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  Lukavecký 

 oznamovatel 

 

30. prosince 2020 ZDARMA Ročník 2020/číslo 6 
 
 

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

 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO       
 

Vážení spoluobčané, 
na přelomu roku Vám přinášíme poslední číslo Lukaveckého oznamovatele ročníku 2020. Se začátkem nového roku 
všichni tak nějak bilancujeme nad tím uplynulým rokem. Rok 2020 byl díky událostem, které nastaly, jiným než roky 
předcházející. Přinesl spoustu nových výzev, kterým jsme museli čelit, nových situací, na které jsme si museli zvykat, 
nespočet nových informací, ve kterých jsme se museli orientovat. Ačkoliv jsme to všechno zvládli a věřím, že mnozí 
z nás jsme v sobě objevili skryté rezervy, myslím, že s očekáváním lepších zítřků vstupujeme do nového roku 2021 a ten 
loňský už chceme nechat za sebou. Přesto mi dovolte se jen krátce poohlédnout za končícím se rokem a zhodnotit, co 
přinesl naší obci:   
 

Podařilo se nám zrealizovat několik velkých projektů. Největší investicí zajisté byla instalace nového veřejného 
osvětlení v obci Lukavec, která vyšla na cca 3,9 mil. Kč, z toho dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 1,2 mil. Kč.  
Druhou větší akcí byla příprava pro budoucí optickou síť v Lukavci, a to položení mikrotubiček pro optický kabel. To 
nám zjednodušila kabelizace elektrické sítě prováděná v obci společností ČEZ, a.s. Tato akce nás vyšla na cca 1 mil. Kč 
a umožní v budoucnu kvalitnější internetové připojení pro domácnosti v Lukavci. 
Poslední významnou investicí, která probíhá, je rekonstrukce společenského sálu Lucerny. Znamená novou podlahu, 
sanaci, novou omítku a malbu na stěnách, nové rozvody elektro a osvětlení, bar a také nový nábytek. Po dokončení 
rekonstrukce bude sál provozován a pronajímán přímo obecním úřadem, nikoliv jako součást restaurace pronajaté 
nájemci restaurace.  Plánovaná výše investice je 2,7 mil. Kč.  
 

Dále se nám podařilo:  

- vybudovat workoutové hřiště, 

- rozšířit mezi Vás aplikaci Mobilního rozhlasu, která nám umožňuje sdílet s Vámi důležité informace,   

- spustit nové obecní webové stránky, 

- opravit kříž proti Obecnímu domu a zapsat ho na seznam kulturních památek, 

- obnovit sochu J. Nepomuckého, 

- vybudovat nová stání pro kontejnery a osázet je živým plotem. 
A jaké máme plány na příští rok: 

- zahájit výstavbu multifunkčního hřiště (malá kopaná, tenis, volejbal, apod.) v blízkosti fotbalového hřiště, 

- pokračovat v opravě některých obecních komunikací, 

- zakoupit nový požární automobil, 

- vyměnit střešní krytinu na Lucerně apod. Věříme, že i na většinu těchto projektů seženeme dotace. 
Dále mi dovolte zde poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se v době pandemie neváhali zapojit do šití roušek, 
zajišťování nákupů pro seniory či sousedy, distribuci dezinfekčních prostředků apod. Děkuji také Vám všem, kteří jste   
v roce 2020 vykonali jakoukoliv činnost pro obec a těším se na další spolupráci s Vámi.  
 

Na závěr mi ještě dovolte Vás jako již každoročně požádat o pomoc s odklízením sněhu na chodnících před Vašimi 
nemovitostmi v případě, že nám nějaký napadne. 
 

Přeji Vám šťastný a úspěšný rok a především pevné zdraví! Naší obci přeji další úspěšné projekty a získané dotace      
na jejich realizaci, spokojené občany a vřelé sousedské vztahy.  

