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Statistika obyvatel obce
za IV. čtvrtletí r. 2018:

Show se zvířátky pro děti - 22 . 11. 2018

Počet obyvatel ke konci IV. čtvrtletí je
včetně cizinců celkem 621 osob.

Z oslav 100. výročí založení republiky
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Společenská kronika
Loučíme se s našimi
zemřelými
spoluobčany

Významné životní jubileum
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018
oslavili tito naši spoluobčané:
SCHÜLER Petr		
MATĚJKOVÁ Ilona
DUDKOVÁ Eva
KULHAVÝ Petr
MÜLLER Jaroslav
EHL Jiří		
ČERVENÝ Pavel
MAKALOUŠOVÁ Iva
OBRŠÁLOVÁ Elena

SEIDLOVÁ Hedvika		
TREJTNAROVÁ Hana		
SMOLOVÁ Ludmila		

65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
75 let
75 let
75 let

98 let
84 let
89 let

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

Vaše životní jubileum je pro nás
příležitostí, abychom Vám do dalších
let upřímně popřáli stálé zdraví, štěstí,
pohodu a osobní spokojenost.

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané a přátelé obce Lukavice,
děkuji Vám občanům, kteří jste přišli ke komunálním volbám 5. a 6. října a zvolili tak zastupitele na další volební období roku 2018 – 2022. Na základě usnesení
ustavujícího zasedání dne 31.10.2018 bylo zvoleno Zastupitelstvo obce Lukavice ve
složení:
Starostka obce		
Místostarosta obce		
Finanční výbor:		
		
Kontrolní výbor:		
		

Martinů Eva
Ing. Hlaváček František
Burket Jiří – předseda
Ing. Novák Vladimír, Paleček Vladimír – členové
Ing. Novák Vladimír – předseda
Ehl Zdeněk, Novotná Zdeňka – členové
ZPRAVODAJ 4/2018

3

Obec Lukavice

Výbor bytový		
a stavebního dozoru:		
Výbor kulturních, sportovních
a sociálních potřeb:		
Výbor dopravy a 		
místního hospodářství:		
Výbor ŽP, lesního a vodního
hospodářství:		

Ing. Hlaváček František – předseda
Grasev Michal, Lev Martin – členové
Lev Martin – předseda
Trejtnarová Gabriela, Martinů Eva – členové
Kunc Karel – předseda
Hanuš Jiří, Šabata Miloslav – členové
Šabata Miloslav – předseda
Vrána Jan, Kunc Karel – členové

Přeji všem svým kolegům zastupitelům i členům výborů přínosné nápady, správná
a účinná rozhodnutí a těším se na spolupráci v roce 2019.
Vážení spoluobčané,
jsme Vámi zvoleni, nejsou nám lhostejné Vaše problémy. V případě potřeby oslovte kteréhokoliv ze členů ZO,
v koho máte důvěru, a směřujte k nim
své žádosti, záměry, dotazy, návrhy a
připomínky. O konání veřejných zasedání budete i nadále informováni prostřednictvím úřední desky, elektronické
úřední desky a rozhlasu.
Ani v mezivolebním období se chod
obce nemůže zastavit, proto jsme ve
spolupráci s firmou STAVITELSTVÍ
EU , s. r. o. Vamberk pokračovali na realizaci rozpracované akce, kterou byla
„Rekonstrukce místní komunikace na
pozemku p. č. 2306/1 – 2306/5“ včetně vybudování dešťové kanalizace, jež
je svedena do místní vodoteče. Stavba
za Kč 3,196.020,88 je dokončena, v současné době máme požádáno o její kolaudaci. Na stavbu nám byly přiznány
veřejné prostředky z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 1 miliónu korun.

Letošní podzim byl bohatý na mnohé
kulturní akce. Mezi nejvýznamnější patří oslavy stého výročí vzniku Československé republiky, jež jsme si připomněli
i v naší obci v neděli 28. října. Děkuji
místním spolkům ale i jednotlivcům,
kteří sebemenší pomocí přispěli k přípravám této úspěšné společenské události i všem, kteří se nezalekli nepřízně
4
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počasí a zúčastnili se uctění tradic společně s námi.
Divadelní spolek F. A. Šubrta z Dobrušky k nám přivezl 14. října hru se zpěvy
„Sto dukátů za Juana“. Desátého listopadu odpoledne jsme společně s dětmi
z mateřské školy přivítali do naší obce
5 malých občánků a večer se pobavili
s divadelníky z Ochotnicko – čtenářské
besedy Orlice z Potštejna při humorné
hře ze života „Manželský psycho“.
V podvečer 22. listopadu přijela navštívit naše děti do kulturního domu rodina pana Zdeňka Palduse z Havlíčkova
Brodu s artisticko-varietním vystoupením a cvičenými zvířaty. Nakonec si
děti mohly pohladit mládě medvídka
mývala - Jerryho a mnozí odvážlivci se
s ním i vyfotografovali.
Přicházející Advent je známkou blížících se Vánoc. Na vánoční notu nás
v první adventní neděli naladily koledy,
které jsme si pobrukovali spolu s našimi žáky ze základní školy. Slavnostní
podvečer pak umocnily tóny dechových nástrojů Hubertových trubačů.
Posíleni horkým svařákem nebo punčem a oslazeni bábovkou či štrůdlem
jsme za společného odpočítání rozsvítili vánoční strom. Dobrovolný příspěvek Vás občanů ve výši Kč 1.430,- bude
předán dětem do základní a mateřské
školy, děkujeme.

