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Zprávy OÚ Lukavice

zprávy
OÚ Lukavice

Projekt „Dětská hřiště obce Lukavice“ byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR, z programu Ministerstva
pro místní rozvoj. Příspěvek byl čerpán v maximální výši 400 000
Kč. Dodávku tohoto projektu v hodnotě 862 473 Kč realizovala firma TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov. Na hřišti
za obecním úřadem v Lukavici byla postavena workoutová posilovací sestava s kruhy velká s dopadovou plochou kačírek. Workoutová posilovací sestava obsahuje hrazdu, žebřík, šplhací lano,
kruhy, bradla, horizontální žebřík a požární tyč. Zahrada u mateřské
školy byla doplněna o multifunkční sestavu Jupiter, kolotoč Karusel 140, pružinové houpadlo Kůň a pružinové houpadlo Motorka.
Multifunkční sestava Jupiter obsahuje skluzavku, kládové schody,
šestihrannou podestu, žebřík, lezící stěnu a lezící síť. U základní
školy bylo zřízeno dětské hřiště s pryžovou dopadovou plochou
o rozměru 21x10 m. V srpnu byla provedena oprava místní komunikace „Na Lakotě“ v celkové částce 445 239 Kč, z toho dotace
od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč. Výstavba chodníků
v Lukavici a Lukavičce je realizována s podporou Státního fondu
dopravní infrastruktury. Výše dotace 4 492 000 Kč činí maximálně
85% uznatelných nákladů.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebudeme v roce 2017 navyšovat (tj. 500 Kč/poplatník a úlevy od poplatku
dle platné vyhlášky). Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu budou 4. 3. 2017 a 30. 9. 2017. Bioodpad, který
nebudete doma kompostovat, bude ukládán do velkoobjemových
kontejnerů a následně odvezen do kompostárny. Do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad patří kompostovatelný odpad z údržby
zeleně -posečená tráva, listí, dřevní štěpka, odpady ze záhonů, spadané ovoce, hlína z květináčů a piliny. Do kontejnerů na bioodpad
rozhodně nepatří směsný komunální odpad, plastové kelímky, sáčky
a jakékoliv obaly, autodílny, stavební materiály, textilie, kůže, vlna,
dřevo, pařezy, větve (mimo štěpky), uhynulá zvířata a živočišný odpad a jiné biologicky nerozložitelné odpady. Pro domácí kompostování nabízíme zdarma domácí kompostéry o objemu 900 litrů.
Na základě uzavřené smlouvy s panem Liborem Černohlávkem, se sídlem Jakub 38, 385 33 Církvice, bude ve sběrné ohradě
v Lukavici umístěn kontejner na sběr odloženého jedlého oleje a
tuku výhradně rostlinného původu z domácností. Přepálené oleje
a tuky výhradně rostlinného původu je třeba přinést v uzavřených
PET lahvích. Sběrem tohoto odpadu významně pomáháte životnímu prostředí.
Miloslav Stehno, starosta

Zpívání koled u Obecního úřadu v Lukavici
Svíčky září, venku sněží,
v jesličkách Ježíšek leží.
Jsou Vánoce …

Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil konec roku a s ním také přicházejí vánoční svátky, ten krásný čas rodinných setkání, radostí z dárečků, čas
porozumění, slibů a předsevzetí. Přeji Vám hodně pohody a klidu
a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v osobním i profesním životě.
				

Miloslav Stehno, starosta
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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 1.9.2016 v Lukavici

