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Statistika obyvatel obce
za čtvrté čtvrtletí roku 2021

Do obce Lukavice se ve čtvrtém čtvrtletí
přistěhovalo 5 občanů a s 1 spoluobčanem
jsme se rozloučili. Počet obyvatel ke konci
čtvrtého čtvrtletí je včetně cizinců
celkem 629 obyvatel.
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Rozsvícení vánočního stromu

Obec Lukavice

Společenská kronika
Významné životní jubileum
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021
oslavili tito naši spoluobčané:
HAŠKOVÁ Blanka
ZAJÍČEK František
JANEČEK František
STUDENÁ Jana

70 let
85 let
65 let
75 let

Loučíme se s naším spoluobčanem,
který zemřel ve čtvrtém čtvrtletí
roku 2021:

listopad
listopad
listopad
prosinec

MACHÁČKEM Františkem

(82 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

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

Zpráva starostky obce

***

Vážení spoluobčané a přátelé obce,
těší mě, že Vás mohu pozdravit ještě
v adventním čase právě při čtení posledního Lukavického čtvrtletníku v roce 2021.
Ohlédněme se na chvíli zpět do podzimního období a připomeňme si dění v obci.
Podzimní měsíce roku jsou pro naše
zaměstnance opět obdobím zvýšeného
úklidu hlavně v obci. Jakmile se zlaté listí
začalo snášet na zem, „a že ho letos bylo“,
pracovníci hrabali a odváželi až do posledního lístku na stromě. Následně probíhala údržba budov a jejich zazimování, dále
bylo třeba vyčistit kašny na hřbitově, uklidit na hřištích a vyčistit náhony a odtokové kanály v okolí silnic. V těchto dnech se
práce na údržbě veřejné zeleně již prolínají
s úklidem a prohrnováním sněhu.
Firma HTS Group, s. r. o., provedla opravy
osmi balkónů u obecních bytových domů
ve výši Kč 334.084,- včetně DPH. U balkónů byla odstraněna dlažba, opraveny podhledy, natřeno zábradlí, položena pochůzná

fólie a provedeno nové plechování. Dále
jsme ve spolupráci s firmou K AGRO, spol.
s r. o., dokončili oplocení sběrného místa
v areálu za obecním úřadem. Od roku 2022
bude provoz sběrného místa upraven provozní dobou s obsluhou. Na místo budou
postupně instalovány další kontejnery k dotřídění odkládaných odpadů podle
potřeb občanů.
Údržba silnic Královéhradeckého kraje,
a. s., provedla v naší obci opravy místních
komunikací v hodnotě Kč 133.845,-.
Za tyto finanční prostředky byla opravena cesta na pozemku p. č. 357/1 – proti
škole, vjezd do areálu za obecním úřadem
p. č. st. 254 a sjezd na místní komunikaci
p. č. 2428/2, směrem k myslivecké chatě.
Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů byl pořízen velkokapacitní stan včetně osvětlení a elektrocentrály za cenu Kč
474.530,- včetně DPH. Na tuto zakázku byla
obci poskytnuta 95 % dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj, z programu IROP ve výši
ZPRAVODAJ 4/2021