Obec Lukavice

Vážení a milí spoluobčané i další čtenáři Lukavického čtvrtletníku, dovolte mi,
abychom Vám i Vašim blízkým popřáli radostné a klidné prožití vánočních
svátků a do nadcházejícího roku 2019
to nejdůležitější – pevné zdraví, mnoho

štěstí a hodně osobních a pracovních
úspěchů.
Nový rok přivítáme již tradičním setkáním na místním hřišti, na které Vás
srdečně zveme.
Eva Martinů, starostka,
spolu s kolektivem pracovníků a zastupitelů

Informace, oznámení
Poplatky za komunální odpad
a poplatek za psy – r. 2019
Poplatek za svoz komunálního odpadu
se i v roce 2019 nemění, bude tak činit
500,- Kč za osobu. Poplatek za chatu
či chalupu činí 500,- Kč za číslo popisné. Poplatky za odpady jsou splatné do
30. dubna 2019.
Poplatek za psa ke hlídání domu činí
100,- Kč, v bytových domech 200,- Kč.
Za každého dalšího psa jedné osoby
činí dvojnásobnou cenu základního
poplatku. Poplatek za psa je splatný do
31. října 2019.
Děkujeme občanům, chatařům
i chalupářům za včasné úhrady všech
poplatků.

Svoz komunálního odpadu 2019
svozový den PÁTEK
MĚSÍC
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

SVOZ
SVOZ
SVOZ
26x žlutá 13x modrá 6x fialová
4
8
6
12
16
14
20
22
24
SUDÝ
TÝDEN
28
30
32
36
38
40
44
46
48,52

Aktualita – Vznikne v Lukavici sídliště?!
Společnost I&P Realis s.r.o. vlastní v
Lukavici pozemky p. č. 269/10 a 927/3,
které se nacházejí v místě nad „bytovkama“. V současné době informovala
výše jmenovaná společnost obecní úřad
Lukavice o záměru bytové výstavby na
těchto pozemcích. Společnost zde chce
postavit 3 čtyřpatrové bytové domy
včetně obytného podkroví. Celkem
68 bytových jednotek různé velikosti
(1+KK až 3+1). Po dokončení stavby
plánuje jejich prodej soukromým investorům.

Pokud by byl záměr realizován a bytové domy postaveny, s velmi vysokou
pravděpodobností by došlo v obci k zásadním změnám. Počet obyvatel by se
skokově navýšil cca o 30%. Takové navýšení vyvolává mnoho otázek. Bude
dostačovat kapacita stávajících vrtů,
které Lukavici zásobují vodou? Bude
dostatek míst v mateřské školce a škole?
Jakým způsobem bude řešena odpadní
voda? Bude dostatek parkovacích míst?
Každého obyvatele obce jistě napadnou
i další otázky.
ZPRAVODAJ 4/2018
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Společnost I&P Realis s.r.o. souhlasí
s vysláním svého zástupce na veřejné
zasedání zastupitelstva obce Lukavice.
Předpokládám, že zástupce společnosti
na zasedání objasní, jak si společnost
I&P Realis s.r.o. představuje řešení
těchto i jiných možných problémů.
Vážení občané! O termínu veřejného

zasedání zastupitelstva obce Lukavice
a tím i o jednání s firmou I&P Realis s.r.o. budete informováni s dostatečným
předstihem. Věřím ve vaši velkou účast,
protože případná realizace výstavby
sídliště výrazně ovlivní život v celé obci
a tedy životy nás všech.
Ing. František Hlaváček, místostarosta

Usnesení veřejného ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 31. října 2018 č. 1/2018
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
- Složení slibu novými členy ZO
- Jednací řád ZO
-Předání mandátů nově zvoleným členům ZO
Č. 10/1/2018 Žádost o prodloužení smlouvy č.
RKA-V-14/2018 na VPP s ÚP RK u zaměstnanců
Šmikové L., Šmikové R., a Trojáka L. do 30.11.2018.
Č. 11/1/2018 Rozpočtové opatření č. 11, které tvoří
přílohu č. 8 tohoto zápisu.
II. volí
Č. 3c/1/2018
- Starostku obce Lukavice
............... paní Evu Martinů
Č. 3d/1/2018
- Místostarostu obce Lukavice
............... pana Ing. Františka Hlaváčka
Č. 4b/1/2018
Předsedy výborů:
výbor finanční
............... předseda: Burket Jiří
výbor kontrolní
............... předseda: Ing. Novák Vladimír
výbor bytový a stavebního dozoru 		
předseda: Ing. Hlaváček František
výbor kulturních, sportovních a sociálních služeb
............... předseda: Lev Martin
výbor dopravy a místního hospodářství 		
předseda: Kunc Karel
výbor životního prostředí, lesního a vodního
hospodářství
............... předseda: Šabata Miloslav
Č. 4c/1/2018
- Členy výborů:
finanční výbor 				
............... členové: Ing. Novák Vladimír,
Paleček Vladimír
6
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kontrolní výbor 				
............... členové: Ehl Zdeněk,
Novotná Zdeňka
výbor bytový a stavebního dozoru 		
členové: Grasev Michal, Lev Martin
výbor kulturních, sportovních a sociálních služeb:
............... členové: Trejtnarová Gabriela, Martinů Eva
výbor dopravy a místního hospodářství:
............... členové: Hanuš Jiří,
Šabata Miloslav
výbor životního prostředí, lesního a vodního
hospodářství:
............... členové: Vrána Jan, Kunc Karel
III. schvaluje
Č. 3a/1/2018 Počet místostarostů: 1
Č. 3b/1/2018 Určení funkce člena zastupitelstva,
pro kterou bude zastupitel dlouhodobě uvolněn, a
to funkci starosty obce ode dne jeho zvolení
Č. 4a/1/2018 Určení výborů a jejich počet členů: 3
výbor finanční
výbor kontrolní
výbor bytový a stavebního dozoru
výbor kulturních, sportovních a sociálních služeb
výbor dopravy a místního hospodářství
výbor životního prostředí, lesního a vodního hospodářství
výbor životního prostředí, lesního a vodního hospodářství
Č. 5/1/2018 Odměny neuvolněných zastupitelů,
předsedů a členů výborů, které jsou v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev ÚSC.
- místostarosta:
Kč 5.000,- člen ZO - předseda výboru
Kč 1.500,- člen výboru
Kč 200,-