Základní a mateřská
škola Lukavice

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP - 12-2008494/VB/01, název stavby: Lukavice, p. Štarha, par. 394/31, KNN.
2. Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci
„Bezpečné a bezbariérové chodníky v Lukavici“
3. Schvaluje výběr zhotovitele akce „Dětská hřiště obce Lukavice“ - firmu TR Antoš s.r.o. Trutnov.
4. Schvaluje využití finančních prostředků z Programu obnovy
venkova 2017 na opravu místních komunikací.
5. Schvaluje směnu pozemků v k.ú.Lukavice – odkup p.p.
144/4, 144/5, 144/6 (od Vladislava Rulíka) a prodej p.p.
62/27, 916/5, 189/4.
6. Schvaluje finanční příspěvek na dopravu na muzikál pro
Sova Výsonín v max. výši 10 000 Kč.
7. Schvaluje záměr zpracovat dokumentaci na přístavbu zastřešené pergoly u obecního domu ve Vížkách.
8. Schvaluje přílohu ke smlouvě č. 001 ze dne 01.01.2002
o propachtování zemědělských pozemků pro Zemědělskou
společnost J+V s.r.o., Lukavice 10 a výši pachtovného na
3,5 %.
9. Schvaluje smlouvu č. 0301 o propachtování zemědělských
pozemků pro Zemědělskou společnost J+V s.r.o., Lukavice
10 ve výši 2% (pozemkové parcely 846/24 – 846/40 určeny
k výstavbě, lokalita Lukavička).
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Žádost o pacht obecních pozemků – žadatel Robin Dvořák

Vážení a milí čtenáři obecního Zpravodaje, jistě vás zajímá, co se od září dělo v naší mateřské i základní škole.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 24.11.2016 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického
kraje v období od 11.12.2016 do 9.12.2017.
2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-2015007/VB/01, název stavby: Lukavice, Tomáš
Beksa, par. st. 18, KNN.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2013630/VB/1 Vížky, PET BREEDER CARE a.s., č.p.5,
TS, KNN.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (lokalita Lukavička).
5. Nákup pozemku p.p. 548 v k.ú. Vížky za cenu 5 000 Kč od
firmy OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, Smíchov, 15000 Praha 5.
6. Záměr koupit části pozemků p.p. 453, 455/1 v k.ú. Vížky od
paní Pecháčkové Petry, Obořice 3, 53825 Nasavrky.
7. Prodej pozemku p.p. 913/3 v k.ú. Lukavice panu Tomášovi
Beksovi za cenu 150 Kč/m².
8. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 0-25/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu na dobu
do 31.12.2018.
9. Výši poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 ve
stejné výši jako v roce 2016 (tj. 500 Kč/poplatník a úlevy od
poplatku dle platné vyhlášky).
10. Uzavření smlouvy s panem Liborem Černohlávkem, se sídlem Jakub 38, 385 33 Církvice na sběr odloženého jedlého
oleje a tuku výhradně rostlinného původu z domácností.
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V září jsme si se všemi žáky zopakovali pravidla, kterými se musíme řídit jako chodci a začínající cyklisté. Postupně jsme se po jednotlivých třídách vydali na dopravní hřiště
do Chrudimi.
V pátek 7. října jsme vyjeli do Hradce Králové, abychom
se seznámili s hvězdami, planetami a družicemi ve vesmíru.
Zdejší výuka se týkala znalostí ze vzdělávací oblasti Člověk
a jeho svět. V planetáriu jsme získali základní znalosti při
pozorování noční i denní oblohy. Virtuální průlet Sluneční
soustavou žákům ukázal její celkové uspořádání. Podrobněji
jsme se podívali na některé planety a jejich měsíce, na trpasličí planety. Podrobně jsme rozebírali příčiny střídání dne a
noci, ročních období a fází Měsíce, vznik zatmění Slunce a
Měsíce. Navštívili jsme i kopuli s dalekohledem, podívali
se na Slunce a sluneční skvrny. Na terase hvězdárny jsme
pozorovali menším dalekohledem Slunce. Společně jsme se
prošli po části planetární stezky – modelu sluneční soustavy.
Ve středu 19. října jsme se vypravili do Nasavrk, kde
jsme navštívili keltskou expozici, která navazuje na keltské
kořeny nedalekého oppida v Hradišti. Ve školním programu
„Po stopách Keltů“ jsme si zajímavě doplnili učivo provuky
a vlastivědy. Aktivně jsme poznávali, jak Keltové v pravěku
žili, bydleli a bojovali. Vyzkoušeli jsme si tradiční keltská
řemesla. Seznámili jsme se s keltskými zvyky, náboženstvím a tradicemi. Zjistili jsme, kdo byli druidové. Prohlédli
jsme si keltské obydlí, repliky zbraní Keltů a různé šperky.
Zhlédli jsme dokumentární film Příběh kamene. Obdivovali
jsme unikátní model keltského oppida z Hradiště i s archeologickými vykopávkami. Během programu jsme aktivně odpovídali na otázky, vyhledávali a doplňovali informace.
V rámci výuky angličtiny jsme realizovali projekt
Halloween. Je to oslava anglosaského svátku. Všechny děti
se sešly ve strašidelných kostýmech. Zpívali jsme anglické
písničky, tancovali a hráli hry, které k tomuto svátku patří.
Na každého čekala sladká odměna. Svátek Halloween jsme
si připomněli také v pracovních činnostech a ve výtvarné
výchově. Zahradní dekorace dotvářely atmosféru celého
projektu.
V úterý 25. října jsme v chrudimském divadle Karla
Pippicha zhlédli představení Obušku z pytle ven. Co svět
světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě,
bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i
pro kouzelné bytosti nebo kouzelné předměty. Buďme proto
rozvážní a opatrní. Když chudý švec Matěj dostal zázračný
ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj
čekala vykutálená dvojice hostinských, která ho nestydatě
okradla. Tentokrát ji však stihl zasloužený trest. Pohádkový
příběh byl plný písniček a komických situací.
V úterý 1. listopadu jsme se v osm hodin sešli ve třetí
třídě, abychom předvedli svým rodičům, prarodičům, spolužákům a přátelům umění krásného přednesu. Přednášené
básně jsme si sami vybrali a jejich přednes společně nacvičili. Prvňáčci s druháky se naučili lidové básně i básně
současných autorů. Třeťáci sáhli po básničkách některých
klasiků. Čtvrťáci a páťáci se naučili básně současných autorů, které oplývají humorem. Každý z přednášejících sklidil
potlesk publika. A jak dopadlo hodnocení přednášejících
z jednotlivých ročníků? V prvním ročníku byli porotou
oceněni Viktorie Urválková, Václav Palatáš a Aneta Dědková, z druhého ročníku se v čele umístili Tereza Michková,

