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 Lukavecký 

oznamovatel 
 

3. ledna 2022 ZDARMA Ročník 2021/číslo 9 
 
 

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

 

 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO       
 

 

 

Vážení spoluobčané, 
 

do Vašich rukou se právě dostává poslední číslo Lukaveckého oznamovatele ročníku 2021. Dovolte mi, abych se s Vámi 
podělil o pár informací a krátce shrnul investice a projekty, které jsme v uplynulém roce realizovali a které bychom rádi 
realizovali v roce novém.   

 

Stále se množí dotazy ohledně znovuotevření restaurace Lucerna – vzhledem ke covidové situaci a neustále se měnícím 
protiepidemickým opatřením a restrikcím bude restaurace Lucerna nejspíše otevřena až na jaře, kdy se předpokládá 
uvolnění těchto opatření.  
Vzhledem k těmto opatřením se také vedení obce rozhodlo zrušit hromadné vnitřní kulturní a společenské akce (jedná 
se např. o plesy, divadla apod.)    
 

V roce 2021 se nám podařilo:  

- zahájit výstavbu multifunkčního hřiště (předpokládané dokončení duben 2022), 

- pořídit dopravní automobil pro jednotku SDH Lukavec,  

- opravit křížek v Dobši, 

- pořídit nové stoly a židle do sálu restaurace Lucerna, 

- opravit střechu na restauraci Lucerna, 

- prostřednictvím kulturního výboru zorganizovat různé společenské a kulturní akce pro dětí i dospělé, o nichž 
bylo v místních denících (Jičínský deník, Pod Zvičinou, www.jicinskydenik.cz) zveřejněno celkem 35 článků. 
Článek o Halloweenu v Lukavci byl dokonce vyhodnocen jako nejčtenější elektronická zpráva.  
 

A jaké máme plány na příští rok: 

- především dokončit výstavbu multifunkčního hřiště (duben 2022), 

- dokončit rekonstrukci sálu Lucerny a znovuotevřít restauraci (jaro 2022),  

- zahájit výstavbu dětského hřiště vedle fotbalového hřiště (záleží na získání dotace), 

- pokračovat v opravě některých obecních komunikací s ohledem na získání dotací.  
 

U příležitosti konce roku mi zde také dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste v loňském roce vykonali jakoukoliv 
činnost pro naši obec. Těším se na spolupráci s Vámi v roce 2022.   
 

Ačkoliv je počastí na začátek ledna nezvykle teplé, rád bych jako každoročně požádal o Vaši spolupráci při odklízení 
sněhu z chodníků před Vašimi nemovitostmi v případě, že bychom se nějakých přívalů sněhu dočkali. Odklízení sněhu 
z chodníků budou sice jako každoročně zajišťovat obecní pracovníci, ale Vaše pomoc je vítána. Odklízení sněhu 
z obecních cest je zajištěno technikou jako v předchozích letech.  
  

Vážení spoluobčané, lukaváci,  

rád bych Vám do nového roku 2022 popřál pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a pohodu.  

Ať všechny Vaše kroky v novém roce provází vzájemná tolerance a úcta k druhému, nadhled, rozum a velkorysost! 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       Ing. David Hladík, starosta 
 

 

http://www.jicinskydenik.cz/
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Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

POPLATKY ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

Ceny za svoz sběrných nádob (popelnic) a další poplatky jsou pro rok 2022 stanoveny na základě 

vyhlášky č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu následovně:   

 

 Objem sběrné nádoby 

(„popelnice“) 

Četnost svozů za rok 240 litrů 120 litrů 

52 7.363,- 3.682,- 

42 5.948,- 2.974,- 

26 3.682,- 1.841,-  

13 1.841,-  920,-  

Rekreační (13 svozů za 7 měsíců)  --- 920,- 

 

Pytlový svoz – trvale obydlené nemovitosti bez přístupu svozového vozidla: 920,- / rok (13 pytlů) 

Pytlový svoz – rekreační objekty: 496,- / rok (7 pytlů) 

Doplňkový pytlový svoz: 70,- / pytel 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Platnost stávajících známek na popelnice je pouze do 31. ledna 2022. 
 

 

 

ÚHRADA POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (ZNÁMKY NA POPELNICE) 

Úhradu nových známek na popelnice můžete provést osobně v hotovosti v úředních hodinách na 

obecním úřadě (tj. každou středu od 15:00 do 17:00 hodin) nebo bezhotovostně platbou na účet obce. 

V druhém případě si pak známku pouze vyzvednete na OÚ (případně můžete požádat o doručení do 

Vaší poštovní schránky v případě nemoci apod.). Úhradu doporučujeme s ohledem na platnost 

stávajících známek provést do konce ledna 2022.  

