Lukavecké

LISTY
listopad 2009
ZDARMA

Milí Lukaváci,
po téměř půlroční pauze se Vám opět dostávají do rukou Lukavecké listy. Věříme, že pro
Vás budou i nadále zdrojem informací o dění v naší obci. Pauza ve vydávání Lukaveckých
listů byla způsobena odchodem hlavní redaktorky paní Milady Vaňkové (dříve Veverové) z
redakce. Tímto Miladě velice děkujeme za čas, práci a úsilí, které věnovala vydávání
lukaveckého periodika.

Distribuce Lukaveckých listů
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při distribuci listů, která je pro nás dosti časově
náročná. Velmi bychom uvítali, kdyby se nám přihlásil někdo, kdo by byl ochoten nám
s roznáškou Lukaveckých listů pomoci, ať už všech výtisků, nebo aspoň v určité části obce.
Ozvat se nám můžete na kontakty uvedené na konci Listů.
Nově Vám nabízíme možnost zasílat Lukavecké listy přímo do Vašich e-mailových
schránek. Pokud byste měli zájem o tento způsob doručení, prosím sdělte nám to rovněž
na kontakty uvedené na konci tohoto vydání.
Stane-li se Vám, že se k Vám listy nedostanou ať už z jakýchkoli důvodů, neváhejte se
ozvat či vzkázat, abychom to mohli napravit.

Starší vydání Lukaveckých listů
Starší čísla Lukaveckých listů (všechna, která se nám podaří dohledat) budou postupně
zveřejňována na obecním webu www.lukavec.eu
ve formátu PDF. K přečtení je nutno mít v počítači nainstalován prohlížeč PDF souborů,
například Adobe Reader (bude zdarma ke stažení také na obecním webu).
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Zprávy z Obecního úřadu Lukavec
Zpráva o průběhu stavby vodovodu
Do současné doby byl vybudován vodojem v hrubé stavbě, propojení mezi vodojemem
a prameništěm (výtlak, elektrická přípojka, signalizace) a cca 90% zásobovacích řadů. Zbývá
vybudovat bunkr nad vrtem, příjezdové komunikace, technologii vodojemu a zbývající část
zásobovacích řadů.

Oprava budovy bývalé školy
Budova bývalé školy dostala novou střechu a dveře, bylo také zrekonstruováno sociální zařízení.

Zvýšení daně z nemovitosti
Podle zákona č. 362/2009 Sb. se zvyšuje daň z nemovitosti, a to následovně:
- zdvojnásobují se sazby daně z pozemků uvedených v § 6, odst. 2, zákona č. 338/1992 Sb.
o dani z nemovitostí, tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy.
Toto zvýšení se nevztahuje na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé
travní porosty, lesy a rybníky.
-

zdvojnásobují se základní sazby daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní
podnikatelskou činnost uvedených v § 11, odst. 1, písm. d), bod 3 zákona č. 338/1992.
Sb. o dani z nemovitostí.

Pokud u Vás (poplatníků) nedošlo k jiným změnám rozhodným pro daňovou povinnost,
nemusíte zvýšení sazeb oznamovat v daňovém přiznání. Vyměření daně je v tomto případě
povinností místně příslušných správců daně, kteří Vám daň vyměří v nové výši a výsledek Vám
sdělí platebními výměry.
Každá obec má možnost nad rámec stanovený zákonem dále zvýšit daň z nemovitosti obecně
závaznou vyhláškou. Naše obec této možnosti nevyužila.

Známky na popelnice
Od 1.12.2009 se budou na Obecním úřadě v Lukavci prodávat známky na popelnice pro rok
2010. Poplatky za svoz odpadu obec pro příští rok nezvyšuje, tzn. sazby zůstávají stejné jako
letos:
12 svozů/rok .......... 720,- Kč
26 svozů/rok .............. 1 105,- Kč
42 svozů/rok .............. 1 542,- Kč
52 svozů/rok .............. 1 805,- Kč
pytle A.S.A. .............. 60,- Kč/ks

Odstraňování sněhu z chodníků v zimním období
Obec tímto žádá všechny občany,
ZDA
PŘED

BY

MOHLI

SVÝMI

ODSTRAŇOVAT

NEMOVITOSTMI

,

V ZIMNÍM
JAK

ČINILI

OBDOBÍ

SNÍH

D O P O S U D.

Z

CH O D N Í K Ů

Rozpočet obce je velmi napjatý a bohužel se v něm nenajdou finanční prostředky na to,
abychom si tuto službu mohli zaplatit. Na „oplátku“ za to obec nevyužila možnosti zvýšit daň
z nemovitosti nad rámec stanovený zákonem a také nezvyšuje poplatky za svoz odpadů pro příští
rok.
2

Děkovný dopis z Diakonie Broumov

Centrum sociálních služeb Broumov nám zaslalo níže uvedený děkovný dopis a požádalo o zveřejnění
v našich Listech…

