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ZE ŽIVOTA OBCE     •     Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA     •      AKCE    •     SPORT   •    ZAJÍMAVOSTI 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO       
 

Vážení spoluobčané, 
 

opět jsme se dostali do nouzového stavu díky narůstajícímu počtu nakažených nemocí COVID-19. Nikdo z nás asi 
v tuto chvíli nedokážeme říci, kdy se naše životy budou moci vrátit do normálu, a proto neplánujeme na období          
do konce roku téměř žádné společenské akce pro děti ani dospělé. Výjimkou by snad mohla být Mikulášská nadílka, 
která by se konala s ohledem na aktuální situaci, ale určitě venku, a také výstava betlémů. 
 

Na druhou stranu Vás mohu ujistit, že navzdory pandemii se i nadále věnujeme realizaci projektů na zlepšování 
občanské vybavenosti. Dokončujeme veřejné osvětlení. Dají-li povětrnostní podmínky, v první polovině listopadu by 
měl už Lukavec svítit komplet.  
 

Možná jste si možná někteří ještě ani nestačili všimnout, že pro Vás za fotbalovým hřištěm vyrostlo workoutové 
hřiště a také byla vybudována dvě nová stání pro kontejnery na tříděný odpad, na která zbývá ještě doplnit kontejnery.  
  

Nově jsme se rozhodli přidat do Oznamovatele také tzv. společenskou rubriku, ve které bychom s Vámi rádi sdíleli 
významná jubilea našich spoluobčanů, a stejně tak jsme sem zařadili také informace o našich nově narozených 
spoluobčáncích. 
 

Pokud byste se z důvodu pandemie dostali do nějaké svízelné situace (ať už z důvodu karantény, nemoci či jiných 
okolností), prosím neváhejte se na mne obrátit (ideálně telefonicky na 603 840 927). Stejně tako jako při jarní vlně 
pandemie i nyní nabízíme možnost zajištění nákupů, léků, apod. pro seniory a nemocné. Více informací naleznete 
v tomto vydání. Neváhejte se na nás s žádostí o pomoc obrátit.    
 

Přeji Vám, ať nouzový stav zvládnete co nejlépe a především ve zdraví!  
Ing. David Hladík, starosta 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE      
 

Služby Sběrného dvora Hořice 

Do konce roku bude podepsána smlouva na používání služeb Sběrného dvora v Hořicích, což umožní občanům 

Lukavce tyto služby využívat. Velkoobjemové kontejnery nebudou již na jaře a na podzim přistavovány, avšak 

pravidelný sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu, který je 2x ročně, bude probíhat i nadále.  
 

Kontejnerová stání  

Během měsíce října měsíce byla dokončena stání pro kontejnery na tříděný odpad, a to ve Dvoře a u 

transformátoru u odbočky na Dobeš. Nyní je zbývá ještě osázet okolí a doplnit kontejnery (proběhne až v březnu 

2021). Kontejner na kovový odpad bude přemístěn z Trhovky k budově bývalého obchodu do středu obce. 
 

Vítání občánků 

Prosíme rodiče, kteří mají zájem se svým potomkem se zúčastnit vítání občánků, které pravidelně pro nově 

narozené děti pořádá Obecní úřad, aby svůj požadavek sdělili na e-mail starosta@lukavec.eu nebo 

faltovam@seznam.cz či telefonicky (605 919 529 – p. Monika Faltová). Obřad vítání občánků, který byl původně 

plánován na 7.11., byl z důvodu vládních protikoronavirových opatření zrušen a náhradní termín obřadu bude 

stanoven, až to situace dovolí.  
 
