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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO
Milí spoluobčané,
dva měsíce utekly jako voda a kromě toho, že se Vám dostává do rukou další číslo našeho
Oznamovatele, zároveň čekáme na příchod zimy a Vánoc.
Rád bych Vás ubezpečil, že na příchod zimy a s ním možné související přívaly sněhu jsme
připraveni. Vyhrnování chodníků budou zajištovat obecní zaměstnanci a odklízení sněhu
z obecních komunikací bude prováděno technikou. Věřím tedy, že se tuto zimu vždy dostanete
včas tam, kam potřebujete, a sníh na obecních komunikacích a chodnících Vám situaci
komplikovat nebude.
Zároveň bych Vám rád poděkoval za trpělivost se zhoršenými podmínkami pohybu po obci, danými právě realizovaným
projektem instalace nového pouličního osvětlení.
Dále mi dovolte zde poděkovat Vám všem, kteří jste se letos aktivně zapojili do života v naší obci, ať už coby organizátor či
sponzor nějaké akce, tak jako její návštěvník.
A vzhledem k tomu, že se k Vám obracím letos již naposledy, chtěl bych Vám popřát do nastávajícího roku 2020 především
hodně zdraví ruku v ruce i s trochou potřebného štěstí.
Přeji Vám také klidné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu svých přátel a především rodin.
Ing. David Hladík, starosta

ZE ŽIVOTA OBCE
Proč by ve Vašem chytrém telefonu
neměla chybět appka „Zlepšeme
Česko.“
Žijeme dnes ve velmi uspěchané době a
často jen těžko stíháme sledovat
a
vstřebávat to množství informací, které
musíme v dnešní době zpracovat.
Mnozí z nás nosí po kapsách zařízení, které
změnilo výrazně způsob komunikace
většiny z nás, chytrý mobilní telefon.
Chytrý mobilní telefon může být dobrým
pomocníkem,
pokud
se používá
s rozvahou. Může pro Vás být i zdrojem
informací o Vaší obci, kulturních akcích,
důležitých sdělení a různých plánovaných
akcích.
Dokonce se prostřednictvím Vašeho
mobilního telefonu můžete podílet na rozvoji
Vaší obce.
Časově nezvládáte ve středu přijít na
obecní úřad a potkat se s panem

starostou, abyste ho upozornili na
nedostatky v obci, nebo máte nějaký dobrý
nápad na zlepšení prostředí obce?
Nevadí, můžete nám poslat tuto informaci
prostřednictvím
mobilního
telefonu
a přiložit fotku.

Co pro to musíte udělat?
Stačí, abyste se zaregistrovali na
lukavec.mobilnirozhlas.cz,
vyplnili
všechny potřebné údaje, a hlavně si
nezapomněli stáhnout aplikaci „Zlepšeme
Česko“ buď z Google Play, anebo App
Store. Dnes je registrováno již 61
uživatelů, což je 23,5 % obyvatel Lukavce,
Černína a Dobše.

Pokud vyplníte i e-mail, budeme
s Vámi
komunikovat
i
prostřednictvím e-mailu.
Registrace se bát nemusíte, pokud
si na to netroufáte, můžete si na
obecním
úřadě
vyzvednout
registrační
přihlášku,
kterou
vyplníte, a my Vás zaregistrujeme.
Jestliže nebudete chtít služby
„Mobilního rozhlasu“ používat,
můžete se jednoduše odhlásit.
Ze všech přihlášených uživatelů
Mobilního rozhlasu, kteří se
přihlásí do konce roku 2019 ,
vylosujeme jednoho, který od
obecního úřadu obdrží poukaz na
slevu z poplatku za odpady
v hodnotě 1000,- Kč.

Jan Bartoš
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Restaurování Lukaveckého kříže –
realizace projektu na obnovu
památky
Lukavecký kříž, stojící naproti budově
Obecního domu, byl zřízen roku 1844 a
obnoven v letech 1880 a 1896. V Lukavci
stojí památka s motivem kříže, ukřižovaným
Ježíšem a reliéfem Panny Marie v současné
době již 175 let.
V Pamětní knize obce Lukavec 1914 - 1979
je o kříži zapsáno u r. 1896:
„Kříž, který obec Lukavecká postavila ku cti
a chvále Spasitele r. 1844, stával původně
před čís. 40 vpravo od mostku. R. 1896 byl
kříž přispěním dobrodinců, zvláště div.
Ochotníků, opraven a přeložen na nynější
místo před školou. Podobně zvonice, která
stávala na kopečku před čís. 39 byla jednou
větrem zvrácena, postavena na místo u
kříže.“
Za totalitního režimu nebyla křížku
věnována žádná pozornost ani údržba ze
strany místního národního výboru. Křížky a
ostatní křesťanské symboly nebyly v naší
vlasti tenkrát nijak udržovány, ani
Lukavecký křížek nebyl restaurován, jen
neodborně opravován.
V letošním roce realizovala obec Lukavec
u Hořic záměr restaurování křížku pomocí
dotace Zemědělského intervenčního

