říjen/2017

zprávy
OÚ Lukavice

2. Schvaluje zápis finančního výboru.
3. Schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ Lukavice a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu příspěvkové organizace.
4. Smlouvu o bezúplatném převodu licence elektronické spisové
služby.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, souhlas
se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek (Lokalita
Z3 -L, Lukavice).
6. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Lukavice, Výsonín, pan
Janeček, par. 65/3, KNN.
7. Pronájem obecního bytu paní Marcele Lédlové.

Vážení občané,
při sběru a svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
který je prováděn v obci 2x ročně, se stále setkáváme s tím, že nám
tento odpad kupíte v předvečer svozu na svozová místa dle rozpisu.
Správně byste měli tento odpad předávat osobně pracovníkům svozové firmy na předem daných místech v určený čas. Poukazuji na
tuto situaci proto, že se nám na těchto stanovištích objevují odpady,
které podléhají zpoplatnění. Týká se to lepenkových a asfaltových
střešních krytin a pásů, eternitových střešních krytin a rour, pneumatik nákladních a traktorových. Pokud se nám nepodaří zjistit, kdo
tam tento zpoplatněný odpad uložil, musíme ho na náklady obce
nechat odstranit. Děkuji Vám touto cestou za pochopení.

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Žádost M-Silnice a.s. o změnu územního plánu (lom Žumberk).

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného
dne 31. 8. 2017 v Lukavici

Do každé rodiny naší obce bude distribuován zdarma stolní
kalendář na rok 2018, pokud ho neobdržíte do konce října, můžete
si ho vyzvednout na Obecním úřadě v Lukavici.
				

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.IV-12-2016072/VB/01,
Lukavice, p. Vaško, par. 256/2, KNN.
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti č.IV-122015007/VB/1, Lukavice, p. Beksa, par. st. 18, KNN.
3. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.IV-12-2016258/VB/01, Lukavice,
846/27-38, KNN 12RD – Obec Lukavice.
4. Program obnovy venkova na rok 2018, výměna oken a dveří
v budově OÚ Lukavice.
5. Rozpočtové opatření č.2.

Miloslav Stehno, starosta

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného
dne 29. 6. 2017 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2016 a účetní závěrku
za rok 2016.
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Základní a mateřská
škola Lukavice

Není to tak dlouho, kdy jsme slavnostně končili školní
rok. Do chrudimských škol přestoupilo 14 žáků našeho pátého ročníku. Na jejich další vzdělávací cestě jsme jim popřáli
mnoho úspěchů. Těšíme se na jejich návštěvy v naší škole, na
jejich další skvělé výsledky.
Během prázdnin jsme opět přepracovávali školní vzdělávací program tak, aby byl v souladu se stále se měnící legislativou. Realizovali jsme grantový projekt Expedice Orlice.
Poděkování patří Pardubickému kraji za schválení projektu
a jeho finanční podporu. Prázdniny definitivně skončily a my
se opět těšili do školních lavic.
V pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok
za přítomnosti pana starosty obce Miloslava Stehna, paní
Lidušky Makešové a Jaroslavy Teznerové, členek SPOZu
v Lukavici. Slavnostně jsme přivítali 10 nových prvňáčků.
Na samém počátku jejich vzdělávací cesty jim všichni přáli
mnoho úspěchů. Příjemný byl i finanční dar naší obce, který
obdrželi rodiče prvňáčků jako příspěvek na školní pomůcky.
V polovině září jsme si postupně se všemi žáky školy
zopakovali pravidla, kterými se musíme řídit jako chodci a
začínající cyklisté. Postupně jsme se po jednotlivých třídách
vydali na dopravní hřiště v Chrudimi. V úterý 12. září probíhala na dopravním hřišti výuka pro první a druhý ročník.
Třeťákům a páťákům bylo dopravní hřiště vyhrazeno ve středu 13. září. Ve čtvrtek 14. září se tam vypravili žáci čtvrtého
ročníku. Na dopravním hřišti jsme si se žáky vysvětlili význam dopravních značek, snažili se správně vyřešit jednoduché i složitější křižovatky, vyzkoušeli jsme si jízdu na kole
po celém dopravním hřišti. Povídali jsme si, jak se zachovat
jako správní chodci i cyklisté tak, abychom nepřišli k úrazu.
Všichni žáci pátého ročníku uspěli v dopravním testu i v jízdě
bez dopravních přestupků a získali tak průkaz cyklisty.
V úterý 26. září jsme se vypravili do Nasavrk. Zde jsme
navštívili keltský skanzen, který nám představil život Keltů
tak, jak mohl probíhat na počátku našeho letopočtu v nedalekém oppidu Hradiště. Zajímavě jsme si tak doplnili učivo
vlastivědy a prvouky. Aktivně jsme poznávali, jak Keltové
v pravěku žili, bydleli a bojovali. Vyzkoušeli jsme si tradiční
keltská řemesla, jejichž výstupem byly vystavené výrobky.
Seznámili jsme se s keltskými zvyky, tradicemi a zemědělstvím. Prohlédli jsme si zdejší repliky keltských obydlí, poznávali použitý materiál i způsob výstavby.

