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Úvodník – čas vánoční
Pár hřejivých slov v čase předvánočním
Bylo by příjemné v některém z těchto mrazivých dní držet v rukou hrneček s hřejivým svařáčkem nebo si přečíst pár hřejivých slov.
Nebo radši obojí. Tak tedy:

Co si přát k Vánocům a do nového roku?

Nejstručněji vyjádříme toto přání třemi slovy: VÍRU, NADĚJI A LÁSKU. Je v tom všechno a v hypermarketech se nic z toho koupit
nedá. Ani v internetovém obchodě nám Víru, Naději a Lásku úhledně nezabalí ani dohromady, ani jednotlivě. Tak snad ten Ježíšek
kdyby nám aspoň stopy těchto vzácných darů nadělil. Tak můžou věřit děti.

Víra. Věřme svému srdci, hledejme v labyrintu světa lidi, kterým se dá věřit, mějme víru v prozřetelnost a v dobré úmysly bližních. A
nevěřme příliš meteorologickým předpovědím a slevovým smrštím.

Mějme naději. Že budeme zdraví, že naše děti obstojí v životě, když je tak těžký v dnešním složitém světě. Mějme naději, že bude
mír, který je křehký jak vznášející se pavučinka. Držme se naděje, že v naší české kotlině se bude tak skvěle žít, že tu bude samý
humor a dobrá nálada. Někdy.

Láska. Mějme rádi život, lidi, snažme se pomoci nejubožejším. Nemějme ale rádi ty, kteří všechno ničí a všem škodí.

Krásné Vánoce a do nového roku VÍRU, NADĚJI A LÁSKU! 

A něco pro to dělejme, přece v tom Ježíška nenecháme samotného. 
 

Marie Nosková

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel, a tak je tu opět alespoň první a zároveň poslední letošní vydání našeho zpravodaje (slibuji, že v  příštím roce
se polepšíme a vydáme jich víc). 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 byl podle mého názoru pro naši obec obdobím plným změn, jež se
některých z Vás dotkly více, jiných méně. 

Nejprve bych začal  většími  investicemi.  Zateplení,  výměna oken a dveří,  nová fasáda Obecního úřadu,  Obecního domu
(bývalá škola) a budovy Prodejny. Cena celé investice byla 2,9 milionů, z toho byla 1,8 milionů dotace ze SFŽP ČR. V Obecním
domě mimo výše uvedeného proběhla také rekonstrukce jednací místnosti (bývalá třída) – kompletní podlaha včetně zateplení,
podlahové krytiny, apod. 

Dále proběhla rekonstrukce vodárny v Dobši zahrnující  opravu budovy a výměnu technologie.  Vzhledem k tomu, že byly
nedávno lukavecký a dobešský vodovod propojeny, bude se voda z dobešské vodárny míchat s lukaveckou vodou, což sníží hodnotu
koncentrace boru, na kterou jsme doposud měli od „Hygieny“ výjimku. I tato akce byla z  velké části financována z dotace, a to ve
výši 650 tisíc z celkové ceny investice 940 tisíc. 

Mezi  neméně  významné  investice  patří  také  oprava  kanalizace  v parčíku  naproti  bývalé  škole  a  v budoucím  parčíku
u odbočky na Dobeš. Cena investice byla 715 tisíc a dotace činila 644 tisíc.

Celková  hodnota  výše  uvedených  investice  činila  4,6  milionů  Kč,  z toho  bylo  dotacemi  pokryto  3,2  milionů,  zbytek
představuje doplatek obce 1,4 milionů.

Pro Vaši informaci stav obecního účtu k dnešnímu dni je 5.446.000,-Kč. 

A co se nám podařilo dále:

- Udržet vysokou úroveň péče o obecní zeleň a údržbu obecních prostranství, která započala již v roce 2012 a která je viditelná
téměř na každém kroku, a to díky přidělení dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce, dotovaných Úřadem práce Jičín.

- Zahájit projekt revitalizace pozemku p. č. 58/1  a 58/2 (park u křižovatky na Dobeš).

- 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 zpoza hranic naší obce – plesy a zábavy, dětský karneval, dětský den,
předadventní dílna, vítání občánků, mikulášská besídka, rozsvěcení vánočního stromečku, setkání seniorů a další akce. 

A jaké máme plány na příští rok?

- Dokončit revitalizaci pozemku p. č. 58/1 a 58/2 (park u křižovatky na Dobeš).



- Vybudovat silnici na Vidlák – za předpokladu získání dotace.

- Uspořádat Sjezd Rodáků.

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. Zároveň bych Vám
rád poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili v letošních volbách.

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 2015 zůstávají stejné jako v minulém roce (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 2015. Nové známky jsou k dispozici na Obecním úřadě od ledna 2015. 