 

ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY (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 „2022 Novák, Černín č. 123“ 
 

 

SPLATNOST POPLATKŮ 

- poplatek za komunální odpad – ZNÁMKY NA POPELNICE doporučujeme uhradit do 31. ledna 2022 

- ostatní poplatky za komunální odpad (rekreační objekty) je nutno uhradit do 31.12.2022 

- vodné – nutno uhradit do 31.3.2022 

- poplatek za psa – nutno uhradit do 30.4.2022  
 

 

 

ODEČET STAVU VODOMĚRU  

Odečet stavu vodoměru bude již proveden dálkově u všech domácností, ve kterých během roku 2021 

došlo k výměně vodoměru. V domácnostech, kde zatím výměna vodoměru z technických důvodů 

neproběhla, bude proveden odečet osobně panem Jaroslavem Menclem (telefon 605 531 842). Předem 

Vám děkujeme za poskytnutí součinnosti.  

http://www.lukavec.eu/
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POPLATEK ZA PSA  

Nemění se, zůstává stejný jako v roce 2021, a to: 

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

  
 

VODNÉ NA ROK 2022 – LUKAVEC   

Úhrada vodného v obci Lukavec je stanovena i nadále ve dvousložkové formě (Vyhláška č. 3/2021 viz. 

www.lukavec.eu), a to 400,- Kč za vodoměr plus 40,- / 1m3.  
 

 

VODNÉ NA ROK 2022 – DOBEŠ  

Výše vodného pro místní část obce Dobeš je pro rok 2022 stanovena na 35,- / 1m3.  
 

 

VÝZVA RODIČŮM NOVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ  

Prosíme rodiče, kteří mají zájem se se svým potomkem 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).  
 

 

 

 

 

Aplikace MOBILNÍ ROZHLAS jako služba pro občany 

Po nějaké době bychom Vám rádi znovu připomenuli možnost instalace a používání aplikace „Mobilní 

rozhlas“. Prostřednictvím této aplikace sdílíme s Vámi občany krizové informace a varování, novinky a 

užitečné informace z obecního úřadu a také pozvánky na kulturní a společenské akce v obci.  

Zhruba dvě třetiny z Vás již tuto aplikaci používají a těm zbývajícím bychom rádi možnost používání této 

aplikaci připomenuli.  

Více o aplikaci na www.mobilnirozhlas.cz  a také na www.lukavec.eu/obecni-urad/prakticke-

informace/mobilni-rozhlas/. 

Co pro to musíte udělat? 

Stačí, abyste se zaregistrovali na www.lukavec.eu/obecni-urad/prakticke-informace/mobilni-rozhlas/,  

vyplnili všechny potřebné údaje a hlavně si nezapomněli stáhnout aplikaci „Mobilni rozhlas“ buď z Google 

Play anebo App Store.  

Pokud vyplníte i e-mail, budeme s Vámi komunikovat i prostřednictvím e-mailu.  

Registrace se bát nemusíte, pokud si na to netroufáte, můžete si na obecním úřadě vyzvednout registrační 

přihlášku, kterou vyplníte, a my Vás zaregistrujeme.  

Jestliže nebudete chtít služby „Mobilního rozhlasu“ používat, můžete se kdykoliv jednoduše odhlásit.  

 

 

Poděkování 
 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Vlastovi Hylšerovi ml. za zhotovení stojanu pro 

obecní vánoční strom, jeho přepravu a za pomoc při jeho instalaci. 
 

Poděkování patří také všem ostatním, kteří se podíleli na instalaci obecního betlému a instalaci 

vánočního stromečku a jeho osvětlení. 

  
 
 
 

http://www.lukavec.eu/
mailto:starosta@lukavec.eu
mailto:faltovam@seznam.cz
http://www.mobilnirozhlas.cz/
http://www.lukavec.eu/obecni-urad/prakticke-informace/mobilni-rozhlas
http://www.lukavec.eu/obecni-urad/prakticke-informace/mobilni-rozhlas
http://www.lukavec.eu/obecni-urad/prakticke-informace/mobilni-rozhlas
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ZE ŽIVOTA OBCE       
 

 
Restaurování kříže v Dobši – 
realizace projektu na obnovu 
památky  
  

V loňském roce realizovala obec Lukavec 
u Hořic záměr restaurování křížku pomocí 
dotace Ministerstva zemědělství ČR. Dne 
1. února 2021 došlo k registraci žádosti o 
dotaci v programu 129 662 - 21 Údržba a 
obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny.  
 

