Lukavecké

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

Upřesnění k článku z minulého čísla: Proč byla povolena skládka…
MěÚ Hořice na základě žádosti majitele dotčeného pozemku vydal rozhodnutí o
využití území (bývalý kamenolom). Bývalý kamenolom bude zavezen inertním
materiálem a poté zalesněn. Pro nové využití pozemku se stanoví podmínky:
- před zahájením zasypávání rokliny bude odstraněn porost
- bude odvezen a řádně zlikvidován veškerý nebezpečný odpad
- před ukládáním odpadu (170504 – zemina) bude pozemek ze strany silnice oplocen
Upozorňujeme, že nikdo nesmí bez dovolení majitele, nebo pověřené firmy sem
dovážet inertní materiál. Veškerý materiál musí mít provedenou atest. zkoušku.

Kolik nás stála likvidace komunálního a nebezpečného odpadu minulý měsíc…
1 kontejner komunálního odpadu
nebezpečný odpad

6 000,- Kč
5 400,- Kč

Tiskařský šotek odhalen!
V dubnu se nám v „redakci“ usídlil tiskařský šotek! Podařilo
se nám ho ale chytit do pasti na misku mléka a sušenky.
Po půlhodinové rozmluvě jsme dojednali vzájemné příměří.
Na důkaz toho přikládáme fotografii tiskařského šotka, který si
říká Písmenko a všem čtenářům se velice omlouvá!
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Zprávy ze zastupitelstva:
 Jak se očekávalo, přes Dobeš a Červenou Třemešnou se zvýšila nákladní a kamionová
doprava způsobená uzavřením Lázeňské ulice v Lázních Bělohrad. Řidiči si tuto trasu
oblíbili a začali ji využívat jako zkratku. Tuto připomínku OÚ posílá na Odbor
dopravy v Jičíně.
 Žádost o dotaci na místní vodovod byla již zařazena do Návrhu akcí se zahájením
financování ze státního rozpočtu v r. 2008. OÚ přesto do 30. 6. 2008 musí doložit
12 dokumentů potřebných pro schválení dotace.

Z historie naší obce – díl 5. z nekonečné řady o naší minulosti, co je
nutné si připomínat aneb kdo nezná dějiny nemá na co být hrdý:
Lípa svobody
Po vzniku samostatné Československé republiky na jaře roku 1919 byly v obci
zasazeny dvě „lípy svobody“, jedna v Lukavci, druhá v Černíně. Dne 29. prosince 1989 po
zvolení Václava Havla prezidentem svobodné republiky po Sametové revoluci byla po
předchozí schůzi občanů zasazena na prostranství vedle budovy úřadu další „lípa svobody“.
I přes mrazivé počasí vládla hřejivá nálada, akce se zúčastnila řada občanů, čestnou stráž
drželi hasiči, sbor lukaveckých dětí zpíval písně o svobodě za doprovodu houslí. Do
vykopané jámy pod kořeny lípy byla vložena schránka se svědectvím o době dalším
generacím Lukaváků. Lípa i aktéři okusili šampaňské. Opravdu to tenkrát byla veselá
revoluce.

Sportovní akce:
Tourist Trophy 21. – 22. 6. 2008 Hořice

sobotní trénink: dospělí 40,- Kč / děti: zdarma
nedělní závody: dospělí 60,- Kč / děti 20,- Kč
vstupenka na sobotu + neděli: 80,- Kč
vstupenka do depa, tzv. depenka: pátek + sobota: 80,- Kč;
neděle: 60,- Kč; pátek - neděle: 120,—Kč
Hudební zábava od 18ti hodin: sobota: 40,- Kč

28. – 29. 6. 2008
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Slavnostní otevírání turistické sezóny na Zvičině 8. 5. 2008
5. ročník přinesl novinku v podobě symbolického otevírání sezóny pomocí klíčů. Každá
členská obec obdržela také dílek puzzle, který měl být dopraven na Zvičinu a nalepit.
Vytvořit společný obraz, který měl symbolizovat soudržnost svazku. Bohužel se tak
nestalo…ne však v našem případě, za OÚ Lukavec tam byli: starostka obce paní Kazdová,
místostarosta pan Flosman a sl. Menclová.

Společenská kronika:
Blahopřejeme všem oslavencům v tomto měsíci a přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti!
Vítáme mezi nás našeho nového občánka Aničku Arkosovou z Dobše!
OÚ by tímto rád poděkoval rodině Jonových za osázení květináčů v obci. Věříme, že snad
letos květiny nikdo neukradne a budeme se z nich tak moci těšit všichni!
Ve čtvrtek dne 12. 6. 2008 v 18 hodin před prodejnou potravin v Lukavci bude probíhat
povinné očkování psů zajištěné MVDr. Smíškem.
Pro zajištění bezpečnosti na dětském dni bude v sobotu dne 31. 5. 2008 od 14 – 18 hodin
uzavřena část cesty do Dvora u požární nádrže (koupaliště).

CITÁT NA ČERVEN:
Znát zákony neznamená zapamatovat si jejich slova, ale pochopit jejich smysl
a význam. (Celsus)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------foto/technická spolupráce: Bohumil Flosman
grafická úprava: Milada Veverová
redakční práce: Milada Veverová, Jaroslava Kazdová
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