Obec Lukavice

Odměny pro neuvolněné zastupitele se nesčítají,
náleží odměna za tu funkci, za kterou náleží nejvyšší
odměna. Odměny budou poskytovány měsíčně od
1. listopadu 2018.
Č. 6/1/2018 Pravidla pro čerpání rozpočtových
prostředků obce pro zaměstnance, uvolněné zastupitele obce a neuvolněné zastupitele:
- zaměstnanci – čerpají rozpočtové prostředky na
školení, cestovné a stravné /včetně pořízení stravenek/
a používají osobní automobil k pracovním cestám
- uvolněný zastupitel /starosta/ - čerpá rozpočtové
prostředky na školení, cestovné a stravné /včetně
pořízení stravenek/ a používá osobní automobil
k pracovním cestám
- neuvolněný zastupitel /místostarosta, členové ZO/
- čerpají rozpočtové prostředky na školení, cestovné
a stravné /pouze při náhradě pracovní cesty/ a používají osobní automobil k pracovním cestám.
Platnost paušalizované měsíční náhrady ve výši Kč
1000,- /osoba starosty pro čerpání PHM na základě uskutečněných pracovních cest v rámci okresu
Rychnov nad Kněžnou/.
Č. 7/1/2018 Předsedu a členy inventarizační komise pro rok 2018:
Předseda:
Burket Jiří
Člen:
Ing. Hlaváček František
Člen:
Šabata Miloslav
Člen:
Kunc Karel
Člen:
Lev Martin
Člen:
Bok Čestmír
Člen:
Šromová Jitka
Člen:
Matiásková Petra

Č. 8/1/2018 Starostku p. Evu Martinů a místostarostu p. Ing. Františka Hlaváčka jako zástupce Obce
Lukavice v níže uvedených sdruženích obcí:
- Euroregion Glacensis RK
- Mikroregion Rychnovsko, RK
- Místní akční skupina Sdružení SPLAV z. s., Rychnov n. Kn.
Výpis z usnesení je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Č. 9/1/2018 Starostku obce Evu Martinů určeným
členem zastupitelstva – tj. „určeným zastupitelem“
pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy o
uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Výpis z usnesení je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
Č. 12/1/2018 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.
12, které tvoří přílohu č. 9 – úpravu rozpočtových
příjmů ve výši Kč 385.000,- a rozpočtových výdajů
ve výši Kč 385.000,-.
IV. pověřuje
Č. 8/1/2018 Starostku obce Evu Martinů a místostarostu obce Ing. Františka Hlaváčka zastupováním obce Lukavice ve sdruženích Euroregion Glacensis, Mikroregion Rychnovsko, MAS – Sdružení
SPLAV, z. s., Rychnov n. Kn.
Č. 9/1/2018 Starostku obce Evu Martinů určeným
členem zastupitelstva – tj. „určeným zastupitelem“
pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy o
uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení veřejného ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 27. listopadu 2018 č. 2/2018
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:

I. bere na vědomí
Č. 1/2/2018 Zprávu o splnění úkolů z minulého
zasedání.
Č. 4/2/2018 Přípravu rozpočtu na rok 2019 – obec.
Č. 5/2/2018 Přípravu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2021 – obec.
Č. 6/2/2018 Přípravu rozpočtu na rok 2019 – PO.
Č. 7/2/2018 Přípravu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2021 – PO.

II. schvaluje
Č. 2/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje nový
Jednací řád obce Lukavice ze dne 27.11.2018

a zároveň pozbývá účinnosti Jednací řád obce Lukavice ze dne 27.2.2002.
Č. 3/2/2018 Plán inventur na rok 2018.
Č. 8/2/2018 Odměňování neuvolněných členů ZO
s účinností od 1.1.2019 v souladu s NV č. 202/2018
Sb.
- místostarosta Kč 5.000,-/měsíc
- předsedové výborů Kč 1.500,-/měsíc
- členové výborů Kč 200,-/měsíc.
Č. 9/2/2018 Zrušení Fondu rozvoje bydlení a převodu zůstatku finančních prostředků ve výši Kč
50.727,90 na základní běžný účet obce.
Č 10/2/2018 Rozpočtové opatření č. 13.
ZPRAVODAJ 4/2018
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Mateřské centrum a knihovna Lukavice

Otevírací doba: úterý 9.00 – 11.00 hod. • sudý čtvrtek 16.00 – 18.00 hod.
Mateřské centrum Lukaváček
Co je u nás nového ...
Již nějakou dobu jsme s maminkami
mluvily o tom, že by si naše Mateřské
centrum, které oslavilo již 3 roky, zasloužilo nějaké krásné jméno – název,
abychom pořád jen neříkaly: „Jdeme do
centra“.  Zároveň jsme chtěly, aby název byl nějakým způsobem spjat s Lukavicí a dětskou tématikou. Vzešlo několik návrhů a jako nejlepší návrh se nám
zalíbil, a tedy i vyhrál, název Mateřské
centrum Lukaváček. 

byla široká, zkrátka bylo z čeho vybírat a
za super ceny. Další bazárek je plánován
opět na jaře – téma jaro a léto, přijďte si
dobře nakoupit.
Co v prosinci …
Vánoční setkání maminek s dětmi v Lukaváčku je samozřejmostí. Letos v duchu ,,vánoční pohody,,, nebudou tedy
chybět koledy, tradice, tvoření, cukroví
a samozřejmě přijde i Ježíšek…
Knihovna
Nedávno jsem četla zajímavý článek
o knížkách, tedy něco z něho…
Šest důvodů, proč číst knížky
• Čtení zlepšuje paměť
• Zmírňuje chronickou bolest
• Zvyšuje slovní zásobu a IQ
• Nastartuje hubnutí
• Lepší než ukolébavka nebo
antidepresiva
• Zažene nudu a stereotyp

