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Zemědělství v Čechách na roZcestí?
Vážení akcionáři, vlastníci půdy, kolegové a spolupracovníci, 
v letošním úvodníku místo bilancování o uplynulém roce 
přináším trochu filozofování o budoucnosti českého 
zemědělství.
V posledních letech se z tohoto tradičního a domnívám se, 
že stále jednoho ze strategických oborů stává jakýsi hybrid 
hospodářství bez jasné vize o budoucnosti. Díky vstupu 
do EU je vše podřízeno vlivu dotací – ať již to provozních, 
nebo investičních. Není již důležité na půdě hospodařit, ale 
vybírat na ni DOTACE. Není rozhodující efektivita  rostlinné  
či živočišné výroby, ale to zdali jste správně a včas požádali 
o DOTACE. Není důležité, zda potřebujete právě teď provést 
smysluplnou investici s reálnou návratností, ale opět jde 
jen o to, zda na ni dostanete DOTACE!!! V čem je problém? 
Přestala se sledovat výroba a efektivnost, ale velice se 
rozmohla administrativa a byrokracie. Každý měsíc se 
vypisují nové dotace s novými pravidly, vlastní žádosti jsou 
stále složitější a jejich čerpání obrovsky stresující! Následují 
desítky kontrol ročně se snahou o pokutování za sebemenší 
pochybení. Ve výsledku tak místo řešení problémů se suchem 
či nedostatkem krmiv musí i poctivý zemědělec přemýšlet 
nad tím, zda má hnojit, když to plodina potřebuje, nebo kdy 
mu to povolí úředníci. Vedle toho probíhá již druhým rokem 
rozsáhlá mléčná krize a stát místo jakékoliv snahy o ochranu 
našeho trhu opět zemědělcům nabízí DOTACE – ne řešení 
příčiny tohoto stavu. 
A na závěr všeho zmaru SPEKULANTI S PŮDOU!!! Pochopili, že 
cena půdy dnes neodpovídá její kvalitě a návratnosti z ní, ale 
faktu, že na ní mohou bez hospodaření čerpat ony zvrácené 
dotace. Když ještě k tomu využijí neinformovanost vlastníků 
půdy o její reálné ceně, objevili zlatý důl pro své bezohledné 
SPEKULACE a nehorázné zisky. Kam tedy směřuje naše 
ZEMĚDĚLSTVÍ? K naprosté závislosti na dotacích a nezájmu 
vládních úředníků o napravení neudržitelného systému 
kšeftování s tím nejcennějším co naše země má – s půdou. 
Jsem možná jen skepticky ovlivněn posledním vývojem 
a možná, že naši úředníci konečně procitnou a začnou řešit 
skutečné problémy. Pokud ne, české zemědělství přestane 
plnit jeho klíčovou úlohu – udržet nezávislost produkce na 
okolních státech! Chci nám všem popřát lepší budoucnost 
a trochu stabilnější počasí, abychom zvládali i tyto potíže. 
Přeji Vám klidného léta a těším se na setkání na 
Dožínkách či Slavnostech jablek.

Ing. Pavel Netrval
předseda představenstva

regionální potravina 2016
LUKRENA a.s. se již tradičně účastní 
soutěže o regionální potravinu. Letos 
jsme zvítězili již po páté s trochu 
okrajovým sortimentem sušené třešně. 
Slavnostní vyhlášení proběhlo v areálu 
Plzeňského Prazdroje. Ocenění jsme 
převzali z rukou těch nejpovolanějších, 
kuchařů Filipa Sajlera a Ondřeje Slaniny, 
prostě Kluků v akci.
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moderniZujeme techniku rostlinné i živoČišné výroby

