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Milí Lukaváci!
Tímto se chceme s Vámi všemi symbolicky před
prázdninami rozloučit, protože jak jste postřehli,
tyto Listy jsou jako letní tříměsíční speciál.
Věříme, že Vás konečně bude víc, kteří se budou
aktivně podílet na tvorbě našich Listů, protože
každý námět, nápad, příspěvek je vítán.
Přejeme vám, aby letošní léto bylo plné dobré
nálady a hezkého počasí.
Dětem chceme popřát krásné vysvědčení a prázdniny
plné zážitků a velkých dobrodružství.
Ale hlavně to nejdůležitější, abychom my všichni
byli tady v Lukavci šťastní a pyšní na to, v jak
krásném kraji můžeme žít!

Nádherné léto Vám přeje OÚ Lukavec
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Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá:
Prostor pro Vaše
dotazy, náměty a
vzkazy!

Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty
a podněty z vaší strany, nám můžete zanechat na
Obecním úřadě ve schránce nebo na e-mailové adrese:
obec@lukavec.eu;
mistostarosta.lukavec@seznam.cz

Zamysleme se v čase dovolených a prázdnin nad tím, jak žijeme i jak žijeme v naší
vesnici. Zamysleme se, jací jsme jeden k druhému. Zda se k sobě nechováme jako politické
strany, zda se naše morálka nepřibližuje jejich.
Vzájemné pomluvy, postranní kritika – každý by vše udělal lépe než ten druhý.
Nezapomínejme, že bychom měli mít k sobě určitou úctu. Neměli bychom žít
malichernostmi, ale svůj čas vynaložit na užitečné věci. Všem, kteří se snaží, aby se
v našich obcích hezky žilo, děkujeme.

Máme před sebou velkou akci, zajistit i pro příští generace vodu, vybudovat vodovod.
V nynější, administrativou přebujelé době, zajistit všechna povolení a ostatní písemné
náležitosti, nejsou lehkým úkolem. Na vodovod nám byla ministerstvem zemědělství
schválena dotace a to na základě hospodaření v roce 2007 a provedeného auditu.

Zprávy ze zastupitelstva:
 Byl schválen závěrečný účet a sdělen závěr auditu, kontrola hospodaření za rok
2007 proběhla úspěšně
 Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemky na Trhovce, které jsou určené k výstavbě.
OÚ finanční prostředky získané prodejem použije na vodovod, protože státní dotace
jsou ve výši maximálně 80% z celkového rozpočtu; zbytek musí obec zaplatit sama.
 OÚ Lukavec děkuje za vyčištění nádrže obětavým spoluobčanům
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Jak se nám vydařil Dětský den 
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Z historie naší obce – díl 6. z nekonečné řady o naší minulosti, co je
nutné si připomínat aneb kdo nezná dějiny nemá na co být hrdý:
Prodejna potravin, smíšeného zboží
Na přelomu 19. a 20. století byly v „Barácích“ tři malé krámky s potravinami,
hostinský Drbohlav v „Lucerně“ také prodával potraviny. Po zrušení těchto obchůdků za
minulého režimu byla zřízena prodejna „Jednoty“ vedle řeznictví J. Podzimka. Současná
prodejna byla otevřena r. 1979 v nové budově, která byla postavena rukama lukaveckých
brigádníků. Na její stavbě odpracovali 5.480 hodin. Od „Jednoty“ ji koupil soukromý
vlastník z Bělohradu a proměnil ji v prosperující samoobsluhu. Vinou v Hořicích nově vzniklé
konkurence v podobě supermarketu však tržby klesaly, proto se majitel rozhodl prodat
objekt naší obci, a ta prodejnu pronajímá.
Současný nájemce bohužel k 31. 8. 2008 ukončuje činnost. Víte-li o někom, kdo by o
tuto prodejnu měl zájem, dejte nám prosím na OÚ vědět. Děkujeme.

Invaze klíšťat začala, pozor na borreliózu
Symptomy borreliózy:Typickým příznakem je pomalu se šířící červená skvrna, která se objeví v místě přisátí
klíštěte. Skvrna se kruhově zvětšuje a bývá větší než 5 cm. Může se vytvořit během několika dní po přisátí
klíštěte, ale také až za několik týdnů. Častým příznakem může být také horečka, třesavka, bolesti ve svalech,
únava jako při chřipce.

I když královéhradecký kraj nepatří už dlouhodobě k regionům s nejvyšším výskytem
klíšťat, také zde je trend onemocnění zvýšený, letos již máme prokázaných šest případů
borreliózy. Ovšem teprve zhruba od dubna začíná jejich období. Navíc každé onemocnění
má svou inkubační dobu. Nárůst počtu nemocných proto se teprve očekává.
Zároveň dávno neplatí, že klíšťata nehrozí ve vyšších nadmořských výškách. Už jsme
je zaznamenali i nad osmi sty metry.
Objevují se na zastíněných loukách, kolem cest, kde nesvítí slunce. To nemají klíšťa
ta ráda, utíkají před ním. Naopak se méně vyskytují v jehličnatých porostech.
Jako „babskou radu“ proti přisátí klíšťat doporučují hygienici užívání B komplexu,
jehož přítomnost v potu člověka klíšťata nesnášejí. A co je nejdůležitější – nezapomenout
se vždy po výletu pečlivě prohlédnout.

Společenská kronika:
Blahopřejeme všem oslavencům v tomto měsíci a přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti!
Vzpomínáme…na paní Blaženu Dubcovou, která nás 11. 6. 2008 opustila.
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Sportovní a kulturní akce v blízkém okolí:
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Vyhlašujeme dětskou soutěž o nejkrásnější obrázek na téma: Náš Lukavec.
Obrázky prosíme označené celým jménem, adresou, věkem na zadní straně odevzdat
na OÚ či do poštovní schránky na OÚ nejpozději do 5. září 2008.
Vítěz bude odměněn věcným a sladkým dárkem. Obrázek bude zveřejněn
v příštích Listech.

společnost FBS Flosman s.r.o.
rozšířila nabízené služby o servis a opravy PC
NONSTOP servis na mobilu: 602 611 925
Vycházeli jsme z našich vlastních zkušeností, neboť i my jsme okusili,
jaké to je, když v neočekávanou dobu přestane fungovat tiskárna, počítač
či síť. Všechny tyto stavy mají neblahý dopad na využívání počítače k práci či zábavě.
Nejdůležitější je prevence v oblasti zabezpečení, protože téměř všechny pády výpočetní techniky jsou
zaviněny škodlivým softwarem, který se bez Vašeho vědomí usadí v počítači a buď okamžitě nebo po nějaké
době vykoná přesně to, k čemu byl vyroben — destrukci systému. Další důležitým prvkem ovlivňující
funkčnost počítačů je jejich obsluha, neboť i ta může, byť nechtěně, za určitých okolností, způsobit pád
systému.

UPOZORNĚNÍ:
Do konce měsíce června by měly být zaplaceny všechny poplatky (psi, odpady, Dobeš – voda)!

CITÁT NA LÉTO:
Vděčnost se opírá především o paměť, která je příslovečně krátká!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Lukavec č. p. 120
508 01 Hořice
tel./fax: 493 621 791
internetové stránky: www.lukavec.eu
e-mail : obec@lukavec.eu; mistostarosta.lukavec@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na LL se podíleli: Bohumil Flosman, Jaroslava Kazdová, Ilona Menclová a Milada Veverová
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