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Listárna     aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá  :  

Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty 
a podněty z vaší strany (podepsané),  nám  můžete 
zanechat  na  Obecním  úřadě ve schránce nebo na 
e-mailové adrese: obec@lukavec.eu; 
mistostarosta.lukavec@seznam.cz

Vážení, prosím o laskavé zveřejnění mého poděkování v nejbližším čísle Lukaveckých listů.

"Dovolte mi, abych touto cestou jménem svým i jmény mých rodičů, poděkovala
za naprosto profesionální, důstojnou  a laskavou oslavu zlaté svatby

Obecnímu úřadu v Lukavci. Za upřímná slova a vstřícný přístup děkuji paní
starostce Jaroslavě Kazdové a paní Marii Noskové. Za milé překvapení a dárek
děkuji též Sboru dobrovolných hasičů v Lukavci. Díky Vám dostala tato akce,

jako oslava padesátiletého společného soužití rodičů, nový rozměr, projev
lásky a lidské sounáležitosti.“ 

                                      Jana Bouzková, roz. Hátlová z Dobše

Za redakci: 
S velkou radostí uveřejňujeme tento měsíc příspěvky, které jste nám dodali VY! Jsme rádi, 
že po více jak roce jste naši práci ocenili snahou se aktivně podílet na tvorbě Lukaveckých 
listů! Tímto děkujeme a těšíme se na další!
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Dětský karneval v     Lucerně:  

Akce se dle našeho názoru opravdu povedla, o čemž svědčil plný sál a rozesmáté 
tvářičky dětí. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci: jmenovitě OÚ a 
hasičům za finanční příspěvek a paní Evě Menclové za nádherné dorty, které byly jako 
odměna pro 1. místa v klučičí a holčičí kategorii.

Fotografie z akcí nám zajišťuje Martin Kohoutek (mobil: 724 446 204), který rád i 
pro Vás nafotí oslavu narozenin, svatbu či jiné společenské události.

  

          
Novinky z     naší obce:  

Obec z Programu obnovy venkova zažádala o dotaci na výměnu krytiny střechy na 
bývalé škole, která byla schválena.

Dne 18. 4. 2009 v čase 9:55 – 10:10 hod. bude zajištěn svoz nebezpečného odpadu. 
Kontejner bude umístěn u požární nádrže.

Pod záštitou místních hasičů bude formou brigády vyčištěna požární nádrž
(koupaliště).

JARNÍ BRIGÁDA! V sobotu dne 25. 4. 09 se bude likvidovat křoví v lesíku za 
Noskovými (naproti odbočce na Dobeš). Budou vítáni všichni dobrovolníci, kteří mají zájem 
podílet se na zkrášlování obce. Sraz dobrovolníků v 9:00 na místě. Rukavice s sebou!

Do nově otevírané lukavecké prodejny se hledá 
prodavač/ka s nástupem od 15. 5. 2009.

V případě zájmu kontaktujte pana Ducháče na tel.: 774 710 379.
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Z     historie naší obce – díl 9. z     nekonečné řady o naší minulosti, co je   
nutné si připomínat aneb kdo nezná dějiny nemá na co být hrdý:

Hostinec  „Lucerna“
Vesnici dělá vesnicí kostel, škola a hostinec. V Lukavci bývaly tři hospody, po jedné 

bylo také v Dobši a Černíně. Posledně jmenovaná poskytovala prý navíc ještě určité 
„specifické služby“. Ze tří lukaveckých hospod zbyla jen Lucerna, dříve zvaná U Drbohlavů, 
kterou v roce  1953 převzala ze soukromých rukou Jednota. V roce 1977 byla ve špatném 
stavu natrvalo uzavřena a převzal ji MNV. Brigádně byla provedena generální oprava, na 
které naši občané odpracovali 1179 hodin zdarma. V roce 1991 byla Lucerna v restituci 
vrácena původnímu majiteli, později se střídali nájemci, až byl provoz z příkazu hygienika 
uzavřen. Nakonec Obecní úřad Lukavec po dlouhém jednání a podpisové akci občanů 
hostinec koupil, zadal generální opravu. Náklady na novou rekonstrukci přesáhly dva miliony 
korun. V srpnu 1998 byl hostinec nově otevřen.

