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Tvé ruce maminko, co vše nám daly.
Kde tolik síly k objetí vzaly?
Co darů, pomoci, vyšlo z tvé dlaně,
oči mé s obdivem hledí jen na ně.
Co mohou, dětem s láskou svou dají,
pro sebe poskrovnu ponechají.
Na ty se snesla ta Boží láska,
která v nich objímá,
která v nich laská.
F.Š.

Ze zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo 15.2.,22.3.,19.4.,m.j.:
Vzalo na vědomí:
- sdělení MAS Orlicko o neschválení projektu „Zdraví je
náš společný cíl“ (žádali jsme o dotaci na vybavení
šk.zahrady)
- žádost SDH o dotaci 100 tis.Kč na opravu stříkačky (v
jednání je návrh uspořádat sbírku a zbytek by doplatila
obec)
- info o jednání ve věci optimalizace veřejné dopravy
(viz.na jiném místě)
- info o průběhu administrativních kontrol a plateb akce
modernizace sokolovny
Schválilo:
- provozní řád sokolovny a ceník pronájmů
- poskytnutí bezúročné půjčky 141 tis.Kč Orlu jednotě
Lukavice na překlenutí období mezi stavbou hřiště a
obdržením dotace
- OZV č.5/2011 o místním poplatku za užívání
veř.prostranství
- Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve
vlastnictví obce
- Schodkový rozpočet ve výši příjmů 9.700.000 Kč a ve
výši výdajů 11.726.700 Kč
- Záměr a následně pronájem pozemků tvořících hráz
poldru, ČRS
I.Severová, starostka

K železniční dopravě v Lukavici
V obci se rychle rozšířila zpráva o zrušení železniční
zastávky, to znamená úplné zrušení možnosti cestovat
z Lukavice, či do Lukavice vlakem. Zpráva pochází
z pramene, jehož forma vzbuzuje přesvědčení, že do toho
nikomu nic není. Takovou formu by si nedovolil vůči lidem
málokdo, ale protože chybí podpis, neví se vlastně kdo.
Na nástěnce na nádražní budově v Letohradě se objevil
text, který není označen autorem, není ani podepsán, ale o to

ROČNÍK XVII.

je závažnější. Po přečtení textu se dovíte, že jakási
soukromá společnost OREDO, kterou mají orgány
odpovědné za veřejnou dopravu najatou, zřejmě pro svojí
bezmocnost zpracovat jakýkoliv koncepční materiál
vlastními silami.
Člověka napadne, že jde o stav kdy je zřejmě již
privatizován výkon veřejné moci na úseku dopravy.
Zřejmě je výstupem z činnosti uvedené firmy konstatování,
že bude na trati Letohrad Týniště nad Orlicí zrušena
zastávka ČD v Lukavici v Čechách, protože přes Lukavici
bude jezdit dost autobusů. Jsou nabídnuty atraktivní
možnosti cestování třeba do Litic nad Orlicí autobusem do
Letohradu a vlakem do Litic, pokud ovšem v Liticích bude
vlak zastavovat. Snad na to mají příslušné orgány radu
„když se vám to nelíbí, nejezděte do Litic“, takových
příkladů je jistě víc.
Občané se dotazují co s tím obecní úřad udělá, že chtějí
zastání.
K uvedené problematice proběhla informační schůzka se
zástupci kraje, ČD a firmou Oredo, na které jsme byli
informováni o přípravě optimalizace dopravy. To
představuje částečné nahrazení vlaků autobusem s tím, že ve
stejný čas, kdy by měl jet vlak z jedné vlakové zastávky,
pojede místo něho autobus ze všech autobus.zastávek
v obci. Zároveň nám byl předán přehled o počtech osob
využívajících vlak.zastávku v Lukavici.
Ve věci úplného
zrušení
vlakové
zastávky
se
prozatím obecního
úřadu nikdo na nic
neptal a nedostal
ani
žádnou
příležitost o věci
s někým
kompetentním jednat. Na dopisy jimiž se obecní úřad
ohrazoval proti skutečnosti, že v Lukavici nestaví většina
vlaků nikdo neodpovídá a urgence se nevyřizují. Obec se
pokusila svolat jednání k danému tématu a pozvat na
jednání s občany, zástupce krajského úřadu. Byli jsme však
odmítnuti a odkázáni na jednání 18. května 2011
v Letohradě, kde se zástupci obcí dozví další podrobnosti.
Za Lukavici se jednání zúčastní ing.Macháček a
ing.Hubálek O.
Nezbývá, než trvale používat všechny legální možnosti
jak se domoci zastání pro občany, kteří vlakem cestovat
chtějí, a hned po získání dalších informací, zahrnout jak
krajský úřad, tak příslušné orgány dopravy námitkami a
žádostmi. Obec v této snaze cítí podporu občanů, proto také
cítí povinnost udělat co půjde.
Ing.Macháček, místostarosta

Společenská kronika

Vzpomínáme

Vítáme nové občánky
31.1.2011
1.3.2011

Natálie Paďourová
Diana Škopová

26.3.2011 Anežka Paďourová

čp. 178
čp. 63

čp. 287

84 let

Pokud si nepřejete být zveřejněni v seznamu jubilantů, nebo
nechcete hudební gratulaci v místním rozhlase, sdělte to
prosím v kanceláři obecního úřadu.
S.Dudková, evidence obyvatel

Statistický přehled počtu občanů s trvalým
pobytem v r. 2010

20. února jsme přivítali do řad lukaváků 4 nové občánky

Celkový počet obyvatel k 31.12.2010 ……………..1094
Z toho narozených …………………….. 14
zemřelých ……………………... -17
přistěhovaných ………………… 15
odstěhovaných ………………… -27
Celkem ……………………………………-15

Blahopřejeme jubilantům

Rodinný stav k 31.12.2010

7.5.
10.5.
15.5.
18.5.
18.5.
19.5.
20.5.
1.6.
6.6.
17.6.
20.6.
22.6.
26.6.
27.6.
29.6.
6.7.
8.7.
12.7.
15.7.
16.7.
23.7.
1.8.
5.8.
8.8.
10.8.
11.8.
22.8.