Opravu památky provedl pan Rudolf Huťa 
z Mlázovic. Restaurátorské práce na 
opravu kamenného kříže v obci Dobeš byly 
zahájeny 1. 6. 2021 demontáží plůtku a 
dne 22. 6. 2021 rozebráním celé památky 
s odvozem do restaurátorské dílny v 
Chotči. V restaurátorské dílně postupně 
došlo k očištění památky včetně očištění 
kovového plotu.  
 

Na památce byly nevhodně doplněné 
cementové tmely šetrně odstraněny, 
kovové kramle a čepy byly odvrtány. 
Čištění bylo prováděno různými technikami 
se zaměřením na odlišnou charakteristiku 
znečištění jednotlivých partií. Čištění 
probíhalo mokrou cestou tak, aby nedošlo 
k destrukci kamenného díla.  

 
 
 
 
 

 
 

Kříž – stav před restaurováním  

Autor fotografie: Rudolf Huťa 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
Následovala etapa konsolidace – 
zpěvnění na bázi organokřemičitanů. Dále 
byla provedena plastická rekonstrukce – 
doplnění umělým kamenem v partiích 
odstraněných starých vysprávek. Písmo 
bylo opraveno a barevně zvýrazněno, 
některá písmena byla vyzlacena 
plátkovým zlatem. Z důvodu optického 
sjednocení byla provedena barevná retuš 
nově doplněných chybějících částí.  

Byly zaměřeny, vykopány a vybetonovány 
nové základy pro plůtek a pomník. 
Očištění kovového plůtku proběhlo 
pískováním, došlo k nastříkání žárovým 
zinkem a natření kovářskou barvou.  
 

V termínu od 24. 9. 2021 probíhalo 
osazování jednotlivých částí a 1. 10. 2021 
došlo k osazení rámu. Opětovné osazení 
kamenného díla na odizolovaný betonový 
základ proběhlo dne 15. 10. 2021.                
K osazení kovového plůtku do 
kamenného rámu došlo dne 24. 10. 2021. 
Dílo bylo opatřeno hydrofobní povrchovou 
úpravou, která bude památku chránit před 
všemi negativními povětrnostními vlivy. 
Ke kompletnímu předání díla došlo dne 
27. 10. 2021.  
 

 

 
 

Kříž – detail, stav po restaurování  

Autorka fotografie:  

Zdena Zuzana Bednářová 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
Doba realizace opravy kříže: 1. 6. 
2021 – 24. 10. 2021. 
Skutečně vynaložené výdaje činily: 
188.500,-Kč.  
Celková výše dotace činila 70% 
způsobilých výdajů a byla vyčíslena 
částkou 97.020,-Kč. 
  

V Pamětní knize obce Lukavec je o 
kříži zapsáno:  
 

„Křížek v Dobši byl postaven v r. 1826 
a opravován v r. 1866 (nebo 1686, jak 
se píše v rukopise) a 1894. V 
rukopise díla čteme, že stojí na návsi 
uprostřed krásné zeleně pěti 
krásných dospělých lip. Křížek stojí v 
zahrádce a zřejmě byl opatřen 
lucernou.“  
Pískovcový kříž je v Dobši jediným 
svatostánkem, památkou místního 
významu, dokladem 
uměleckořemeslného mistrovství 
našich předků. Je dobré, že bude 
zachován pro budoucí generace. 
Plánované slavnostní vysvěcení kříže 
proběhne v květnu letošního roku. 

                                 Monika Faltová 

 

 

 
 

Kříž – stav po restaurování  

Autorka fotografie:  

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

Andělé se slétli v Lukavci  
 

Opravdu se Obecní dům v Lukavci stal 
místem, kde se slétli andělé z okolí na své 
výstavě. Ta byla zahájena 22. prosince 
2021. Protože platil nouzový stav, nevítala 
anděly vernisáž. Návštěvníci se mohou 
kochat tou záplavou v omezeném počtu 
maximálně osmi osob. 
 

Pořadatelům (Kulturní výbor Obecního 
úřadu Lukavec) je jasné, že vedle andělů 
z rukou umělců a vedle výtvorů šikovných 
lidí a dětí jsou na výstavě andílci, kteří se 
řadí mezi tzv. kýče. Ale snad je to nějaký 
zázrak – tito andílci dojímají svou naivitou, 
svou přiznanou líbivostí a dokáží se tím 
dotknout srdce právě tak jako andělé 
umělečtí. 
 

Andílky a anděly zapůjčili občané Lukavce 
a okolí, také pracovníci domácího hospice  

  
 

Duha z Hořic.  A tak najdeme obrazy andělů 
strážných z 20. let 20. století i obrazy a 
fotografie andělů ze současnosti. Žasneme 
nad obrázky namalovanými amatérskými 
tvůrci. 
 

