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ZAJÍMAVOSTI 
 

 

 
Milí spoluobčané, 
 
Dva měsíce utekly jako voda a kromě toho, že se Vám dostává do rukou další číslo našeho 
Oznamovatele, tak zároveň také čekáme na příchod zimy a Vánoc. Rád bych Vás ubezpečil, že na 
příchod zimy a s ním související přívaly sněhu, jsme připraveni. Vyhrnování chodníků tam, kde nějaké 
zůstaly, budou zajistit obecní zaměstnanci a odklízení sněhu z obecních komunikací bude prováděno 
technikou na základě smlouvy o dílo. Věřím tedy, že se tuto zimu vždy dostanete včas tam, kam 
potřebujete a sníh  na obecních komunikacích Vám situaci rozhodně komplikovat nebude.  
Zároveň bych Vám rád poděkoval za trpělivost se zhoršenými podmínkami pohybu po obci dané právě realizovaným 
projektem instalace nového pouličního osvětlení a instalace mikrotrubiček pro optiku spojených s kabelizací elektro 
provaděných společností ČEZ.  
 
 

Přeji Vám bílé Vánoce a šťastný vstup do nového roku.   
A naší obci přeji spokojené občany a úspěšnou realizaci plánovaných projektů                                                                                                                                                                              
Ing. David Hladík, starosta 

 

 

ZE ŽIVOTA OBCE       

 
    

Restaurování lukaveckého křížku 
   

Pomocí finanční podpory dotace 
Zemědělského intervenčního fondu probíhá 
v letošním roce restaurování kamenného 
kříže v Lukavci. Práce zahájil pan Rudolf 
Huťa 7. června demontáží plůtku a 10. 
června rozebráním celé památky s odvozem 
do restaurátorské dílny v Chotči. 
 

V současné době zrestaurovaný kříž čeká  
na odvoz z dílny a osazení zpět před Obecní 
dům. 

 
 

 
Koncem září byly provedeny přípravy pro 
osazení – vytvoření betonového základu 
pod pomník. 
 

Zbývá natření plůtku po pískování, základy 
pod plot, osazení, dotmelení a výroba části 
soklu pod plot. 
 

Na závěr bude dokončeno barvení písma 
a celková hydrofobizace. Dokončení prací 
a osazení kříže na původní místo jsou 
plánované do konce října letošního roku. 

 
 

 
V květnu 2020 dojde k vysvěcení 
kříže duchovním správcem 
římskokatolické farnosti 
bělohradské P. ThLic. Grzegorzem 
Puszkiewiczem. Svěcení kříže bude 
součástí oslavy pro spoluobčany v 
Obecním domě.  
 
Pozvánka s upřesněným termínem 
a programem bude včas 
zveřejněna.                 

Monika Faltová 

 

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

 

8. 6.     Celodenní výlet pro děti  do zábavního parku Mirakulum.  

15. 6. Na Bramboře kolem světa – beseda ze světa motocyklů, úžasné zážitky cestovatelů. 

20. 6.   Zájezd seniorů  na zámek Chlumec n. Cidlinou a do muzea hraček v Novém Bydžově. 
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29. 6.   Hasičská pouť v Lukavci – divadlo Hasičská  Sněhurka, soutěže pro děti i dospělé, ukázky moderní požární 

techniky, první pomoc v praxi, pouťový fotbálek (ženatí proti svobodným), hasičské překvapení (pěna pro 

děti), diskotéka. Pořádal SDH Lukavec za spolupráce s SDH Pecka a KMK Lukavec. 

27.7.    XVIII. fotbalový turnaj o Pohár obce Lukavec. 

31. 8.   Překonání rekordu v tanci České besedy na Sněžce – soubor Louskáček, zápis do České knihy rekordů. 

1.9.      Loutkové divadlo O Červené Karkulce – loutkářský soubor Kozlík, hřiště u koupaliště. 

16. 9.   Posvícenská zlatá – restaurace Lucerna, pořádal SDH, hudba V. Berný a J. Nosek. 

Setkání seniorů – restaurace Lucerna, pořádal OÚ, v programu byla předvedena Česká beseda v podání 

souboru Louskáček. 