tradičně na Jahodnici. Ve větrném odpoledni draci létali vysoko. Pro děti a rodiče byl připraven teplý čaj a sušenky na
zakousnutí. Ke konci odpoledne byli vyhodnoceni nejhezčí
draci, ručně dělaní, drak s nejdelším ocasem který vzlétnul
a nejvýše létající drak. Letos byl vyhodnocen i nejmladší
účastník. Každý účastník si odnesl cenu a s dobrou náladou
se vracel domů. Škoda, že se letošní drakiády zúčastnilo jen
13 dětí.

Iva Koubová a Adam Pecka. Ze třeťáků byli nejúspěšnější Veronika Buriánová, Martin Pešek a Tereza Crkalová, ze
žáků čtvrtého a pátého ročníku jsme ocenili přednes Marie
Urválkové, Laury Bohunické a Ondřeje Součka. Každý oceněný žák obdržel diplom a drobnou odměnu.
Ve čtvrtek 24. listopadu jsme přivítali v Lavici pro hosty Lucii Hylmarovou z Eurocentra Pardubice. Společně s ní
jsme si povídali o vánočních zvycích v různých státech Evropské unie. Vánoce patří v celé Evropě mezi nejdůležitější
svátky roku, nicméně při vánočních oslavách si každá členská země zachovává své vlastní tradice. Ne všude naděluje
dárky Ježíšek a ne všude mají na štědrovečerním stole rybí
polévku, smaženého kapra, bramborový salát a vánoční cukroví. Žáci během vyprávění nahlédli do vánočních kuchyní
zemí Evropské unie. Společně jsme si přiblížili tradice a
zvyklosti těchto zemí.
Ve čtvrtek 1. prosince jsme v Lavici pro hosty přivítali
paní Ilonu Čejkovou. Společně s ní jsme si připomněli dopravní výchovu, zásady bezpečnosti při chůzi na chodníku,
přecházení silnice, chůzi po silnici. Zvláště jsme zdůraznili
nezbytnost reflexních prvků, které je vhodné v zimním období používat, aby nás řidiči viděli.
V pondělí 5. prosince navštívili naše třídy Mikuláš, andělé a čerti. Všem žákům přinesli balíček sladkostí, některým
žákům a všem učitelům ozdobený sáček s uhlím. Mikuláš
s anděly a čerty se poté vypravil za dětmi do mateřské školy.
Poděkování patří páťákům za velmi pěkně připravené překvapení, paní Ladě Zítové za zajištění balíčků a paní Pavlíně
Dostálkové za nazdobené balíčky s uhlím.
Před Vánoci nás ještě čeká vystoupení v Lukavici, vánoční slavnosti v jednotlivých třídách, vánoční dílna pro děti
a rodiče. A pak už se těšíme na nejkrásnější svátky v roce, na
Vánoce. Na konci roku je vždycky příležitost k bilancování.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Lukavici za nově vybudované
hřiště u budovy školy a herní prvky, které zdobí zahradu mateřské školy. Rodičům dětí a žáků děkujeme za spolupráci
během celého roku, za důvěru, podporu a přízeň.
Děkuji všem svým spolupracovníkům za práci v letošním roce. Dětem z mateřské školy a žákům naší školy, zaměstnancům a všem čtenářům přeji krásné Vánoce, naplněné
láskou, štěstím, souzněním a radostí. Do nového roku přeji
