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Vážení spoluobčané,

jménem zastupitelstva obce i jménem svým Vám přeji v novém roce hodně zdraví,  
mnoho pracovní a osobní pohody, vzájemné tolerance a pochopení jednoho pro druhého.

V této náročné době je toto vše zapotřebí. Neberme si příklad z některých politiků,  
ale jednejme a chovejme se tak, aby se nám v naší malé obci dobře žilo.

Čekají nás nemalé úkoly, v letošním roce by měl být dokončen a dán do provozu 
vodovod.

Znovu jsme zažádali krajský úřad o dotaci na dobudování vodovodu, musíme věřit,  
že nám bude přidělena.

V loňském roce byla za pomoci dotace opravena budova školy (střecha, komíny, 
WC, dveře).

V co nejbližší době bude nutná oprava sálu v hostinci.

V letošním roce 3. července se bude konat v Lukavci u Lovosic sjezd obcí Lukavec.

Zde opět proběhnou soutěže ve fotbalu, přetahování a své síly změří hasiči ze všech 
čtyř Lukavců.

4. září 2010 se uskuteční V. sjezd rodáků a přátel obcí Lukavec, Černín a Dobeš.

Touto cestou prosíme všechny, kdo by mohli pomoci s jeho přípravou (ať se přihlásí  
u manželů Noskových). Dále prosíme sponzory, kteří by nám mohli pomoci finanční 
částkou. Všem předem děkujeme.

Letošní rok bude také náročný jako volební - budou se konat troje volby. Do 
parlamentu, senátu a obecního zastupitelstva.

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří nezištně  v letošní tuhé zimě 
vyhrnují sníh z chodníků, a to mnozí nejen před svými domy.

Jaroslava Kazdová - starostka obce



Vítání občánků v Lukavci
Celá krajina je pod bílým příkrovem a je sužována tuhými mrazy, ale v Lukavci 

vykvetlo šest svěžích poupátek. Možná z nich budou někdy později pěkná kvítka, ale zatím 
na ně byla radost pohledět. Kde? V nové obřadní síni obcí Lukavec, Černín a Dobeš 
v bývalé lukavecké škole. 

V tomto krásném a důstojném prostředí vyslechlo pět malých dětí svůj první projev 
v životě, a to slavnostní řeč paní starostky Jaroslavy Kazdové, která je hezky uvedla do řad 
občanů, zatím je pasovala na „občánky“. Každý z nich dostal do vínku jako dar od 
Obecního úřadu Lukavec tisíc korun, vkusnou upomínkovou keramickou plaketu se jménem 
dítěte (z dílny sdružení Bariéry z Nové Paky), maminky byly podarovány květinami a 
tatínkové nahrávkou celého průběhu malé slavnosti na DVD (natočil pan M. Maixner).

Každé dítě má svou stránku v Pamětní knize obce Lukavec, kterou ilustrovala Marie 
Nosková nejml. Zatímco se rodiče podepisovali do této knihy,  děti se pohoupaly v kolébce 
a vyslechly básničky, které jim recitovali jejich starší budoucí kamarádi. 

A tak nejmladšímu občánkovi Matěji Parkosovi přednášela Natálka Bagová, pro 
nepřítomného Ondřeje Kameníka měla připravenou básničku Danielka Olahová, Ondra 
Duchoň krásně odříkal veršíky Tadeáši Pancovi, pro Daniela Mentla recitovala Jituška 
Večerníková, Terezka Kozáková potěšila Karolínku Gáplovskou a nejstaršímu z nich – 
Matyáši Mudrochovi o maminčiných darech řekla svou básničku Barunka Faltová. 

Za něžných zvuků Mozartovy hudby mělo nakonec přijít rozloučení, ale „občánci“ se 
rozdováděli, takže jsme stačili říci jen „Děkujeme vám, rodiče i příbuzní, kteří jste věnovali 
dětem těchto několik krásných chvil.“ A proto rozloučení inspirované básníkem Františkem 
Novotným otiskujeme zde:

„Moji milí,
Nerozmazlujte mne. Vím dobře, že bych nemělo dostat všechno, oč si řeknu, já vás jenom zkouším.

Nechraňte mne před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže 
a bolest.

Nebuďte nedůslední. To mne úplně mate.
Neříkejte, že mne nemáte rádi, i když někdy dělám strašné věci.

Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mne zapůsobí, když se 
mnou promluvíte v klidu a soukromí.

Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
Nezapomínejte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění.

Ale to všechno vám nemusím říkat, že ne?
Vaše dítě“

Marie Nosková



Oprava budovy bývalé školy

       07/2009 Zahájeny práce na opravě školy

14. 01. 2010 Dokončeny práce na interiéru

16. 01. 2010 Slavnostní vítání občánků



Pomoc panu Zdeňku Ryglovi
Na výzvu pomoci p. Ryglovi reagovalo mnoho z vás. Sešlo se větší množství 

oblečení. To je zatím dostačující. Na finanční částce se vybralo 14 500,- Kč. Z toho dva 
tisíce Kč dostal p. Rygl ihned po požáru, protože mu shořelo všechno i s doklady. Nyní je 
ubytován na Dachovech v ubytovně.

Pobyt za leden mu zaplatil sociální odbor MěÚ Hořice. Únor ve výši 3 500,- Kč byl 
zaplacen z vybrané částky. Na sbírce tedy zbývá 9 000,- Kč. Náš obecní úřad zaplatil ze 
svého účtu za odvoz a za skládku odpadu vzniklého při požáru. Buňku k bydlení slíbili dodat 
manželé Hylšerovi. 

Poděkování patří našim hasičům, kteří v nepříznivých podmínkách likvidovali 
následky požáru, a vám všem, kteří jste dokázali, že neštěstí druhých vám není lhostejné.

Žádost: Chceme občany požádat o zapůjčení starých fotografií a pohlednic za účelem 
zpracování podkladů pro Lukavecký kalendář ke sjezdu rodáků. Podklady prosíme předat 
panu Flosmanovi.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Obecní úřad Lukavec u Hořic č.p. 120
Úřední hodiny: středa 14:30 – 16:30

Starostka: Jaroslava Kazdová mobil: 724 180 885
e-mail: obec@lukavec.eu

Místostarosta: Bohumil Flosman mobil: 602 330 449
e-mail: místostarosta.lukavec@seznam.cz

Starosta hasičů: Jiří Knap mobil: 605 931 562
e-mail: rduchon73@seznam.cz
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