Listopad 2020

Úvodní slovo
Milí spoluobčané, vážení čtenáři,
bohužel se stále nacházíme v druhé vlně koronavirové epidemie. Počet pozitivně testovaných roste i
v naší obci. Roste ale také počet uzdravených. Jak bude dlouhá druhá vlna záleží také na nás. Na tom,
jak se budeme chránit, dodržovat hygienu, zda budeme hodně cestovat nebo omezíme kontakty s
dalšími lidmi na minimum.
Kulturní a společenský život se v posledních měsících opět zastavil. Plánované pravidelné akce
byly zrušeny a další se již do konce roku nebudou konat. Těšili jsme se na tradiční Posvícenskou
zábavu, Martinské posezení či Myslivecký ples. Nekonal se ani oblíbený sportovní den „Běh na
Chlum“. Neproběhne také tradiční peklo či vánoční trhy. Vánoční strom rozsvítíme dle plánu bez
doprovodných akcí. Pevně věřím, že nový rok nám bude přívětivější a všechno si za pomoci místních
spolků a dobrovolníků vynahradíme.
Z čeho mám velkou radost, tak je zrealizovaná kompletní rekonstrukce místní knihovny a opravená
zeď hřbitova s novou výsadbou stromů s překrásnými dřevořezbami.
Dále se nám v této nelehké době podařilo získat dotace a hlavně zrealizovat 2 velké akce, a to
kompletní rekonstrukci tělocvičny a hygienické zázemí v MŠ a ZŠ v nadčasovém designu.
Jelikož se obec neobejde bez dotací, dále se pokoušíme o jejich získání. Na rok 2021 jsme získali
dotaci ve výši 95% na rekonstrukci chodníku od obecního úřadu ke Coopu. Dále jsme zažádali o
dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů na vybavení IT učebny základní školy, která sebou nese také
bezbariérové úpravy ve škole (schodolez, WC), tak vstupu do školy a opravu chodníčků směrem ke
škole. V současné době je žádost ve fázi doporučení ke schválení. Všechny žádosti jsou z MAS
Královská stezka- IROP.
O těchto a dalších akcích se více dočtete uvnitř zpravodaje.
Přeji všem mnoho sil do dalších dnů a více radostnějších zpráv.

Petra Vrzáková, starostka

KNIHOVNA
Začátkem roku 2020 jsme se rozhodli zrekonstruovat místní knihovnu. Podnětem bylo setkání s
knihovnicí a starostkou z Větrného Jeníkova, které stály za úspěchem titulu Knihovna roku 2019.
Knihovna prošla kompletní rekonstrukcí. Výměna oken a parapetů, elektroinstalace, podlaha.
Zednické bourací práce rozšířily knihovnu o další plochu, která vznikla zrušením obecního
skladu, který byl nahrazen vestavnou skříní v knihovně. Rozšířením vznikl prostor pro dětské
čtenáře. Na rekonstrukci (zednické práce, nábytek a podlaha) se podíleli místní podnikatelé.
Metodickou podporu nám zajišťovaly knihovnice- metodičky z Krajské knihovny Vysočiny.
Úžasná spolupráce také probíhala na poli grafickém.
Studenti oboru Technické lyceum Nela Čeloudová, Martin Dostál a Vojtěch Zahálka pod
vedením Ing. Ondřeje Vojíře, zástupce ředitele SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě, zhotovili návrhy
budoucí knihovny. Práce zpracovávali jako praktickou maturitní zkoušku. Studenti se zabývali
také návrhem knihovny v Dolním Městě, Olešné a také v Okrouhlici.
Knihovna bude také sloužit jako zázemí pro spolky.
Rekonstrukce knihovny včetně vybavení vyšla na 334 385 Kč. K financování jsme použili jak
vlastní prostředky obce, tak dotaci Kraje Vysočina ve výši 127 000 Kč z dotačního programu
Obnova venkova Vysočiny 2020.
Doufáme, že uvítáme nové čtenáře, a že se v knihovně budou cítit příjemně a útulně.