Těšíme se na nové vědomosti, nové dovednosti, které
v letošním roce získáme.
V mateřské škole se v tomto školním roce schází 48 dětí
ve dvou třídách. Paní učitelky pro děti připravily poutavý
program, utvořily školkový Ekotým, který bude usilovat o to,
aby i naše školka získala titul Ekoškolka. Není to jednoduchý
úkol. Tak jim držme palce.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

TJ SOKOL
Lukavice
Lukavický Kahan
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Letošní 31. ročník „kahanu“ se konal 10. září 2017 a na
start se postavilo 107 závodníků. V letošním ročníku startovalo
méně závodníků oproti loňskému jubilejnímu ročníku a to zejména
v dětských kategoriích, kdy děti zřejmě odradilo chladné a deštivé
počasí.
Kategorie dětí začínaly postupně startovat od 9:30 a hlavní
kategorie dospělých a juniorů startovala v 10:50. Vítězi jednotlivých kategorií byli:

Drakiáda - 8. ročník
V neděli 8. října odpoledne uspořádala Tělocvičná jednota
Sokol Lukavice 8. ročník drakiády, kterou pořádáme tradičně na
Jahodnici. Přestože nám tentokrát počasí nepřálo, byly místní dešťové přeháňky, přišlo asi 10 odvážlivců, kteří si tuto akci nenechali
ujít. Když ale nepršelo draci pěkně létali a děti i rodiče se bavili. Pro
všechny byl připraven teplý čaj a sušenky na zakousnutí. Ke konci
odpoledne byli všichni odměněni drobnými cenami.
		

Specifikum letošního ročníku byla vítězství závodníků, jak
v kategorii žen tak i můžu, kteří jsou dříve narození a předběhli
i mladé třicátníky. Celkovou vítězkou se stala Marta Fenclová z AC
Pardubice (kategorie nad 34 let), která v lukavickém kahanu zvítězila i v loňském roce. V kategorii mužů celkově zvítězil Vokolek
Michal (kategorie 45-54let), kterému se závod podařil a zaostal za
traťovým rekordem o pouhých 5 vteřin. Nejlepší čas na 7km v kategorii mužů 45-54 let drží od roku 2007pan Siegel Josef z Chocně.
Přál bych si a věřím, že příští roky se přidají na start lukavického kahanu další spoluobčané a jejich kamarádi, kteří se „hecnou“
a zkusí si jej zaběhnout až do cíle.
Dovolte, abych na závěr poděkoval všem sponzorům, kteří
podporují aktivní sport a běh o lukavický kahan a také pořadatelům,
za jejich čas a úsilí, které věnují závodu.
				
				
Za TJ Sokol Lukavice
				
Jirka Čechlovský

Za T. J. Vlastislav Pilař

SDH Lukavice
zacházení a střelba
ze vzduchovky
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SDH Lukavice ve spolupráci se spolky Sova Výsonín, SDH
Vížky, Sokol Lukavice uspořádaly 4 setkání (v období květen až
říjen 2017) zejména při příležitosti dětských dnů, pohádkového dne
nebo střeleckého odpoledne.
Cílem setkání bylo děti seznámit s bezpečným zacházením
se vzduchovkou (zbraň i střelnice) a následně si i zastřílet na plechové terče nebo do soutěže na papírové terčíky. Tato akce byla
pořádána za podpory grantu „Mladý sportovec“ od Sdružení sportovních svazů ČR.
Soutěže na papírové terče se zúčastnilo 98 závodníků ve
4 kategoriích - mladších chlapců a dívek do 11 let a chlapců a dívek
do 15 let. Závodníci stříleli ze vzduchovky vleže na terč vzdálený 10m . Terč má rozměr 10x10cm. Každý závodník měl celkem
6 diabolek a mohl tedy nastřílet max 60 bodů.

