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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 2019 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v osobním i profesním životě.
				
Miloslav Stehno, starosta

Milí čtenáři,
abychom přispěli k té správné vánoční náladě, uspořádali
jsme v budově obecního úřadu v Lukavici vánoční výstavu prací
našich občanů. Ve čtvrtek 13. prosince nám děti ze zdejší mateřské
školky ukázaly, jak jsou šikovné a potěšily nás vánočním vystoupením a tím výstavu slavnostně zahájily.
Podařilo se nám sehnat celkem 22 vystavovatelů, takže
jsme obsadili skoro celou budovu obecního úřadu. Pan starosta
a paní Mrkvičková mohou být rádi, že jsme jim neposadili nějakého sněhuláka i na klín. Moc jim oběma děkujeme za pomoc při
realizaci celé akce. Na chodbě hned proti vstupu byl umístěn nej-

větší skvost naší výstavy, obrovský vyřezávaný betlém. Byl nám
zapůjčen Miluškou a Petrem Paulusovými ze Žumberku, za což
jim velice děkujeme.
Jelikož se nám ochladilo, byly na chodbě i dvě termosky
jedna s čajem pro děti a řidiče, druhá se svařákem pro ty, kteří nechali auto doma. V prvním patře obsadily chodbu 3 dílničky, kde
si děti mohly pod vedením paní Petry Rulíkové vyřezat jablíčka,
pod vedením Hanky Kropáčkové vyrobit skřítka a holky Marečkovy, Hospodkovy a Markétka Těšíková je naučily vyrábět papírové
vánoční hvězdy.
Obě zasedací místnosti v přízemí praskaly ve švech množstvím nádherných výrobků. Bylo se na co dívat a co kupovat. Ze
Svídnice nám své práce přijely ukázat paní Alena Effenbergerová
s typickou vyřezávanou svídnickou keramikou a Lucie Trojanová
s výrobky z korálků. Výsonín byl hojně zastoupen. Nejmladší vystavovatel David Hájek přinesl dřevěné vyřezávané lžíce, Miluška
Vodrážková ušila spoustu veselého oblečení pro naše nejmenší,
Jana Louvarová nám ukázala, že nádherné vánoční dekorace lze
vyrobit i třeba z odličovacích vatiček, kamínků a špalíčků, pokud
máte dostatek fantazie, Ivana Louvarová se věnuje quillingu, Věra
Šťovíčková vyráběla z pedigu zvonečky a z papíru kytky, Markéta
Hospodková zvolila techniku frivolitkové krajky a rodina Víškova byla zastoupena hned třemi vystavovateli. Paní Marie Víšková vyrobila svícínky z ořechových skořápek, její syn František
Víšek, který to umí se dřevem, přivezl dřevěné ozdoby, betlémky
a k zimě neodmyslitelně patřící sněhuláky a její dcera Lída Štefková uháčkovala ve sněhově bílých barvách například celou rodinku sněhuláků.... Vížky zastupovala Dáša Krčilová, která upekla
slaďoučké trubičky podle receptu své babičky. Přímo z Lukavice
jsou Katka Bláhová, která upletla úžasné košíky z pedigu, Pavla
Urválková, která dělá výborné nejen bylinkové šťávy a sirupy, Štěpánka Žáčková nadělala kornouty z oříšků a přivezla pár zdravých
dobrot, paní Marie Zářecká peče dekorace z vizovického těsta,
její ježíšci jsou moc roztomilí, Věra Miksová peče nejen adventní
věnce z perníku, Lada Zitová namalovala krásné zimní obrazy a
z reprodukcí svých prací vyrobila přáníčka, Zuzka Součková vyrábí dorty, na kterých si sice nepochutnáte, protože jsou z plínek,
ale vypadají úžasně a každou nastávající maminku potěší, rodina
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3. Nákup pozemků 484/9, 484/10, 951/4 v k.ú. Lukavice za
150Kč/m²
4. Nákup pozemku 256/18 v k.ú. Lukavice za 150Kč/m²
5. Program obnovy venkova na rok 2019, oprava místní komunikace v obci Lukavice
6. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej p.p 342/1 v k.ú. Lukavice
Bere na vědomí: 1. Žádost o zřízení vodovodního řadu v Loučkách

