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Sdělení obecního úřadu 
 

Odběr vody z obecního vodovodu 
Vážení spoluobčané - majitelé vodovodních přípojek, 

nejdříve prosím přijměte moji omluvu za občasný nedostatek vody či pokles tlaku ve vodovodu v letních měsících, který byl způsoben dopouštěním 
koupaliště z tohoto zdroje. Voda byla do koupaliště čerpána nejen z důvodu udržení co nejlepší kvality vody v koupališti, ale především pro to, aby 
se zjistilo, zda velký odběr bude mít vliv na kvalitu vody.  

Dále mi prosím dovolte, abych Vám sdělil několik informací týkajících se odběru vody z obecního vodovodu: 

Kvalita vody z obecního vodovodu je pravidelně sledována (výsledky pravidelných rozborů jsou zveřejňovány na webových stránkách obce). 

Voda dlouhodobě nepatrně překračuje limity ve dvou ze sledovaných ukazatelů, a to bor (naměřená hodnota: 1,3 mg/l, norma: 1,0 mg/l) a amonné 
ionty (naměřená hodnota: 0,92 mg/l, norma: 0,5 mg/l). Na základě Opatření vydaného Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje ze 
dne 5. června 2012, které určilo hygienický limit ukazatele pitné vody s maximální povolenou hodnotou 1,4 mg/l pro bor (s platností do 31.5.2015) 
a maximální hodnotu 1,1 mg/l pro amonné ionty (s platností do 31.5.2018) v pitné vodě veřejného vodovodu Lukavec, se voda v těchto dvou 
ukazatelích neupravuje. Vezměte prosím proto na vědomí níže uvedené upozornění.  

Opatření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, stejně jako rozbory vody jsou Vám k dispozici také k nahlédnutí na obecním úřadě 
v úředních hodinách.  

 

 

Upozornění: Z důvodu výše uvedeného není vhodné používat vodu z vodovodu Lukavec pro přípravu kojenecké 
stravy a dále ji používat jako jediný zdroj pitné vody pro děti do 2 let věku.  

 

 

 

Dále žádám všechny majitele vodovodních přípojek, kteří ještě nemají s obcí uzavřenou smlouvu na dodávku vody 
z veřejného vodovodu v obci Lukavec, aby se co nejdříve dostavili na obecní úřad k jejímu podpisu a úhradě 
vodného za zkušební provoz.  

 
 

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně provozu vodovodu, neváhejte nám je sdělit na níže uvedené e-maily nebo do schránky na 
obecním úřadu. 

 

Vyhláška O pohybu psů  
Na posledním zasedání ZO (30.8.2012) byla schválena obecně závazná vyhláška, 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 psa  musí psa zabezpečit tak, aby neohrožoval kolemjdoucí po chodníku.  

 

Výstavba komunikace Na Trhovce 
V srpnu proběhlo výběrové řízení na výstavbu komunikace na Trhovce, které by mělo mít svého vítěze během měsíce září. Výstavba vozovky bude 
probíhat  v měsíci říjnu až listopadu.   

 

Oprava vodovodu v Dobši 
Během června a července byla opět provedena oprava většího rozsahu na vodovodu v Dobši, kde docházelo k únikům vody.  

 

Revitalizace pozemku p.č. 58/1 
Jak si mnozí z Vás jistě povšimli, na jaře byl vykácen stromový porost na pozemku p.č. 58/1 (lesík u odbočky na Dobeš). Stromy byly vykáceny kvůli 
svému stáří. Terén na tomto pozemku bude srovnán, provedena parková úprava, vyčištěna požární nádržka a vysázeny nové stromy. Pokud by se 
Vám zdálo, že se na tomto místě nic neděje, věřte, není tomu tak, v současné době se zpracovává projektová dokumentace, která bude podkladem 
pro žádost o dotaci.   
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Rekonstrukce knihovny 
Od června byl také přerušen provoz obecní knihovny, kde probíhá v současné době menší rekonstrukce. Poté, co 
skončil knihovník pan Zdeněk Prchal a jeho funkci knihovnice převzala paní Dana Víchová, bylo rozhodnuto o 
provedení rekonstrukce knihovny (jedná se především o výměnu podlahy, která byla v nepřijatelném stavu a dalších 
drobné úpravy). Rekonstrukce se trochu pozdržela díky pracovní neschopnosti pracovníka vykonávajícího v naší obci 
veřejně prospěšné práce.  Znovu obnovení provozu knihovny se předpokládá na září-říjen, tak abyste si na dlouhé 
zimní večery už mohli přijít půjčit knihy. Vše bude včas oznámeno včetně provozní doby.  

Na tomto místě bych Vás ještě ráda informovala o tom, že v knihovně naleznete mimo starších knih vždy také knihy novější, které jsou sem 
zapůjčovány v rámci tzv. výměnného fondu z Knihovny v Jičíně. Proto neváhejte a určitě se přijďte podívat.  

