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zprávy
OÚ Lukavice

Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 14. 2. 2013ve Výsoníně
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Nákup pozemku p.p. 29/6 v k.ú. Lukavice o výměře 33m²
2. Prodej pozemku v k.ú. Lukavice p.p. 912/5 v k.ú. Lukavice
3. Delegování starosty obce na valnou hromadu Honebního společenstva Lukavice, dne 24. 2. 2013
4. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje - obec
Lukavice
5. Smlouvu s odborným lesním hospodářem Ing. Karlem Šmahelem
6. Záměr pořízení studie pro lokalitu Z3 Lukavice v souladu s ÚP
Lukavice, pořizovatelem bude
MěÚ Chrudim, oddělení územního plánování.
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Žádosti o příspěvky na neinvestiční výdaje pro dojíždějící žáky
do chrudimských základních škol, zřizované Městem Chrudim
na rok 2013
2. Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje pro dojíždějící žáky
do soukromé základní školy Bohemia s.r.o. Chrudim pro školní
rok 2013/2014
3. Nabídku firmy Gas internacional na dodávky plynu
Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Založení účtu u ČNB
2. Připomínky z diskuse

Termín pro zaplacení poplatku za odpady na rok 2013
je do 30. 4. 2013. Sazba poplatku za fyzickou osobu činí
500,-Kč.
Úlevy od poplatku mají:
a) Studenti, kteří jsou prokazatelně ubytováni na internátech, kolejích a v jiných ubytovacích zařízeních
b) Občané trvale hlášeni na území obce Lukavice, kteří se na adrese
trvalého pobytu ani jinde na území obce Lukavice prokazatelně
více jak 1 rok nezdržují (pobyt v zahraničí, léčebnách, nemocnicích apod.)
c) Občané trvale hlášeni k pobytu, kteří dovrší v kalendářním roce
věku 80.let a více
d) Děti od narození až po dovršení 3.léta věku v kalendářním roce
e) Děti 4-6.let věku v kalendářním roce mají úlevu 50% roční
sazby

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu v následujících termínech 4. 5. 2013 a 19. 10. 2013
Začátek svozu je v 8.00 hodin a jsou stanovena následující stanoviště:
1. Sběrná ohrada v Lukavici - 8.00 hod
2. Lukavice - Hliníky u studny - 8.15 hod
3. Lukavice - Hliníky u Kroutilů - 8.30 hod
4. Lukavice parkoviště MŠ - 8.45 hod
5. Výsonín u prodejny - 9.00 hod
6. Lukavička křížek - 9.30 hod
7. Vížky u obecního domu - 10.00 hod
8. Radochlín u kontejneru na tříděný odpad - 10.30 hod
9. Loučky u čekárny - 11.00 hod
Zmíněné časy jsou informativní a může dojít k jejím posunům
k množství dodaných odpadů.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad je nutno osobně předat pracovníkům svozové firmy.

Vážení občané sousední Lukavice, využívám možnosti
uveřejnit ve vašem obecním zpravodaji příspěvek, který se věnuje problematice hřbitova v Bítovanech.
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Obec Bítovany je podle zákona č. 256/2001 Sb. provozovatelem veřejného pohřebiště. Zákon obci ukládá povinnost vyžadovat dodržování tohoto zákona i Hřbitovního řádu obce Bítovany.
Ze zákona zejména ukládá nájemci hrobového místa povinnost ohlášení zemřelého, a to jak při uložení do země, tak i urny
s popelem. V případě uložení do země je potřeba upravit i nájemní
smlouvu k hrobovému místu. Pokud nájemní smlouva pozbyla platnosti, většinou z důvodu uplynutí lhůty pronájmu, a nájemce má
zájem o pronajímání hrobového místa, je potřeba nájemní smlouvu
prodloužit a případně vyrovnat dluženou částku.