Těšíkova vyrábí svícny, věnce, vazby se zvoničkou a další dekorace z chvojí, Lenka Paulusová oživila tradici korálkových ozdob,
háčkovaní sněhuláci na lyžích Hany Paulusové jsou propracované
do nejmenšího detailu a Zdena Horská nejen že nasušila křížaly,
napekla rohlíčky a vše podávala v uháčkovaných košíčkách, ale
i vystříhala výzdobu oken a prodávala celé tři dny. S prodejem
nám pomohly studentky místní univerzity třetího věku Jaroslava
Bakešová, Věra Šťovíčková, Hana Paulusová, Jana Bočková, Marie Jeřábková a k výzdobě přispěla i Verunka Makešová krásnými papírovými hvězdami. Všem hrozně moc děkujeme za jejich
ochotu a pomoc. Díky vám všem se akce vydařila a snad vás, naše
návštěvníky, potěšila a naladila na vánoční vlnu. Máme velkou
radost, že jste si v tom předvánočním shonu našli čas a přišli se
podívat a snad něco i koupit.
Děkujeme a příští rok akci určitě zopakujeme.
Užívejte si vánoční pohodu a přejeme Vám do nového roku
jen všechno nejlepší.
Markéta Hospodková

zprávy
OÚ Lukavice
Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Lukavice konaného dne 24. 10. 2018 v Lukavici.
Zastupitelstvo schvaluje:
- Ověřovatele zápisu - Josef Doležal, Jaroslav Jirásek
- Program ustavujícího zasedání
- V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
- Způsob volby starosty a místostarosty bude veřejný
- Zvolení starosty obce - Miloslav Stehno
- Zvolení místostarostky obce - Bc. Dagmar Krčilová
- Zvolení předsedy finančního výboru - Ing. Andrea Rohlíková
- Zvolení předsedy kontrolního výboru - Josef Doležal
- Zvolení členů finančního výboru - Jiří Dubský, Ing. Markéta
Hospodková
- Zvolení členů kontrolního výboru - Milan Šťovíček, Vlasta
Zástěrová
- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
Místostarostka 8 000,Předseda výboru 2 500,Předseda komise 2 500,Člen výboru 2 000,Člen komise 2 000,Člen zastupitelstva 1 200,- Zvolení předsedy a členů školské a kulturní komise: předseda –
Ing. Markéta Hospodková, členové - Bc. Dagmar Krčilová,
Zdenka Horská
- Zvolení předsedy a členů stavební komise: předseda - Ing. Jiří
Mrkvička, členové - Jaroslav Jirásek, Jiří Dubský

Základní a mateřská
škola Lukavice
Okénko do mateřské školy

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 20. 9. 2018 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Darovací smlouvu mezi Pardubickým krajem a Obcí Lukavice
na pozemky zastavěných chodníky v Lukavici
2. Nákup pozemků zastavěných chodníky v Lukavici p.p. 389/3,
389/4, 940/25, 940/26, 940/27, 940/28, 940/30, 846/61,
846/62 v k.ú. Lukavice za 150Kč/m²
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Vážení a milí čtenáři,
v pondělí 3. září jsme zahájili nový školní rok. V mateřské
škole se v tomto školním roce schází 48 dětí. Slavnostního zahájení nového školního roku se v MŠ již tradičně zúčastnila paní
Liduška Makešová a Jaroslava Teznerová za SPOZ. Doprovodil je
pan starosta a popřál všem pracovnicím mnoho úspěchů.
18. září navštívili MŠ zástupci Státní veterinární správy
Chrudim s projektem „Máme rádi zvířata.“ V říjnu jsme si užili
cirkusové představení v MŠ. Vypravili jsme se na výlet na Kočičí hrádek, užili jsme si muzikoterapii s psycholožkou v rámci
evropských fondů. Byli jsme na návštěvě ve škole, kde jsme se
aktivně zúčastnili Lukavické básničky. Říkanky, hádanky, básničky nás všechny provázejí celý život. A my jsme společně prokázali, že jejich přednes zvládneme. Využili jsme příznivého podzimního počasí a vypravili se do chatové oblasti Doly. Poslední
říjnový den patřil akci Uspávání broučků. Brouček a Beruška si
našli nové místečko, kde přečkají zimu.
V listopadu jsme vystoupili na Vítání občánků ve Svídnici.
26. listopadu jsme zhlédli divadelní představení v chrudimském
divadle „Pane, pojďte si hrát!“
Kvapem se blíží nejkrásnější svátky v roce, nádherné Vánoce. Pro rodiče jsme připravili vánoční fotografování. Těšíme se
na miminka a akci Vítání občánků v Lukavici a už tady byla první
adventní neděle, kdy jsme vystoupili na „Adventním zpívání“ ve
Svídnici. V úterý 4. prosince jsme si užili Čertovskou diskotéku v lukavickém hostinci, vánoční dílnu pro rodiče a děti v MŠ,
flétnový koncert a „Vánoční zpívání před Obecním úřadem v Lukavici. V úterý 18. prosince jsme si užili Vánoční slavnost na sále
hostince.
Děkuji všem pracovníkům Základní a mateřské školy
v Lukavici za celoroční práci, za úspěchy, kterých jsme v tomto
roce dosáhli. Děkuji za spolupráci SPOZ v Lukavici, zvláště paní
Lidušce Makešové, Jaroslavě Teznerové. Děkuji také SDH Lukavice. Děkuji zřizovateli a panu starostovi Miloslavu Stehnovi za

celoroční pomoc a podporu, za reprezentaci naší školy v Senátu
Parlamentu ČR a za pomoc v ekologických aktivitách.
Přeji všem čtenářům příjemné prožití vánočních svátků,
dětem rozzářené oči u stromečků, rodičům a prarodičům hodně
štěstí a radosti. Dětem přeji krásné vánoční prázdniny a všem do
nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody, spokojenosti.

