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zprávy
OÚ Lukavice

- větve, pařezy, dřevo (mimo štěpky)
- papír, noviny apod.
- uhynulá zvířata a živočišný odpad
- jiné biologicky nerozložitelné odpady
- pneumatiky a autodíly

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Všem sponzorům
a hostům, kteří přispěli na zdárný průběh obecního plesu, který se
konal 24. 3. 2018 v restauraci Na Křižovatce v Lukavici.
Jarní posezení se seniory se bude konat v sobotu 21. 4. od
14.00 hodin v restauraci Na Křižovatce v Lukavici. K tanci a poslechu zahraje Pardubická šestka a program je doplněn o vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ v Lukavici pod vedením paní Jany Louvarové.
Tradiční pálení čarodějnic v Lukavici se letos uskuteční u hasičské
zbrojnice, podrobný program najdete v příspěvku SDH Lukavice.

Pro domácí kompostování si můžete stále pořídit zdarma na
základě smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéry o objemu 900 litrů. Kompostéry si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
U základní školy je umístěn bílý kontejner na textil, obuv
a hračky. Do tohoto kontejneru můžete odkládat použité (případně
i nové) oděvy a obuv, které jsou však stále nositelné. Hračky mohou
být odkládány jak měkké, tak tvrdé, opět však ve stavu, kdy je lze
ještě ke hraní použít. Uvedené komodity odkládejte do kontejneru
čisté a zabalené. Komodity nesmí obsahovat stopy ropných látek a
zeminy a nesmí být mokré, plesnivé nebo zteřelé. Do kontejnerů
prosím neodkládejte průmyslové odstřižky látek.

Třídění odpadu
Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu řešíme umístěním volně stojících velkoobjemových kontejnerů, do nichž je
možné odkládat bioodpad, jak z údržby veřejného prostranství, tak
ze soukromých pozemků.

Ve sběrné ohradě v Lukavici je 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.

Do volně stojících velkoobjemových kontejnerů na bioodpad
patří:
- kompostovatelný odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí,
dřevní štěpka)
- odpady ze záhonů, spadané ovoce
- kuchyňský bioodpad rostlinného původu, čajové sáčky, kávová
sedlina
- nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina a jejich zbytky
- hlína z květináčů
- piliny
- drobné větvičky

Miloslav Stehno starosta obce

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 28. 12. 2017 v Lukavici.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet obce Lukavice na rok 2018 s příjmy 11 200 000,a výdaji 11 200 000,2. Příspěvky jednotlivým organizacím na činnost v roce 2018
ZŠ a MŠ Lukavice
		
- energie (elektřina, voda) – 340 000,		
- provozní náklady – 355 000,		
- provozní náklady kuchyně a jídelny – 40 000,		
- nákup nerezových stolů do kuchyně – 50 000,SDH Lukavice – 120 000,SDH Vížky – 40 000,SDH Výsonín – 49 000,-

Do volně stojících velkoobjemových kontejnerů na bioodpad
nepatří:
- směsný komunální odpad
- tekuté zbytky potravin (nápojů)
- sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání
- plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly
- tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie
- textilie, kůže, vlna,
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SOVA Výsonín – 10 000,TJ SOKOL Lukavice – 90 000,Svaz diabetiků ČR, Slatiňany – poboční spolek – 5 000,3.
4.

Základní a mateřská
škola Lukavice

Žádost SDH Vížky o změnu čerpání poskytnutí finančních prostředků v jednotlivých položkách v roce 2017
Rozpočtové opatření č. 5

Vážení a milí čtenáři,

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 18. 1. 2018 v Lukavici.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plánovací smlouvu pro lokalitu Z3-L Lukavice.
2. Záměr prodat z majetku obce p.p. 74/5 v k.ú. Výsonín
3. Změnu funkčního využití lokality Z – 6L z VD na rodinné
bydlení