Co proběhlo …
Bazárek dětského zboží (podzim, zima)
proběhl v říjnu a myslím, že byl velice
úspěšný. Přidaly se k nám další nové
maminky z Lukavice a okolí, nabídka

Tak vzhůru za zábavou, poučením, radostí i smutkem. Knížky už čekají na
svoje čtenáře!
Klára Rašínová
Kontaktní telefon: 737 408 586

Lukavická kronika – setkání archivářů, kronikářů
a rodopisců Orlicka a Náchodska
Dne 7.7.2018 jsem se zúčastnila již
10. setkání Archivářů, kronikářů
a rodopisců Orlicka a Náchodska
v Kounově, v sále Zlatého potoka.
Přivítala nás jako obvykle Mgr. Zdena Hartmanová. Nejdříve jsme uctili
památku minutou ticha za zemřelého
8
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kronikáře pana Švorce, který odešel
v únoru tohoto roku.
Také nám bylo připomenuto, již 20
let od velké povodně v Kounově.
Ing. Josef Novotný měl příspěvek –
Cestování za historií – BN Aktivity,

Obec Lukavice

s.r.o., který pořádá jednodenní zájezdy
po Orlických horách a okolí. Pro seniory
je to formou vyprávění a pouštění DVD
v autobusku pro 19 osob, pro mladší je
to i s koloběžkami, které půjčuje.
Druhým hostem byl p. J. Šorm z Dehtova, který promluvil o sbírce obrazů
svého strýce akad. malíře Fr.Šorma,
mluvil také o Poličanském panství, které doložil i Místopisy.
Dalším hostem byl pan Sigrid
Amborn z Německa, nabídl nám pomoc s překlady z němčiny a latiny v archivech.
Dalším hostem se stal Ing. P. Kalivoda
profesionální genealog.

Omluvil se host z Ameriky.
Po obědě jsme se představovali a diskutovali k tématu o rodokmenech.
Zapsala kronikářka obce
Stanislava Škrabáková

Z lukavické kroniky
V prosinci byl advent, tj. doba předvánoční, v úterý a v pátek od 6ti hodin
ráno se konaly takzvané“Roráty“. Tyto
pobožnosti jsme nikdy nevynechali,
protože byla ještě tma a mohli jsme svítit svíčkama, což jsme velmi rádi dělali.
Nic nám to nevadilo, že jsme ráno museli až na silnici prohazovat sníh.
6. prosince bylo Mikuláše. K nám dětem, protože nás bylo hodně nikdy
zvlášť štědrý nebyl, a tak se o něm nebudu šířeji rozepisovati.
8. prosince byl svátek Početí Panny Marie a tím se rychle blížily vánoční svátky. Přesto, že nebyly nikdy příliš štědré,
velmi jsme se na ně těšili.
Stromeček jsme měli, ale žádných dárků kromě ořechů a cukroví jsme neměli. Štědrovečerní večeře sestávala:
z houbové nebo hrachové polévky, jablkového závinu na másle, rýžový nákyp
se švestkami a sušené ovoce, potom čaj
a burské ořechy. Z některých jídel se
něco házelo do studny, aby bylo stále
dost vody, něco koním, aby byli silní

a kravám, aby hodně dojily. Večer se šlo
na půlnoční, na Hod Boží do kostela
a na sv. Štěpána také. Odpoledne na sv.
Štěpána se jezdilo na saních na výlet,
takzvanou „šlitáž“, ovšem, pokud byl
sníh.
A už tady máme konec roku, sv. Silvestra a Nový rok. Ku konci roku střídali
chlapci a děvčata ve mzdě svá místa,
aby si polepšili, nebo někdy také pohoršili. My děti jsme musely stále věrně
a poctivě sloužit na jednom místě, protože by nás nikde a nikdo nechtěl.
Všechny neděle a svátky se světilo
a nepracovalo se, vyjímaje žní senných
a obilních. Jak se pamatuji, chodilo se
tenkráte pilně do kostela, staří i mladí.
V neděli a ve svátek se každý svátečně
ustrojil a zvláště u děvčat to bylo jako
módní přehlídka, neboť návštěvou kostela přišly do společnosti. To platilo
hlavně pro vesnice, které neměly kostel
a docházeli do sousedních obc a měst.
Chlapci a děvčata společně a tím se také
blížeji seznamovali a myslím, že po ceZPRAVODAJ 4/2018
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lotýdenní práci duševně pookřáli. (viz
romány našich starších spisovatelů).
Na odpolední požehnání se chodilo již
méně. K tomu poznamenávám, že před
každou nedělí a svátkem se čistě umyla
podlaha a chodba a také maminka nebo
sestry obílily stěnu kolem kamen a pod
kamny, kde kočky zanechaly stopy po
svých umazaných pacičkách. My mladší chasa jsme měli na starosti uhrabání
a umetení dost velkého dvora, neboť
stodola byla uprostřed dvora a nošením
slámy do chlévů se jí hodně natrousilo.
Rovněž vozy a jiné hospodářské nářadí
se uklidilo do stodoly nebo kůlny, takže

venku nezůstalo nic, co by porušovalo sváteční pohodu. Sestry nebo starší bratr upravili hnojiště, což se u nás
dělalo každou sobotu. Že my 4 mladší
sourozenci jsme se na této práci často
nepohodli, je samozřejmé a často musela zakročit maminka s nějakým tím
pohlavkem zjednat mezi námi pořádek.
A když jsme to všechno zametli a uhrabali, sami jsme z toho nakonec měli radost, neboť z té úpravy kolem vynikly
i starší obytné a hospodářské budovy.
Ze zápisků od pana Josefa Karáska z čp.24
sepsala kronikářka obce
Stanislava Škrabáková