V rámci dotačních programů jsme pořídili uzel 
mobilní kompostárny, který obsahuje manipulátor 
Merlo TF 50.8TCS, drtící lopatu na větve agriko-
vanou na nakladač JCB 426 a vakovací stroj Euro 
baging EB 300 SE s průměrem vaku 2,7 m. V rámci 
působnosti firmy LUKRENA a.s. se v obcích objevily 
světle zelené kontejnery na bio odpad, jejichž svoz 
do kompostárny bude zajišťovat firma Agroservis 
Přeštice.
Flotilu strojů do přípravy půdy posílil hloubkový 
podrývák Simba SLD 420 od firmy CSK Přeštice. Vý-
hodou tohoto podrýváku o záběru 4,20m je možnost 
setí drobnosemenných plodin (řepka, meziplodiny) 
na jednu operaci. Nevýhodou je pomalá rychlost 
a vysoké náklady na opotřebitelné díly.
V naší rychlé a efektivní senážní lince jsme  nahradili 
v žacím mačkači Pöttinger NOVACAT V10 zasloužilý 
traktor Fendt 920 za nový Deutz Fahr Agrotron 
7250 TTV, edice Warrior od firmy Newia Staňkov. 
Tento traktor s výkonem 250 koní bude sloužit také 
v přípravě s pluhem a sklizňové dopravě.
V rámci zefektivnění a hlavně urychlení svozu liso-
vaného sena a slámy z luk a polí do skladů jsme 
zakoupili od firmy Agrowest Přeštice plošinový 
přepravník balíků Pronar, na který se naloží až 36 ks 
hranatých nebo 30 ks kulatých balíků.
V loňském článku jsem avizoval nutnost vyřešení 
logistiky a nákupu nové techniky zajišťující krmení 
v ŽV. Letos se tak částečně stalo, kdy jsme klasic-
kou krmnou soupravu - traktor John Deere 6100 MC 
a tažený krmný vůz Frasto o objemu 9m3 nahradili 
moderním krmným samochodem Faresin LEADER 
Ecomix 1200 o objemu 12 m3. Výhody nového 
samochodu jsou rychlost a hlavně kvalita míchání 
krmiva, kdy horizontální míchací jednošnek nahra-
dily dva vertikální šneky.
Stroj Faresin LEADER Ecomix 
1200 nám dodala firma Dagros 
Kostomlaty.
Pro zvýšení efektivity  nového 
krmného samochodu musíme 
vybudovat centrální sklad krm-
ných komodit.   
V červenci nás potěšila nová 
řezačka John Deere, prémiové 
řady 8800, která je první této 
třídy ve střední Evropě. Tím 
definitivně nahradíme veterá-
na Claas Jaguar 860 a ne zcela 
povedeného New Hollanda FR 
960.

V letošním roce nás čeká modernizace velkokapa-
citního seníku v Libákovicích. Nová technologie nám 
umožní rychlé dosoušení sena.
Konečně jsme se v Řenčích trochu ohřáli. V únoru 
historický kotel nahradily dva nové automatické 
kotle značky Licotherm o celkovém výkonu 100 KW. 
Topíme jak uhlí, tak pelety z naší produkce.

Dušan Kindl
 vedoucí střediska Řenče

Pečujeme o krajinu

Deutz Fahr Agrotron 7250

Faresin LEADER Ecomix 1200

Řezačka John Deere 8800
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Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na 
spekulativní investory, kteří v poslední době zasáhli 
trh se zemědělskou půdou. Tito spekulativní 
investoři odkupují půdu se záměrem ji obratem 
prodat s motivací maximálního zisku v co nekratším 
období. Využívají především písemného oslovování 
vlastníků formou hromadné korespondence 
s poptávkou na odkup půdy a čekají, kdo na 
nabídku „rychlých“ a zdánlivě zajímavých peněz 
zareaguje. Takto nakoupená zemědělská půda 
je těmito spekulanty dále nabízena s patřičným 
ziskem k prodeji většinou zemědělským subjektům 
hospodařícím v dané lokalitě.
S tímto problémem se naše společnost setkává 
poslední dobou velmi často a téměř všechny 
pozemky odkoupené těmito spekulanty v lokalitách 
obhospodařovaných naší společností jsou nám 
obratem nabízeny k odkoupení, a to za cenu až 
o 100% vyšší než byla kupní cena od původních 
vlastníků.

