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Tobě můj kraji Bůh tolik té krásy dal
na tobě déle své oči ponechal.
Pod sněhem choulíš své chaloupky k sobě
jsou ještě menší v té bělavé róbě.
Kostelík s farou vítá tě z dáli,
s pozadím Žampachu, s milými háji.
A jak se cesta k Písečné točí,
s obdivem po kraji hledí mé oči.
Z pod strání do lesů hejna vran letí
v závějích vesele skotačí děti.
Co skrytých partií v sobě tu chováš
a svoji krásou znovu zas voláš.
Tebe mám kraji můj hluboko v duši,
v zimě i v létě – vždy ti to sluší.
F.Š.

ROČNÍK XIII.

zůstali sedět kolem svátečního stolu a nadešel čas pro
nejrůznější obyčeje a zvyky. Byla jich celá řada, postupem
času se jejich původní smysl vytratil a dochované zvyky
dnes chápeme spíše jako zábavu. Štědrý večer byl
zakončen společnou cestou na půlnoční mši.
NAROZENÍ PÁNĚ, 25. PROSINCE
Na Boží narození prodlouží se den o bleší
převalení./Blatno
Jaké počasí panuje od Božího narození do Třech králů,
takové bude po celý rok./Kladno u Hlinska
Je-li hodně jíní na Boží narození, bude hodně
ovoce./Svratka
Tento den byl sváteční, vykonaly se jen nejrůznější
práce v hospodářství. Ani hospodyně nevařily a rodina
jedla to, co zbylo od Štědrého večera. Především to byly
vánočky, sušené ovoce, ořechy a studená omáčka ze
sušeného ovoce – muzika. Chodilo se na návštěvy
k příbuzným, besedovalo se a užívalo sváteční pohody.

Pohodu a klid o svátku vánočním, dům provoněný
cukrovím a v novém roce 2008 mnoho úspěchů,
lásky a porozumění každičký den
přeje všem spoluobčanům Obecní úřad Lukavice.

SVATÝ ŠTĚPÁN, 26. PROSINCE
Na svatého Štěpána se musí před východem slunce
vyházet dobytku hnůj, aby nekulhal./Kladno u Hlinska
Na svatého Štěpána musí čeládka sníst koláče ve chlévě
pod žlabem, aby byl dobytek silný./Chlumětín
Na svatého Štěpána odcházela čeládka a děvečky ze
služby. Do nové služby nastupovali až na Nový rok.
Hospodář jim dal výslužku v podobě buchty nebo
bochníku chleba, aby v době volna „netrpěli hladem“.
Tomuto pečivu se také říkalo „mládě“. V tento den vesnicí
také obcházeli koledníci, které přáli štěstí a zdraví. Děti
chodili na koledu k příbuzným a kmotrům, od kterých
dostávali za odměnu pamlsky a někdy i drobné mince.

ADAMA A EVY, ŠTĚDRÝ DEN A ŠTĚDRÝ VEČER,
24. PROSINCE
Je-li na Štědrý večer mírná zima, protáhne se až do
jara./Vojtěchov
Je-li na Štědrý večer tmavé nebe, budou světlé
stodoly./Chlum
Je-li na Štědrý večer hodně hvězd, urodí se dost
všeho kulatého./Chlumětín
Tento den je velmi významný pro lidové prostředí.
Je považován za jeden z nejvýznamnějších svátků v roce.
Příbytek byl uklizen a sváteční jídla k obřadní večeři měla
hospodyně připravena. Štědrý den a zvláště Štědrý večer
byl opředen magickým kouzlem. Vázala se k němu celá
řada zvyků, které měly buď poodhalit roušku halící
budoucnost jednotlivců, nebo příznivě naklonit osud
v následujícím roce. Po skončení obřadní večeře všichni

TŘI KRÁLOVÉ, 6. LEDNA
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a
bude úrodný rok./Hlinsko
Již nás mrazy nepoplení, minulotě Boží křtění./Kladno
Na Tři krále se dlouží den o hodinu dále./Kladno
V lidovém prostředí tímto dnem skončilo období
zimních svátků. Odstrojil se vánoční stromeček, hospodář
si z něho uložil kmínek. Ten použil na jaře, když poprvé
vyjížděl do pole, aby si z něj zhotovil násadu k biči. Tímto
bičíkem obřadně zapráskal a věřil, že se mu úroda vyvede.
Na Tři krále vesnicí obcházeli chlapci přestrojení za
Kašpara, Melichara a Baltazara, zpívali známou píseň „My
Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám …“.
Za koledu dostávali opět odměnu v podobě pečiva, jablek a
sušeného ovoce. Život se pomalu vracel do všedních kolejí,
z půdy byly sneseny kolovrátky a začal opět čas přástek a
draček, který trval až do masopustu.