Adventní čas v kostele

Je před námi závěr roku a právě prožíváme adventní čas a chystáme se na
Vánoce. Avšak pro naše předky, kteří
respektovali proměny přírody a podle
církevního kalendáře je advent naopak
počátkem roku, je obdobím příchodu
Mesiáše – Spasitele. Advent latinsky
znamená příchod. V době adventu současně vrcholil zimní slunovrat, magický
den většiny předkřesťanských náboženských představ. Tento úkaz se celá staletí mísil s ideou Vánoc a ovlivňoval tak
lidové zvyklosti. Do období adventu se
zahrnují čtyři předvánoční neděle, kdy
10
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jeho počátek má pohyblivý termín od
neděle, která je nejblíže svátku svatého Ondřeje (30. 11.) a končí po západu
slunce na Štědrý den. Během tohoto
období slavíme i další významné svátky,
jako je sv. Barbora (4. 12.), sv. Mikuláš
(5. 12.), sv. Lucie (13.12.). V tomto období již měli lidé v hospodářství méně
práce, byla brzy tma, a tak i přes různé zákazy ze strany církve, se lidé chtěli
bavit a užít volného času, dodržovaly se
tak různé tradice a koledy vázané právě
k uvedeným svátkům svatých. Vyvrcholením adventu pak byly samotné vánoční svátky, které také zahrnují mnoho
prastarých i novějších tradic. Hlavním
dnem je Štědrý den (24.12.), na něj přímo navazuje Boží hod vánoční (25.12.)
a svátek sv. Štěpána (26.12.). K nim se
připojují ještě následující dva dny, svátek sv. Jana Evangelisty (27.12.) a svátek
Mláďátek, svátek svaté rodiny (28.12.)
a o několik dní později Nový rok (1.1.).
Celé vánoční období uzavírá svátek
Tří králů (6.1.), fakticky pak neděle po
Třech králích, na kterou připadá svátek
K+řestu Páně.

Obec Lukavice

tela na vánoce. Dovolte mi poděkovat
všem, kteří se na přípravách podíleli,
jmenovitě pak za všestrannou podporu
Obci Lukavice a starostce paní Martinů, paní Andršové a Hejhalové, které
se podíleli na úklidu a výzdobě kostela, Grónovým za vánoční strom a paní
Zářecké z Kvasin za zelenou výzdobu.
I adventní koncert se nadmíru vydařil!

Nejenže vrcholí předvánoční čas, ale
také přípravy k podání žádostí o dotace k dalším opravám našeho kostela.
Jistě jste si všimli, že když za slunečného dne přijíždíte od Rychnova ke kostelu, září vám před očima nově položená
měděná krytina věže. V letošním roce
v rámci IV. etapy jsme proinvestovali
celkem 490.000 Kč, kdy Dotace Ministerstva kultury prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností činila částku
ve výši 200.000 Kč, dotace Královéhradeckého kraje činila částku 225.000 Kč,
zbytek ve výši 65.000 Kč byl financován
z vlastních finančních prostředků. Příští
rok v V. etapě bude věž dokončena. Zároveň bychom rádi započali s opravou
menší sanktusové věže, bude třeba nechat vyčistit zavěšení zvonu, abychom
mohli opět zvonit, a také plánujeme
zadání restaurátorského průzkumu
vnitřních výmaleb kostela a dokončení oplocení hřbitova včetně hlavního
vstupu. Je toho věru hodně, držte nám
tedy pěsti, aby se vše podařilo.
V době, kdy budete číst tento článek, za
námi již bude adventní koncert Vánočního sboru z Javornice, i přípravy kos-

Těm, kteří přišli, se moc líbilo vystoupení účinkujících z Javornice, kteří nás
potěšili a vánočně naladili směsicí vánočních koled a písní. Vystoupení mělo
navíc nádech staročeských vánoc, protože sboristé měli dobové kostýmy jak
z Ladových obrázků a přidali i krásný
vánoční příběh. Sbor nepožadoval žádný honorář, a tudíž na opravy kostela
bylo vybráno do kostelní kasičky krásných 4.950 Kč.

PŮLNOČNÍ V LUKAVICI
půlnoční bohoslužba slova
a vánoční koledy

24. 12. 2018 ve 23 hodin
Poslední letošní akcí, na kterou bych
Vás ráda pozvala, je Půlnoční bohoslužba slova, která se bude konat dne
24. 12. 2018 v 23.00 hodin v kostele. Za
ZPRAVODAJ 4/2018
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doprovodu vánočních koled a za svitu
svíček si můžete vyslechnout vánoční
příběh o narození Ježíška, vánoční promluvu, a cestou k našemu betlému si
v závěru odnést ve své lucerničce betlémské světýlko. Půlnoční pořádáme na
Vaše přání již pátým rokem a stala se
z ní krásná tradice plná tajemství Vánoc. Připojte se k nám a zažijte kouzlo
Vánoc v lukavickém kostele.

Pravidelné mše se budou v novém roce
konat jako obvykle každou lichou neděli v 11 hodin dopoledne, začínáme na
Tři krále 6. 1. 2019.
Přeji Vám mnoho Božího požehnání
v adventním i vánočním čase, krásné
vánoční svátky a budu se těšit na setkání s Vámi v kostele.
Kateřina Kačírková Hermanová

Myslivecký spolek Lukavice
Myslivecký spolek Lukavice přeje všem
občanům příjemné prožití Vánočních
svátků, zdraví a pohodu do Nového
roku.
Zároveň Vás srdečně zveme na
Myslivecký ples v Kulturním domě
Lukavice v sobotu 5. ledna 2019 od
19 °°hod.
S přáním všeho dobrého a Myslivosti zdar
MS Lukavice