také na nalinkovanou část tabule. Učili se při psaní správně sedět,
správně držet tužku a s nedočkavostí otvírali svůj první sešit na psaní. Rozloučili jsme se a těšíme se na další návštěvu.
Ve středu 20. března jsme uspořádali tradiční jarní setkání
s pohádkou. Žáci ze všech tříd si od počátku března připravovali
v jednotlivých týmech dramatizaci vybraných pohádek. Společně
si připravili kostýmy a naučili se jednotlivé dialogy. Čtvrťáci a páťáci si také namalovali kulisy. Na naše vystoupení se přišli podívat
a našim výkonům zatleskat mnozí rodiče, prarodiče a také děti ze
školky.
28. března jsme si připomněli Den učitelů. Ještě jednou přeji
všem svým kolegům, aby je práce v naší škole i školce naplňovala,
aby se splnily všechny jejich pedagogické ideály. Přeji všem pevné
zdraví, mnoho pohody, zvídavé žáky a prima rodiče.
V březnu vystupoval náš divadelní soubor Lukavánek na
přehlídce Mateřinka v Holicích. Vystoupení jste mohli zhlédnout
i v Lukavici na Jarním pohádkovém podvečeru. Poděkování patří
paní učitelce Janě Louvarové za celoroční vedení souboru.
Ve škole proběhla vernisáž našich výtvarných děl, která
tvoří výzdobu chodby a jídelny. A pak už se přiblížily Velikonoce.
Na naší tradiční dílně děti s flóristkou vyráběly dekoraci z živých
květů, kterou si odnesly domů. Vyrobili jsme si i další papírové velikonoční dekorace, upekli jsme tradiční jidáše, které nám provoněly celou školu. Pak se už školní Ekotým těšil na Noc s Andersenem.
Cílem této akce je především vést děti ke čtenářství. Snažili jsme se
propojit četbu knih s ekologickou výchovou. V knihách je ukryta
moudrost našich předků a my se společně učíme ji objevovat, společně sdílíme prožitky z četby.

Od července roku 2007 se nájemní smlouvy uzavírají pouze
na pět roků. Aktuální částka za nájem hřbitovního místa je 450 Kč
na dobu pět let, při výměře hrobu 2 m2. Výsadba zeleně (dřevin) je
povolena jen se souhlasem provozovatele. Do kontejneru je povoleno ukládat jen odpad z pohřebiště.
Snahou naši obce je pečovat o hřbitov v Bítovanech co nejlépe, a to tak, aby byl dobrou vizitkou jak naší obce, tak obcí sousedních. Zajisté jste zaznamenali skutečnost, že údržba hřbitova,
i ve srovnání s okolními místy, je na dobré úrovni. Hřbitovní poplatky nejsou vysoké. Pokud budou dodržovány naše požadavky, nebude mít obec důvod ceny upravovat. Náklady na investiční akce na
hřbitově nese obec Bítovany. Záměrem obce pro nadcházející dva
roky je oprava pískovcové hřbitovní zdi, oprava márnice a zřízení
dalšího místa pro čerpání vody na zalévání.
Peče o bítovanský hřbitov se neobejde bez finanční pomoci
obcí Zaječice a Lukavice, na tuto pomoc také spoléháme a jsme za
ni vděčni.
Hřbitovy obecně, ten bítovanský z toho nevyjímaje, jsou
místem, se kterým spojujeme svoji minulost, kde si připomínáme
historii našich obcí i rodů po celé generace v těchto vesnicích žijících. Hřbitovy jsou i obrazem toho, jakým způsobem naše společnost pečuje o odkaz předchozích generací a jak si jejich práce váží.
Ing. Bc. Jaromír Pražan, starosta obce Bítovany