Stav před restaurováním

fondu. Podání žádosti předcházelo
vypracování znaleckého posudku ing.
Ivankou Holmanovou, odbornou znalkyní
z Hořic. Dle zpracovaného posudku byla
celková cena křížku vyčíslena na
592.026,- Kč. Památka byla začátkem
ledna 2019 zapsána do majetku obce. Dne
4. února 2019 došlo k registraci žádosti
o dotaci v programu 129 662 -19 Údržba a
obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny.
Opravu památky provedl pan Rudolf Huťa
z Mlázovic.
Restaurátorské
práce
kamenného kříže byly zahájeny 7. června
2019 demontáží plůtku a dne 10. června
2019 rozebráním celé památky s odvozem
do restaurátorské dílny v Chotči. Zde došlo
postupně k očištění památky, odstranění
biologického
napadení,
konsolidaci,
plastické rekonstrukci. Z důvodu optického
sjednocení byla provedena barevná retuš
nově doplněných chybějících částí. Písmo
bylo opraveno a barevně zvýrazněno,
některá
písmena
byla
vyzlacena
plátkovým zlatem.
Na přelomu září a října byly zaměřeny,
vykopány a vybetonovány nové základy
pro plůtek a pomník. Očištění kovového
plůtku proběhlo pískováním, došlo
k nastříkání žárovým zinkem a natření
kovářskou barvou.

Opětovné osazení kamenného díla
na odizolovaný betonový základ
proběhlo dne 23. října 2019. Dílo
bylo
opatřeno
hydrofobní
povrchovou úpravou, která bude
památku chránit před všemi
negativními povětrnostními vlivy.
Kompletní předání díla je doloženo
předávacím protokolem ze dne 30.
října 2019.
Celková doba realizace opravy
kříže: 7. 6. až 30. 10. 2019.
Skutečně vynaložené výdaje
na opravu památky byly 174.900,Kč.
Celková výše dotace činila 70%
způsobilých
výdajů,
byla
vyčíslena částkou 122.430,-Kč.
Pískovcový kříž je v obci jediným
svatostánkem, památkou místního
významu,
dokladem
uměleckořemeslného mistrovství
našich předků. Je dobré, že bude
zachován pro budoucí generace.
Dalším záměrem zastupitelstva
obce do budoucna je také oprava
kamenného kříže v Dobši a obnova
sochy sv. Jana Nepomuckého
v Lukavci.

Monika Faltová

Stav po restaurování

UDÁLO SE … aneb kulturní, společenské a sportovní akce v Lukavci v uplynulém období

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová
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Vzpomínka na Sametovou revoluci
V obci Lukavec u Hořic 17. 11. tohoto roku
se konal podvečer věnovaný vzpomínce na
stejný den před 30 lety. Lidé se sešli pod
košatou Lípou svobody, která byla vysazena
v r. 1989 v den zvolení Václava Havla
prezidentem.
Obecní
úřad
připravil
pro
zahřátí
svatomartinské víno ze sponzorského daru
Nové vinotéky Hořice a kromě dalšího
pohoštění také úžasné svatomartinské
rohlíčky paní Evy.
Účinkující
četli
z lukavecké
kroniky
svědectví o 17. listopadu 1989, jak ho zapsal
tehdejší kronikář Václav Flégl. Dále
pozorným
divákům
reprodukovali
vzpomínky tehdy třicetiletých a vzpomínky
bývalé studentky gymnázia, která se

Sametové revoluce zúčastnila v Hořicích
a tehdy vylepovala v Lukavci opsaná
hesla, prohlášení, výzvy i básně. Dvě
z těchto básní zazněly v programu
vzpomínky. Lukavecký pěvecký sbor se
všemi
zúčastněnými
zazpíval
za
doprovodu kytary a houslí Hašlerovu píseň
o svobodě, došlo i na Modlitbu pro Martu.
Pan starosta David Hladík položil kytici,
k památnému kameni s deskou označující
Lípu svobody. Za kytici patří velký dík
dárkyni paní Chlubnové z Lukavce.
Všichni pak kolem nakladli svíčky a
světelný koberec zářil do tmy.
Diváci se s humorem aktivně přidali
k programu a s chutí vykřikovali to, co se
volalo a psalo

v r. 1989 (např. „Nechceme nový plot
ze starých kůlů“, „Pendreky do
řeky“). Právě diváci se podíleli na
krásné atmosféře: zapalovali si
svíčky, zpívali se sborem hymnu,
rozebrali si časopis Pod Zvičinou,
celý věnovaný výročí revoluce,
všichni si připili na zdraví a na
svobodu, prostě se krásně družili,
mnozí i po skončení akce.
Zato děti se vydaly na lampionový
průvod podle navigace kouzelných
svítilen, dostaly občerstvení a vše
pro ně bylo dobrodružství.
Celou akci inicioval a zabezpečil
Obecní úřad Lukavec, za což mu
patří dík.