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. 

Cena za odběr vody z obecního vodovodu

Cena vodného pro rok 2015 je stanovena v následující výši: 25,- Kč/m3 a 300,- Kč za vodoměr/rok.  

Vyhláška O pohybu psů platná od roku 2013
V loňském roce vstoupila  v platnost  obecně závazná vyhláška O pohybu psů,  která stanovuje následující  pravidla  pro pohyb psů na veřejném
prostranství obce: 

 na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku,

 na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů,

 na veřejných prostranstvích v obci, jimiž jsou požární nádrž, dětská hřiště a pískoviště, se zakazuje vstup se psy,

 majitelé musí svého psa zabezpečit tak, aby neohrožoval kolemjdoucí po chodníku. 

Žádáme všechny majitele psů, aby se touto vyhláškou řídili!

Žádáme všechny majitele aut, aby neparkovali svá vozidla na chodnících, neboť brání průjezdu kočárků a vozíčkářů!  

Stalo se v Lukavci …

Dva roky v knihovně
Před dvěma lety, 1. prosince 2014, byla po rozsáhlé rekonstrukci znovuotevřena  lukavecká knihovna.

Její čtenáři a návštěvníci mají v příjemném prostředí možnost posezení u kávy nebo čaje a hlavně pestrý výběr knih. Nejen z těch původních, ale
hlavně díky výměnnému fondu, který zajišťuje Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně a který je obnovován vždy dvakrát do roka. Nabízíme také půjčování
časopisů a bezplatný přístup na internet. Od začátku roku 2014 máme díky grantu KVČ možnost využívat knihovnický program Verbis. Na stránkách
knihovny se nachází online katalog a půjčování probíhá přes počítač.

Knihovna se také zapojuje do kulturního dění v obci. Doplňuje např. oblíbené adventní a velikonoční dílny, které probíhají ve škole.  Pod názvem
Putování za velikonočním vajíčkem nebo Těšíme se na Ježíška mohou děti plnit zábavné úkoly jako jsou křížovky, skrývačky, puzzle a další aktivity, při
kterých se pobaví, něco  nového i dozvědí. Často se do podobných, samozřejmě obtížnějších úkolů, zapojí i dospělí.  Čas od času se v knihovně
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scházíme na  tzv.  tréninky  paměti.  Ke slavnostnímu křtu  knihy Zdeňka Prchala  Mezi  Krušinou  a Chlumy zde byla  uspořádána malá  výstava  z
autorových knížek a jeho příspěvků do časopisů.  Pěkné bylo předvánoční posezení seniorů, které jsme pořádali  spolu  s obecním úřadem. Na
stránkách knihovny (www.knihovnalukavec.webk.cz) se můžete o všech akcích knihovny dočíst více.

V současné době máme zaregistrovaných 45 čtenářů, z toho 8 dětí. V tomto roce se zde vystřídalo (i díky výše zmiňovaným aktivitám) přes 400
návštěvníků a bylo zapůjčeno  téměř 700   knih a časopisů. Jako nejaktivnější čtenářka byla malým dárkem odměněna paní Dana Hátlová za 52
vypůjčených knih za rok. Z dětí je nejpilnějším  „čtenářem“ Ondra Kameník. Kéž by byl příkladem pro své vrstevníky a vztah ke knížkám mu vydržel
až do dospělosti.

Vážení čtenáři, přeju Vám (čtenářům knihovny i tohoto časopisu) klidné a spokojené Vánoce a v novém roce hodně zdraví a hezkých chvil, které
si třeba zpříjemníte i pěknou knížkou. 

                                                                                                Dana Víchová, knihovnice

Pozvánka na připravované akce

Koncert Pifferaios a Toni dei signori v Lucerně
Vánoční  koncert  flétnového souboru  Pifferaios  and  mužského  sboru  Toni  dei  signori  se  konat  26.  prosince  od  17:00  hodin  v sále  restaurace
LUCERNA. 

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 kapela Grippen Five. Začátek
ve 20 hodin.

Fotbalový ples 
Klub malé kopané Lukavec Vás srdečně zve na sportovní ples, který se bude konat v sobotu dne 24. ledna 2015 od 20:00 hodin. 

Hasičský ples
Na tradiční hasičský ples, který se bude konat v sobotu 28. února 2015 od 20:00 hodin v Lucerně, Vás srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů. 

Kontakty obecního úřadu pro občany, úřední hodiny

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

Místostarosta obce (Petr Kotas)
- Email: obec@lukavec.eu 
- Mobil: 608 828 611

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

Obecní webové stránky: www.lukavec.eu

 Za redakci Lukaveckého zpravodaje:

Ilona Menclová
Ilustrace Marie Nosková

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2015
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