všem pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a pohody.

Za T. J. Martin Paulus

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Mikuláš navštívil malé sportovce

TJ SOKOL
Lukavice

Ve čtvrtek 8.prosince večer při cvičení v místní tělocvičně navštívil děti Mikuláš, který rozdával sladkosti pro
poctivé cvičence.

DRAKIÁDA
V neděli 9. října odpoledne uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 7. ročník drakiády, kterou pořádáme
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN 2016/2017
T.J. Sokol Lukavice
Pondělí:
17:00 – 18:00 CVIČENÍ PRO DĚTI (4-7 let)
		
od 3.10.2016, Renata Blažková
18:00 - 19:00 CVIČENÍ PRO ŽENY NA VELKÉM MÍČI
		
od 10.10.2016, Světlana Pilařová
19:00 - 20:00 AEROBIK od 3.10.2016, Janča a Olča
Úterý:
18:00 - 20:00 STOLNÍ TENIS
Středa:
16:30 – 18:00 HERNIČKA pro nejmenší (1-3 roky)
		
s Mirkou a Lídou
18:00 - 19:00 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
		
od 5.10.2016, Mirka Nejtková
19:15 - 20:15 KRUHOVÝ TRÉNINK
		
od 5.10.2016, Mirka Nejtková
Čtvrtek:
16:45 - 18:15 MLADŠÍ ŽÁCI VŠESTRANNOST
		
(5-12 let) od 6.10.2016, Petra Groulíková
Pátek:
18:00 - 20:00 STOLNÍ TENIS

Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych Vám shrnula průběh letošní sezóny hasičů
a hasiček z Lukavice.
Začátkem jara jsme tým žen posilnily o dvě nové
členky a to Kamču Truncovou a Zuzku Součkovou, který
náš tým zase o něco omladily. Děvčata mezi nás úžasně zapadla a pomohla nám vylepšit výsledky předešlých ročníků.
Letos jsme navštívili celkem 19 soutěží, přičemž 11 soutěží
bylo v rámci Ligy okresu Chrudim. Díky pravidelným nácvikům a změně sestavy se nám podařilo dostat časy pod
30 vteřin. Soupeřkám v lize jsme ukázaly, že umíme zaběhnout pěkné útoky a začátkem září jsme se v ligové tabulce
vyškrábaly na pohárové pozice. Boj o pohárová místa trval
až do poslední soutěže v Morašicích, kde jsme skončily na
třetím místě. To pro naše družstvo žen znamenalo, že po
šesti letech jsme se opět vrátily na stupně vítězů a získaly jsme krásné druhé místo v Lize okresu Chrudim. Tímto
bych chtěla poděkovat všem, co nám pomáhali při nácvicích
a i těm co nám držely palce. Děvčatům děkuji za odvedenou
práci a čas, který do toho vložily.
Nejlepší útok v ligové soutěži jsme předvedly v Horce, kde jsme sice skončily na druhém místě, ale s naším
nejlepším časem 25,73 vteřin. V rozstřelech jsme ukázaly nejlepší čas 20,09 vteřin v Brčekolech. Za zmínku stojí
i soutěž s názvem Hostovické vědro. Tato unikátní soutěž
byla určená pouze pro něžnější polovinu hasičstva. Ženy
hasičky obsadily veškeré funkce od startéra, přes rozhodčí,
zdravotnici a samozřejmě soutěžící. V požárním útoku na
sklopné terče se zde utkalo 10 týmů a nám se s časem 21,66
vteřin podařilo získat první místo.

