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Sdělení Obecního úřadu Lukavec 

 

Vážení spoluobčané, 
 

blíží se Vánoce a konec roku - čas, kdy každý z nás tak trochu bilancuje – přemýšlí nad tím, čeho se mu za uplynulý rok 
podařilo dosáhnout, co se mu povedlo, či nepovedlo, co udělal dobrého, či špatného a co ho čeká příští rok. Dovolte tedy i mně 

tak trochu se poohlédnout za končícím rokem, který znamená nejen konec roku 2011, ale zároveň jeden rok z čtyřletého 
funkčního období stávajícího zastupitelstva obce. 

Rád bych zde shrnul, co se nám za tento rok podařilo: 

- Dokončení stavby a následná kolaudace obecního vodovodu (září 2011). V  minulém Zpravodaji jsme oznámili spuštění 
"ostrého" provozu od ledna 2012, které však bude ještě odloženo (pravděpodobně na únor 2012) z důvodu většího počtu 
stížností na kvalitu vody (zápach a pachuť chloru). Jak jste již byli informováni letáky, které byly rozneseny do Vašich 

schránek, pro úpravu vody je od začátku prosince používán jiný dezinfekční přípravek, po kterém by voda již neměla zapáchat 
a měla by mít lepší chuť. Dle ohlasů od některých z Vás se zdá, že se kvalita vody opravdu zlepšila. Věřím, že poznatků od Vás 
přijde víc, ať už pozitivních, či negativních.  

- Vybudování vodovodu a kanalizace Na Trhovce. V příštím roce plánujeme zahájit stavbu komunikace, na  jejíž 
vybudování jsme požádali Krajský úřad o dotaci z Programu obnovy venkova (dotace bude v max. výši 800.000,- Kč, 
předpokládané celkové náklady na výstavbu jsou zhruba 3,5 mil. Kč). V tomto roce se podařilo prodat pouze jednu stavební 

parcelu.   

- Vyšší úroveň péče o obecní zeleň a údržbu obecních prostranství - této se nám podařilo dosáhnout díky přidělení 

pracovníka na veřejně prospěšné práce, dotovaného Úřadem práce.  

- Výroba nového kolotoče a laviček na koupališti.  

- Vyčištění a vyspravení koupaliště ve spolupráci s SDH Lukavec. 

- Spuštění nového designu webových stránek, díky kterým se snažíme zlepšovat informovanost Vás občanů o dění v obci. 

- Oprava vodovodu v Dobši. 

- Oprava kanalizace v louce před Lucernou, kde dlouhodobě docházelo k vytékání splaškových vod do louky (nahrazení  

poškozených betonových trubek novými). 

- Úprava obecní zeleně u obchodu. 

- Instalace kontejnerů na tříděný odpad.  

- Znovuotevření obchodu s potravinami a dalším zbožím. 

- Uspořádání různých společensko-kulturních akcí - plesy, zábavy, fotbalový turnaj, Dětský den, 
Drakiáda, Neckyáda, Hry bez hranic, vítání občánků, Mikulášská besídka, Předvánoční setkání 

seniorů  apod.  

Mnoho z výše uvedených aktivit se podařilo uskutečnit jen díky některým z Vás. Děkuji za práci 
a vynaložené úsilí pro lepší vzhled obce, které jste odvedli ve svém volném čase . Zároveň děkuji těm 

spoluobčanům, kteří pečují o okolí svých domovů, ale v mnoha případech i o obecní pozemky. Tím 
přispívají ke zkrášlení obce, a hlavně v zimním období k bezpečnosti. Věřím, že i v příštích letech se 
najde mezi námi ještě více takto obětavých spoluobčanů a chalupářů, kterým není život v našich 

třech obcích lhostejný. 

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem klidné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich blízkých, 

pevné zdraví, úspěchy, štěstí a vřelé mezilidské vztahy v roce 2012, a aby nový rok přinesl naší obci další změny k lepšímu, 
které povedou ke spokojenosti nás všech.    

