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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo našeho oznamovatele, výjimečné tím, že je to první po koronakrizi.
Nemohu si
toto označení odpustit, neboť všude okolo slyším před a po koronakrizi. Já osobně věřím, že Vás všechny koronakrize
nijak špatně neovlivnila. Pro nás pro všechny to byla nová zkušenost, která nám ukázala, kde máme určité mezery a
nedostatky a na co bychom se měli do budoucna připravit.
Dovolte mi poděkovat všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, díky kterým jsme rozdali našim občanům více než 800
roušek, zajišťovali jsme nákupy pro starší a nemocné spoluobčany, distribuovali dezinfekci do Vašich domácností,
apod. Díky patří také Vám všem za ohleduplnost vůči ostatním spoluobčanům, kterou jste v době koronakrize
prokazovali tím, že jste dodržovali bezpečnostní nařízení vydaná vládou.
Z Vašich podnětů a fotografií z okolí obce z koronakrizové doby vidím, že jste díky ní měli možnost objevovat dosud
pro Vás neznámá místa v naší obci a jejím okolí. Velmi mne těší všechny kladné i negativní podněty, které jsem od Vás
obdržel. Stále máme co zdokonalovat.
Přeji Vám, ať Vás negativní dopady koronakrize ovlivní co nejméně. Přeji Vám krásné a pohodové léto, spoustu zážitků
a hodně sluníčka!
Ing. David Hladík, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE
Obecní úřad po rekonstrukci
Těsně před koronavirovou krizí se nám podařilo dokončit rekonstrukci obecního úřadu, která zahrnovala novou
elektroinstalaci včetně osvětlení, omítky, malbu, renovaci podlah a položení nové podlahové krytiny, nové dveře,
nábytek, apod. Rekonstrukce vyšla na 300.000,- Kč a obec ji hradila ze svého rozpočtu. Kancelář účetní a
pokladna zůstala v původním prostoru a kancelář starosty je v bývalé zasedací místnosti obecního úřadu proto,
abyste při projednávání svých záležitostí s panem starostou měli více soukromí a komfortu. Tato kancelář zároveň
bude dále sloužit i jako jednací místnost, kde se budou konat zasedání zastupitelstva obce, kde Vás také rádi
uvidíme.
Vyhláška č. 1/2020 o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5. června 2020 schválilo výše uvedenou vyhlášku o poplatku za
komunální odpad. Touto vyhláškou se ruší úlevy, které byly poskytovány vlastníkům nemovitostí, k nimž nezajíždí
svozová vozidla. Úplné znění viz. www.lukavec.eu.
Vyhláška č. 2/2020 územní plán Lukavec u Hořic
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5. června 2020 schválilo vydání nového územního plánu obce Lukavec
u Hořic – Veřejná vyhláška č. 2/2020. Úplné znění viz. www.lukavec.eu.
Rekonstrukce sálu restaurace Lucerna
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení částky na rekonstrukci sálu na 2 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce zahrnující
nové podlahy, zateplení a snížení stropu, novou elektroinstalaci a vodoinstalaci, nový bar, omítky, malbu a
osvětlení bude zahájena během následujících týdnů a ukončena do konce letošního roku.
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Pouť na Byšičkách
V neděli 28.6. od 9:00 hodin se jako každoročně bude konat „Tradiční setkání poutníků na Byšičkách“ (občerstvení,
hudba, apod.). Mše sv. na Byšičkách nebude, bude se konat v kostele v Lázních Bělohrad začátek od 11:00 hodin.
Setkání 4 Lukavců
Plánované setkání 4 Lukavců ve Fulneku se z důvodů koronavirové krize přesouvá se na příští rok.
Koupaliště
Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo napouštět koupaliště opět z přírodního zdroje, nikoliv z vodovodu
jako v několika předchozích letech. Důvodem je zhoršení situace stavu pitné vody v celé České republice. Kv
V roce 2021 nebo 2022 je plánována rekonstrukce koupaliště.