Z historie a kronik
Listopad v Lukavci před 20 lety
17. listopadu 1989 se kolem 20. hodiny objevila na severní obloze rozsáhlá
polární záře. Červená obloha po celé šíři severu střídavě bledla a
rozsvěcovala se a z ní vyšlehovaly světelné pruhy vysoko na oblohu.
Pozorovalo ji jen několik Lukaváků, takže se jí nevěnovala velká pozornost
(kronikářce paní Nožičkové ji popsal Jan Nosek ml.). Později byla polární
záře zdokumentována i na jiných místech naší země v tisku.
Vzápětí však tento zážitek zastínil rychlý sled událostí Sametové revoluce. Lidé s napětím,
s obavami i s nadšením sledovali události v Praze prostřednictvím rozhlasu, televize i očitých
svědků. Symbolického zvonění klíči se naši občané zúčastnili při generální stávce 27. listopadu na
hořickém náměstí, kde byla hlava na hlavě. Vedle projevů, které všichni rádi vyslechli (na rozdíl
od projevů v totalitě), náměstím hřímala slavnostní recitace Nerudovy básně „Jen dál“ v podání
pana Ladislava Dostála.
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Dne 29. prosince 1989 po zvolení Václava Havla prezidentem svobodné republiky byla po
předchozí schůzi občanů zasazena na prostranství vedle budovy úřadu „Lípa svobody“. I přes
mrazivé počasí vládla hřejivá nálada. Akce se zúčastnila řada občanů. Čestnou stráž drželi hasiči
a sbor lukaveckých dětí zpíval písně o svobodě za doprovodu houslí a kytary. (Vzpomínáte?
„Svoboda je svoboda, bez té nelze žít, tu nám žádný neprodá, pro tu budeme se bít. A když jsme
ji vydobyli, snad že najdem tolik síly pro ni jenom žít. Pak ji budem věčně mít.“). Do vykopané
jámy pod kořeny lípy byla vložena schránka se svědectvím o době dalším generacím Lukaváků.
Kámen se zlaceným nápisem dodala firma KYNO (Kynčl, Novotný) z Nedaříže. Lípa i aktéři okusili
šampaňské. Opravdu to tenkrát byla veselá revoluce.
Rovněž posezení v Lucerně bylo ve znamení volného vydechnutí z pádu starého režimu. Lidé
zpívali a mlsali perníčky s cukrovým nápisem PF 1990 a iniciálami OF (Občanské fórum – to bylo
tenkrát první demokratické hnutí, předchůdce dalších demokratických stran).
Pamětníci, jistě máte své konkrétní zážitky z této doby před 20 lety v Lukavci. Můžete toto naše
připomenutí doplnit. Napište, přijďte vyprávět. Vaše vzpomínky by se staly přílohou lukavecké
kroniky.

Mon

Stalo se …
Halloweenská party pro děti i dospělé
V sobotu 7. listopadu 2009 odpoledne se v restauraci LUCERNA konala strašidelná
Halloweenská party pro děti, na které nechyběl žádný z tradičních halloweenských
zvyků, jako jsou dýně, speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř (tzv. Jack-o'-Lantern),
dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci. Většina dětí
dorazila v krásných strašidelných maskách, z nichž byly během večera odbornou porotou
vybrány a odměněny ty nejhezčí. Zahráli jsme si a zasoutěžili, a když padla opravdová tma, došlo
na překvapení, kterým bylo vypouštění létajících lampionů štěstí.
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Večer se pak konala Halloweenská party pro dospělé. I zde se soutěžilo a odměňovaly se
nejkrásnější masky.

Více fotografií najdete k prohlédnutí na webech hostince Lucerna
http://lucerna.krtkovo.eu nebo http://www.facebook.com/lucerna.lukavec
Halloween je svátek, který se slaví 31. října především v anglicky mluvících zemích; v Česku se
Halloween moc neslaví. Původní název byl Hallowe'en zkratka z anglického All-hallow-even (Doslova:
Předvečer / vigilie všech svatých / první nešpory), Halloween vychází původně z pohanského (keltského)
svátku Samhain - pohanského nového roku (konce pohanského léta). Užívá se také název předvečer
svátku Všech svatých. Pravděpodobně má i návaznost na křesťanský svátek Všech svatých.
Pár slov o lampionech štěstí
Lampiony štěstí (nebo také lampiony přání) pocházejí z Thajska. Jsou to
malé horkovzdušné balony vyrobené z bambusu a rýžového papíru. Po
zapálení voskového hořáku plamen ohřívá vzduch uvnitř lampionu, který se
pak vznese do výšky až několika set metrů a vytvoří magický světelný efekt.
Jelikož je světlo z lampionů vidět na kilometry daleko, byly celá staletí
používány pro vojenské účely jako signalizační zařízení. Poté se rozšířily mezi
běžné obyvatelstvo k náboženským a rituálním účelům. V dnešní době se
z lampionů štěstí stává hit nejrůznějších oslav a slavnostních příležitostí.
Říká se, že tyto lampiony splní přání, které si na ně napíšete, a odnesou
s sebou zlé duchy a neštěstí.

Připravované akce
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Mikulášská besídka

V neděli 6. prosince 2009 od 15,00 se bude konat v restauraci Lucerna Mikulášská besídka se
soutěžemi, hrami, příchodem Mikuláše, čerta, anděla a nadílkou. Srdečně tedy zveme všechny
děti i s rodiči.

Po skončení besídky v 18:00 hodin proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu
naproti budově bývalé školy.
Zveme srdečně nejen děti, ale i dospělé!!!!

Předsilvestrovské posezení
Jako každý rok i letos se 30. prosince večer bude konat v restauraci LUCERNA předsilvestrovské
posezení se soutěžemi a živou hudbou (Kabanos).
Vítání občánků
V sobotu 16. ledna 2010 v 15:00 hodin se bude konat vítání nových občánků, a to:
Karolíny Gáplovské

Tadeáše Pance

Ondřeje Kameníka

Daniela Mentla

Matyáše Mudrocha

Matěje Parkose

Rodiče výše uvedených občánků včas obdrží oficiální pozvánky. Na této slavnosti jste vítáni.

Inzerce občanů
Prodej medu 90,-/kg. Vladimír Suchý, Lukavec 52.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Lukavec
internetové stránky: www.lukavec.eu
e-mail: obec@lukavec.eu;
e-mail Lukavecké listy: menclova@karbox.cz, kotas.petr@gmail.com, noskova@ghorice.cz
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