Stav naší obce
„Žijeme v krásném kraji. V malé podhorské vesnici, která má své osobité kouzlo.

Lidé z měst nám mohou jen závidět výhled, volnost a hlavně životní prostor!
My jsme tohle vše asi ale přestali vidět. Proč si nevážíme toho, o čem druzí mohou jen snít?

Ničíme si naší vesničku černou skládkou, odpadky…!“
Proto se ptám: „Chceme opravdu žít takhle?“ 

(viz. fota)

                            Bohumil Flosman 

Poškozená – propadlá kanalizace u Křížku naproti škole.

Kanalizace u trafostanice je odkrytá, skruže jsou rozestoupené.
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Černá skládka u trafostanice:                                        zdechlina králíka                                  

  

ostatní kovový odpad plasty

  

černá skládka Dobeš – televize apod.

černá skládka –  Lukavecký potok  za křížkem ( naproti bývalé škole )

    
                        odložený sud s asfaltem na břehu potoka, nechceme zveřejňovat jméno, pokud bude odstraněn.
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Stav stromů Lukavec a Dobeš:

     

   
. . . je to jen otázka silnějšího větru, který zapříčiní pád převislého stromu a zničí tak bývalou hasičárnu 
v Dobši; popřípadě padající větve způsobí škody jiné škody...

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 25 000,- Kč a žádá  další sponzory, kteří mají zájem přispět, aby 
tak učinili  přímo na Obecním úřadě,  kde obdrží potvrzení.  I když kostel není náš,  převážná část  
hrobů na hřbitově patří lidem z Lukavce.
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Řezbářská balada 
(tímto chceme poděkovat panu Ladislavovi Čípovi, který Obci věnoval uchovanou baladu z válečných let;  
autorem je pravděpodobně Pepek Tauchman; zachován originál text bez úprav)

Poslechněte, lidé zlatí, co se stalo v Lukavci, již si vrabci štěbetají o té velké legraci.
Pan továrník z Bělohradu z Šinkmanovy fabriky, by dal předejíti hladu zavádí též novinky.

Hračky že jsou prý bez lístků, na odbyt přec dobře jdou, v bálech že nic neutratí lidé 
dětem dopřejou.

Zajíčci se v lednu rodí a též ňáké labutě, nebojte se lidé chudí, hlad již žádný nebude.
Z Lukavce Tauchman Pepek, že na nohy chamr je, by přec lehčí výdělek měl, do hračkárny 

putuje.
Pan továrník že nestačí vyrábět sám zajíčky, Pepkovi přec jenom svěřil vyřezávat nožičky.

Ale bledá závist nedá Lukaveckým pokoje, každý kluk, děd, ba i táta pro hračkářství 
dynuje.

Jarka Vágner, zedník ze Sax, že o drůbež nouze je, by bylo co na vidličku vyřezává labutě.
Ota Tauchman, Pepka brácha, co mu erár šporny vzal, aby v zimě výdělek měl, řezání si 

taky vzal.
Řeže ve dne, řeže v noci, zase samé nožičky, mladou paní má zas v tomhle, nedivte se 

lidičky.
Hátle Johan, kujón starý, dcerám věno skládat má, každé koupil po pilčičce, ať si na něj 

vydělá.
Hátle Josef, mladý zedník, že mu práce zamrzla, labutěnky vyřezával, až mu pumpa 

zamrzla.
Jarouš Maixner, klučík hezká, že jsou drahé Memfis dneska, vyřezává akordem i se starým 

Maixnerem.
Josef Žďárský, pilař dobrý, že na pile zima je, s malou pilkou u kamínek nožičky modeluje.
Šorma Franc, ten co je malíř třeba slušnou chalpu má, neví kde by sehnal halíř, řezbářstvím 

se obírá.
Večerník, ten dlouhý táta, aby ňákou práci měl, pro prkýnka taky chvátá, aby aspoň na 

