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    Lukavecký oznamovatel 
 

22. března 2020 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO  Ročník 2020/číslo 2 
 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO        
 

Vážení spoluobčané, 
 

s ohledem na aktuální situaci ve společnosti způsobenou sířením viru SARS-CoV-2 způsobujícím 

onemocnění COVID-19 jsme se rozhodli vydat toto mimořádné číslo lukaveckého oznamovatele, 

neboť jsme díky Vašim zpětným vazbám zjistili, že se k Vám všem nedostávají všechny informace, 

které bychom chtěli, abyste měli.  
 

Především díky aplikaci „Mobilního rozhlasu“ se nám daří alespoň části z Vás aktuální informace 

distribuovat. Ovšem ne všichni tuto aplikaci máte, a proto Vám o ní znovu přinášíme informace. Dále 

Vás také chceme informovat o tom, jakou pomoc a služby svým občanům nabízíme.  
 

Chtěli bychom Vás moc poprosit o ohleduplnost a solidárnost vůči Vašim spoluobčanům a sousedům 

a požádat Vás, abyste opravdu ve vlastním zájmu dodržovali opatření, omezení a nařízení vlády.  
 

Věříme, že se nám tuto těžkou dobu podaří všem ve zdraví překonat.  
 

Jsme tu s Vámi a pro Vás i v této nelehké době!  Neváhejte nás proto kontaktovat!  
 

A děkujeme Vám všem, kteří pomáháte! 
 

                                                                                                         Ing. David Hladík, starosta & vedení obce 
 

 

Kontakty: starosta@lukavec.eu, obec@lukavec.eu, telefon: 603 840 927, www.lukavec.eu . 
 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 

Aplikace Mobilní rozhlas pomáhá k rychlé informovanosti ohledně aktuální 

situace v souvislosti s pandemií způsobenou COVID-19 

Vzhledem k dění kolem nás a nařízením vlády, které rychle vstupují v platnost, jejichž cílem je zamezit 

dalšímu šíření onemocnění COVID-19, je neefektivní informovat Vás občany pomocí tištěných medií. A 

proto na Vás znovu chceme apelovat, abyste se zaregistrovali do služby mobilní rozhlas.  

Více o aplikaci na www.zlepsemecesko.cz nebo www.lukavec.mobilnirozhlas.cz  (nařízení vlády a kraje 

vstupující nově v platnost jsme tak schopni Vám zasílat v řádu desítek minut poté, co jsou zveřejněny, 

spolu s informacemi ohledně aktuálních opatření v obci a také služeb a pomoci nabízených obcí.  O této 

službě naleznete více informací v přiloženém letáku nebo jsme Vám je ochotni poskytnout na telefonu 

724 460 412 (P. Jan Bartoš, místostarosta)  Chtěli bychom také požádat rodinné příslušníky seniorů, 

aby jim případně s registrací do aplikace pomohli. A Vám všem, kteří se neumíte sami zaregistrovat a 

nemá Vám kdo pomoci, nabízíme pomoc s registrací. Prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 723 

031 861 (pí. Jana Koucourková). Rádi Vám pomůžeme! 

Již registrované uživatele bychom chtěli poprosit, aby si prověřili zadané údaje a také okruhy informací,   

o které máte zájem, což nám lépe umožňují v této složité době komunikovat s vybranými skupinami.         

Jak už jsme dříve avízovali, službu je možno si kdykoliv deaktivovat/zrušit a i s tím Vám rádi pomůžeme.   

 

mailto:starosta@lukavec.eu
mailto:obec@lukavec.eu
http://www.lukavec.eu/
http://www.zlepsemecesko.cz/
http://www.lukavec.mobilnirozhlas.cz/


S t r á n k a  2 | 2 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKY POMOCI A SLUŽEB 
 

ROUŠKY PRO NAŠE OBČANY ZDARMA  

Od 19.3. 00:01 hodin je povinnost všech občanů ČR nosit roušky na veřejných prostranstvích? Jsme si 

vědomi, že je jich nedostatek, a proto je našim občanům (od dětí až po seniory) nabízíme zcela zdarma 

(dokonce Vám je zavezeme, pokud budete chtít).  

