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

 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA       

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PODPORU UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY  

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.3. schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč 

z obecního rozpočtu na podporu uprchlíků z Ukrajiny. Z toho byly zatím pořízeny 3 pračky pro ukrajinské 

uprchlíky, z nichž 2 jsou určeny pro uprchlíky , kteří jsou ubytováni na ubytovně firmy Mileta V Hořicích a 

1 pro skupinu matek s dětmi ubytovaných taktéž v Hořicích. Za zbývající bude pořízen další materiál dle 

potřeby uprchlíků po konzultaci s Městským úřadem Hořice. 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU   

V sobotu 23.4.v hodin bude v obci proveden svoz nebezpečného odpadu. Svozové místo je již tradičně 

u koupaliště. Více informací o sbíraném nebezpečném odpadu na straně 12.  

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU  

Sbor dobrovolných hasičů Lukavec u Hořic provede v sobotu 23.4. sběr železného šrotu. Prosím 

nachystejte železný šrot, který chcete odvézt, před Vaši nemovitost. Začátek svozu v 7:30 hodin.  

SDH předem děkuje.  

 

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).  

 

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ   

Výstavba multifunkčního hřiště u fotbalového hřiště je dokončena a čeká se na předání díla zhotovitelem 

a malé dokončovací práce. O zahájení provozu Vás budeme informovat stejně o podmínkách vypůjčení. 

Na výstavbu hřiště byla nakonec získána dotace z Národní sportovní agentury ve výši 3,075mil. Kč a 

doplatek obce tedy činil cca 1,025 mil. Kč místo původní dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši  

2 mil. Kč.  

 

NABÍDKA TAŠEK NA SEPARACI DOMOVNÍHO ODPADU 

Společnost nabízí občanům možnost zakoupit si za 

zvýhodněnou cenu 47 Kč sadu tašek vhodných na separaci domovního odpadu. 

(Běžná cena této sady je 239 Kč, pro představu více info: 

https://www.taskynatrideni.cz/). Tašky si můžete prohlédnout v obecní knihovně.  

Případní zájemci se mohou do 30.4.2022 přihlásit buď v obecní knihovně nebo 

Lence Kameníkové (spanila@email.cz ). Následně by OÚ požadované množství 

objednal a dodal zájemcům.  

mailto:starosta@lukavec.eu
mailto:faltovam@seznam.cz
https://www.taskynatrideni.cz/
mailto:spanila@email.cz
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ZE ŽIVOTA OBCE       
 

 
Pan Zdeněk Hátle oslavil kulaté 
narozeniny  
  

Devadesáté narozeniny oslavil dne 
24.6.2021 dobešský rodák pan Zdeněk 
Hátle.  
Při naší návštěvě, kdy jsme mu jménem  
Obecního úřadu v Lukavci předali dárek a 
kytičku s přáním hodně zdraví a pohody do 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 
 

  
 

 
 
dalších let, poutavě vyprávěl o 
svém dětství, mládí, o svém rodišti 
a jeho obyvatelích, které už dnes 
málokdo pamatuje. I ve svém věku 
je plný životního elánu a zájmu o 
vše kolem. 
 

Přejeme mnoho zdraví do 
dalších let. 

 
 

    

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Třetí nejstarší občan obce pan 
Zdeněk Prchal oslavil v březnu 90 
let 
 

Obecní úřad Lukavec u Hořic mu 
k tomuto významnému životnímu jubileu 
přeje pevné zdraví, pohodu, dostatek 
životního elánu a optimismu. 
 

Při návštěvě p. Zdeňka Prchala 
v Domově důchodců v Mlázovicích jsme 
prožili příjemně strávené odpoledne plné 
vyprávění, zážitků a veselých 
vzpomínek. Jedna z legračních 
vzpomínek patřila žákovi z Lukavce (šel 
z hodiny houslí), 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
který spadl s houslemi do příkopu 
v Černíně. Další barvité vzpomínky se 
týkaly pořádání lukaveckých májů a 
estrád. Pan Zdeněk Prchal nás během 
rozhovorů vtipně opravoval v gramatice, 
vzpomínal na knihovnu v Lukavci a 
všechny Lukaváky pozdravuje. Bylo to 
velmi milé a veselé setkání.  
 