Vážení a milí čtenáři,
setkáváme se opět na stránkách obecního Zpravodaje.
V pondělí 3. září 2018 jsme zahájili nový školní rok. Ve škole se
vzdělává 55 žáků. Školní rok 2018 – 2019 zahájil pan starosta
slavnostním projevem, paní ředitelka přivítala 12 nových prvňáčků a milá slova pronesly i členky SPOZu v Lukavici. Prvňáčkové
dostali malé dárky a jejich rodiče příjemný příspěvek na nákup
školních pomůcek ve výši 1 500 Kč. Škola zůstala otevřená všem
zájemcům po celý den, aby si mohli prohlédnout všechny prostory, kde se děti společně setkávají.
Po prázdninách jsme si se všemi žáky zopakovali pravidla,
kterými se musíme řídit jako chodci a začínající cyklisté. Na dětském dopravním hřišti v Chrudimi jsme si vysvětlili význam dopravních značek, snažili se správně vyřešit jednodušší i složitější
křižovatky, vyzkoušeli jsme si jízdu na kole po celém dopravním
hřišti. Už víme, jak se zachovat jako správní chodci i cyklisté tak,
abychom nepřišli k úrazu.
V rámci dlouholetého projektu jsme navštívili Městské
muzeum ve Skutči. S naší průvodkyní jsme prošli stálé expozice
obuvnictví a kamenictví. V obuvnické expozici jsme viděli při práci ševcovou, která nám předvedla ruční i strojní šití bot. Prohlédli
jsme si desítky krásných modelů, historické stroje, největší ručně
šitou polobotku v České republice, legendární botasky i obuv slavných sportovců. Venkovní kamenická expozice nám převyprávěla
příběh vzniku dlažební kostky. Obyčejné věci, kterých si mnoho
nevšímáme, ale jsou pro nás velmi důležité. Mohli jsme si vyzkoušet manipulaci s řadou funkčních exponátů, například s jeřábem,
svážnou, lanovkou či ruční třídičkou štěrku. Přímo při práci jsme
viděli kameníka, který za pomoci dlabačky lámal žulové plátky a
u beranové štípačky je dělil na dlažební kostky.
Ve středu 24. října jsme se sešli ve druhé třídě, abychom
předvedli svým rodičům, prarodičům, spolužákům a dalším zájemcům umění krásného přednesu. Přednášené básně jsme si sami
vybrali a jejich přednes společně nacvičili. Každý z přednášejících
sklidil potlesk publika.
V pátek 2. listopadu jsme společným setkáním ve druhé
třídě završili školní miniprojekt týkající se anglosaského svátku
Halloween. Tento projekt byl zařazen především do hodin angličtiny a pracovních činností.
Páťáci se zabývali projektem „Co mi vyprávěl starý dub.“
Jednalo se o projekt s místním a sociálním ukotvením, vytváření vztahu k místu bydliště s rozvojem osobnosti dětí, prolínání
českého jazyka, pracovních činností, výtvarné výchovy, kritického myšlení, dramatické výchovy. Všichni známe osobnost Karla
Jaromíra Erbena a děti byly prožitkem seznámeny se Svatební košilí. Všichni si vzpomínáme na verše:

„Už jedenáctá odbila,
a lampa ještě svítila,
a lampa ještě hořela,
co nad klekadlem visela.“
Pokud se balada zdramatizuje, hlavní postavy mají dlouhé
pláště, na hlavě kápi, v ruce rozsvícenou svíci … a v setmělé třídě,
kdo by se nebál? A pak ještě noční stezka pro tajemného skřítka
k památnému dubu.
Začíná prosinec a nezadržitelně se blíží Vánoce. Přeji všem
našim čtenářům pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody a spokojenosti v novém roce.
Moudrá myšlenka na závěr: „Pesimista si stěžuje na vítr,
optimista věří, že se změní, realista přenastaví plachty.“ Přeji Vám
všem nádherné Vánoce a ten správný vítr do plachet po celý rok
2019.
							