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 25. 1. 2018 v Lukavici.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Výsledek výběrového řízení a smlouvu s vítězným dodavatelem na akci „Sanace haldy z historické chemické výroby v Lukavici“.
2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016779/VB/01, název stavby: Lukavice, st. č. 6, - knn – Petr Mrázek.
3. Stanovisko Odboru územního plánování Chrudim k navrhované změně č. 1 ÚP Lukavice, změna funkčního využití návrhové
lokality Z6-L z VD – výroba a skladování, drobná a řemeslná
výroba na BV – plochy bydlení v rodinných domech, venkovské, pořizovatelem bude MěÚ Chrudim a pořizovat se bude
zkráceným postupem.
4. Zastupitelstvo projednalo infomaci o riziku navýšení nákladů
obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi
a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR,
aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 15. 3. 2018 ve Výsoníně.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-122008993/VB/1 Lukavice, Výsonín, p. Janeček, par. 65/3, KNN.
2. Prodej pozemkové parcely 74/5 v k.ú. Výsonín za cenu
150,-/m² manželům Burkoňovým.
3. Žádost Domova pro seniory Heřmanův Městec o příspěvek na
občana s trvalým pobytem v naší obci umístěného dlouhodobě
v DPS ve výši 10000,-.
4. Směrnici č. 1/2018 - Přeceňování majetku určeného k prodeji
reálnou hodnotou.
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nový rok 2018 začaly děti z mateřské školy tradiční obchůzkou Kašpara, Melichara a Baltazara. Popřály nám všem na samém
začátku nového roku pevné zdraví, štěstí, pohodu a úspěchy v osobním i pracovním životě, přály nám, aby nás spokojenost provázela
po celý rok.
V lednu jsme do školy pozvali rodiče, prarodiče, přátele
naší školy na Týden otevřených dveří. Všichni se mohli podívat do
našich tříd a sledovat vyučování. Do školy jsme pozvali také děti
z mateřské školy, aby se společně s námi zúčastnily vyučování. Děti
si prohlédly všechny třídy a už se těší na zápis, který v souladu
s novou legislativou bude až v dubnu.
Na konci ledna jsme se společně s rodiči prvňáčků vypravili do knihovny slatiňanského zámku. Prvňáčkové byli slavnostně
pasováni knížetem Auerspergem, kněžnou Vilemínou a rytířem Petrem, na rytíře čtenářského řádu a pak si převzali svoje první vysvědčení.
V březnu jsme se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan. Výsledky čtvrťáků byly výborné. Celkové výsledky
páťáků byly velmi dobré.
V rámci ekologické výchovy jsme se zabývali tříděním odpadu. Do školy k nám přijel lektor s projektem Tonda Obal na cestách. Znalosti našich žáků byly obdivuhodné.
Náš divadelní soubor Lukavánek vystupoval na přehlídce mateřských škol Mateřinka v Holicích. Vystoupení jste mohli
zhlédnout také v Lukavici na již tradičním Jarním pohádkovém
podvečeru. Poděkování patří všem dětským i dospělým členům
divadelního souboru, paní učitelce Janě Louvarové za vedení našeho souboru a psaní divadelních scénářů. Děti společně s dospělými
herci vzorně reprezentují naší školu i obec.
Na konci března proběhla ve škole vernisáž výtvarných děl
našich žáků, která tvoří výzdobu chodby a jídelny. Oslavili jsme
Den učitelů tradiční dramatizací pohádek a pověstí. Děti si připravily kostýmy, namalovaly kulisy, naučily se dialogy a společně nám
zahrály krásná představení. Zaujala nás zvláště pověst o Bivojovi a
také Dívčí válka. Úžasná byla i pověst o Janu Žižkovi.
Jedním z pilířů našeho školního vzdělávacího programu je
ekologická výchova. Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy
je důležité pro každého člověka. Každému by mělo záležet na tom,
aby žil ve zdravém a krásném prostředí, které nebude plné jedovatých škodlivin zamořujících vodu, ovzduší i půdu. Školní Ekotým
se zúčastňuje různých ekologických aktivit, exkurzí, soutěží. V letošním roce se Ekotým z mateřské školy bude snažit získat mezinárodní titul a vlajku Ekoškolka. Držme jim palce, aby se jim začátkem května audit vydařil.
Na přelomu května a června školní Ekotým opět vypraví
na dobrodružnou Expedici Šumava 2018. Vychutnáme si osm dní
uprostřed tajemných hvozdů a bezedných rašelinišť. Budeme se
učit přežít v přírodě, spoléhat sami na sebe, procvičíme orientaci
v přírodě podle mapy. Vydáme se po stopách krále Šumavy po rašeliništích a slatích. Závěr naší Expedice bude patřit ekovodáckému
pobytu na Vltavě.
V listopadu 2016 jsme začali realizovat projekt s názvem
Naše škola. Celkově jsme získali 660 tisíc. V současné době připravujeme další monitorovací zprávu. Všichni učitelé se vzdělávají
v oblasti matematiky, českého jazyka, čtenářské gramotnosti.
V letošním roce nás přizvala Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská v Kamenickém Šenově ke spolupráci na projektu