Ing. David Hladík, starosta 
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Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE      
 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  

Ceny za svoz sběrných nádob (popelnic) a další poplatky jsou pro rok 2021 stanoveny vyhláškou č. 4/2020, a to:  

 Objem sběrné nádoby („popelnice“) 

Četnost svozů za rok 240 litrů 110/120 litrů 

52 4.000,-  2.300,-  

42 3.200,-  2.000,-  

26 --- 1.300,-  

13 1.350,-  750,-  

Pytlový svoz – trvale obydlené nemovitosti bez přístupu svozového vozidla:         750,- / rok (10 pytlů v ceně) 

Pytlový svoz – rekreační objekty: 600,- / rok (5 pytlů v ceně) 

Doplňkový pytlový svoz: 70,- / pytel 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Platnost známek na popelnice na rok 2020 je prodloužena až do 28.2.2021. 
 

 

ÚHRADA POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (ZNÁMKY NA POPELNICE) 
Úhradu nových známek na popelnice doporučujeme provést bezhotovostní platbou na účet obce (můžete také osobně               

v hotovosti v úředních hodinách na OÚ, ty jsou ale zatím omezené). 

Údaje pro bezhotovostní platbu (viz. také www.lukavec.eu ): 

Číslo účtu obce Lukavec: 10626541 / 0100 

Variabilní symbol úhrady = číslo popisné doplněné o kód části obce Kód části obce Černín : 333 

 Kód části obce Dobeš : 222 

 Kód části obce Lukavec : 111 

Do poznámek můžete uvést důvod/účel platby, např. odpady 2021 Novák, Černín č. 123 
 

POŽADOVANOU ZNÁMKU NA POPELNICI VÁM NÁSLEDNĚ DORUČÍME DO SCHRÁNKY. 
 

SPLATNOST POPLATKŮ 
- poplatek za komunální odpad – ZNÁMKY NA POPELNICE je nutno uhradit do 28.2.2021 

- ostatní poplatky za komunální odpad (rekreační objekty) je nutno uhradit do 31.3.2021 

- vodné – nutno uhradit do 31.3.2021 

- poplatek za psa – nutno uhradit do 30.4.2021  
 

ODEČET STAVU VODOMĚRU  

Žádáme tímto majitele vodovodních přípojek, aby letos provedli SAMI odečet stavů vodoměrů a zaslali jej formou 

SMS (případně sdělili telefonicky) na telefon 605 531 842 (pan Jaroslav Mencl) ve tvaru: 

PŘÍJMENÍ_ČÍSLOPOPISNÉ_STAVVODOMĚRU. Předem Vám děkujeme za spolupráci. Informaci o stavu 

vodoměru prosím zašlete do konce ledna. K tomuto opatření jsme přistoupili kvůli pandemii koronaviru. 
 

POPLATEK ZA PSA  

Nemění se, zůstává stejný jako v roce 2020, a to: 

- 1 pes = 100,-, každý další pes = 100,-; občané nad 65 let: 1 pes = 50,-, každý další pes = 100,-. 
  

VODNÉ NA ROK 2021 – LUKAVEC   

Úhrada vodného v obci Lukavec je stanovena i nadále ve dvousložkové formě (Vyhláška č. 3/2020 viz. 

www.lukavec.eu), a to 400,- Kč za vodoměr plus 35,- / 1m
3
.  

 

VODNÉ NA ROK 2021 – DOBEŠ  

Výše vodného pro část obce Dobeš je pro rok 2021 stanovena na 30,- / 1m
3
.  

 

VÝZVA RODIČŮM NOVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ  

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).  

http://www.lukavec.eu/
http://www.lukavec.eu/
mailto:starosta@lukavec.eu
mailto:faltovam@seznam.cz
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ZE ŽIVOTA OBCE       