Marie Nosková

Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Rekonstrukce obecního úřadu se dostává do své finální fáze a předpokládáme, že začátkem roku 2020 už pro Vás
budeme zpět v budově Obecního úřadu. O přesném datu budete včas informováni.
Nové kontejnerové stání Na Trhovce
Aktuálně pro Vás připravujeme další stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, a to u odbočky silnice vedoucí
z Trhovky na hlavní silnici.
Situace s restaurací LUCERNA
Se stávajícím nájemníkem restaurace jsme se dohodli na ukončení smlouvy a budeme hledat nového nájemníka,
který by restauraci znovu co nejdříve otevřel.
Stav rekonstrukce elektrické sítě a veřejného osvětlení
V současné době odpovědné firmy pracují na obnově betonového povrchu chodníků, kabelizaci elektro a instalaci
nového veřejného osvětlení v horní části obce. Tyto práce jsou navzájem úzce provázané a jejich postup je velmi
závislý na počasí. Pokud to bude možné, chodníky i veřejné osvětlení budou dokončeny ještě před příchodem
zimy.

CO SE CHYSTÁ

Upozornění seniorům
Vzhledem k tomu, že je v současné době restaurace Lucerna uzavřená, nebude se konat předvánoční
posezení seniorů ve středu 11. 12., jak bylo uvedeno v minulém Lukaveckém oznamovateli. Náhradou za to
podnikneme v pátek 6. prosince zájezd do Hrádku u Nechanic, který nabízí prohlídky vánočně upravených
interiérů, kde se seznámíme s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Poté bude následovat oběd a káva v
Nechanicích v hostinci U >Ságnerů. Odjezd z Lukavce v 9 hodin.
Věřte, nevěřte,
v Lukavci se bude konat tradiční i netradiční

PŘEDSILVESTR
Obecní úřad a Sešlost lukaveckých sousedů Vás zve

30. 12. 2019 v 19:00 do Lucerny

Starostenský přípitek a pak samá překvapení!
Více info na plakátech nebo www.lukavec.eu
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CO SE CHYSTÁ… co, kdy, kde v prosinci a lednu
6.12. od 15:30
Sál Lucerny

Mikulášská besídka pro děti
Soutěže, tanec, nadílka, Mikuláš, čert a anděl.
Občerstvení zajištěno!

22.12. od 16:00
Sál Lucerny

Vánoční sousedské setkání s VÝSTAVOU BETLÉMŮ
Můžete se těšit i na živý betlém, betlémské světlo přivezené skautskou
štafetou přímo z města Betléma (přineste si na to svíčku, skleničku nebo
lucerničku). Ochutnáte svařáček a vánoční občerstvení. Zazpíváte si koledy
s kytarou, houslemi a basou. Poklábosíte si se sousedy a odnesete si dobrou
náladu.

30.12. od 19:00
Sál Lucerny

PŘEDSILVESTR

31.12. od 14:00
Hřiště

Silvestrovské odpoledne na hřišti (silvestrovský fotbálek, svařáček, guláš, pivo
a další dobroty).

25.1. od 20:00
Sál Lucerny

Hasičský ples

7.2.
Lucerna

Hasičská výročka , valná hromada

29.2. od 20:00
Sál Lucerny

Sportovní ples

Pro více informací a upřesnění sledujte prosím www.lukavec.eu.

PŘIPOMÍNÁME: VÝSTAVA BETLÉMŮ Z LUKAVCE, DOBŠE A ČERNÍNA
Už jste se podle výzvy v Oznamovateli č. 1 pídili po betlému ve vaší domácnosti? Třeba je ve skříni, na půdě,
u babičky. Prosím oprašte ho, něco málo přilepte a hurá s ním na zápůjčku do Knihovny Lukavec.
KDY? Každé úterý od 2. do 17. prosince mezi 15:30 a 17:00, kdy je v provozu Obecní knihovna Lukavec.
Převezmeme, uložíme, napíšeme cedulku se jménem toho, kdo betlém zapůjčil, případně podrobnosti o
betlému. Právě abychom stihli vytvořit jmenovky, svěřujte nám prosím betlémy včas.
Jaké betlémy? Takové, jaké máte doma: dřevěné, z překližky, papírové, rozkládací, nakreslené, z modelíny,
staré, nové, poděděné, darované, koupené, vyrobené doma, vytvoření Vašimi dětmi nebo vnoučaty, apod.
Kulturní komise
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