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Krásné Vánoce

Tak hezky a od srdce si všichni navzájem v předvánoční době přejeme. Je to dobré aspoň několik dní v roce si vychutnat
neopakovatelnou sváteční atmosféru. Je to totiž tak, že i když se vánoční rituály rok co rok opakují - vždy jsou něčím
jedinečné.

A tak v pikantní vůni bramborového salátu, šťavnaté vůni rozkrojených jablíček a v tiché vůni čokolády na stromečku chtě
nechtě počítáme plusy a minusy téměř uplynulého roku. Děti válí s jásotem sněhovou kouli, když stavějí sněhuláka - my jsme
nabalili na tu svou vlastní sněhovou kouli za celý rok také spoustu událostí a zážitků. Věci čisté, nadýchané jak padlý sníh i věci
ušpiněné nevlídnou břečkou. V záři svíček na adventním věnci a uprostřed svých blízkých kolem vánočního stolu uvidíme, že s
námahou nabalená koule je tak bílá, až se v ní ta trocha nečistoty zcela ztrácí, a my si můžeme říci: Byl to docela dobrý rok,
ten příští by mohl být podobný nebo ještě lepší.

Vždyť člověk pořád touží po něčem lepším a krásném. Je jako ta vánoční svíčka - i když jí kanou horké voskové slzy, přece
plamínkem plápolá vzhůru a těší se na věci příští, na něco nového a dobrého. A tak si budeme navzájem ještě přát: Hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2013, radost a povzbuzení.

Marie Nosková

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel, a tak je tu opět poslední vydání našeho zpravodaje. Také Vám to připadá, že je ten rok čím dál kratší
a Vánoce a Nový rok čím dál častější? Mně tedy ano. Blížící se konec roku je období, kdy všichni tak nějak účtujeme, co se nám
v tom uplynulém roce podařilo, a co nikoliv. Dovolte mi tedy na tomto místě zhodnotit uplynulý rok, který podle mého názoru
byl obdobím plným změn, které se některých z Vás dotkly více, jiných méně.

Nejprve bych začal těmi většími investicemi. Pro potěšení dětí (mimochodem letos jsme přivítali mezi sebe pět nových
občánků stejně jako loni a doufáme, že jich bude stále přibývat) jsme v letošním roce investovali cca 90 000,- Kč do výstavby
sestavy dětského hřiště s houpačkami a skluzavkou, která je umístěna na koupališti. Hřiště bylo vybudováno za finančního
přispění firem Petr Charvát – betonárka Lukavec a Betontransport s.r.o. a svépomocí Vás, občanů obce. Tímto děkuji všem
sponzorům i občanům, kteří se na realizaci podíleli.

Druhou větší akcí byla rekonstrukce knihovny v budově školy. Zahrnovala pořízení nové podlahy a podlahové krytiny,
štuk na stěnách, elektrickou instalaci a světlo, instalaci radiátoru, vertikálních žaluzií, nákup nových regálů a dalšího
potřebného nábytku. Knihovna se změnila téměř k nepoznání. Součástí rekonstrukce bylo i očištění a oživení pískovcových
obkladů podezdívky plotu, schodů a dveřního portálu bývalé školy.

Na podzim byla zahájena plánovaná výstavba komunikace na Trhovce, na niž jsme získali dotaci. Práce jsou v současné
době přerušeny kvůli počasí a nečekaným okolnostem a budou pokračovat na jaře. Cena komunikace je necelých 3.000.000,- Kč
vč. DPH. Kolaudace se předpokládá na červen 2013.
A co se nám podařilo dále:
- Udržet vysokou úroveň péče o obecní zeleň a údržbu obecních prostranství, která započala už v loňském roce a která

je viditelná téměř na každém kroku, a to díky přidělení dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce, dotovaných Úřadem
práce Hořice.
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- Nákup nového křovinořezu, motorové pily a travního traktůrku.
- Vyrobit a instalovat lavičkovou sestavu u obchodu.
- Zvelebit areál koupaliště a vyčistit požární nádrž ve spolupráci s SDH Lukavec. Ve spolupráci s SDH jsme letos zkusili

napustit požární nádrž vodou z obecního vodovodu, abychom zvýšili a udrželi kvalitu vody pro koupání.
- Údržba cest a pouličního osvětlení.
- Zahájit projekt revitalizace pozemku p. č. 58/1 a 58/2 (park u křižovatky na Dobeš).
- Zakoupit a instalovat nové vánoční osvětlení obecního vánočního stromku a školy.
- Uspořádat mnoho velmi zajímavých kulturních nebo společenských akcí, na jejichž pořádání se obec podílela nebo je

sama pořádala a jejichž účastníky jsou čím dál častěji lidé přes hranice naší obce – plesy a zábavy, dětský karneval, dětský
den s pohádkovou stezkou a nafukovací skluzavkou, fotbalový turnaj, neckyáda, hry bez hranic, předadventní dílna, vítání
občánků, mikulášská besídka, rozsvěcení vánočního stromečku, setkání seniorů a další akce.