Z činnosti SDH

Čtvrté čtvrtletí mezi mladými hasiči
Zatímco dospělým v září sezóna skončila, nám začala nová. Po prázdninové
přestávce se nám do hasičárny vrátily
všechny děti a ještě některé navíc. Takže jich máme v současné chvíli už 28.
12
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Naštěstí trošku povyrostly a tak můžeme mít opět plné zastoupení v mladší
i starší kategorii. Pouhé dva tréninky nám musely stačit na opáčko, neboť nás 15.9.2018 čekal první závod.
Lukavický braňáček je každoroční soutěž pro dětské i dospělácké kolektivy
tříčlenných hlídek, kterou pořádáme. Je
velmi oblíbená po celém okrese a sjíždí
se do naší malé vesničky stále více sborů.
Všichni si chválí výbornou organizaci
a tak nám byl letos svěřen i další náročný úkol, uspořádat tzv. velký braňák.
Tradiční závod požární všestrannosti,
kde děti na 3 km trati musí splnit několik náročných úkolů vč. střelby ze vzduchovky, zkoušku z topografie či zdravovědy, je úvodní soutěží celého ročníku

Obec Lukavice

Hry PLAMEN. I tady s vysokou účastí
přes 350 dětí, náš zkušený realizační
tým nezaváhal a vše proběhlo na jedničku. Výsledky dětí jsou také krásné. Vybojovaly v obou zmíněných úvodních
soutěžích pěkná 7. místa. A to i přesto,
že se nám letos nepodařilo, kvůli vysoké nemocnosti, odjet na prodloužený
víkend na intenzivní soustředění.
Zimní období vyplňujeme nejrůznějšími hrami, teoretickou výukou a hlavně
tmelením kolektivu. Kamarádství a týmový duch byl v našem sboru vždy na
prvním místě a snažíme se to vštěpovat
i dalším generacím. Dnešní děti jsou
hodné. Bez potíží vydrží sedět i hodinu v klidu a potichu, dáte-li jim do ruky
mobilní telefon. Bez nejmenší námahy
se orientují v nejmodernějších technologiích, ale postavíte-li je před fyzický
či taktický úkol, který mají splnit společnými silami např. přelezení vysokého
živého plotu, bývají naprosto bezradné.
Proto jsme pro ně připravili lesní bojovku o životy, sportovní klání týmů,
schovávanou ve tmě, partizánskou stopovanou, hru na majáky či upíry nebo
vzájemné poznávání se po slepu. Vedle
toho rozvíjíme i jejich další schopnosti a dovednosti. Soutěžili jsme v motání a zapojování hadic, seznámili je
s hasičskou technikou v naší zbrojnici,
trénovali pořadová cvičení. Zkoušely si
štafetové předávky, překážkovou dráhu,
zopakovali si znalosti z odbornosti pre-

ventista a strojník, vystřihovaly vločky,
malovaly obrázky, připravovaly nástěnku a mnoho dalšího.
Na konci listopadu jsme navíc vyrazili
do rychnovského kina na novou českou
pohádku Čertí brko. Do konce roku už
nám zbývá jen oslavit Ježíška. Tímto
i vám, milí spoluobčané, přejeme krásné prožití svátků vánočních a mnoho
zdraví, štěstí a pohody do nového roku.
Jana Kotyzová

SDH Lukavice - muži
Sportovní tým dospělých hasičů zahájil zimní přípravu a spojil síly s hasiči
z Dlouhé vsi. Společně začali trénovat
v atletickém tunelu v Pardubicích, kam
se už několik let pravidelně schází přes
zimu i několik dalších týmů z Východních Čech.
V září byla dokončena nová červenobílá fasáda. V říjnu a listopadu členové
JPO svépomocí skompletovali stání pro
jízdní kola, která často používají děti, co
chodí na hasičák. Také dokončili chodník pod sušakem na hadice, který zabrání špinení koncovek hadic při sušení a celkově ulehčí pohyb a manipulaci
s hadicemi pod sušákem.
SDH Lukavice vám přeje krásné Vánoce
a pohodový rok 2019 bez nehod a požárů.
Lukáš Vongrej

Z činnosti Fotbalového klubu
Dobrý den,
Dovolte mě napsat pár řádků o našem
fotbalovém oddílu TJ. Sokol Lukavice.
Podzimní část fotbalové sezóny v okresním přeboru II. třídy se nám nakonec
vydařil nad očekávání dobře. Třetí místo v tak vyrovnané skupině týmů je
dobrá vizitka. 26 bodů z možných 33,

je chvályhodné. Pozitivní skóre 39:21 je
dobrý ukazatel, že se dávat góly nebojíme a naopak díky naší obraně a brankářům moc gólů nedostaneme. Nejlepším
střelcem se stal s 10 góly dle očekávání kapitán David Boško, stíhaný Janem
Macháněm s 8 góly a Mírou Kalouskem
ZPRAVODAJ 4/2018
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se 7 góly. Za zmínku stojí í náš stabilní obránce Tomáš Janoušek, který sice
občas klame plíživým pohybem, ale
opravdu jen klame, protože 3 góly z
jeho pozice jsou parádní, o tom jednom
vlastním se zmíním jen letmo ;-). Na
podzim nás potkala velká marodka. Legenda Luboš Horníček si přetrhl Achillovu šlachu, když musel nastoupit jako
náhradník za náš oslabený tým. Zranění
jsou také Martin Šabata, Stano Bartoš,
Michal Běla, Venca Vaněček a nově
i Míra Kalousek. Po vleklém zranění
naší bránu posílí brankář Petr Brandejs,

který v bráně nahradí těžkými zápasy
zkoušeného a častokrát dohrávajícího
se zraněním „držáka“ Vencu Vaněčka.
Všem zraněným přejeme brzké uzdravení. Všem fotbalistům co za nás hrají
bych chtěl moc poděkovat za výborné
výkony. Poděkování patří i realizačnímu
týmu a hlavně Michalovi Grasevovi za
obětavost, s jakou se snaží udržet náš
fotbalový stánek v perfektním stavu,
a v neposlední řadě velký dík naším
sponzorům a samozřejmě věrným fanoušků za to jak skvěle nás podporují.

Všem přeji jménem fotbalistů Sokola Lukavice příjemné prožití Vánočních svátků
a šťastný Nový rok.