Přejeme mnoho zdraví do 
dalších let. 
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Velikonoční výzdoba 
 
Když někdo Lukavcem jen projíždí, 
nemůže minout travnatou plochu vedle 
obecního úřadu a park u křižovatky, které 
byly o Velikonocích krásně vyzdobené. 
 
V loňském roce, kdy se lidé kvůli covidu 
nemohli scházet, založil kulturní výbor 
hezkou tradici společného zdobení 
velikonočního stromu. I letos byla výzva 
úspěšná a lidé se do zdobení zapojili. 
 

Při vynášení Morany v březnu byla 
velikonoční výzdoba stromu a jeho okolí 
zahájena. Do Velikonoc se na stromě 
objevilo mnoho ozdob vyrobených dětmi 
i dospělými. Obdivovali jsme malované 
kraslice, kuřátka vyrobená ze špalíčků 
dřeva, zajíčky v sukýnkách 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
a s mašlemi, drátkované ozdoby nebo 
vajíčka vyřezaná laserem. Malé děti na 
strom zavěšovaly své malované výtvory. 
I když byly z papíru, přesto vydržely 
nepřízeň předvelikonočního počasí. 
Pod stromem byla rozmístěna tradiční 
velikonoční zvířátka ušitá z textilu. Vedle 
roztomilé ovečky se choulily dvě slepičky 
s malými žlutými kuřátky. Nalevo od 
stromu byl zdálky vidět velký červený 
útvar ozdobený mašlemi, který 
znázorňoval barevné velikonoční 
vajíčko. Všem se moc líbilo a nikomu 
nevadilo, že je trochu šišaté.  
Také výrobky z kreativních tvořivých 
dílniček pro děti zkrášlily okolí. Barevné 
motýly přilepené na špejlích děti 
zapíchaly u velikonočního stromu do 
trávy. Motýli se ve větru 
 

 
 

 
Velikonoční výzdoba 

Autorka fotografií: Zdena Zuzana 

Bednářová 

  
 
třepotali a vypadali jako živí. Barevná 
motýlí louka potěšila všechny 
kolemjdoucí. 
 

Velkým překvapením byli velcí zajíci 
vyrobení z nařezané kulatiny, košíček se 
žlutými tulipány a vajíčky nazdobený 
strom v parku u křižovatky na Dobeš. 
Děkujeme za tuto spontánní výzdobu 
manželům Menclovým.  
 

Ukázalo se, že myšlenka na společné 
zdobení místa, kde žijeme, padla na 
úrodnou půdu. Děkujeme všem, kdo se 
na velikonoční výzdobě v naší obci 
podílel. 
 