Růžena Kalousková
František Fajfr
Marie Holubová
Ludmila Hubálková
ing.Jan Faltus
Miloš Dostálek
Adolf Slavík
Jarmila Gregárková
Bohuslava Hubálková
Miroslav Kašpar
Miluše Doskočilová
Anna Kalousková
Milena Betlachová
Miluše Hubálková
Jarmila Hubálková
Oldřich Rous
Jindřich Sršeň
Anna Slavíková
ing. Věra Hubálková
Pavel Dostál
Taťána Houdková
Marie Šípková
Zdeněk Bárnet
Jaroslava Sojmová
Dana Bilá
Josef Gregárek
Josef Kalousek

80 let
70 let
83 let
70 let
60 let
50 let
86 let
81 let
75 let
60 let
50 let
80 let
83 let
50 let
84 let
80 let
83 let
75 let
50 let
60 let
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81 let
50 let
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60 let
86 let
82 let

čp. 45
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čp. 224
čp. 261
čp. 27
čp. 13
čp. 171
čp. 298
čp. 310
čp. 142
čp. 193
čp. 87
čp. 238
čp. 213
čp. 204
čp. 141
čp. 6
čp. 319
čp. 307
čp. 92
čp. 125
čp. 200
čp. 47
čp. 13
čp. 142

* Mládí by byla krásná doba, kdyby přišlo až později v životě.
CH.Chaplin

V kruhu rodiny a přátel oslavil 23.4. své 80.narozeniny pan Jan
Friml. Do dalších let přejeme jubilantovi hodně zdraví a životního
optimismu.

Svobodný
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á
Vdovec/vdova

Muži
161
255
39
12

ženy
108
251
36
42

chlapci
89

dívky
101

Věkové složení k 31.3.2011

Muži
Ženy
Celkem

0
7
19 31 41 51 61
6 18 30 40 50 60 70
39 81 102 107 73 70 50
42 78 83 96 73 62 56
81 159 185 203 146 132 106

71
80
25
36
61

81
90
12
13
25

91 Celkem
100
3
562
2
541
5 1103

Věková struktura obce Lukavice k 31.3.2011
Celkem 1103 obyvatel, průměrný věk 37,13
dospělí
děti
muži
ženy
muži
ženy
počet
věk
počet
věk
počet věk počet věk
468
42,57
439
44,75
94
7,11 102 7,06

Nezaměstnanost v Lukavici a okolí
obec
Počet
nezaměstnaných
Lukavice
33
Mistrovice
15
Líšnice
23
Kunvald
43
Klášterec n.O.
50
Helvíkovice
19
Dlouhoňovice
41
Hnátnice
39
Písečná
11
Žampach
4
Nekoř
33
Letohrad
226
Žamberk
261

%
6,5
5,3
6,7
8,5
11,1
8,5
10,4
9,1
4,8
4,2
7,7
7,4
8,3

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Z obecní pošty
Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře, lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela.
Psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.
Úryvek z básně J.Wolkera se mi vybavil při myšlence,
podělit se s Vámi o dopis p.Vitanovského a p.Tylajkové,
zástupce skupiny psaní veselých. Pro ilustraci přidávám i
jeden dopis z druhé skupiny.
Vážená paní starostko,
Nedávno jsem dostal krásný dárek, knihu „Lukavice-historie
obce a osídlení“, autora Stanislava Adamce. Sám se trochu
zabývám rodopisem a místopisem a dokáži tedy podobné dílo
docenit. Ze zkušenosti vím, že na takovou práci musí být dva.
Kvalitní autor a osvícený objednatel. Lukavice měla štěstí, že se
v jejím případě oba sešli.
Přeji Vám do dalších let ještě mnohá podobná uspokojení, která
přinášejí investice do kultury. Možná nejsou dost populární a
mediálně vděčné, ale jejich výsledky mají šanci nás přežít. „Nejen
chlebem živ je člověk“, což naši předkové dobře věděli. Dnešní
spotřební společnost tak sice naladěna není, ale přemýšlivý člověk
její povrchní ideje nemusí sdílet.
S pozdravem Michal Vitanovský
Vážená paní starostko,
tuto sobotu mi byla předána překrásná knížka o Lukavici a
jejím okolí od pana Jindřicha Dvořáka z Letohradu.
Moje babička byla Vaší rodačkou, jmenovala se Anna Hanusová a
bydlela číslo popisné 167. Tato kniha je úžasná, Ti kteří se na tom
podíleli, měli s tím moc práce. Na čísle popisném 167 je pouze
jedna chyba a to, že Božena nar. 1898, matka Jindřicha Dvořáka
si nevzala Vincence Kmoníčka z Pardubic, ale Jindřich Dvořáka s
Doudleb. Pokud byste měla zájem můžu Vám poslat celý rodokmen
i fotografie rodiny Hanusovi, máme rodinnou kroniku. Chystám se
na pouť do Letohradu, tak bych se stavila osobně, pokud budete
mít zájem. Paní Ilono Severová, přeji Vám do dalších let
starostování mnoho sil. Lukavici miluji, strávila jsem tam dětská
léta a skoro každý rok jí projíždím a jdu se podívat k
chaloupce(č.p.167), ke kostelíčku, kde býval hřbitov a leží tam
moje teta Božena Dvořáková a moje prababička Barbora
Hanusová.
S pozdravem
Milena Tylajková, Lorencova 3345, Zlín, 760 01

Opožděný apríl?, tak se asi ptal p.Kolomý když uviděl svůj
plot. Jestlipak si pachatel alespoň dodatečně uvědomil jaké
neštěstí se mohlo stát, kdyby šel někdo po chodníku? Dost
drahé ponaučení.

Ani květinová výzdoba p.Sršňové v „její“ prodejně
nezamaskuje špatný stav dlažby u vchodu. Všichni zákazníci
se již těší, že dojde k nápravě dříve, než si tu někdo zlomí
nohu.