grafický návrh

před rekonstrukcí

po rekonstrukci
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HŘBITOVNÍ ZEĎ
Začátkem léta se opravila zeď na hřbitově za 367 902 Kč. Opravu realizovala firma Ecostone sro.
Na tuto opravu jsme napodruhé získali dotaci ve výši 140 000 Kč z Ministerstva zemědělství. Jelikož
zeď byla v havarijním stavu, oprava by byla realizována i bez této dotace. Součástí oprav bylo i kácení
stromů, které bránily přístupu ke zdi a zároveň jejich kořeny tuto zeď ničily.
Za tyto stromy byla provedena náhradní výsadba, a to převislými japonskými sakurami, které na jaře
krásně pokvetou.
Z kmenů pokácených stromů pan Vítězslav Novák s manželkou Věrou Novákovou udělali překrásné
dřevořezby. Obec Lučice jim velice děkuje za tak krásný dar.
Do zvoničky bude ještě instalován zvonek darovaný paní Stanislavou Šťastníkovou.

TĚLOCVIČNA
První letošní velkou akcí byla kompletní oprava tělocvičny od podlahy ke stropu včetně hygienického
zázemí. Vysoutěžená cena díla 2.288.394 Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci ve
výši 1 605 375 Kč z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

*4

OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ v MŠ a ZŠ
Akci oprava hygienického zázemí v mateřské školce a na základní škole mohu zařadit k malým zázrakům.
V únoru 2020 byla vyhlášena výzva od Ministerstva financí, s tím, že je nutno stavbu/rekonstrukci zrealizovat a
profinancovat dokonce roku 2020. Rozpočet stavby 2 400 507 Kč. Obec obdrží dotaci ve výši 2 017 978 Kč.
Žádost bylo potřeba podat doslova v šibeničním termínu do 15.3.2020. Součástí žádosti byla nejen studie
proveditelnosti, ale také projekt včetně položkového rozpočtu. Tímto děkuji Jirkovi Kopicovi za projektovou
dokumentaci v rekordním čase a za technický dohled nad prováděnou rekonstrukcí. Po zahájení prací nám pan
ředitel školy Mgr.Pavel Mináč představil ing. arch.Ondřeje Rychnovského s tím, že by udělal grafický návrh
hygienického zázemí pro MŠ i ZŠ, aby bylo unikátní a nadčasové. Posuďte sami, zda se to povedlo.

ZŠ - WC dívky - realizace

ZŠ - WC chlapci - realizace

MŠ - WC děti - graf.návrh
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OKÉNKO do ZŠ a MŠ Lučice
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 v Základní škole a mateřské škole Lučice
Školní rok 2020/2021 byl zahájen v prostorách budovy obecního úřadu. Důvodem byla kompletní
rekonstrukce sociálního zařízení , jak v základní škole , tak i ve škole mateřské. Za to patří zřizovateli školy,
jímž je Obec Lučice, poděkování nejen od dětí ze školky a školy, ale také od všech zaměstnanců.
Vzhledem k hygienické situaci bylo nutné přizpůsobit výuku aktuálním opatřením, což vyžadovalo značné
úsilí a kreativitu ze strany všech pracovníků.
Z mateřské školy odešlo 14 předškoláků (7 z jiných obcí) a na jejich místa se přihlásilo 18 nových školkáčků.
Školka má zcela naplněnou kapacitu tj. 27 dětí. Z tohoto důvodu nemohlo být vyhověno všem žadatelům.
Do základní školy nastoupilo 9 nových prvňáčků ( také 2 žáci bydlící mimo Lučici). Školní docházku si u nás
plní 24 žáků. Snažíme se pro ně vytvořit nejen hezké a funkční zázemí po stránce materiální, ale hlavně naše
úsilí směřuje k zajištění kvalitního vzdělání a harmonického rozvoje dětí.
Mgr. Pavel Mináč
ředitel ZŠ a MŠ Lučice

