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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, Vás co nejsrdečněji pozdravit a seznámit Vás s připravovanými projekty pro
tento rok.
V letošním roce bude jistě největší investiční akcí modernizace školní jídelny. Dojde
k opravě části podlah, k opravě odpadů a zřízení nových přívodů elektrické energie a vody.
Nově bude nainstalováno odsávání par v prostorách kuchyně a nákup nového konvektomatu
včetně příslušenství. Vše je financováno z dotací a z podílu obce. To vše by mělo přispět
k lepším pracovním podmínkám pro zaměstnance jídelny, což si po letech určitě zaslouží.
Dojde i k výrazné úspoře energií. Výsledkem by mělo být zdravější jídlo, které si zachovává
vitamíny a minerály. Velice mne těší kladný ohlas na kvalitu jídla ve školní jídelně od občanů
obce, kteří využívají služby školní jídelny. Věřím, že kladné reakce budou i po modernizaci
jídelny.
Dále připravujeme opravu a nátěry podbití, oken, opravu a nátěry fasády na budově
mateřské školy, školní jídelny a budovy obecního úřadu ze dvora za hospodou.
Průběžně se opravují obecní cesty novým štěrkovým povrchem.
Čekají nás opravy některých již nefunkčních uzávěrů vody, propadlých kanálů.
Proběhne výměna oken v budově hasičské zbrojnice.
Instalujeme novou úřední desku před místní prodejnou. Vše probíhá dle finančních
možností obce vzájemně s dotačními výzvami.
Plánovaná oprava mostu a čištění vodního toku, ke které mělo dojít již na podzim roku
2015, se ze strany investora a realizační firmy oddálila z důvodu výskytu chráněných ryb
v místním potoce. Po prošetření a nezbytných úkonech příslušných orgánů vyjadřujících se ke
stavbě by se vše mělo údajně realizovat ještě v letošním roce.
Významnou kulturně společenskou akcí bude v roce 2016 Sraz rodáků u příležitosti 720
výroční založení obce Lučice. Sraz se bude konat v sobotu 11. června 2016. Tímto bych Vás
chtěl jménem celého zastupitelstva co nejsrdečněji pozvat. Pozvánky budou doručeny do
každé domácnosti.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem spolkům v naší obci za aktivní účast na přípravách
oslavy a pevně věřím, že to pro nás všechny bude krásný a nezapomenutelný zážitek.
Dále bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří přispívají svojí prací ke zkrášlení a úpravě
naší obce.
Přeji všem pevné zdraví, krásné jarní dny plné sluníčka, lásky a osobního štěstí.
David Šimánek
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Rok 2015 byl pro Mladé hasiče úspěšným rokem. Jarní sezónu jsme odstartovali v sobotu 2.
května soutěží Plamen na domácí půdě. Organizačně vše proběhlo bez potíží, přijelo přes 150
dětí z 8 okolních vesnic a bojovaly ve třech disciplínách (požární útok, štafeta dvojic a sprint
4x60m). Naše 4 družstva se umístila shodně v mladší i starší kategorii na 2. a 5. místě. To jim
také zajistilo postup do okresního kola v Havlíčkově Brodě.
V červnu opět odstartovala liga dětí v požárních útocích - Havlíčkobrodské turné. Za Lučici
běhaly ve všech pěti kolech 3 týmy mladších a 2 starších dětí. V této sérii soutěží, do které je
přihlášeno více než 35 družstev v každé kategorii. V některých kolech nám jen o kousek
utekly stupně vítězů a vzhledem k počtu týmů máme dobré i celkové umístění na HB turné:
Kategorie mladších Soptíci A 13. místo
kategorie starších
Sirény A 10. místo
Soptíci B 10. místo
Sirény B 17. místo
Soptíci C 18. místo
Uprostřed léta proběhl tradiční letní tábor v areálu Ředkovec. Během pěti dní se děti
intenzivně připravovaly na podzimní branný závod všestrannosti a užily si spoustu zábavných
her. I přes deštivé počasí jsme se vydali na pěší výlet do Pohledi na Michalův statek, kde si po
prohlídce skanzenu děti samy uvařily oběd. Na sobotní večer byla dospělými hasiči
připravena noční hra se stanovišti, kde děti plnily různé úkoly.
12. září jsme se zúčastnili soutěže O putovní pohár starosty Perknova, a protože jsme obsadili
1. a 3. místo, můžeme se z krásného poháru těšit celý rok a po prázdninách opět zabojovat o
jeho udržení.