Společenská kronika
Vzpomínáme
7.12.
13.12.

Antonín Vítek
Václav Kaplan

76 let
57 let

čp. 170
čp. 31

Výsledek veřejné sbírky na opravu
varhan v kostele v Lukavici, konané ve
dnech 2 .5. 2005 – 31. 10. 2007

Blahopřejeme jubilantům
16.1.
31.1.
8.2.
9.2.
12.2.
3.3.
7.3.
28.3.
31.3.

Helena Blechová
čp. 45
50 let
Václav Dušek
čp. 242
70 let
František Dudek
čp. 49
70 let
Leopold Hotmar
čp. 127
60 let
Hana Šlesingerová
čp. 235
50 let
Jiří Hrdina
čp. 28
50 let
Jaroslava Zusková
čp. 186
60 let
Věra Hladíková
čp. 133
82 let
Marie Fričová
čp. 159
60 let
Simona Dudková – evidence obyvatel

Kam si vyrazíme?
TJ Sokol Lukavice, oddíl stolního tenisu pořádá
v sobotu 29. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenisu
– neregistrovaných hráčů. Začátek turnaje je v 9,30 hod.,
prezence od 9,00 hod. Startovné činí 30,-Kč a občerstvení
je zajištěno.
Obecní úřad srdečně zve všechny seniory na
Novoroční setkání, které se bude konat v neděli 13.ledna
2008 od 13,30 hod. v sokolovně – viz.přiložená pozvánka.
SDH Lukavice Vás zve na Hasičský bál, který se
koná v pátek 25.ledna 2008 od 20,00 hod. v sokolovně.
K tanci a poslechu hraje COMBI Kvasiny. Prodej
vstupného od 18,30 hod. v sokolovně. Nebude chybět
tombola a tradičně výborná kuchyně.

Kam se stavební sutí
Na podzim letošního roku byla v Dlouhoňovicích
otevřeno Centrum nakládání s odpady, které provozují
Technické služby Žamberk. CNO přijímá mimo jiných
druhů odpadů např. cihly, tašky, beton, asfaltové směsi,
zeminu a kamení, štěrk, stavební suť, demoliční odpady.
Provozní doba CNO: pondělí a středa 6,30 – 11,00 11,30 –
15,00 hod. a dále po telefonické domluvě. Tel.č.: 602 407
529, 465 613 304.
V areálu technických služeb můžete zdarma
odevzdávat elektroodpad

Tato sbírka byla povolena Krajským úřadem
Pardubického kraje, dne 13.4.2005 na základě oznámení o
konání sbírky ze dne 5. 4. 2005.
Provádění sbírky
1) shromažďování příspěvků na zvláštním
bankovním účtu, vedeným u KB Letohrad
2) pokladničkami – prostředky postupně převáděny
na účet KB
3)
Vybrané prostředky:
1) prostřednictvím peněžního účtu : 54.977,06 Kč
2) pokladničkami:
200.733,50 Kč
Celkový čistý výtěžek sbírky: 255.710,56 Kč.
Zbývající finanční prostředky do celkové ceny za opravu
varhan, která činí 511 420,-Kč budou uvolněny z obecního
rozpočtu. Oprava varhan je již v úplném závěru a tak
nezbývá než se těšit na jejich zvuk, který poprvé uslyšíme
na koncertě 17. února 2008.
Děkujeme tímto všem občanům i firmám, kteří jakoukoli
částkou přispěli na konto sbírky, jakožto i lidem, kteří se
obětavě a bezúplatně podíleli na jejím konání.
Obecní úřad Lukavice

Poplatky
S účinností od 1. ledna 2008 stanovilo
zastupitelstvo výši poplatků za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů:
430,-Kč domácnosti (popelnice) a 350,- Kč domácnosti
využívající pouze svozy. Výše poplatku za psa zůstává
nezměněna tj.: 100,-Kč. Poplatky je možno platit hotově
v kanceláři obecního úřadu od 2.ledna 2008.
S. Dudková – účetní

Evidence neplatičů r.2007!
-

-

poplatek za odpady
Daniel Bohumil
Daniel Bohuslav
Dušek Jan
Urban Jakub
poplatek za psa
Urban Jakub