S díky a pozdravem Martin Lev

Z činnosti TJ Sokol
Nejdůležitější událostí letošního roku byl
pro nás XVI. Všesokolský slet, kterého
jsme se jak na krajské tak na celostátní
úrovni zúčastnili. Za účast děkujeme cvičitelům a cvičencům a za podporu našim

sponzorům tj. Obec Lukavice, Mikroregion Rychnovsko, Farma Třebešov.
28.10. jsme se zúčastnili oslav 100let
republiky v naší obci. Zástupcům naší
jednoty to v sokolských krojích opravdu
slušelo.
Na závěr roku zveme občany na tradiční turnaj ve stolním tenisu 26. 12. 2018
v KD Lukavice a na Silvestrovský běh
31. 12. 2018. 24. 2. 2019 se děti i dospělí mohou těšit na maškarní karneval.
Hezké Vánoční svátky a do Nového roku
hodně zdraví a spokojenosti přeje
výbor Sokola Lukavice.
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Uskutečnilo se …
Oslavy 100. výročí založení republiky Československé

V neděli 28. října proběhlo v naší obci
slavnostní připomenutí stého výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.
Oslava byla zahájena odpoledne před
obecním úřadem. Přítomné občany Lukavice a hosty přivítala paní starostka E.
Martinů. Od obecního úřadu se účastníci
přesunuli k památné „Hejčlově lípě“, zasazené lukavickým sedlákem Augustinem
Hejčlem v roce 1918 na počest vzniku samostatné republiky Československé. Lípa
je v současnosti evidována jako chráněný
strom – Lípa svobody. K přepravě účastníků byla použita nejen dobová bryčka a
povoz tažený koňmi, ale i soudobý autobus. Na místě samotném přednesla paní
starostka projev, ve kterém připomněla
význam založení Československé republiky a morální hodnoty, které prosazoval
její první prezident T. G. Masaryk. Několik poutavých vět přednesl i pan Josef
Jehlička, přímý potomek pana Hejčla.
Oslavy dále pokračovaly na „Příčnici“
v místě zvaném u „Červeného kříže“. Zde
účastníci slavnosti zasadili novou lípu
jako připomínku stého výročí vzniku samostatné republiky. Pan Burket přednesl
projev, ve kterém stručně připomněl zásadní události, které formovaly Československou a později i Českou republiku
během uplynulých 100 let. První symbolickou lopatu hlíny vhodila ke kořenům

lípy paní starostka. Následovali ji představitelé spolků - paní Libuše Vránová za
Tělocvičnou jednotu Sokol, pan Vladimír
Paleček za Sbor dobrovolných hasičů, za
Myslivecký spolek pan Karel Kunc a členové těchto organizací působících v Lukavici. Svou lopatou hlíny přispěl i pan Josef Jehlička a poté i každý účastník akce.
Venkovní část oslav byla zakončena pietním aktem u pomníku padlým a nezvěstným občanům Lukavice v první světové
válce.
Účastníci se dále přesunuli do lukavického kulturního domu, kde oslavy pokračovaly pěveckým vystoupením žáků školy
pod vedením p. ředitelky Kroužkové. Při
této slavnostní příležitosti převzali příslušníci SDH Lukavice čestné pamětní
odznaky. Pan Hlaváček připomenul okolnosti vzniku samostatné republiky v roce
1918 a pan Kunc události, které proběhly
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v obci Lukavice. Dále si účastníci setkání neformálně užili slavnostní odpoledne
při poslechu dobové hudby, prohlédli si
ve vestibulu a v sále připravené expozice
a vychutnali si slavnostní občerstvení.
Na přípravě a důstojné realizaci připomenutí stého výročí vzniku samostatného
státu Čechů a Slováků se podílely všechny složky veřejného života obce Lukavice, jmenovitě pak Sokol Lukavice, Sbor

dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek
a ZŠ a MŠ Lukavice.
Zvláštní poděkování patří příslušníkům
SDH Lukavice, kteří doprovázeli účastníky na všech pietních místech a zásobovali
je v nepříznivém počasí horkým čajem.
Velké poděkování patří také panu Kuncovi, který se výraznou měrou podílel na
úpravě místa pro zasazení lípy u „Červeného kříže“, a to včetně zhotovení a instalace nové lavičky.
Počasí nám tentokrát opravdu nepřálo.
Foukal silný a studený vítr, padal déšť se
sněhem. I přes tuto nepřízeň počasí si více
než 100 občanů naší obce přišlo připomenou stěžejní událost našich dějin. Největší
uznání proto patří jim.
Ing. František Hlaváček, místostarosta

Sto dukátů za Juana
Divadelní spolek F. A. Šubert Dobruška
uvedl hudební komedii 14. 10. 2018 ...

Manželský psycho

OČB Orlice, Potštejn uvedl satiricky laděnou
komedii o životě v manželství i mimo něj...

Oslavy 100. výročí založení
Československé republiky

Vítání občánků 10. 11. 2018

Připravuje se …
Silvestrovský běh 31. 12. 2018
Myslivecký ples v Kulturním
domě Lukavice v sobotu
5. ledna 2019 od 19.00 hod.
Pojďme společně přivítat

