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 Lukavecký 

oznamovatel 

 

28. září 2021 ZDARMA Ročník 2021/číslo 7 
 
 

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

 

 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO       
 

 

Milí spoluobčané, 
 

po delší pauze se Vám opět dostává do rukou další číslo našeho Oznamovatele. V jeho úvodu mi dovolte Vás informovat 

o aktuálním dění v obci a stavu investic/projektů, které aktuálně realizujeme. 
 

Déletrvajícím projektem, než se původně plánovalo, je rekonstrukce sálu Lucerny a souvisejících prostor. Téměř 

dokončeny jsou již veškeré zednické práce a malování, stejně tak vodoinstalace, elektroinstalace a instalace osvětlení. Ke 

zpoždění v tomto projektu došlo kvůli zatečení vody skrze střechu, způsobenou vydatnými dešti na začátku léta. Před 

dalšími pracemi bylo tak nutno nejdříve zrealizovat opravu střechu s výměnou střešní krytiny (právě probíhá) a teprve 

následně budeme pokračovat opravou vodou poškozených sádrokartonů, pokládkou podlahy, výstavbou baru a 

vybavením sálu. Dokončení předpokládáme během listopadu. 
 

Nově zrekonstruovaný sál bude po uvedení do provozu pronajímám přímo obecním úřadem na různé akce (svatby, plesy, 

večírky, konference, školení apod.). Za tímto účelem bude na webových stránkách obce zřízen rezervační systém.   
 

Od 1.10. má restaurace Lucerna nového nájemce. Zhruba v listopadu by tak měl být obnoven provoz restaurace v naší 

obci. Nový nájemce bude mít v pronájmu také obecní byt nad restaurací.  
 

Aktuálně největší investicí je výstavba multifunkčního hřiště, která byla zahájena v druhé polovině září v blízkosti 

fotbalového hřiště v centru obce. Celková výše investice je cca 4,1 milionu Kč s DPH. Projekt je spolufinancován 

Ministerstvem pro místní rozvoj dotací ve výši 2 mil. Kč. Předpokládané dokončení výstavby je konec listopadu 2021. Pro 

zájemce o pronájem bude taktéž zřízen rezervační systém na webových stránkách obce.  

Pozn. autora: Multifunkční hřiště je ideálním spojením hřišť pro různé sporty do jednoho. Hřiště je vhodné zejména pro tenis, volejbal, 

nohejbal, košíkovou, malou kopanou, házenou, streetball a florbal. V budoucnu se plánuje vybudovat v tomto areálu také dětské 

hřiště a sportovní zázemí (šatny, toalety, sklad apod.).  
 

Další investicí je pořízení dopravního automobilu (DA) pro JSDH Lukavec. Jedná se o vozidlo FORD TRANSIT za cenu 

cca 1,3 mil. Kč s DPH. Vozidlo, které je určené např. pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obce, přispěje k posílení 

vybavení JSDH technikou k zajištění jejich připravenosti.  Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra dotací ve výši 

450.000 Kč a Královéhradeckým krajem dotací ve výši 300.000 Kč.  
 

Menší aktuální investicí je pak oprava křížku v Dobši. Celková výše investice je 188.500 Kč. Oprava je spolufinancována 

Ministerstvem zemědělství dotací ve výši 97.020 Kč.  
 

Považuji za důležité Vás také informovat o tom, že během zimy dojde k pokácení lipových stromů naproti Obecnímu 

domu. Stromy jsou nakaženy dřevomorkou a jsou ve velmi špatném stavu, takže jsme na doporučení odborníků přistoupili 

k jejich pokácení. Na jejich místo budou vysazeny nové stromy. 
 

Přeji Vám na barevný podzim, hodně zdraví a těším se na setkání s Vámi, třeba u piva ve znovuotevřené restauraci 

Lucerna       ! 