ZE ŽIVOTA OBCE
Odešla paní Jaroslava Kazdová
Paní Kazdová byla nezapomenutelnou
osobností Lukavce. Od mládí byla spjata
s obcí Lukavec a svůj vztah realizovala
v nejrůznějších činnostech, které obec
reprezentovaly.
Například cvičila a vedla ženy v Sokole
Lukavec. Stála u založení hasičského
družstva žen, vedla ho třicet let. Fotografie
dosvědčují, jaká s ní na hasičských
soutěžích byla legrace a s jakým nadšením
soutěžila. Podílela se na vedení Českého
svazu žen v Lukavci.
Největší práci pro Lukavec odvedla jako
členka obecního zastupitelstva. Působila
v něm od r. 1976. Dlouhou řadu let
vykonávala funkci místostarostky. Vystřídali
se čtyři starostové, ale místostarostka byla
jen jedna – paní Kazdová. Poradila,
pomohla,
předávala
zkušenosti.
Za
starostenský stůl zasedla i ona a obec řídila
po tři volební období.
Pracovala naplno a obětavě. Zasloužila se
o získání a vysvěcení obecního znaku a
praporu, o započetí projektu a realizaci
přípravných prací zástavby na Trhovce, o
solidární výpomoc povodní zatopenému
Lukavci u Lovosic a s tím spojené srazy 4
Lukavců, o výhodné začlenění Lukavce do
Lázeňského mikroregionu. Organizovala
vítání občánků (předtím se konaly jen
návštěvy v rodinách), nezapomínala na
seniory o Vánocích a při jejich jubileích,
později zvala seniory na posezení do
Lucerny. Vždy pro ně připravila dárek. Při
každém sjezdu rodáků hýřila nápady, čím
rodáky překvapit – hrnečky a zvonečky

Lukavce,
pamětním
šampaňským,
pohlednicemi
Lukavce,
panenkou
v lukaveckém kroji, dokonce takovou
drobností jako zápalkami s obrázky
z Lukavce aj. Na srazech 4 Lukavců jí patřil
slavnostní výkop fotbalového utkání.
Kladla na sebe vysoké nároky, a když si
uvědomíme její hlubokou stopu v obraze
obce, máme dojem, že se řídila heslem:
„Vše pro Lukavec“. V tom duchu
uplatňovala své organizační schopnosti.
Byla zásadová a nesnášela polovičatost
nebo nepořádek. Nebála se kritizovat
lajdáctví, rázně připomenout, co kdo
nesplnil. Bojovala za Lukavec. I když byla
diplomat, nebála se ve jménu Lukavce
nadělat si dočasné nepřátele.
Dovedla však také pochválit, ocenit dobrou
práci. A měla smysl pro humor. Poprvé
jsem to zažila, když vedla se
starostenskou medailí na krku nějakou
zlatou svatbu. Holčičky recitovaly a
zpívaly. Jak paní Kazdová zašla do
úřadovny, půjčila si jedna z nich ze stolu
medaili a měla proslov a´la paní Kazdová.
Ostatní se chechtali, napovídali a
předváděli manželský pár. Netušili, že
okénkem, které vedlo z úřadovny do
zasedačky, se dívá a dobře se baví
starostka. „Kozy jedny,“ komentovala to
s úsměvem.
Vždycky to pro mě byla „paní Kazdová“.
Vážila jsem si jí, ale v podstatě jsem ji moc
neznala. Až při přípravě sjezdů rodáků a
pak Lukavců jsem poznala, jaká je.
Organizovala a většinou spolupracovala
na přípravě výstav o historii i současnosti

Obnova sochy sv. J. Nepomuckého
V Lukavci se nacházela u silnice po levé
straně směrem na Hořice před domem č.p.
70 drobná barokní pískovcová soška sv.
Jana Nepomuckého, která byla skryta
větvemi stromů. K příležitosti sjezdu rodáků
v r. 1999 ji opravil ak. soch. Michal Moravec
a zhotovil nový podstavec. Za čtyři roky byla
socha zcizena, jen nový sokl dlouhá léta
touží po osazení památkou.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
29.12.2019 rozhodlo o obnovení této sochy