Paní starostko, oznamuji Vám, že pan xx a stará xx minulý
týden za prasečákem v aleji uřízli strom a pak ho řezali před
barákem. Byl s ním ještě xx a nosili kmeny na rameni k večeru.
Sousedi si toho určitě všimli. Tak nevím jestli o tom víte. Děkuji.

ankety z obecního webu
Měl by se hřbitov na noc zamykat?
a) ano
23 (27,1%)
b) je to zbytečné, krade se i ve dne
27 (31,8%)

Obyvatelé „Šlesingrova“ kopce se dočkali. Na budově AVA
je nainstalováno dopravní zrcadlo, které zlepší rozhledové
poměry při vyjíždění na silnici.

c) lepší by byl kamerový systém
35 (41,2%)
od 12.4.2011 celkem hlasů: 85
Chtěli byste přímou volbu starosty?
a) ANO

73 (37,8%)
b) NE
59 (30,6%)
c) Stačila by změna volebního systému na většinový.
61 (31,6%)
od 3.3.2011 celkem hlasů: 193

Veřejné ústní jednání
Městský úřad Žamberk, Stavební úřad oznamuje zahájení
územního řízení ve věci „kanalizace Lukavice – napojení na
ČOV Žamberk“ a současně nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání na den 9.června 2011 (čtvrtek) ve
13,00 hod. v zasedací síni Obecního úřadu v Lukavici.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů v kanceláři
stavebního úřadu v Žamberku ve dnech pondělí a středa od
8,00 do 17,00 hod., jinak po telefonické domluvě na č. 465
670 343. (viz.úřední deska).

Putujeme Kouzelnou zahradou…

1. Vítá Vás branka - šedý nátěr, místy rezavý, rozbitá klika a
vrzání.

5. „Světlo na konci tunelu“. Nový herní prvek pořízený
z výtěžku Lukavského plesu. Naštěstí se vydělalo něco i na
Oldies disco a tak 30 tis. Kč dá SRPDaŠ, 50 tis.Kč přidá
obec a nových herních prvků bude moci dát víc. A když se
opraví a natře i to ostatní, bude naše školní zahrada co
nejdřív doopravdy KOUZELNÁ.

Zprávičky z MŠ






2. Shnilé lavice a stolky. Na těch už se asi svačit ani malovat
nedá.






Od února jezdili předškoláci na plavání do bazénu
v Ústí nad Orlicí, tentokrát společně s dětmi
z Mistrovic.
Jaro jsme přivítali výletem do Vlčkovic a prošli
jsme si údolí bledulí. Rodiče se mohli podívat na
krásné fotografie na našich stránkách.
Do školy za námi přijel kouzelník, divadlo a
nejstarší děti se byly podívat ve škole na své starší
kamarády z 1. třídy, kteří byli pasováni na čtenáře.
Máme velkou radost z nové průlezky na zahradě,
která byla koupena za peníze z Lukavského plesu.
Před sebou máme ještě několik akcí – koncerty,
divadla, vystoupení pro maminky a hlavně výletů
do přírody v našem okolí.
Pomalu se budeme loučit s nejstaršími dětmi a těšit
se na prázdniny.
E.Kaplanová, vedoucí učitelka MŠ

3. Míjíme ošuntělou lavičku s chybějícími díly.

Masopustu nám na obecní úřad přišly připomenout děti
z mateřské školy.

4. pískoviště lemují uhnilá prkna a písek se musí hledat dost
hluboko.

Hudební festival Against the stream
Ve dnech 17. - 18.6. 2011 Vás zveme do Nekoře na druhý
ročník hudebního festivalu "Against the stream" (grindcore,
hardcore, punk, punk-rock, crust-punk,...).
Startujeme v pátek 17.6. v 16.00 hod., vstupné na místě 161
Kč (v ceně je parkování a kemp). Další info na:
http://atsnekor.webnode.cz; pořadatelé: Jiří Matějka, tel.:
732 165 042, Kamil Toman, tel.: 737 378 151.

Fotoreportáž z akcí v nové sokolovně

21.ledna 2011 jsme za účasti hejtmana Pardubického kraje
p.R.Martínka
slavnostně
otevřeli
zmodernizovanou
sokolovnu. Bohatý doprovodný program shlédlo na 1000
diváků. Končili jsme konstatováním, že když vydržela
sokolovna tohle, vydrží už všechno.

Největší obdiv a samozřejmě i potlesk patřil sestavám
„Poupata“ a „Holky z naší školky“ v podání lukavských
cvičenců a cvičenek. Tak jak nám ostatní záviděli novou
sokolovnu, mohou nám závidět i takovéto nadšence.

A na závěr taneček…
Premiéru měly lukavské mažoretky.

V rámci exhibice M.Orlowského a J.Panského si zahráli i
členi místního oddílu stolního tenisu.

13.března zaplnil sál sokolovny rej masek. Maškarní
karneval měl bohatý program i tombolu.

Velký potlesk doprovázel vystoupení skupiny Deep Skillz
Crew na Aprílové Oldies disco.

Krátké zprávy
o

o

o
o

Na valné hromadě T.J.Sokol Lukavice ocenila místní
jednota, obec i župa dlouholetou nezištnou práci
p.Jaroslavy Hubálkové ve funkci jednatelky místní jednoty.
Jarčo děkujeme

o

o
o

o

o
Starostou Sokola Lukavice byl opět zvolen p.A.Vítek.
Dlouhodobě uloženým úkolem, který mu uložila členská
základna, je vychovat si nástupce.

o

o

o

o

Pět sobotních večerů trávilo 30 manželských a partnerských
párů v sokolovně zlepšováním svého tanečního umění.

o

o
o

o

Taneční kurz byl zakončen 2.dubna „Věnečkem“ a
tombolou.