          David Hladík, starosta obce 
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ODPADY V ROCE 2012: 

Známky na popelnice:  
- stávající známky na popelnice jsou platné až do konce ledna 2012 
- nové známky se budou prodávat od začátku ledna v úředních hodinách na Obecním úřadě Lukavec 
- ceny známek se budou zvyšovat z důvodu změny DPH a budou zveřejněny na úřední desce, jakmile je 

zastupitelstvo obce v prosinci 2011 odsouhlasí.   
 

Tříděný odpad – plasty, sklo 

Byl ukončen výdej žlutých pytlů na ukládání plastů. Jak jste byli již dříve informováni, pro sběr tříděných plastů je umístěn 
žlutý kontejner u obchodu. Pokud by jeho kapacita nebyla dostačující, bude přidán další. Žádáme Vás proto, abyste plasty 
ukládali do tohoto kontejneru. Výdej žlutých pytlů na plasty je zrušen z důvodů vysokých pořizovacích nákladů a jejich 
nízké návratnosti. 

 

 

Okénko do historie 

Změna počasí z 31. 12. 1979 na 1. 1. 1980 

Mrazová kalamita - mrazivé počasí  začalo prudkým poklesem teploty z +9° na –15° C v novoroční noci a trvalo po celý 
leden. Tím a sněhovými vánicemi se dostala naše energetická situace do velkých obtíží. Vázlo narubání 
a doprava uhlí z povrchových dolů. Školy byly od 8. ledna zavřené po 3 neděle až do 29. ledna. Televize 
omezila vysílání přes den a začala vysílat až večer od 19 hodin. Byla stanovena nová pracovní doba, 
v továrnách se začalo pracovat až od 7,30 hod. 

 (Článek převzat z lukavecké kroniky) 
 

 

Pro poučení i pobavení 

Vánoční zvyky a tradice – známé i méně známé 

Tradice stolování:  
- chystá se jeden talíř navíc pro náhodného hosta, 
- pod talíř se schová zlatý penízek, 
- šupinky kapra pro štěstí, aby se nás držely peníze, 
- od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo 

vstane, do roka zemře.  

Lití olova: Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízký. Olovo se roztaví na kovové lopatce 
nad plamenem a pak se vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte opatrně, ale najednou. Ve vodě olovo 
ztuhne a zanechá tak určitý abstraktní tvar. Podle odlitku pak lidé hádali, co je v budoucnu čeká. 
Lze dělat i s obyčejným voskem.  

Šupina pro štěstí:  Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová 
šupinku pod talíř, bude mít po celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i dostatek peněz a zabránit nouzi, 
a proto ji nosí celá řada lidí i v peněžence. 

Pouštění lodiček: Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Rozlouskněte vlašské ořechy, vyberte jejich náplň 
a do skořápek s pomocí roztaveného vosku připevněte zbytky téměř dohořelých svíček. Do lavoru napusťte vodu, zapalte 
svíčky a dejte lodičky plout na vodu. Majitele té lodičky, která svítí nejdéle, čeká dlouhý život. 

Házení střevícem: Svobodné vdavekchtivé dívky v období Vánoc házely střevícem za hlavu směrem ke dveřím. Pokud se 
špička boty otočí směrem ke dveřím, znamená to, že se dívka vdá. Jestliže ke dveřím směřuje pata boty, dívka ještě zůstane 
jeden rok neprovdaná doma. 

Jablko a zápalky: Tato tradice patří opět mezi věštecké, kdy dívka řešila dilema a vybírala si mezi několika nápadníky. Při 
této věštbě se vezme jedno jablko a tři zápalky. Zápalky zapíchněte do jablka s myšlenkou na jednoho nápadníka. Pak 
všechny zápalky najednou zapalte, která hoří nejdéle, představuje toho pravého nápadníka. 

Zlaté prasátko: Zlaté prasátko vzniklo jako motivační prvek dětí, aby se vydržely postit až do štědrovečerní večeře. Celý 
den být o hladu je obzvlášť pro děti náročné, a tak se začalo říkat, že ten, kdo to vydrží, tak s první hvězdou na nebi uvidí 
i zlaté prasátko. Prasátko je také vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěstí. O tom, jestli tomu tak 
doopravdy je, se musíte přesvědčit sami, třeba o těch letošních Vánocích. 