Rádi bychom touto cestou apelovali na 
všechny vlastníky půdy, aby nepodlehli 
těmto spekulativním nabídkám a v případě 
potřeby prodávali svoje pozemky s rozvahou.
V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, 
že naše společnost, která věří v zemědělství, 
je vždy připravena odkoupit Vaše pozemky za 
aktuální tržní cenu a samozřejmě také zajistit 
veškeré administrativní záležitosti s prodejem 
spojené. Pokud uvažujete o prodeji půdy, rádi Vám 
připravíme konkrétní nezávaznou cenovou nabídku. 
Současně se na nás můžete obrátit s případnými 
dotazy nebo porovnáním již obdržené nabídky na 
odkup půdy. 
V případě zájmu kontaktujte naše pracovníky:
Ing. Petr Zoubek, +420 724 721 133
Martina Žofáková,  +420 737 260 033

Samozřejmě jsou připraveni Vás rovněž osobně 
navštívit a vše podrobně prodiskutovat.

Ing. Pavel Netrval
předseda představenstva

www.lukrena.cz

Va
še

jako terč spekulativních investorů
pozemky

Řezačka John Deere 8800

živoČišná výroba 2016
V loňském roce bylo dosaženo užitkovosti 26,1 l 
mléka na dojenou krávu, což při průměrném počtu 
423 dojených krav činilo 3 220 084 litrů. Výborných 
výsledků jsme se dočkali také v reprodukci, 
průměrný věk jalovic při otelení byl 25,4 měsíce.
Celkem se narodilo 502 telat, ztráty do 6 měsíců 
byly 6,8%. Již tradičně se zúčastňujeme různých 
chovatelských akcí - na zemědělské výstavě Hadačka 
získala naše prvotelka 1.místo ve své kategorii, také 
na Slavnostech jablek v Nebílovech patřila naše 
telátka k nejvíce obdivovaným expozicím. V chovu 
masného skotu máme i nadále dva plemenné býky 
a stádo matek se neustále rozrůstá, takže jsme 
mohli odchovat 54 telat. Na podzim došlo k výrazné 
změně organizace dojení, nyní se krávy dojí 3 krát 
denně, což vedlo ke zvýšení užitkovosti. Nákup 
nového krmného vozu umožňuje lepší promíchání 
komponentů krmiva a pohodlnější práci obsluhy. 

Na rok 2016 jsou plánovány rozsáhlé investice do 
všech areálů - Řenče, Libákovice a Prusíny, takže 
dojde k další modernizaci naší výroby.

Štěpánka Holubová, Josef Přibáň
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výroba agropelet

Před několika lety se společnost LUKRENA a.s. roz-
hodla zpracovávat veškeré vlastní odpady po čištění 
a úpravě komodit rostlinné výroby na kvalitní pelety 
určené ke spalování. K tomuto účelu byl zakoupen 
granulátor a sestavena celá granulační linka. Po po-
čátečních problémech, jak oddělit rostlinné zbytky 
a plevy od nežádoucích příměsí jako kámen a kovo-
vé prvky, které poškozují granulační technologii, se 
daří vyrábět kvalitní agropelety s vysokou výhřev-
ností bez jakýchkoliv chemických přísad a tmelů. 

Tyto agropelety se vyrábějí protlačováním materiálu 
matricí pod velkým tlakem při vysoké teplotě. Jsou 
využívány hlavně v nebílovských sadech k vytápění 
sušárny ovoce a letošní zimu se osvědčily i v nově 
instalovaných kotlích ústředního topení v opravář-
ské dílně Řenče. Přebytky z výroby se odprodávají 
do teplárenských provozů, nebo majitelům kotlů 
určených ke spalování těchto agropelet. Zájemci 
o nákup nás mohou kontaktovat.