Jsou to originální bavlněné roušky z krejčovských dílen lukaveckých dobrovolnic.  

Tak si o ně neváhejte napsat nebo zavolat na 723 031 861 (p. Jana Kocourková). 
 

NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH NÁKUPŮ PRO OBČANY  

Obecní úřad nabízí zajištění běžného základního nákupu potravin, hygienických potřeb a léků: 

1) Nabídka služby je určena přednostně občanům nad 65 let věku a občanům s omezením pohybu. 

Poskytování služby bude časově omezeno na období nouzového stavu způsobeného pandemií 

koronaviru.  

2) Nákupy budou probíhat 3x týdně – pondělí, středa, pátek. 

3) Zájemce pošle SMS s textem „Mam zajem o nakup“ nejpozději v den rozvozu do 12:00 hod na 

tel. číslo 723 031 861 – p. Jana Kocourková. S nákupem a rozvozem bude pomáhat p. Michal 

Mudroch. Nákup bude proveden v odpoledních hodinách se zajištěním maximální možné 

hygienické a zdravotní ochrany. 

4) Zájemce si připraví tašku, do níž vloží seznam zboží, které si přeje nakoupit, označený jménem, 

příjmením a číslem popisným, do 12:00 hodin v den nákupu. 

5) Nákup bude hrazen z prostředků obce a detailně zaevidován na obecním úřadě. Každému 

objednateli bude zřízen osobní účet se jménem, příjmením a číslem popisným. Po odeznění krize 

způsobené koronavirem a nemocí COVID-19 budou nákupy souhrnně občanům vyúčtovány. 

6) Nákup bude zájemcům rozvezen v odpoledních hodinách, objednatel při převzetí svým podpisem 

potvrdí jeho převzetí a souhlas se zaúčtováním dle pokladního výpisu do jeho osobního účtu u 

obecního úřadu. 

7) Nákupy potravin a drogerie budou pořizovány výhradně v prodejnách Lidl a Penny Market. Léky 

budou kupovány v lékárně Dr. Max. 

8) Podmínky této služby mohou být průběžně upravovány nebo upřesňovány na základě 

vyhodnocení jejího praktického fungování. 

9) Prosíme občany o předání této informace všem svým sousedům a známým, kteří nepoužívají 

mobilní rozhlas, sociální sítě nebo mobilní telefon, aby se nabídka této služby dostala ke všem 

potřebným. 

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU 

Na základě opatření vlády kvůli zamezení šíření onemocnění COVID-19 je omezen provoz obecního 

úřadu. Obecní úřad do odvolání vyřizuje pouze nezbytně nutnou agendu, a to po telefonické nebo jiné 

domluvě. V případě, že potřebujete cokoliv neodkladně vyřídit, prosím kontaktujte nejprve starostu na 

telefonu: 603 840 927, e-mail: starosta@lukavec.eu.  
 

ZRUŠENÍ SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

Prosím vezměte na vědomí, že je zrušen sběr nebezpečného odpadu plánovaný na 28.3.2020. 

Předpokládaný náhradní termín bude v měsíci květnu s ohledem na aktuální situaci  O novém termínu 

Vás budeme včas informovat.  

 

DISTRIBUCE DEZINFEKČNÍHO PŘÍPRAVKU OBČANŮM ZDARMA 

Obecní úřad objednal dezinfekční přípravek, který by měl dorazit za týden. Následně ho budeme 

občanům stáčet do vlastních přinesených nádob, pro začátek cca 250 ml na domácnost. O termínu a 

čase Vás budeme včas informovat prostřednictvím Mobilního rozhlasu.  

mailto:starosta@lukavec.eu

