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Úvodník starosty obce
Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
velice si vážím a je pro mne velkou ctí, že Vám mohu poděkovat za účast ve volbách a za Vaše hlasy pro nově
zvolené členy Zastupitelstva obce Lukavec. V této chvíli chci poděkovat i kolegům zastupitelům za moje zvolení
do funkce starosty naší obce.
Rád bych Vás nyní ve stručnosti seznámil, co čeká, dle mého názoru, naši obec ve volebním období, do
kterého právě vstupujeme. Úkolů, které nás čekají, je celá dlouhá řada a není možné je nyní všechny
jmenovat. Zastavím se tedy jen u některých z nich:
Před dokončením je především vodovod
Ze stavebního hlediska je potřeba dokončit okruh přes Trhovku včetně přípojek (rozpočet s touto investicí počítá). Z provozního hlediska je třeba
přejít ze zkušebního provozu na trvalý provoz. To znamená, že obec bude provozovatelem (nechceme najímat firmu, neboť si myslíme, že budeme
levnější). Vodovodem se ale musíme zabývat dále, protože máme ještě další části obce (Černín a Dobeš).
Kanalizace
V souvislosti s vodovodem se musí vybudovat další část kanalizace na Trhovce (rozpočet s touto investicí počítá).
Obě tyto investice by měly být hotovy do konce června 2011.
Dokončení zasíťování pozemků na Trhovce a přístupová cesta
Aby byly pozemky prodejné za vyhlášenou cenu, musí se dokončit uvedené investice. U přístupové cesty alespoň první podkladová část (aby se
finální asfaltový povrch nezničil při budování domků).
Úklid sněhu, úklid obce
Z přístupových cest budeme uklízet sníh jako v minulosti. Rádi bychom však začali uklízet obec a zejména chodníky pomocí zakoupené techniky.
V letošním roce se zatím nepodařilo zakoupit odpovídající stroj. Prosíme tedy naše spoluobčany, aby nám pomohli s úklidem vlastními silami.
Tříděný odpad
Od roku 2011 bychom rádi přešli na systém tříděného odpadu. Jsme jedna z posledních obcí, které odpad netřídí. Vlastně někteří občané třídí
a obec koná pouze povinnosti vyplývající ze zákona.
Jakmile podepíšeme příslušné smlouvy (prosinec nebo leden), začneme s tříděním plastů a skla. Obec bude hradit ze svého rozpočtu pronájem
kontejnerů a nákup žlutých pytlů, odvoz zajistí stávající firma ASA a firma EKO-KOM tento tříděný odpad bude od nás vykupovat. Za tunu
vytříděných plastů můžeme dostat 4 – 6 tisíc Kč. Je tedy na nás všech, abychom do kontejnerů a žlutých pytlů dávali pouze tříděný odpad. Pytle by
měly být co nejvíc plné (lahve sešlápnout, lisovat), abychom odevzdávali více plastu a méně vzduchu. Mohli bychom zpět dostat 30 % - 100 %
nákladů. Více informací je v části o odpadech.
Je třeba přemýšlet a rozhodovat o dalších problémech, např. stav společenského sálu a WC v hostinci Lucerna, hřiště na kopanou, dětského hřiště,
požární nádrže, dále využití budovy bývalé školy, nebezpečná dvojitá zatáčka silnice II/501 při příjezdu do Lukavce od Hořic, stav osvětlení, starost
o obecní majetek apod.
Je zřejmé, že největší problém bude najít finance na řešení. V současné době jsme nejen svědky ekonomické krize, ale bohužel i jejími účastníky.
Když podniky nevyrábějí a lidé nemají práci, nemohou být ani daňové příjmy do obecní pokladny. I když žijeme v tzv. moderní době po roce 2000,
neznamená to, že budeme ochráněni před nezaměstnaností a nedostatkem.
Naším úkolem je dobře spravovat obec s tím, co máme. Proto děkuji všem, kteří svou prací a svými daněmi přispívali, přispívají a budou přispívat do
společné obecní pokladny.
Druhou a dnes stále ještě významnou položkou rozpočtu jsou a budou dotace, zejména evropské. V současné době nám zbývají poslední 3 roky
čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie z rozpočtového období let 2007-2013. Je naším prvořadým úkolem nadále čerpat z těchto
fondů, jak to jen bude možné, měli bychom se ještě pokusit podat projekt tak, abychom mohli vyřešit alespoň některý z výše jmenovaných
problémů. Zvláště v době, kdy hospodářská krize sice poněkud ztrácí svoji sílu, ale nadále trvá, nemůžeme příliš počítat s přemírou prostředků od
českého státu.
Byl bych rád, a doufám i celé zastupitelstvo, kdyby všechna tato opatření vedla ke spokojenosti občanů, rekreantů i návštěvníků Lukavce. Budeme
tedy podporovat společenský život v obci, všechny spolky a sdružení.
Dovolte mi, abych všem novým členům zastupitelstva popřál především hodně štěstí, hodně zdraví a pevné nervy při plnění našich budoucích
společných úkolů. A Vám všem přeji pevné zdraví, harmonické vztahy v rodinách a dobré sousedské vztahy. Přeji naší obci, aby žila spokojeným
životem.