Jiří Kohout – vedoucí sušky   

Farmářský bál netradiČně v příchovicích

Nejen prací  živ je zemědělec, občas je třeba trochu zábavy, tance 
a také změny. Letošní ročník jsme uspořádali ve velmi pěkném 
sále kulturního domu v Příchovicích. K tanci nám hrál námi tak 
oblíbený Asfalt. Bohatá tombola, občerstvení, tanec, barmanská 
show, taneční vystoupení, prostě bál jak má být. Věřte, že jsme 
se drželi přísloví „Nepůjdeme domů až ráno až bude den.“

Jana Zikmundová 
Sad Nebílovy

slavnosti jablek Září 2015 
Čas plyne jako voda a tradičně poslední neděli 
v září se sady otevřeli návštěvníkům již 7 ročníku 
Slavnosti jablek. Tradičně bylo připraveno mnoho 
zajímavého: výstava zemědělské techniky, živá zví-
řata, projížďky na koních i na malém traktoru. Děti 
si mohly vyzkoušet podojit maketu kravičky a pro 
radost vyrobit strašáka ze slámy za pomoci  redak-
torek časopisu Krásný venkov. Co nemohlo chybět 
na slavnostech – přece jablko ve všech podobách. 
Návštěvnici ochutnávali a nakupovali dobroty 
z jablek. Naše společnost zůstala věrná stacionáři 
pro handicapované děti a opět část penízků byla 

věnována na charitu. K nedělnímu odpoledni hrála 
Ledecká dudácká muzika a samozřejmě jsme neza-
pomněli na tradiční soutěž o nej jablečný moučník. 
Naše slavnosti už jsou neodmyslitelnou součástí ba-
bího léta. Jsme rádi, že mají takovou tradici. Sedmý 
ročník odhadem navštívilo 3500 návštěvníků. Chci 
poděkovat nejen jim za návštěvu, ale i zaměstnan-
cům za pečlivou přípravu, panu Česalovi za velmi 
oblíbenou výstavu historických traktorů a moc se 
těším na slavnosti v roce 2016.

 Jana Zikmundová 
Sad Nebílovy

www.lukrena.cz
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Vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma. Parkování zajištěno na louce u obce Nebílovy.V případě nepříznivého počasí 
bude akce částečně přemístěna do vnitřních prostor.  Nebílovské sady můžete navštívit i se psy na vodítku.

Prodej všech produktů z Nebílovských sadů         Výstava  staré i nové zemědělské techniky         Jízda zručnosti traktorem         Soutěže pro děti        
Hravá naučná stezka v sadech        MARMELÁDOVÁ TOUR S ČASOPISEM KRÁSNÝ VENKOV A BLANKOU MILFAITOVOU         Občanské sdružení Ametyst        
Ukázka výroby másla, představení života na farmě Moulisových         Řemeslný trh         Živá zvířata         Kováři ze střední školy v Oselcích        Dětské 
tvůrčí dílničky        Slané i sladké občerstvení, jablečné speciality, cider, mošty, pivo         Prezentace značky Regionální potravina         
Podpora projektu CENTRUM HÁJEK 

SLAVNOSTI
JABLEK

přímo v sadech

SADY NEBÍLOVY, NEDĚLE 25. ZÁŘÍ 2016 OD 12:00 DO 18:00

Cimbálová muzika Milana Broučka        Kapely Hájenka a Lukaváček       Moderuje Michaela Vondráčková.

Soutěž o nejlepší sladký moučník z jablek
vyhlášení v 16:00 hodin (přihlásit do soutěže do 15:00 hodin) 

Jsme výherci letošní soutěže
Regionální potravina

za sušené třešně bio.