čp. 323
čp. 323
čp. 131
čp. 84

400,-Kč
400,-Kč
640,-Kč
400,-Kč

čp. 84 100,-Kč

Výstava suchých vazeb

Ze zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo 23.10., 12.11., 6.12. m.j.:
Vzalo na vědomí:
- informaci o průběhu rekonstrukce bytu v čp.238
- info o navrhovaných vodohospodářských opatřeních
v rámci stavby cyklostezky
- výroční zprávu základní školy
- info o možnosti výstavby rozhledny na letišti
- info o projektovém záměru řešícím odkanalizování
Lukavice
- info o schválení převodu části nemovitostí z TJ Sokol
Lukavice na Obec Lukavice ČOS Praha
Schválilo:
- zamítavé stanovisko obce ke kácení aleje jírovců u
silnice I/11
- zapracování fotovoltaického systému do územního
plánu
- jmenování p.Leopolda Hotmara obecním kronikářem
- plán zimní údržby komunikací
- výši poplatku za sběr odpadů
- složení inventarizačních komisí
- rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu
na r.2008
- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření

Výsadba stromků k letišti

I.Severová – starostka
Rozsvícení vánočního stromu u nového betlému

Nový kabát lukavské návsi

Nová asfaltka k Jamallu

Kam s bolavým zubem?
Termín LSPP
31.12.2007
1.1.2008
5. - 6. 1. 2008
12. - 13. 1. 2008
19. - 20. 1. 2008
26. - 27. 1. 2008
2. - 3. 2. 2008
9. - 10. 2. 2008
16. - 17. 2 2008
23. - 24. 2. 2008
1. - 2. 3. 2008
8. - 9. 3. 2008
15. - 16. 3. 2008
22. - 23. 3. 2008
24.3.2008
29. - 30. 3. 2008

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Příjmení
Jaslovská
Ježáková
Karásková
Jedličková
Krčálová
Mareš
Milota
Nováková
Strnadová
Špička
Špičková
Šrámek
Ulman
Vacková
Valentová
Vebrová

Jméno
Marie
Daniela
Vlasta
Zuzana
Helena
Miroslav
Karel
Gabriela
Marie
Jan
Marie
Petr
Jaroslav
Jana
Hana
Zdeňka

Adresa ZZ
Žamberk, nám Gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, U Dvora 815
Bystřec 182
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Lanškroun, Svobody 356
Lanškroun, Svobody 356
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814

Telefon
465 676 818
465 620 528
465 620 358
465 642 990
465 676 824
465 613 103
465 322 787
465 322 787
465 642 765
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441

Kdybych byl starostou… (pokračování)
* Já bych zvětšil obec, nainstaloval tu kamery, postavil
bych farmy, mlýny, pily, pekárny, policii, lékárny,
nemocnice, domy, krytý bazén, aquapark, ZOO, zvětšil
bych hlídky policie, vylepšil bych hasiče, nalákal bych lidi,
vykácel bych suché stromy i zbytečné stromy a opravil
bych domy.
* Kdybych byla starostkou tak bych zařídila, aby tady byl
stadion na lyžování. A pak by sem jezdili lidi a zařídila
bych, aby tady byla ubytovna.
* Chtěla bych opravit sokolovnu a zastávky. Potom aby
tady bylo více lesů. A také aby byla Lukavice větší, potom
ještě aby bylo v sokolovně více houpaček.
* Já bych zakázala prodávat cigarety a nasadila bych více
stromů.
* Zařídila bych, aby se tu postavil aquapark. Lidi by sem
potom jezdili a možná by se tu zabydleli a z Lukavice by
se stalo krásné město s aqvaparkem.
4. třída
* V Lukavici bych změnil mnoho věcí. Například bych
změnil a vylepšil hřiště. Dal bych tam nový kolotoč,
protože je hrozně zničený a vylepšil bych prolézačky.
Udělal bych tady veterinu pro zvířata, protože musíme se
psem jezdit až do Žamberka. Musím pochválit školu, teď
mě do ní dokonce někdy baví chodit. A zachoval bych les,
protože tam jsou suché a polámané větve, ale i tak se mi
líbí a musím ho pochválit.
* Změnil bych stadion a vylepšil bych hasičárnu. Líbí se
mi nový chodník a malý kolotoč. Zvětšil bych Orlovnu.
Postavil bych zverimex, aby si lidi mohli kupovat jídlo pro
zvířata.
* Zvětšil bych Orlovnu a postavil veterinu.
* Co se mi na Lukavici nejvíc líbí je hřiště za sokolovnou,
příroda a les na Karlovicích. Co bych změnila je víc
houpaček, lepší cesta na Karlovice, větší hřiště za školou,
více prolézaček a změnila bych sokolovnu. Líbí se mi tady
škola a všechno o škole.
* Nezměnila bych dětské hřiště, které je hodně pěkné. Moc
se mi líbí Karlovice a všechny různé kopce kde je výhled
na celou Lukavici. Netuším, co bych změnila, akorát více
prolézaček na školní zahradě. Jinak se mi vše líbí a nic
bych neměnila.
5. třída
* Já bych chtěla vyasfaltovat silnice. Nový přechod u školy
a nové prolézačky, postavit koupaliště, přidělat za
sokolovnu hodiny, a aby sem zase jezdila pouť. Chtěla
bych přistavět školu až do deváté třídy. Škola se mi líbí a
také cesta u obecního úřadu.
* Lukavice je hezká, ale je tu mnoho odpadků. Měl by se
zpřísnit úklid a třídění. Čisto by mělo být i v lesích a
loukách. Chci pochválit hezkou a barevnou školu a obecní
úřad. V obci by se mělo jezdit pomalu aby řidiči
neohrožovali chodce a cyklisty. Trochu bych přestavěl
sokolovnu.
* Protože nemám moc v oblibě dechovky, tak bych do
rozhlasu nedávala jenom dechovky, ale i nějakou pořádnou
hudbu. Byla bych ráda, kdyby se přestavěla sokolovna a
aby byl u školy přechod. Mohly by tu býti i nové chodníky
na horním konci od Hubálků (od žluté šipky) k Vyhnálkom
by mohla být nová asfaltová silnice. V Lukavici se mi
hodně líbí škola. Mohl by tu být větší obchod (třeba
Penny). Lukavici by možná změnila cyklistická nebo
turistická stezka. Hudbu můžete dát nějaký rock a můžete
to střídat. V sokolovně by mohly být nové prolézačky a