Základní a mateřská
škola Lukavice

Školní Ekotým a mezinárodní projekt
Litter Less

Vážení a milí čtenáři,
nový rok 2013 jsme začali tradiční obchůzkou Kašpara, Melichara a Baltazara. Všem nám přišli popřát na prahu nového roku
pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody. Vánoční čas skončil a na koledu přišly děti z mateřské školy.
Druhý týden v lednu jsme připravili Týden otevřených dveří. Přivítali jsme rodiče, kteří projevili zájem o návštěvu školy. Vyučovací hodinu ve škole prožily i děti z mateřské školy, které se již
připravují k zápisu. Zápis byl jako již tradičně slavnostní. Zapsali
jsme 10 nových prvňáčků, které provedli starší žáci celou školou.
Pak už pro budoucí prvňáčky byly připravené úkoly. Všem se je
podařilo splnit. Pak přišlo na řadu fotografování v našem hradu ve
II. třídě a vyvěšení obrázku se svým jménem na chodbu. Poděkování za pomoc při zápisu patří již tradičně členkám SPOZu, paní
Marii Pytlíkové a Ludmile Strnadové, které nám pomohly s organizací zápisu a dětem předaly drobné dárky. Děkujeme všem rodičům
za důvěru s níž zapsali svoje dítě právě do naší základní školy.
Máme jim co nabídnut.
31. ledna se žáci společně zamýšleli nad prožitými školními
dny prvního pololetí. Hodnotili a sdělovali, co by si přáli ve škole
zlepšit, co jim přinášelo radost, nad čím se trápili. Prvňáčkové se
vypravili do slatiňanského zámku. V nádherném prostředí zámecké
knihovny dostali svoje první vysvědčení a byli slavnostně pasováni
na rytíře čtenářského řádu.
V únoru jsme si vychutnali jednodenní pololetí a pak také
jarní prázdniny. Pak se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na vyučování
do Městské knihovny v Chrudimi. Ve škole nás také navštívili profesionální hasiči. Doplnili jsme si vědomosti a znalosti v oblasti
prevence vzniku požáru a také jsme se dozvěděli, jak se máme chovat v případě mimořádné události a hlavně proč se tak máme chovat, pokud by mimořádná událost nastala. V polovině února jsme se
přišli pobavit na školní karneval.
Budoucí prvňáčkové přišli na návštěvu do školy. Zkontrolovali si své obrázky, které si nakreslili při zápisu a pak už se účastnili
vyučování. Obdivovali možnosti interaktivní tabule, zkoušeli si psát

