ČÍSLO 3/2014
Podzimní
Tu list mně spadl do vlasů,
pak lehce snášel se v mé dlaně.
To podzimní je pozdravení,
to pousmání na mě.
F.Š.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své jednání dne 5.8., 2.9. 2014 mj.:
Vzalo na vědomí:
Stížnost M.B. na rušení nočního klidu při
akci s venkovní hudební produkcí.
Problematiku dostatečně řeší OZV, akce byla
řádně povolena, nově bude akce schvalovat
OZ 30 dní předem.
- Zprávu kontrolního a finančního výboru
- Žádost o opravu cesty na „Šlez. kopci“ (bude
vytyčena a zlepšena sjízdnost)
- Žádost M.H. o zřízení a posunutí autobusové
čekárny. (po dohodě s ČSAD obec
zabetonuje dodaný označník zastávky,
čekárna se zde zatím stavět nebude)
- info o schválení dotace ze SFŽP ve výši 3
mil Kč. (viz. článek)
Schválilo:
Do funkce domovníka v sokolovně p.
Michala Pátka
- Žádost A.D. o povolení demontáže lávky, ke
které není přístup z veř. komunikace
- Poskytnutí finančních darů nově narozeným
dětem
- Prodej pozemků 2121/3 (177 m 2 ) J+V.S.,
2122/5 (416 m2 ) D.D., a 2121/5 ( 308 m 2)
J.V. za cenu 100 Kč/m2 . Žadatelé uhradí
náklady na zhotovení GP a náklady na
zhotovení smlouvy a vklad do KN.
- Rozpočtové opatření č.4/2014
- Požádat o dotaci z POV na rozšíření veř.
osvětlení v lokalitě ke Štolcovi ml.
- Pověření firmy Hudeček vypsáním výb.
řízení (dotace SFŽP)
- Povolení venk. Hudební produkce ZO ČZS
13.9.
- Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvku se Sdružením obcí Orlicko
- Místní program rozvoje obce na r. 2015 2018
- Návrh podmínek na rozdělení kompostérů
Ilona Severová, starostka

ROČNÍK XX
Fulínova cena pro Lukavici
V neděli 27.července 2014 převzala starostka v obci Dříteč, kde
proběhlo slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku,
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci tzv. Fulínovu cenu.
V Dříteči, která to letos na popáté vyšlo a krajské kolo vyhrála, měli
připravenou prohlídku obce, při které se hostům pochlubili
Obecním domem, kostelem, školou, krytem CO, hasičskou
zbrojnicí, knihovnou, farou a sběrným dvorem. Největším kladem
při hodnocení poroty však nebyly stavby, ale to, že se většina
občanů zapojuje do činnosti ve spolcích a hlavně, že se do života v
obci zapojili i ti, kteří se do ní nově přistěhovali. To vše dokázali v
kulturním programu, který byl na řadě odpoledne. V tropickém
vedru, které ten den panovalo, jsme shlédli mimo jiné taneční
kreace Dřítečského víqětu nebo Rotujících kyčlí.
Nepochybuji o tom, že i naše obec má na to, dosáhnout mety
nejvyšší. Proto jsme se do soutěže přihlásili už po šesté. Zelenou a
modrou stuhu už máme, a jestli to jednou bude zlatá, záleží na nás
všech.
Fulínovu cenu vyhlašuje Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu a vznikla jako projev úcty k velké osobnosti českého
zahradnictví Martinu Fulínovi, vynikajícímu českému zahradníkovi,
odbornému redaktorovi a spisovateli. Cena se uděluje výjimečně,
obci, která při úpravě svého životního prostředí výjimečným
způsobem používá květiny a zeleň.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky

Červen
 Matilda Minaříková

Červenec
 David Doleček
Výchova dětí je činnost, při níž musíme
obětovat čas, abychom ho získali
Jean Jacques Rousseau