NA VÁS VŠECHNY SE TĚŠÍ CVIČITELÉ T.J. SOKOL
LUKAVICE
Změna programu vyhrazena.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Výroční valná hromada SDH Lukavice se uskuteční
dne 7. ledna 2017 od 17:00 hod. v restauraci Na Křižovatce
v Lukavici. Výbor SDH zve všechny členy na toto zasedání,
kde se bude hodnotit uplynulý rok 2016 a stanovovat plán
činnosti na rok 2017.
První akcí roku 2017 je tradiční hasičský ples, který
se uskuteční 18. 2. 2017 taktéž v restauraci Na Křižovatce.
K tanci a poslech hraje kapela Chorus.
Výbor SDH Lukavice přeje všem občanům a svým
členů krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, pracovních a osobních úspěchů v novém roce.

POZVÁNKA

SDH Lukavice Vás srdečně zve na výroční
valnou hromadu,
která se koná dne 7. 1. 2017 od 17:00 hod.
v restauraci Na Křižovatce v Lukavici. Účast v uniformách.
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stačil až na bramborovou pozici. První místo si odvezli hoši
ze Zbožnova s výkonem 21,99 vteřin. Po celou sezónu se
Lukavice A držela v první desítce tabulky. Jelikož jsou naši
kluci kvůli práci rozjetí po celé republice, nepodařilo se jim
za celou sezónu dát jediný nácvik, ale díky dlouholetým
zkušenostem si v lize vybojovali šesté místo, což je o tři
příčky lepší než v roce 2015.

Nyní dost o holkách a podíváme se i na to jak se vedlo
našim dvěma družstvům mužů. Stálá „skvadra“ Lukavice A
se účastnila především ligových soutěží, kde si vedla následovně. Nejlépe se umístili hned na první soutěži v Třemošnici. Časomíra se zde zastavila na čase 23,00 a kluci si domů
vezli pohár za druhé místo. Nejlepší čas sezóny však přišel
o několik soutěží později konkrétně na Štěpánově, kde dokončili útok ve 22,61 vteřin. Čas na této rychlé dráze však

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
OBHAJOBA loňského VÍTĚZSTVÍ
se nepodařila
Obhájit vítězství není tak jednoduché jak se zdá. Pokud se v jednom roce podaří vyhrát, tak na první soutěži
v novém roce se potajmu očekává, že vítězné tažení po zim-

Náš druhý tým Lukavice B se zase zaměřuje spíše na pohárové soutěže v našem okolí, ale sem tam zavítá
i na ligovou soutěž. Letos jich navštívili přesně 6 a k tomu
asi 9 pohárových soutěží například ve Zderazi, v Kladně,
v Rosicích atd. Převážně se účastní soutěží na dvě B a jejich
časy se pohybují okolo 23 vteřin. V Lize okresu Chrudim
zaběhli nejlepší útok v Seči s časem 25,79 vteřin. I přesto že
jsme naši hasičskou zbrojnici již zazimovali, kluci se chystají soutěžit i v těchto chladných dnech. Dne 10. 12. 2016
jedou na soutěž O vánočního kapra do Prosetína.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem krásné a
klidné svátky Vánoční a do nového roku pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Za SDH Lukavice Michaela Truncová