 

Vyloupení obchodu potravin 
Během letních měsíců byla celkem třikrát vyloupena prodejna potravin v naší obci. Poprvé to bylo v dubnu, podruhé v noci z 22. na 23. července. I 
přesto, že pachatelé byli tentokrát vyrušeni alarmem, který byl do obchodu instalován po první krádeži, byla pronájemci obchodu způsobena škoda 
ve výši 15.000,- Kč. Poslední krádež se stala tento měsíc, a to v noci z 28. na 29. srpna a způsobená škoda byla vyčíslena na 6.000,- Kč 

 
Separace plastového odpadu  
V současné době máme na třech místech v obci umístěny celkem 4 kontejnery na plasty.  

Pro Vaši informaci v roce 2011 vytřídila naše obec celkem 4,1 tuny odpadu, za které vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. celkem 
11.480,50,- Kč. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, naše obec 
ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, které naše obec dosáhla, 
představuje: emise CO2 ekv. 5,205 tun a úspora energie 123 923 MJ.  

 

Vítání občánků 
Během měsíce října nebo listopadu se bude konat opět vítání občánků, neboť se nám k naší radosti narodilo několik dalších spoluobčánků. Akce se 
bude konat v budově bývalé školy. Termín bude upřesněn a rodinám malých spoluobčánků budou předány pozvánky.  

 

Úmyslné poškození budovy vodojemu 
Ve 29. kalendářním týdnu byla úmyslně poškozena stavba vodojemu v naší obci. Neznámý pachatel nařízl strom nad budovou vodojemu, který 
následně vlivem větru spadl těsně vedle budovy vodojemu a způsobil škodu na oplocení, střeše a okapu vodojemu. Toto úmyslné poškození bylo 
oznámeno Policii ČR, která na místě zajistila stopy a zahájila vyšetřování.  

Věříme, že pachatel bude v brzké době dopaden a potrestán, neboť tímto činem nebyla ohrožena jen dodávka vody do naší obce, ale také všichni 
spoluobčané, kteří se na onom místě mohli v osudnou dobu pohybovat.  

 

Dětská hrací sestava na hřišti 
Jak můžete již několik týdnů pozorovat, na koupališti vedle kolotoče vyrostla hrací sestava pro děti.  Hrací sestava je určena pro děti do 12-ti let a 
budeme velmi rádi, když to všichni budete respektovat. Hrací sestava je instalována za finančního přispění firem Petr Charvát – Betonárka Lukavec 
a Betontransport Vlastimil Hylšer, kterým tímto velmi děkujeme a stejnou měrou děkujeme také všem spoluobčanům, kteří při realizaci hrací sestavy 
neváhali přiložit ruku k dílu.  

Jakmile bude sestava uvedena do provozu, bude u ní vyvěšen provozní řád.  

V souvislosti s instalací této herní sestavy jsme byli nuceni zakázat vstup psů do celého objektu koupaliště. Je tak z toho důvodu, že se v areálu 
koupaliště vyskytovaly psí výkaly. Děkujeme všem občanům a návštěvníkům koupaliště, kteří toto omezení respektují.  

 

Stalo se v Lukavci … 
 

Dětský den 
Dětského dne, který se konal v sobotu 16. června 2012 u fotbalového hřiště, se zúčastnilo cca 35 dětí. Čekala zde na ně pohádková stezka, velká 
nafukovací skluzavka a trampolína a ukázka psí agility. Pohádková stezka vedla z hřiště přes koupaliště Dvorem a zpátky kolem obchodu na hřiště. 
Na stezce čekalo na děti celkem 7 pohádkových stanovišť, a to Maková panenka, Princezny, Čert, Víla, Čarodějnice, Červená Karkulka, Pirát. U nich 
děti plnily různé pohádkově laděné úkoly a za ně si vysloužily razítka do kontrolní kartičky, kterou obdržely na začátku stezky. V cíli pak za 
absolvování stezky dostaly hračky a omalovánky dle vlastního výběru.  

Velký úspěch měla velká nafukovací skluzavka, která byla permanentně obležená kupou dětí, a velká trampolína. Některé děti dokonce odmítly 
absolvovat pohádkovou stezku poté, co skluzavku spatřily a už se od ní nehnuly.  

Na závěr dětského dne byla na programu ukázka psí agility. Svou show zde předvedl pes Matěj se svou majitelkou Káťou. V rámci svého vystoupení 
provedl děti celým „svým pracovním dnem“, od probuzení, přes čištění zubů, věšení prádla, zalévání kytiček, přípravy oběda, počítání příkladů, 
tělocvik až po opětovné uložení se ke spánku.  

Děkuji tímto všem sponzorům dětského dne – panu Petru Charvátovi z firmy Betonárka Charvát, panu Petru Kaprasovi, Klubu malé kopané Lukavec. 
Velký dík patří také pohádkovým postavám za jejich výkon a jejich blízkým, kteří je v jejich úsilí podpořili, a dále všem přátelům a známým, kteří 
jakkoliv přispěli k realizaci dětského dne.  