3

Obec Lukavice

450.803,88. Velkokapacitní stan bude sloužit na zvládnutí zásahů směřujících k udržení bezpečnosti, ochraně života, zdraví
a majetku obyvatel ohrožených negativními
dopady následků krizových situací způsobených klimatickými změnami.
Byla provedena soutěž na veřejnou zakázku malého rozsahu a následně byla podepsána smlouva o dílo s firmou Energomontáže Votroubek s. r. o. na zhotovení Veřejného osvětlení, u hřbitova a hasičské zbrojnice za celkovou cenu Kč 507.125,-. Realizace akce bude provedena do 15. 6. 2022.
Až na druhý pokus jsme vysoutěžili firmu
na vyhotovení projektové dokumentace na další etapu chodníků. Smlouva byla
uzavřena s firmou A3G LOGISTIC s. r. o.
Dokumentace bude provedena za cenu Kč
718.716,- s DPH.
Z dalších plánovaných větších akcí je rozpracována Rekonstrukce Víceúčelového
zařízení – kabin, kde očekáváme přidělenou dotaci z Národní sportovní agentury a byl zrevidován projekt na Rekonstrukci rybníku „Coufalka“. K tomuto projektu máme podanou žádost o dotaci z programu Ministerstva zemědělství. Realizace
obou akcí je závislá na přidělení dotačních
prostředků.
Rozpracovanými dalšími akcemi jsou
projektové dokumentace na přípojku NN
k vodojemu, dokumentace na prodloužení vodovodu a kanalizace „Coufalka“,
pasport vodovodu – horní část obce od
č. p. 212 po č. p. 132.
Zvyšování cen energií, pohonných hmot a
služeb se dotýká jak Vás občanů, tak všech
činností obce. Proto jsme přikročili pro rok
2022 k navýšení cen vodného na Kč 29,bez DPH a ke stanovení zvýšeného místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, a to ve výši Kč 700,- za každou osobu v obci trvale hlášenou a Kč 700,za rekreační nemovitost.
Podzim byl pro nás nejbohatším obdobím z celého roku na uspořádané kulturní akce. 9. října jsme uskutečnili besedu
4
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s autorem fotografií z Orlických hor panem
Rostislavem Bartoněm. Jeho krásné snímky jsou velice podmanivé, a hlavně jsou
z míst, které máme za humny a které třeba
ani neznáme.
Komedii Jaromíra Břehovského Sborovna, kterou 23. října sehrál v kulturním domě Divadelní spolek F. A. Šubert
z Dobrušky, jsme odkládali 2-krát. V dobu
konání opět výskyt coronaviru přitvrdil
a bylo potřeba dodržovat příslušná hygienická opatření, ale podařilo se.
V souladu s platnými bezpečnostními
opatřeními jsme spolu s dětmi ze základní
školy 6. listopadu vítali 13 našich nejmenších občánků za období podzim 2019 až
podzim 2021. I když to již nebyla žádná
malá miminka, ale lezoucí a chodící batolátka, jsme za ně rádi a děkujeme rodičům,
že se rozhodli žít a založit rodinu právě
v naší obci.
Vrcholem letošního roku bylo přivítání Adventu a rozsvícení vánočního stromu 27. listopadu. Chybělo tradiční občerstvení, ale krásnou slavnostní atmosféru
nám vytvořili Hubertovi trubači se zpívanými koledami našich školáků a také účast
vás občanů.
Vážení, dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala všem našim občanům a spolkům za Vaši pomoc, za podporu, podněty, názory a připomínky. Děkuji také Vám
všem lukavickým živnostníkům za spolupráci, za Vaši snahu provozovat živnost
v naší obci v této tak složité době. Loňský
rok byl pro Vás rokem těžkým, stejně tak se
nevyhnete omezením ani v roce letošním.
Vážení spoluobčané, pokud můžeme,
podpořme provozovny našich živnostníků
v obci. Moc Vám za ně děkuji.
Milí čtenáři Lukavického čtvrtletníku,
jménem všech svých kolegů a zaměstnanců přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Eva Martinů, starostka

Obec Lukavice

Informace, usnesení, vyhlášky
Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2022
Svozový plán Lukavice na rok 2022
čtrnáctidenní svoz kombinovaného odpadu

Povinností každého občana je zaplatit
ročně místní poplatek za svoz komunálního odpadu, a to ve výši 700 Kč na
osobu trvale hlášenou v naší obci nebo
700 Kč na rekreační objekt. Již nelze
uplatnit osvobození.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

07. 01. 22
21. 01. 22
04. 02. 22
18. 02. 22
04. 03. 22
18. 03. 22
01. 04. 22
15. 04. 22
29. 04. 22
13. 05. 22
27. 05. 22
10. 06. 22
24. 06. 22