Žáci naší školy se dlouhodobě zabývají ekologií, životním
prostředím. Navštěvují střediska ekologické výchovy, kde se aktivně účastní edukativních programů. Monitorují naši obec, okolí
školy, zabývají se prostředím školy, rozumnou spotřebou materiálních zdrojů, hospodařením s odpady, šetrným hospodaření s vodou.
Ekotým se pravidelně schází a monitoruje stav v naší škole. Zamýšlíme se i nad tím, že zdroje na Zemi jsou omezené a co je to trvale
udržitelný rozvoj na naší planetě.
Ekotým se v červnu opět vypraví na Expedici Šumava 2013,
kde si vyzkoušíme žít v 1. zóně národního parku Šumava na chalupě bez vody, bez elektřiny, bez telefonního signálu a bez internetu.
Budeme se zabývat alternativními zdroji energie, navštívíme elektrárnu na řece Vydře. Kromě toho budeme opět monitorovat vodu
ve Vltavě a porovnávat s hodnotami v Chrudimce. Třešničkou na
dortu bude raftování na Vltavě a monitorování všudypřítomného
odpadu v rámci projektu Litter Less. Tento projekt právě na Šumavě
s pracovníky Národního parku Šumava ukončíme.
Průběžně také naplňujeme projekt EU Tvořivá škola. Podali jsme další dva grantové projekty a s napětím čekáme na jejich
schválení a finanční podpoření.
Zelenou vlajku Ekoškoly jsme na zimu uklidili, aby se nám
neponičila. Až přijde opravdové jaro a ustálí se počasí, opět nám
bude vlát na škole. V letošním roce nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Litter Less zabývajícího se odpady. Učíme se, že Země není na jedno použití.
S odpady musíme nakládat rozumně, jinak se nám celá Zeměkoule
promění v jedno obrovské smetiště. V rámci projektu jsme navštívili firmu AVE v Nasavrkách, kde jsme se prošli po obrovské hromadě
komunálního odpadu. Zabývali jsme se i odpadem, který se z naší
obce odváží do firmy Technické služby Hlinsko. Tříděný odpad se
ještě dotřídí a tvoří surovinu pro recyklaci.
Mezi budovou základní školy a mateřské školy byl umístěn
nový oranžový kontejner pro celou naši obec. Slouží k ukládání tex-
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tilu a věcí, které nám už nebudou k užitku, ale jiným lidem mohou
posloužit. Je to kontejner na textil a obuv, hračky, záclony, kabelky,
lůžkoviny a další věci. Může se do něho ukládat i humanitární pomoc. Pokud budete doma provádět jarní úklid, vzpomeňte si prosím
na oranžový kontejner u školy.
Podle nákresů pracovníků CHKO v Nasavrkách a také podle
cenných rad ornitologů jsme nechali vyrobit hnízdní podložku pro
čápy bílé. I touto cestou děkujeme panu Milanu Šťovíčkovi a jeho
synkovi za výrobu kovové hnízdní podložky a také za její upevnění
na jeden z již nepoužívaných komínů školy. Podložka je umístěna,
je vypletena proutky a jen čekáme, že si jí snad všimne nějaký čáp,
který bude hledat nové hnízdo. Moc by nás těšilo, kdyby společně
s dětmi školu sdíleli také čápi, kteří neodmyslitelně patří k českému
venkovu.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení spoluobčané,
Přestože není soutěžní sezóna, aktivně pracujeme a scházíme se s mladými hasiči i přes zimu. V lednu jsme si připravili
pásmo básniček a na valnou hromadu sboru a i letos jsme sestříhali
videa ze soutěží, brigád a výletů za celý loňský rok a pustili ho ke
zhlédnutí také na valné hromadě. Stejně jako v loňském roce, už
se to pro nás stává tradicí, tak i letos v lednu jsme vyrazili bruslit
do Chrudimi na zimní stadion, shodit deka nabraná přes Vánoční svátky. Únor a březen jsme věnovali střídavě kreslení obrázků
do soutěže požární ochrana očima dětí, hrám, navštívili jsme naše
myslivce, kteří nám pomohli vyrobit budku a krmítko a řekli nám
spoustu zajímavých věcí. Vyrazili jsme do Pardubic, podívat se jak
pracují opravdoví hasiči a připravovali jsme se na zkoušky z odznaků odbornosti. Celkem jsme získali 2. března 10 odznaků odbornosti – 6 preventistů, 3 strojníci a 1 kronikář.
Ve druhém čtvrtletí nás čekají především soutěže, zejména
okresní kolo hry Plamen a liga v běhu 60m překážek. Těšíme se i na
další soutěže pořádané jednotlivými SDH – například již 20. dubna
vyrážíme na soutěž do Skutče.
A o letních prázdninách opět vyrazíme směr Český ráj a
Jičín.
Můžete se na nás přijít podívat na kterýkoli trénink každý
pátek od 16hod.

Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. První čtvrtletí roku 2013 bylo ve Sboru dobrovolných hasičů Vížky ve znamení kulturních a společenských událostí.
Nejdůležitější akcí byla pro SDH Vížky výroční valná hromada.
Tato akce se uskutečnila, jako již tradičně, v HOSPODĚ NA VÍŽKÁCH. Mezi přítomnými byli zástupci Obce Lukavice, okresního
sdružení Chrudim a okrsku Miřetice.
Hlavním bodem programu bylo hodnocení uplynulého roku.
Dále byl určen termín pořádání Dětského dne a termín oslav 60.
výročí založení SDH Vížky. Dětský den je naplánován na 8. června
a oslavy proběhnou 16. a 17. srpna 2013.
K 1. 1. 2013 čítá členská základna sboru 17 žen a 24 mužů.
V tomto období oslavili tři naši členové významná životní jubilea.
Dne 1. ledna oslavil narozeniny náš zástupce starosty bratr
Václav Říha.
Dne 30. ledna oslavil narozeniny náš hospodář bratr Miroslav
Netolický
Dne 4. dubna oslavil narozeniny náš zakládající člen bratr Jaroslav Vtípil. Všem přišli gratulovat zástupci sboru.
Dne 7. ledna se tři naši členové zúčastnili výroční valné hromady
SDH Lukavice.
Dne 24. ledna se tři naši členové zúčastnili posledního rozloučení s bratrem Rudolfem Bíškem z Lukavice.
Dne 1. února se v Lukavici konala výroční valná hromada okrsku
Miřetice. Z našeho sboru bylo přítomno sedm členů. Programem
bylo bilancování roku 2012 v rámci okrsku.
Dne 9. března proběhlo v Lukavici školení a zkoušky hasič
2. a 3. třídy a strojník. Náš sbor byl zastoupen dvěma uchazeči
o 2. a dvěma o 3. třídu. Všichni složili zkoušku úspěšně.
Dne 22. března a 5. dubna proběhla školení členů jednotek sboru dobrovolných hasičů, konaných v hasičské zbrojnici v Lukavici.
Oba zajímavě strávené podvečery připravil velitel SDH Lukavice
bratr Zdeněk Horský.
Za SDH Vížky Pavel Venzara

za mladé hasiče Z. Doležalová
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Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea za I.čtvrtletí roku 2013
Ota Bakeš čp.79, Rudolf Ceral, Jiří Mrkvička, Jaroslava
Zelená, Jaromír Tezner, Jana Chrbolková-Výsonín, Miloslav Beksa,
Miroslav Netolický-Vížky, Karel Tezner, Jiří Boháč, Jana Stanislavová-Radochlín, Václav Říha-Vížky, Jaroslav Horáček, Danuše Stehnová-Vížky, František Páleníček, Oldřich Bakeš, Stanislav
Čechlovský-Vížky, Jarmila Krčilová-Vížky, František Trojan.
Členky SPOZu jubilanty navštívily s dárkovým balíčkem
a přáním spokojenosti, zdraví a plno energie do dalších let.

Již od loňského podzimu se devět našich starších občanů
schází při přednáškách Virtuální univerzity třetího věku v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Lukavici. Společně se studenty
máme za sebou první – „startovací“, nultý semestr, ve kterém uspěli
všichni studenti.
22.4. čeká studenty poslední přednáška letního semestru z cyklu Lidské zdraví a závěrečný test, který musí vykonat do
5. května. Podmínkou úspěšně ukončeného semestru je splnění nejen závěrečného testu, ale i všech testů po každé ze šesti přednášek.
Ve druhé polovině května úspěšní studenti obdrží při slavnostním
předávání vyplněný studijní průkaz a osvědčení o ukončení semestru. Pak je čeká zasloužené volno až do září, kdy se znovu sejdeme
nad další přednáškou, jejíž téma si studenti právě nyní z nabídky
14ti možných témat vybírají.

Jarní posezení se seniory
Dne 23. března se uskutečnilo v restauraci Na Křižovatce
v Lukavici jarní posezení se seniory. O zábavný program se postarala skupina Čtveráci pod vedením Jarka Nováka.
L. Makešová

TJ SOKOL
Lukavice

Dětský karneval
V sobotu, 30.3.2013, pořádala naše TJ v místní restauraci,
Dětský karneval. Členové TJ Sokol Lukavice připravili od 14.00
hod. odpoledne plné soutěží, her a dětských závodů. Děti měly
možnost vyhrát i hodnotné ceny v soutěži o ceny. Za doprovodu kapely K.Habala RYTMUS si však se svými dětmi zatančili i rodiče.
Na několik hodin jsme tak mohli všichni, při zábavě spolu s dětmi,
zapomenout na chladné jarní počasí.
Dagmar Krčilová
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Jsme otevřená skupina, a tak kdo jste doposud váhali, přijďte se s námi podělit o nové poznatky, zopakovat si třeba již dávno
známé informace a hlavně přijít do společnosti lidí, kteří nechtějí sedět doma a chtějí být aktivní! Kdo nemáte zkušenosti s prací
s počítačem, rádi Vám pomůžeme a vše ukážeme!
V případě zájmu kontaktujte organizátorku VU3V na telefonním čísle 774710282, nebo jednoduše přijďte.
Dagmar Krčilová