 

mailto:starosta@lukavec.eu
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UDÁLO SE … aneb kulturní, společenské a sportovní akce v Lukavci  v uplynulém období          
 

Kříž v Lukavci posvěcen 
 

V sobotu 12. 9. 2020 byla u křížku v Lukavci 
velká slavnost. Křížek se dočkal svého 
zrestaurování a nyní i posvěcení. Této akci 
ve stínu starobylých lip fandilo víc než 
padesát účastníků – Lukaváků i hostů 
z okolí.  
Restaurování kříže svým dlouhodobým 
úsilím zařídila Monika Faltová, 
dokumentačně a finančně ho zaštítil Obecní 
úřad Lukavec. Kříž stojí na návsi od roku 
1844, dvakrát byl opraven v 19. století a 
nyní důkladně i se základy zrestaurován 
Rudolfem Huťou.  
Za obec promluvil místostarosta Marek 
Drahonínský, informoval o časové a 
finanční stránce projektu. Doktorka Tamara 
Baudišová z oddělení památkové péče 
KÚKK vyzvedla správnost zařazení 
lukaveckého kříže na seznam kulturních 
památek. Doktor Viktor Blažek z NPÚ 
Josefov zdůraznil umístění kříže uprostřed 
vesnice, , čímž byl v historii v centru dění a 
bezesporu důležitý je význam kříže pro 
vesnickou komunitu i dnes. 
Bělohradský chrámový sbor pod vedením 
Jaroslava Jirásko ozdobil úkony svěcení 
kříže, které vykonal P. Grzegorz 
Puszkiewicz z Lázní Bělohrad, krásnými 
písněmi jako ornamenty. Pan farář promluvil 
o kříži velmi procítěně. Navázal na řeč Marie 
Noskové o historii symbolu kříže.  
Monika Faltová se s úctou zmínila o ženách, 
které se o kříž a jeho okolí staraly 
 

 i v době minulého režimu.  Dana Víchová 
a Anna Čeřovská vzpomínaly na humorné 
dětské zážitky u křížku. 
 

 
 
Tanec Česká beseda v podání souboru 
Louskáček rozevlál atmosféru proslovů 
svou rozverností. Dílna, kterou vedla Marie  
Nevěřilová, zase nadchla děti, které 
malovaly na nejkrásnější oblázky a 

 sázely mateřídoušku do 
vlastnoručně vyzdobených 
květináčků. 
Knižní dar obdrželi dva vítězové 
soutěže o rozluštění kryptogramu 
na soklu kříže, a to Zdena 
Podzimková a Pavel Štauber. 
Velký dík patří Petře Chlubnové, 
která vytvořila krásný věnec na 
kříž, kytice a kytičky na prostřené 
stoly. Ty se prohýbaly pod 
pohoštěním. Výborné koláčky 
upekla Dáša Bonaventurová, ženy 
vyrobily zákusky a řezy a 
servírovaly další skvělé dobroty a 
víno od pana Matyščáka. Technické 
zázemí zajišťovali muži 
z Louskáčku pod vedením Martina 
Dítě. Fotografovala Zdena Zuzana 
Bednářová, Pavel Jüngling a Václav 
Novotný.  
A všem pro radost hrál Petr Kotas, 
Jan Nosek, Tomáš a Jaroslav 
Jirásko lidové, semaforské, Ježkovy 
i country písničky. 
Nejúžasnější byli návštěvníci. 
Vydrželi v horkém odpoledni se 
zájmem vše sledovat, pak 
s kapelou zpívali a do kasičky, kde 
se hromadily peníze na obnovu 
kostelíku na Byšičkách, vložili 
11 750 Kč. Zaslouží si velký dík. 
 

Marie Nosková 

 

 

V jednotě a svornosti je síla 
V jednotě a svornosti je naše síla! Sedím se synkem v Lukavci u křížku, kterému se díky bohulibým činům místních obyvatel dostalo 
péče, peněz a byl po mnoha letech zrestaurován.  Přemýšlím o tom, že mě a mé životní činy křížek přežije. Že po dobách plných 
různých ideí a ideologií si k němu lidi vždy najdou cestu. Z vyprávění dvou dam zjišťuji, že i v dobách většinové ignorance, nadutosti 
a prázdnoty tu nestál nikdy sám. 
Synek se mi u toho válí po nohách jak ukřižovaný, a ač se jako dítě nejspíše nudí (a přece se musí nudit!?), tak je potichu a evidentně 
naslouchá tomu, co se tu odehrává. Cítím chvění při pohledu na tančící a láskou naplněné páry, které v mých očích tančí Českou 
besedu s nadhledem pro pobavení sebe i druhých. Tančí a smějí se i sami sobě pod starobylými lípami, do jejichž koruny usadil Alfons 
Mucha naši slovanskou bohyni Slavii, aby právě odtud shlížela na svoji zem.  
Přistihnu se, jak spontánně šeptám do ucha svému pětiletému synovi o tom, co to znamená mít slovanskou duši. Jaké máme kořeny 
a kdo jsme. “Synu, jsi Slovan a to znamená, že tvoje duše touží po míru a chce tvořit…” Celé toto setkání, celý tento rituál má své 
náležitosti a je proveden tak, aby to byl pamětihodný den a zároveň den, kdy se na nikoho nezapomene. K čemu by nám také byl 
opravený kříž, kdybychom pod jeho stínem spolu nejednali uctivě. V jednotě a svornosti je naše síla! Kéž se tato slova dotknou duše 
každého Slovana. 
Bylo to v sobotu 12. 9. 2020 u křížku v Lukavci, kam mě pozvala laskavá Monika Faltová. 