První a druhá třída v nově
opravené knihovně

Mateřská školka v tělocvičně
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SPOLKY v akci
RYBY, RYBÁŘI A RYBAŘÍCI
Dny se nám krátí, voda ochlazuje a ryby už neberou tak bezhlavě jako na jaře. Zase jsou o něco
chytřejší, zkušenější. Krev jim v žilách chladne a s ní klesá i jejich aktivita a apetit. V říjnu jsme
ještě na Lučickém obecním rybníce zkoušeli rybářské štěstí, ale trpělivosti bylo už třeba víc a víc.
Letošní sezónu ,,na Janováku´´( Stružňáku, Práchovně) jsme plánovali ukončit 1.11. rybářskými
závody. Dopoledne dětské, odpoledne dospělácké. Ačkoliv jsme doufali, bohužel situace
neumožnila v této tradici pokračovat ani na jaře, tak na podzim.
Ohlédneme-li se zpátky, vidíme, že na jaře, když už děti nemohly do školy, mohly alespoň na
Janovák. Rádi a hojně toho využívaly.
Velkou rybářskou výpravu, jsme letos uskutečnili opět na Sázavě, tentokrát v rekreačním
středisku
"U sudů" v Kounicích. Krásné místo, bohužel nám celé 4 dny propršely. Museli
jsme sice posouvat vidličky a někteří i stany dál od řeky jak stoupala voda, ale nevzdali jsme to. A
pár kaprů, štik a cejnů se přece jenom dalo zlákat. Byla to už 9-tá výprava. Jezdí na ni i absolventi
lučického rybářské kroužku a někteří rodiče. Letos už nás bylo 48. Pomalu se začínáme těšit na 10
velkou rybářkou výpravu.
I pro tento školní rok je otevřený rybářský kroužek, a to každé sudé úterý, od 13:00 do 15:00.
Pokud to počasí a podmínky dovolí, budeme se rybařit na ,,našem" rybníce. Jinak se budou děti učit
pravidla rybolovu, navazovat háčky , poznávat ryby a jejich zvyky pěkně v teple.
Pevné zdraví a veselou mysl všem Lučičanům přejí Pavel Klepetko a Jan Prchal
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MLADÍ FOTBALISTÉ
Mladí fotbalisté trénují s elánem.
Po několika letech se iniciativním
rodičům za podpory TJ Sokol Lučice
povedly zorganizovat pravidelné
tréninky začínajících fotbalistů.
Nadšení celkem dvaceti dvou chlapců i
několika dívek ve věku od 4 do 12 let je
velkým příslibem do budoucna.
Abychom podpořili jejich elán a
nadšení, objednali jsme pro ně speciální
fotbalové dresy.
Mgr. Pavel Mináč
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SDH Lučice - mladí hasiči
Mladí hasiči SDH Lučice byli v červenci přivítání již na sedmém letním táboře a opět v rekreačním
středisku Štíří Důl na „Výcviku aktivních záloh armády České republiky“.
Dětem bylo vysvětleno, že tito vojáci jsou v době míru připravenou zálohou, vycvičenou k plnění úkolů
nejen pro mír, ale i při vyhlášení stavu ohrožení a válečného stavu. Zařazení občanů České republiky do
aktivní zálohy je založeno na principu dobrovolnosti, a proto bylo skvělé, že se přihlásilo 36 mladých
civilistů ve věku od 5 do 19 let. Děti se připravovali k plnění úkolů formou vojenského výcviku, a to v rámci
pravidelných cvičení v celkové délce jeden týden. Učili se dobře zamaskovat, se sebeobranou jim pomáhali
profíci, orientaci v terénu zvládají skvěle, zahráli si paintball, byli proškoleni z první pomoci záchranářem a
samozřejmě si užili spoustu her.
Každý zde byl sice sám za sebe a podle schopností byli povýšeni do vyšší hodnosti na základě získaných
bodů. Nejdůležitější bylo pracovat dohromady, jinak by to daleko nedotáhli.
Body děti získávaly na základě chování a výsledků z prověrek a odpočítávali se dle prohřešků či trestů.
Sestava družstev se losovala vždy při ranním nástupu. Několik dětí získalo mimo povýšení až na některou
důstojnickou hodnost i specializaci např. „Letec“ za nejlepší skok do dálky nebo „Odstřelovač“ za
nejpřesnější střelbu.
Nejdůležitější z celého týdne bylo naučení přísahy a závěrečná prověrka z topografických značek, vázání
uzlů, zdravovědy, šplhu a lezení po laně, střelba a práce s buzolou. Většina ve zkoušce uspěla a odjela tak
domů jako „registrovaný voják v záloze“.
Veronika Boháčková a Kateřina Rejnková
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SLOUHOVKA
TJ Kalokagáthia
Ani Slouhovku neušetřil kůrovec
Sportovci z TJ Kalokagáthia Lučice museli během jarního nouzového stavu změnit své návyky a
udržovat svoji fyzickou kondici hlavně individuálně. Mnozí při kondičním běhu objevovali zapomenuté
kouty v našem okolí. Během jara byla zrekonstruována tělocvična a všichni se už do ní těšíme.
Nejen nouzový stav komplikuje naše sportování. Hřiště a zázemí na Slouhovce ohrožují suché stromy
napadené kůrovcem. Několik stromů, které přímo ohrožovaly chatu a osvětlení hřiště bylo skáceno členy
TJ a přáteli Slouhovky.
V červnu zde proběhl turnaj ve volejbale. Tradiční pouťový nohejbalový turnaj se po letech nekonal,
důvodem bylo nepříznivé počasí. Vše si nohejbalisté za hojné účasti vynahradili 11. září, kdy převážně
místním borcům počasí přálo.
Nezbývá než si popřát klidnější a hlavně všem sportovním aktivitám nakloněnější časy.
Mgr. Pavel Mináč, předseda TJ Kalokagáthia
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Volejbal
Lučický sportovní areál „Slouhovka“ mohl i letos poskytnout prostor pro turnaj amatérských
volejbalistů, tedy převážně volejbalistek, konaný 14. června. Do turnaje šly trochu s obavami
lučické „juniorky“ – holky ve věku 15-17 let, protože začaly trénovat teprve loni na podzim, a
proti nim se postavili nejen z posledních 7. ročníků neporazitelné „Grácie“, dva týmy zkušenějších
žen, ale i starší žákyně z volejbalového družstva ze Světlé nad Sázavou. Jako každý rok na tomto
klání jde hlavně o to, aby si všichni užili hru, příjemnou společnost a dobrou zábavu. Přispělo k
tomu i krásné počasí, takže se vše zdařilo.
Výsledky :
1. místo Grácie, 2. místo Hypo team, 3. místo Je nám to jedno, 4. místo Na pohodu a 5. místo