První víkend v září nás tradičně čekali hned dvě soutěže konané v Chrudimi a další den v Hlinsku. Do Chrudimi
jsme se po roce vraceli s putovním pohárem a s pocitem, že
si jej tentokrát odveze nejspíš někdo jiný, jelikož začátek naší
sezony nebyl příliš úspěšný. Štěstí se na nás však usmálo,
s časem 24,30 s jsme zaběhli svůj rekord a pohár za první
místo putoval zpět do Lukavice. Rozmočená dráha v Chrudimi nebyla opravdu jednoduchá a po uklouznutí košaře se
naši muži umístili na 12. místě. V deštivém nedělním ránu
jsme vyjeli do Hlinska, kde muži opět získali 12. místo.
U žen jsme mohli sledovat velmi vyrovnané souboje, bohužel
ten náš tentokrát stačil pouze na 7. místo.
Po 14-ti dnech ve Slatiňanech jsme opět ukázali, že
také chceme bojovat o přední místa v tabulce a s novou posilou na stroji jsme vybojovali 2. místo s časem 27,72 s. Muži
po zaváhání na trojáku a dlouhých nástřikách odjeli s 19. místem. Po příjezdu domů se začalo s přípravou dětské soutěže,
která se konala další den za naší zbrojnicí.
Na předposledním závodě v Horce se každý tým snažil
získat co nejvíce bodů do tabulky. I náš tým mužů tentokrát
neodjel s prázdnou a odvezl si 10 bodů za 6. místo. Ženy se
potýkaly s nedostatkem závodnic, ale i přesto se zúčastnily a
shrábly 11 bodů za 3. místo. V rozstřelech ženy bohužel braly
brambory.
Poslední ligová soutěž v Morašicích rozhoduje o vítězích a poražených v lize našeho okresu. Na její trati jsme
předvedli čas 26,38 s, který nám přinesl 5. místo. Muži s časem 25,83 s obsadili 13. místo.
Pro představu, v loňském roce se ženy umístily Lize
okresu Chrudim na 2. místě s celkovým počtem 93 bodů,
letos 4. místo 76 bodů. Muži v roce 2016 obsadili 6. místo
96 bodů a letos 7. místo 65 bodů.
Tím naše sportovní sezóna pro letošní rok končí.
V listopadu nás čeká vyhlášení ligy, ukončení sezóny a nesmí
chybět zazimování hasičské zbrojnice.
								
		
		
Za SDH Lukavice Michaela Truncová

Nejpřesnější mušku z celé stovky závodníků měla Iva Jeřábková z Lukavice, která nastřílela úctyhodných 49 bodů. Těsně
za ní s nástřelem 48b je Vašák Martin z Lukavice a shodně 40b dosáhli Bakeš Patrik ze Žumberka a Honza Pytlík z Výsonína. Celkové výsledky jsou na stránkách obce a slavností vyhlášení nejlepších
střelců proběhne 28.10.2017 dopoledne v OU Lukavice.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Dobrý den vážení čtenáři zpravodaje,

Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s činností SDH Lukavice
v uplynulém čtvrtletí.
V druhé polovině prázdnin se v Lukavici konala další
soutěž O pohár starosty obce, zařazená do ligy okresu Chrudim. Zabojovat o body přijelo 18 týmů mužů a 12 družstev
žen. Domácí tým mužů zaběhl útok s časem 26,26 s což stačilo na 6. místo a domácí družstvo žen obsadilo bramborovou
pozici s časem 30,07 s. Další týden jsme jeli poměřit síly na
noční soutěž v Seči, kde naše ženy získaly první pohár v lize
za třetí místo. Naopak tým mužů neměl tolik štěstí a jejich
výkon stačil až na 16. místo.
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chtěla bych Vás seznámit s činností a úspěchy mladých
hasičů v uplynulém čtvrtletí. Dovolte mi, abych navázala na
článek z předchozího čísla, kde jsme vyráželi na skautský
srub do Jičína. Na tomto týdenním soustředění jsme si zasoutěžili a zahráli spoustu her jak v lese, tak i na hřišti. Byli jsme
na jednodenním výletě, při kterém jsme navštívili hrad Kost
a lovecký zámeček Humprecht. Moc jsme si to užili a těšíme
se zase na příští rok.
27. srpna jsme přijali pozvání do Dolní Dobrouče,
s kterou jsme se setkali na krajském kole. Soutěžilo se tady
ve štafetě dvojic a požárním útoku. Někdy stačí i malé zaškobrtnutí a z pěkného umístění spadnete na 17. místo.
3. září jsme jeli na memoriál do Zderaze. Počasí nám
nepřálo, celou soutěž pršelo. Tentokrát se soutěžilo jenom
v požárním útoku, běh na 60 m byl z důvodu počasí zrušen.
Přes veškeré naše snažení jsme ve starší kategorii obsadili
4. a 12. místo a mladší skončili na 16. místě.
9. září jsme měli volný víkend, kterého jsme využili
k tomu, abychom si konečně užili výhru z okresního kola.
Tou byla poukázka na paintball v Proseči. Po příjezdu na
místo jsme se rozdělili na dvě družstva, ve kterých jsme se
domluvili na různých strategiích, abychom porazili naše soupeře. Po dvouhodinovém klání jsme se nadšeni a plni dojmů
vrátili domů.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

17. září jsme pořádali soutěž „O putovní trofej Lukavického vodníka“. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic,
požárním útoku a jako bonus v kategorii starší byly ještě rozstřely. Naši soutěž rovněž navštěvují přední družstva z okresu i kraje. Letos byla opravdu hojná účast v obou kategoriích. Mladší obsadili 13. a 15. místo a v kategorii starší 10. a
2. místo, přičemž meta nejvyšší nám unikla pouze o 2 vteřiny
rozdílu v požárních útocích. Do finále rozstřelů jsme postoupili my s družstvem Skutče, které bylo nakonec rychlejší.
24. září jsme jeli na pohárovou soutěž do Slatiňan, kde
se soutěží pouze v požárních útocích. V kategorii mladších
jsme skončili na 9. a 20. místě a starší obsadili 2. a 10. místo.
A co nás ještě čeká? V říjnu běh na 60 m v Hlinsku a
branný závod v Bojanově. Tak nám držte pěsti!
		
			

Za mladé hasiče Vlasta Zástěrová
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Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje. Měsíce
srpen a září jsou pro nás hlavní soutěžní sezónou.
Dne 5. 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. Ženy obsadily 2. místo, muži obsadili 2. místo a Vížky mix vyhráli. Podařilo se popáté
v řadě zvítězit v kategorii muži. Radost byla veliká. Oslava zisku
třech pohárů se přesunula do Vížek k znovuotevřené hospodě a nikomu se dlouho domů nechtělo.
Dne 12. srpna Pohár starosty Lukavice. Na tuto ligovou soutěž se přihlásili pouze muži. Ani druhá soutěž v Lukavici se nám
letos nepovedla. Celkové 17. místo bylo zklamáním.
Dne 26. srpna muži i ženy soutěžili na Memoriálu Imricha
Rondzíka ve Svídnici. Obě družstva obsadila shodně 2. místa.
Ten samý den obě naše družstva startovala na noční soutěži v Brčekolech. Ženy obsadily 4. místo a muži 6. místo. Vcelku
úspěšná sobota.
Dne 2. září družstvo žen i mužů zápolilo O pohár starosty
města Chrudim. Na této soutěži zařazené do ligy okresu Chrudim
pořádané na ploché dráze jsme byli podruhé a nedopadlo to špatně. Ženy v konkurenci ligových družstev obsadily 10. místo a muži
s časem pod 28 vteřin skončili devátí.
Dne 7. září veliký den pro SDH Vížky, společně se starostou
obce jsme z Holešova dovezli fungl novou sportovní požární stříkačku. Je to nádhera.