- Za zmínku stojí také velmi podařená účast občanů naší obce na 6. srazu Lukavců, pořádaném v Lukavci u Fulneku.
Pro Vaši informaci také několik čísel. Na začátku roku měla naše obec v rozpočtu 3.700.000,-Kč. K dnešnímu dni je stav účtu

5.900.000,-Kč. Dotace na výstavbu komunikace byla ve výši 760.000,-Kč. Prodejem pozemků na Trhovce a dalších obec získala
tento rok téměř 600.000,-Kč.

A jaké máme plány na příští rok?
- Dokončit revitalizaci pozemku p. č. 58/1 a 58/2.
- Dokončit výstavbu komunikace na Trhovce a zkolaudovat ji.
- Instalovat nové lavičky na obecní prostranství/parky.
- Ve spolupráci s KMKL vybudovat ve sportovním areálu zázemí pro občerstvení, zastřešené posezení.
- Spustit webové stránky s novým designem.
- Další.

Děkuji Vám všem, kteří jste v letošním roce vykonali jakékoliv činnosti pro obec, a těším se na další spolupráci s Vámi. Bez
Vaší pomoci by se naše obec nemohla rozvíjet. Budu rád, pokud uvidím při podpoře života obce i nové tváře.

A nyní mi dovolte ještě jednu prosbu. Oslovuji Vás téměř na začátku zimního období, kdy se vcelku oprávněné očekává od
počasí, že přinese přírodě odpočinek, že vše bude krásné, čisté a nepořádek bude přikryt bělostnou
pokrývkou sněhu. Možná se Vám tato myšlenka zdá poměrně hodně idylická, ale jistě si všichni
pamatujeme zimy, kdy napadlo několik desítek centimetrů sněhu. Jakou sněhovou nadílku nám
přinese letošní zima, to teprve uvidíme. Jisté ale je, že zasněžená obec přináší někomu radost, ale
druhým starosti s úklidem veřejných prostor, komunikací i chodníků. V této věci bych Vás, občany a
zvláště majitele domů, velmi rád opět požádal o dobrovolný úklid sněhu z chodníků přilehlých
k Vašim nemovitostem, jak ho mnozí z Vás prováděli doposud. Předem Vám za Vaši vstřícnost v této
věci děkuji.

Přeji Vám radostné a pohodové Vánoce, ať už je budete trávit v kruhu rodiny, nebo přátel. Do nového
roku Vám přeji především pevné zdraví, ale také pohodu, radost a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. Naší obci přeji
další rozvoj, spokojené občany a vřelé sousedské vztahy.

Ing. David Hladík
starosta obce

Sdělení obecního úřadu

Poplatek za svoz odpadů
Poplatky za svoz odpadů pro rok 2013 zůstávají stejné (viz. níže).

52 svozů ...........2.000,- Kč 42 svozů ...........1.700,- Kč
26 svozů ...........1.250,- Kč 12 svozů...............750,- Kč
Pytel ASA................70,- Kč
Poplatek za odpady pro občany trvale žijící na území obce s výjimkou........250,- Kč/osoba/rok (v ceně 3 pytlů ASA)
Poplatek za odpady pro občany s rekreačními objekty na území obce ......500,-/nemovitost (v ceně 5 pytlů ASA)

Stávající známky na popelnice jsou platné až do konce ledna roku 2013. Nové známky jsou k dispozici na Obecním úřadě od ledna 2013.

Způsoby platby:

1) v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách (viz níže),

2) bezhotovostním převodem na účet obce číslo 10626541/0100, variabilní symbol: Vaše číslo popisné, do poznámky uvést příjmení.

PRVNÍ SVOZ VŠECH POPELNIC PROBĚHNE 1. LEDNA 2013.
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Cena vody za odběr z obecního vodovodu

Cena vodného pro rok 2013 zůstává stejná jako v letošním roce, tedy dvousložková: 20,- Kč/m3 a 300,- Kč za vodoměr/rok.

Otevírací doba a služby knihovny
V sobotu 1. prosince byla po rekonstrukci (viz. článek v rubrice „Stalo se v Lukavci“) znovu otevřena místní knihovna v budově bývalé školy.
V knihovně najdete knihy poměrně nové, knihy se po nějaké době obměňují v rámci výměnného fondu, který máme sjednán s Knihovnou Václava
Čtvrtka v Jičíně.