ním odpočinku bude pokračovat. Na první ligové soutěži
v Třemošnici se muži umístili, nebo lépe řečeno „usadili“
až na 18. místě ze 27 zúčastněných týmů. Byl to strašný
začátek sportovní sezóny. Ale do konce roku zbývalo ještě deset ligových soutěží, takže pro sbírání bodů do konce
je ještě přece „spousta času…“. Na druhé ligové soutěži se
muži umístili ještě hůře než na první a s ještě horším časem.
A pomalu mužům začalo docházet, že tak jednoduché to asi
nebude… Možná je to nakoplo, možná trochu sportovního
štěstí, možná obojí, od třetí soutěže se umísťovali v první
desítce s velmi dobrými časy (23,86 sec., 23,80 sec., 23,44
sec.). Na předposlední soutěži v Horce byl bohužel neplatný

pokus. Na poslední soutěži v Morašicích opět 23,46 sec.,
a páté místo. Celkové umístění za nasbírané body bylo tedy
osmé místo. A ženský tým?
První ligové soutěže se bohužel nezúčastnily. Na
všech dalších soutěžích sbíraly body. Jednou – také v Horce
jako muži, měly neplatný pokus, a celkově se v lize umístily
na sedmém místě.
Zdá se být stále těžší skloubit práci, děti a rodinu,
povinnosti a koníčky, a v neposlední řadě si v tomto shonu udržet pevné zdraví. Stále více týmů, pokud chce vůbec
útok běžet, si musí z jiného družstva půjčovat. Je to taková
solidárnost, aby mohl soupeřův tým běžet. Ale člověk nikdy
neví, kdy bude družstvo samotné také potřebovat doplnit.
Proto také patří velký dík sborům, které vychovávají nástupce z řad dětí a věnují jim všechen svůj volný čas a víkendy.
Z dětí pak dorostenci, kteří už soupeří a měří se s „dospělými“ týmy.
Mimo ligových soutěží se mužský tým zúčastnil
okrskové soutěže ve Svídnici, Memoriálu br. Strnada v Lukavici, závodu „osmiček“ taktéž ve Svídnici, a 10.prosince
soutěže o „vánočního kapra“ v Prosetíně.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.
Předkládáme Vám zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Vížky od září do prosince.
Dne 17. září družstvo mužů soutěžilo o Pohár starosty Slatiňan. Závodilo se tradičně i s upravenými pravidly.
V požárním útoku muži obsadili 17. místo a ve srandamači
2. místo.
Dne 18. září naši tři členové vypomáhali na dětské
soutěži pořádané v Lukavici.

Místní sbor se zúčastnil školení pro výjezdové jednotky, školení na motorové pily, školení velitelů a strojníků, a školení řidičů. V dubnu pořádal „Pálení čarodejnic“,
v červnu pomáhal s pořádáním „Pohádkového lesa“, dále se
účastnili uctění památky padlých, dopravili místní důchodce
na posezení s přáteli, starali se a opravovali svěřenou hasičskou techniku, a dalo by se pokračovat drobnou výpomocí
okolním sborům.
Před vánoci nás čekají povinnosti sboru – připravit
výroční valnou hromadu, připravit techniku na zimu, uklidit
hasičskou zbrojnici, a po zhodnocení letošního roku naplánovat akce na rok příští….
Chtěli bychom všem občanům, fanouškům a sponzorům popřát pevné zdraví, krásný Nový rok a mnoho pracovních, sportovních a soukromých úspěchů v celém příštím
roce. A poklidné vánoce.
Hasiči z Výsonína

