
Lukavecké
LISTY

duben 2008
                                                                    ZDARMA

                  
Listárna     aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá  :  

Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty 
a podněty z vaší strany,  nám  můžete  zanechat  na 
Obecním  úřadě  nebo  na e-mailové adrese: 
obec@lukavec.eu; 
            mistostarosta.lukavec@seznam.cz
V brzké době bude i pro tyto účely umístěna schránka 
na OÚ

Proč byla povolena skládka nad nově vybudovanou obecní studnou
Kdo bude kontrolovat obsah ukládaného odpadu?

Nikdy tento pozemek nebyl schválen jako skládka. Právě aby se zamezilo rozšiřování 
nepovolené skládky, bylo odborem životního prostředí a zemědělství chválena 
„rekultivace“ na srovnání povrchu terénu „organizovanou“ navážkou a to pouze 
zeminou a kamením! Poté bude toto prostranství srovnáno a osázeno stromky. 

Nad celou záležitostí dohlíží RNDr. Kopáček právě z výše uvedeného odboru.

Zprávy ze zastupitelstva: 

 Naší obci byla schválena dotace na vodovod. Bližší informace poskytneme 
v květnových listech.

 Zastupitelstvo uvažuje o tříděném odpadu. 
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Prostor pro 
Vaše dotazy, 

náměty a 
vzkazy!

mailto:obec@lukavec.eu
mailto:mistostarosta.lukavec@seznam.cz


Důležité upozornění:
 Nebezpečný odpad bude zajištěn společností A.S.A. dne 26. 4.     2008   (sobota) 
v čase 9:55 – 10:10 hod. u koupaliště. Ve dnech 25. - 27. 4. 08 bude přistavěn i 
velkoodpadní kontejner.
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Z     historie naší obce – díl 4. z     nekonečné řady o naší minulosti, co je   
nutné si připomínat aneb kdo nezná dějiny nemá na co být hrdý:

„Koupaliště“

V roce 1972 obecní úřad v akci „Z“ vybudoval víceúčelovou požární nádrž, 
která aby byla využita, tak ji občané „proměnili“ v koupaliště. Využívají ho nejen 
místní a chalupáři, ale dojíždějí sem i vodomilové z Hořic, Bělohradu a celého okolí. 
Neplatí se vstup, voda je většinou čistá, i když spíše chladnější, přitéká stále od 
„Korábku“. Pro nejmenší je zřízeno brouzdaliště. Bohužel pískoviště, skluzavka, 
několik laviček a nyní i dětský kolotoč vzaly za své, protože je vandalové zničili. 
Nádrž dá mnoho práce a údržby před každou sezónou. Vždy zjara se vypouští a 
čistí, na tom se podílí mnoho dobrovolníků. Po celé roky tuto práci dělají hasiči, 
přidávali se i skauti a chalupáři. U nádrže hasiči nacvičují na soutěže a pořádají 
memoriál zasloužilých hasičů. Pořádaly se zde od 70. let minulého století letní 
dětské dny s programem a proto jsme se letos rozhodli obnovit tuto tradici, tj. 
počínaje Dětským dnem 31. 5. 2008.  Tancuje se při sjezdech rodáků, občas se 
posedělo u táboráku dříve s hudbou Lukavankou, nyní s kytarou nebo country 
kapelou, opéká se sele… V zimě se bruslí a kluci mají prostor na hokejové zápasy. 

Sportovní akce: 

BRESSON Mezinárodní mistrovství ČR, Mistrovství ČR a Česká trofej 
v autocrossu

Sobota 10.5.2008:
12.00 - 1.oficiální měřený trénink RB…12.45 - 2.oficiální měřený trénink RB…
13.45 - Začátek první série rozjížděk RB…14.30 - 1.oficiální měřený trénink 
- mimo RB…16.30 - 2.oficiální měřený trénink - mimo RB…
20.00 - posezení s občerstvením a hudbou i pro veřejnost - areál "starého depa"
Neděle 11.5.2008
8.30 - Začátek první série rozjížděk - mimo RB…10.45 - Začátek druhé série 
rozjížděk - včetně RB…13.15 - Začátek třetí série rozjížděk - včetně RB…
15.45 – Finále…17.00 - Slavnostní předání cen v prostoru startu a cíle 
(Vstupné 120 Kč, děti do 15-ti let zdarma)

300 zatáček Gustava Havla

sobotní trénink: 
dospělí 70,- Kč / děti 20,- Kč 
nedělní závody: 
dospělí 130,- Kč / děti 60,- Kč 
vstupenka na sobotu + neděli: 150,- Kč 
vstupenka do depa: pátek+sobota: 100,- Kč; 
neděle: 70,-Kč; pátek-neděle: 120,- Kč 
Hudební zábava od 18ti hodin: sobota: 50,- Kč
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Kultura v     blízkém okolí: Dům kultury Koruna – Hořice  

16. 5. 2008 v 19.30 hodin (sál radnice) ROZMARNÉ LÉTO 
Divadelní soubor Jirásek z Nového Bydžova; vstupné 60,- Kč 

23. 5. 2008 v 19.30 hodin (kostel) STABAT MATER 
Hořický komorní orchestr, Cantus Feminae, sólisté; dobrovolné vstupné

28. 5. 2008 v 19.30 hodin (židovská synagoga) TWO VOICES 
Edita Adlerová, Jana Rychterová; dobrovolné vstupné

Jaký byl Maškarní ples..?

      

                   4. místo                        3. místo           2. místo                1. místo

Doufáme, že se maškarní ples

 snad líbil všem. Nejen, že se sešlo

 skoro 30 dětí a tedy spoustu krásných

 masek, ale jak i z fotky vlevo vidíte,

 podařilo se nám zapojit i mnohé z 

 rodičů. OÚ chce tímto poděkovat Iloně

 Menclové, Miladě Veverové, Renatě Suché

 a Petrovi Wendlíkovi.

  Tímto opět všechny srdečně 

 zveme na Dětský den, který bude za

 přízně počasí u koupaliště dne 31. 5. 08

od 14.30 hodin. Akce bude v podvečer 

zakončena opékáním vuřtů u ohně. 
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Kolik stojí obec „školné“?

Miletín……………..…4 465,-/školní rok/1 školáka
Hořice………………...7 322,-/školní rok/1 školáka
Lázně Bělohrad…4 024,-/školní rok/1 školáka

       11 590,-/“školní rok“/1 „předškoláka v mateřské školce
…celkem za „školné“  OÚ ročně vydá cca 90 000,-

Místní perlička: Hledači pokladů…

V domnění, že se v lese u Dobše děje něco nekalého, vyrazil pan místostarosta na 
místo zjistit jak se věci mají. Jednalo se o podezřelou osobu, která se tam 
pohybovala se zvláštním zařízením. Byl to tzv. „hledač pokladů“, vyzbrojen 
vyhledávací technikou, který opravdu hledal „poklady“ ale v podobě starého železa, 
které pak odváží do sběrny surovin. Tak jsme tu našli někoho, kdo nám alespoň 
zčásti čistí lesy od odpadu, který tam bohužel lidé navozili. 

Společenská kronika: 

Blahopřejeme všem oslavencům v tomto měsíci a přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí a osobní spokojenosti! 

CITÁT NA KVĚTEN:

Každý se může rozhněvat, to je snadné. Ale rozhněvat se vůči správné osobě, 
ve správný čas, pro správný účel a do správné míry - to není v moci každého a 

to snadné není. (Aristoteles ze Stageiry)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

za redakční radu zpracoval: Bohumil Flosman; pomocný redaktor: Milada Veverová
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