26. 9.   Převzetí České knihy rekordů a potvrzených certifikátů o uskutečnění tanečního   rekordu na Sněžce.  

28. 9.   Svatováclavský turnaj  o Svatováclavskou korunu v nohejbale. Pořádal KMK Lukavec. 

 

  
Loutkové divadlo „O Červené Karkulce“                                                              Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 

 

    

Lukavec získal zápis do České 
knihy rekordů! 
 

O tento zápis se zasloužil soubor 
Louskáček vytvořením rekordu za finanční 
podpory Obce Lukavec. 
 

Osmičlenný Louskáček zatančil 
na nejvyšší hoře ČR – na Sněžce - 
tradiční salónní čtverylku, tedy tanec pro 
čtyři páry – Českou besedu. Kde se tak 
stalo? Na střeše (vyhlídce) budovy České 
poštovny. Takže k výšce Sněžky 1603 m 
nad mořem můžeme přičíst 6 až 7 m výšky 
Poštovny a máme nejvyšší bod tance. 
 

Kdy se tak stalo? Poslední srpnový den 
letošního roku. Všechna hrůzyplná 
varování se nevyplnila (bude pršet, bude 
vítr, nepojede lanovka, nebudete mít kde 
zaparkovat, budete stát 4 hodiny ve frontě,  

 
 

 
na Sněžce si budete muset prorážet cestu 
lokty mezi davy, na vyhlídce musíte 
poprosit platící turisty, zda by vám udělali 
místo, nejlépe polsky, anglicky, 
německy…). Naopak bylo slunečno, 
dobrá nálada, i když tréma a závrať.  
 

Soubor splnil všechny podmínky KRNAPu 
i majitelů Poštovny a komisař Agentury 
Dobrý den Pelhřimov zaregistroval rekord. 
Tanečníci obdrželi Pamětní listy, 
Certifikáty a Obec dostala výtisk Knihy 
rekordů i se zápisem. 
 
Za podpory trenérky Marie Noskové a 
před objektivem fotografky Zdeny Zuzany 
Bednářové tančili: 
Dagmar Šťovíčková, Ivo Šťovíček, 
Blanka Janoušková, Jaroslav Janoušek,  
 

 

 
 

 
Monika Faltová, Martin Dítě, Eva 
Baranová a Marek Drahonínský.  
 

Videozáznam a foto můžete vidět na 
facebooku Obce Lukavec a na 
webových stránkách Jičínského 
deníku.  
 

Louskáček tančil Českou besedu 7x: 
Na akci 100 let republiky v Lukavci, 
na sportovním plese v Lukavci, na 
zámku v Hořicích, v Domově 
důchodců Hořice, na oslavách 
v Ostroměři, na Sněžce, na setkání 
seniorů Lukavec. 
 

Děkujeme srdečně Lukavákům za 
přízeň.  

Marie Nosková 

  
Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 
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Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE      
 

Kabelizace elektrické sítě a rekonstrukce veřejného osvětlení 

V současné době probíhá v obci kabelizace elektrosítě a rekonstrukce veřejného osvětlení. Rekonstrukce 

veřejného osvětlení je spolufinancována z dotace poskytnuté z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Výše 

poskytnuté dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení je 1.182.000,- Kč. Výhledově dojde v této souvislosti k 

vypnutí veřejného osvětlení, takže se po nějakou dobu nebude v obci svítit. Po rekonstrukci osvětlení se bude svítit 

podle normy celou noc. Zároveň se přikládají do země mikrotrubičky pro budoucí možnost zasíťování domácnosti 

optickým kabelem (výhled cca 2020 - 2021).  

Omlouváme se všem obyvatelům za dočasné zhoršení podmínek. 
 

Parkování v ulici Na Trhovce 

Rádi bychom požádali obyvatele domů na Trhovce, zda by z důvodu hladšího průjezdu nejen pro osobní 

vozidla, ale také vozidla svozu odpadů (popeláře) a výhledově pro techniku vyhrnování sněhu mohli parkovat 

svá vozidla převážně na svých pozemcích, výjimečně pouze při pravé straně vozovky. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci! 
 