Rozpracované dílo sochy sv. J. Nepomuckého
Zdroj: Ak. Soch. Michal Moravec

Lukavce. Vždycky byl výsledek
perfektní.
Například
převedla
fotodokumentaci
lukaveckých
stavení do nového alba při
zachování zápisů kronikáře pana
Flégla. To byla mravenčí práce.
Podílela se na instalaci „100
předmětů za 100 let“ k oslavám 100
let republiky. A to byla velká krása.
S Jaruškou jsme si potykaly a staly
se z nás velké kamarádky. Vážila
jsem si jejího přátelství. Dovedla mi
poradit, varovat před černobílým
viděním. Znala historii všech domů,
všech rodin, všech pozemků, věcí,
událostí. Věděla o Lukavci úplně
všechno. Tato studnice vědění
bohužel
vyschla.
Kolikrát
si
povzdechneme – „Jarča by to
pamatovala. Kde tu informaci
seženeme?…“
Ani v době své nemoci neztrácela
zájem o dění v Lukavci. Byla ráda,
když jsme za ní občas zašli „na
drby“. Už se na ten svůj Lukavec
dívá shůry. Tady ale moc chybí.
Zapálíme svíčku a doneseme
kytičku na její místo odpočinku na
Byšičkách.
Hemingway
použil jako motto
svého románu slova: „Smrtí
každého člověka je mne méně,... A
proto se nikdy neptej, komu zvoní
hrana. Zvoní tobě.“ Tak to teď
cítíme, Jaruško.
Za všechny, kdo měli Jarču rádi.

Marie Nosková
na jejím původním místě. Celková
cena díla včetně usazení na
stávající podstavec a spojení
nerezovým čepem je 60.000 Kč bez
DPH.
V současné
době
probíhají
dokončovací práce obnovy této
sochy. Na obnově památky pracuje
ak. soch. Michal Moravec, který je
tvůrcem ideového návrhu. Termín
dokončení sochy byl stanoven do
30.4.2020.
S
ohledem
na
současnou situaci ve společnosti
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byl však termín prodloužen do 31.5.2020.
Dílo bude vytvořeno v kameni (pískovec) o
výšce 1 metr. Osazení památky na stávající
pískovcový sokl proběhne začátkem
června. Sochu posvětí v sobotu 27. června
2020 v 16:00 hod. duchovní správce
římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad P.
ThLic. Grzegorz Puszkiewicz.

Obec tak bude již brzy znovu krášlit další
pískovcová památka, která místním
připomene její existenci v dávných časech,
turistům pak odhalí krásu pískovce a
zpracování tématu ak. soch. Michalem
Moravcem.
Ze zápisků Bohuslava Záveského z čp.
27:
O svátku Sv. Jana Nepomuckého dne

16. května scházívali se mnozí
občané z Baráků s dětmi k jeho
soše
v zahrádce
u
Jukličků
k večerním modlitbám, které trvaly
po 14 večerů, o nichž se, třebaže
byly v květnu, sedávalo a hřálo v
„salupech“ (pozn.: salup = velký
šátek zastarale).

Monika Faltová

UDÁLO SE … aneb kulturní, společenské a sportovní akce v Lukavci v uplynulém období
Nejstarší občanka obce paní Marie
Nosková oslavila v březnu 95 let
Paní Marie Nosková se narodila před 95 lety
v Lukavci v roubené chalupě čp. 45, ve které
pobývá celý svůj život a vychovala v ní spolu
s manželem Janem Noskem dvě děti. Mládí
prožila se třemi sestrami, z nichž Anna
Černá byla jejím dvojčetem. Starší sestra
Františka Buřilová žila v Turnově a
nejmladší sestra Blažena Dubcová se
přivdala do Dvora v Lukavci.
Maminka děvčat byla poprvé provdána za
Jana Holouše, který však krátce po svatbě
byl nucen jít na frontu 1. světové války, ze
které se již nevrátil, byl nezvěstný. Bezdětná
vdova se po dlouhém čekání a na radu
rodičů, kteří stárli a na práci jim ubývalo sil,
znovu vdala za Jan Hátle. Za jejich
manželství se narodily čtyři dcery.
Paní Nosková celý svůj život věnovala práci
na poli. Znala především dřinu a práci
v hospodářství, o které se musela postarat
po náhlé smrti maminky. Pracovala
s volkem, tatínek bral svoji dceru jako
hocha. Paní Nosková vychodila měšťanku
v Hořicích. Jako vdaná se učila v „mistráku“
(Zemědělská mistrovská škola v Lázních
Bělohradě).

