Zpravodaj obce
Lukavec u Hořic
Říjen 2011

ZDARMA

Sdělení obecního úřadu
Vodovod
Základní informace:
-

vodovod má cca 70 přípojek

-

kolaudace vodovodu proběhla v září 2011

-

plánované spuštění ostrého provozu: od 1. ledna 2012

Před spuštěním ostrého provozu bude se všemi majiteli vodovodní přípojky uzavřena „Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu v obci
Lukavec“ (znění smlouvy bude k nahlédnutí na webových stránkách obce). Za tímto účelem budete navštíveni pověřeným zástupcem obecního
úřadu během prosince. Ten současně provede odečet stávajícího stavu vodoměru, který bude počátečním stavem pro ostrý provoz. Ţádáme Vás
proto o součinnost a vpuštění zástupce obce na Váš pozemek/do Vašeho domu.
Odečet vodoměru bude dále slouţit jako podklad pro fakturaci za vodu, která byla Vaší domácností vyčerpána v rámci zkušebního provozu a která
bude zpoplatněna částkou 5,- Kč/m3, jak bylo jiţ dříve odsouhlaseno zastupitelstvem obce.
Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně provozu vodovodu, neváhejte nám je sdělit na níţe uvedené e-maily nebo do schránky na
obecním úřadu.

Pronájem hospody
Současní nájemci hospody Lenka a Petr Kotasovi podali výpověď z nájmu restaurace ke dni 31. října 2011. Zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe bude
restaurace pronajata opět od 1. listopadu 2011. Byl proto zveřejněn záměr o pronájmu restaurace Lucerna a na veřejné schůzi zastupitelstva obce,
která se bude konat v říjnu, bude vybrán nový nájemce. Termín pro podání přihlášek byl do 15. října 2011.
Současným nájemcům bychom rádi poděkovali za provozování restaurace a za všechny moţné akce (Vinobraní, Moravské večery s cimbálovkou,
Hry bez hranic, Neckyády apod.), které pořádali v restauraci nebo na koupališti pro pobavení nejen našich občanů a které si získaly své příznivce
i za hranicemi naší obce.

Oprava vodovodu v Dobši
V září byla provedena oprava většího rozsahu na vodovodu v Dobši. Bylo třeba opravit vodovod na dvou místech (u skladu AMK a v zatáčce naproti
pomníku), kde docházelo k únikům vody.

Oprava poškozené kanalizace
Na začátku října proběhne oprava poškozené kanalizace v louce naproti restauraci Lucerna. Bude vyměněna betonová trubka, která je rozjezděná
od těţké mechanizace a dochází zde k vytékání splaškových vod do louky.

Obchod potravin
Od 13. srpna 2011 je po delší době opět otevřen v naší obci obchod potravin a doplňkového sortimentu novým nájemcem panem Adamem
Šťovíčkem. Jsme velmi rádi, ţe po delší odmlce můţeme našim občanům opět tuto sluţbu nabídnout. Věříme, ţe lukavečtí občané, chalupáři
i návštěvníci naší obce budou obchodu vyuţívat v co nejhojnější míře a tak se nám podaří udrţet jej v provozu.

Známky pro psy
Na obecním úřadu jsou jiţ k vyzvednutí známky pro psy za poplatek 12,- Kč/ks. Komu tedy nemá známku pro svého psa/psy, nechť si ji vyzvedne
na obecním úřadě.

Kontejner na plasty před obchodem
Od úterý 11. října je před obchodem nově umístěn kontejner na plasty. Igelitové pytle jsou i nadále k dispozici na obecním úřadě, avšak od nového
roku bude pozměněn reţim jejich výdeje – o nových podmínkách budete včas informováni.

Veřejně prospěšné práce
Od dubna do září vykonával pro naši obec veřejně prospěšné práce pan Miroslav Šimek, občan Lukavce. Mzda pana Šimka byla hrazena Úřadem
práce. Jak jste si mnozí mohli všimnout, během celého léta se staral o všechny travnaté plochy v obci, dále o obecní parčíky, chodníky a další
prostory obce. Vykonával také další činnosti jako různé opravy a údrţbu obecního majetku.