Výpůjční doba knihovny je každé úterý od 15:30 do 17:00 hodin.
S výběrem knih nemusíte spěchat, paní knihovnice Dana Víchová Vám k němu navíc nabídne kávu či čaj. Pokud by Vám
výpůjční doba knihovny nevyhovovala, je možno si s paní knihovnicí dohodnout individuální návštěvu (e-mail:
knihovna@lukavec.eu ). Tento můžete použít také v případě jakýchkoli dotazů nebo objednávek.

Neváhejte a přijďte se podívat.

Stalo se v Lukavci …

Vítání občánků

V sobotu 17. listopadu 2012 jsme mezi sebe slavnostně přivítali 5 nových občánků. V letošním roce mezi nimi měly převahu holčičky nad kluky, a to
tři ku dvěma. A tady jsou jejich jména… hezky po pořádku nejdříve dámy: Zuzanka Chlubnová, Natálka Pancová a Michaelka Marie Mudrochová;
a nyní pánové: Karel Václav Suchý a Filip Mejstřík.

Slavnostní vítání občánků zahájila paní Nosková a poté přednesla slavnostní projev místostarostka obce paní Kazdová. O kulturní zpestření se
postaraly lukavecké slečny (Amálka a Rozárka Kotasovy, Terezka Filipská a Katka Jünglingová), které nejdříve zatančily
na skladbu „Pod dubem, za dubem“ za houslového doprovodu pana Jana Noska a poté přednesly dětem u kolébky básně
a společně přečetly dopis dítěte rodičům. Nesním opomenout ani mažoretkové vystoupení Natálky Bangové.

Nechybělo samozřejmě podepisování rodičů do pamětní knihy obce, kde má každý nový občánek svou stránku se
jménem, datem narození a ilustrací od Marie Noskové, předání finančního daru, květiny pro maminky a přípitek.

Přejeme našim novým spoluobčánkům pevné zdraví, štěstí a dětství plné krásných zážitků a kamarádů. A my za vedení
obce si přejeme, aby se jim u nás v obci líbilo a aby nových občánků přibývalo.

Znovuotevření lukavecké knihovny

V sobotu 1. 12. 2012 byl v Lukavci slavnostně zahájen provoz místní lidové knihovny. Předcházela mu generální oprava místnosti v budově školy,
která tomuto účelu sloužila desítky let. Bylo třeba vyměnit podlahu a položit novou podlahovou krytinu, nově oštukovat zdi, opravit elektroinstalaci
a instalovat nové světlo, dále radiátor pro vytápění, vymalovat, pořídit nové regály a další nábytek. Díky obecnímu úřadu je knihovna k nepoznání, a
tak je dobře, že se na sobotní slavnosti sešlo hodně občanů a že viděli, co nového v obci zase
přibylo.

Přestřižení pásky předcházelo poděkování pana starosty panu Zdeňku Prchalovi, který místní
knihovnu přebíral před 37 lety v dezolátním stavu. Postaral se o zařízení knihovny a hlavně o
knižní fond, jehož opravě věnoval stovky hodin práce. Lukaveckým knihovníkem byl do svých
osmdesáti let. Poděkování pana starosty, kytička a potlesk přítomných patřil stejně jako panu
Prchalovi také kronikářce paní Růženě Nožičkové, která vedla lukaveckou kroniku od roku 1990.
Dlouhá léta zapisovala nejen, co se v naší obci dělo, ale zachytila i atmosféru doby, o které
psala, a přidala i svoje vzpomínky na mnohé naše spoluobčany.  Ve věku 87 let předala vedení
kroniky paní Monice Faltové.

Pak následoval přípitek, malé pohoštění a prohlídka knihovny. První zaregistrovaní čtenáři
odcházeli domů s vypůjčenými knihami, které pocházejí jak z původního, tak z výměnného
fondu, který zajišťuje Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.

Předadventní dílna a výměnný bazar

Když se řekne advent, vybaví mnohým z nás důkladné uklízení, čas na setkání s přáteli a pomoc druhým, kteří v životě neměli až takové štěstí.
Všechny tyto tři věci jsme spojily a předvedli na bazárek, který se uskutečnil 24. 11. 2012, sice týden před adventem, zato v přátelském rozpoložení

a s chutí pomáhat. Z loňska jsme použily myšlenku výměny oblečení kus za kus, a tím možnost
obohatit si šatník o nové kousky a zároveň zbavit se nepotřebných věcí. Tato akce má svou tradici a
její příznivci za ní přijeli i z okolních městeček. Zbylé oblečení bylo odevzdáno diakonii Broumov a
dostane se těm nejpotřebnějším.