které obsahují. To vše přispívá k tomu, že stále více nebezpečných
odpadů končí v zařízeních k tomu určených a snižuje se tak riziko
jejich nekontrolovatelného úniku do životního prostředí.
Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je
nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání lze
získat na obecním či městském úřadě, případně u vstupu do sběrného dvora, pokud je v obci zřízen.
Třídíme s rozumem!
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spolupráci se společností
EKO-KOM, a.s. v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání
občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Chtěla bych Vás srdečně pozdravit za studenty Univerzity
třetího věku v Lukavici. Současně bych Vás ráda pozvala mezi nás.
Myslím, že v našem věku je důležité tříbit mozek, získávat nové
vědomosti a hlavně najít nové lidi. Jsme výborná parta a za to vše
patří poděkování představitelům naší obce.
J. Bakešová

S nebezpečnými odpady je třeba
zacházet opatrně

ZPRÁVY, INZERCE

Pardubice, 28. 1. 2013 – Nebezpečné odpady nebo obaly
jimi znečištěné mají vlastnosti, které mohou mít negativní dopad na
zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí, a proto je důležité je třídit
a nenakládat s nimi jako se smíšeným komunálním odpadem nebo
odpadem určeným k běžné recyklaci.
Produkce nebezpečných odpadů tvořila například v roce
2011 v České republice 6 % všech vyprodukovaných odpadů. Nebezpečné odpady vznikají zejména v průmyslových provozech,
zdravotnictví, ale také v domácnostech. V domovním odpadu se
nejčastěji objevují v podobě úklidové chemie, prostředků na hubení hmyzu, repelentů, zářivek, olejů, barev, lepidel či nevyužitých
léků.
„Nebezpečné odpady se sbírají buď prostřednictvím sběrných dvorů, a to zejména ve větších obcích a městech, nebo formou
mobilního sběru. Tuto povinnost musí splnit každá obec ze zákona minimálně dvakrát ročně, tedy pokud nemá sběrný dvůr. Staré
nebo nevyužité léky je možné vrátit v každé lékárně,“ říká Martin
Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM,
a.s.
Celou řadu sebraných nebezpečných odpadů lze opět využít, tzv. se regenerovat, jako například motorové oleje, rozpouštědla
nebo fotochemikálie. Po fyzikální nebo chemické úpravě je možné znovu používat celou řadu chemických látek. Složitější zařízení
obsahující nebezpečné látky se demontují na jednodušší součásti,
ty opětovně použitelné se recyklují a jen ty nebezpečné se dále odstraňují.
Ostatní nebezpečné odpady se skládkují na skládkách s vyšším stupněm zabezpečení, aby neohrozily své okolí. Hořlavé odpady, např. ropné látky nebo infekční materiály z nemocnic se spalují
ve spalovnách nebezpečných odpadů. Spalovny nebezpečného odpadu mají pro svůj provoz stanoveny velice přísné limity na emise
do ovzduší a druhy spalovaných odpadů.
V našich zeměpisných šířkách, Pardubický kraj nevyjímaje,
je bohužel stále nejrozšířenější metodou skládkování nebezpečných
odpadů. Přestože jsou na bezpečnost takovýchto skládek kladeny ty
nejpřísnější nároky, jedná se stále o přenášení problému na další generace. I proto vznikl princip zpětného odběru, kdy pro některé potenciálně nebezpečné výrobky (baterie, pneumatiky, motorové oleje
a veškerá elektrozařízení) musí být vytvořená síť dobře dostupných
míst zpětného odběru, kde může spotřebitel tyto potenciálně problematické výrobky bezplatně odevzdat. Producenti těchto výrobků
musí zajistit i další bezpečné nakládání s nimi a poskytnout maximální míru recyklace a šetrné nakládání s nebezpečnými látkami,

xxxx
SDH Lukavice pořádá

20. 4. 2013

Sběr železného šrotu
a papíru

OÚ Lukavice a organizace Spotřebního družstva Jednota Hlinsko
- středisko Lukavice pořádají zájezd na výstavu