Josef Lindauer

Obecní zastupitelstvo a redakce Lukaveckého zpravodaje přejí všem
DO NOVÉHO ROKU 2011 VELKOU KUPU ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ

Sdělení Obecního úřadu Lukavec
Komunální volby 2010
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se v ČR konaly komunální volby. V Lukavci u Hořic kandidovalo na 9 míst v obecním zastupitelstvu celkem
26 spoluobčanů. Voliči mohli vybírat ze tří hromadných kandidátek („Lukavec, Černín, Dobeš“ – 8 kandidátů, „Hasiči a fotbalisti“ – 8 kandidátů,
„Naše obec“ – 8 kandidátů) a dvou samostatně kandidujících osob. Podrobné výsledky voleb jsou k nahlédnutí na internetu na oficiální stránce
Českého statistického úřadu www.volby.cz a na obecním webu www.lukavec.eu, zde přinášíme stručný přehled.
Volební účast:
Počet oprávněných voličů: 239

Volební účast: 163 voličů, tj. 68,20 %

Počet platných hlasovacích lístků: 163

Celkový počet platných hlasů: 1320

Výsledky jednotlivých kandidujících stran:
Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

Počet
mandátů
0

1

Ivana Hylšerová, NK

51

3,86

1

2

SNK Lukavec, Černín, Dobeš

462

35,00

8

3

3

SNK Naše obec

507

38,41

8

4

4

SNK Hasiči a fotbalisti

255

19,32

8

2

5

Lenka Barešová, NK

45

3,41

1

0

Zvolení členové zastupitelstva obce Lukavec u Hořic na období 2010-2014:
Kandidátní listina

Kandidát

číslo

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

2

SNK Lukavec, Černín, Dobeš

1

2

SNK Lukavec, Černín, Dobeš

5

2

SNK Lukavec, Černín, Dobeš

4

Menclová Ilona

3

SNK Naše obec

1

Lindauer Josef PaedDr.

3

SNK Naše obec

5

Kameník Tomáš

3

SNK Naše obec

3

3

SNK Naše obec

4

SNK Hasiči a fotbalisti

4

SNK Hasiči a fotbalisti

Hlasy

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

abs.

v%

Pořadí
zvolení

Kazdová Jaroslava

74

NK

BEZPP

89

19,26

1

Jüngling Pavel Ing.

52

NK

BEZPP

80

17,31

2

31

NK

BEZPP

77

16,66

3

61

NK

BEZPP

91

17,94

1

30

NK

BEZPP

77

15,18

2

Kotas Petr Ing.

41

NK

BEZPP

74

14,59

3

2

Hladík David Ing.