Místní využili otevření improvizované jednodenní kavárny a pochutnávali si na skvělé kávě, pečeném
čaji či svařáku a upečených pochutinách, ale hlavně poklábosili a potkali se se svými známými
a sousedy. Tvořivější jedinci (a nebylo jich málo) využili možnosti vyrobit si vlastní originální adventní
věnec na dveře. Pro některé to byla úplná premiéra, ale jeden věnec byl krásnější než druhý. Pro děti
bylo připraveno zdobení perníčků cukrovou polevou a jejich následná konzumace. I tato činnost byla
bezezbytku využita.

Celá akce byla charitativní a její výtěžek byl věnován psímu útulku na Chlumu (viz. dále). Příští rok
bychom rády udělali podobnou akci u příležitosti Velikonoc a pak Vánoc. K&I
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Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku jsme letos naplánovali na první adventní neděli, tedy 2. prosince 2012. Cílem bylo udělat z této akce
takovou malou společenskou událost, na které se budou moci potkat sousedé, popovídat si nad šálkem svařáčku či teplého čaje a nasát vánoční
atmosféru.

Potom, co jsme slavnostně odpočítali rozsvícení našeho letošního vánočního stromečku, čekalo na mnohé z nás překvapení v podobě nově
instalovaného vánočního osvětlení. Následoval další program: pásmo koled v podání lukaveckého dobrovolného hudebního sdružení (Petr Kotas
a Tomáš Kameník – kytara, Jan Nosek – housle, Josef Lindauer – basa, Denisa Fílová – zpěv), vánočně laděné taneční vystoupení lukaveckých slečen
(Amálka a Rozárka Kotasovy, Terezka Filipská, Katka Jünglingová), které představovalo chumelení malých sněhových vloček přejících zdraví, štěstí a
lásku, a vánoční povídání Marušky Noskové s názvem „Krajina dětství“.

Příspěvek na psí útulek na Chlumu

Výtěžek obou výše uvedených akcí jsme se rozhodli věnovat psímu útulku na Chlumu. Během výměnného bazaru
spojeného s tvůrčími dílnami a kavárnou se od příchozích vybralo krásných 1453,- Kč. Druhou akcí bylo rozsvěcení
vánočního stromečku s programem a podáváním svařáku a čaje, při kterém se částka "zaokrouhlila" na úctyhodných
2100,- Kč.
Finance jsme 8. prosince předaly majiteli hořického psího útulku na Chlumu panu Musilovi. Pejskové Vám za tuto
částku děkují, stejně jako my.

Více fotografií z výše uvedených akcí najdete na www.lukavec-eu.rajce.idnes.cz

Pozvánka na připravované akce

Předsilvestrovské posezení v Lucerně
Již tradiční předsilvestrovské posezení se bude i letos konat v předvečer konce roku, a to 30. prosince v sále restaurace LUCERNA. Zveme Vás na
večer plný humorných soutěžních klání, ve kterých můžete změřit síly či důvtip se svými sousedy. K poslechu bude hrát živá hudba (Kabanos).
Začátek ve 20 hodin.

Fotbalový ples
Klub malé kopané Lukavec Vás srdečně zve na sportovní ples, který se bude konat v sobotu dne 19. ledna 2012 od 20:00 hodin.

Hasičský ples
Na tradiční hasičský ples, který se bude konat v sobotu 16. února 2012 od 20:00 hodin v Lucerně, Vás srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů
Lukavec.

„Kurz“ první pomoci
Pro všechny zájemce bude v prvních měsících roku ve spolupráci s SDH Lukavec uspořádán kurz první pomoci. Kurz povedou profesionální hasiči
vyškolení v této oblasti. Termín a podrobnosti budou včas upřesněny.

Kontakty obecního úřadu pro občany, úřední hodiny

Ptejte se starosty na cokoliv, co Vás zajímá:
Nabízíme Vám prostor pro Vaše dotazy, připomínky, nápady apod. Na Vaše dotazy bude odpovídat starosta, případně místostarostka obce, reakce
budou zveřejněny v příštím vydání lukaveckého zpravodaje. Dotazy/připomínky nám můžete vhazovat do schránky umístěné na budově obecního
úřadu nebo je zasílejte na obec@lukavec.eu, případně přímo starostovi na starosta@lukavec.eu.

Kontaktní informace

Obecní úřad
- Email: obec@lukavec.eu
- Pevná telefonní linka: 493 621 791

Starosta obce (David Hladík)
- Email: starosta@lukavec.eu
- Mobil: 603 840 927

Místostarostka obce (Jaroslava Kazdová)
- Mobil: 724 180 885

Úřední hodiny OÚ: Středa 15:00 – 17:00.

Obecní webové stránky: www.lukavec.eu

Za redakci Lukaveckého zpravodaje:
Ilona Menclová

Jazyková korekce Marie Nosková

Příspěvky posílejte na emailovou adresu obec@lukavec.eu

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2013