Dne 16. září O pohár starosty města Slatiňan závodila naše
obě družstva, již s novým strojem. Ženy obsadily 11. místo a muži
s časem 24:50 vteřin, obsadili dělené 5-6. místo. V ligové konkurenci to byl solidní výsledek.
Dne 17. září tři naši členové pomáhali na dětské soutěži
v Lukavici.
Dne 23. září ligová soutěž v Horce. Přihlášeni jsou pouze muži a premiérový start na této soutěži vcelku vyšel. Čas pod
28 vteřin a celkové 11. místo ušlo.
Dne 30. září slavnostní ukončení sportovní sezóny –
Buřtyjáda. V průběhu odpoledne starosta Obce Lukavice oficiálně
předal novou sportovní požární stříkačku hasičům. To bylo radosti.
Děkujeme. Celou sobotu bylo krásné, i když větrné počasí a vydrželo i večer. Vížečtí hasiči poseděli společně se sousedy, kamarády
a jejich dětmi. Sešlo se nás postupně 60 dospělých a 30 dětí.
			
			

Za SDH Vížky Pavel Venzara

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Vížky děkuje touto cestou zastupitelům Obce Lukavice za zakoupení nové sportovní požární stříkačky.
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Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spoluobčanů: Jaroslav Čedík,
Dagmar Rulíková, Vladislav Rulík, Vladimír Motyčka - Loučky,
Ivana Zelinková - Loučky, Vlastislav Pilař, Zdeňka Procházková, Jiří Dubský, Hana Horáčková, Zdeněk Mrázek, Marta Říhová
- Vížky, Lubomír Bleha, Alena Truncová, Vlasta Mutlová. Nejstarší
občanka obce Marie Pilařová oslavila 93. narozeniny.

Slavnostní zahájení školního roku, ve škole jsme přivítali
deset nových prvňáčků.

Zlatá svatba
Dne 29. července 2017 oslavili manželé Zdeňka a Ladislav
Seidenglancovi padesát let společného života. Do dalších společných let jsme jim popřáli pevné zdraví, stálý optimismus a radost
z každého společného dne.

Vzpomínka na obecní zájezd
ve fotografiích
První říjnový prodloužený víkend se vydali občané naší
obce na výlet na vodní dílo Gabčíkovo, kde si prohlédli hydrocentrálu a objednaná loď je poté povozila po Dunaji.
Dalším bodem programu byla relaxace v útulném hotelu
Aqua a Thermal Varga ve Velkém Mederu. Zde si všichni užívali léčivou termální vodu na místním koupališti. Další den strávili
v maďarském Gyouru.
Počasí bylo opět příjemné a všichni si zde mohli odpočinout
od starostí všedních dní.
			

Dagmar Krčilova, místostarostka
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ZPRÁVY Z PARDUBICKÉHO
KRAJE

„Turistický portál Pardubického www.vychodnicechy.cz si
i ve své původní podobě vedl dobře, v červenci dokonce překonal
návštěvnický rekord za celou dobu své existence, když zaznamenal
58 334 návštěv,“ upozornil radní Pardubického kraje pro cestovní
ruch René Živný. „V minulosti získal i několik odborných cen, ale
je nám jasné, že v tomto oboru se musíme pružně přizpůsobovat
novým trendům a zejména uživatelům, kteří zde hledají vše potřebné pro cestování po našem regionu. Teď jsem zvědav, jak se změny
projeví v další návštěvnosti,“ dodal Živný.
Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravidelně aktualizován nejen informačními centry, ale i poskytovateli
služeb cestovního ruchu. Je k dispozici v devíti jazykových mutacích, má integrovaný mapový portál a plánovač výletů i na více dní.
Součástí je i velké množství připravených turistických programů, které jsou na webu uspořádány podle cílových skupin nebo
tematického zaměření. Nechybí ani bohatá videogalerie včetně virtuálních prohlídek zajímavých turistických cílů.
Samozřejmostí je databáze více než 15 tisíc objektů, které
lze nyní vyhledávat pomocí nového nástroje rychle a podle různých
kritérií. Důležitá je i prezentace akcí, které se na území Pardubického kraje konají. Těch bylo jen od začátku letošního roku 11 tisíc.