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

08. 07. 22
22. 07. 22
05. 08. 22
19. 08. 22
02. 09. 22
16. 09. 22
30. 09. 22
14. 10. 22
28. 10. 22
11. 11. 22
25. 11. 22
09. 12. 22
23. 12. 22

Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2022
1. pes
a) za psa chovaného v rodinném domě
b) za psa chovaného v bytovém domě,
který má max. 3 samostatné byty
c) za psa chovaného v bytovém domě,
který má více než 3 samostatné byty
d) za psa určeného ke hlídání objektů
pro průmysl, obchod, zemědělství,
skladování, zprávu zařízení

100 Kč

2. a každý
1. pes
2. a každý další
další pes poplatník 65+ pes poplatník 65+
100 Kč
100 Kč
150 Kč

200 Kč

300 Kč

150 Kč

200 Kč

300 Kč

450 Kč

150 Kč

200 Kč

200 Kč

300 Kč

150 Kč

200 Kč

Tyto poplatky jsou splatné do 31. května 2022.
Informace k platbě poplatků
• Platbu můžete zasílat na bankovní
účet naší obce: 1240276369/0800 variabilní symbol = číslo popisné vaší
nemovitosti (včetně čísla bytu u bytových domů).

Stanovení ceny vodného
Od 1. 1. 2022 se usnesením Zastupitelstva
obce Lukavice č. 10/30/2021 ze dne 2. 12.
2021 stanovuje cena vodného za 1 m3 Kč
29,- bez DPH a Kč 31,90 včetně DPH.

• Platbu můžete uhradit i hotově v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách pondělí, středa 8-12 a 13-17 hod.
Tímto Vás žádáme o jejich uhrazení.
• Pro bližší informace volejte na číslo
494 542 137 nebo 731 480 002

***
Bankovní účet pro úhradu vodného:
9021-1240276369/0800,
VS: č. faktury.
ZPRAVODAJ 4/2021
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Provozní doba – Sběrné místo v areálu za Obecním úřadem Lukavice
od 1. 1. 2022
Středa 15–17 hodin | Sobota 9–11 hodin
Obec Lukavice stanoví provozní dobu
uzavřeného Sběrného místa ve dvoře
za obecním úřadem. Kontejnery na vytřídění odpadů budou postupně doplňovány podle potřeb občanů. Do sběr-

6
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ného místa budou mít přístup občané s trvalým pobytem v obci Lukavice
a vlastníci rekreačních nemovitostí.
Uložit lze tyto odpady: velkoobjemový odpad, dřevo, plasty, papír, kovy.

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci
je potřeba okamžitě řešit.Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny
nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.

Platby za elektřinu nebo plyn

 Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie České
spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

 Na platebním dokladu SIPO nebo ve
Vaší bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda
máte nastaveny platby za elektřinu nebo
plyn.
 Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
 Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

NEBO

Dodavatel elektřiny nebo plynu

Co se stalo?
 Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby
dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
 Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
 Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
 Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
 Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám
i Váš starosta, nebo Vaše starostka.
 V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?
 Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby
za elektřinu nebo plyn.
 Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
 Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace
k této situaci – o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup,
jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se
dostali do stejné situace jako Vy.
 Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
 Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
7
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Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů
s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých
problémů s úhradou nedoplatků za
dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné
okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP
– Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této
dávkové pomoci je skutečnost, že:
• žadatel do konce roku 2021 požádá
o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na
předepsaném formuláři posuzuje:
• stav hmotné nouze žadatele a osob,
které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy a majetek, zohledňují se
náklady na bydlení)
• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na
bydlení
• Dávku je možné poskytnout pouze
jednu do rodiny.
• Úřad práce ČR o dávce rozhoduje
v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě neprodleně.
• Podrobnější informace k této dávce
jsou k dispozici na webových stránkách
MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/pomocpri-rustu-cen-energii.
• Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je
možné realizovat také prostřednictvím
8
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opakujících se nepojistných sociálních
dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.
• Příspěvek na bydlení je dávka státní
sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
• Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě
nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či
rodiny nestačí na úhradu nákladů na
bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších
než tzv. normativní náklady na bydlení
• Normativní náklady na bydlení jsou
zákonem definovány a reprezentují ty
výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové náklady
na bydlení podle velikosti obce a počtu
členů domácnosti - https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
• Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na bydlení a rozhodným
příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města
Prahy koeficientem 0,35.
• Pokud ani s příspěvkem na bydlení
po zaplacení nákladů na bydlení zbude
osobě/rodině málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních