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

Výměna vodoměrů  

Aktuálně probíhá v domácnostech připojených na vodovod v Lukavci výměna vodoměrů. Výměnu provádí pan 

Jaroslav Mencl (telefon 605 53 18 42). Předem Vám děkujeme za poskytnutí součinnosti k výměně vodoměru. 

Nové vodoměry jsou vybaveny zařízením pro dálkový odečet, čímž odpadnou každoroční osobní návštěvy 

z důvodu odečtu stavu na Vašem vodoměru.   
 

Volební místnost pro volby konané 8. - 9. října 2021 do PS Parlamentu ČR   

Volební místnost pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané 8. - 9. října 2021 bude, 

jako obvykle, v budově Obecního domu (bývalá škola) v Lukavci, č.p. 106.  

Pokud se někdo z voličů nemá možnost (např. z důvodu omezení pohybu, apod.) dostavit do volební místnosti a 

má zájem hlasovat a tedy o to, aby k němu členové volební komise přijeli s přenosnou volební schránkou, pošlete 

SMS nebo zavolejte na číslo 603 418 121 - paní Lenka Kameníková.   
 

Sběrný dvůr   

Naše obec má uzavřenou smlouvu se Sběrným dvorem v Hořicích, což umožňuje všem fyzickým osobám s trvalým 

bydlištěm na území obce Lukavec u Hořic a majitelům rekreačních objektů ve správním obvodu obce, kteří jsou 

poplatníky komunálního odpadu, ukládat odpad do sběrného dvora. Více info na https://tshorice.cz/sberny-dvur.  

Otvírací doba:  

Letní provoz (1.4..-31.10.): pondělí 14:00 – 18:00, středa 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00, pátek 14:00 – 18:00, 

sobota 8:00 – 14:00.  

Zimní provoz (1.11. – 31.3.): pondělí a středa 14:00 – 17:00, sobota 8:00 – 14:00.  

Adresa: Příčná ulice, Hořice.  
 

Spádovost k mateřské škole a základní škole v Lázních Bělohrad 

Naše obec podepsala s městem Lázně Bělohrad dohody o vytvoření společného školského obvodu základní a 

mateřské školy. Nyní musí ještě zastupitelstvo obce schválit vyhlášky O stanovení části společného školského 

obvodu mateřské školy a O stanovení části společného školského obvodu základní školy. Jak už jsme Vás 

informovali dříve, město Hořice s námi bohužel dohodu o spádovosti odmítlo uzavřít.  
 

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).  
 

 

 
 

ZE ŽIVOTA OBCE       
 

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

 
Viktorie Vychytilová, narozena v březnu 2020 
 
Josefína Veselovská, narozena v březnu 2021 
 
Matyáš Erben, narozen v říjnu 2019 

 
 
 

    

Oslava 115. výročí založení SDH  
   

V sobotu 7. srpna na hřišti a 
koupališti  oslavil SDH Lukavec 115 let od 
svého vzniku. Oslava proběhla za 
přítomnosti hasičských sborů z Pecky, 
Ostroměře a Lázní Bělohradu.  

  
Členové SDH Lukavec připravili pro děti a 
dospělé krásné sobotní odpoledne. Kdo 
přišel, určitě nelitoval. 
Za vedení obce přejeme členům  SDH 
Lukavec  mnoho úspěšných let v jejich  
 
 

  
činnosti a  mnoho podobných akcí, 
jako byla ta sobotní. 
Zároveň děkujeme  za práci, kterou 
členové SDH Lukavec dělají pro 
naší obec a její občany. 

https://tshorice.cz/sberny-dvur
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UDÁLO SE … aneb kulturní, společenské a sportovní akce v Lukavci  v uplynulém období    
 

V hlavní roli byšičský kostelíček 
 

Obec Lukavec u Hořic uspořádala výstavu Byšička v obrazech. Tento vtipný název označuje  přehlídku obrazů 

s tematikou Byšiček. Prostor výstavní síně v Obecním domě v Lukavci zaplnila Monika Faltová a Martin Dítě 

dřevěnými malířskými stojany a na ně dali obrazy či fotografie půvabné dominanty mezi lesy, které se táhnou  

k Lázním Bělohrad.  
 