pouštěli do vsi, protože byla stále nějaká
práce. Více jsme se poznali s obyvateli
vesnice při hraní divadla. Když maminka
žehlila, jako malé jsme se chtěly koukat
z dlouhé lavice, klečely jsme na lavici a
dívaly se, jak maminka žehlí a střídá dvě
cihličky na žehlení. Do kostela jsme
chodívali, až když byla hotová práce
v chlévě. Když se rodiče zpozdili nebo
zaspali, s maminkou jsme do Bělohradu
spěchali – kus cesty jsme šli pomalu, kus
cesty utíkali. Když byla zima a foukalo,
maminka roztáhla svojí dlouhou sukni a
schovávala nás do závětří jako kvočna
kuřátka (doplněno vzpomínkami Blaženy
Dubcové).

Zmínila
jste
ochotnické
divadlo
v Lukavci, vzpomenete si na dobu, kdy jste
také ochotničila?
Hrávali jsme moje sestra Františka a
Blažka, také František Šorm a Josef Dubec.
Lukavák lukaváka poznával teprve při hraní
divadla, pro samou práci jsme neměli
možnost se jinde setkat. Na zkoušky jsme
se scházeli v hospodě, kostýmy jsme
většinou sháněli z vlastních zdrojů.

Paní Nosková, vzpomenete si, jak to bylo
s Lukaveckou baladou?
V Lukavci žil mladý kulhající muž Pepíček
Tauchman, který snad o každém ve všech
lukaveckých staveních složil posměšnou
veršovánku. V celé vsi si totiž lidi
přivydělávali
„strouháním
nožiček“
k nějakým židličkám do továrny v Hořicích.
A tak se stalo, že i k nám se dostala jeho
balada o naší rodině a o strouhání nožiček:

Pamatujete
zvoničku?

si

na

lukaveckou

Pamatuju, zvonička byla hodně
vysoká, měla šikmou opěru. Jako
děti, když nás nikdo nehlídal a nikdo
nešel, zkoušely jsme na ni zvonit.
Zvoníval se na ni umíráček, když
někdo ve vsi zemřel.

Vzpomenete si, jak se chodívalo na
pouť na Byšička?
Na pouť se chodívalo pěšky ráno
Zákopem, mše svatá bývala od 10
hodin. Po mši svaté se něco koupilo
na památku nebo jako dárek tomu,
kdo na pouti nebyl (miletínské
modlitbičky, perníčky, sladkosti). Pak
jsme šli zase pěšky domů, někdy
pohromadě, někdy jsme se různě
cestou trousili.

Jaké
máte
vzpomínky
lukaveckou školu?

na

Když měl náš prezident narozeniny,
říkali jsme ve škole před jeho
obrazem báseň:
„Tatíčku náš drahý Masaryku, tady
na obrázku,
my Ti všichni slibujeme věrnost a
lásku.“
Do paměti se mi vrylo heslo tatíčka
Masaryka: „Modli se a pracuj.“

Monika Faltová

„Lidé zlatí, co se stalo v Lukavci…
Johan Hátle, kujón starý, dcerám věno
dávat má,
každé koupil po pilčičce, ať si na něj
vydělá.“

Autorka fotografie: Marie Nosková ml.