Okénko do mateřské školy

Kreativ. Je to pro naši školu velká čest, protože z každého kraje je
v projektu pouze jedna škola. Z jižních Čech je tam Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni, z Moravy například Střední nábytkářská škola z Bystřice pod Hostýnem. Zúčastnili jsme se již
dvoudenní konference na nádherném zámku Loučeň, kde jsme se
seznámili s projektem, dalšími školami z celé České republiky, které jsou do projektu zapojené. Prezentovali jsme naší školu. Setkání
bylo velice inspirativní, zhlédli jsme ukázku některých sklářských
technik, prohlédli si krásný zámek Loučeň.
V současné době se v naší škole buduje centrum kolegiální
podpory v souladu s projektem KREATIV. Přivezli jsme spoustu
výtvarných pomůcek a stavebnic, na kterých se děti učí tvořit, konstruovat a programovat. Je to především stavebnice Lego, Arduino,
Pasco.
Poděkování patří všem členům obecního zastupitelstva a
panu starostovi za to, že k 80 000 Kč, které jsme obdrželi z grantu
MŠMT na zabezpečení mateřské školy, přidali i další část a mohlo
se realizovat zabezpečovací zařízení také v naší základní škole. Projekt Bezpečná školka a škola v Lukavici byl splněn. Bezpečná školka, bezpečná škola, bezpečná obec je v Lukavici skutečnou prioritou.