Zahájení výstavy připravila, zorganizovala a moderovala paní Monika Faltová. A tak 19. září 2021 ve 14 hodin 

vypukla velkoryse pojatá vernisáž. Jaká byla? 
 

Byšičková – Při vstupu na výstavu si návštěvník řekne: „To je pecka.“ Protože přes 50 byšičských kostelíčků útočí 

na jeho smysly: Byšička ve všech ročních obdobích, zblízka i zdálky, ze současnosti i před padesáti lety, s rybníkem 

nebo se stromy a podobně. Nejvíce obrazů, které zapůjčili Lukaváci i přespolní, tu visí od Oskara Teimera, pak 

Františka Schnittera, a pana Hlavatého. Dík patří všem, kdo obrazy a artefakty zapůjčili. 

Důstojná – V úvodu pronesli moudrá a zároveň milá slova pozvaní hosté - paní Tamara Baudišová z oddělení 
památkové péče KÚKK a pan Viktor Blažek z NPÚ Josefov. 
Poučná – Pan Josef Klazar, zástupce bělohradské farnosti, měl velmi hodnotnou přednášku s promítáním  

o stavebních proměnách kostela na Byšičkách a archeologických objevech v kostelíku. Posluchače překvapil 

objevem, že stavba nemá románskou část. 

Ušlechtilá – Nejcennějším a bohulibým prvkem na výstavě je vybírání dobrovolného vstupného na opravu kostela 

na Byšičkách. Na vernisáži se vybralo 14 105 Kč.  

Rozmanitá – Diváci mohou obdivovat olejomalby, malby temperou i pastelem, perokresby, linoryty, fotografie a na 

praporu lukaveckých hasičů je malba Byšiček kombinovaná se zlatou výšivkou. Potěšily i drobné artefakty s obrázky 

Byšiček, například krabička zápalek, pohlednice, břidlice z původní byšičské střechy od pana Večerníka nebo staré 

vyšívané ubrusy na oltář. 

Květinová  – Krásné velikánské růže věnované paní Petrou Chlubnovou dostával každý, kdo pro zdar výstavy něco 

vykonal.  

Hygienická – U vstupních dveří Dáša Šťovíčková a Dana Víchová nekompromisně kontrolovaly certifikáty  

o očkování proti covidu a potvrzení o výsledcích testů. Nebyla to lehká práce. Knihovna se proměnila v testovací 

místo, kde pracovala Madla Nevěřilová. Zjistila, že nikdo není pozitivní na covid. Přesto všichni návštěvníci i 

pořadatelé měli respirátory a užívali dezinfekci. 

Roztomilá a hravá – Na začátku výstavy byly dva stoly zaplněné malovanými kamínky s tématem Byšiček. Všechny 

věkové kategorie, včetně dětí, ztvárnily všechno, co se na kopci vyskytuje: hlavně kostelík, krajina, poustevník, pouť 

s pivem, s párky a modlitbičkami, květiny, rybník, křížová cesta, kaštany, divoké prase, a dokonce i dinosaurus, jehož 

výskyt však nebyl doložen. Každý si mohl vzít dárek, vždyť malovaných kamínků bylo přes 200 ks.  

Vyladěná – Na vernisáži úžasně zahrál a zazpíval flétnový sbor Pifferaios a Toni dei Signori. Celý  svůj honorář 

věnovali členové sboru na opravu kostela na Byšičkách.  

Voňavá – Rumově vábivá vůně se linula z téměř 500 ks koláčků, po kterých se jen zaprášilo. Kdo ochutnal jeden, 

sáhl si za chvilku pro další. Prostě koláčky návykové. Upekla je s láskou a s kuchařskými kouzly (výrobní tajemství) 

paní Dáša Bonaventurová a její dcera Eliška Filipská.  