Branný závod všestrannosti sezóny 2015/16 se konal ve Veselém Žďáře 3. října, naší obec
reprezentovalo 30 dětí a na stanovištích jako rozhodčí působily Martina Šotolová a Martina
Kolářová. Této soutěže se zúčastnilo 53 družstev mladších a 58 starších dětí. Intenzivní
příprava přinesla svoje ovoce a díky skvělým výsledkům máme dobře rozjetou letošní sezónu
hry Plamen.
Výsledky:
Kategorie mladších Soptíci A 3. místo
kategorie starších Sirény A 6. místo
Soptíci B 46. místo
Sirény B 42. místo
Soptíci C 2. místo
Sirény C 12. místo
Letos poprvé byli na Výroční schůzi SDH Lučice pozvaní i Mladí hasiči, aby s námi
zhodnotili uplynulý rok, poslechli si plány na rok 2016 a hlavně se setkali s hasiči starších
ročníků. Na fotce můžete vidět nejmladší členku sboru Lilušku Klečánkovou a nejstaršího
člena pana Václava Krepčíka.
Cíl práce s dětmi ve sboru není omezen jen samotnou přípravou na soutěže v požárním sportu,
nedílnou součástí celoroční činnosti jsou i brigády a kulturní činnosti. Proto jsme v minulém
roce byli sbírat jablka, natírali jsme překážky, učili se na získání odznaků odborností, vyráběli
ozdoby na vánoční trhy, připravovali se na předtančení na hasičském plese a vyrazili na
několik výletů.
Šestikolové HB Turné 2016 odstartuje druhý víkend v červnu soutěží v Chotěboři.
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I letos v létě se děti zúčastní soustředění na Ředkovci, které bude tradičně zaměřené na
přípravu branného závodu.
Jménem vedoucích kroužků MH, bychom rády dětem popřály hodně sportovních úspěchů.
Katka a Verča
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Z ČINNOSTI SDH LUČICE – DOSPĚLÍ
Na jaře loňského roku hasiči provedli sběr starého železa po obci. Během roku někteří hasiči
doprovázeli soptíky a sirény jako vedoucí, rozhodčí, strojníci nebo řidiči na různé soutěže.
Celkem dvě družstva dospělých a pět družstev dětských hasičů z Lučice se zúčastnila
každoroční okrskové hasičské soutěže, která se konala 16. května v Babicích (muži 1. místo,
ženy 2. místo, mladší děti 1., 2. a 3. místo a starší děti 2. a 3. místo). V loňském roce měla
okrsková hasičská soutěž jednu novinku, a to že také ženy absolvovaly kromě tradičního
požárního útoku disciplínu běh přes překážky. Aktivní členové sboru připravili za pomoci
Slouhovkářů na sobotu 30. května dětský den ve stylu „Na farmě“ na Slouhovce s pestrým
programem. Dvě družstva lučických hasičů (ženy a muži) se v pátek 5. 6. 2015 zúčastnila 5.
ročníku noční soutěže v požárním útoku v Libici nad Doubravou. 19. června se družstva žen a
mužů zúčastnila noční soutěže v Mírovce a koncem srpna jsme se jedné parné soboty
zúčastnili soutěže ve Vadíně. Muži absolvovali navíc soutěže ve Vísce u Chotěboře a v
Humpolci.
Členové sboru a výjezdové jednotky se v průběhu roku účastnili různých školení např. školení
velitelů (Jan Prchal), v dubnu dvoudenního školení rozhodčích soutěže Plamen (Martina
Šotolová, Jitka Musilová a Martina Kolářová) v Nové Vsi u Světlé.
V sobotu 2. ledna 2016 se konala v sále OÚ členská výroční schůze SDH Lučice, na které
byla shrnuta činnost sboru za rok 2015 (pořádané akce, hospodaření, účast na školeních,
ostatní aktivity). Hasičky zorganizovaly tradiční masopustní průvod po obci, který se konal
v sobotu 21. ledna, hudební doprovod zajistila 6členná kapela pod vedením kapelníka p.
Zbyňka Paličky. Následující den odpoledne uspořádaly dětský maškarní ples. Pro děti byly
připraveny různé soutěže se sladkými odměnami, tombola, diskotéka (hudební doprovod
zajistil Petr Janů). V sobotu 27. února hasiči pořádali tradiční hasičský ples, k tanci a poslechu
hrála kapela STYL. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení v podobě guláše a
bohatá tombola. Ples byl zahájen pěkným tanečním vystoupením mladých hasičů, indickým
tancem a swingem Petry a Markéty.
Z připravovaných akcí pořádaných dobrovolnými hasiči v průběhu jara bude zajisté tradiční
pálení čarodějnic na cestě za Vackovými, dětský den pořádaný na Slouhovce (předběžný
termín sobota 25. června).