Třesení bezem: Nezadané dívky třesou bezem a dům, u kterého začne jako první štěkat pes, je i domem, ve kterém bydlí 
jejich nastávající. (V Lukavci se věřilo, že stačí, aby pes štěkal v tu stranu, kde bydlí nastávající. Pozn. red.) 

Klepání na kurník: Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane svobodná. Pokud se ale 
objeví kohout, brzy se vdá.  

              (zdroj: internet) 
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Stalo se v Lukavci … 

Drakiáda 

Drakiáda se konala v sobotu 5. listopadu ve dvě hodiny odpoledne na 
louce za koupalištěm a u mlýna. Na místo dorazilo celkem 11 účastníků 
z řad dětí v doprovodu svých rodičů, kteří sehráli klíčovou roli i při 
následném soutěžním pouštění draků. Někteří soutěžící měli dokonce i 
více létajících strojů (draků), které se postupně pokoušeli dostat do 
vzduchu. Vzhledem k tomu, že nám větrné podmínky příliš nepřály, 
museli rodiče poskytovat dětem při vzletech draků velkou technickou 
podporu. Na obloze pak bylo možno pozorovat různobarevné draky 
v podobě různých ptáků, s obrázky princezen a dalších dětmi 
oblíbených postaviček. Ti, kterým drak létal nejvýše, si odnesli ocenění 
v kategorii Letec, a ti, kterým se přes veškeré jejich snažení nepodařilo 
draka do vzduchu dostat, byli oceněni v kategorii Vozembouch.  

 

 

Vítání občánků 

V sobotu 12. listopadu se ve tři hodiny odpoledne v budově bývalé školy 
sešla spousta lidí - dětí, rodičů, babiček a dědečků... a není divu, konalo se 
tu totiž slavnostní vítání občánků Lukavce, Dobše a Černína.  Novými 
občánky byly tentokrát samí kluci, a to Ondřej Kameník, Filip Janoušek, 
Jiří Serlabajev, Lukáš Mentl, Kryštof Kohoutek a Antonín Nevěřil. 
Slavnostní vítání občánků zahájila paní Nosková a poté přednesla 
slavnostní projev místostarostka paní Kazdová. Oba projevy byly 
podbarveny různými hlasitými projevy našich malých občánků, kteří se 
snažili strhnout pozornost všech přítomných na sebe. :-) Po projevech 
následovalo podepisování rodičů do Pamětní knihy obce, kde má každý 
nový občánek svou stránku se jménem, datem narození a  obrázkem. 
Každý občánek dostal do „začátku“ od obce peněžní dar a malý dárek a 
maminky květiny. Pak přišla na řadu v levém rohu umístěná kolébka, do které byly postupně položeny všechny děti, 
kterým starší lukavecké děti přednesly básničky. Nakonec jsme si na zdraví našich malých občánků připili. Přejeme jim 
pevné zdraví, štěstí a prožití bezstarostného dětství.  
 
Mikulášská besídka 

V sobotu 3. prosince se v budově bývalé školy konala Mikulášská besídka 
pro děti. Na besídce se sešlo celkem 27 dětí, a to nejen z Lukavce, ale i 
přespolních. Jelikož převážnou část účastníků tvořily malé předškolní 
děti, byly pro ně připraveny soutěže jako čertovské kuželky, čertovské 
kostky, házení míčků do čerta, lovení rybiček, apod., u kterých se děti 
velmi dobře bavily. Úsměvy na jejich tvářích zkazil až příchod Mikuláše, 
anděla a především čerta. Většina z nich našla odvahu Mikulášově družině 
povědět básničku, za kterou byli tito stateční obdarováni balíčkem plným 
ovoce a sladkostí, a ti odvážnější si dokonce čerta i pohladili. Poznámka 
redakce: I letos čert odešel s nepořízenou – tedy prázdným pytlem a 
žádné z našich si dětí si neodnesl. Tak, děti, nezlobte rodiče ani paní 
učitelky a příští rok přijďte zas! Po besídce následovalo společné 
rozsvěcení obecního vánočního stromu, při kterém nám bohužel pršelo, a 
tak jsme ho museli předčasně ukončit. Děti přednesly básničky v adventní 

tematikou a společně jsme si zazpívali pár vánočních koled.  
 