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

lukr_slavnosti-jablek2016_A2.indd   1 12. 7. 2016   9:47:05
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rostlinná výroba

Úsek rostlinné výroby po rekordním sklizňovém roce 
2014 zažil doslova kruté chvilky. Určitě si vzpomínáte 
na průběh počasí v loňském létě a na podzim. 
Teploty lámaly rekordy a voda stále ne-přicházela. 
Průměrné roční srážky v naší lokalitě jsou kolem 
600 mm. V roce 2015 činil celoroční souhrn pouze 
388 mm srážek. S nedostatkem vody a vysokými 
teplotami se plodiny vyrovnávaly  různě. Pšenice 
ozimá na výměře 828 ha dala výnos 7,4 t/ha, tzn. 
na podmínky, které panovaly, výnos dobrý. Projevil 
se zde hodně rozdíl těžších hlinitějších půd na 
Lukavicku a písčitějších půd na Netunicku a Řenecku. 
Např. pšenice ozimá Avenue dala na 104 ha v Dolní 
Lukavici výnos 9,2 t/ha a na písčitých půdách klesal 
výnos k 6 t/ha. Ječmen ozimý, který nám v roce 
2014 dal výnos přes 8 t/ha, v loňském roce klesl 
na 6,4 t/ha. Obdobně se chovaly i ostatní plodiny: 
řepka z 5,14 t/ha v roce 2014 klesla na 4,1 t/ha, 
ječmen jarní dal výnos 6 t/ha, hrách 3,5 t/ha, sója 
1,3 t/ha, len 1,6 t/ha, mák 1 t/ha.
Největším problémem se ale staly krmné plodiny. 
Louky po sklizni na seno již prakticky nenarostly 
a oproti roku 2014 jsme sklidili o 1.000 tun méně 
senáže z luk, triticale ozimé na GPS z výnosu ve 
hmotě v roce 2014 32 t/ha kleslo na 20,9 t/ha 
a jetelotravní směs, která představuje velikou část 
naší krmné dávky, klesla z 38 t/ha v roce 2014 na 
14,8 t/ha. Tím pádem nám do krmné bilance chybělo 
jen z jetelů 2.000 tun senáže. Veliký problém 
nám připravila hlavně kukuřice. Z výnosu 47 t/ha 
zelené hmoty v roce 2014 byla sklizeň v loňském 
roce pouhých 23 t/ha. Při výměře kukuřice 472 ha 
ztráta na výnosu představuje 11.328 tun siláže. 
Krmnou bilanci nám trochu vyrovnal bob zasetý 
na 95 ha, který nám dal ve sklizňové sušině výnos 
20 t/ha. Škody na kukuřici nám každoročně, kromě 

případných povětrnostních podmínek, způsobují 
i divoká prasata. V některých lokalitách jsou škody 
značné.
V letošním roce jsme  po dohodě s mysliveckými 
sdruženími vyseli do lánů kukuřice přerušovací pásy 
obilovin, abychom umožnili případný odlov škodné 
zvěře. Pro veliký nedostatek krmení jsme byli 
nuceni sklidit část výměry ozimé pšenice a triticale 
na GPS. Jednalo se o 196 ha. Po sklizni jsme ihned 
zaseli kukuřici a doufáme, že navýšená výměra nám 
umožní bilanci krmiv nejen vyrovnat, ale vytvořit 
i zásobu pro další možné nepříznivé období.
Podobný trend ve vývoji počasí pokračoval 
i při podzimních pracích. Veliké sucho nám sice 
umožňovalo bezproblémové setí, ale problémy 
byly se vzcházením ozimů. Nejvíce postižená byla 
řepka, kde jsme dokonce 21 ha museli na podzim 
zaorat a přesít celou plochu žitem pro krmné účely. 
Plodiny vzcházely velmi nerovnoměrně. V srpnu 
spadlo 20 mm srážek, v záři dokonce jen 13 mm 
a říjen a listopad pak přinesl po 55 mm srážek. 
Přes katastrofické vyhlídky byla příroda přece jen 
trošičku milosrdná a mírná zima podzimní podmínky 
trochu vyrovnala. Porosty zimu přežily bez větších 
problémů a většinou všechny vegetovaly. Nástup 
jara zastihl rostliny v daleko lepší kondici, než se na 
podzim jevilo. Sucho, jak jistě všichni pozorujete, 
pokračovalo dál a i přes shodných 30 mm srážek  
měsíčně za první tři měsíce rostliny začaly strádat. 
Duben přinesl pouze 17 mm a první deště spadly 
až 23. května. Sucho, které bylo a vlastně, až na 
červnové deště s 50 mm srážek, stále přetrvává, se 
na stavu plodin určitě podepsalo záporně. Odnože 
u obilovin se redukovaly a začaly opadávat i šešule 
na řepce. Do jaké míry jsou porosty poškozené 
ukáže až sklizeň. 