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

„Masopust držíme, nic se 
nevadíme, pospolu, pospolu…“ 
  

To byla ústřední písnička masopustního 
průvodu v Lukavci 26. února 2022. A byla 
to pravda – všichni byli pospolu a bylo jim 
dobře.  
Představy organizátorů byly 
mnohonásobně překročeny. Nejenže 
svítilo celý den sluníčko a muzikanti 
vesele hráli, ale zapojilo se přes 60 
kostýmovaných maškar (včetně dětí). 
Celkem byste napočítali přes 100 
účastníků průvodu a přihlížejících – 
Lukaváků, chalupářů i přespolních. Mohli 
jste vidět a slyšet výřečného Laufra (P. 
Kotas), řečníka ve fraku Pepu Lindauera, 
Napoleona (pan primář Petera), malého 
Laufra (syn primáře Petery), kobylu (Hela 
Bartášková – Nosková a stále v předklonu 
Pavel Malý), kostlivce (Ivo Šťovíček), 
těhotnou jeptišku (Dáša Šťovíčková), asi 4 
cikánky (Monča Faltová v detailně 
propracovaném kostýmu, žena primáře 
Petery paní Veronika, Hanička 
Janošková, Michalka Brožová), 
bábodědka (Martin Dítě), kuchařku 
(nevím), velitele námořních sil (pan 
Janoško), nepřítele zdravé výživy 
s buřtovým kloboukem (Marie Nosková), 2 
postavy z počítačové hry (Ondra Martinec 
se synem), několik půvabných 
přespolních žen v nažehlených 
národních krojích, vodníka (Vít Klapil), 
obrácenou nevěstu a ženicha (Marek 
Drahonínský a Eva Baranová), spoustu 
malých kočiček a kočkovitých šelem 
(Žofka Kotasová), v jejich nebezpečné 
blízkosti se objevil myšák Sebastian 
Dubec aj.), čaroval kouzelníček (Aninka 
Nevěřilová), a s pejskem se kamarádil 
klaun (Toník Nevěřil), rojily se berušky 
(Majda Brožová) a motýlci, objevil se robot 
(Míša Brož), český Honza s housličkami 
(Jan Nosek st.), tradiční rohatá kravička 
(Jéňa Nosek), dokonce maska deprese 
(rozesmátá Marie Nevěřilová). Všechny 
masky byly úžasné, vtipné, nedají se 
vyjmenovat, promiňte, promiňte. 

 

  
 
 
Musíme zvláště připomenout muzikanty. 
Z domácích tvrdila muziku veliká basa s ještě 
větším basistou Josefem Lindauerem, 
Vlastnoručně vyrobeným vozembouchem 
(ozdobeným jitrnicemi) udával rytmus Roman 
Hoza, housle zpívaly v rukou Jana Noska st. 
a s kytarou statečně zpíval Petr Kotas. 
Obětavě vypomohli muzikanti z Hořic - Josef 
Marks s harmonikou, Vít Klapil s houslemi.  
Zdena Zuzana Bednářová  i přes zdravotní 
komplikace fotila v terénu průběh celého 
průvodu, její manžel Karel Bednář obětavě 
asistoval při focení a zároveň je také autorem 
videa.  
 

Skvělé pohoštění pro rozverné masky bylo 
připraveno ve 14 pohostinských domech. A 
samozřejmě slivovička od srdíčka a další 
životabudiče tekly proudem. Zahanbit se 
nedal ani obecní úřad. Místostarosta Jan 
Bartoš rozdával tradiční masopustní koblihy! 
U Peterů dokonce obsluhovala dcera primáře 
Petery v hanáckém kroji a u Lindauerů se 
podávaly domácí kremrole!  
Za pohoštění medvěd (Jiří Štěpánek) tančil 
s hospodyněmi a další se přidali. Každý 
pohostinský dům získal výstižné vinšování. 
Průvod ozdobila bryčka tažená koníkem 
Pepou s kočím Josefem. 
Na konci obchůzky proběhly masopustní 
zvyky: Porážení kobyly a pro děti tlučení 
(plyšového) kohouta (pod lavorem). Vše 
s vtipnými veršovánkami na aktuální dobu. 
 

Na úplný konec milé pohlazení od Klubu malé 
kopané Lukavec – šikovní Karel Suchý a 
Jarda Janoušek vyrobili lahodnou tlačenku a 
ovar, přikoupili i jitrničky. 
 No to byl pravý masopust s mastnou pusou! 
A ta půvabná obsluha! Ve stylových 
zástěrkách to byly Blanka Janoušková a 
Martina Šubrtová. 

  
 
 
Cenné bylo propojení obyvatel 
„starého“ Lukavce s mladými z 
„nové“ části Trhovka. Všichni byli 
„pospolu“! 
 