Dne 24. září se konala noční soutěž historických PS 8
ve Svídnici u rybníka. Do této soutěže jsme nasadili tři teamy. Vížky veteráni obsadili 8. místo, Vížky ženy i muži své
kategorie vyhráli. Sláááva.
Dne 1. října jsme ukončili soutěžní sezonu tradiční
buřtyjádou. Sešlo se nás 27 hasičů a postupně šedesát sousedů a hostů s třiceti dětmi. Bylo krásné počasí až do ranních
hodin.
Dne 29. října se hrál na hříšti před hospodou posvícenský fotbálek. Hráli muži, ženy a děti dohromady. Letos
se sešlo rekordních 23 hráčů.
Dne 5. listopadu jsme odvezli staré železo od Valentů
z Louček.
Dne 14,15,16 a 19. listopadu jsme připravovali
Aro na technickou kontrolu a hasičskou techniku na zimní
období.
Dne 27. listopadu proběhla, za přítomnosti okrskového velitele a strojníka, kontrola zazimování hasičské techniky.

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spoluobčanů za 4. čtvrtletí
roku 2016: Dana Ilichová, Miroslav Dušek, Marie Králová,
Jaroslav Vtípil- Výsonín, Marie Báčová- Výsonín, Ludmila
Halatková, Stanislav Král, Božena Venzarová- Vížky, Miloš
Horák, Věra Sotonová. Naše členky všechny jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem a přáním zdraví a spokojenosti do dalších let.
Vítání občánků: Na obecním úřadě jsme slavnostně
přivítali a do společenské kroniky byla zapsána jména nových občánků: Bohumil Urválek, Adam Makaj, František
Palatáš, Aleš Jan Korbel.

Dne 2. prosince se v Chrudimi konalo, s naší účastí,
školení velitelů jednotek kategorie JPO V.
Tentýž den nás zastihla smutná zpráva, zemřel Václav
Říha místostarosta SDH Vížky, naposledy se s ním přišlo
rozloučit 36 hasičů. Čest jeho památce.
Závěrem této zprávy děkujeme všem našim členům
za vykonanou práci v roce 2016.

Všem našim spoluobčanům přejeme prožití klidných
a spokojených vánoc v kruhu svých blízkých. Do nového
roku přejeme zdraví, spokojenost, lásku a porozumění.
					
					
					
L. Makešová

Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně
prožité Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2017.
Za SDH Vížky

Pavel Venzara

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA
Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
blíží se konec roku a s ním se ohlížíme zpět až k jeho
začátku a přemýšlíme, co se nám podařilo za toto období
udělat, co prožít.
Zejména pro děti byl zajímavý Den plný her, Pohádkový les, pro dospělé zas oslava MDŽ, posvícenské odpoledne či zájezd do Prahy.
Zájezd do Prahy se uskutečnil první prosincovou sobotu a každý si mohl vybrat, co s volným časem v hlavním
městě udělá. Většina navštívila vánoční trhy na Staroměstském náměstí, Karlův most či jiné památky. V Kongresovém centru jsme se pak v 18 hodin sešli, abychom zhlédli
muzikál „Ať žijí duchové!“ Prožili jsme téměř tříhodinové
představení plné písniček, vtipných dialogů a skvělé choreografie. Nic náročného na přemýšlení - oddechové představení, tedy to, co každý z nás v uspěchaném předvánočním čase
potřeboval. Určitě nikdo nelitoval, že na tento zájezd jel.
Blíží se vánoční svátky, konec roku a my si vzájemně
přejeme jen ta nejkrásnější přání. Nesmíme zapomenout na
poděkování všem členům za odvedenou práci, sponzorům a
dalším lidem za pomoc při našich akcích a všem těm, kteří
nám fandí.
Všem přejeme krásné vánoční svátky, co nejvíc zdraví, štěstí a pohody v novém roce. Ať se na jarních stránkách
zpravodaje opět sejdeme a dozvíme se jen to nejlepší o dění
v našem bydlišti.
Za Sdružení občanů Výsonína Jana Louvarová.
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V květnu letošního roku byli promováni další studenti lukavické
Univerzity:
Helena Sedláková, Jana Bočková a Věra Coufalová.
Přeji všem studentům zdraví, mnoho úspěchů v příštím semestru, tentokrát si vybrali téma České dějiny a jejich souvislosti.
Dáša Krčilová

ZPRÁVY, INZERCE
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