
ZPRAVODAJ pro obce Lukavec, Černín a Dobeš

vydáno OÚ Lukavec u Hořic dne 23. 4. 2010/2.

Vážení spoluobčané,

v pondělí 19.4. 2010 se uskutečnila veřejná schůze zastupitelstva obce, na které 
bylo oznámeno, že zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na protlaky pod silnicí v 
rámci projektu budování veřejného vodovodu pro ty majitele nemovitostí, kteří jsou 
znevýhodněni tím, že jejich obydlí je na druhé straně silnice, než na které je hlavní 
vodovodní řad.  

Obec nabízí, že zajistí všem, kteří si dali zpracovat projekt na vodovodní přípojku, 
vyřízení všech náležitostí k vydání územního souhlasu pro její vybudování. K tomuto obec 
potřebuje od všech těchto majitelů podepsanou plnou moc pro to, aby Vás mohla v řízení o 
vydání územního souhlasu zastupovat. Tato plná moc je dispozici na obecním úřadě. Tímto 
žádáme všechny, kdo tuto plnou moc ještě nemají, aby se ve vlastním zájmu o ni přihlásili.  
Vyplněnou plnou moc odevzdejte na obecním úřadě (popř. vhoďte do schránky).

POZOR! Plná moc musí být podepsána všemi vlastníky (spolumajiteli) nemovitosti. 

Tyto příspěvky budou hrazeny z rozpočtu obce, neboť žádost o dotaci nebyla zatím 
Krajským úřadem schválena.

Koho ještě nenavštívil pan Čermák, který zpracovává projekty na vodovodní přípojky,  
nechť ho kontaktuje na telefonním čísle 602 267 366. 

Ty z Vás, kteří ještě váháte s vodovodní přípojkou, bychom rádi upozornili, že 
Správa silnic nedovolí po dobu dalších 10 let žádné zásahy do silnice, což se 
v některých místech bude vztahovat na obě strany silnice. 

Jaroslava Kazdová - starostka obce

Sjezd Lukavců v Lukavci u Lovosic
V sobotu 3. července 2010 od 9:00 se koná v Lukavci u Lovosic „Sjezd Lukavců“. 

Všichni, kdo mají zájem o společnou dopravu autobusem, ať se co nejdříve přihlásí na 
obecním úřadě. Kapacita je omezená počtem míst v autobusu, proto se přihlaste, co 
nejdříve, aby na Vás zbylo místo! Program jako obvykle: soutěž hasičů, fotbalistů, zábavné 
soutěže.



Příprava Sjezdu rodáků
Jak již bylo v posledním zpravodaji uvedeno, uskuteční se v sobotu 4. září 2010 

Sjezd rodáků a přátel obcí Lukavec, Dobeš a Černín. 

Abychom dali možnost zúčastnit se co největšímu počtu lidí a abychom neposílali pozvánky 
na špatné adresy, žádáme Vás tímto, abyste nás informovali o změnách adres Vašich 
rodinných příslušníků či známých. Tyto informace nám můžete posílat na e-mail níže 
uvedený nebo vhodit do schránky na obecním úřadě.

Dovolujeme si Vás také požádat o sponzorské dary na pořádání 
této akce, za které předem děkujeme!

 Dětský den
V sobotu 5. června 2010 od 14:30  se uskuteční dětský den na fotbalovém hřišti a 

koupališti. Hry, soutěže, projížďky na koních, možná skákací hrad.

BLAHOPŘEJEME

našim spoluobčanům 

paní Zdeňce Festové (Lukavec, č.p. 91),

paní Anně Černé (Lukavec, č.p. 89),

paní Marii Noskové (Lukavec, č.p. 45),

paní Marii Budilové (Lukavec, č.p. 94),

paní Růženě Nožičkové (Lukavec, č.p. 107),

paní Miloslavě Hátlové (Dobeš, č.p. 19) a

panu Josefu Festovi (Lukavec, č.p. 91)

k jejich životnímu jubileu a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a pohody!

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: 

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