Martina Šotolová
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ZALOŽENÍ OBCE - Pokračování
V roce 1293 lokátor Jan Žitavský měl konečně černé na bílém, že může vybudovat novou
vesnici na Čáslavsku.
Prvním předpokladem bylo získání odvážných osadníků, čekal je rušný život. Dalo mu to
hodně přemlouvání a slibování: „V nových vsích, které budou zakládány na lesní půdě, se
osadníci na několik let osvobozují od daní.“
Janovi se podařilo získat deset rodin z Čech. Sám přišel se svou ženou Rusalkou a třemi
urostlými dospělými syny. S volským potahem přijel kovář Čeněk s Petruškou a pěti malými
dětmi. Kameník Ctibor si přivezl Dorotku, prozatím žili na hromádce. Několik týdnů museli
čekat na Krčmarze Jardu s Barunkou a dvěma hospodskými pomocníky. O výrobu potravin se
dobře starali Václav pekař a Crudoš řezník s rodinami.
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Do spolku se také vmísil proslavený čáslavský rváč Jarda Vlk, byly s ním jenom trable. Nesít,
nesázet, ale dobře se mít, bylo jeho životní krédo.
Na přání lokátora Jana „investor“ Hynek Žitavský posílal pravidelně svého osobního
zpovědníka Petra, aby sloužil pod širým nebem mše.
A nyní se všichni vrhli do práce.
Začali kácením mohutných jedlý a tvrdých buků blízko potoka. Postupovali směrem nahoru,
ale v místě dnešní fary narazili na neočekávanou překážku. Nacházela se tu hluboká žulová
jeskyně, kterou obýval několik desítek let medvěd brtník. Byl již letitý a měl rád svůj klid.
Ostatní zvířata, jako vlci, pumy či zubři mu dávali pokoj. Báli se ho.
Kolem jeskyně bylo mnoho dutých stromů, plných divokých včel s chutným medem. Míšova
hlavní pochoutka.
Přes velký ruch, který doprovázel kolonizaci, stále odolával. Do osobního souboje s ním
žádný z osadníků nechtěl jít, ani odvážný Bivoj ne, (ne nebyl to ten známý český silák). „Náš“
Bivoj se zabýval lovem divokých zvířat a dobře zásoboval společnou kuchyň.
Ale dva kohouti na jednom dvoře, to prostě nejde.
Osadníci každý večer tloukli sekerami do dutých stromů a Míšu rušili ze spánku. Nevydržel.
Jednou pozdě v noci natrvalo odešel do klidných komárovských lesů – k obrázku.
Děti osadníků sbíraly lesní plody, v potoce lovily dvaceti kilové lososi, vytahovaly raky
s metrovými klepety a vybíraly med rozzuřeným včelám.
A je čas se rozloučit dnes humorně:
Malé pastýřky a ovčáci si každý den před pastvou zpívaly:
„Děvčata vyžeňte telata, a vy staré báby, vyžeňte zase krávy.“
Vlastislav Rejnek
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LUČIČTÍ NEZMAŘI
„Ta lučická chasa mladá roste pěkně nahoru
a když trochu povyroste odchází do důchodu“
Tak začíná hymna klubu seniorů, který si do názvu dal jméno NEZMAŘI.
Pravidelně každé druhé úterý s měsíci se senioři scházejí v zasedací místnosti místního
obecního úřadu. Program je vždy pečlivě připraven, ať už se jedná o různé odborné
přednášky, či zajímavá vyprávění o okolních pamětihodnostech nebo o významných
osobnostech, nebo co zrovna život přináší.
V lednu jsme vyslechli velmi poutavé vyprávění o cestě do Ameriky od manželů
Šoupalových, v dubnu to bylo zase vystoupení dětí ze základní školy, které si pro nás
připravily pásmo písní, říkanek a básniček speciálně pro nás seniory.
V květnu mezi nás přišla paní doktora Veselá, která si pro nás připravila přednášku na téma
„Konec babiček v Čechách“.
Výlet do Kutné Hory v květnu se velmi vydařil, navštívili jsme Vlašský dvůr, chrám sv.
Barbory, při zpáteční cestě jsme se vrhli do zahradnictví v Čáslavi a poslední zastávkou
výletu byla Číhošť, kde nás místní průvodkyně seznámila s „číhošťským zázrakem“. Také
pomyslný střed republiky jsme nemohli opomenout.
Též tradiční Martinské posezení se velmi vydařilo, přijeli mezi nás i sousedé z Veselého
Žďáru, přátelé z Havlíčkova Brodu a z Humpolce. Sál byl do posledního místečka obsazen.
Celkem jsme se sešli na 9 posezeních a s poděkováním všem, kteří se starají o organizaci a
všem Nezmarkám za přípravu pohoštění ke kávě a čaji.
Náš klub si vede velmi dobře a zatím bez dotací a jiných příspěvků máme dostatek
finančních prostředků na naši činnost. Již se stalo tradicí, že vždy k Vánocům malým
příspěvkem potěšíme děti z Mateřské a Základní školy.
A naše představování ukončíme slovy z naší hymny
„Kdo má zájem, může přijít, rádi ho tu vidíme.
Naše heslo „Sami sobě“ s muzikou oslavíme.“
Marie Vrzáková
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Z HISTORIE ŘÍMSKO-KATOLICKÉHO SPOLEČENSTVÍ V LUČICI
Již v polovině 14. století (rok 1344) se u nás nacházela fara při kostele sv. panny a
mučednice Boží, Markéty. Farnost patřila do vikariátu Německý Brod.
Byla bohatě nadána a právo jí obsazovat měli opati ze benediktiánského kláštera Vilémov.
Prvním doloženým duchovním byl Jan ze Šlapanova, působil v letech 1374 – 1376.
V dubnu roku 1421 byl klášter husity pobořen a o několik měsíců později dopadl stejně
lučický kostel s farou.
Lučice se tím dostává jako válečná zástava do rukou Jana Hertvíka z Rusínova. Hertvík
nabytý majetek v roce 1436 prodává Mikuláši Trčkovi z Lípy.
Trčkové na faru dosazují především husitské kněze.
Od roku 1667 kostel patří pod farnost Haberskou, jejíž kaplan dojíždí sloužit mše o poutích.
Po osamocení skuhrovské fary (asi v roce 1723) od Habrů, se náš kostel stává filiálním
farnosti Skuhrov.
V roce 1804 byla u nás zřízena samostatná lokálie a zároveň ustanoven první správce –
Václav Novotný. Bydlel v chalupě u Havlů (č.p. 8). Podmínky měl složité, protože se tísnil
v jedné místnosti. Až po postavení prostorné farní budovy věřícími, se životní situace
radikálně zlepšila.
Desátým lokalistou byl pátek František Chmelíček. Rázný a odvážný člověk, který v Lučici
obstává. Dokonce byl dvakrát zvolen starostou. Bylo jeho zásluhou, že v roce 1858 se
z lokálie stává fara a on jmenován prvním farářem v Lučici.