Blahopřejeme jubilantům
Říjen
 Sršňová Libuše
 Krejsa Josef
Listopad
 Holznerová Libuše
 Kosová Jana
 Kolomý František
 Novotný František
Prosinec
 Šafářová Marie
 Šafářová Marie
 Vychytilová Marie
 Hubálek Vlastimil
 Dušek Antonín
 Šťovíček Miloslav
 Králová Marie
 Martínková Eva
 Paďour Leopold
 Mikyska Miloš

Vzpomínáme

60 let
81 let
85 let
50 let
94 let
70 let
86 let
84 let
82 let
75 let
80 let
70 let
89 let
60 let
87 let
50 let

Život je jako kniha, některá kapitola je smutná, některá
šťastná a vzrušující. Ale pokud nikdy neobrátíte stránku…
nikdy nebude vědět, co obsahuje další kapitola.

77 let

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na
smrt
Jiří Hubač
Jubilantům, kteří slaví kulatiny, hrajeme v místním rozhlase,
nově vždy ve středu všem jubilantům, kteří slaví v daném
týdnu. Důvodem je nezveřejňování přesného data narození.
Od 80 let a každý další rok, navštěvují členové zastupitelstva
jubilanty osobně. Pokud si nepřejete hudební gratulaci,
zveřejnění v Občasníku či osobní návštěvu, sdělte to prosím na
obecním úřadě.

Poděkování
Děkujeme p. Petře Luňáčkové za pohotovou reakci a
zavolání RZS pro p. Zapletálka.
Rodina

T. J. Sokol Lukavice cvičení dětí
V pondělí 22. Září 2014 začíná cvičení dětí. Každé pondělí
od 16 do 17 hod. je určeno pro cvičení a pohybové aktivity
předškoláků a školáků. Čas od 17 do 18 hodin je určen pro
školáky od 2. Třídy a bude se hrát florbal.
Cena pro členy Sokola je 150 Kč/pololetí + 100 Kč známka
(zahrnuje pojištění dětí). Nečleny vyjde každá hodina na 30
Kč.
Těší se Vás cvičitelky Monika a Pavla

Moštování
Zahrádkáři oznamují, že od 19. Září se bude moštovat
každý pátek až do odvolání, vždy od 15 do 17 hodin. Jablka
noste přebraná a omytá.

Zdravotní cvičení p. Popelkové začne v úterý 7. října.
Cvičit se bude každé úterý od 17,30 do 18,30 hod., cena za
15 hod. je 550 Kč.

V srpnu oslavila p. Marie Šípková své 84. narozeniny.
Jubilantce přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí,
pohody a radosti z početného houfu vnoučat a pravnoučat.

Docházka zastupitelů období
11/2010 - 9/2014
V uplynulém volebním období bylo svoláno 43 schůzí
obecního zastupitelstva. V tabulce docházky můžete
zkontrolovat docházku jednotlivých členů.

Kdo kandiduje v Lukavici
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Lukavice

Volby do zastupitelstva obce Lukavice
konané ve dnech 10. A 11. října 2014
PRÁVO volit
dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“).
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za
předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň v
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v
této obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit má také
státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k
trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána. V
současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o
přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané
členských států Evropské unie (Belgické království, Bulharská
republika, Dánské království, Spolková republika Německo,
Řecká republika, Španělské království, Francouzská
republika, Irská republika, Italská republika, Lucemburské
velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika,
Portugalská republika, Finská republika, Švédské království,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estonská
republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská
republika, Maďarsko, Republika Malta, Polská republika,
Chorvatská republika, Rumunsko, Slovinská republika a
Slovenská republika), kteří splňují podmínky pro přiznání
volebního práva, mají právo
volit, pokud osobně požádají
o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.
Požádat o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů
může volič na Obecním
úřadu v Lukavici, do středy
8. října 2014 do 16:00 hodin.
Upozorňujeme, že hlasovat
na voličský průkaz ve
volbách do zastupitelstev
obcí nelze.
Volební místnost bude
otevřena v pátek 10. 10. Od
14 do 22 hod. a v sobotu 11.
10. Od 8,00 do 14,00 hod.
Kdo se ze závažných
především zdravotních
důvodů nemůže dostavit do
volební místnosti, může
požádat o dovezení
přenosné volební schránky.
Zástupci volební komise ho
pak navštíví doma,
zpravidla v sobotu
dopoledne, pokud se
nedomluví jinak.
Požadavky na přenosnou
volební schránku eviduje
obecní úřad tel.: 465 621
425.