*12

SPOLEK Přátelé ovčího rouna a řemesel
Od roku 2017 v obci působí spolek „Přátelé ovčího rouna a řemesel“
Hlavní myšlenka spolku je oživení rukodělné tvorby a zpracování ovčího rouna.
A proto spolek pořádá kurzy a zábavná odpoledne vždy na nějaké téma.
Tematicky jsme se věnovali zpracování ovčího rouna a jeho využití. Následovalo
téma o paličkované krajce s následnou výstavou. Výstava ukázala její využití, od
klobouků přes obrázky až po šperky. Dále jsme pokračovali výstavou retro hraček.
Spolek pořádá kurzy pro veřejnost. Ženy si vytvořily plstěnou brož, šperky z PET lahví,
slámové kraslice, přírodní mýdla a batikovaly na hedvábí. Nechyběly adventní kurzy na odreagování ve
vánočním čase. V tomto roce jsme se zatím naučily další možnost upletení paty na ponožce. Nazdobily
jsme si kraslice jak malováním voskem, slámou nebo o drátkováním.
Kroužek „šikovné ručičky“ na základní škole pokračoval i v loňském roce. Jen vedoucí kroužku Petru
Vrzákovou vystřídala Ivana Pechová a Martina Vaňkátová. Návštěvnost kroužku byla maximální v
druhém pololetí 11 žáků. Děti si vyrobily dekorativní, ale i ozdobné předměty. Naučily se pracovat s
drátkem a s tavnou pistolí. Vyleptaly si ozdobné vzory na skleničku. Vytvořily si náramky přátelství
technikou macramé- drhání. Zda bude kroužek v tomto školním roce, uvidíme dle rozhodnutí
ministerstva školství o mimoškolní činnosti žáků v době epidemie.
Další činnost spolku byla pozastavena situací, jaká je v naší republice ohledně virového onemocnění.
Kurzy jsou naplánované, ale není jisté, zda se uskuteční.
Martina Vaňkátová