30

NK

BEZPP

39

7,69

4

6

Janoušek Jaroslav

52

NK

BEZPP

58

22,74

1

3

Bango Julius

54

NK

BEZPP

49

19,21

2

Ustavující zasedání nového zastupitelstva 9.11.2010
Dne 9.11.2010 se v budově bývalé školy konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva, které vzešlo z říjnových komunálních voleb. Hlavními
body programu bylo složení slibu zvolených zastupitelů a volby řídicích orgánů obce. Všech 9 zastupitelů složilo řádně předepsaný slib a obdrželo
osvědčení o zvolení. Starostou byl zvolen pan Josef Lindauer, místostarostkou paní Jaroslava Kazdová. Starosta i místostarostka budou vykonávat
svoji funkci jako neuvolnění. Dále bylo rozhodnuto sloučit kontrolní a finanční výbor, předsedou byl zvolen pan Pavel Jüngling. Usnesení ze zasedání
je k dispozici na obecním webu www.lukavec.eu, do kompletního zápisu je možno nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

Zasedání zastupitelstva 7.12.2010
Starosta Josef Lindauer seznámil přítomné s prioritami zastupitelstva obce pro roky 2010-2014. Poté byl projednán rozpočet na rok 2011, zvoleni
zbývající 2 členové kontrolního a finančního výboru, podány zprávy o stavu budování vodovodu a přípravě prodeje pozemků na Trhovce. Po živé
debatě bylo schváleno spuštění systému třídění odpadů, změna odměn starosty a místostarostky (oprava dřívějšího nesprávného výpočtu)
a starosta byl pověřen jednáním o úpravě nebezpečné zatáčky silnice II/501 na příjezdu do Lukavce od Hořic. Další živá debata proběhla k otázce
úklidu sněhu z chodníků a dalších veřejných prostor. Z časových důvodů pak bylo několik bodů, převážně se týkajících vypracování projektů na
rekonstrukce obecních objektů a revitalizaci obecních prostor, odloženo na další jednání.

Tříděný odpad
Zastupitelstvo obce rozhodlo o spuštění systému třídění odpadů v naší obci. U budovy bývalé prodejny budou umístěny kontejnery na sklo a plasty,
mimo to bude mít každá domácnost možnost třídit plasty do žlutých pytlů A.S.A., které budou k dostání na obecním úřadě a budou sváženy
společností A.S.A. jedenkrát měsíčně. Pytle na plasty budou k dispozici na obecním úřadě. Sběr tříděného odpadu bude spuštěn ihned po podepsání
smluv se společnostmi A.S.A. a EKO-KOM, nyní probíhá jejich dojednávání. Termíny svozů a další podrobnosti včetně pokynů ke třídění budou
zveřejněny na úřední desce OÚ, obecním webu, plakátovacích plochách a také v příštím vydání Zpravodaje.

Komunální odpad
Ceny za svoz komunálního (směsného) odpadu pro rok 2011 zůstávají ve stejné výši, jako byly v roce 2010, a to jak za odvoz popelnic, tak za
jednorázové pytle na odpad:
- Popelnice … 52 svozů ročně 1805,-Kč/rok, 42 svozů ročně 1542,-Kč/rok, 26 svozů ročně 1105,-Kč/rok, 12 svozů ročně 720,-Kč/rok.
- Pytle s logem A.S.A. 60,-Kč/ks
- Poplatek za stavbu sloužící k rekreaci: 300,- Kč/rok
Známky na popelnice z roku 2010 jsou platné do konce ledna 2011. Známky na rok 2011 a pytle A.S.A. budou k prodeji od Nového roku na obecním
úřadě v úředních hodinách. Připravujeme pro občany možnost bezhotovostních plateb bankovními převody.
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Stalo se v Lukavci …
Mikulášská besídka aneb možná přijde i Mikuláš
V sobotu 4. prosince 2010, tedy den předtím, než po ulicích chodí Mikuláš, který se svou
družinou hodným dětem naděluje sladké dobroty a zlobivým hrozí, že si je čerti odnesou do
pekla, jsme uspořádali v Lukavci mikulášskou besídku. Na ni jsme samozřejmě kromě dětí
pozvali i Mikuláše a ponechali na něm, zda s sebou vezme také čerty.
Besídka se konala v budově nedávno zrekonstruované bývalé školy od 14:30 a nakonec se na ní
sešlo 22 dětí - od malinkých, kterým ještě není ani rok, až po velké slečny a kluky, kterým už
snad ani nemohu říkat děti, abych se jich nedotkla :-).
Malinkaté děti se zabavily hlavně čertovskými kuželkami, míčky a balonky, pro ty větší byly
připraveny různé soutěže, které prověřily jejich dovednosti. Za úspěch v soutěžích všichni
účastníci obdrželi sladké odměny. Když se začalo stmívat, začali jsme tušit příchod Mikuláše. Ten
nakonec dorazil s andělem i čertem a velkým košem balíčků plných sladkých dobrot. Kdo z dětí
se nebál, řekl Mikulášovi nějakou pěknou básničku nebo zazpíval písničku, a kdo se bál, slíbil
Mikulášovi, že příští rok bude statečnější.
Jelikož si nakonec čert ve svém pytli nikoho z našich dětí neodnesl, dá se usuzovat, že lukavecké děti jsou asi děti HODNÉ! Snad jim to vydrží i po
celý příští rok, aby je Mikuláš mohl zase přijít navštívit.