Orel - jednota Lukavice v nejbližší době realizuje záměr
stavby herního prvku pro děti v místě za antukovým
hřištěm vedle „Anenské ulice“. A nebude to žádný
mrňousek, děti už se mohou těšit. Víc nebudeme
prozrazovat a budeme držet palce, aby se vše povedlo.
Místostarosta pracuje jako neuvolněný ve dnech – út. 712 hod.,st.7-17 hod.,čt.7-12 hod.. případně po dohodě i
v jiné době.
K zápisu do 1.ročníku se dostavilo 15 dětí z toho 9
rodičů přemýšlí o „odkladu“.
Máme zažádáno o dotaci na výsadbu zeleně (45 stromů,
105 keřů) podél cesty do „dolu“ v úseku od potoka ke
kapličce p.Paďoura. Bez souhlasů majitelů pozemků a
sousední stavby FVE bychom žádost nemohli podat.
Bez ohledu na to jak žádost dopadne, děkuji všem
zúčastněným za vstřícný přístup.
T.J. Sokol Lukavice připravuje na konec června
sportovní olympiádu pro děti. Vše se teprve rodí, tak se
necháme překvapit.
Po roční pauze se letos opět bude pořádat volejbalový
turnaj „O cenu obce“. Termín je v sobotu 27.srpna.
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace
Žamberk v.o.s., rozhodla na svém jednání 30.3.2011
pořídit dokumentaci pro stavební povolení na akci
„kanalizace Lukavice – napojení na ČOV Žamberk“ a
usilovat o dotaci na realizaci stavby.
Letos jsme naši obec opět přihlásili do soutěže Vesnice
roku. Se stavbou Záhořského poldru a sokolovny
zároveň soutěžíme ve „Zlaté cihle v Programu obnovy
venkova“.
V průběhu května začne stavba oplocení sportovního
areálu za sokolovnou.
3.9. pojedou 2 kolony České besedy vystupovat do Bělé
pod Pradědem. Stále platí, že zájemci o tancování jsou
vítáni.
Připravuje se dokumentace ke zřízení přechodu pro
chodce v místě před základní školou. Výměnou bude
zrušen přechod u Blechových. Realizaci předpokládáme
v letošním roce.
Už jste se zastavili u vitríny zahrádkářů umístění na
moštárně? Pokud ne, tak vězte, že tam najdete aktuální
tipy a rady pro vaši zahrádku ať už jste zkušený či
začínající zahrádkář.
Na obecním úřadě je možnost zakoupit DVD Poslední
vinobraní ve staré sokolovně 50,-Kč, DVD Průběh
stavby sokolovny 50,-Kč a DVD Slavnostní otevření
sokolovny 60,-Kč.
V době letních prázdnin proběhne v MŠ rekonstrukce
sociálního zařízení v oddělení v přístavbě. Zároveň
budou instalovány nové vchod. dveře do budovy školy.
Děkujeme všem zúčastněným za postavení krásné
májky u sokolovny. Prý měří 25 m.
Ekola se omlouvá za zmatky s prvním letním svozem
popelnic a upřesňuje: sudý týden se vyváží
biopopelnice, lichý týden popelnice dom.odpad 39
svozů.
Je nutné sekat trávu v neděli? Berte ohled na své okolí !
I.S.

Výbor pro práci se členy sděluje členům družstva i
zákazníkům „Konzumu“, kteří mají zájem o nové členství,
případně o změny členství, aby se obraceli na p.Annu
Slavíkovou nebo p.Martu Šparlinkovou, kde jim budou
poskytnuty další informace.
A.Slavíková, předsedkyně Výboru pro práci se členy

Jak je to dnes s ochranou obyvatelstva
Občané města Chropyně po rozsáhlém požáru továrny na
zpracování plastů v dubnu/2011 kritizovali město a krizový
štáb města, že se o ně nepostaral v oblasti zabezpečení
prostředků individuální ochrany dýchacích cest a dalších
otázek OO.
K tomu je možné vybrat následující ustanovení platné
legislativy a požadavků na zabezpečení ochrany obyvatel:
Zák. č. 239/2000 Sb. (o IZS):
- orgány obce m.j. zajišťují připravenost obce na MU,
podílejí se na ZP a LP a OO
- obec zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před
hrozícím nebezpečím
- podílí se na zajištění nouzového přežití obce
- OÚ seznamuje PO a FO s charakterem možného ohrožení,
připravenými ZP a LP a OO.
K tomu organizuje školení (různé formy).

prostředky dle vlastního uvážení a v souladu
s dostupnými informacemi
- nebudeme se tím vůbec zabývat.
Rozhodující je tedy SEBEOCHRANA každého z nás.
U osob zdravotně postižených a přestárlých je vhodná
spolupráce s orgány obce (města) s případným vyžádáním
pomoci již v mírové době a také i „sousedská a příbuzenská
pomoc“.
Zkratky: OO – ochrana obyvatel; ZP a LP – záchranné a
likvidační práce;
PO a FO – právnické a fyzické osoby, OÚ – obecní
úřad; KŠ – krizový štáb
Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a kriz. řízení,
MěÚ Žamberk

Zák. 240/2000 Sb. (o krizovém řízení):
- řeší tyto povinnosti a odpovědnosti obce obdobně pro
krizové situace.
Vyhl. č. 328/2001 Sb. (zabezpečení IZS):
- KŠ m.j. organizuje OO
Vyhl. č. 380/2002 Sb. (úkoly OO):
- obec informuje (v rámci „Seznámení PO a FO
s charakterem možného ohrožení a …) m.j. o:
- o opatřeních OO – hlavně varování, evakuaci, ukrytí,
individuální ochraně a nouzovém
přežití
- o sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci.
- k individ.ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných
škodlivin při MU se využívají prostředky improvizované
ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o
jednoduché pomůcky, které si občané připravují
svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným
způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany (§17).
Ochr. masky v majetku státu (množství do 20% občanů) s
filtry koncipovanými na bojové látky se vydávají při
válečném ohrožení a jen pro určité kategorie osob (ne pro
aktivní obyvatelstvo). Zpravidla se jedná o masky z 70. a
80. let min. století, které jsou ve skladech HZS ČR.
Na tato ustanovení rovněž navazuje Koncepce OO vytyčená
HZS ČR.