NOVÝ ROK

1. 1. 2019 od 16:30 hod.
16

Fotbalové
hřiště Lukavice
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24. 2. 2019 se děti i dospělí
mohou těšit na maškarní
karneval.
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Psí domov Lukavice & Pes Senior, z.s.
Psí domov Lukavice byl vybudován v roce
1994 a od této doby funguje v nepřetržitém provozu. V roce 2005 bylo k psímu
domovu založeno také Sdružení, nyní
spolek Pes Senior.
Náš Psí domov je soukromé zařízení, kde
jsou téměř všechny výdaje hrazeny lidmi,
kterým není osud pejsků lhostejný, neboť
jen malá část z našich svěřenců má pobyt u nás hrazený městem, obcí, nebo
původním majitelem. Velká část našich
svěřenců je v tomto směru bezprizorní a
je odkázána na pomoc našeho spolku Pes
Senior. Avšak shánění financí je v poslední době opravdu čím dál těžší a náklady
na chod zařízení čím dál vyšší. Každý den
je potřeba cca 50 kg krmiva + veterinární
péče, náklady na opravy kotců, provozní
náklady. Když to všechno sečteme, bohužel si již nemůžeme dovolit financovat
zaměstnance, který by se o pejsky staral a
věnoval se například i lidem – návštěvám.
Veškerý chod útulku proto zajišťuje jeden
člověk od každodenního krmení, úklidu,
péče o psí důchodce, návštěvy veterináře, nákupy krmiva po organizační chod
zařízení včetně spisové dokumentace,
evidence atd. Toto opravdu není lehké a
hlavně velice časově náročné. Dále pomáhají už jen dobrovolníci, jejichž pomoc je
omezená a nepravidelná.
Toto znamená, že z našich dostupných
zdrojů nejme schopni plně pokrýt náklady na chod zařízení, včetně nutných
oprav a rekonstrukcí tak, jak bychom si
představovali, máme tu vytvořené „domácí prostředí“ pro naše svěřence, aby
se u nás cítili co nejlépe a vše fungovalo.
Každou sobotu pořádáme veřejné venčení pejsků, kdy má veřejnost možnost si
vzít některého pejska na procházku, dozvědět se o nás více informací a pomoci
nám s péčí o pejsky.
V našem psím domově se nachází kolem
70 pejsků. Jen v roce 2017 jsme měli 80

přijatých pejsků. (z toho umístěno 45 psů
+ 15 psů vráceno majiteli). Do nového
domova celkem odešlo 62 pejsků, což je
krásné číslo a moc nás to těší. Za celou
dobu chodu našeho zařízení máme přibližně á tisíc pejsků v nových domovech.

Denis - Je to 13 letý kříženec ovčáka (menšího
vzrůstu) je to velice aktivní psí senior. Má takovou
radost ze života, že nevydrží chvilku na jednom
místě. Běhá, skáče, hopsá a musí být prostě „všude“.
Hledáme pro něho milujícího páníčka a nový
domov s přístupem do tepla.

Majitele se snažíme vybírat opravdu důsledně a pejska opravdu nedáme každému. Snažíme se pejska umístit tak, aby to
pro něho bylo přínosem, což znamená, že
například nedáme pejska nikomu na řetěz, či do nevhodných podmínek. Zároveň ne každý pejsek se hodí pro každého
člověka. Někteří pejskové jsou u nás již na
dožití. Ať už ze zdravotních důvodů, pokud u nás například pejsek žije mnoho let,
považuje to u nás za svůj domov, bylo by
pro něho v takovém případě umístění do
nového domova ve stáří jen zbytečným
stresem, který by někteří staroušci již nezvládli. Rozdíl je naopak psí důchodce,
kterému zemře majitel a celý život bydlel
doma a spal v posteli. Pro takového pejska
se naopak snažíme najít nový domov co
nejdříve a to takový, kde bude mít stejné podmínky a užije si svůj psí důchod
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u někoho doma na gauči. Další pejskové
jsou u nás trvale často z důvodu špatné
výchovy původním majitelem a dostávají
se k nám ve špatném psychickém stavu,
agresivní a takřka neumístitelní.
Na rozdíl od jiných podobných zařízení
je náš Psí domov výjimečný tím, že nenechá v nouzi žádné zvíře, které potřebuje
pomoc, ať se jedná o odložená štěňata či
starého „zlého“ psa. Zastáváme názor, že
každý má stejné právo na život a pomoc.
Prosíme Vás tímto o pomoc i nadále udržet toto zařízení, které pomáhá v celém
královéhradeckém kraji s problematikou
toulavých a opuštěných psů v chodu, tak
abychom i v budoucnu mohli veřejnosti nabízet možnost kontaktu lidí všech
věkových kategorií se psem, například
těm, kteří si nemohou pořídit vlastního.
Dětem nabízíme možnost smysluplného
trávení volného času a vštěpovat a propagovat pomoc tam, kde je potřebná a seniorům naopak nabídnout možnost trávení
volného času s psím kamarádem, kterého
by doma již sami nezvládli obstarat.

Předem děkujeme za pomoc.

Naši milí přátelé a Ježíškové,
i letos mají naši pejsci vánoční přání...
to největší je samozřejmě nový domov a milující páníček/panička.
Pokud jim nemůžete dát tento nejkrásnější dárek, můžete jim alespoň zpříjemnit život u nás. Ocení:
granule (nejlépe Fitmin, Eminent, Purina, Brit) • pamlsky • misky (nerezové, popř. betonové 2,
6 a 4 l)• deky, savá prostěradla a ručníky • konzervy, rýže, těstoviny • hračky (míče, uzly... plyšáků
máme dostatek :-)) • plechové či plastové sudy a barely (popř. větší uzavíratelné kbelíky na krmivo)
• smontovatelné zateplené boudy...
Pokud si s výběrem nevíte rady, můžete zaslat jakoukoli částku na účet: 1240671369/0800
Z celého psího srdce děkujeme!!

Tel.: 608 524 973 • email: utuleklukavice@seznam.cz • fb: utuleklukavice
www.psidomovlukavice.cz
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00-12:00 hod
datum jméno lékaře

22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
01.01.
05.01.
06.01.
12.01.
13.01.
19.01.
20.01.
26.01.
27.01.
02.02.
03.02.
09.02.
10.02.
16.02.
17.02.
23.02.
24.02.
02.03.
03.03.
09.03.
10.03.
16.03.
17.03.
23.03.
24.03.
30.03.
31.03.
06.04.
07.04.
13.04.
14.04.
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
27.04.
28.04.
01.05.
04.05.

MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Pokorná Věra
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra

adresa ordinace

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 209 , Častolovice
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno

telefon

721 200 244
494 515 696
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 323 152
494 322 706
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 621 665
494 515 696
734 324 600
494 667 628
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
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