Hororová – Skupinka nadšenců z Louskáčku projevila skromnou poctu Karlu Jaromíru Erbenovi předvedením 

hororové  balady Svatební košile  o  zásahu mrtvých do života živých ve fotoseriálu na stěně i na videu. Jednotlivé 

scény fotografovala a zpracovala paní Zdena Zuzana Bednářová za asistence osvětlovače pana Karla Bednáře. Dívku, 

která si vymohla na P. Marii návrat milého, i když byl jako voják už mrtev, ztvárnila paní Monika Faltová. Erben ji 

potrestal tím, že mrtvý voják (v podání pana Martina Dítě) ji trýznil a chtěl ji s hřbitovními duchy na byšičském hřbitově 

rozsápat, Ohrožoval ji také umrlec (hrál ho pan Ivo Šťovíček), když se schovala v márnici. Dívka se vysvobodila 

modlitbou a také kohoutí zakokrhání ji zachránilo před roztrháním. Stačilo, že byly rozervané ty ušité svatební košile. 

Scénář napsala s pokorou Marie Nosková, režii měli víceméně všichni zúčastnění. Dík patří paní Anně Čeřovské  

za zapůjčení světničky, panu faráři Puszkiewitzovi za povzbuzení při práci v bělohradské márnici a panu starostovi 

Lázní Bělohrad Pavlu Šubrovi za laskavé propůjčení márnice. 

Chutná – Pryč ze hřbitova na vernisáž, protože tam půvabná baristka Barbara Faltová a Renatka Suchá podávaly 

úžasnou kávu a její lákavě nazdobené varianty. Také víno od pana Matyščáka z jejích rukou chutnalo neodolatelně. 

Veselá – Na vernisáži hrála kapela pana Václava Novotného, obohacená basou opírající se o pana Josefa 

Lindauera, housličkami v rukou pana Jana Noska st., zpěvem Šurky Novotné a Hany Marksové a všech, kdo 

podlehli rozvernosti muziky. Díky.  

Bezpečná – Bezpečnost zapůjčených obrazů a artefaktů střeží bezpečnostní služba FBS pana Flosmana. 

Děkujeme.  
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Vzpomínková – Aby se nezapomnělo na tuto ojedinělou událost, podepisovali se návštěvníci do Pamětní knihy 

kulturních akcí v Lukavci. I když se nepodepsali všichni, dá se napočítat přes 80 podpisů. Dík všem návštěvníkům.  

Mediální – Ne vernisáž, ale Byšička. Kostelík a v něm se modlící stará teta paní Anna Černá z Lukavce jsou 

součástí seriálové televizní pohádky O ztracené lásce.  

Dojemná – Recitování básniček o byšičském kostelíčku od Marie Noskové dojalo diváky, ale i samotné recitátory. 

Recitovala paní Monika Faltová a pan Jan Nosek ml. Oběma se zlomil hlas. Řada lidí si uvědomila, že Byšička 

máme opravdu rádi:  
 

Byšičskému kostelíčku 

Jsi prostý 

jak šátek po prababičce. 
 

Byl jsi pevný 

jak stisk ruky upracované. 
 

Jsi věkovitý. 

Stojíš na kopci sedm a půl století. 
 

Jsi dojemný 

jak setkání po letech. 
 

Jsi tajemný 

jak voda ve studánce, 
 

Jsi tichý 

jak hvězdná noc nad tebou. 
 

Jsi bohulibý 

jak sepjaté ruce staré tety. 
 

Jsi v našich srdcích. 
 