Ilona Menclová

Rozsvěcení obecního adventního stromu
V sobotu 4. prosince v podvečer se po dětské vánoční besídce sešlo pod obecním smrkem
možná víc než 30 Lukaváků na malé slavnosti, která už u nás docela zapustila kořeny – na
rozsvěcení adventního stromu. Přišli navzdory tmě a velkému mrazu zahřát se trochu na duši ve
společenství sousedů a známých. A jako by si svou odvahou vydat se do nepohody vzali příklad
z tohoto smrku: Před časem se totiž při bouřce zlomil, poškozený vršek byl odříznut, ale než se
přikročilo k poražení celého stromu, vyrazila nová špička, která je teď tak nádherná, že jen při
bedlivém pozorování zjistíme, že vybočuje z kmenu do strany a pak zase hrdě vzhůru k obloze.
Fakt chlapík, ten strom, i když mu v
adventu říkáme stromeček.
Celé shromáždění si poslechlo básničky
o zimě a o Vánocích od lukaveckých dětí,
pak jsme vnímali úryvek z povídky Roberta
Fulghuma, aby nám pomohla k adventnímu
rozjímání. A pomohla. Zjistili jsme, co
podvědomě víme, ale pod tlakem dnešní doby neupřednostňujeme: Hlavní o Vánocích
a kdykoliv jindy jsou vztahy mezi lidmi, ne kupa dárků a prohnutý stůl.
Nakonec jsme si za doprovodu kytary Petra Kotase zazpívali vánoční koledy a písničky, popřáli
jsme si krásné Vánoce a rozešli jsme se do tmy. Mnozí projevili zájem o povídku, takže ji ve
zkrácené podobě otiskujeme. Jde o skutečný příběh vikingské ženy Gussie, která jako dítě
vyrůstala asi před 80 lety se svými rodiči a sourozenci v kanadské pustině. Je plný lidskosti:

… Tedy život na prériích byl opravdu krušný a my byli tak příšerně chudí, že jsme si od Vánoc mohli nanejvýš slibovat to, že budeme žít, a to
v teple, a budeme mít co jíst. Vůbec nejhorší Vánoce byly jeden rok, kdy celý předvánoční týden hodně sněžilo. Měli jsme málo dřeva na topení.
Pálili jsme usušený kravský trus, abychom se zahřáli. Všichni jsme se k sobě tiskli pod hromadou všech dek, co jsme měli, navlečení do
veškerého oblečení; jedině tak jsme toho roku nezmrzli. Žili jsme o vařených bramborech a tuřínu a vypadalo to, že nám zásoby do jara stačit
nebudou.
A pětadvacátého táta vstal a rozdělal oheň v krbu jako obvykle. Byl to vážný muž, nezlomný a upracovaný. Bylo nám jasné, že nás má moc rád,
ale tak jako většina tamních mužů nedával své city najevo. Vynakládal veškeré úsilí, aby nás udržel naživu. Dělal to z celého srdce i duše,
všechna jeho fyzická síla směřovala právě k tomu.
Maminka byla tenkrát hodně nemocná – nemohla vstát a ani jíst. A když táta nás děti zavolal ke krbu, nic jsme nečekaly, a nejméně ze všeho
dárky. S rozespalýma očkama a třesoucí se zimou jsme se vyhrabaly z postele a užasly jsme. Protože na stolku na bílém ubrousku ležel
pomeranč. Nevěřily jsme vlastním očím. Pomeranč. POMERANČ! Tady v pustině a uprostřed zimy. Božský pomeranč, v šeru zářil jako zlatavá
koule.
„Veselé Vánoce,“ řekl táta, „ten pomeranč je pro vás.“ Jak k tomu pomeranči vůbec přišel? Kde ho sebral? A kdy? Jak dlouho už ho měl?
K železniční trati se jelo dva dny na koni. Do nejbližší vesnice tři. Táta by toho klidně byl schopen, ale my chtěly vědět, jak konkrétně to navlékl.
Prosily jsme ho, aby nám to řekl. Ale nedostaly jsme z něj víc než: „Je to zázrak.“
Tomu jsme klidně mohly věřit, protože ten pomeranč tam opravdu byl. Seděly jsme bez hnutí a táta přepečlivě pomeranč loupal; rozděloval
dílky mezi nás, aby každé dítě dostalo stejně, a dával nám i kůru. Rozvonělo to celou místnost. Sbíhaly se nám sliny. Ale skoro jsme se bály
toho zázraku dotknout. A nakonec jsme se do toho pomeranče přece jen pustily; šťáva nám tekla po prstech a bradě. Tu chuť vnímám ještě
dneska. Nic sladšího jsem v životě nejedla.
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Můj nejstarší bratr najednou řekl“ „Počkejte,“ a ukázal na tátu. Najednou jsme si všimly, že celý pomeranč rozdělil mezi nás děti. Do posledního
dílku. Na něj nezbylo. A tak bratr vzal nůž, ze svého přídělu kousek odkrojil a položil ho před otce. Udělaly jsme to tak všichni. A táta ty své
pomeranče zase rozdělil na polovinu. „Tohle dáme mamince, až jí bude líp,“ řekl a my přihlížely, jak svou část pomeranče obřadně jí jako
svátost.
To bylo jedinkrát, co jsem svého tátu viděla brečet.
Roky ubíhaly a z pomerančové historky se stala rodinná legenda, vyprávěly si ji další generace. My děti jsme vždycky tvrdily, že jsme lepší dárek
nikdy nedostaly. Ale otec namítal, že pro něj to bylo jinak. Jeho nejlepším vánočním dárkem byl okamžik, kdy si jeho děti všimly, že sám nic
nemá, a vrátily mu ze svého.
On byl táta hodně paličatý a to tajemství si nakonec s sebou vzal do hrobu. Věděli jsme, že obstaráváním pomeranče hodně riskoval, aby nás
mohl překvapit. Nebylo na tom nic nadpřirozeného. Náš táta to udělal. Mohli jsme škemrat, jak jsme chtěli, ale on nám nikdy neprozradil, jak
k tomu pomeranči přišel. Pořád jen opakoval“ „Byl to zázrak.“
Nejspíš byl a vždycky už bude.
Marie Nosková

Připravované akce
30.12.2010 - Předsilvestrovské posezení
Obec Lukavec u Hořic společně se sešlostí lukaveckých sousedů a hostincem Lucerna zvou všechny na tradiční předsilvestrovský večírek
plný muziky, zábavy, soutěží a her. Ke zpěvu, tanci a poslechu bude hrát Lucerna band – kapela složená na místě z příchozích muzikantů
(doporučujeme každému, kdo umí na něco hrát, přineste si hudební nástroj). Vítězové soutěží budou letos odměněni věcnými cenami!
Vstup zdarma, každý host obdrží při příchodu uvítací panák zdarma! Předsilvestrovské posezení se koná v sále hostince Lucerna a začíná
ve 20 hodin.