Česká Beseda opět potěšila
Tento rok byl pro náš soubor opět velmi úspěšný. V květnu jsme byli pozváni do nedaleké Slatiny nad Zdobnicí, kde slavil své
výročí místní Svaz žen . Oslavu členky pojaly v retro stylu, a tak jsme se v okamžiku dostali do doby seriálu Vyprávěj. S úsměvem
jsme vzpomínali na pletené čepičky, vytahané punčocháče, svetříky a taky kočárky. Toho všeho bylo ve Slatině opravdu spoustu.
Špičkou programu byla přehlídka retro svatebních šatů a kytic. Na oslavách jsme vystoupili se dvěma kolonami, i přesto že nás
tancovalo 9 žen a 7 mužů. Naše prvotní plány, že „odtancujem a jedem“ vzaly za své a my si užili nádherné odpoledne.
Další akce, na které jsme potvrdili účast bylo Setkání tanečníků ČESKÉ BESEDY Pardubického kraje v Kostěnicích, které se
konalo 28.6.2014. Jednalo se již o 4. Společné setkání souborů, které se pokaždé těší velké oblibě. Předsevzali jsme si, že do
tohoto setkání naučíme tanec celou novou kolonu a do Kostěnic již pojedeme se třemi. Zájemce jsme měli, a tak jsme od května
týden co týden trénovali a povedlo se !!! V Kostěnicích, kde kromě nás tancovalo dalších 20 kolon, s námi poprvé nováčci
vystoupili, a to bez problému hned 2x. Nejdříve v oficiálním programu a později podruhé „na boso“. I tentokrát nám počasí přálo,
sluníčka bylo až až.
První sobota v září patří již tradičně Dožínkám v Bělé
pod Pradědem. Když mi paní Davidová letos volala,
ptala se mě: „ Taky se na nás tak těšíte jako my na vás?
„ Letos jsme spočítali, že tam jsme už po osmé, tzn.
jako doma (nebo víc než doma??). Myslím, že podle
nálady, která tam panovala jsme si to všichni užili.
Košile tradičně špinavé od ochutnávky soutěžních
gulášů, tašky plné cen ze soutěží, několik dnů života
navíc od smíchu. A samozřejmě hlavně 20 min
našeho tancování. I do Bělé jsem měla nahlášené
všechny tři kolony, ale bohužel shodou různých
okolností jsme odjely pouze dvě. Tak snad příště….
… a nebo by nás mohlo být zase víc? Pokud se mezi
Vámi najdou noví zájemci, rádi je mezi nás
přivítáme. V případě zájmu stačí zaslat krátkou SMS
se jménem na číslo 730 514 346 nebo kontaktovat
Na Jesenických dožínkách se s naším souborem vyfotil ministr zemědělství
některého z tanečníků.
Marian Jurečka