Přijďte se podívat na výstavu každé úterý v 15.30 a každou neděli v 15 h do voleb. 
 Marie Nosková 

                     

                  

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 
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Památníčky se vracejí do šuplíků 
 

V srpnu skončila Lukavecká výstava 
památníčků. V tichém světě vzpomínek se 
památníčky zavřely a už nikomu, kdo je 
propásl, neprozradí svá tajemství a půvab.  
Tak jen několik čísel:  
23 zapůjčitelů přineslo 32 ks památníčků. 
Nejstarší kousek byl z r. 1906, ojedinělý 
byl 100 let starý památník – zpěvník, další 
pozoruhodný byl Vojenský památník z let 
1938, 1939 z prostředí budování bunkrů a 
opevnění ČSR.  Ale každý památníček byl 
něčím zajímavý. 

 

 Perličkou bylo, že z jedné rodiny přišly 3 
památníčky ze 70. let 20. stol. od sester (a 1 
jejich matky), všechny pod jmény Hátlová 
z Dobše, z druhé rodiny z Lukavce přišly také 
3 památníčky sester (čtvrtý chyběl) z 30. let 
20. stol., všechny rovněž pod jmény Hátlová 
(Marie, Anna, Blažena). 
Někteří zapůjčitelé svěřili výstavě 2 až 4 
památníky. Většinou prezentovaly své 
knížečky ženy a dívky, ale také 7 mužů.  
Výstavu navštívilo 40 dospělých a 14 dětí. 
Manželé Novotní obdivovali památníky při 
více než 3 svých návštěvách a vždy přivedli 
někoho dalšího.  

 Do losování byli zařazeni nejen 
návštěvníci výstavy, ale také 
zapůjčitelé památníků. Pět 
vylosovaných dospělých získalo 
pamětní hrneček obce Lukavec a 
čokoládu. Všechny děti získaly velké 
lízátko a 5 vylosovaných i čokoládu.  
Všem, kdo přinesli své památníčky 
pro potěchu všech návštěvníků, patří 
veliký dík. Samozřejmě děkujeme 
všem, kdo se na výstavu přišli 
podívat, a hlavně těm, kdo napsali 
slova uznání do Pamětní knihy.  

Marie Nosková 

 

CO SE CHYSTÁ… co, kdy, kde na podzim       
 

19.9. až 5.10                           Obecní dům 
Každé úterý 15:30 – 17:00 

Každou neděli 15:00 – 17:00 
 

Výstava BYŠIČKY V OBRAZECH  
 

1.10. až 31.10     Park u odbočky na Dobeš 

24 hodin denně 

 

Venkovní výstava MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – PŘÍBĚHY DOMOVA 
Letos poprvé bude v lukaveckém parku k vidění národní putovní venkovní 
výstava  
Má vlast cestami proměn - kolekce č. 1 kraj Královéhradecký, Pardubický, 
Liberecký.  
Jeden samostatný panel výstavy bude věnován proměně s názvem  
„Lukavec u Hořic - Restaurování pískovcového kříže“. 
Výstava bude volně přístupná. Více info http://www.cestamipromen.cz/      
 

3.10. od 14:00    Park u odbočky na Dobeš Vernisáž výstavy MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – PŘÍBĚHY DOMOVA 
 

21.10. (čt)   od 17:30        Obecní knihovna Cestopisná přednáška Krásy jižního Švédska (Pavel Bičiště) 

23.10. (so) od 14:30               Obecní dům  
 

Halloweenské dílny – „Strašidelná Krušina aneb hororová cesta na 
tajemný vrch“ 
Tvořivé dílny se stezkou odvahy na Krušinu a opékáním buřtů 
14.30 – 17.30 - tematické tvoření 
(výroba lucerniček a dalších halloweenských ozdob, malování na 
plátýnko, výroba podzimních květinových dekorací) 
17.30 – 18.00 hod - průběžný start na stezku odvahy: „Strašidelná 
Krušina aneb hororová cesta na tajemný vrch" 
18.00 – 19.00 hod - opékání buřtů na Krušině s hororovou povídkou 
 