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová ředitelka

Vážení občané,
chtěla bych vás informovat o průběhu studia naší Virtuální
univerzity 3.věku. V pondělí 10.12.2018 jsme ukončili zimní semestr s našimi studentkami. Tentokrát jsme se sešli v budově naší
Základní školy v Lukavici, kde jsme shlédli poslední přednášku
z cyklu Včelařský rok a úspěšně uzavřeli semestr závěrečným testem. A protože některé z prvních studentek již ukončily povinných
šest semestrů k dosažení splnění cyklu Svět kolem nás II, čeká je
promoce na ČZÚ v Praze. Vyrazíme tedy 18. ledna do Prahy a
prožijeme slavnostní den.
Přeji všem studentkám i občanům naší obce příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a radosti v příštím roce.
Dagmar Krčilová

TJ SOKOL
Lukavice
DRAKIÁDA
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Neděle 28. 10. 2018 nebyla, co se týče počasí, vůbec pěkná, ale vzhledem ke své významnosti v celé republice byla přenádherná. My jsme se ale deštěm a sychravým počasím nenechali
zastrašit a připravili jsme v tělocvičně pro děti tvořivé podzimní
dílničky. Tvořili jsme pěkně v teple s čajem a domácím štrůdlem

I tento rok jsme se scházeli v zámecké zahradě a snažili se hrát
volejbal. Naše řady zozšířili hráči a hráčky z Bítovan,
Svídnice, Nasavrk a přijel si zahrát i Pepa Ulrich.

„za zády“. Děti si mohly vyrobit zvířátka ze šišek, papírové sovy,
z podzimního listí a dýhy vytvořit stromy, poskládat dračí puzzle,
namalovat obrázky dýní a draků. A jelikož počasí drakiádě nepřálo, děti si namalovaly a ozdobily předem připravené dráčky přesně
podle svých představ a ty si pak také odnesly domů. Na cestu jako
odměnu dostaly medaile za splnění všech úkolů a jako památku na
sváteční odpoledne.

Přejeme všem pohodové vánoční svátky
a v novém roce hlavně hodně zdravíčka Vám i Vašim blízkým....

T. J. SOKOL Lukavice pořádá
dne 10. 3. 2019

Na závěr této akce jsme se všichni sešli na hřišti, kde jsme
si připomněli 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky slavnostním zasazením „Sokolské lípy svobody“. Svým
projevem p. Vlastislava Pilaře jsme si přiblížili historii Sokola
v Československu. Společnými silami zástupců obce a spolků
- p. Miloslav Stehno - za obec, Vlastislav Pilař - za Sokol a
Zdeněk Horský-za hasiče - se lípa zasadila a budeme doufat, že
se jí bude dařit minimálně jako dalším, které v zámecké zahradě
vzkvétají už po dlouhá léta.

dětský karneval
v hostinci Na Křižovatce.
Začátek v 15.00 hodin.
Bude diskotéka, bohatá tombola
a překvapení.

Za T. J. Sokol Lukavice:
Pavlína Dostálková a Pavla Pokrývková

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení spoluobčané,
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následující řádky Vás informují o tom, jak proplouval chrudimskou ligou v PÚ tým mužů i žen z místního sboru sezónou
2018.
Muži, jak už bývá zvykem, jsou gentlemani, a proto se
nejdříve vrhneme na holčičí tým. Tradičně se zahajuje hasičská
sezóna v Třemošnici. Jenomže my jsme si řekli, že dáme ostatním
týmům náskok, a tak jsme tyto závody vynechali a začali jsme
tedy až na Seči. Tam se ovšem ukázalo, že štěstí přeje připraveným a poté, co se proudařky konečně dohodli, k jakému nástřikáči
usednou, nám stejně vylítla půlspojka z mašiny a rozhodčí červeným praporkem označil útok za neplatný. Na Štěpánově nás holky vzadu nechtěly hned utopit, a přestože byl útok dokončen pod
minutu, odjížděli jsme bez bodu. Další závody v Brčekolech jsme
vynechali a raději jsme věnovali čas nad vymýšlením taktiky pro
příště, jelikož prvně zvolená potřebovala trochu doladit. Soustředili jsme se tedy na námi pořádané závody v Lukavici, kde jsme