Závěr – individuální ochrana obyvatel za
mírových mimořádných udalostech:
1. Informace podává obecní úřad a hasičský záchranný sbor
ČR.
2. Vlastní ochrana je ponechána na rozhodnutí každého
z nás zda-li:
- se jen seznámíme se způsobem individuální
ochrany
- si připravíme individ. prostředky na ochranu
svého zdraví, prostředky a
materiál na
ochranu majetku a případné evakuační
zavazadlo
- nakoupíme masku a přísl. filtry na průmyslové
havárie (popř. roušky) a další

Beseda se zástupci Policie ČR přinesla seniorům zajímavé
rady. Škoda, že nepříznivé počasí jich více odradila od
účasti.

Kam si vyrazíme?
HASIČSKÉ ZÁVODY
V neděli 15.května 2011 pořádá SDH Lukavice 4.ročník
soutěže mladých hasičů „O CENU OBCE LUKAVICE“.
Po prezentaci bude následovat v 9,45 hod. nástup kolektivů
a v 10,00 hod. budou zahájeny disciplíny štafetou požárních
dvojic a poté požárním útokem. Vyhlášení výsledků se
očekává od 14,30 do 15,30 hod. Po celou dobu soutěže bude
zajištěno občerstvení. Hasiči Vás zvou a těší se na Vaši
účast a fandění!

DĚTSKÝ DEN
V neděli 29.května 2011 od 14,00 hod. pořádá SRPDaŠ ve
spolupráci s obcí Lukavice ve sportovním areálu za
sokolovnou DĚTSKÝ DEN. Od 14 do 16 hod. budou
probíhat soutěže, v 16 hod. se bude losovat tombola. Děti se
mohou těšit na 6 m skluzavku se 2 dráhami, která bude po
dobu akce tj. do 18,00 hod. zdarma resp. v ceně
vstupného.V rámci akce pořádá na hokejovém hřišti AUTO
KALOUSEK a příznivci historických strojů VÝSTAVU
svých vozidel. Po celou dobu je zajištěno občerstvení.
Vstupné vč. slosovatelné kartičky 50,-Kč ostatní 20 Kč
/osoba. Nezbývá než si přát pěkné počasí.

Odpady a jejich likvidace, je nezbytná
podmínka dalšího rozvoje obce.
V Lukavici proběhla rekonstrukce a modernizace většiny domů
k trvalému bydlení, ale také občas užívaných staveb k rekreačnímu
nebo jinému druhu užívání.
Běžně jsou rekonstruovány a modernizovány i provozovny, ale ne
všude je zajištěno oddělení olejů a mazadel ze zpevněných ploch.
Jedním z nejslabších článků těchto zmodernizovaných, ale i
nových objektů je produkce , kvalita odpadů a jejich likvidace,
nebo jiného nakládání s nimi.
Obec již dlouhodobě a cíleně organizuje péči vedoucí k šetrnému
nakládání s odpady a každý jistě cítí i na své kapse kolik stojí
skutečně šetrné a kulturní nakládání s odpady.
Vyřešen je v zásadě problém pevných komunálních odpadů
s výjimkou některých rizikových, vznikajících při bourání, kdy
vzniká tzv. nebezpečný odpad, který je nezbytné řešit individuálně.
Drobnější nebezpečný odpad je vyřešen sběrem a odvozem na
místo likvidace.
Složitý je problém plynných odpadů, zejména z topenišť, zvláště
od lidí, kteří nemají topení ve správném provozním stavu, anebo
topit neumí, či topí nepovoleným materiálem, na který nemají
topidlo.
Zde obec sice vytvořila základní předpoklad k vyřešení tohoto
problém zavedením plynu a rekonstrukcí sekundárního rozvodu
elektrické energie, avšak nemá jiné nástroje k zamezení emise
škodlivin z topenišť než doufat že osvěta, kulturní chování , snad i
účinné sankce pomohou tomuto nešvaru účinně bránit.
Zvláště složitý je problém odpadních vod, splašků. Zdroje
znečištění, které dříve byly od zvířat, jsou od lidí nahrazeny daleko
horšími zdroji, jimiž jsou chemické látky používané při praní,
umývání nádobí a nejen ze záchodů.
Technologie likvidace, která dříve spočívala v zapravení do půdy a
přirozenou likvidací dnes nepřipadá v úvahu a většina těchto
odpadů končí ve vodoteči pouze mírně ošetřená oxidací v septiku,
nebo domácí čistírně. Ani jímky na vyvážení nic neřeší, pokud
není důsledně oddělena voda splašková od ostatní. Navíc likvidace
obsahů jímek musí probíhat přes čistírnu odpadních vod a náklady
spojené s likvidací jsou velmi vysoké.
V Lukavici jsou využívány obvyklé prostředky likvidace
splaškových vod s otazníkem, jak je takové likvidace účinná, což
je ostatně nejen vidět, ale i cítit z potoka. Necelá
polovina domů je vybavena předčištěním
v septiku a sbírána prostřednictvím obecní
kanalizace a odváděna do potoka.
Tento způsob celkem funguje, ale jen když teče
více povrchové vody a není příliš sucho. Pokud
je sucho, teče v potoce pouze to, co se vypustí
z baráků.
Pardubická
Trochu lepší situace vzniká u domků, kde jsou
krajská
lokální čistírny, ovšem pokud fungují
nemocnice, a.s.
v optimálních podmínkách. O jímkách na
vyvážení již byla řeč a bohužel zřejmě jsou
dosud i domky, které vypouští splašky přímo, i
když různě maskují jímku, která je prasklá a
prosakuje, nebo volí jinou lest.
Popsaný stav nyní natolik omezuje další
výstavbu v obci, že mladí, kteří pracně seženou
Svitavská
pozemek, případně překonají další překážky jsou
nemocnice, a.s.
zaskočení komplikací s vypouštěním odpadních
vod.
Vodoprávní úřad celkem pochopitelně brání
napojení dalších domků na kanalizaci pro
Chrudimská
vysoké zatížení potoka nečistotami, a tak se jeví
nemocnice, a.s.
možné řešení které má budoucnost a tím je
odvedení odpadní vody na čistírnu, přečištění
Litomyšlská
před vypuštěním do vodoteče. Tento záměr je
nemocnice, a.s.
v obci již zvažovaný jako nejvhodnější
s převedením vody na čistírnu do Žamberka
k Mlékárně, kde není kapacita využita,
Rozhodující pro realizaci je získání finančních
prostředků řádově v rozsahu 50 milionů Kč a
povinné připojení všech znečišťovatelů na
kanalizaci, pro zajištění návratnosti investice. I

Orlickoústecká
nemocnice, a.s.

když se Lukavici podařilo již mnoho záměrů, tento je nejnáročnější
a bez pomoci státu na něj nebudeme mít sílu. V nejbližší době je
tedy nezbytné vynakládat všechno úsilí na záměr kanalizace a tím
dokončit základní předpoklad pro další rozvoj vesnice a zvýšení
kvality života v Lukavici.