Do Pardubického kraje míří nejvíce peněz z evropských fondů
Pardubice - Jak jsou na tom české regiony z pohledu čerpání
evropských fondů v novém programovém období? Jak si stojí Pardubický kraj? O tom hovořil hejtman Martin Netolický s bývalým
generálním sekretářem pro integrovaný rozvoj území při Radě EU
pro Evropské strukturální a investiční fondy a nynějším konzultantem Davidem Sventkem. Ze zpracované analýzy, vycházející z dat
Ministerstva pro místní rozvoj, vyplývá, že největší objem finančních prostředků z Evropské unie míří v současné době do Pardubického kraje. V případě přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o 40
tisíc korun od počátku současného programového období.
„Pardubický kraj rozhodně na členství České republiky
v Evropské unii neprodělal, což je jednoznačně patrné z projektů, které se podařilo zrealizovat v minulosti a potvrzuje se to také
v současném programovém období. Z analýzy, která začíná rokem
2013, vyplývá, že Pardubický kraj je v rámci České republiky nejlepším co do objemu schválených finančních prostředků na jednoho
obyvatele. Tato analýza vychází z dat, které poskytlo Ministerstvo
pro místní rozvoj, a tudíž lze tato vstupní data považovat za relevantní,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že úspěšnost je měřena od počátku současného programového období do konce května
tohoto roku. „Výsledné finanční prostředky přepočtené na jednoho
obyvatele zahrnují všechny projekty, včetně velkých dopravních
staveb nebo systémových projektů Ministerstva práce a sociálních
věcí. Jedná se o zajímavé srovnání krajů, ze kterého je patrné, kolik finančních prostředků putuje do území bez ohledu na žadatele.
Zahrnuty jsou všechny projekty, které disponují rozhodnutím o poskytnutí dotace. V případě Pardubického kraje se pohybujeme na
částce přesahující 40 tisíc korun na jednoho obyvatele. Pro srovnání
druhý Moravskoslezský kraj je na částce 30 tisíc korun,“ dodal Netolický.
Ostatní regiony se pohybují v rozmezí 15 až 25 tisíc korun na obyvatele. Do celkového objemu finančních prostředků putujících do kraje se pozitivně promítají také projekty rekonstrukce
dopravních uzlů Pardubice a Česká Třebová, zkapacitnění železničního koridoru v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí či vybudování
prvních dvou úseků dálnice D35 z Opatovic nad Labem přes Časy
do Ostrova u Vysokého Mýta.

Rodinné pasy v Pardubickém kraji si oblíbilo 12 222 rodin
Systém slev pro rodiny s dětmi si za dobu existence oblíbilo
více jak dvanáct tisíc rodin z celého Pardubického kraje. Slevová
karta nabízí rodičům s dětmi různé výhody, obchodníkům zase nové
zákazníky a propagaci zdarma.
Rodinné pasy v Pardubickém kraji fungují již od roku 2008
a kraj tak podporuje aktivní rodinnou politiku. Slevová karta přináší
slevy pět až dvacet procent u obchodníků či jiné benefity. Její vydání je zdarma – stačí se zaregistrovat na stránkách www.rodinnepasy.
cz.
„Počet zapojených rodin se každoročně v Pardubickém kraji
zvyšuje. Naše podpora směřuje nejen k tomu, aby rodiny ušetřily
něco ze svého rozpočtu, ale také k tomu, aby trávily co nejvíce času
společně. A zdá se, že to má hlavně v letních a prázdninových měsících velkou odezvu,“ říká radní Pardubického kraje Pavel Šotola.
Kromě samotné slevové karty její držitelé dostávají tištěný
časopis Rodinka a v průběhu roku tipy a zajímavosti na akce v Pardubickém kraji.
Rodinné pasy jsou vidět i na akcích v regionu – pořádají talentovou soutěž, ale najdete je i u prestižních akcích, kde se propagují a přinášejí dětem i dětský koutek – v podobě skákacího hradu,
malování na obličej či výrobu placek.
O provoz Rodinných pasů se stará v Pardubickém kraji Česká rada dětí a mládeže společně se svými partnery.

Turistický portál kraje je nyní modernější
Od začátku srpna se uživatelé oblíbeného turistického portálu www.vychodnicechy.info setkávají na těchto stránkách nejen
s modernější grafikou, ale především mají usnadněnou cestu k vyhledávaným informacím. Pro nový design hledala Destinační společnost Výhodní Čechy inspiraci mezi nejlepšími evropskými turistickými portály.
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