Fotbalový spolek Lukavice sportovní vyžití pro nejmenší
V minulém čísle jsme psali o vzniku nového sportovního spolku v Lukavici. Od začátku srpna už pilně trénujeme fotbalové
dovednosti. Kromě dvou tréninků týdně jsme si přidali i dobrovolný trénink během středečního dopoledne, čímž jsme využili čas
školního volna. Prázdniny nám také utvářely kádr, každý týden se přidal někdo nový.
Nyní soupisku lukavického družstva tvoří tito kluci: Nikolas Brdíček, Jakub Červ, Tomáš Halbrštát, Matěj Hauf, Tomáš Hubálek,
Martin Klášterecký, David Antonio Král, Ondřej Krejsa, Michal Kristek, Radim Šafář, Štěpán Šantrůček, Robin Toman a Filip Zedník.
Kluci se zlepšují každým tréninkem a vytváří se
nám parta, která je vedená k tomu táhnout za
jeden provaz a k duchu fair-play. Kluci zatím
především zlepšují individuální činnosti jako
vedení balonu, přihrávky, kličky, střelbu…
Cesta je před námi ještě daleká, ale jejich chuť
se zlepšovat je tím nejlepším hnacím
motorem.
Ke konci září nás čeká první zápas. Své
dovednosti chlapci ukážou v Žamberku, kde se
utkají s místním klubem v přátelském utkání.
V současné době trénujeme pravidelně v
pondělí, úterý a pátek od 16 hodin na hřišti u
Sokolovny. Rádi mezi sebou přivítáme nové
kluky a holky (od 5 do 11 let), kteří mají zájem
se hýbat, hrát fotbal a zažívat společnou
radost z každého vstřeleného gólu!
Aktuální informace najdete vždy na internetových stránkách www.lukavice-fotbal.estranky.cz

Děti otevřely Hřiště 8D
8. srpna si děti samy přestřihly pásku k novému dětskému hřišti u sokolovny. V doprovodném programu je u toho pobavil klaun Ála.
Po tom, co jsme se vyškolili s různými dřevěnými prvky, které postupně hnijí a musí se neustále natírat, jsme vsadili na jiný materiál.
Nové herní prvky jsou z polyehylenových desek, které jsou probarvené v celé tloušťce materiálu. Případné škrábance tak zůstávají
téměř nepatrné. Nehrozí žádné zranění třískami, jsou vodoodpudivé a UV stabilní. Mají zvýšenou odolnost proti vandalům a
životnost více než 15 let. Pískoviště je pryžové s krytem, který ho chrání před výkaly zvířat. Opomenout nelze ani kvalitní a vtipný
design jednotlivých prvků. Tam kde to vyžadovala norma, mají prvky i dopadovou plochu z pryžových rohoží. Původně rozpočet
počítal s menší akcí, ale když zatím nedopadla rozhledna, přesunulo zastupitelstvo prostředky na dětské hřiště. Náklady činily 641
tis. Kč. V pátek 8. srpna prošlo hřiště zatěžkávací zkouškou, když při slavnostním otevření děti zaplnily všechny prvky. A protože je
nyní plné dětí každý den, máme s dětmi radost i my.

V pondělí 1. září 2014 usedlo v naší škole poprvé do lavic 15 prvňáčků.
Přejeme jim hezké známky, dobré kamarády, spoustu nových zážitků a
také, aby se jim v naší škole líbilo.

I o prázdninách bylo ve škole rušno. Firma Antonín Vítek a spol. zde prováděla rekonstrukci
sociálního zařízení. Po školce tentokrát přišly na řadu sociálky děvčat, chlapců a personálu v I.
NP. Došlo na bourání starých odpadů, dozdívání křivých zdí a další lahůdky. Náročný byl i úklid.
Výsledkem je moderní, vonící sociální zařízení odpovídající požadavkům dnešní doby. Na
rekonstrukci jsme obdrželi dotaci z POV ve výši 100 tis. Kč. Celkové náklady činily 647 tis. Kč.

Na pěti místech v obci jsme umístili „tabulky“ s pověstmi nebo historií, které se vztahují k danému místu. Doufejme, že odolají
vandalům a těm co mají zájem, poskytnou zajímavou informaci. Pokud máte tipy na další podobná místa dejte nám vědět.

16. září začala rekonstrukce chodníku v úseku od kapličky po čp. 69. Stavbu provádí Nenechavci odcizili kryty z 8 solárních
firma PSK Choceň v.o.s.
světel před školou. K ničemu jim nejsou,
leda že by jim pomohly rozsvítit v hlavě.
Na to ale mají asi slabý výkon.

Ve stejnou dobu jako rekonstrukce chodníků, začala i stavby
I. etapy kanalizace v úseku od „družstva“ směrem k
Žamberku. Trasa povede vedle cyklostezky, protlaky v
různých délkách.