V modrobílém prostředí se uvelebili andělé 
z keramiky, ze sádry, ze  dřeva, z perníku, 
z drátu, z korálků nebo z provázků, ze skla i 
z papíru. Půvabní háčkovaní nebo 
paličkovaní andělé všech velikostí působí 
křehce a soutěží v něžnosti s háčkovanými 
zvonečky a vločkami.  
 

Nesmíme zapomenout na fotoseriál  
zachycující démonického černého anděla, 
bílé zjevení a oranžového anděla podzimu. 
Zajímavostí jsou andělé vytvoření na 3D 
tiskárně.  
 

Na bílých křídlech čteme moudrosti o 
andělech a od stropu visí bělostné šaty, které  

  
 

44 let oblékaly lukavecké dívky 
představující anděly na obchůzce 
s Mikulášem. 
 

Interaktivní prvek představují 
humorné otázky a úkoly vztahující se 
ke každé sekci expozice.  
 

Anděly můžete vidět Ještě do 11. 
ledna 2022 (4., 9. a 11. 1.) podle dat 
na plakátu Zároveň s „pootevřením“ 
výstavy andělů se v Lukavci 
rozdávalo betlémské světlo od 
hořických skautů. 
 

Tato akce nemohla být 
předvánočním sousedským 
setkáním kvůli epidemické situaci. 
Jde jen o náznak sounáležitosti, ale i 
za ten děkujeme.  

Marie Nosková 

 
 

 

 

 

       

                                         

Výstava andělů  

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 
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Výstava andělů 

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 

 
 
Lukavečtí obyvatelé malovali 
dárky pro pacienty Domácího 
hospicu Duha a Domova pro 
seniory v Hořicích 
 

Namalovat anděly na kamínky a dát je 
jako vánoční dárek pacientům a klientům 
zmíněných zařízení navrhla Terezka 
Filipská.  
 

Na základě výzvy začali lidé z Lukavce 
kamínky malovat. Sešlo se jich přes 200! 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
A kromě malých andílků se objevili i andělé 
velcí, které namalovala paní Jana Maternová 
na břidlicové desky. Tyto obrazy nyní zkrášlují 
prostředí pracovníkům i pacientům. 
 

Pracovníci hospice byli nadšeni. Andělé prý 
pozůstalým připomněli jejich drahé zemřelé.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Citace jednoho pacienta byla 
dojemná: „Myslel jsem, že ani 
Vánoce slavit nebudu, ale díky vám 
Vánoce mám.“ 
 

Děkujeme ze srdce všem, kteří se 
malování zúčastnili a Terezce 
Filipské za skvělý nápad! 

 

Zdena Zuzana Bednářová 

 

 

        
      

Andělé pro Domácí hospic Duha a Domov pro seniory v Hořicích 

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 
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Křest ovečky z lukaveckého 
betlému  
 

Vzhledem ke covidové situaci nebylo 
možné uspořádat setkání občanů 
a ovečku pokřtít společně. Proto se křest 
konal jen symbolicky. 

  
Šampaňské však nechybělo a ovečka 
jím byla řádně pokropená. Dostala 
jméno Dolly po známé ovci narozené 
z klonovaných buněk. Křtu byl 
přítomen pětiletý Filípek, 

  
 

kterému bylo divné, že ovečka nemá 
příjmení. Rozhodl tedy, že se bude 
jmenovat Hrochomilová. A přítomní dospělí 
s úsměvem souhlasili. 

Zdena Zuzana Bednářová 

 

                 
 

Křest ovečky z lukaveckého betlému  

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 

 

 

Vánoční dárky pro seniory 
 

Stejně jako v minulém roce i letos obecní 
úřad obdaroval před Vánocemi všechny 
seniory malými dárky.  
 

 

 Pro ženy to byla vánoční dekorace 
z živých květin a pro muže lahvinka 
medoviny. 
 

K těmto dárkům členové kulturního 
výboru vyrobili perníková srdce                
 

 

 s monogramem každého lukaveckého 

obyvatele v seniorském věku.  
 

Snad měli obdarovaní z této malé 
pozornosti radost. 

                 Obecní úřad, kulturní komise 

                   
 

Výroba perníkových srdcí pro lukavecké seniory  

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 

 
 

 

CO SE CHYSTÁ… co, kdy, kde v zimě      
 

Během měsíců leden až únor zatím nemáme naplánovány žádné akce.  
Pro více informací a upřesnění sledujte prosím www.lukavec.eu. 

 
 

Příští číslo Lukaveckého oznamovatele vyjde 1. března 2022 
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  

Vychází 1x za 2 měsíce v elektronické podobě. Distribuce prostřednictvím webových stránek. 

http://www.lukavec.eu/
http://www.lukavec.eu/