Setkání seniorů 

V předvánočním čase nezapomínáme ani na starší občany naší obce, pro 
které jsme v úterý 13. prosince v 13,30 hodin uspořádali setkání seniorů, 
které má v naší obci už také tradici. Na akci přišlo kolem 30ti lidí, které 
na začátek přivítala místostarostka obce paní J. Kazdová. Na televizi se 
po celou dobu promítaly fotografie z akcí konaných v obci v tomto roce. 
Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení. K poslechu zahrál 
harmonikář pan Vladimír Berný, kterého později doprovodil na housle 
pan Jan Nosek.  Všichni přítomní se dobře bavili, popovídali si, společně 
si zazpívali nebo dokonce si připili. „Kdy se takhle zase uvidíme?“ říkaly 
vděčně ty opravdu špatně chodící babičky. Věřím, že se na takovýchto 
akcích bude scházet stále víc našich občanů.  V budoucnu plánujeme 
pořádat tato setkání dvakrát za rok.  
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Výměnný bazar 

Dne 19. listopadu 2011 proběhl v Lukavci tzv. výměnný bazar. Myšlenkou této akce bylo donutit k zamyšlení, zda věci, 
které doma již spoustu měsíců hromadíme a přendáváme z místa na místo, opravdu potřebujeme :-) V případě, že ne, mohli 
jsme je donést v tento den do budovy bývalé školy a zde je směnit za oblečení jiné, pro nás „nové“. Zbylé oblečení, které se 
nesměnilo, bude odevzdáno do diakonie Broumov na charitu. Celá akce byla opravdu úspěšná, i když by se dalo říct, že 
každý její účastník ji pochopil maličko jinak. Někteří opravdu provedli hloubkovou čistku svého šatníku, jiní si doplnili ten 
svůj a třetí skupina pojala tuto akci jako společenské setkání, při kterém směnili pouze pár kousků a oživili svůj šatník. 
Tato skupina je nám nejbližší a směňovatelkám ještě jednou děkujeme za milou návštěvu, příjemné popovídání nad teplým 
svařáčkem či čajem a v neposlední řadě i za příspěvek charitě. Jelikož se výměnný bazar dle našeho mínění vydařil 
a jakýkoli důvod k setkání lidí v takto malé vsi se počítá, rozhodly jsme se udělat z této akce tradici. Na shledanou tedy opět 
za rok v předadventním čase se na Vás těší Katka Janoušková a Ilona Menclová. 

 

Další fotografie z pořádaných akcí najdete ve fotogalerii na http://lukavec-eu.rajce.idnes.cz/. 
 

 
 
 

Pozvánka na připravované akce 

Předsilvestrovské posezení 

V pátek 30. prosince 2012 od 19:30 hodin se bude konat již tradiční „Předsilvestrovské posezení“ zpestřené zábavnými 
soutěžemi a odměnami.  K poslechu i zpěvu hraje „Lucerna band“ (kdo si přinese hudební nástroj a bude hrát, je 
automaticky jeho členem). 
 

Hasičský ples 

V sobotu 28. ledna 2012 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Lukavec tradiční „Hasičský ples“.  
 

Sportovní ples 

V sobotu 25. února 2012 pořádá Klub malé kopané Lukavec tradiční „Sportovní ples“.  
 

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 Obecním úřadě Lukavec 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 (p. David Hladík) 
- Email: starosta@lukavec.eu 
- Mobil: 603 840 927 

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

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

Obecní webové stránky: www.lukavec.eu 

 

 

Redakce Lukaveckého zpravodaje: 

Ilona Menclová, Petr Kotas, Marie Nosková 

Upozornění: Minulý Zpravodaj neprošel jazykovou korekturou, omlouváme se. 

Příspěvky posílejte na emailovou adresu obec@lukavec.eu 

 