K 30. srpnu skončil výdej obědů v bývalé družstevní jídelně,
nyní restauraci U Beranů. Nově se obědy dovážejí v nosičích
do třech budek umístěných u Ptáčkových, u prodejny Konzum
a na parkovišti U Beranů.

Obec uspěla s žádostí o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí
Na konci srpna jsme obdrželi Rozhodnutí o schválení naší žádosti a poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci
Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace je schválena ve výši 90% což
je 3.058.290 Kč, 10% zaplatí obec za svého rozpočtu.
Dotace je určena na doplnění systému likvidace bioodpadu v obci Lukavice. Pořídíme z ní svozové vozidlo, které by mělo nahradit
dosluhující Multicar, 3 velkoobjemové kontejnery, které budou sloužit ke svážení bioodpadu z veřejných prostranství nebo k
přistavení na různá stanoviště v obci. Pro občany nejzajímavější bude asi možnost obdržet zdarma domácí kompostér cca 700 l.
Kompostérů bude k dispozici 150 ks. 1 ks bude pro jednu nemovitost. Přednost dostanou ti, kteří nemají biopopelnici. Připravovaná
pravidla předpokládají, že kompostér bude poskytnut zdarma na dobu 5 let, každý rok bude potřeba napsat čestné prohlášení, jaké
množství bioodpadu bylo takto zlikvidováno. Po uplynutí této doby bude kompostér v majetku občana. Podmínky budou ještě
upřesněny. Dodávka by měla proběhnout do konce letošního roku. Vše záleží na výběrovém řízení a s tím souvisejícími termíny a
podmínkami dotace.
Pokud máte zájem o kompostér za výše uvedených podmínek, přihlaste se na obecním úřadě, kde evidujeme zájemce.
Letošní svoz bioodpadu končí 14. Listopadu. Pokud bioodpad dáte do černých popelnic na komunální odpad, Ekola vám ji
nevyveze.
I.Severová, starostka

DERATIZACE

Možná jste zaregistrovali novou službu, kterou pro větší
bezpečnost školáků nově zajišťuje obecní úřad. Jedná se o
dozor na přechodu pro chodce před základní školou. Bude
probíhat do konce října, vždy od 7 do 8 hod. ráno. Dozor
zabezpečují střídavě dvě proškolené osoby.

Když p. Šípek zaregistroval v
hasičské garáži „velkou myš“,
poradili jsme se s firmou
Ekoservis co s tím. Nakonec
došlo na objednání deratizace
kanalizační sítě v obci. Nevím,
jestli byla někdy prováděna a
když, tak je to hodně dávno. Potkani se nyní přemnožili o
čemž svědčí to, že lezou výš a kanály jim nestačí. Na fotce je
úsek chodníku před Vítkovými, kde se neustále propadá
dlažba i krajnice. Domnívali jsme se, že jde o nekvalitně
odvedenou práci dodavatelské firmy, ale ukázalo se, že na
vině jsou potkani. Dle pracovníka provádějícího deratizaci, by
měli granule naklást i jednotliví vlastníci nemovitostí, aby to
zvýšilo celý účinek. V obci akce proběhne ke konci září.
Předpokladem úspěšného hubení je i úklid kolem domu,
především dvorků, kde jsou domácí zvířata. Výhledově se
bude deratizace provádět pravidelně minimálně 1x ročně.

Úřad práce ČR
Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí
Referát poradenství a dalšího vzdělávání poskytuje veřejnosti informace z oblastí:
rekvalifikací,
volby povolání pro žáky základních škol,
vzdělávání včetně celoživotního získáním profesních kvalifikací v rámci národní soustavy kvalifikací,
poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
pracovní rehabilitace.
Kontakty najdete na http://portal.mpsv.cz/

I letos obci s údržbou pomáhají klienti úřadu práce. Ke stálému zaměstnanci p. Filipovi, tak na sezonu přibydou 2 3 brigádníci.
Konkrétní osoby i jejich počet závisí na dotačních podmínkách úřadu práce, zájmu klientů pracovat a na potřebách obce. Letos
zaměstnáváme osoby jak na veřejně prospěšné práce, tak na aktivizační pracovní příležitost i obecně prospěšné práce. Náklady na
plat pokryje příspěvek úřadu práce, obec uhradí zdrav. a soc. pojištění.

