
Sbor dobrovolných hasičů Lukavice 

Jsme mladí hasiči z Lukavice. Přijeli jsme sem do Vlašimi reprezentovat Pardubický kraj. Naše 

věkové rozmezí je 13-14 let a všichni běháme přibližně od šesti let. Náš sbor byl založen 

v roce 1882. V současné době máme 175 členů, z toho 17 mladších žáků, 23 starších žáků a 

12 dorostenců. 

Lukavice je menší vesnice v podhůří Orlických hor a nachází se v okrese Ústí nad Orlicí. Žije tu 

1128 obyvatel. Zajímavostí a úspěchem z poslední doby je účast v soutěži Vesnice roku. 

Lukavice vyhrála Vesnici roku Pardubického kraje pro rok 2017 a zároveň náš kraj úspěšně 

reprezentovala a umístila se jako 2. v celostátním kole Vesnice roku 2017. 

Lukavice není nováčkem na MČR. Náš kraj už v této soutěži reprezentovali naši starší 

kamarádi v letech 2004, 2006, 2007 a 2012. Na MČR se nám tedy podařilo postoupit po 

sedmi letech. Na letošní rok jsme poctivě připravovali a v posledních týdnech jsme trénovali 

skoro každý den. Naši trenéři Mirka a Vašek se nám naplno věnovali. 

Náš tým tvoří :  

Kikča Kulhavá – díky ní jsou tréninky vždy veselejší, její střelba nás vždy podrží 

Stelča Šrolerová – u každé disciplíny se musí skrčit, jinak to nedá 

Marťa Dudková – její motání hadice se vám zamotá hlava 

Lucka Dudková – hlavní dokumentátor našeho družstva a velmi naštíplá členka 

Barča Hubálková – nad jejími hadicemi na štafetě 4x60 jen nevěřícně kroutíme hlavou 

Vendy Jana Falladová – spoléháme na její kvalitní sprinty 

Eliška Šípková – její pečlivost je nepostradatelná v každé disciplíně 

Matěj Hauf – výškou malý, ale v běhu se vyrovná těm nejvyšším 

Tomáš Halbrštát – nejmladší člen družstva, ale je naší velkou podporou 

Vojta Hiller – začal s námi běhat teprve před rokem, ale bez něj bychom tu asi nebyli 

 

Tak to je náš tým, který se bude snažit získat Vaši podporu a užít si atmosféru takovéto 

soutěže.  

 

 

 

  