Zorky měl.
Mlynář Bartoníček, že není piva už číšnictví nedělá, na nožičkách si za týden přes čtyři sta 

vydělá.
Že jsou bály zaražené, kapelník se také žene pro prkýnka na nožičky, na hřebík teď dal 

housličky.
Za to Pepek jeho brácha, že je takto vzorný táta, vyřezává ve dne v noci by moh´koupit 

dětem klocy.
O jídlo se stará zase, když jde někam pařit prase, jitrnice třeba dvě pro každého dostane.
Zatím co je táta v tahu, děda s bábou vzali radu, řežou nožky o překot, až jim teče z těla 

pot.
Jenda Budínský, ten mladší, řeže v noci až to straší, není dědy, pensičky, musí řezat 

nožičky.
Francek Jenů, mladý sedlák je přec taky jen dovedák, třeba měl rád koníčky, také řeže 

nožičky.
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Šormů Francek, klučík vnadný, výdělek si sehnal snadný, že nejsou teď tancovačky 
vyřezává čile hračky.

Flégl Venca s mladou paní dali hlavy dohromady, dohodli se bez vší hádky, od pily rač ruce 
zpátky.

Pavelka vzal s ženou radu, dcery přizval na poradu, chalpa schlamstla všechny prachy, 
musím vyřezávat taky.

Dubec se též přiučoval, u všech práci okukoval, tohle by sám rarach vzal, bych to také 
nezastal.

Mádle, že má slušný statek má též v hlavě velký zmatek, čert aby vzal sedlačinu, rač bych 
dělal řezbařinu.

Rychtera své ženě pravil: kdopak by se s tímhle honil, prohodím si fuksa teď, pět modrých 
mi zbude hned.

Portych Franta, starý prťák na nožičky je prý vrták, že na leccos machr je, vyříz kozla 
jedna dvě.

Semerád ten pravil krátce: tohle není pro mě práce, valacha když v chlívě mám, stovku za 
den vydělám.

Bóda Kraus je vědec velký, ten má rád jemnější verky, ať mu říká kdo chce co chce, 
pimprlata dělat nechce.

Pan Čípa má vzorné děti, ty hned za vším neletí, Olda raděj vozí led, Láďa píská klarinet.
Záveský, že není uhlí, topit ve škole nemusil, se svou ženou též pár nožek vyrobit se pokusil.
Čeřovský Franc, co je knihař, co tu hezkou Kačku má, celé dny a též i v noci v nožičkách se 

probírá.
Lánský Franta, co je krejčí raděj jehlou v hadrách smejčí, odpusťte mu lidičky, nechce 

dělat nožičky.
Lánská má teď dvojí práci, u nožiček den si ztrácí, potmě nosí noviny do celičké dědiny.

Kazda Pepík, takto zedník třeba malý jako knedlík, by výměnek platit moh´v nožkách hrabe 
se jak hroch.

Všechno hezké, páni zlatí, den se dlouží noc se krátí, továrník pro zábavu dal dělníkům 
zástavu.

Večerník se na to zlobí, před sebe rukama hodí, tak to je taková práce, to je všechno pro 
kočku, bez peněz tu zlostí skáče, kolem hledí po očku.

Kazda už byl na silnici, narazil si beranici, tak bych chlapa jedna dvě řach´prkýnkem po 
hlavě.

Tauchman Pepek jen se směje, vidí vskutku však že zle je, pravil; no tak sedláci v…… se na 
práci.

Nechť pracuje jenom chudý, vy přec máte zdravé údy, vy jen v létě pracujete, v zimě zas 
jen tancujete.

Každý prase zabitý má jen ať klidně u něj dřímá, ale chudý někdy nemá zač by koupil 
kousek chleba.

Tímto svoji báseň končím, se všemi se s vámi loučím, řežte nožky o sto šest, kdo pracuje – 
ten má čest.
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Pohled na jarní oblohu

Myslím,  že je  občas  dobře si  odpočinout  od pozemských starostí  a  povznést  svou  mysl 
vzhůru. Jasné jarní večery nám k tomu poskytují zvláštní příležitost. Pozvedněme tedy hlavu ke 
hvězdám:

Přímo nad hlavou nám svítí asi nejznámější souhvězdí severní oblohy – Velká medvědice, pro 
svůj tvar často nazývaná Velký vůz. Prodloužíme-li rozpětí „zadních kol“ Velkého vozu (spojnice 
hvězd Merak – Dubhe)  k severu asi 5x, najdeme hvězdu Polárku (Severku) ze souhvězdí Malého 
medvěda (Malého vozu). 