Sluší se poděkovat vám všem, kdo 
jste se nějak zúčastnili, zazpívali, 
zahulákali. Dále děkujeme do Hořic 
paní Oldřišce Tomíčkové za 
inspiraci, paní Holmanové - 
Bartošové a Fléglové za půjčení 
cenných kostýmů, výše uvedenému 
medvědovi Jirkovi Štěpánkovi a 
Helence Noskové s Pavlem Malým 
za plnění masky kobyly. 
V koutku duše jsme byli s těžce 
zkoušenou Ukrajinou, ale o to víc 
jsme chtěli žít! 
 

Monika Faltová, předsedkyně 
kulturního výboru, k celé akci 
dodává: 
 

"Letošní masopust v Lukavci mile 
překvapil především organizátory 
akce. Měli jsme obrovskou radost z 
toho, kolik lidí přišlo v maskách. 
Myslím, že si všichni vesele užili 
masopustního rejdění a na chvilku 
tak zapomněli na starosti běžného 
života i současnou situaci ve světě. 
Děkujeme všem účastníkům za 
skvělou atmosféru, autorce scénáře 
za složení textů a celého programu 
akce, muzikantům za perfektní 
hudební doprovod, medvědovi za 
neúnavné tanečky, masce kobyly za 
výdrž a kočímu s koněm Pepou za 
nezapomenutelnou projížďku obcí. 
Veliké díky patří též KMKL za 
obětavou přípravu a perfektní servis  
občerstvení na hřišti. Tak zase za rok 
se na vás moc těšíme!" 
 

                                 Marie Nosková 
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Masopust 

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 
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Vlk v Lukavci neměl šanci 
 

Kůzlátko Kuba Parkos z Dobše zvonilo 
kouzelným zvonečkem na začátku 
pohádky o 7 kůzlátkách. V lukaveckém 
Obecním domě se to totiž hemžilo sedmi 
roztomilými kůzlátky (Johanka, Vendulka, 
Zuzka Janoškovy a další). Nejmladším 
kůzlátkům Majdě Brožové a Terezce 
Janoškové jsou 3 roky. Měla svůj 
domeček a vůbec neotevřela vrátka, i když 
je zlý vlk Matěj Parkos přemlouval. Vlk 
získával informace od chytrých lišek 
Johanky Kamenikové a Anežky 
Hylšerové. Však měla maminka koza 
Zuzanka Chlubnová velkou starost, když 
šla do trhu pro zelí. Všem kůzlátkům 
dodával odvahu černý kozlík Venda 
Řezníček, který znal svoji roli perfektně. 
 

Nakonec se vlk plácal v rybníku, kde lovil 
štiku rybář Míša Brož. A s kůzlátky to 
dobře dopadlo. Přípravu tvořily zkoušky.  
 

 
 

 

  
 
Děti pilně zkoušely 14 dní, hlavně v neděli. 
Kvůli střídavé absenci byly nutné náhrady, 
někdy ze dne na den, což bylo pro děti velmi 
náročné. 
 

Tomuto dramatickému hororu přihlíželo asi 
80 diváků sedících, stojících a městnajících 
se ve dveřích a na chodbě Obecního domu. 
Přednost měly malé děti, tak dostaly první 
dvě řady v hledišti. A také nejlíp tleskaly. 
Ukázalo se, jak moc je potřebné jeviště 
v sále restaurace Lucerna. Bohužel sál není 
ještě připraven, ale dočkáme se.  
 

Kostýmy byly z rukou maminek, nebo co 
dům dal a co daly krabice na půdě 
Obecního domu. Výsledek byl úžasný. 
Všechna kůzlátka asi měla kurz roztomilosti, 
takže byla velmi roztomilá. Nejdojemnější 
byly malinké pruhované ponožtičky na 
ťapičkách dvoubarevného  
 

 

 

 
 
 

 
kůzlátka Majdy. A nesmíme 
zapomenout na rohaté čepičky 
kůzlátek, ty zapůjčila Mateřská škola 
Hořice Husova. 
 