Dovolte nám, milí čtenáři Zpravodaje, abychom se s vámi
podělili o radostné zážitky z činností s našimi dětmi z mateřské
školy. V září 2017 vznikl v naší školce EKOTÝM neboli skupina
dětí i dospělých, která se zabývá přírodou a životním prostředím.
Do svých činností zapojuje všechny děti, zaměstnance a rodiče.
Tato myšlenka se zrodila v souvislosti s existencí EKOŠKOLY v
naší základní škole. Chceme, aby i předškolní děti měly takové poznatky a zkušenosti z ekologie, aby mohly dále úspěšně pokračovat
v poznávání i ochraně životního prostředí. Také si přejeme získat
mezinárodní titul Ekoškolka a zelenou vlajku, která by nám vlála na
budově naší mateřské školy.
Působení EKOTÝMU se zaměřuje zejména na třídění odpadů, ovlivňování zdrojů potravin ve školní jídelně, šetření vodou a
prostředím školy. Velkým kladem v této oblasti je poloha naší mateřské školy a zahrady uprostřed krásné přírody, která nás přímo
vybízí k rozmanitým ekologickým aktivitám. Využití tak najdou
plody stromů, keřů, které jsou vhodným materiálem k výtvarným a
pracovním činnostem.
K pohybovým aktivitám na školní zahradě slouží tunel
z vrbového proutí, hmatový chodník zase k uvědomění si rozmanitosti prvků neživé přírody a jejich poznávání pomocí svých smyslů.
Ohniště nám poslouží vždy při zahradních slavnostech, zejména při
podzimní Slavnosti slunovratu, kdy si na něm připravujeme vlastnoručně zhotovené chlebové placky, jablíčka či jiné dobroty.
Děti z EKOTÝMU založily bylinkovou zahrádku, kde musely přiložit ruce k dílu – zrýt, odplevelit a zpracovat půdu vyhlédnutého místa, osázet a označit ji jmenovkami vyrobenými dětmi
v naší keramické dílně. Ve své činnosti myslíme i na zvířátka. Vznikl tak domeček pro ježka z dřevěné bedýnky a spadaného listí,
hmyzí hotel ze staré dřevěné stavebnice. Vyráběli jsme i lojové pochoutky pro ptáky ze šišek, slunečnice, máku a oříšků a zavěsili je
na „vánoční stromeček“ na školní zahradě. Do lesa jsme několikrát
odnesli krmení pro lesní zvířata, kterým se děti zásobily.
Velmi rádi též připravujeme akci „Uspávání broučků,“ kdy
děti získávají cenné poznatky a zažívají další zkušenosti z koloběhu
přírody. Své zážitky proměňují v krásné obrázky, které posíláme
do různých soutěží. Úspěch jsme měli v soutěži „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje.“ Další výtvarné práce posíláme do
soutěže pořádané časopisem „Zahrádkář.“ Daří se nám spolupráce
s rodiči v oblasti sběru starého papíru a hliníku. Děkujeme paní
Koboučníkové, která nás zásobuje odpadním papírem, s nímž rádi
dále pracujeme a vyrábíme z něho hezké výrobky. Do činnosti
EKOTÝMU zapojujeme nejen všechny děti a rodiče, zaměstnance školy, ale i spolupracujeme s EKOTÝMEM v základní škole.
Cennou zkušeností pro děti z EKOTÝMU byl dvoudenní pobyt
v EKOCENTRU PALETA v Oucmanicích. Dozvěděly se zde mnoho nových informací o vodě, hospodářských zvířatech, o pečení
chleba či zpracování ovčí vlny. Mnoho činností si zde děti mohly
i vlastnoručně vyzkoušet.
V současnosti se zaměřujeme na šetření energií – vody a
elektrické energie. I takto malé děti si již mohou uvědomit, že plýtvání nikomu neprospívá a šetření zdroji se stává pro naši budoucnost
nezbytnou záležitostí. Společně s dětmi se těšíme na jaro, které nám
nabídne mnoho podnětů pro naši další činnost. Držte nám všichni palce, protože začátkem května proběhne v naší mateřské škole
ekologický audit, který rozhodne, zda mezinárodní titul získáme.
Jistě se před letními prázdninami budeme moci podělit o zážitky i
úspěchy z našich ekologických aktivit.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka

Za EKOTÝM napsala Jana Louvarová
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Pálení čarodějnic
Netradičně pořádá sbor SDH Lukavice pálení čarodějnic 30. 4. a to ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Lukavice, za přispění obecního úřadu
obce Lukavice.
Tímto bychom rádi pozvali všechny naše
spoluobčany.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení bratři a sestry, vážení občané,
činnost sboru dobrovolných hasičů obce Lukavice byla
v roce 2018 zahájena výroční valnou hromadou, která se konala 13.
ledna v restauraci Na Křižovatce. Během tohoto setkání bylo provedeno hodnocení za uplynulý rok 2017 a přednesen plán činnosti
pro rok 2018. Zároveň proběhlo ocenění zasloužilých členů sboru.
Následoval tradiční hasičský ples, konaný 17.2, během kterého vás provázela kapela Chorus.
V průběhu zimního období probíhá generální oprava sportovního čerpadla, která by měla být ukončena během měsíce dubna.
Následovat bude přestavba přívěsného vozíku pro nový zásahový vůz značky Tranzit.