Když  se  podíváme  od  Polárky  na  opačnou  stranu,  než  je  Velký  vůz,  zhruba  ve  stejné 
vzdálenosti,  jakou  má  od  Polárky  Velký  vůz,  najdeme  krásné  souhvězdí  z jasných  hvězd  - 
Kassiopeju,  která  má  tvar  písmene  W nebo  roztaženého  M,  podle  toho,  kdy  se  na  ni  díváme. 
Kassiopeja leží na Mléčné dráze, která se na jaře táhne od západu k východu.

Mezi oběma Medvědy (Vozy) se vine ocas souhvězdí Draka. Na sever od hlavy Draka září 
jasná hvězda Vega ze souhvězdí Lyry. Je však tak nízko nad obzorem, že ji v překážející běžné 
zástavbě nemusíme spatřit. Na jih od Velkého vozu je výrazné jarní souhvězdí – Lev. Mezi Lvem a 
Velkým vozem je nenápadné souhvězdí – Malý lev.

Na  východ  od  Lva  je  souhvězdí  Panny.  V prodloužení  oje  Velkého  vozu  najdeme  jasnou 
oranžovou hvězdu Arkturus ze souhvězdí Pastýře (Honáka). Když spojíme Arkturus s nejjasnější 
hvězdou Velkého lva (Regulus) a s nejzářivější hvězdou v Panně (Spica), dostaneme takzvaný Jarní 
trojúhelník.  Východně  od  Pastýře  je  malé,  ale  výrazné  souhvězdí  Severní  koruna  s nejjasnější 
hvězdou Gemmou. Západně od Lva možná objevíme nevýrazné zvířetníkové souhvězdí – Raka.

Nízko nad západním obzorem můžeme ještě 
vidět zbytky zimních souhvězdí (zimní se jim říká 
proto,  že  jsou  v našich  zeměpisných  šířkách 
pozorovatelná  právě  v zimním  období):  Blíženci, 
Býk,  Vozka  (s  nádhernou  zářivou  hvězdou 
Capellou),  Orion a Malý pes (má velkou hvězdu – 
Prokyon).  V létě  jsou  tato  souhvězdí  na  denní 
obloze,  jsou  proto  přezářena  Sluncem,  nebudou 
tudíž od nás viditelná (jen okrajově Vozka nízko 
nad obzorem).

Na  jih  od  Lva,  Panny  a  Raka  se  nachází 
předlouhé souhvězdí – Hydra. Nad ocasem Hydry 
můžeme  vidět  dvě  malá,  ale  výrazná  souhvězdí: 
Havrana  (jeho  čtyři  hvězdy  tvoří  čtvereček) 
a západně  od  něj  Pohár  (opravdu  vypadá  jako 
pohár, který se naklání). Jižně od Hydry se dá za 
dobrých  pozorovacích  podmínek  spatřit  Kompas, 
Vývěva a nejhořejší část Kentaura. 

Již  konec  teorie  a  jen  se  dívejme  na  tu 
krásu. Je to vlastně dobrodružná cesta vesmírem, 
aniž bychom opustili bezpečnou náruč naší krásné 
rodné  planety  Země.  Tak  jen  směle  za  novým 
poznáním.

Jan Nosek ml.
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Společenská kronika:

Blahopřejeme všem oslavencům v tomto měsíci a přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a 
osobní spokojenosti! 

Citát:
Když pět lidí bude říkat, že vůl je kráva, říkej to také, ale nepokoušej se ho dojit. 

(Staročeské přísloví)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecní úřad Lukavec  č. p. 120

508 01  Hořice
tel./fax: 493 621 791

internetové stránky: www.lukavec.eu
e-mail : obec@lukavec.eu; mistostarosta.lukavec@seznam.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na LL se podíleli: Bohumil Flosman, Jaroslava Kazdová, Ilona Menclová a Milada Veverová
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