RECEPT
BÁBOVKA S JABLKY
plný ¼ hrneček polohrubé mouky
½ hrnečku hrubé mouky
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
trocha jedlé sody
1 hrneček pískového cukru
2 hrnečky nastrouhaných jablek (nahrubo)
½ hrnku oleje
½ hrnku rozinek namočených v rumu (nemusí být)
3 celá vejce
½ hrnku strouhaných ořechů
trocha skořice
Všechny přísady smícháme dohromady. Není třeba něco třít, vše jen smícháme. Těsto nalijeme do tukem
vymazané a vysypané formy. Bábovku pečeme běžným způsobem.

DOBROU CHUŤ
Tento a další výborné recepty naleznete v publikaci NEZMARKY U PLOTNY, Neb co se také vaří v Lučici ...
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Požehnání nového kříže v komárovské aleji
Komárovská alej, stromořadí podle silnice od osady Janovec po obec Tis, vede po původní středověké
„Haberské stezce“, spojující Čechy a Moravu.
Že se jedná o skutečně středověkou cestu dokládá, že v osadě Komárov (později komárovský statek) vedle
uvedené cesty, dodnes stojí pozůstatek původní tvrze, o níž je zmínka již z roku 1358. Tato tvrz sloužila pro
bezpečné nocování poutníků na ochranu před lapky. Od názvu této osady bylo použito jméno pro alej.
V aleji stojí 198 stromů převážně javorů klen v odhadovaném stáří 150 až 160 let. Nejstarší stromy mohly být
zasazeny kolem roku 1850.
Při vysazování aleje byl vytvořen v zatáčce nad Janovcem kopeček, na kterém byly zasazeny dvě lípy a mezi
ně umístěn velký dřevěný kříž. Podle pamětí se říká, že v kopečku jsou uloženy písemnosti a karabáč po zrušení
roboty 7.9.1848 císařem Ferdinandem I.
Tento kříž byl během let několikrát obnoven. Já pamatuji, jak v devadesátých letech minulého století kříž
hnilobou dřeva spadnul. Obyvatel Janovce pan J. Raur starší sejmul z kříže obrázek a umístil ho na pravou lípu.
Po pár letech, po zásahu blesku a za velkého větru, byly obě lípy zničeny a kopeček zůstal krytý jen divokým
náletem.
Před 18ti lety jsme se ženou na stejné místo zasadili novou lípu. V současné době má lípa 5 metrů výšky. Na
jaře letošního roku jsme s pomocí obyvatel Janovce a Malčína z kopečku odstranili nálet, upravili terén a
připravili nosný základ pro nový kříž. Na jaře jsem kříž vyrobil a ten jsme postavili 12.6.2020.
Další týden, 19.6.2020, byl nový kříž požehnán P. J. Márou, farářem z Lučice, za přítomnosti obyvatel z
Janovce, Lučice, Malčína a okolních obcí. Celý obřad s čteními z bible a zpěvem přítomných byl zakončen
požehnáním kříže. I přes deštivé počasí se sešlo více jak 60 účastníků.
Ohlasy na obnovení a požehnání kříže byly příznivé. Doufáme, že nám alej i s křížem vydrží.
Zásahy správy aleje ( správa a údržba silnic ) tomu také nasvědčují.
V roce 2010 byla provedena revitalizace stromů aleje, v roce 2018 byl položen nový povrch vozovky.
V současné době se jedná o další revitalizaci ( všechny stromu jsou pro posudky očíslovány ) a je předpoklad,
že po stabilizování zdravotního stavu stromů, bude požádáno o vyhlášení „Komárovské aleje“ jako „památné“.
Jan Brůžek, Janovec
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Náš "vánoční " strom
Mnozí z Vás si jistě všimli, že v létě rezly a
opadávaly jehlice z našeho „vánočním“ stromu.
Na doporučení jsme ustřihli pár větviček a zajeli s
nimi na Státní rostlinolékařskou správu. Pod
mikroskopem bylo zjištěno, že strom byl napaden
mšicí smrkovou. Poškozené větve pak byly následně
napadeny houbovými chorobami.
Stromu byla dána výživa, aby měl sílu bojovat a
větve postříkány fungicidem na houbové choroby.
Pokud se na podzim mšice smrková vrátí, na jaře
musí proběhnout postřik proti této mšici. Teď už
můžeme jen doufat, že strom bude silný a s tímto
škůdcem se vítězně popere.