Věřím, že se Vám dětský líbil a že za rok se všichni uvidíme zase! Třeba se nám rozroste i rodinka pohádkových postav. :-) 

Několik fotografií z dětského dne (zbytek ve fotogalerii na http://lukavec-eu.rajce.idnes.cz/Detsky_den_-_cerven_2012): 
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Setkání čtyř Lukavců – 6. ročník  
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Dne 23. června se konal již 6. ročník tradičního setkání čtyř Lukavců, které tentokrát hostil Lukavec u Fulneku. Z našeho Lukavce se již 
v brzkých ranních hodinách vydala na cestu autobusem výprava čítající cca 30 lidí v čele s panem starostou a paní místostarostkou. Cesta 
autobusem byla úmorná, ale stála za to, neboť Lukavjáci od Fulneku připravili všem ostatním lukavákům a lukavačkám báječný den plný 
přátelské atmosféry. Nebylo tak divu, že se nám odtamtud nikomu moc večer nechtělo domů. Během celého dne probíhaly soutěže fotbalistů, 
hasičů, nohejbalistů a volejbalistek. Naše týmy se stejně jako všechny ostatní pustily do soutěžení s velkou vervou, nutno podotknout, že  za 
velké podpory burácejících fanoušků, a odvezli si tak – fotbalisti 2. místo, hasiči ženy 3. místo a muži 4. místo, nohejbalisté 3. místo a 
volejbalistky taky 3. místo. Na tamějším podiu se během dne vystřídalo několik kapel a interpretů různých žánrů, viděli jsme historický požární 
útok, pochutnali si na výborném obědě, který připravil tamější myslivecký spolek, a taky na koláčích a kávě a míchaných nápojích 
v minikavárničce.  Myslím, že se opět podařilo utužit již dlouholetá přátelství, ale také založit nová. Naše výprava se z Lukavce u Fulneku 
odebrala jako poslední a do dnešního dne nevím, zda jsme opravdu přijeli všichni, neboť některé účastníky nebylo možné k odjezdu domů 
přesvědčit. :-) Za dva roky (tzn. ve 2014) se lukaváci a lukavačky sejdou opět, a to tentokrát v Lukavci u Pacova.  

 

Ilona Menclová 
 

Pozvánka na připravované akce 
 

Posvícenská zlatá hodinka 
Tradiční posvícenská zlatá hodinka se bude konat v pondělí dne 17. září v 15,00 hodin. Hraje harmonikář pan Vladimír Berný. 

 

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov 
Dne 17. října v době od 15:00 do 17:00 hodin na obecním úřadě proběhne sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov. Darovat můžete letní a 
zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2, ne odřezky), domácí potřeba nádobí bílé 
i černé, skleničky (vše nepoškozené), vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv (veškerou nepoškozenou), hračky (nepoškozené a 
kompletní). Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se transportem neporušily.  

 

Drakiáda 
I letos se bude konat již tradiční drakyáda. Pro letošek dám na rady moudrých tatínků a drakyádu přesunu na kopec Krušina. Takže pokud bude 
alespoň trošku foukat vítr, tak se všichni s draky sejdeme v sobotu dne 27. října 2012 odpoledne na Krušině. Prezentace soutěžících bude probíhat 
od 14:00 hodin, samotné lety pak od 14:30. Pro všechny účastníky drakyády jsou připraveny drobné ceny. V případě nepřízně počasí (déšť, trakaře 
apod.) se akce odloží na následující sobotu (jako loni). 

 

Výměnný bazar použitého oblečení 
Na konec listopadu plánujeme také letos výměnný bazar použitého oblečení (KUS za KUS).  Přesný termín bude včas zveřejněn, místo konání – 
budova bývalé školy. Jedná se o bazar oblečení – dětské, dámské a pánské (tzn. ne boty, bytový textil, apod.).  
Myšlenkou této akce je donutit k zamyšlení, zda věci, které doma již spoustu měsíců hromadíme a přendáváme z místa na 
místo, opravdu potřebujeme :-) V případě, že ne, donést je a zde je směnit za oblečení jiné, pro nás „nové“. Zbylé oblečení, které 

se nesmění, bude odevzdáno do diakonie Broumov na charitu.  
Druhým důvodem k pořádání této akce je setkání lidí v předadventním čase. Na místě se budete moci zahřát svařákem či si dopřát dobrou kávičku a 
něco sladkého k zakousnutí nebo zakoupit drobné dárečky. Pokud tedy sami doma něco vyrábíte a rádi byste své výrobky rozšířili do světa, ale 
zatím jste nenašli odvahu, kontaktujte mě (menclova@karbox.cz) a domluvíme se.  

Těšíme se na Vás!  Přijďte si pořídit nové oblečení bez jediné koruny a pozvěte i své přátele. Podpoříte dobrou věc! 
 
 
 

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 
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 redakc i Lukaveck ého zpravodaje : 
Ilona Menclová 

Příspěvky posílejte na emailovou adresu obec@lukavec.eu 

 


