Lukavecké

LISTY
září - říjen 2008
ZDARMA

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 (podepsané), nám můžete
zanechat na Obecním úřadě ve schránce nebo na
e-mailové adrese: obec@lukavec.eu;
mistostarosta.lukavec@seznam.cz

Rádi bychom reagovali na Vaše dotazy, ale anonymům odpovídat nebudeme! Není slušné se nepodepsat a
proto adekvátní reakcí je naše mlčení!!

Smutné pozastavení….
Naši spoluobčané by měli mít ohledy na druhé. Kontejner na komunální odpad, který byl určen pro
domácnosti byl využit pro části starých aut či biodpadu (zemina, tráva apod.).
S tímto přístupem zvažujeme, že se již kontejner zajišťovat nebude, když není využíván k účelům,
pro který byl objednán.

Zprávy ze zastupitelstva:
 Hospoda byla pronajata manželům Kotasovým z Lukavce. Otevřeno je prozatimně ve
středu, pátek – neděle od 18 hod.
 V Černíně a na Pasekách je prováděna rekonstrukce veřejného osvětlení za cca
80 000, Proběhlo výběrové řízení pro výstavbu vodovodu, vyhrála to firma OBIS z Nové
Paky. Předpokládané náklady: 17 mil. Kč bez přípojek.
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Z historie naší obce – díl 7. z nekonečné řady o naší minulosti, co je
nutné si připomínat aneb kdo nezná dějiny nemá být na co hrdý:
Kostel
Lukavec nemá svůj kostel, byl „přifařen“ původně k Byšičkám, ke vsi Byšice. Ta byla
připomínána r. 1267, po ní se nazývali vladykové z Byšic – 1360 Jindřich a Vilímek, roku 1406 Kunc
z Byšic.
Ves v 15. století zanikla, a tak zde stojí kostelík Petra a Pavla na krásném návrší vysokém
335 m n. m., sám uprostřed hřbitůvku, kde Lukavečtí pohřbívají své zemřelé i dnes.
O zániku vsi Byšice panuje několik verzí, ale všechny jsou opředeny tajemstvím. Jedna verze
říká, že vesnička zanikla za husitských válek, když Jan Žižka táhl z Hostinného přes Byšičky na
Mlázovice. Jiná tvrdí, že vyhořela v době třicetileté války a ta zase další praví, že z neúrodné
bažinaté lokality, kde se šířily nemoci, se obyvatelé odstěhovali a ves zpustla.
Podoba kostela se vyvíjela od románské přes gotickou přístavbu kněžiště, lodě až po
připojení čtyřboké věže r. 1850. Známý byl i byšičský poustevník Augustin Hoření, jehož dílem byla
stará křížová cesta. Kostel není v optimálním stavu, vyžaduje opravy. Střecha byla opravena r.
1980, o osm let později bylo přikročeno k opravě věže, na níž se zdarma podíleli i Lukaváci, ale i lidé
z dalších obcí okolo této půvabné dominanty. Zásluhu na záchraně kostelíka má tehdejší
bělohradský farář, nynější světící biskup královéhradecký, Josef Kajnek, který práce organizoval,
sháněl finance, materiál a neváhal sám přiložit ruku k dílu. O tento kostel se staral také pan děkan
Mokrý a pan vikář Pavel Szumilas, kteří působili v Bělohradě.
U bočního vchodu do kostela je při zdi v zemi křemenitý kámen, v němž jsou až nápadně
znatelné dolíky, jakoby vytlačené dlouhým klečením. O tomto kameni vypráví místní pověst, že
svatý Petr, patron kostela, se snažil svými modlitbami odvrátit pohromu za nezřízený a bezbožný
život vesničanů, ale marně. Pohromy byl ušetřen jen kostelík a tento kámen.
Na hřbitůvku odpočívá mnoho lukaveckých sousedů, ale také hudební skladatel a dirigent
Karel Moor a spisovatelka Leontýna Mašínová.
Ke kostelíku se údajně vztahuje motiv básně „Svatební košile“ ze známé „Kytice z pověstí
národních“ spisovatele Karla Jaromíra Erbena, miletínského rodáka.
V roce 2000 natáčela Česká televize Ostrava v kulisách půvabných Byšiček pohádkový
seriál na motivy knihy Evy Hudečkové „O ztracené lásce“. Režisérem pohádky byl Viktor Polesný.
Roli v jednom z dílů dostala i lukavecká sousedka paní A. Černá.
Na Velký pátek v roce 2002 byla posvěcena obnovená křížová cesta na stráni kolem kostela.
Byšička ožívají o pouti, kdy se koná mše, a v poslední době i o svatbách.
Kolem Byšiček si může vnímavý turista projít část naučné stezky „Po stopách K. V. Raise“.
V každé roční době můžeme obdivovat krásnou přírodu a kouzelnou atmosféru tohoto místa
opakovaných návratů.

Společenská kronika:
Blahopřejeme všem oslavencům v tomto měsíci a přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti!
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Sportovní a kulturní akce v blízkém okolí:

Dne 27. 10. 2008 od 18.30 hodin se koná
vzpomínkový večer na Obecním úřadě
k 90. výročí vzniku samostatného československého státu
a průvod k položení věnce k pomníku padlých (lampiony vítány).

Dne 7. 11. 2008 ve 14 hodin
bude na Obecním úřadě VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ!

Oznámení:
o konání voleb do zastupitelstva kraje v obci Lukavec u Hořic
Volby se konají:
V pátek 17. 10. 2008 od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 18. 10. 2008
od 8.00 – 14.00 hod. ve volební místnosti na obecním úřadě v Lukavci.

Informace:
Od úterý 2. 9. 2008 je zajištěn prodej potravin pojízdnou prodejnou.
Dle dohody bude jezdit 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek v 11 hodin.
UPOZORNĚNÍ:
V sobotu dne 25. 10. 2008 bude proveden SVOZ nebezpečných složek komunálního
odpadu.
Místo stání je na hřišti u koupaliště. Čas příjezdu je 9:55 h. a čas odjezdu je v 10.10 h.
(např.: oleje, barvy, rozpouštědla, kyseliny, chemikálie, léky, akumulátory, ledničky, televizory, atd.)
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Vyhlašujeme vítěze dětské soutěže o nejkrásnější obrázek na téma:
Náš Lukavec.

Kateřina Lingová, Lukavec 35, 6 let

Vojta Kuneš, Lukavec 41, 5 let

VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME!!!

Vítězové budou odměněni věcným a sladkým dárkem na Drakiádě 19.10.08!

CITÁT NA PODZIM:
Vlast nemůže existovat bez svobody,
svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.
[Rousseau

Jean Jacques]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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