výroČí Zaměstnanců lukreny a.s. 2016
Dubská Anna  Nebílovy  pracovnice sadu   55 let
Kokoška Jaroslav Háje   strojník    55 let
Mašek Pavel  Dolní Lukavice  vedoucí střediska DL   60 let
Matýs Jaroslav  Řenče   pracovník dílny   60 let
Nejdl Miloslav  Háje   pracovník dílny   50 let
Trhlík Václav  Řenče   strojník    60 let

Odchod do důchodu 2016
Fornouz Pavel  Příchovice  mechanik

Výročí zaměstnanců Polany a.s. 2016
Vránek Jiří  Polana   strojník, mechanik  50 let
Ing. Bořík František Polana   člen dozorčí rady  70 let

Úmrtí
Týml Bohuslav  (13.2.2016)  ve věku 61 let    
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svážíme bioodpad

Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad pocházející přede-
vším z údržby zahrad, ale i z kuchyní. Z bioodpadu může být 
kompost, který obsahuje veške-
ré potřebné živiny pro rostliny. 
Bioodpad je živá hmota, která 
potřebuje kyslík. Ten se k ní na 
klasické skládce těžko dostává, 
a tak vše krásně a vesele hnije. 
Pro uzavření koloběhu recyk-
lace biosložek bylo nutné zřídit 
kompostárnu s odpovídajícím 
vybavením. Do okolních obcí 
jsou postupně rozmisťovány zelené kontejnery o objemu 
20 nebo 10 m3, které sváží nový kontejnerový vůz. Práci 
s kompostem usnadňují manipulátor s drtící lžící a stroj plnící 
vaky, ve kterých probíhá proces kompostování. 
Kompostování je poskytováno pro občany a obce zdarma. 
Žádáme proto občany, aby vkládali pouze složky, které jsou 
vhodné pro kompostování. 
Kompostování bioodpadu je nejpřirozenější recyklace, jaká 
existuje. Ve zrajícím kompostu pracují žížaly, které se pravidel-
ně prokousávají hromadou a vyrábějí tak tmavý humus, vůní 
připomínající lesní půdu. Kompost vrací do půdy živiny, které 
se z ní neustále vytrácejí, a zabraňuje půdní erozi. Kompost je 
neocenitelný při rekultivacích a zúrodňování půdy. Pokud i Vy 
třídíte, můžete nám s výrobou kompostu pomoct.

 þ ANO
listí, tráva, plevel
zbytky ovoce 
a zeleniny
čajové sáčky
kávová sedlina
dřevní štěpka 
z větví stromů 
a keřů
zbytky rostlin
piliny
hlína z květináčů
spadané ovoce
skořápky ořechů 

ý NE
plasty
zbytky jídel
jedlé oleje
kosti, kůže, 
maso
uhynulá 
zvířata
stavební suť
plechovky
komunální 
odpad
biologicky 
nerozložitelné 
odpady

Tříděním bioodpadu navracíte
 živiny zpět do půdy. 