MLADÍ HASIČI

ostatní překvapili umístněním na bedně na krásném třetím místě
s časem 27,24 vteřin. Následovaly noční závody na Seči, denní
v Chrudimi a v Hlinsku, kde se naše časy pohybovaly okolo 30
vteřin. Ve Slatiňanech jsme si zaběhli nejpovedenější útok sezóny
s časem 25,83 vteřin, jenž stačil na druhé místo. V Horce jsme zaběhli standardní útok, který se ovšem neobešel bez bodu. Poslední
závody se odehrály v Morašicích, kde jsme se sice na bedně neumístili, ale podařilo se nám i tak získat posledních pár bodů navíc
a celkově jsme se umístili na 6 místě. Tímto bych chtěla holkám
poděkovat za veškerý čas a energii, kterou do hasičů vkládají, a
přestože to letos na bedně neklaplo, netruchlíme a během zimního
odpočinku budeme plánovat vše pro zlepšení do dalšího roku.
Naši muži letos předvedli hodně povedených útoků a mohu
jenom konstatovat, že po těch naběhaných letech jistě nepatří do
starého železa. Narozdíl od holek se zúčastnili všech závodu chrudimské ligy. Kromě noční Seči a denních Slatiňan, kde jim bohužel praskla hadice, a nemohli útok dokončit, se jejich časy pohybovaly okolo 23 či 25 vteřin. V Horce se dokonce umístili na krásném třetím místě s časem 23,34 vteřin a na posledních závodech
v Morašicích jim „bedna“ utekla o fous a odvezli si bramborové
místo s časem 23,87 vteřin. V podstatě každý jejich útok, který byl
dokončen, se neobešel bez bodů. Bohužel mužských týmů běhá
více než ženských a je u nich znát každá setina a i když se vám
podaří zaběhnout krásný útok, nemusí to vždy znamenat vítězné
umístění. Muži se celkově umístili na pěkném devátém místě.
Je také namístě pogratulovat vítězným týmům. V ženské
lize se na prvním místě umístily holky z Rychnova, na druhém
naše „sousedky“ z Výsonína a třetí místo obsadily ženy ze Štěpánova. U mužů zvítězily Choltice, druhé místo vybojovali „Zbožnováci“ a jejich Áčkový tým a třetí byli muži z Morašic.

Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, ráda
bych Vás seznámila s činností mladých hasičů v druhém pololetí.
Dovolte mi, abych navázala na článek z předchozího čísla, kdy jsme se těšili na soustředění, na které jezdíme každoročně
na skautský srub do Jičína. Letos se soustředění neslo v duchu
„Cesty kolem světa“. Každý den jsme navštívili jeden stát – USA,
Japonsko, Itálii a Českou republiku. V každé zemi jsme si zahráli
typické hry, ochutnali typická jídla a zároveň jsme se dozvěděli
kulturní, sportovní, historické i geografické zajímavosti. Celodenní výlet jsme strávili v prostorách zámku Loučeň, jehož součástí
je spousta přírodních labyrintů a bludišť. Všechny jsme zdárně
zvládli, aniž bychom se ztratili. Při bloudění a hledání cest jsme si
užili spoustu legrace, napětí a po týmech jsme si také zasoutěžili.
Celý týden nám přálo krásné počasí, takže jsme si mohli naplno
užít všechny hry, které pro nás připravili naši vedoucí a instruktoři.
Jídlo bylo jako každý rok výborné, sliny se nám sbíhaly a chuťové
pohárky zpívaly blahem. Celé soustředění se nám moc líbilo a už
teď se těšíme na příští rok, až se tu zase všichni sejdeme.
2. 9. se uskutečnila naše první pohárová soutěž ve Zderazi. Jelikož spousta z nás si ještě užívala prázdniny, stěží jsme
dali dohromady 3 družstva. Také se to promítlo do našich výsledků. Mladší družstvo skončilo na 11. místě ze 16 a starší družstva
se umístila na 7. a 14. místě z 20. Součástí pohárovky byla ligová soutěž na 60 m s překážkami. Zde se nejvíce dařilo Markétě
Dibelkové a Tomáši Vašákovi, kteří skončili ve své kategorii oba
na 5. místě.

Za SDH Lukavice Tereza Truncová

POZVÁNKA
SDH Lukavice Vás srdečně zve na výroční valnou
hromadu, která se koná dne 12.1. 2019 od 17:00 hod.
v restauraci Na Křižovatce v Lukavici.
Účast v uniformách.
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a mnoho
zdraví v roce 2019.
zveme Vás na

Hasičský ples
23.2.2019 od 20:00 hod.

v restauraci Na Křižovatce v Lukavici.
Hraje skupina Chorus
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9. 9. proběhl již 32. ročník silničního běhu „O lukavický
kahan“. I někteří z nás se běhu zúčastnili. Běželi v barvách SDH
Lukavice a nevedli si vůbec špatně. Ve svých kategoriích se umístili: Markéta Těšíková na 4. místě ze 7, Matyáš Těšík na 3. místě ze
6, Vojtěch Jeřábek na 8. místě z 15 a Martin Vašák na 2. místě ze 4.
16. 9. se konala pohárová soutěž na domácí půdě „O pohár
lukavického vodníka“. Tradičně se soutěžilo v požárním útoku, ve
štafetě požárních dvojic a v kategorii starších byly ještě rozstřely.
Letos se zúčastnilo hodně družstev včetně účastníků republikového kola, což byla Dolní Dobrouč. O to víc nás těší, že jsme se
umístili na 3. místě ze 16 v kategorii mladších a na 2. a 6. místě
ze 16 v kategorii starších. Do rozstřelu se dostala obě naše družstva starších, která v prvním rozstřelu změřila síly mezi sebou.
Postoupilo družstvo A, které bohužel před branami finále vyřadilo
družstvo Dolní Dobrouče. Díky tomu naše paní vedoucí skončila
v kádi.
23. 9. nás čekala další pohárová soutěž ve Slatiňanech, která je zařazena do ligy útoků. Ve velké konkurenci skončilo mladší
družstvo na 6. místě z 22, starší družstvo A o vteřinu v požárním
útoku na 4. místě a družstvo B na 15. místě z 18.
30. 9. jsme se zúčastnili dorostenecké ligové soutěže na
100 m, která se konala ve Skutči na tartanovém oválu. Jedná se
o soutěž jednotlivců, kde každý soutěžící má 2 pokusy a ten lepší
se započítává do ligy. Nejlépe se umístili Markéta Dibelková na
2. místě v kategorii dívek a Martin Vašák na 1. místě v kategorii
chlapců.
7. 10. proběhla další ligová soutěž v běhu na 60 m, která
se konala v Hlinsku. Zde se nejlépe dařilo Markétě Dibelkové a
Tomáši Vašákovi, kteří ve svých kategoriích obsadili 4. místa.
20. 10. jsme ukončili sportovní sezónu závodem požární
všestrannosti, který se letos konal v Morašicích. Jedná se o běh