Ing.Macháček, místostarosta

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti
Pardubice (3. 5. 2011) – Rozsah poskytované péče
Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém
kraji se od 1. května sjednotil. Lékaři ve Svitavách,
Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli slouží na
pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde
není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční
den, zůstává ordinační doba zachována v původním
rozsahu, tedy po celý týden.
Změny vycházejí
z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují
zajištění lékařské péče. Pacienti s akutními problémy
budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli
využívat služeb svého praktického lékaře a v případě
ohrožení života volat záchrannou službu.
„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé
představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěž.
Proto jsme zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá
pracoviště v kraji využívána,“ vysvětlila radní Tauberová,
proč kraj sjednotil provozní dobu . „Docílíme tím větší
efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení
nemocnic ve Svitavách a Chrudimi jasně vyplynulo, že
výrazně převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do
neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového
počtu ošetřených pacientů.“
Údaje o návštěvnosti
potvrzují, že víkendové uspořádání LSPP v Litomyšlské
nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde není zajišťován
provoz ve všední dny, se osvědčil.
Ordinační doby LSPP pro dospělé
sobota+neděle
pátek
+svátky
umístění

14.00 - 22.00

10.00 - 22.00

18.00 - 21.00

9.00 - 17.00

16.00 - 20.00

8.00 - 17.00

8.00 - 13.00

17.00 - 21.00

9.00 - 18. 00

Erno Košťála
1014, Pardubice

LSPP sídlí v
budově
polikliniky
naproti
nemocnici.
Adresa:
Kollárova
2070/22, Svitavy
v areálu
nemocnice, v
budově ředitelství
v areálu
nemocnice, v
budově ředitelství
v areálu
nemocnice, v
přízemí
neurologického
pavilónu

poznámka
slouží se i ve
všední dny,
službu
zajišťuje
Pardubická
lékařská
pohotovost
s.r.o.

v pátek se
neslouží

„Rozkvetlá Lukavice“
1) Soutěž vyhlašuje Obec Lukavice.
2) Soutěží se a) o nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon,
vchod apod.
b) o nejkrásnější zahradu, pergolu
3) Ostatní pravidla jsou shodná s pravidly „O největší
výpěstek v Lukavici“

Pravidla soutěže „O největší výpěstek v
Lukavici“
1) Soutěž vyhlašuje ČZS Lukavice ve spolupráci
s Obcí Lukavice (dále jako pořadatelé).
2) Podmínky soutěže :
soutěž je vyhlášena pro všechny majitele rodinných
domků nebo bytů v katastru obce
Lukavice. Objekty nebo jejich části přihlášené do
soutěže musí být součástí výše
uvedených domů nebo bytů.

-

-

-

3) Pravidla soutěže:
soutěž je vyhlášena pořadatelem na výroční schůzi ZO
ČZS a tiskem v nejbližším obecním zpravodaji.
do soutěže se může přihlásit každý majitel(ka) nebo
spolumajitel(ka) výše uvedené nemovitosti formou
ústní, elektronické nebo telefonické přihlášky na níže
uvedená kontaktní místa.
podmínkou pro zařazení do soutěže je vyhotovení 1
soutěžního a 1 - 2 pomocných snímků nejlépe
elektronickým fotoaparátem, které provede přizvaný
pořadatel. Alespoň z jedné fotografie musí být patrná
sounáležitost k místnímu objektu účastníka soutěže.
termín uzávěrky příjmu přihlášek končí poslední úterý
před vyhlášeným termínem Dne zahrádkářů.
porota složená ze zástupců pořadatelů provede
vyhodnocení. Vyhlášení výsledků a předání věcných
odměn proběhne při oslavě Dne zahrádkářů. Akce bude
spojena s dalším kulturním programem.
4)Soutěžní kategorie:
1) největší hlávka zelí, bez omezení druhu. Měří se
na rostlině největší obvod hlávky bez
otevřených listů. Fotí a měří se na pozemku před
sklizní !!
2) největší průměr květu slunečnice, bez omezení
druhu, měří se vnější rozměr v největším
průměru květu Fotí a měří se na pozemku před
sklizní !!
3) kuriozita – jakákoliv neobvyklá přírodou
vytvořená rarita na ovoci nebo zelenině nebo jiné
rostlině bez dalších omezení (1 foto samostatně,
1 foto s majitelem nebo členem rodiny)

Kontakty:
1) Obecní úřad Lukavice, p.Severová
nebo Dudková
Telefon 465 621 425
2) ČSZ Lukavice p. Dudek František
nebo Hubálek Oldřich
Telefon 732 687 437 nebo 774 562
882
Dokažte, že i Vy umíte něco vypěstovat! To ale nestačí,
musíte se přihlásit !!

Účastníci zájezdu na Floru Olomouc 29.4. zaplnili celý
autobus. Dokonce se na všechny zájemce ani nedostalo.