31.12.2010 – Silvestrovská Hawaii v Lucerně
Hostinec Lucerna zve všechny na společnou oslavu konce letošního a začátku nového roku. Tentokrát bude v sále zábava v havajském
stylu – květinové kostýmy, pohodová taneční muzika od DJ Lukáše, míchané nápoje, písečná pláž se slunečníky … V případě zájmu bude
souběžně ve výčepu probíhat volná zábava s kytarou. O půlnoci přivítáme nový rok tradičním ohňostrojem od příchozích na louce naproti
hostinci. Vstupné 60 Kč, po půlnoci od 03:00 do 05:00 je zajištěn odvoz do Hořic a Lázní Bělohrad za 90,- Kč za auto (max. 4 lidé).
Informace, rezervace míst, předprodej vstupenek: Lenka Kotasová, email selenka@centrum.cz, telefon 608 828 622.

Od 4.1.2011 každé úterý - Cvičení pro ženy ve škole
V bývalé škole se od 4. ledna 2011 každé úterý v 19 hodin koná cvičení pro ženy s aerobikem, posilováním a prvky zumby, do budoucna i
s cvičebními podložkami, overbaly, činkami 0,5 kg, posilovacími gumami apod. Vezměte si s sebou pití, ručník, sportovní přezutí, cvičit se bude vždy
asi 1 hodinu. Vede Mgr. Kateřina Janoušková, telefon 776 552 204.

Od 5.1.2011 každou středu – Dopoledne pro maminky s dětmi ve škole
Zveme na pravidelná středeční dopoledne pro maminky s malými dětmi. Bude probíhat společné cvičení maminek a dětí, zpívání s pohybovými
aktivitami, nepravidelně dílny, kde budou děti vyrábět drobné dárečky – vše záleží na domluvě a věkovém složení dětí. S sebou si kromě dítěte
vezměte přezůvky, svačinku a pití, případně hračky, které už doma zahálejí a mohly by se hodit, po domluvě suroviny na dílny. Do budoucna
plánujeme nové pomůcky: Žíněnka, lavička, overbaly, obruče, švihadla, látkový padák, míče a míčky, látkový tunel, stan atd. Aktivity budou v bývalé
škole začínat vždy ve středu v 9:30 hodin a budou trvat cca hodinu a půl. Vede Mgr. Kateřina Janoušková, telefon 776 552 204.

22.1.2011 – Rockový večer v Lucerně
Čtvrtou lednovou sobotu roku 2011 rozezvučí stěny sálu hostince Lucerna už podruhé živá rocková muzika. Kromě skupin, které se u nás
představily už letos v listopadu (Zamčená hlava, Prádelna Illegal, Salamandr, Obelisk), přijede i legendární punková kapela z Hradce
N.V.Ú (neboli Nepřichází v úvahu). Zveme všechny příznivce bigbítu!

5.2.2011 – Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů v Lukavci u Hořic Vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples s bohatou tombolou. Hudební produkci zajistí
skupina Doteky.
Ples se koná v sobotu 5. února 2011 od 20:00 hodin v sále hostince Lucerna.

19.2.2011 – 2. Sportovní ples
Všechny příznivce sportu a především malé kopané v Lukavci zveme na 2. SPORTOVNÍ PLES, který se bude konat 19.2. 2011 od 20 hodin
v sále hostince LUCERNA. K tanci a poslechu bude hrát skupina RECORD.
Vstupenky budou opět slosovatelné a bude připravená bohatá tombola. Na setkání s Vámi se těší členové Klubu malé kopané Lukavec.

Kontakty Obecního úřadu pro občany, úřední hodiny
Obecní úřad
Email: obec@lukavec.eu
Pevná telefonní linka: 493 621 791

Starosta obce (p. Josef Lindauer)
Email: starosta@lukavec.eu
Mobil: 773 562 157

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

Obecní webové stránky: www.lukavec.eu
Úřední hodiny OÚ: Středa 14:30 – 16:30.
V brzké době se plánuje rozšíření na další 1-2 pracovní dny.

Redakce Lukaveckého zpravodaje:
Ilona Menclová, Petr Kotas, Marie Nosková
Příspěvky posílejte na emailovou adresu obec@lukavec.eu
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