na 2,5 km v terénu, při kterém se střílí ze vzduchovky, přelézá se
lano, určují se topografické značky a azimut, technické prostředky a celé družstvo provádí ukázku první pomoci. Zúčastnila se 4
pětičlenná družstva starších, jedno družstvo mladších, jedno družstvo dorostenců a dorostenek. A jak se nám dařilo? Starší družstvo
Lukavice A skončilo na 9. a 16. místě a Lukavice B na 29. a 31.
místě z 51. Mladší se umístili na 26. místě ze 44. Dorostenkám
a dorostencům se letos opravdu dařilo, dorostenci skončili na
2. místě a dorostenky na 1. místě.
21. 10. nás přihlásila naše vedoucí na kvalifikační soutěž
družstev mladých hasičů na XXVII. ročník mezinárodní soutěže
MH v disciplínách CTIF ve Švýcarsku 2019, která proběhla v Litomyšli. Jelikož jsme jeli jako družstvo smíšené, zařadili jsme se
do kategorie chlapců. Soutěží se v devítičlenných družstvech ve
dvou disciplínách, a to ve štafetě CTIF na 400 m a v útoku CTIF.
Napjatá atmosféra a vidina postupu do Švýcarska nás nakopla
k podání co nejlepších výkonů. V silné konkurenci družstev, která
se každoročně účastní mistrovství České republiky i mezinárodních soutěží, jsme nakonec obsadili 9. místo z 12.
26. 10. se konalo celkové vyhlášení ligových soutěží ve
Zderazi. Vyhlašovala se zde liga útoků, běhu na 60 m a 100 m
překážek. V lize útoků se mladší umístili na 12. místě a starší A
na 3. místě a starší B na 11. místě. V běhu na 60 m se v kategorii
starších chlapců umístil Tomáš Vašák na 4. místě, Jan Pytlík na 18.
místě, Patrik Bakeš na 23. místě ze 40. V kategorii starších dívek
Markéta Dibelková obsadila 3. místo, Markéta Těšíková 17. místo,
Tereza Hospodková 18. místo, Veronika Marečková 22. místo a
Iva Jeřábková 32. místo z 33. V běhu na 100 m v kategorii dívek Adéla Milčinská skončila na 1. místě, Markéta Dibelková na
2. místě, Iva Jeřábková na 5. místě, Markéta Těšíková na 6. místě
a Veronika Marečková na 17. místě. V kategorii chlapců se umístil
Martin Vašák na 1. místě.
10. 11. jsme se jeli odreagovat na bowling do Chrudimi.
Měli jsme zamluvené 2 dráhy na 4 hodiny, takže jsme si všichni pořádně zakouleli a užili si příjemné sportovní odpoledne plné
zábavy.
17. 11. nás naše Avie odvezla do Pardubic na exkurzi
k profesionálním hasičům. Pracuje tam náš kamarád Radek, který
si pro nás připravil zajímavý program. Popsal nám funkce jednotlivých aut, která jezdí k zásahům, ukázal nám přepravu zraněného
v záchranném vaku a provedl nás areálem, který mají hasiči k dispozici. Například posilovou, tělocvičnou, jídelnou, šatnou, školicími místnostmi. A předvedl nám zásahovou situaci včetně sjezdu
po tyči. Všechna auta jsme si mohli prohlédnout i zevnitř, měli
jsme možnost vyzkoušet si oblek a helmu, obtěžkat si vyprošťovací kleště a dýchací přístroj. Exkurze se nám moc líbila, byla pro
nás zajímavá, poučná a jsme rádi, že jsme měli příležitost navštívit
profesionální hasiče a jejich prostory.
15. 12. jsme se sešli v hasičárně u vánočního stromečku.
Poseděli jsme u teplého čaje a voňavého cukroví, zpívali jsme
koledy, zahráli jsme si bingo a na závěr přišel Ježíšek, který byl
opravdu štědrý. Naše pozvání přijali také pan Miloslav Stehno,
Zdeněk Horský, Jiří Horský, Miroslav Holub a Jaroslav Horáček,
kteří nám poděkovali za celoroční činnost a výborné výsledky a
popřáli nám hezké Vánoce a mnoho úspěchů v další sezóně.