Pálení čarodějnic bude zahájeno průvodem čarodějnic a
čarodějů od základní školy v Lukavici v 18:00. Průvod povede
po místní komunikaci, dále pak po „štěrkové cestě“ až k hasičské
zbrojnici kde bude slavnostně upálena ona „nebohá“ čarodějnice na
hranici. Zde je přichystán program pro děti i dospělé. K dispozici
bude občerstvení z „udírny i výčepu“ a možnost zakoupit si špekáčky k opečení. Na konci proběhne vyhodnocení nejlepší masky
a výherců z jednotlivých disciplín, kteří obdrží sladkou odměnou.
Velitel SDH Lukavice Jiří Horský
2. a 3. března se naši vedoucí zúčastnili školení ohledně letošního roku, kde si upřesnili termíny soutěží a změny ve hře Plamen. Při této příležitosti se konají zkoušky nových instruktorů a
obhajoby těch stávajících, kteří chtějí pracovat s dětmi a pomáhat
svým vedoucím.
10. března se konaly zkoušky odborností a specializací
v Morašicích. Zúčastnilo se nás celkem sedm a obhájili jsme čtyři
odznaky specializací střelec a tři odznaky specializací kuchař.
17. března jsme pomáhali při sběru starého papíru a při této
příležitosti jsme si připravili hadice a materiál na letošní sezónu.
Od dubna začneme s přípravou na letošní sezónu, protože
naší první soutěží bude memoriál ve Skutči, který se koná 21. dubna. Doufáme, že se nám bude v letošním roce dařit alespoň tak jako
vloni.

Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
chtěla bych Vás seznámit s činností mladých hasičů v prvním čtvrtletí roku.
13. ledna jsme vystoupili na valné hromadě s kulturním programem básniček a písniček s hasičskou tématikou pro naše hasiče
a hasičky.
24. února jsme si jeli zabruslit na zimní stadion do Chrudimi, kde jsme si užili spoustu legrace při našich krasobruslařských
kreacích.
Během ledna a února jsme se pilně připravovali k plnění odznaků odborností a specializací. Také jsme malovali obrázky s hasičskou tématikou, které jsme zaslali do soutěže s názvem „Požární
ochrana očima dětí“.
Od ledna do března jsme si vylepšovali kondičku v tělocvičně, kde jsme dostali pořádně do těla. Náš cvičební plán obsahoval
cviky na dynamiku, rychlost a sílu. Učili jsme se správnou techniku
běhání a předávek ve štafetách a na uvolnění jsme si vždy na konci
tréninku zahráli ringo.

Za mladé hasiče Vlasta Zástěrová
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a čtyři nejlepší z každé skupiny postoupili do vyřazovacích bojů
systémem, že vítěz vždy postupoval do dalšího kola. Letos se překvapení, na rozdíl od loňského roku, nekonalo, vítězem byl opět
Petr Souček. Na druhém místě se umístil Vlastislav Pilař, třetí Miloš
Barva a na čtvrtém loňský vítěz Aleš Korbel.
Odpoledne se tradičně hrály čtyřhry, kdy nejlepších sedm si
k sobě losovalo spoluhráče. Nakonec byly výsledky zajímavé, protože na některých hráčích se projevila únava z předešlých zápasů.
Překvapivým vítězem se stali Souček Petr a Souček Ondra, tedy
otec a syn, kdy Ondrovi je teprve 12 let a tedy důstojně vykročil
v otcových stopách a mám obavy, že nás, starší, bude brzo prohánět.
Na druhém místě se umístili Aleš Korbel a Radim Špás, na třetím
Milčinský a Rožek.
V. Pilař

TJ SOKOL
Lukavice
Tradiční turnaj ve stolním tenise
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice letos opět pořádala
v sobotu 31.března tradiční turnaj ve stolním tenise v tělocvičně za
zámkem. Je to turnaj na ukončení sezony, kdy v zimních měsících
se scházíme pravidelně každý týden v úterý a v pátek. Letos se nás
zúčastnilo 14 hráčů. Hrálo se na dvě skupiny vždy každý s každým

Dětský karneval
V neděli uspořádala TJ Sokol Lukavice dětský karneval.
Konal se v místním hostinci s hudbou Karla Habala. Po obecním
plese, který se konal předchozí den, v sobotu to bylo pokračování
tanečních radovánek a to tentokrát pro naše děti. Na děti čekal ne-

jen tanec, ale i hry a vystoupení kouzelníka, který dětem vykouzlil
živého králíčka. Sál byl zaplněný do 17.00 hod. Děkujeme všem
sponzorům za ceny pro děti a pořadatelům za přípravu.
Za TJ Sokol Lukavice, Dáša Krčilová
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bratr Miroslav Netolický. Pogratulovat mu přišli tři členové v uniformách.
Dne 9. února se ve Svídnici konala výroční valná hromada
okrsku Miřetice. Z našeho sboru bylo přítomno šest členů. Programem bylo bilancování roku 2017 v rámci okrsku.
Dne 24. března se konal Obecní ples v Lukavici. Na tomto
plese, který jsme pomáhali organizovat, se bavilo jedenáct našich
členů.
Dne 6. dubna proběhlo školení členů JSDH v Lukavici. První pomoc školila vrchní sestra RZP Jana Sobotková. Naše účast byla
sedm hasičů.
Významné životní jubileum 4. dubna oslavil náš zakládající
člen bratr Jaroslav Vtípil. Zdraví, štěstí a spokojenost mu přišli popřát čtyři členové v uniformách.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