Natura viva 2013
25. 5. 2013
Jde o jedinečnou každoroční odbornou výstavu tohoto typu
v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné
firmy podnikající v oborech myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství. Spolupořadatelské svazy - Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz a Český svaz včelařů - připravily
pro letošní výstavu reprezentativní expozice, v nichž návštěvníky
seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek, které jsou na
úseku jejich působení aktuální.
Doprava je hrazena OÚ Lukavice a organizací Spotřebního družstva Jednota Hlinsko - středisko Lukavice. Vstupné si hradí
každý sám. Je možné využít slev odborných časopisech.
Zájemci, hlaste se na tel. 469 670 151 u p. Mrkvičkové nebo
na tel. 608 330 935 u p. Dolany do 15. 5. 2013. Sraz účastníků bude
25. 5. v 7.00 hod. u OÚ Lukavice.

5

Velký Meder

Obecní úřad Lukavice pořádá pro své občany dne 19. a 20. října 2013 dvoudenní wellnes
zájezd na Slovensko do termálních lázní Velký
Meder, vzdálených 80 km od Bratislavy s teplotou vody až do 38º C.
Ubytování a strava formou polopenze
(večeře a snídaně)
1 dospělá osoba s dvěma vstupy do areálu lázní je 46,50 euro
(1.200,-Kč)
1 senior (od 62ti let ) s dvěma vstupy do areálu lázní je 43 euro
(1.110,-Kč)
1 dítě do 15ti let s dvěma vstupy do areálu lázní je 43 euro
(1.110,-Kč)
1 dítě od 5ti do 15ti let s dvěma vstupy do areálu lázní je 34,50
euro ( 890,-Kč)
1 dítě od 3 do 5ti let s dvěma vstupy do areálu lázní je 22,50
euro (580,-Kč)
Děti do 3 let zdarma.
Do konce června 2013 je třeba uhradit ubytování a stravu
v Euro.
Ubytování v hotelu Thermal Varga ve 2-4lůžkových pokojích
(http://www.hotelthermal.sk/velky-meder-ubytovanie-termalnekupalisko-slovensko-velky-meder/). Hotel je vzdálen cca 100 m
přes ulici proti lázním.
Obědy - jídelna přímo v budově lázní menu kolem 4,50 euro,
- Koliba v areálu – výborné rybí speciality.
Doprava zdarma – hradí Obecní úřad Lukavice!
Odjezd v sobotu ve 4.00 hod.od budovy obecního úřadu, návrat
v neděli kolem 22.00 hod.
Vážní zájemci o zájezd, přihlašujte se nejpozději do 14. 6.
2013 u Dagmar Krčilové, na telefonním čísle 774710282 nebo
777670670.
Žádáme, aby jste pro přihlašování využili pouze tato dvě telefonní čísla a to z důvodu přehledu o počtu přihlášených. Děkujeme.
Doporučujeme sjednat si cestovní pojištění léčebných výloh.

Lukavický zpravodaj je vydáván na základě povolení ministerstva kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 15353. Vydavatelem
je Obec Lukavice - kulturní a školská komise OÚ Lukavický zpravodaj
vychází čtyřikrát do roka. Jednotlivé příspěvky nejsou obsahově upravovány. Za obsah článků odobčanů redakční rada neodpovídá.
Redakční rada: Ing. Čechlovský, p. Dolan, p. Pytlík, p. Stehno,
Bc. Krčilová
Příští číslo vyjde: v červnu 2013, uzávěrka příspěvků 15. 6. 2013
e-mail: lukavickyzpravodaj@seznam.cz
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