Vítání občánků
V sobotu 12. listopadu odpoledne se bude konat vítání nových lukaveckých občánků. Akce se bude konat v budově bývalé školy.

Okénko do historie
28. říjen 1988
Den 28. října byl při kulatém výročí 70 let vyhlášení samostatné Československé republiky uznán poprvé od německé okupace státním svátkem.
Naše děti, které se narodily po roce 1945, se ve škole mnoho nedověděly o tomto významném dni pro Čechy a Slováky, ani o státnících, kteří se
tehdy přičinili o vznik samostatného státu po 300 letech područí v Rakousko-Uherské říši. A rodiče těchto dětí, pamětníci, by jim nadobro popletli
hlavy, kdyby jim to připomněli. Vţdyť ve škole se učily něco zcela jiného.

(Článek převzat z almanachu vydaného k 2. sjezdu rodáků, r. 1990)

Pro poučení i pobavení
Pouštění draka
Je podzim – čas pouštění draků. Drak je létající zařízení těţší neţ vzduch spojené lankem se zemí, které
se ve vzduchu udrţuje bez vlastního pohonu, pouze na základě aerodynamických sil. Draci jsou
nejčastěji vyrobeni z papíru, plastu nebo tkanin, ale mohou být vlastně z čehokoli, pokud vytvoříte
dostatečnou plochu, do které se můţe opřít vítr.
Drak se drţí v povětří díky dynamickému vztlaku – tedy proudění vzduchu podél nakloněné roviny.
Vzhledem k tomu, ţe na rozdíl od např. bezmotorových letadel je drak většinou upoután na jednom
místě vůči zemskému povrchu, je k jeho udrţení ve vzduchu zapotřebí větru.
Podzimní pouštění draků má v Česku zhruba pětisetletou tradici. Skutečný původ však mají draci v Číně
asi před 2200 lety. Odtud pronikli do Japonska, kde je začali stavět o 1000 let později.
V Orientu, především v Číně, byly draci často vypouštěni během náboţenských slavností. Většinou byly konstruovány v podobě různých bájných
stvoření - draků, hadů a ryb - a jejich vypouštění na oblohu mělo symbolický význam. Draci v Asii měli, především v minulosti, dokonce pracovní
uţití. Nad rýţovými poli totiţ plnili roli strašáků ptáků. Historie zmiňuje dokonce i případy, kdy je pouţili vojáci. Svou zlatou éru zaţily v druhé
polovině devatenáctého století. Před první světovou válkou se je armáda snaţila zdokonalit pro výzvědné účely a speciálně upravené draky dokázaly
dokonce nést lidskou posádku. V době před rozvojem modernějších typů letadel byly draci vyuţívání také v meteorologii. Před vysláním prvních
meteorologických druţic se pouţívalo meteorologických draků, které stoupaly do značných výšek.
Jednoduší typy draků dnes slouţí především k zábavě, jako hračky – jednoduché letecké modely, vedené lanem (či lanky) nataţeným ze země.
Vlastnoručně vyrobení draci v poslední době začínají být vytlačování kupovanými, technicky vyspělejšími typy, které jsou do značné míry řiditelné a
s nimiţ je moţné zvládat i sloţitější akrobatické kousky. Technické zvládnutí letu a estetické kvality draka jsou dvěma hlavními disciplínami, které se
hodnotí v soutěţích, obvykle nazývaných „drakyády“.
Úzce souvisejícím sportem je také tzv. powerkiting, neboli jízda za drakem. Slovo kiting je vlastně anglickým pojmem pro pouštění draka, často se
však uţívá pro označení zvláštní disciplíny, kdy se člověk nechá drakem (speciálního paraglidingového typu) táhnout na surfu, skateboardu či
snowboardu.
Základní typy draků:
•
Plochý drak: psaníčko, hvězda, baba, diamant – tradiční české typy draků. Konstrukce většinou sestává ze zkříţených proutků, potaţených
papírem či plátnem, na které je připevněn ocas s fáborky.
•

Akrobatický drak – různé sofistikované druhy draků, připomínajících malé rogalo.

•

Paraglidingový (taţný) drak – drak podobný paraglidingovému křídlu, pouţívá se zejména pro jízdu na surfu či snowboardu.