R. D. Mgr. Ing. Jiří Mára
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20 LET TJ KALOKAGÁTHIA
Už 20 let se příznivci sportu schází v tělocvičně, na Slouhovce, tenisovém kurtu u
fotbalového hřiště, cvičí ve školní budově jógu, jezdí do H. Brodu na florbal a účastní se
různých turnajů.
Kalokagáthia je starořecký výraz pro všestranně (fyzicky i duševně) zdatného člověka a to
je také cílem naší tělovýchovné jednoty, umožnit občanům sportovní vyžití a tím zvýšení
jejich fyzické kondice.
Naše organizace měla v roce 2015 130 členů, z toho 42 dětí. Velmi vytížená byla zejména
tělocvična, kde se schází ke svému cvičení ženy, volejbalistky, břišní tanečnice, fotbalisté,
nohejbalisté, soft tenisté a děti. V poklidném prostředí školy našli útočiště cvičenci jógy.
V květnu uplynulého roku se na kurtu konal tenisový turnaj, v září změřili své síly na
Slouhovce nohejbalisté a v tělocvičně proběhl prosincový turnaj v soft tenisu.
S příchodem jara a pěkného počasí ožívá Slouhovka a tenisový kurt, kde mimo jiných
dvakrát týdně hrají také volejbalistky, zde jsou jejich aktivity v roce 2015:
15. březen turnaj v Přibyslavi
13. červen tradiční letní turnaj na Slouhovce, zahrát si byla dvě družstva žen, jedno družstvo
Lučických mužů, Lubas volejbal, Tři grácie za Světlé nad Sázavou a tým z Pohledi
27. červen turnaj ve Věžnici
29. srpen přátelský turnaj v Pohledi
4. až 6. Září tradiční víkendové soustředění v areálu Štíří důl u Krucemburku.
V listopadu a prosinci pětikolový turnaj, který se konal v Dobroníně a ve Zhoři. Tohoto
turnaje se účastnilo 8 smíšených družstev, po velkém boji jsme obsadili 3. místo.
26. prosince byl uspořádán v místní tělocvičně vánoční turnaj, účast byla hojná - 3 týmy žen,
2 družstva mužů a 1 družstvo Pohleď.
Aktivní byl i tým nohejbalistů, který obsadil ve vyrovnaném okresním přeboru celkové 4.
místo a turnaje trojic v Olešnici a Jenštejně vyhrál
Všem členům TJ Kalokagáthia přeji pevné zdraví a mnoho nejen sportovních zážitků
v letošním roce.
Mgr. Pavel Mináč
předseda TJ Kalokagáthia

