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Listárna     aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá  :  

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

Když se baví děti... (Mikulášská besídka v     Lucerně):  

     

A když se baví dospělí... (Předsilvestrovské posezení v     Lucerně):  
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Prostor pro Vaše 
dotazy, náměty a 

vzkazy!
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Novinky z     naší obce:  

Dne  17.  2.  2009  byla  provedena  kontrola  hospodaření  OÚ.  Při  kontrole  nebyly 
zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Výsledek kontroly je součástí podkladů k dotacím.

Zastupitelstvo obce letos opět schválilo příspěvek na časopis „Pod Zvičinou“.

Obec zažádala o dotaci z „Programu obnovy venkova“ na výměnu střešní krytiny na 
budově bývalé školy.

Při Valné hromadě odstoupil z funkce starosty dobrovolných hasičů pan 
Vlastimil Hátle a na jeho místo byl jmenován pan Jiří Knap.
Tímto paní starostka děkuje panu Hátlemu za celoživotní práci u hasičů 
a věří, že bude novému starostovi nápomocen.

Co nás čeká letošním roce …

V letošním  roce  je  jedinečná  příležitost  pro  čerpání  dotace  na  projekt  eGON, 
kterou naše obec využila.

Jedná se o zavedení systému CZECH POINT, se kterým jste se již určitě setkali na 
poštách či jiných úřadech ve větších obcích nebo městech. Díky tomuto systému si budete 
moci  již  v brzké době nechat  na našem obecním úřadě na počkání  vystavit  např.  Výpis 
z rejstříku  trestů,  Výpis  z obchodního  rejstříku,  Výpis  z katastru  nemovitostí,  Výpis 
z bodového hodnocení řidiče, apod.

Věříme, že tato služba bude dalším krokem ke zpříjemnění Vašeho života v naší obci!

Z     historie naší obce – díl 8. z     nekonečné řady o naší minulosti, co je   
nutné si připomínat aneb kdo nezná dějiny, nemá být na co hrdý:

Křížek 

Uprostřed obce je kamenný kříž, další najdeme v Dobši. Křížek je oplocený, zahrádka 
u něj ošetřovaná. 
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Ještě  jeden  kříž  počítáme  k naší  obci:  Kamennému  kříži,  stojícímu  na  kopci  na 
přelomu  Chlumů  při  cestě  do  Hořic,  se  vždycky  říkalo  lukavecký.  Byl  postaven  z darů 
občanů  lukaveckých,  hořických  a  jiných  a  posvěcen  9.  srpna  1885 vikářem a  děkanem 
hořickým Bohumilem Haklem a Janem Sehnalem, farářem z Bělohradu. 

Bohužel  vzácnou  památku,  stojící  na  místě  déle  než  sto  let,  v roce  1989  rozbil 
neznámý vandal. Tentokrát  se na jeho obnovu lidé z okolí nesložili, protože totalitní režim 
aktivity náboženského rázu tvrdě potíral. Několik statečných šikovných Lukaváků nahradilo 
zničený kříž ve vší tajnosti křížem kovovým, což bylo za totality téměř hrdinským činem. 

Opět zničený křížek autonehodou v loňském roce byl  nahrazen nynějším krásným 
vzhledem v kamenné podobě. 
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 FBS Flosman s.r.o.

Drátová i bezdrátová zabezpečovací ústředna
Jednoduchá obsluha, moderní vzhled
SOS volání pomocí klíčenky (např. přivolání lékařské pomoci)

Sady od: 8 400,- vč. DPH, bez instalace (ústředna, klávesnice, 3x pohybové čidlo)

Bližší info rádi poskytneme na tel.: 602 611 925 
nebo přímo v naší kanceláři, Lukavec 110

Společenská kronika: 

       V březnu oslaví manželé  Dodatečně
                Miloslava a Zdeněk Hátlovi  gratulujeme

       zlatou svatbu (50 let)!  k významnému
 životnímu
 jubileu

      Tímto blahopřejeme  paní
      a přejeme krásnou oslavu  Blaženě Fléglové, 
      tak nádherného výročí  která v prosinci
      a další společně prožité roky!  oslavila 90 let.
    
       (svatební fotografie březen 1959)           ( fotografie z oslavy 85. narozenin)

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

Vzpomínáme…
V prosinci 2008 jsme se rozloučili s panem Oldřichem Čípem.
Zkraje února zemřel pan Jan Špůr z Dobše, který by v létě oslavil nádherných 95 let.
V únoru nás také opustil náš nejstarší občan, pan Josef Šidvic, kterému jsme v lednu byli 
blahopřát k 95. narozeninám; manželé Šidvicovi by letos oslavili výročí 65 let manželství.

Citát:
Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve Vás 

samotných.
(Zig Ziglar)

Březnové pranostiky:
1. března – Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

7. března - O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
12. března - Na sv. Řehoře, čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

19. března - Na Josefa den když jasný, hospodář rok čeká krásný.
20. března - Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
30. března - O svatém Kvirinu je už teplo i ve stínu.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

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

na LL se podíleli: Bohumil Flosman, Jaroslava Kazdová, Ilona Menclová a Milada Veverová
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