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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

Tyto listy jsme se rozhodli pojmout trochu netradičně a věnovat je
vzpomínkám… jak na události nedávno minulé, tak i na časy již dávno
zapomenuté. Věříme, že na Vás přeneseme trochu předvánoční nostalgie.
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Naše nová zastávka…
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Vítání občánků (8. 11. 2008):

Vánoce mého dětství….
Jaké bývaly Vánoce na našem venkově a jak jsem je prožívala v době mého
dětství a mládí v rodné vsi?
„Pro nás měla kouzlo celá adventní doba, která těmto svátkům předchází. Pro nás
děti byly důležité svátky sv. Barbory a sv. Mikuláše, kteří i k nám přicházeli, aby nás
obdarovali, a my se jich nemohly dočkat. Maminka dělávala Barboru, ta nadělovala za okno
do punčochy. Mikuláš, ten už chodil s velkým doprovodem. Dárky jsme dostávaly skromné:
pokaždé nějaký sešit, tužky, (pastelky jen někdy, to už byl vzácný dar), nějaké ovoce,
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většinou ořechy, sušené švestky a perníkového Mikuláše s papírovým obrázkem. Pomeranče
a banány - to jsme neznaly, protože svých jablek a hrušek jsme měli nadbytek, neboť byl
tatínek ovocnář. Dříve se žilo většinou jen z toho, co dům dal.
Pak již začínaly přípravy na samotné Vánoce. Když bylo venku všechno zajištěné na
příchod zimy, gruntovalo se doma. Velká světnice se bílila dvakrát do roka, a to zjara a
před svátky Vánoc, protože na podzim se vařila švestková povidla a sirob z řepy cukrovky,
což zanechalo na stěnách stopy.
Pak už se začalo s pečením cukroví. Všeho poskrovnu.
Štědrý den byl jako každý jiný, ale přece jakoby se nad námi rozprostíralo jakési
kouzlo a zmocňovala se nás zvláštní nálada plná očekávání. To prožívají jistě i dnešní děti.
Na Štědrý den jsme musely i jako malé děti vstávat brzy. Maminka už měla zaděláno
na vánočky, na jejichž přípravě si každá hospodyně dávala záležet a věřila, že povedou-ly
se jí, vše se jí zdaří po celý příští rok. Zároveň se pekly koláče a „metynky“, aby všeho bylo
dostatek na celé svátky.
Úzkostlivě jsme dbali na to, aby na půdě nezůstalo viset prádlo, aby do roka nikdo
nezemřel. Toho jsme se jako děti bály.
Odpoledne jsme všichni uklízeli. Starší strojili stromek. Tatínek snesl z půdy velkou
krabici, ve které byl uložen starý betlém.
Všichni svátečně oblečeni jsme jedenkrát v roce přistoupili k prostřenému stolu,
přikrytému bílým ubrusem, na němž nesmělo nic scházet. Mimo pokrmů a nápojů k této
večeři připravených, nesměly tam chybět chleba, voda, sůl i peníze zastrčené pod talířem,
aby nám toto všechno v příštím roce nechybělo.
Večeře začínala společnou motlitbou, po které nikdo nesměl od stolu vstát, aby
v příštím roce nezemřel.
Dárků jsme nikdy mnoho nedostali, ale pro nás i ty skromné měly nesmírnou cenu.
Ale „Dar“, který jsme od maminky dostali se nedá koupit za peníze, z toho čerpáme pro
celý život, o ten nás nikdy nikdo nemohl připravit. Byl to příklad poctivého, pracovitého,
skromného života, naplněného vírou v Boha a láskou k nám dětem.
Po večeři jsme rozsvítili stromeček a zpívali koledy. Loupali jsme ořechy, oříšky a
skořápky z vlašských ořechů jsme pouštěli v umyvadle po vodě.“
Růžena Nožičková (kronikářka)

Upozornění:
-

30. 12. 2008 se plánuje předsilvestrovské posezení v restauraci Lucerna, bližší
podrobnosti budou uveřejněny na nástěnce u OÚ
změna jízdního řádu od prosince 2008 u dálkového autobusu č. 610110 6 Špindlerův
Mlýn – Hradec Králové. Odjezd z Š.M. v 15:05 hod.
časopis Pod Zvičinou je nyní k dostání na OÚ
lípa a javor (u staré požární nádrže) budou z bezpečnostních důvodů poraženy
(padají větve na chodník i silnici)
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Ceny známek na svoz komunálního odpadu pro rok 2009:
12 svozů/rok
26 svozů/rok
42 svozů/rok
52 svozů/rok
pytle A.S.A.



720,1 105,1 542,1 805,60,-/ks

Poplatky za psy zůstávají beze změn: 40,- Kč za jednoho pejska jakékoliv velikosti,
100,- Kč za každého dalšího.
Upozorňujeme všechny majitele poškozených popelnic, že společnost A.S.A. takové
nebude vyvážet (utržené dno popelnice apod.); nové lze koupit na OÚ.

Společenská kronika:
Vzpomínáme…dne 19. 10. 2008 nás opustila paní Marie Lánská
Blahopřejeme všem oslavencům v tomto měsíci a přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti!

Příjemné prožití svátků vánočních,
v novém roce

2009

mnoho štěstí, pevné zdraví,
osobních a pracovních úspěchů

Vám přeje

OÚ Lukavec u Hořic
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Lukavec č. p. 120
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