se přistrolili do roztodivných kostýmů a ztvárnili tak postavičky z různých
pohádek.
Oproti jiným létům přišlo letos méně návštěvníků
– 266 dospělých a 282 dětí. Bohužel tato sobota byla poslední
před prázdninami a všude v okolí bylo rovněž plno akcí, které
vítaly blížící se letní prázdninové dny. Tato skutečnost se promítla i do návštěvnosti našeho pohádkového odpoledne.
Nicméně bychom chtěli poděkovat všem obětavým
organizátorům, účinkujícím a ostatním ochotným lidem a zejména sponzorům za velkou pomoc, které se nám dostalo při
přípravě letošního Pohádkového lesa.
				
Jana Louvarová.

Nashledanou na stránkách příštího Zpravodaje
se těší za Sdružení občanů Výsonína Jana Louvarová.

Sbor pro občanské
záležitosti
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Životní jubilea za III. čtvrtletí roku 2016: Vít Bláha,
Jaroslava Dostálová, Ivo Pospíšil - Výsonín, Eva Žatecká, Miloš Žáček, Vladimír Kapitola, Petr Dolan, František Víšek
- Výsonín, Alena Ptáčková, Jaroslava Víšková, Jaroslav
Chrbolka - Výsonín, Jaroslav Zita, Václav Rohlík, Ladislav
Seidl, Libuše Hromádková, Ladislav Seidenglanc, Jarmila
Štěpánková, Marta Plachá, Ludmila Víšková - Výsonín,
Věra Pánková - nejstarší občanka, Marie Pilařová.
Naše členky všechny jubilanty navštívily s dárkovým

balíčkem a přáním pevného zdraví a spokojenosti do dalších let.
Dne 1. září jsme byly přítomny slavnostního zahájení
nového školního roku. Do školních lavic v doprovodu rodičů
přišlo 10 nových školáků.
				

dostupnost kulturních, přírodních a jiných památek a také podporuje drobné živnostníky. Vstup do projektu a vydání slevové
karty Senior Pas je pro všechny zájemce zdarma,“ informuje
radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale také v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více
jak dva tisíce poskytovatelů slev. Seznam všech poskytovatelů
slev je přehledně uveden na webových stránkách projektu www.
seniorpasy.cz.
V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát poskytovatelů, mezi které patří například Optik Otava, Solná jeskyně
u Purkmistra, Wellness centrum Ječmínek nebo Knihkupectví
Kosmas. Velmi zajímavá je sleva, kterou poskytují České dráhy.
Dávají až 36% slevu na In Kartu.
V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje bude
vydán tištěný katalog, ve kterém najdou senioři všechny
poskytovatele, kteří jsou v kraji do projektu zapojeni. Katalog
poskytovatelů bude adresně distribuován držitelům karet přímo
do poštovních schránek. Do konce roku 2016 bude probíhat další nábor poskytovatelů slev v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která poskytuje minimální slevu 5 %, je označena samolepkou projektu Senior Pas.
Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubickém kraji a minimální věk 55 let. Registrace je možná pomocí registračního formuláře a také telefonickou formou na čísle
840 111 122. Další možností je registrace online přímo na stránkách projektu www.seniorpasy.cz, nebo emailovou formou na
adrese pardubice@seniorpasy.cz. Na základě registrace bude
vystavena karta, která bude uživatelům doručena poštou, případně si ji mohou vyzvednout na výdejním místě v Pardubickém
kraji.

L. Makešová

ZPRÁVY, INZERCE

Výzva - prosba
Hledá se asi 30 letá dáma z Lukavice, která v měsíci
květen 2016 cestovala ve vlaku z Prahy do Pardubic se starší
dámou menší postavy. Tuto dámu (pocházející z obce Bohumileč) dovezla svým vozem z Pardubic do Chrudimi. V rozhovoru jí sdělila, že má příbuzné v obci Bohumileč, ale nikdy se
s nimi nesetkala. Bylo zřejmé, že by ráda své příbuzné poznala.
Její příbuzní by ji také rádi poznali. Pokud je tomu opravdu tak,
prosíme aby je kontaktovala prostřednictvým emailové adresy,
l.kohlerova@email.cz. Pokud nemá zájem se se svými příbuznými kontaktovat, prosíme ji, aby i tak zaslala zprávu, že nemá
zájem o seznámení, abychom ji přestali hledat.
Děkuji.

Pardubický kraj spustil slevový
systém pro seniory
Pardubice (15. 7. 2016) - Pardubický kraj spustil letos
v červnu projekt Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let
věku možnost čerpat slevy pět až padesát procent u vybraných
poskytovatelů v celé České republice a v Dolním Rakousku.
Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod seniorům. „Projekt je zaměřen
na snížení finančních výdajů seniorů při běžných nákupech a
při provozování volnočasových aktivit. Zajišťuje seniorům větší
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