Obec Lukavice

smluvních vztahů k bydlení (podnájem,
ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek na bydlení
https://www.uradprace.cz/web/cz/
doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav
tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy
především lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy. Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky

dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci
Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je
místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na
portále Ministerstva práce a sociálních
věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR,
www.uradprace.cz.

***

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne dne 9. listopadu 2021 č. 29/2021
I. bere na vědomí
Č. 1/29/2021 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 2/29/2021 Hodnocení plnění plánu práce ZŠ Lukavice ve školním roce 2020/2021
Č. 3/29/2021 Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Lukavice ve školním roce 2020/2021
Č. 4/29/2021 Plán práce na školní rok 2021 – 2022
Č. 9/29/2021 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
investiční dotace z rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko č. VPS/7/2021 ve výši Kč 30.000,- na pořízení
kontejneru pro potřeby obce.
Č. 12/29/2021 Žádost rodiny občana obce o pobytovou sociální službu – Domov pro seniory v Rychnově
n. Kn. a souhlas s jednorázovou finanční spoluúčastí
obce ve výši Kč 30.000,- na úhradu vynaložených nákladů k zajištění služby. Souhlas se spoluúčastí Obce
Lukavice je podmíněn uzavřením Darovací smlouvy
mezi Obcí Lukavice a zástupcem rodiny občana obce
a složením daru ve prospěch účtu Obce Lukavice ve
výši Kč 30.000,-.
Č. 17/29/2021 Rozpočtové opatření č. 9
Č. 18/29/2021 Rozpočtové opatření č. 10
Č. 19/29/2021 Rozpočtové opatření č. 11
Č. 20/29/2021 Rozpočtové opatření č. 12
II. schvaluje
Č. 5/29/2021 Převod finanční částky Kč 23.627,z Rezervního fondu do Fondu investic u příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Lukavice,
okres Rychnov nad Kněžnou. Finanční prostředky budou použity na dofinancování pořizovací ceny altánu.
Č. 6/29/2021 Výběrové řízení na stavební práce s názvem „Veřejné osvětlení Lukavice, u hřbitova a hasičské zbrojnice“. ZO zároveň schvaluje SOD s vítězným uchazečem firmou Energomontáže Votroubek
s. r. o., IČO 28791274, na Kč 419.111,57 bez DPH a cenou Kč 507.125,00 s DPH a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.