Paní Nosková, jak vzpomínáte na své
dětství a mládí v Lukavci?
Mívaly jsme se sestrami stejné šatečky.
První ušila Justýna Čížková, naše švadlena.
Ty další maminka okoukala a šila pro nás
další šaty, většinou pro všechny stejné.
Vzpomínám si, že nás rodiče neradi

Jaké to bylo, když se u vás doma pekl
v peci chleba?
Peklo se u nás dost. Maminka si dělala svůj
kvásek, mouka se dávala semlet do
Hamerského mlýna. Začínalo se péct ráno,
uprostřed týdne, do pece se vešlo 6
bochníků. Peklo se 1 týdně nebo 1x za 14
dní, podle toho, jak chleba vyšel.
Vzpomínám si, že tatínek pomáhal při
pečení chleba, sázel ho do pece.

Obecní úřad Lukavec u Hořic
přeje paní Marii Noskové
k významnému životnímu
jubileu pevné zdraví, pohodu,
dostatek životního elánu a
optimismu.
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CO SE CHYSTÁ… co, kdy, kde do konce prázdnin
27.6. od 16:00

u sochy

červenec/srpen

hřiště, koupaliště

1.8.

hřiště

12.9.

u kříže před Obecním domem

Posvěcení nově instalované sochy sv. Jana Nepomuckého
Hasičská pouť (bude upřesněno)
Fotbalový turnaj
Svěcení kříže s programem a občerstvením

září/říjen

bude upřesněno

Výlet pro děti

srpen/září

bude upřesněno

Výlet pro seniory

U akcí bez přesně udaného termínu se budeme tento snažit co nejdříve zpřesnit.
Pro více informací a upřesnění sledujte prosím www.lukavec.eu.
Jivínský Štefan v Lukavci!
V některém z minulých čísel Lukaveckého oznamovatele jste jistě zaregistrovali zprávu, že v našem
Lukavci se bude v únoru 2021 konat slavnostní předávání cen Jivínského Štefana. Štefanská komise nám
dává důvěru, že to zvládneme.
Pro oživení paměti: Jde o okresní přehlídku navržených jednotlivců nebo uskupení, kteří si zaslouží být
oceněni za svůj kulturních počin v roce 2020 nebo za celoživotní kulturní zásluhy. Z Lukavce je navrženo
asi 7 subjektů. Jedna cena se vybírá losem, protože všichni mají zásluhy, druhou cenu uděluje komise.
Přehlídka nese název podle spisovatele a folkloristy Josefa Štefana Kubína, jičínského rodáka, který o
Jičíně psal jako o Jivínu.
Lucerna by v době konání Štefana měla být v gala, další reprezentace je na obecním úřadu a na občanech.
Proto prosím všechny, kdo by se chtěli nějak zapojit do přípravy této akce, aby zatelefonovali na č.
721 263 672. Ti nejaktivnější by mohli být v Přípravném výboru, ale využijeme každého. Přivítáme nápady
nebo třeba službu v bufetu, u vstupu, rovnání stolů, mazání chleba se sádlem (to je tradice), přípravu
chlebíčků, sladkého pohoštění, zvučení, účinkování atd.
Děkuji Vám za sebemenší pomoc a přeji, aby pandemie zmizela.
Marie Nosková

Hledáme člena komise se zaměřením na organizování dětských akcí
Kulturní komise obce Lukavec hledá osobu/osoby, která/é by se zapojila/i do práce komise, a to v oblasti
organizace akcí pro děti (tradičně pořádáme Dětský karneval, Dětský den, Drakiáda, Mikulášská besídka a
další), ale necháme prostor Vašim nápadům a kreativitě. Pokud byste měli zájem se těchto činností ujmout,
velice to přivítáme. Pro začátek samozřejmě můžete očekávat podporu a spolupráci paní Ilony Menclové,
která má prozatím tyto činnosti na starost. Pokud máte zájem nebo dotazy, prosím ozvěte se Iloně Menclové
na telefon 724 309 970 nebo e-mail obec@lukavec.eu.
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