Vandalismus
Bohužel ani vandalismus se naší obci nevyhnul. Na jedná straně občané ve svém volném čase a na vlastní
náklady zkrášlují obec, jiní nemaje nic na práci dílo poškozují.

Takto dopadlo sezení na Práchovně
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Výzva pro pamětníky a jejich potomky
Na přelomu let 1943 a 1944 se Protektorát Čechy a Morava stal jedním z center výcviku a doplňování
střemhlavých a bitevních jednotek německého letectva. V polovině září 1943 se na letiště v Německém
Brodě v této souvislosti přesunula i kompletní jednotka Sturzkampfgeschwader 102, vybavená pověstnými
střemhlavými bombardéry Junkers Ju 87 Stuka. Intenzivní výcviková činnost vedla k řadě nehod, které se
nevyhnuly ani okolí Lučice. V její těsné blízkosti se totiž nacházela střelnice Skuhrov, na které němečtí letci
nacvičovali palbu z palubních zbraní a odhozy cementových pum ve střemhlavém letu.
Dne 23. února 1944 v 11:30 hod. se nad Radostínem srazily dva letouny Junkers Ju 87B-1. První z nich se
neřízeně zřítil přímo na jihozápadní okraj Radostína, těsně minul obytné stavení rodiny Fikarů a zaryl se na
okraj zahrady. Posádka ve složení Uffz. Heinz Schulze a Uffz. Heinz Vollbrecht pád nepřežila. Druhé letadlo
dopadlo na okraj lesa mezi Radostínem a Lučicí. V tomto případě se však oba letci dokázali zachránit
seskokem na padáku. Celá událost je potvrzena jak svědectvím několika pamětníků, tak pečlivě sepsaným
četnickým hlášením, které vyhotovil velitel Četnické stanice Lučice, praporčík Pertl. O pouhý den později,
24. února 1944, provedl Gefr. Kurt Hackenberg se svým Ju 87B-1 nepříliš povedené nouzové přistání v
blízkosti obce Pohleď, z nehody však vyvázl bez zranění.

Podle nejednoznačných svědectví mělo nedaleko Lučice dojít ještě k jedné další nehodě, a to v prostoru
Olešenského vrchu, tedy směrem ke skuhrovské střelnici. Není však zřejmé, zda k havárii došlo na poli či v
blízkém lese, jelikož vzpomínky pamětníků jsou zkresleny vrakem německého transportéru, který podle
souhlasných svědectví zůstal po válce odstaven na kraji lesa přibližně ve stejném prostoru. Najde se ještě
někdo, kdo by měl o této události nějaké poznatky, ať již z vlastního pozorování nebo z doslechu?
Případné svědectví je možné směřovat buď na paní Martinu Vaňkátovou, případně na autora tohoto
článku prostřednictvím e-mailu: vysocinaletectvi@seznam.cz
Jiří Šašek
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Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví přeje
obec Lučice
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