Č. 7/29/2021 Výběrové řízení na akci „Zhotovení projektové dokumentace na akci Chodníky kolem průjezdného úseku silnice III. třídy v obci Lukavice“. ZO zároveň schvaluje SOD s uchazečem firmou A3G LOGISTIC s.r.o., IČO 02364328, na Kč
593.980,00 bez DPH a cenou Kč 718.715,80 s DPH
a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Č. 8/29/2021 Kupní smlouvu mezi Obcí Lukavice
a občany obce na koupi pozemku p. č. 363/7 – zahrada
o výměře 37 m2 za Kč 3.700,- ve prospěch Obce Lukavice a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Č. 10/29/2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022. Výše poplatku je stanovena na Kč 700,- na osobu a rok.
Č. 15/29/2021 Prodloužení doby odepisování a tím
i užívání u dlouhodobého majetku v souladu se zák.
č. 563/1991 Sb., o účetnictví obcí, a ČÚS č. 708 u tohoto majetku:
Inv. č. 10252 Motorové vozidlo LIAZ 101.860 CAS 25
stáv. odpis 2023 – nový odpis 2028
Inv. č. 1705 VO – dolní konec			
stáv. odpis 2023 – nový odpis 2033
Inv. č. 1707 VO – střed 			
stáv. odpis 2023 – nový odpis 2033
Inv. č. 1708 VO – horní konec
stáv. odpis 2023 – nový odpis 2033
Inv. č. 9957 Čerpadlo kalové HONDA
stáv. odpis 2025 – nový odpis 2040
Č. 16/29/2021 Plán inventur na rok 2021 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce
Lukavice a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lukavice k 31.12.2021. Součástí Plánu je jmenování inventarizační komise.
Č. 21/29/2021 Revokaci usnesení č. 4/28/2021 ze
dne 9.9.2021 o schváleném záměru výsadby ovocných stromů na pozemcích p. č. 3706 a 3724, rozšíření plochy pro výsadbu o část pozemku p. č. 3189 (1716
m2) a část pozemku p. č. 3705 (208 m2) a podání
ZPRAVODAJ 4/2021

9

Obec Lukavice

žádosti na realizaci projektu „Výsadba ovocných stromů v obci Lukavice“.
Č. 22/29/2021 Realizaci záměru na Rekonstrukci objektu šaten u fotbalového hřiště pod podmínkou přiznání dotace od Národní sportovní agentury na pokrytí nákladů rekonstrukce v souladu s podanou žádostí o dotaci, reg. č. RM21-00119.
III. neschvaluje
Č. 11/29/2021 Žádost občana obce, IČO 74217224,
o pronájem nebytového prostoru v Kulturním domě
č. p. 163 za účelem masérské, rekondiční a regenerační služby.

Č. 13/29/2021 Žádost Psího domova o finanční nebo
materiální pomoc na opravy kotců poškozených pádem vyvrácené lípy po vichřici.
Č. 14/29/2021 Zřízení pošty Partner v obci Lukavice.
Č. 23a/29/2021 Záměr bezplatného užívání objektu
šaten u fotbalového hřiště a přilehlých funkčně souvisejících pozemků Tělocvičnou jednotou Sokol Lukavice.
Č. 23b/29/2021 Záměr bezplatného užívání objektu požární zbrojnice a přilehlých funkčně souvisejících pozemků Sborem dobrovolných hasičů Lukavice.