Na závěr bychom všem rádi popřáli krásné a příjemné vánoční
svátky a do nového roku pevné zdraví a mnoho úspěchů.
			
			
Šťastné a hasičské!
			
Za mladé hasiče Vlasta Zástěrová
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s ním. Chlévy jsou přestavěné na obýváky, takže nebylo lehké nalézt selátku domov, ale i to se nakonec zdařilo :-).
Druhé vítězství jsme si přivezly z Horky. Jakmile jsme se
dozvěděly, že je hlavní cena obří koláč, byly jsme k nezastavení.
Vyhrály jsme jak ligovou soutěž, tak rozstřely. Muži sice skončili
pátí, ale v rozstřelech se jim také dařilo. Už sahali po vítězství, ale
nakonec po opakovaném rozstřelu o první místo, skončili jako druzí. Na koláč to ale stačilo, a jelikož chlapi na sladké moc nejsou,
ženy si opravdu pochutnaly :-).
Poslední vítězství jsme si přivezly z poslední soutěže sezóny v Morašicích, i když nám díky volbám dvě stálé členky chyběly
a musely jsme povolat zálohy, kterým tímto děkujeme za pomoc.
To mi připomíná, že našemu družstvu žen stále chybí jedna proudařka, takže pokud by se k nám některá z čtenářek chtěla přidat,
rádi ji mezi sebou uvítáme.
Celkově jsme v Chrudimské lize získaly krásné druhé
místo.
Družstva nám pomalu stárnou, takže jsme si v Brčekolech
již mohli zaběhat i za veterány a to jak muži, tak ženy :-). Nesluší
se, zvláště u žen, zmiňovat věk, takže nebudu náš věkový průměr
zveřejňovat. Za veterány se běhá až od 35 let výše :-).
Kromě ligových soutěží jsme se jako každý rok postarali o občerstvení na pohádkovém lese ve Výsoníně, nebo pomohli
s organizací dětské soutěže „O vodníka“ v Lukavici.
Letos bylo sice suché léto, ale přívalové deště se postaraly
o nutnost ostrého zásahu, kdy přetekla voda v místní požární nádrži a valila se k Louvarům. Naši muži pomáhali s odstraňováním
následků.
Také jsme dali do pořádku zásahový stroj PS8 a doufáme,
že nám naše stará garda ukáže, jak se to má dělat, jak nám při poslední výroční schůzi slíbili.
A co nás ještě letos čeká ? .... asi už jen výroční schůze,
kterou jako vždy uspořádáme v místním hostinci na Skalce a
v prosinci tradičně navštěvujeme soutěž „O vánočního kapra“
v Prosetíně.
A to je vše přátelé ....
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a do příštího
roku jen to nejlepší.

Sbor dobrovolných
hasičů Výsonín
Dobrý den, čtenáři zpravodaje.
Přidáváme krátkou zprávu o činnosti spolku dobrovolných
hasičů z Výsonína.
V tomto roce jsme se jako vždy zapojili do Chrudimské
ligy v požárním útoku.
Našim mužům se letos moc nedařilo. Několikrát se jim sice
podařilo dosáhnout na první místo nebo alespoň „na bednu“, ale
třeba ve Slatiňanech je zklamal miláček stroj, povolila se matka na
plynu, a i když se jim podařilo útok dokončit, nezískali žádný bod
do ligové tabulky. Celkově tedy nevděčné bramborové místo, ale i
tak jim gratulujeme.
Ženám se dařilo lépe. Máme sice pomalejší rozjezd, začaly jsme v Třemošnici neplatným pokusem, ale postupně jsme
se sehrály a na konci sezóny už jsme zářily. První vítězství jsme
si přivezly spolu s malým selátkem, které bylo hlavní cenou,
z Hlinska. Sele si museli vítězové v ohrádce chytit a odnést v náruči. Jenže našemu seleti se v něžném ženském náručí nelíbilo,
párkrát sebou mrsklo a jeho pokus o útěk byl úspěšný. Tak jsme se
postaraly ještě o kulturní vložku, kdy jsme pobíhaly po hřišti a sele
honily. Nakonec se nám lov podařil, a nastal další problém, kam

Za SDH Výsonín Markéta Hospodková

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Chceme Vás seznámit s děním v SDH Vížky v druhé polovině roku
2018.
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Dne 4. 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 obsadily
2. místo, ženy i muži svoje kategorie vyhráli. Podařilo se pošesté
v řadě zvítězit v kategorii muži. Radost byla veliká. Oslava zisku
třech pohárů se přesunula do Vížek k hasičárně a nikomu se dlouho domů nechtělo.
Dne 11. srpna Pohár starosty Lukavice. Na tuto ligovou
soutěž se přihlásili pouze muži. Ani soutěž v Lukavici se nám letos
nepovedla. Celkové 14. místo bylo s novou stříkačkou zklamáním.
Dne 17. srpna jsme prováděli zátah na svatbě Hany
Formankové nyní Šímové. Se zapůjčenou historickou stříkačkou
naši členové přispěli ke svatebnímu veselí.