Rekonstrukce budovy obecního úřadu 

V současné době probíhá rekonstrukce budovy Obecního úřadu Lukavec. Obecní úřadovna je dočasně přesunuta 

do Obecního domu. Rekonstrukce bude probíhat do konce roku 2019.  
 

X. Sraz Lukavců 

V příštím roce 27. 6. 2020 se zúčastníme již X. srazu Lukavců. Tentokrát je pořadatelem Lukavec u Fulneku. Jako 

obvykle Obecní úřad Lukavec u H. na tuto akci uspořádá zájezd, kterého se může zúčastnit kdokoliv z Lukavce.  
 

Sjezd rodáků se bude konat v roce 2021.  

 

Nové webové stránky 

V dohledné době spustíme nové webové stránky naší obce, které se v tuto chvíli tvoří.  

 

CO SE CHYSTÁ      

 
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  

 

 
 

 
Jivínský Štefan v Lukavci 
  

Spisovatel Josef Štefan Kubín psal hodně o 
Jičíně, ale v románech a povídkách ho 
nazýval "Jivín".       
 

Podle toho je nazváno každoroční ocenění 
kulturního počinu jednotlivce, skupiny, obce  
v okrese Jičín - Jivínský Štefan. Jedno 
ocenění je za kulturní počin v roce (určuje 

  
oslovila Štefanská komise, abychom tuto 
akci v r. 2020 zorganizovali, a je 
přesvědčena, že to zvládneme. 
Program je daný, na prezentaci obce je 40 
minut. Akce se bude konat 25. února 2020 
v 16 hodin pro hosty a komisi. 
 

Máme  šanci ukázat , co Lukavec dovede, 
v okresním měřítku. Proslavilo by to 
Lukavec víc než cokoliv jiného. 

  
zahrál by Kabanos (kytary, housle, 
basa, banjo). 
 

Musíme zajistit sál a občerstvení. 
Myslím, že ženy by se rády sešly 
pod vedením paní Evy Menclové 
v lokále Lucerny a svorně by 
napekly tradiční koláče.         
 

http://www.lukavec.eu/
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se losem ze všech nominovaných), druhé 
ocenění je za dlouhodobé zásluhy v kultuře 
(oceňuje komise).     
 

Každoročně se koná přehlídka práce 
jednotlivých nominovaných a odměnění 
(dřevěnou soškou) vždy v jiné obci. 
 

Dostalo se nám té cti, že nás  
 

 

Pravděpodobně by byla na programu 
Polednice a Česká beseda v podání 
Louskáčku a dětského Lukaváčku, 
zpívaná lukavecká kramářská píseň Mirek 
a Jitka s obrázky (dal nám ji kronikář 
Václav Flégl), Lukavecká halekačka a  

Také se dělají chleby se sádlem a 
cibulí, chlebíčky s pomazánkami, 
individuálním dobrotám se meze 
nekladou. Děkujeme všem 
ochotným lidem. I muži totiž 
pomůžou s něčím „odborným“, ne?         
 

Na termínech se dohodneme po 
Novém roce. 

Kulturní komise 

CO – KDE – KDY … od prosince do ledna       

 

1.12. od 16:00 

pod vánočním stromem                   

u bývalého obchodu 
 

Rozsvícení vánočního stromu  – vánoční atmosféra, svařáček, cukroví, 
zpívání koled, dětská vystoupení , Betlémská pošta (přineste si dopis 
Ježíškovi a vhoďte ho do betlémské schránky). 

6.12. od 15:30 

Sál Lucerny 
 

Mikulášská besídka pro děti  

Soutěže, tanec, nadílka, Mikuláš, čert a anděl.  

Občerstvení zajištěno! 
 

11. 12.  od 14:00 

Restaurace Lucerna 

 

Předvánoční setkání seniorů pro všechny seniory, i ty, kteří v Lukavci a 
Dobši nemají trvalý pobyt. 
 

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  
  

PŘEDSILVEST .  

 

31.12.  od 14:00  

Hřiště 

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

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 

Příští číslo Lukaveckého oznamovatele vyjde 1. února 2020 
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