Dobrý den,
obrátil se na mě rodák obce Pastviny, pan Emil
Trojan s přáním vydáním unikátní knihy o stavbě Pastvinské
přehrady a viaduktu, která probíhala v letech 1932 až 1938.
Po prostudování zapůjčeného rukopisu jsem došel
k rozhodnutí, že knihu vydám v létě letošního roku.
Jedním z přání pana Trojana bylo i zabezpečení
dostupnosti knihy pro rodáky a občany Pastvin a okolí, což
bych mu velmi rád splnil. Chtěl bych Vás touto cestou
oslovit, zda by bylo možné využít prezentace ve vašem
obecním či městském zpravodaji a oslovit občany
s možností objednání knihy za výhodných podmínek. Kniha
bude pro zájemce v regionu prodávána za 250,- korun bez
poštovného, v síti knihkupců se pak cena bude pohybovat
téměř dvojnásobně. Pokud by obecní úřad v Pastvinách
souhlasil, na jeho půdě by mohl pan Trojan uspořádat též v
létě autogramiádu pro případné zájemce.
Kniha bude mít rozměr A4 s počtem 176 stránek na
kvalitním křídovém papíře na němž vyniknou dobové
fotografe a je v ní na 436 dobových snímků z období
výstavby. Případní zájemci či obce a místní knihovny si
mohou knihu objednat na těchto kontaktech:
Vydavatelství a nakladatelství
Martin Vaňourek
Dolní Krčmy 34
Mohelnice 789 85
e-mail: mohelnicko@seznam.cz
fax: 583 453 174
záznamník: 583 453 175
mobil: 728 053 676
Děkuji Vám za pomoc a podporu při realizaci díla rodáka
z Pastvin, pana Emila Trojana.

Dokumentace voleb v českých
zemích ve dvacátém století
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o
pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů
vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých
zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše
poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité na
výstavě Národního muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude
konat v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině
roku 2011. Posléze budou uloženy v depozitářích NM a
budou přístupné pro badatele i pro využití na dalších
výstavách.
Žádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže
uvedených artefaktů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i
pro další generace, aby takové předměty věnovali
Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.
I) Hmotné artefakty
1.

2.

3.

„Volební“ předměty – např. volební urny,
slavnostní výzdobu volebních síní, odznaky, a další
předměty spojené s konáním voleb, i s předvolební
kampaní.
Případné písemné dokumenty spojené
s konáním voleb – volební letáky, velkoformátové
volební plakáty, volební brožury, volební lístky,
„lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky,
texty básní a písní apod.
Další výtvory lidské tvořivosti spojené
s fenoménem voleb

II ) Fotografická dokumentace
1.

2.

Dobové fotografie všech aktivit spojených
konáním voleb – fotografie volebních dnů,
předvolebních kampaní, volebních místností,
voličů, atd.
Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak
standardizované.

III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické
poznámky, nahrané či nafilmované (audio/video) záznamy a
vzpomínky
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu,
vytvořené v období let 1918–1992.
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je
možné darovat kdykoliv.
Kontakt:
Mgr. Tomáš Bursík;
email: tomas_bursik@nm.cz;
tel.: (+ 420) 222 781 676
mobil: (+420) 725 371 054

PhDr. Ivan Malý
ivan_maly@nm.cz
tel.: (+420) 222 781 676

Národní muzeum
Oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

Začíná 22. ročník MHF – Letohrad
2011
Ve dnech 4. – 12. června 2011 proběhne v Letohradě a jeho
okolí jeden z nejvýznamnějších českých hudebních festivalů
– Mezinárodní hudební festival – Letohrad 2011. Uskuteční
se celkem 6 zajímavých a jedinečných koncertů, z toho 3
koncerty v samotném Letohradu.
Festival zahájí populární IDA KELAROVÁ
Ida Kelarová, rozená Ida Bittová, je přední česká zpěvačka,
muzikantka a sbormistryně, sestra zpěvačky a herečky Ivy
Bittové. Pochází z národnostně smíšené rodiny – otec byl
známý romský muzikant, původem z jižního Slovenska,
matka pocházela ze Slovácka. V letech 1975–1982 působila
Ida Kelarová jako herečka a zpěvačka v Divadle Na
provázku v Brně. V roce 1982 se přestěhovala za manželem
do Walesu. V roce 1985 odjela do Dánska, kde začala
koncertovat a učit romské písně. Později působila v Norsku
a opět ve Walesu. V roce 1995 se vrátila do Čech.
V Bystrém
na
Českomoravské
vysočině
založila
Mezinárodní školu pro lidský hlas. Organizuje mezinárodní
workshopy, multietnické projekty, romský festival Gypsy
Celebration Hartmanice a v různých zemích zakládá
pěvecké sbory s repertoárem romských písní Apsora. V roce
1999 vytvořila spolu se svým nynějším partnerem
Desideriem Duždem skupinu Romano Rat („Romská krev“),
se kterou koncertuje po celém světě.
V Letohradě se představí Ida Kelarová po boku několika
romských hudebníků a zpěváků (Desiderius Dudža, Tomáš
Kačo, Goran Kovačevič, Dětský sbor Čhavorenge) a
především ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové pod
taktovkou dirigenta Jana Kučery. Jakkoli zní toto spojení
zvláštně, vězte, že program PÍSEŇ MÉ DUŠE – GIPSY
SOUL a romské balady, které bude program obsahovat,
uchvátí svoji niterností a bezprostředností lidského citu.
Právě tito umělci, byť každý z trochu jiné strany hudební
scény, se sešli, aby každý po svém a přece spolu vytvořili
dílo, které je právě svými přesahy těžko jednoznačně
zařaditelné do jakékoli hudební škatulky.
Tento zahajovací galakoncert se uskuteční ve velkém sále
DK v Letohradě v sobotu
4. června od 19.30 hod. Na
začátku koncertu bude předána cena Města a poté
převezmou osobně Jiří Pavlica a Hradišťan prestižní cenu za
nejlepší hudební výkon v loňském roce – GRAND PRIX.
Předprodej vstupenek (150,-/90,- Kč) na tento zahajovací
galakoncert se uskuteční od 16. května 2011 v Kulturním
centru na Václavském náměstí v Letohradě.
Následují tři koncerty v okolí Letohradu
Letohradský festival již tradičně zavítá s koncerty také do
svého okolí. Na zajímavé koncerty se mohou diváci těšit v
neděli 5. června 2011 v 18.00 hod. v evangelickém kostele
v Horní Čermné, kde se s varhanním recitálem představí
belgický varhaník Pierre Thimus. V programu zazní
skladby těchto autorů: J. L. Krebs, J. Pachelbel, J. G.
Walther, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Peeters, G. Pierné.
Ve čtvrtek 9. června 2011 ve 20.00 hod. se v kostele sv.
Bartoloměje v Jablonném n. Orl. v programu s názvem
Varhany v proměnách staletí představí přední polský
varhaník Waldemar Krawiec. V programu koncertu zazní
skladby těchto autorů: J. S. Bach, J. G. Walther, D. Zipoli,
G. Quirici, M. Sawa.