•

Krabicový drak – sloţitější typy draků v nejjednodušší podobě sestávající ze dvou spojených čtyřstěnných papírových komor.

•
Čínský drak – v Číně jako pravlasti draků existuje mnoho typů a odrůd draků. Tradiční model se obvykle odvozuje od trubice z
bambusových kruhů potaţených papírem, nebo má tvar papírového pytle, připevněného na lehkou bambusovou konstrukci.

(zdroj:Wikipedie)

Nebezpečí při pálení PET-lahví
Se začátkem topné sezóny se v naší obci vţdy v podvečer zhorší stav ovzduší. I laik pozná při nadechnutí „zdravého venkovského vzduchu“, ţe mu
jde o zdraví a ţe nebezpečné látky se linou z několika komínů v různých částech vesnice. Je potřeba připomínat, ţe plasty (PET-láhve, mikrotenové
sáčky apod.) se podle zákona nesmějí pálit v běţném kotli či kamnech. V naší obci se jich mohou občané zbavit snadno a zdarma sbíráním do
odpadových pytlů, které lze vyzvednout na obecním úřadě. Chraňme své zdraví a zdraví dětí alespoň tím, co je v našich silách. Zde uvádíme
odpověď na náš dotaz u renomovaného odborníka:
Dobrý den, jaké přesně látky vznikají při pálení PET-lahví a jaká je jejich nebezpečnost?

Dobrý den,
jak jistě víte, zbavovat se plastů jejich pálením je obecně velmi nevhodné a škodlivé (kromě toho pálení odpadů je nezákonné). Spektrum a
nebezpečnost spalin se však výrazně liší podle toho, o jaký plast se konkrétně jedná a kde a při jaké teplotě se plasty pálí. Ve spalovnách (jakkoliv
nejsou ideálním způsobem zneškodňování odpadů) je při hoření docilováno vysoké teploty a plyny vznikající hořením jsou následně nákladně
čištěny, neţ vyletí z komínu do ovzduší. Při dokonalém spalování PET (polyetylen-tereftalátu), který je plastem obsahujícím v molekule pouze uhlík,
vodík a kyslík, vzniká pouze oxid uhličitý a voda.
Problém je, ţe v domácích kamnech a kotlích takového ideálního spalování nedosáhneme a plasty v sobě na rozdíl od suchého dřeva nemají
mnoţství pórů, takţe přístup kyslíku při hoření je v případě plastů včetně PET mnohem horší. Díky tomu jsou z hlediska pálení plastů nejméně
škodlivé tenké nebarevné mikrotenové sáčky, u kterých je moţno v pořádném neskomírajícím ohni docílit téměř dokonalého spalování. PET-láhve
jsou silnější a snadno vzniká větší mnoţství a spektrum škodlivin.
Těmito škodlivinami při hoření za obvyklých domácích podmínek se zabývala studie A. N. Garcíi v roce 2003:
•
73 % obsaţeného uhlíku bylo spáleno na jeho oxidy, ale z toho přes 13 % na jedovatý oxid uhelnatý (váţe se na červené krvinky místo
kyslíku).
•
15,6 % plynů vzniklých hořením pak byly těkavé uhlovodíky (metan, ethen, toluen, karcinogenní benzen aj.)
•
2,9 % tvořily PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky), z nichţ většina působí negativně na zdraví organismů (např. silně karcinogenní –
rakovinotvorný benz(a)pyren vzniká v mnoţství 30 mg na 1 kg spálených PET).
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Pozvánka na připravované akce
Moravský večer s cimbálovkou
Hostinec Lucerna srdečně zve na v pořadí jiţ třetí Moravský večer s cimbálovkou. Akce se koná v sobotu
22.10.2011 od 20:00 v sále Lucerny. K dobré náladě bude hrát po loňském úspěšném vystoupení jiţ podruhé
Cimbálová muzika sourozenců Osičkových z Velkých Bílovic (jiţní Morava), od vinařů z téţe obce bude moţné
okoštovat výborná vína, medoviny a burčák. Kdo nerad víno, ten můţe na zdraví připít moravským pivem
(Radegast, Černá hora) nebo valašskou slivovicí. Pro hladové hosty budou připraveny moravské dobroty jako
kyselica, halušky, frgále (valašské koláče), škvarková pomazánka, pagáčky, tvarůţky atd. Vstupné je 95,- Kč,
vzdálenější hosté mohou od 1:00 hod. ráno vyuţít rozvoz do Hořic nebo Lázní Bělohrad za 90,- Kč za auto
(max. 4 cestující). Rezervace míst telefonicky na 608 828 622 nebo emailem na selenka@centrum.cz.