Dne 29. září slavnostní ukončení sportovní sezóny – Buřtyjáda. Celou sobotu bylo krásné počasí, i když večer se hodně
ochladilo. Vížečtí hasiči poseděli společně se sousedy, kamarády
a jejich dětmi pod nedokončenou pergolou. Sešlo se nás postupně
31 hasičů, 60 hostů a 30 dětí.
Sezóna byla sice ukončena, ale v Morašicích se 6.října běžela poslední ligová soutěž. S novou stříkačkou přece nebudeme
doma. Startovali pouze muži. Jak pro nás ligová sezona začala, tak
i skončila. Pokus byl sice dokončen, ale výsledný čas stačil pouze
na 23. místo. Celkové umístění mužů SDH Vížky v chrudimské
lize je na 16. místě. Doufáme, že příští rok bude lépe.
Dne 27. října se šest našich hasičů v uniformách účastnilo
kladení věnců v Lukavici a ve Výsoníně u příležitosti oslav 100
let vzniku Československa. Po skončení slavnostního aktu hurá do
Vížek do hasičárny na posvícenské posezení. Nálada byla výborná
a posvícení se povedlo.
Dne 2. listopadu se zástupci všech sborů Okresu Chrudim
sešli ve Zbožnově na mimořádných volbách.
Listopadové soboty jsme věnovali renovaci plotu u skoro
dokončené pergoly, celkovému úklidu, přípravě techniky na zimu
a přípravě Ara 240 na technickou prohlídku.
Dne 25. listopadu proběhla kontrola zazimování techniky
za přítomnosti starosty, velitele a strojníka okrsku Mířetice.
Dne 30. listopadu bylo v Chrudimi pořádáno školení pro
velitele jednotek kategorie JPO 5.
Závěrem této zprávy děkujeme všem našim členům za vykonanou
práci v roce 2018.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně prožité vánoční
svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2019.
Další ligová soutěž, tentokrát noční na Seči. Scénář podobný, chuť a nasazení je, ale výsledek ne.
Místo třinácté je nic moc.
Dne 25. srpna oslavovali 120. výročí založení sboru hasiči
z Bítovan. Po slavnostním průvodu obcí, se na hřišti konala hodně netradiční soutěž. Nasadili jsme družstvo mužů, muži starší a
ženy. Celá soutěž byla pojata v legračním duchu, líbila se soutěžícím i divákům a dopadla pro všechny dobře.
Následuje další liga – 31. srpna v Chrudimi 17. místo a
1. září v Hlinsku 11. místo.
Mezi tím ještě 31. srpna muži i ženy soutěžili na Memoriálu Imricha Rondzíka ve Svídnici. Muži skončili druzí a ženy třetí.
Noční Rosice 8. září bylo další místo našeho souboje s časomírou. Celkově 4. místo bylo příslibem lepších časů.
Dne 15. září O pohár starosty města Slatiňan závodili muži
i ženy Vížky. Ženy obsadily 10. místo a muži 11. místo.
Dne 16. září čtyři naši členové pomáhali na dětské soutěži
v Lukavici.
Dne 22. září ligová soutěž v Horce. Přihlášeni jsou pouze
muži a smůla pokračuje – neplatný pokus.
Následuje noční soutěž historických stříkaček PS 8 ve
Svídnici u rybníka. Nasadili jsme družstvo mužů, muži starší a
ženy. Dopadlo to takto, muži starší 8. místo, ženy 1. místo, muži
1. místo.

Za SDH Vížky Pavel Venzara

Sbor pro občanské
záležitosti
Vítání občánků
Na obecním úřadu v Lukavici jsme přivítali a do společenské kroniky obce zapsali jména nových občánků: Jáchyma Slavíčka, Antonína Lamberského, Julii Amaka Banye.
Upozornění
Od 1.1.2019 navštíví členky sboru pro občanské záležitosti
jubilanty, kteří dovrší věku 50 let, 60 let, 70 let a poté každých 5
let.
Veselé Vánoce Vám chceme všem přát, aby měl člověk člověka
rád. Aby jeden druhému štěstí přál, aby ten nový rok 2019 za to
stál.
Přejí členky sboru pro občanské záležitosti.
L. Makešová
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Ing. Markéta Hospodková, Zdenka Horská, Miloslav Stehno,
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