Betlém z perníku 
 

V Lukavci si Zdena Bednářová s Dášou 
Šťovíčkovou řekly, že by bylo skvělé, kdyby 
Lukaváci upekli svoje perníkové betlémy a 
pak by byla výstava a soutěž o nejlepší 
výtvor. Vzápětí to rozšířily na možnost 
udělat betlémy z jakéhokoliv vhodného 
materiálu.  
A tak Marie Nosková dostala nápad, aby 
se o adventu nesoutěžilo, nezápolilo, ale 
dělalo se něco, co lidi stmeluje. To 
znamená upéci dohromady, ale přitom 
každý sám, „obecní betlém“ bez strachu z 
koronaviru. Na výzvu v Lukaveckém 
oznamovateli a v mobilním rozhlase se 
ozvalo 11 žen, některé i s dětmi. Každá si 
vybrala postavičky z  krásného 
betlémského příběhu.  
Marie Nosková s dcerou Madlou nakreslily 
šablony, aby byla zachována velikost 
figurek (20 cm), a roznesly je pekařkám. 
Hospodyňky už nedočkavě zadělaly těsto, 
které má zrát. Upekly vyřezané figurky a 
krásně je bílkovou polevou ozdobily nejen 
podle šablon, ale i podle své fantazie. 
Opatrně je zabalily do krabiček a přinesly 
do Obecního domu. 
Výsledek předčil očekávání. Úžasná vůně, 
nádherné perníčky pečené s láskou a 
zdobené jistou bílou kresbou. V Lukavci se 
tak zjevily nevídané výtvarné talenty 
umocněné velkou trpělivostí. Ženy vytvořily 
další perníčky navíc, takže betlém, který 
instalovala Dáša, Marie, Monika, Zdena a 
její manžel, obsahuje víc než 60 figurek 
lidiček, zvířátek, stromků a chaloupek.  
 

 
 

Přidala se totiž 12. pekařka z Hořic, paní 
Jana Kovaříková, která vytvořila 
trojrozměrnou chaloupku.  
Můžeme obdivovat barevnou svatou 
rodinu z rukou Hany Řezníčkové a 
roztomilého Ježíška od Zdeny Zuzany 
Bednářové, tři krále od Věry Charvátové, 
muzikanty od Blanky Kameníkové a Marie 
Noskové. Svou dokonalostí nás zaujme 
dědek vezoucí  na trakaři pytel mouky od 
Marty Nožičkové, ponocný s trubkou a se 
psem od Petry Chlubnové, pastýř 
s velkým psem od Dáši Šťovíčkové a 
další pastýř od Dany Víchové. 
Nepřehlédneme anděla Moniky Faltové, 
který se vznáší na chýši, která potrápila 
Marii Noskovou. Potěší nás muž s rybou 
od Zuzany Bartošové. Mezi ovečky se 
zatoulala koza, králík, kočka, ježci a 
prasata, poskakuje tam bujarý kůň. 
Zasmějeme se vykukujícímu oslíkovi a 
volkovi i pantoflíčku od Martina Dítě. Ten 
dotvořil vánoční atmosféru instalací 
ozdobeného stromečku a zhostil se 
technických prací a ozvučení. 
Perníkové dominantě konkuruje v síni 
veliký humorný železničářský betlém od 
Jakuba Rozsévače, kterému pomáhal 
jeho děda Miloš Nožička. Najdeme 
betlémy namalované na plátně, na 
kamínku, z dřívek a sólo perníkový betlém 
od Z. Z. Bednářové a Zuzky Chlubnové, 
futuristický  betlém z plastových víček 
Dáši Šťovíčkové, ponožkový betlém Marie 
Noskové a k tomu kontrastně vznešený 
paličkovaný betlém Vlastimila Večerníka.  
Nejvíce betlémů vytvořila Z. Z. 
Bednářová.  
 