24.10. (ne) od 15:00              Obecní dům Divadlo Rolnička – HALLOWEENSKÁ POHÁDKA 
pohádka pro děti 
 

28.10. (čt)   u pomníku padlých (Lukavec) Výročí republiky – kladení věnců se zpíváním 
 

4.11. (čt) od 17:00           Obecní knihovna Beseda nad kronikou p. Zdeňka Hátle z Dobše 
 

18.11. (čt) od 16:00          Obecní knihovna Trénink paměti 
 

25.11. (čt) od 16:00         Obecní knihovna Trénink paměti 
 

27.11. (so) od 11:00                Obecní dům Adventní tvořivé dílny 
 

28.11. (ne) od 16:00         bude upřesněno Rozsvěcení vánočního stromečku 
 

2.12.  Zájezd seniorů do Poniklé (výroba perličkových vánočních ozdob a 
Jilemnice 
 

4.12. (so)                        bude upřesněno Mikulášská nadílka + čertovské rejdění 
 

12.12. (ne) od 15:00        Obecní knihovna Ukázka zpracování vlny (Zdena Zuzana Bednářová) 
 

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

http://www.cestamipromen.cz/
http://www.lukavec.eu/
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Iniciativa SEMÍNKOVNA také v Lukavecké knihovně 
 

V lukavecké knihovně se můžete zapojit do iniciativy SEMÍNKOVNA.  
 

Pravidla pro dárce 
- Zapište osivo do seznamu pro dárce. 
- Vkládejte osivo zdravé, vyzrálé, z co nejlepších rostlin bez chemického ošetření. 
- Sáčky označte názvem odrůdy, místem sběru a rokem sklizně. 
- Vkladatel odpovídá za kvalitu osiva a správný popis odrůdy. 

 

Pravidla výpůjčky 
- Vyberte si až tři sáčky semínek, která se vám hodí. 
- Vypěstujte rostliny a část jich ponechte na sklizeň semínek. 
- Po sklizni přebytek semínek (zapůjčených či jiných) usušte, vložte do sáčků a odneste zpět do 

semínkovny. 
- Když se nezadaří, můžete vkládat jakékoli osivo splňující pravidla semínkovny.  

 

Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření 
a přírodního zahradničení. 

Přesné podmínky najdete v knihovně (otevřeno úterý 14:00 – 17:00) nebo na www.seminkovny.com  

 
 
 

Pomozte nám vybrat novou figuru do Lukaveckého dřevěného betlému! 
  

V loňském roce mohli lidé z Lukavce a jeho okolí o Vánocích poprvé obdivovat nově instalovanou 
dřevořezbu betlému, která byla umístěna v lukaveckém parku. Jedná se o postavu Marie, Josefa a 
narozeného Ježíška. 
Každoročně se bude betlém rozrůstat o nové zvířátko 
nebo další postavičku na přání lukaveckých dětí a 
občanů. Budeme rádi, když se budete podílet na 
rozhodování o tom, o kterou figurku bychom betlém letos 
rozšířili. Pro letošek budeme vybírat z těchto možností: 
ovečka, husa nebo prasátko. Váš hlas pro danou figurku 
zaevidujeme a bude vybrána ta nová postavička, která 
získá nejvíce hlasů. Hlasy s nejčastěji žádanou figurkou 
budou zařazeny do slosování. Vítěz losování obdrží 
dárek.  Za Vaše hlasy předem děkujeme. 

                                                                                                                                                      
Foto: Zdena Zuzana Bednářová 

 

Chcete se podílet na rozšíření dřevěného betlému v Lukavci? Pošlete nám do 30. září svůj 
hlas pro některou z figur (ovečka, husa nebo prasátko)  

na e-mail: faltovam@seznam.cz 
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http://www.seminkovny.com/
mailto:faltovam@seznam.cz
http://www.lukavec.eu/