                                                                                                                                                                                        Ondřej Martinec 

                                                                                                                                           Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová  

                                                                                                                     Autor obrazu: Alfons Mucha / obraz: Přísaha „Omladiny“    

                                                                                                                                     pod slovanskou lípou 1894: Slovanské obrození / 
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ZE ŽIVOTA OBCE       

Workoutové hřiště 

Obec získala dotaci na výstavbu workoutového hřiště, které vzniklo na 

pozemku za fotbalovým hřištěm (při pohledu od koupaliště). Hřiště je určeno 

pro osoby všech věkových kategorií s výškou nad 140 cm (nebo 

s doprovodem). V areálu je také betonový stůl na stolní tenis. Na jaře tam 

přibudou ještě ruské kuželky a několik prvků pro děti. Pozn. autora: 

workout (hovorově venkovní fitness) je sportovní aktivita s vlastní vahou 

těla, která zahrnuje různé cviky  veřejných sportovních hřištích, především 

na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných 

konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na 

cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.   

Jubilanti  

Obecní úřad přeje pevné zdraví, pohodu, dostatek životního elánu a optimismu všem občanům, kteří v letošním 

roce slaví/oslaví životní jubileum:  

 paní Marie Dubcová oslavila v lednu 70 let 

paní Víchová Dana oslavila v lednu 70 let 

paní Marie Nosková oslavila v březnu 95 let 

paní Miloslava Hátlová oslavila v červnu 80 let 

paní Věra Suchá oslavila v červenci 75 let 

pan Emil Ouhrabka oslavil v srpnu 70 let 

paní Marie Nosková oslavila v říjnu 70 let 

paní Marie Horáčková oslavila v říjnu 70 let 

paní Olga Serlabajevová oslaví v prosinci 90 let 

paní Jana Kučerová oslaví v prosinci 70 let 

Občánci 

Obecní úřad Lukavec přeje pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu rodičům a nově narozeným občánkům naší 

obce: 

Štěpán  Kohoutek narozen v únoru 2019  

Anna Vandlíčková narozena v červnu 2019 

Jakub Hylšer narozen v listopadu 2019 

Vojta Plecháč narozen v prosinci 2019 

Daniel Jakl narozen v březnu 2020 

Elena Hospodková narozena v květnu 2020 

Ondřej Vlastimil Kohoutek narozen v červnu 2020 

Tobiáš Ruml narozen v srpnu 2020 

Agáta Dubcová narozena v září 2020 

Roman Vršecký narozen v říjnu 2020 

                   

CO SE CHYSTÁ… co, kdy, kde     
 

6.12. od 15:00               hřiště/koupaliště 
 

Mikulášská nadílka trochu jinak (pokud vládní nařízení dovolí) 

19.12. až 31.12.                     obecní dům Výstava betlémů (pokud vládní nařízení dovolí) 
 

Pokud situace dovolí, chystáme pro Vás i další akce, které budou případně včas zveřejněny. 
Pro více informací a upřesnění sledujte prosím www.lukavec.eu. 

http://www.lukavec.eu/
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Obecní úřad nabízí zajištění nákupu potravin, hygienických potřeb a léků občanům obce 
v období nouzového stavu způsobeného pandemií COVID-19 

 

1) Nabídka služby je určena přednostně občanům nad 65 let věku a občanům s omezením pohybu či 
nemocným. Poskytování služby je časově omezeno na období nouzového stavu způsobeného epidemií 
koronaviru, ale v případě Vašeho zájmu je možno Vám tyto služby zajistit i pak.  
 