Třetí mimoletohradský festivalový koncert se již tradičně
uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lukavici, kde se
v pátek 10. června 2011 ve 20.00 hod. představí České
barokní trio (A. Rous – housle, mimochodem rodák
z Lukavice, který v současné době žije v Nizozemí, Z.
Rousová – viola, J. Škrdlík – violoncello) a varhaník a
cembalista
M. Jakubíček. V programu s názvem
Smyčce v galantním stylu zazní skladby J. Ch. Bacha, J. M.
Leclaira, J. N. Hummela a především se na letošním
festivalovém pódiu představí dílo letošního jubilanta
Antonia Vivaldiho, kterému budou věnovány celé dva
poslední festivalové koncerty v Letohradě.
Zbývá dodat, že prodej vstupenek (50,-/30,-Kč ) na tyto tři
koncerty se uskuteční vždy až 45 min. před zahájením
přímo na místě koncertu.

Závěr festivalu ve znamení
Vivaldiho

22. ročník

Mezinárodní hudební festival
Letohrad 2011
4. – 12. června 2011

sobota 4. června 2011 v 19.30 hod.
Letohrad - Dům kultury
předání Cen města Letohrad
předání ceny Grand prix za rok 2010 F. V. Hekem Jiřímu
Pavlicovi a souboru Hradišťan

ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT
Píseň mé duše – Gipsy soul
Ida Kelarová – sólový zpěv
Desiderius Dudža – sólový zpěv
Tomáš Kačo - klavír
Goran Kovačevič - akordeon
Děstký sbor Čhavorenge

Filharmonie Hradec Králové
Jan Kučera - dirigent
vstupné: 150,-/90,- Kč

Závěr 22. ročníku letohradského MHF bude patřit letošnímu
jubilantovi Antoniu Vivaldimu, od jehož smrti letos uplyne
270 let. Tomuto dnes velice populárnímu italskému
baroknímu skladateli jsme letos věnovali poslední dva
koncerty.
První z těchto koncertů se uskuteční v sobotu 11. června
2011 v 19.00 hod. v letohradském kostele sv. Václava
(Václavské náměstí v Letohradě), kde zazní v podání
sólistů, orchestru a pěveckého sboru Familia Cantorum
(řídí – Petr Hoffmann) jedinečný vokálně instrumentální
cyklus Antonia Vivaldiho – GLORIA. V první části
koncertu rozezní nedávno z veřejné sbírky opravené
varhany tohoto kostela přední belgický varhaník Eric
Hallein (varhanní skladby: J. P. Sweelinck, D. Buxtehude,
J. S. Bach, J. G. Walther).
Závěrečný festivalový koncert je připraven do kostela
Nanebevzetí P. Marie v Letohradě – Orlici, kde v podání
Komorního orchestru Jaroslava Kociana (s dirigentem B.
Mimrou) a se sólistou J. Mráčkem (housle) zazní
jedinečný a všemi generacemi s nadšením přijímaný, chce
se mi říci dokonce populární, cyklus ČTVERO ROČNÍCH
DOB od jubilujícího Antonia Vivaldiho.
Nenechte si ujít tento jedinečný víkend ve znamení A.
Vivaldiho. Prodej vstupenek na tyto dva závěrečné
festivalové koncerty (80,-/50,-) se uskuteční opět vždy až 45
min. před zahájením přímo na místě koncertu.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem
spolupořadatelům (Společnost F. V. Heka, Město Letohrad,
Kulturní centrum Letohrad) a především všem sponzorům,
bez jejichž štědré podpory a pomoci by se letohradský
festival nemohl vůbec uskutečnit. MHF Letohrad patří
k nejlepším kulturním akcím a počinům Pardubického kraje,
o čemž jistě svědčí stálá podpora Pardubického kraje i
záštita samotného pana hejtmana Mgr. Radko Martínka.
Využijte této jedinečné kulturní události, která je vedle
Kopečkové pouti, skvělého letohradského sportu a dalších
významných aktivit jedinečnou vizitkou a prezentací našeho
překrásného města. Přijďte podpořit tuto tradiční akci!

neděle 5. června 2011 v 18.00 hod.
Horní Čermná - evangelický kostel
VARHANNÍ RECITÁL
Pierre Thimus – varhany (Belgie)
vstupné: 50,-/30,-Kč

čtvrtek 9. června 2011 ve 20.00 hod.
Jablonné n. Orl. - kostel sv. Bartoloměje

VARHANY V PROMĚNÁCH STALETÍ
Waldemar Krawiec – varhany (Polsko)
vstupné: 50,-/30,-Kč

pátek 10. června 2011 ve 20.00 hod.
Lukavice - kostel sv. Filipa a Jakuba

SMYČCE V GALANTNÍM STYLU
České barokní trio
A. Rous, Z. Rousová, J. Škrdlík
M. Jakubíček - varhany
vstupné: 50,-/30,-Kč

sobota 11. června 2011 v 19.00 hod.
Letohrad - kostel sv. Václava

ANTONIO VIVALDI
Sólisté, orchestr a pěvecký sbor Familia Cantorum
řídí – Petr Hoffmann
Eric Hallein – varhany (Belgie)
vstupné: 80,-/50,-Kč

neděle 12. června 2011 v 15.00 hod.
Letohrad, Orlice - kostel Nanebevzetí P. Marie

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
A. Vivaldi – Čtvero ročních dob
J. Mráček – housle
J. Ondráček – violoncello
M. Mimrová - cembalo
Komorní orchestr Jaroslava Kociana
Bohuslav Mimra - dirigent
vstupné: 80,-/50,-Kč

František Vaníček

www.mhf.letohrad.cz