Moc jim děkujeme – s čepičkami se 
všichni rázem změnili v opravdová 
kůzlátka a pozor! Také Matěj se 
proměnil ve vlka. Všem dětem – 
hercům i jejich maminkám patří 
velikánské poděkování. Poděkovat 
musíme i Aničce Langrové, která 
měla hrát vlka, až z ní šel strach, jak 
vyla, krásně hrála, ale onemocněla a 
také její sestřička – kůzlátko. 
 

Dobrovolné vstupné je věnováno na 
zakoupení školních potřeb pro 
ukrajinské děti v bělohradské škole. 
Vybralo se 4431 Kč. Velký dík patří 
všem, kdo do kasičky přispěli.  
 

                              Marie Nosková 

 

 

 

          
 
 

        
      

O kůzlátkách  

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 
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Vynášení Morany a přinášení líta 
 

V sobotu 26. března 2022 vynášeli 
obyvatelé Lukavce ze vsi Moranu, přinesli 
líto a připravili spolu s dětmi zábavný 
program. 
 

Už dopoledne se vedle Obecního úřadu 
Lukavec u rozkvetlého keře, který byl loni 
nazván velikonočním stromem, sešli první 
Lukaváci a začali strom zkrášlovat. Kromě 
malých závěsných ozdob přivezli manželé 
Šťovíčkovi velké vycpané červené vejce, 
nazvané „Kolumbovo velikonoční vejce“, a 
textilní ovečku s kuřátky, které byly u 
stromu již loni. Tím bylo zahájeno zdobení 
tohoto stromu, na který může až do 
Velikonoc kdokoliv pověsit svoji 
velikonoční ozdobu.  
 

Vlastní oslavu jara zahájila po obědě 
pohádka Sedm chytrých kůzlátek, kterou 
pod vedením zkušené „režisérky“ Marie 
Noskové sehrálo 12 místních dětí. Děti 
byly úžasné, diváci nešetřili potleskem a 
na závěr jim za jejich výkon předala 
předsedkyně kulturního výboru Monika 
Faltová drobné dárečky.  
 

Následoval dlouhý průvod vesnicí v čele  

 

  
s Moranou. Po cestě zněly zvuky 
řehtaček, chrastítek a píšťal. K tomu 
dav Lukaváků skandoval říkadla: 
„Moranu nesem, s velikým nosem, do 
vody ji dáme, jaro přivítáme!“ Jen 
skončila jedna říkanka, hned kdosi 
začal předříkávat další a ostatní se 
připojili: „Neseme Mařocha, nesem do 
potoka, do černého lesa, do zimního 
plesa.“    
 

Když průvod čítající asi 90 osob 
dorazil k Lukaveckému potoku, začaly 
děti hlasitě požadovat, aby byla 
Morana zapálena. Organizátoři to 
původně neplánovali, ale pokusili se 
dětem vyhovět. Zapálení Morany se 
zprvu moc nedařilo, Smrtka pouze 
doutnala. Nakonec se přece jen 
vzňala. To vzbudilo velké veselí dětí 
i dospělých. Za hlaholu všech byla 
hořící a čoudící Morana vhozena do 
potoka.  
 

Zpět nesli účastníci průvodu líto 
v podobě živého vrbového proutí, 
ozdobeného pentličkami a barevnými 
vajíčky. Tím do vsi symbolicky vnesli  

  
 

jaro. Lidé došli zpět k velikonočnímu 
stromu, kde děti pod vedením Hany 
Janoškové zatančily tance se stuhami a za 
zvuků rytmických říkadel se otáčely kolem 
látkového duhového kruhu.  
Den plný radosti a veselí rychle uběhl a byl 
čas se rozejít do svých domovů. Všechny 
děti na závěr obdržely malé dárečky. A do 
Velikonoc mají děti i dospělí za úkol vyrobit 
další ozdoby na společný velikonoční 
strom. 
 

Organizátory potěšilo kolik dětí a lidí se 
vítání jara v Lukavci zúčastnilo.  
 