 
 

Betlém měl být přístupný 22. 
prosince, ale vzhledem k pandemii 
se to ještě neuskutečnilo, i když se 
Monika Faltová ujala organizace a 
sháněla výjimky ze zákazu výstav 
až na skoro nejvyšších místech.  
Monika zorganizovala rozdávání 
betlémského světla, které přivezli 
od skautů z Hořic manželé 
Noskovi. Zájemci si pro ně mohli 
přijít na zápraží Obecního domu. 
Dostali nejen světlo naděje a 
pokoje, ale i malý sladký dárek 
(vše v přísných hygienických 
podmínkách a za doprovodu koled, 
kterými atmosféru dotvořil Martin 
Dítě).  
Zdena Z. Bednářová ještě ze svých 
fotografií vytvořila plakát – galerii 
figurek z betléma. Vše i s videem 
pořízeným Karlem Bednářem a 
stříhaným Filipem Jochem objevíte 
na facebooku a na webových 
stránkách obce. 
Dobrá věc se podařila, máte se na 
co těšit. Je krásné, že se 
nehodnotilo, jestli je nějaká figurka 
nakřivo, málo ozdobená nebo 
rozmazaná. Důležité je, že něco 
vytváříme – společně, i když 
odděleně, že máme společný cíl a 
že se stáváme tím, kdo s láskou 
nese dárek Ježíškovi. A ještě si 
přejme, aby byla nákaza potlačena, 
abychom mohli perníkový betlém 
vidět dřív, než z něj budou 
drobečky. 

Mgr. Marie Nosková 

  
Autorka fotografie: Zdena Zuzana Bednářová 
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UDÁLO SE … aneb kulturní, společenské a sportovní akce v Lukavci  v uplynulém období          
 

Mikuláš v Lukavci 
 

V sobotu 5.12.2020 v podvečer se 
v Lukavci před bývalým obchodem 
rozhořely švédské pochodně a v jejich 
světle se znenadání objevil Mikuláš 
doprovázený andělem a bandou čertů. 
Zatímco Mikuláš zpovídal děti ohledně 
jejich hříchů a neřestí  

 
 

za celý uplynulý rok a přijímal jejich sliby 
na polepšení, rodiče své hříchy topili ve 
svařáku, který k tomuto účelu Mikulášovi 
pomocníci nabízeli všem velkým „dětem“. 
Asi už i v pekle už se bojí covidu, protože 
si čerti nechtěli špinit ruce žádným 
zlobivým 
 

 

 
 

človíčkem, a tak si nakonec nikoho 
s sebou neodnesli. Každopádně si 
naši obec přidali jako plánovanou 

zastávku i na příští rok. 😊 Tak 

děti, buďte hodné, ať to příští rok 
dopadne stejně dobře jako letos!   

Ilona Menclová 

 

 

    
Autor fotografií: Ing. Pavel Jüngling 

CO SE CHYSTÁ… co, kdy, kde     
 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce se  

do konce března 2021 nebudou konat žádné vnitřní společenské a kulturní akce.  
 

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

POZOR – ZMĚNA V SYSTÉMU DISTRIBUCE LUKAVECKÉHO OZNAMOVATELE  
Od příštího vydání plánujeme Oznamovatele distribuovat mezi Vás cestou webových stránek a mobilního 

rozhlasu (důvodem je snížení nákladů na tisk a distribuci). Nicméně jsme si vědomi toho, že některým 

z Vás z nějakého důvodu vyhovuje tištěná forma (ať už je důvodem absence internetového připojení či 

cokoliv jiného). Právě Vám nabízíme, že Vám i nadále budeme Oznamovatele přinášet v tištěné podobě 

až do schránek. Abychom tak mohli činit, žádáme Vás, zda byste mohli tento Váš požadavek sdělit paní 

Haně Serlabajevové během úředních hodin obecního úřadu či starostovi (telefonicky na 603 840 927,     

e-mailem na starosta@lukavec.eu nebo jakkoliv jinak). 

 
 

Příští číslo Lukaveckého oznamovatele vyjde 15. března 2021 
Lukavecký oznamovatel • Periodický tisk územně samosprávného celku obcí Lukavec & Dobeš & Černín.  

Vydává Obec Lukavec u Hořic, Lukavec u Hořic 120, 508 01 Hořice, www.lukavec.eu , IČ 00271781  

Autor fotografie v hlavičce Oznamovatele: Ing. Pavel Jüngling  

Vychází 1x za 2 měsíce nákladem 150 ks. 

http://www.lukavec.eu/
mailto:starosta@lukavec.eu
http://www.lukavec.eu/