Vážené bratři a sestry,
přesně 16. února v roce 1862 byl založen Sokol. Okolnosti
vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Rakousko – Uhersku. Doba si žádala i fyzickou zdatnost každého jedince. Proto se
tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům. Mezi ně také patřil „Český ústav Malypetrův“. Ten později sehrál důležitou roli při
založení Sokola. Jedním ze cvičenců a později cvičitelů tu byl Miroslav Tyrš.
Právě v této době oslovil Tyrš cvičence Sekmidtova ústavu
a získal je pro založení „ Českého tělocvičného spolku.“ Spolu s
Juliem Gregrem připravil znění stanov nově vzniklé jednoty pražské a 16. února 1862 byla svolána valná hromada. Dostavilo se 75
členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou a později náčelníkem Miroslav Tyrš. Hlavním heslem, které navrhl Tyrš
bylo „ Tužme se“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar“, Fügner tykání a
oslovování „Bratři“, Josef Mánes namaloval první prapor a navrhl
první kroj.
Název Sokol se uvádí až od roku 1864. Předtím ne, aby
neprovokoval úřady. Byl totiž převzat od černohorských revolucionářů. Více než 80 let sokolové rozvíjeli svou činnost. Jenže po
komunistickém převratu v roce 1948 byl během chvíle zašlapán do
země. Přesto byl Sokol připraven a po obnově demokracie 17.listopadu roku 1989 okamžitě nastartoval svou činnost jednoty, kterých
je dnes 1100. V současné době sdružuje Sokol 160 000 členů. Tyto
jednoty jsou seskupeny do územně větších celků. Nazývají se sokolské župy a je jich 42. Naše župa Východočeská – Pippichova
je největší župou v rámci České obce sokolské a združuje 70 tělocvičných jednot v Pardubickém kraji. Sídlo župy je v Pardubicích
„Sokolovně“.
Posláním Sokola je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů
a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném,
k národnostní, rasové, náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi
a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.
Slet, pro sokoly to je magické slovo. Všesokolské slety letí
napříč třemi stoletími. Skladby a celý program odpovídají dané
době a životu společnosti. První všesokolský slet se konal 18.června 1882 na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod
vedením Dr. Miroslava Tyrše.
Letošek je pro Sokol slavnostní i tím, že se bude konat již
šestnáctý Všesokolský slet. Sletové dění vyvrcholí v Praze od 1. do
6.července.
V Lukavici 28. 2. 2018 Jaroslav Mudroch

SDRUŽENÍ OBČANŮ
VÝSONÍNA - SOVA

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Sdružení občanů Výsonína SOVA, z.s. uspořádalo v březnu zájezd do Brandýsa nad Labem na akci „Zapomenutá řemesla“. Měli jsme možnost dozvědět se, jak se dříve vyráběly luky, šily
střevíce, paličkovalo se, předlo, … Jak je možné bez elektřiny, jen
za použití jednoduchých nástrojů, soustružit nebo opracovat dřevo. Lékař povyprávěl o tom, jak se dříve léčilo a ošetřovalo - třeba
zranění šípem. Pozorovali jsme alchymistu při bádání, děti si mohly vykovat podkovičku pro štěstí a všichni na nádvoří ve stáncích
ochutnali spoustu dobrot.
Odpoledne jsme zažili živou prohlídku zámku, kde ochotníci sehráli několik scén ze života zámeckých obyvatel.
Přestože jsme v rámci prohlídky museli překonat spoustu
schodů, všichni odjížděli z výletu spokojení a bohatší o nové vědomosti a zážitky.

Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.
Nejdůležitější akcí v prvním čtvrtletí roku 2018 byla pro
Sbor dobrovolných hasičů Vížky výroční valná hromada. Tato akce
se uskutečnila v úřadovně hasičské zbrojnice ve Vížkách. Mezi přítomnými byli zástupci Obce Lukavice a okrsku Miřetice.
Hlavním bodem programu bylo hodnocení uplynulého roku.
Dále byl určen termín pořádání Dětského dne. Tato akce je naplánována na 2. června 2018 v Loučkách u rybníka.
K 1. 1. 2018 čítá členská základna sboru 13 žen a 22 mužů.
Dne 13. ledna se tři naši členové zúčastnili výroční valné
hromady SDH Lukavice.
Významné životní jubileum 30. ledna oslavil náš hospodář
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Za SOVA, z.s. Věra Hájková

ale až se vrátí, přispěje nám. Co slíbil, splnil. Další sousedka přišla
a prosila mě, jestli nemám drobnější bankovky. Neměla jsem, ale
půjčila jsem jí. Hned druhý den ráno jsem měla zapůjčený obnos
ve schránce. Ještě stojí za zmíňku sousedka, která chtěla, abych jí
telefonicky oznámila příchod Tří králů, nefungoval jí totiž zvonek.
Takovýto charitativní cítění sousedů je úctyhodné. Co dodat!
Chtěla bych poděkovat všem, nejen sousedům z Výsonína,
ale i rodinám na ,, Ryšaváku”, několika rodinám ze Svídnice, které přispěly do kasiček. Nesmím zapomenout na spoluorganizátory:
Michala Pytlíka, jakožto nejvyšší z nás, nadepisoval nade dveře
K+M+B+2018, Michaele Bokvajové za nákup dárků pro koledníky,
panu starostovi Stehnovi za spolupráci a finanční dar.
A ještě, jestli jste nepoznali naše koledníky, tak začnu od
nejmladšího: Adámek a Katka Bokvajovi, Honzík a Terezka Crkalovi, Zuzanka a Terezka Hospodkovi, Pavlínka a Verunka Marečkovi.
Milí čtenáři, jistě jste zvědaví, kolik peněz se nashromáždilo v obou kasičkách. A budete mile překvapeni. Částka je vyšší než
loni, a to 6.051,- Kč.
Na pokračování tradice se těší nejen koledníci, ale i Iva
Janečková.

Sbor pro občanské
záležitosti
Pan Jaroslav Vtípil z Radochlína oslavil 90 narozeniny – je
nejstarším mužem obce. Přejeme mu do dalších let zdraví, pohodu
a stále dobrou náladu.
L. Makešová

Milá návštěva
Chtěla bych poděkovat Evě Pytlíkové a Líbě Hromádkové
za velice milou návštěvu, za gratulaci a dar k mým kulatým narozeninám. Velmi si jich vážím a oceňuji je.
Jsme sice malá vesnice, ale přesto si děvčata najdou čas
k návštěvám všech jubilantů. Obdivuji, jak skloubí svou práci, rodinu a ještě zastupují SPOZ při OÚ Lukavice.
Svými návštěvami nám všem spoluobčanům dělají velkou
radost.
Děvčata díky!
S úctou Iva Janečková

ZPRÁVY, INZERCE
Tradice Tříkrálové sbírky pokračuje
Tříkrálová sbírka ve Výsoníně proběhla 6.1. 2018. Tentokrát jsme s Michalem Pytlíkem provázeli osm králů v nádherných,
nově ušitých oblecích, vypůjčených z Charity Pardubice.
Sousedé nás již očekávali. Do kasiček dávali různé finanční
obnosy a takéobdarovávali děti nejen sladkostmi, ale i drobnými
mincemi. Jaké bylo mé překvapení, když jsem si všimla, že děti tyto
mince vhazují do kasičky.
Nevím, co na to říci! No prostě jsou úžasní!
Ještě se s vámi, milí čtenáři podělím o zážitky z obchůzky.
Jeden ze sousedů jel kolem nás a omlouval se, že musí nutně odjet,
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