Pozn.autora: Vynášení smrti a přinášení 
jara je starý slovanský zvyk. Nejčastěji se 
návrat jara slavil pátou postní neděli 
nazývanou Smrtná, někde však i o týden 
dříve nebo později. V ten den lidé vynášeli 
ze vsi Smrtku nazývanou Morana, Morena, 
Mořena, Mařena, Mařoch apod., která byla 
vyrobená ze slámy, klacíků a bílých látek. 
Vynášení smrti se často spojovalo 
s přinášením líta, které symbolizovalo 
návrat jara, nový život a naději. 

 

Zdena Zuzana Bednářová 

 

 

 

         
 

      
 

 

Vynášení Morany a přinášení líta  

Autorka fotografií: Zdena Zuzana Bednářová 
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CO SE CHYSTÁ… co, kdy, kde na jaře      
 

30.4.                                      park, hřiště Čarodějnice  
Park u odbočky na Dobeš od 14:30 hodin 

• vernisáž výstavy 

• čtení pohádky pro děti 

• malování s čarodějnými motivy 

• odsouzení čarodějnice na pranýři 

• drobný dárek a omalovánky dětem 
 

Hřiště u koupaliště v 16:00 hodin 

• čarodějnický fotbálek 

• poslední kop odsouzené čarodějnice 

• v podvečer přesun účastníků k připravené vatře u Karla Suchého, 

zapálení vatry a upálení čarodějnice 

• občerstvení zajišťuje KMKL 

 

30.4. až 8.5.      park u odbočky na Dobeš 

 

Výstava čarodějnic  
(výzva na tvoření pro výstavu čarodějnic viz. str. 9) 
 

8.5. od 15:00 hodin               Obecní dům Vlna není odpad  
Beseda a ukázka tradičního zpracování vlny na kolovrátku  
Pořádá: Zdena Zuzana Bednářová 
 

28.5. od 14:00 hodin          Křížek, Dobeš Slavnostní svěcení Kříže v Dobši  
• obřad svěcení povede P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz z farnosti 

Lázně Bělohrad 

• doprovodný program, živá kapela, občerstvení  
 

4.6. Celodenní výlet pro děti a rodiče do Národního zemědělského 
muzea  
(výlet jako dárek ke Dni dětí) – výzva viz. strana 9 

• v expozicích interaktivní prvky a aktivity určené speciálně pro 

děti, od kvízů nebo herních simulátorů až po šlapací traktůrky  

• doprava autobusem zdarma 

• kapacita omezena na 50 osob, přednost mají zájemci podle 

pořadí přihlášení 

• odjez v 8.00 hod. od restaurace Lukavec Lucerna 

• děti do 18 let mají vstup zdarma 

• základní vstupné/dospělý 180,-Kč 

 

19.6.                                      Obecní dům Workshop ŠIKOVNÍ LUKAVÁCI – malování na trička 
 

2.7. od 15:00 hodin   hřiště (Obecní dům) Loutkové divadlo Zvonek Hořice 
Představení „Nápad myšky Terezky“ 
 

9.7. až 31.7.                           Obecní dům Retro výstava panenek, kočárků a dalších hraček pro holčičky i 
kluky  
 

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

http://www.lukavec.eu/
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Sbírané druhy nebezpečných odpadů 
 
 

Z provozu automobilů : 
autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly 
se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čisticích prostředků, 
zaolejované hadry apod. 
 

Fotochemikálie : 
tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod. 
 

Kosmetika : 
znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod. 
 

Tuky a oleje : 
fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem 
ropných látek, apod. 
 

Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru : 
nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod. 
 

Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru : 
televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče. 
 

Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné 
znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toluenu, lepidel, 
pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, 
dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.  
 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Azbestové desky a šablony ze střech nebo budov  
nebudou posádkou vozidla odebírány! 

  

Pneumatiky se budou odebírat v maximálním množství 4ks na osobu a to 
pouze osobní a bez disku! 

 
 

Příští číslo Lukaveckého oznamovatele vyjde 1. června 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. 
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