Do soutěže o nejlepší štrůdl, která
se konala v rámci Dne
zahrádkářů, se přihlásilo 9 soutěžících s 10 štrůdly.
Pětičlenná porota vyhodnotila jako nejlepší štrůdl č.1 p.
Ludmily Bednářové. Stříbro si odnesla p. Jaroslava
Dostálová se štrůdlem č.3 a bronz patřil p. Jiřině Lipenské a
štrůdlu č.10. Děkujeme všem přihlášeným, že se nechaly
vyhecovat a dokázály, že smysl pro humor jim není cizí.
Štrůdly bylo možné si nejen prohlédnout, ale i ochutnat.

Přístrojová medicinální pedikúra u
Vás doma!!
Vítěznou zahrádku letošního ročníku soutěže „Rozkvetlá
Lukavice“ najdete u Hoffmannových. Gratulujeme!

Nikdo nechtěl věřit, jak velký meloun se podařilo vypěstovat
na školní zahradě v Lukavici. Právem tedy žáci ZŠ zvítězili v
kategorii „kuriozita, zajímavost aneb kdo z vás to má?“

Ráda bych Vás touto cestou oslovila a nabídla
pedikérské ošetření i těm z Vás, pro které je obtížné
navštěvovat pedikérský salon. Již vážený pan Tomáš
Baťa, ve svých závodech nechal vyučovat a provozovat
pedikérské služby, pro své zaměstnance dokonce
zdarma, jelikož si byl vědom, jak moc bolavé nohy
ovlivňují pracovní výkonnost, nemocnost, ale i kvalitu
života vůbec. Od těch dob se mnoho změnilo a v našem
uspěchaném a přetíženém životě často na péči o své
nožky zapomínáme.
Přístrojová pedikúra je vhodná kromě zdravých lidiček i
pro ty nemocné, kteří by si neměli, nebo nesmějí máčet
nohy v teplé vodě. Je to bezbolestná a velmi efektivní
metoda.
Dojížděla bych do vaší obce vždy 1x za šest týdnů, vždy v
úterý poprvé 30.9.2014. Je třeba se objednat .
Více se můžete dozvědět na internetových stránkách
www.relax-lisnice.cz nebo zavolejte na tel,603 981 379
.
Příjemné podzimní dny Vám všem přeje a na setkání se
těší Ivana Danielová Líšnice.

Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout?
Váháte jaké učiliště vybrat?
Jaké uplatnění bude na trhu práce?
Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ
Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o studiu, přijímacím
řízení, uplatnění oborů na trhu práce.
Pro

zájemce

budou

poskytovány

také

informace

o

rekvalifikačních

kurzech

a celoživotním vzdělávání.

Kdy:

středa

8. Října

12:00 17:00

čtvrtek

9. Října

8:00 17:00

Kde: VOŠ a SŠ technická v České Třebové, Skalka 1692

Přehlídky se zúčastní také zástupci významných zaměstnavatelů regionu: Rieter a.s. Ústí
n/O; Bühler CZ s.r.o. Žamberk; OMB composites EU a.s.Králíky; CZ LOKO a.s. Č.Třebová;
LDM s.r.o. Č.Třebová; ŠKODA AUTO a.s.; IVECO a.s. V.Mýto; INA s.r.o. Lanškroun, Forez
s.r.o. Lanškroun, OEZ s.r.o. Letohrad, DRUMEL a Co. S.r.o. Č.Třebová, kteří Vám
poskytnou informace o možnostech pracovního uplatnění

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání nabízí žákům individuální konzultace k
volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Vám může usnadnit rozhodování o volbě
povolání, poskytuje informace o potřebách trhu práce.

Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště
v Ústí nad Orlicí Referát poradenství a dalšího vzdělávání.

Kontakt: 950 172 445/449