Drakyáda
Zveme děti i s rodiči v sobotu dne 29. října 2011 na Drakyádu. Draci se budou pouštět (pokud bude foukat vítr) na louce za
koupalištěm (té horní nad cestou). Prezentace soutěţících bude probíhat od 14:00 hodin, samotné lety pak od 14:30.
Hodnotit se bude v kategoriích Krasavec (drak musí být domácí výroby), Letec (nejvyšší a nejdelší vzlet), Vozembouch. Pro
všechny účastníky drakyády jsou připraveny drobné ceny. V případě nepřízně počasí (déšť, trakaře apod.) se akce konat
nebude.

Vzpomínkový večer
Dne 27.10 v 18:00 hodin se koná vzpomínkový večer u příleţitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Setkání se uskuteční na
obecním úřadě a poté se účastníci přemístí k pomníku padlých. Lampiony vítány.

Dopoledne pro maminky s malými dětmi
Zveme na pravidelná středeční dopoledne pro maminky s malými dětmi, která probíhají v budově bývalé školy. Náplní je společné cvičení maminek
a dětí, zpívání s pohybovými aktivitami, nepravidelně dílny – vše záleţí na domluvě a věkovém sloţení dětí. S sebou si vezměte přezůvky, svačinku
a pití, případně hračky, které uţ doma zahálejí a mohly by se hodit, po domluvě suroviny na dílny. Aktivity začínají vţdy ve středu v 9:30 hodin
a trvají cca hodinu a půl. Vede Mgr. Kateřina Janoušková, telefon 776 552 204.

Dramatický kroužek
Manţelé Alexandra a Václav Novotný by rádi zaloţili a vedli v Lukavci dramatický krouţek pro děti. Zájemci o tento krouţek se mohou přihlásit
na telefonním čísle 607 989 041 nebo na obecním úřadě (přihlášku je moţno stáhnout z obecních webových stránek). Úvodní schůzka proběhne ve
středu 26.10.2011 od 17:00 v bývalé škole.

Výměnný bazar použitého oblečení
Výměnný bazar pouţitého oblečení (KUS za KUS) se bude konat v sobotu 19. listopadu od 9:00 do 16:00 hodin v budově bývalé školy v Lukavci.
Jedná se o bazar oblečení – dětské, dámské a pánské (tzn. ne boty, bytový textil, apod.). Vybrané oblečení se nebude vracet, ale bude odevzdáno
na charitu – diakonie Broumov. Těšíme se na Vás! Přijďte si pořídit nové oblečení bez jediné koruny a pozvěte i své přátele. Podpoříte dobrou věc!

Kontakty obecního úřadu pro občany, úřední hodiny
Ptejte se starosty na cokoliv, co Vás zajímá:
Nabízíme Vám prostor pro Vaše dotazy, připomínky, nápady apod. Na Vaše dotazy bude odpovídat starosta, případně místostarostka obce, reakce
budou zveřejněny v příštím vydání lukaveckého zpravodaje. Dotazy/připomínky nám můţete vhazovat do schránky umístěné na obecním úřadě
nebo je zasílejte na obec@lukavec.eu, případně přímo starostovi na starosta@lukavec.eu.

Kontaktní informace
Obecní úřad
Email: obec@lukavec.eu
Pevná telefonní linka: 493 621 791

Starosta obce (p. David Hladík)
Email: starosta@lukavec.eu
Mobil: 603 840 927

Místostarostka obce (p. Jaroslava Kazdová)
Mobil: 724 180 885

Úřední hodiny OÚ: Středa 15:00 – 17:00.
Obecní webové stránky: www.lukavec.eu

, Marie Nosková
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