třeba horolezecká stěna. Jinak se mi v Lukavici líbí a
děkuji, že jste vyslechli můj názor.
* Lukavice je krásná vesnice. Je dobře, že jste postavili
chodníky. Chtělo by to se víc starat o lesy. Zakázat vstup
s cigaretami a ohněm do lesa. Víc kontrolovat řidiče jestli
dodržují rychlost v obci.
* Kdybych byl starostou, ubral bych trochu dechové hudby
a přidal něco pro mladší například: Divokej Bill. Vysílání
rozhlasu bych si představoval takto:
Pondělí: zprávy z Lukavice, 2 písně dechovky a 2 písně
něčeho jiného, narozeniny.
Středa: zprávy z Lukavice, 2 písně dechovky a 2 písně
rockové hudby, narozeniny.
Pátek: zprávy z Lukavice, 2 písně dechovky a 2 písně
country, narozeniny.
Sobota: zprávy, 5 písní dechovky a 2 písně k práci,
narozeniny
Neděle: zprávy, 5 písní dechovky a 5 písní k práci,
narozeniny.
Také bych postavil chodník do Žamberka, protože tam
žádný není a lidé z Lukavice do Žamberka chodí často. Na
Příčnici bych postavil cyklostezku, aby se ze Žamberka do
Letohradu nemuselo jezdit po silnici. V Lukavici bych
vylepšil kanalizaci, protože asi čtvrtina odpadů jde do
potoka a to není pěkné.
Ráda jezdím na kole, ale vadí mi díry na silnici. Taky bych
dala na zastávky hodiny. Od té doby co chodím do školy se
škola výrazně změnila a tak bych na ní neměnila už nic. Do
rozhlasu bych asi nedávala dechovky, ale nějakou živější
hudbu a u kluziště bych přestavěla budku na převlékání
bruslí. Docela mi tu chybí i koupaliště. Od nás a od
Stejskalů bych přestavěla cestu nahoru na Příčnici. Možná
bych postavila větší obchod a na školní zahradě víc
prolézaček. Opravila bych kluziště a sokolovnu. Do školy
bych koupila ještě nějaká zvířata a postavila bych
sportovní centrum, možná i bowling.
Jako první bych změnil rozhlas. Ubral bych trochu dechové
hudby a promíchal to s trochou hudby z nové generace.
K rozhlašování zpráv nic nemám. Potom by se mi líbilo dát
na hřiště za sokolovnou umělý trávník. Pořád je tam bláto a
nedá se tam dobře sportovat. Moc se mi líbí zastávka u
Obecního úřadu, protože ta stará nebyla příliš hezká.
Kdyby to bylo možné, postavil bych stejnou zastávku ve
směru na Žamberk. Také bych chtěl změnit chodníky do
Žamberka. Jelikož tam žádné nejsou je to docela
nebezpečné. Lidé hodně chodí do Žamberka pěšky, a když
kole Vás jezdí auta je to docela nepříjemné. Ještě k tomu
rozhlasu. Že by se hrála dechová hudba v pondělí a novější
rockové skupiny v úterý atd. Lukavice je jinak velmi pěkná
vesnice. Sokolovna byla na plese velmi pěkná, ale jen
zevnitř. Chtělo by to postavit a nebo, vylepšit sokolovnu,
protože působí jako velmi neutrální budova. Nic jiného
nemám.

Předvánoční koncert Duo-Ťuk