Naše volejbalistky
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Vítězný tým nohejbalistů
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

-

V současné době jsou vybírány poplatky:
za odvoz komunálního odpadu pro rok 2016 a to:
termín úhrady do konce května 2016

děti 0 – 7 let včetně
děti 8 – 15 let včetně
dospělí 16 – 64 let
senioři 65 let včetně a výše

0,- Kč/osobu
300,- Kč/osobu
600,- Kč/osobu
500,- Kč/osobu

majitelé rekreačních objektů

600,- Kč

- poplatek ze psů
- termín úhrady do konce května 2016
poplatek pes 2016

80,- Kč/rok

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
- prosíme majitele psů, aby si zabezpečili své psy tak, aby nemohli volně pobíhat po
obci
- aby uklízeli po svých psech exkrementy na veřejných prostranstvích obce
VODNÉ A STOČNÉ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
- v průběhu měsíce května – června proběhnou odečty vodoměrů
- vodné a stočné se bude vybírat v měsících červenec – listopad 2016
- cena vodného 16,- Kč/m3, cena stočného 4,- Kč/m3
VODNÉ A STOČNÉ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
- cena vodného 20,- Kč/m3, cena stočného 6,- Kč/m3
cena platí od odečtů, které proběhnou v průběhu měsíce května a června 2016
SBĚRNÉ MÍSTO ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sběrné místo železného šrotu za hřbitovní zdí (pozemek p.č. 1411/4 a p.č. 290/4 v k.ú.
Lučice).
Provozní doba: každou první sobotu v měsíci od 9 do 10 hod.
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO OPADU
Ve dnech 29. a 30. dubna 2016 proběhne na dvoře Obecního úřadu Lučice sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
pátek 16 – 18 hod.
sobota 8 – 11 hod.
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LIKVIDACE ODPADŮ ZE ZAHRAD
I pro letošní rok bude stabilně umístěn kontejner na biologický odpad ze zahrad u obchodu
Jednoty. Dalším sběrným místem je část pozemku p.č. 852 v k.ú. Lučice – jedná se o místo
pod Chlumem u cesty ke Štefáčkovým.
Do kontejneru patří veškerá tráva, plevel, větve do průměru 3 cm – mladé výhonky z živých
plotů, nepatří sem hnůj.
Kontejner u hřbitova je určen pouze pro odpad ze hřbitova, je zakázáno do něj vhazovat
odpad ze zahrad, k tomu je určen kontejner u obchodu.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2016
-

V sobotu 23. dubna 2016 od 6 hod. do 12 hod.
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SRAZ RODÁKŮ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 720 LET ZALOŽENÍ OBCE LUČICE
-

-

-

V sobotu 11. června 2016
PROGRAM
Bohoslužba v kostele sv. Markéty
Položení věnců u Pomníků padlých
Projev starosty obce
Mažoretky- vystoupení
Hlavní program – hřiště za základní školou
reprodukovaná hudba
módní přehlídka firmy AIVELLI
harmoniky „BTP Kája+Pája“
ukázka hasičského útoku a dovedností mladých hasičů
výstava automobilových veteránů „Čím vozil děda babičku“
Prohlídky
prohlídka prostor kostela sv. Markéty
prohlídka základní školy
Vestibul obecního úřadu a tělocvična
vystoupení žáků školky a školy
prezentace činnosti spolků v Lučici
historie obce-fotodokumentace
Možnost procházky Lučicí
značený okruh Obecní úřad-Pošta- Bártův mlýn-Slouhovka-Most přes Lučický potok
– Pomník padlých – Obecní úřad
Skákací hrad pro děti
Občerstvení zajištěno
Večer zábava „U Lískance“-k poslechu a tanci hraje skupina Variace

Od konce dubna máte možnost si vyzvednout pozvánky pro svého rodáka.

TRADIČNÍ LUČICKÁ POUŤ
-

sobota 16. července 2016 a neděle 17. července 2016
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Masopustní průvod 2016

Lučické listy vydává jako svou účelovou publikaci obec Lučice.
Místo vydání: Obec Lučice
Četnost:
vydává nepravidelně
Datum vydání: 14. dubna 2016
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