Patří do bioodpadu?
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Deště, které spadly od poloviny května 
spolu s poměrně příznivou teplotou, 
samozřejmě v závislosti na včasném 
přihnojení, pomohly hlavně pícninám. 
První sklizeň luk na senáž nám dávala 
výnosy ve sklizňové vlhkosti kolem 
10 t/ha. Průměrné výnosy se jiné roky 
pohybují od 4 do 8 t/ha. Problémy 
v současné době máme hlavně s výrobou 
sena, protože časté přeháňky, byť malé, 
nám nedávají možnost seno usušit. 
Zatím máme usušeno pouze 200 tun 
sena z požadovaných 1000 tun. Zároveň 
probíhá druhá sklizeň luk a jetelotravních 
porostů na senáž. I druhá seč výnosově 
představuje příznivé hodnoty oproti 
minulým letům. Výnos se pohybuje opět 
kolem 10 t/ha oproti minulému roku, 
kdy výnos už byl díky suchu jen kolem 
5 t/ha. Konec června a začátek července 
byl ve znamení sklizně triticale na GPS. 
V letošním roce jsme dosáhli průměrného 
výnosu 24,3 t/ha ze 165 ha. Oproti 
loňskému roku nárůst činí 4,7 t/ha, což 
představuje sklizeň vyšší o 775 t. Máme 
za sebou sklizeň ozimých ječmenů 
s průměrným výnosem 7,6 t/ha. Nejvyšší 
výnos byl 9 t/ha. Začala sklizeň ozimých 
pšenic, kde se na jednotlivých polích 
pohybujeme od 6,2 t/ha až k 8,4 t/ha. 
Průběžný výsledek po sklizni 2/3 ploch 
řepky činí 4,3 t/ha. Tím se odstartoval 
klasický kolotoč – žně, siláže, senáže, 
příprava, setí a jak říkám, volno nás čeká 
s jistotou až na Vánoce. Bude-li nám 
příroda alespoň trošičku nakloněna, 
doufám, že do konce října bude většina 
prací hotova, ale „čert nikdy nespí“. 
Na závěr bych se ještě dopředu chtěl 
omluvit za případný nepořádek na 
komunikacích. Samozřejmě, že máme 
techniku na úklid a v rámci možností 
se snažíme v případě nepořádku 
o okamžitou nápravu, ale ne vždy se 
nechá vše zvládnout na 100%. Věřte, 
že případný nepořádek není úmysl, ale 
protože veřejné komunikace využívat 
musíme a mnohdy nás tlačí i čas, 
nikdy se zcela neubráníme tomu, aby 
z přepravovaného materiálu „něco“ 
neulétlo, případně abychom nevynášeli, 
v případě nepříznivého počasí, i zeminu 
na komunikaci. Věřte, že ani my to 
nemáme lehké a budeme se snažit 
těmto nepříjemnostem předcházet.

Ing. Jaroslav Terš
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dožínková slavnost

Již tradičně v srpnu zveme naše zaměstnance, 
akcionáře a vlastníky půdy na Dožínkové slavnosti 
do Horní Lukavice. Loňská V. dožínková slavnost 
se konala 29. 8. 2015, k poslechu a tanci hrála 
Konrádyho dudácká muzika a  večer nám zpříjemnila 
hudební skupina SEKVENCE. Těšíme se na Vás 
i v letošním roce.

Martina Žofáková
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Dovolujeme si Vás pozvat dne 27. 8. 2016 ve 13.00 hodin na 

VI. DOŽÍNKOVOU SLAVNOST
do venkovního areálu koupaliště v Horní Lukavici, kterou pořádá 
LUKRENA a.s. pro zaměstnance, akcionáře a pronajímatele půdy.

PROGRAM
13.00  STRAHOVANKA
18.00 hudební skupina ASFALT

Vzhledem k tomu, že se akce koná ve venkovním 
(krytém) areálu, doporučujeme vhodné oblečení.

Akce se koná za každého počasí.
Občerstvení zdarma. Těsíme se na Vás.

Rezervace vstupenek od 1. 8. 2016, 8.00 – 14.00 hodin, na mail info@lukrena.cz nebo tel. 377 188 111.
Po registraci bude možno zdarma vyzvednout vstupenky na pokladně u vstupu pro dvě osoby.

pečujeme o krajinu