2) V případě zájmu o zajištění nákupu/služby, prosím pošlete SMS s textem „Mam zajem o nakup“ na tel. číslo 
602 383 009 – p. Michal Mudroch, který Vás bude kontaktovat a domluví s Vámi všechny podrobnosti. Nákup 
bude proveden se zajištěním maximální možné hygienické a zdravotní ochrany. 
 

3) Následně si prosím připravte tašku a seznam zboží, které si přeje nakoupit, označený jménem, příjmením a 
číslem popisným.  
 

4) Nákup buďto zaplatíte p. Mudrochovi po jeho zajištění nebo bude prozatím uhrazen z prostředků obce a 
detailně zaevidován na obecním úřadě (každému objednateli bude zřízen osobní účet se jménem, příjmením 
a číslem popisným) a po odeznění krize budou nákupy souhrnně občanům vyúčtovány.  
 

5) V případě, že si vyberete variantu úhrady z prostředků obce, při převzetí nákupu svým podpisem potvrdíte 
na účtenku jeho převzetí a souhlas se zaúčtováním dle pokladního výpisu do Vašeho osobního účtu u 
obecního úřadu. 

 
 

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI - OBECNÍ PERNÍKOVÝ BETLÉM 
 

V Lukavci jsme měli při vydávání betlémského již dvakrát výstavu betlémů. Bylo to o Vánocích roku 2018 a 2019. 
Letos budou možná Vánoce trochu jiné, ale poradíme si tak, abychom se o voňavé vánoční chvíle nepřipravili. Rádi 
bychom Vás proto požádali o spolupráci na realizaci nápadu, kterým je obecní perníkový betlém. Autorkou nápadu 
je paní Zdena Zuzana Bednářová s paní Dášou Šťovíčkovou a paní Marie Nosková. 
 

1. Vyzýváme všechny jednotlivce nebo skupinky kamarádek, které se budou chtít zúčastnit pečení obecního 
perníkového betlému:  
   a) Nahlásíte se emailem nebo tlf číslem p. Víchové a p. Noskové.  
   b) Od nich dostanete seznam postaviček nebo předmětů, které se budou péct.  
    c) Vyberete si 3 – 4 postavičky a nějakou ovečku a napíšete nám svou volbu.  
    d) My vám rozneseme do schránek papírové šablonky, jak by ta postavička mohla být. Následně ozdobíte. 
    e) Do 18. prosince přinesete svůj výtvor k p. Noskové nebo p. Víchové. V Obecním domě postavíme 
         perníkový betlém, který bude k vidění od 19. prosince (vše bude včas oznámeno s ohledem na aktuální platné  
         vládní opatření. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

2. Nebo můžete vytvořit doma vy nebo děti či vnuci svůj vlastní betlém z různého materiálu.  Rovněž perníkový 
nebo papírový, z látky, pleteniny, vosku, z mýdla, z těsta, hlíny, přírodnin, ze sádry, z drátů, z chleba, namalovaný 
(ne prostorový), z korku, ze suchých kytiček… ze všeho, co najdete doma.  
V Obecním domě z těchto betlémků bude přehlídka. Předem děkujeme za spolupráci.         
 

Zájemci se mohou hlásit na:  
p. Dana Víchová:   email danavichova@seznam.cz                            p. Marie Nosková: email mari.nosk@seznam.cz 

                                 telefon: 733 510 414                                                                                 telefon: 721 263 672   

                                                                                                   Kulturní komise  

 
 

Příští číslo Lukaveckého oznamovatele vyjde 10. prosince 2020 
Lukavecký oznamovatel • Periodický tisk územně samosprávného celku obcí Lukavec & Dobeš & Černín.  
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Autorka fotografií v hlavičce oznamovatele: Zdena Zuzana Bednářová. 
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