***

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 2. prosince 2021 č. 30/2021
I. bere na vědomí
Č. 1/30/2021 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 2/30/2021 Návrh rozpočtu obce na rok 2022.
Č. 3/30/2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023 a 2024.
Č. 4/30/2021 Návrh rozpočtu na rok 2022
– příspěvková organizace.
Č. 5/30/2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024 – příspěvková organizace.
Č. 9/30/2021 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lukavice za rok 2021.
Č. 15/30/2021 Doporučení z jednání – Projekt prvků ekologické stability – péče o zeleň. Doporučení
jsou, že dojde k postupnému odstraňování oplocení
u vzrostlé části porostů a tím dojde ke zpřístupnění
porostu zvěři. Prořez porostů bude konzultován podle situace.
Č. 16/30/2021 Omezení dopravy na Příčnici – byla
podána žádost na odbor dopravy RK. Žádáme o umístění značek – B 24 zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E13 mimo dopravní obsluhy a mimo povolení Obce Lukavice nebo s dodatkovou tabulkou E 13 mimo občanů s trvalým pobytem v obci Lukavice.
Č. 17/30/2021 Záměr obce Rekonstrukce malé vodní
nádrže na parcele č. 263/9 - byla podána žádost na dotaci z MZE. V současné době probíhá doplnění požadovaných podkladů.
II. schvaluje
Č. 6/30/2021 Cenu za dar k životnímu jubileu ve výši
Kč 850,- pro muže a cenu za dar k životnímu jubileu ve
výši 650,- + cenu za květinu ve výši Kč 200,- pro ženy
s platností od 1. 1. 2022.
Č. 7/30/2021 Cenu za smuteční květiny ve výši Kč
500,- s platností od 1. 1. 2022.
Č. 8/30/2021 Navýšení cen pronájmu sálu a vestibulu
kulturního domu od 1. 1. 2022 tímto způsobem:
a) Pronájem vestibulu pro prodejní akce za cenu ve
výši Kč 500,- + DPH dle platných předpisů/den
b) Pronájem sálu: 1) Místní spolky, občané
- za cenu ve výši Kč 3.000,- + DPH
10
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dle platných předpisů (léto)/den
- za cenu ve výši Kč 5.000,- + DPH
dle platných předpisů (zima)/den
z toho maškarní karneval pro děti
a dospělé za cenu ve výši 5.000,- + DPH
dle platných předpisů.
z toho vánoční turnaj ve stolním tenisu za
cenu ve výši Kč 0,2) Cizí, firmy, sdružení
- za cenu ve výši Kč 5.000,- + DPH
dle platných předpisů (léto)/den
- za cenu ve výši Kč 7.000,- + DPH
dle platných předpisů (zima)/den
Č. 10/30/2021 Cenu vodného ve výši Kč 29,- za m3
bez DPH od 1. 1. 2022.
Č. 11/30/2021 Vyčlenit do fondu obnovy a oprav vodohospodářského majetku pro rok 2022 finanční prostředky ve výši Kč 150.000,-.
Č. 12/30/2021 Smlouvu – dohodu o použití vlastních prostředků s p. Janem Vránou na údržbu místních komunikací a veřejné zeleně na rok 2022 s cenou
ve výši Kč 700,- za hodinu práce + platné DPH a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této Dohody.
Č. 14/30/2021 Zbudování sjezdu z místní komunikace p. č. 3776 na pozemek p. č. 141/1, pro výstavbu rodinného domu T. S.
Č. 18a/30/2021 Zveřejnění záměru obce pro bezplatné užívání objektu šaten u fotbalového hřiště a přilehlých funkčně souvisejících pozemků.
Č. 18b/30/2021 Zveřejnění záměru obce pro bezplatné užívání objektu požární zbrojnice a přilehlých
funkčně souvisejících pozemků.
III. neschvaluje
Č. 13/30/2021 Odprodej části pozemku p. č. 2342
– zahrada za účelem výstavby přístupového mostku
k RD na pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Panská Habrová
vlastníků Ing. L.M. a Ing. B.S.
Č. 19/30/2021 Aby starostka obce písemně vyzvala
vlastníka stavby přístřešku (pergoly) na severní straně
kulturního domu k odstranění této stavby.

Obec Lukavice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne
9. listopadu 2021, usnesením č. 10/29/2021, usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ust. § 10
písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„tato vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Obec Lukavice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
(dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
Čl. 2 Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
Čl. 3 Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5
Čl. 4 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvede6
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b)čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození od
poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b)
této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci podle katastru nemovitostí.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého

zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.8
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků
nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9
Čl. 5 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 700 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost
vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na
jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost
vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň
1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do
31. května příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než
lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7 Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má
v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3
let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
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d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě
s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se po dobu kalendářního roku (od 1. ledna do 31.
prosince) zdržuje mimo území obce.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
zaniká.13
Čl. 8 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15
Čl. 9 Odpovědnost za zaplacení poplatku16
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi,
který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Čl. 10 Společná ustanovení
(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně
i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na
tomto pozemku.17
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je
vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité
věci.18
Čl. 11 Přechodná ustanovení
(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst.
1 této vyhlášky.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.
Čl. 12 Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním
poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 3. prosince 2020.
Čl. 13 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2
§ 10e zákona o místních poplatcích
3
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4
§ 10p zákona o místních poplatcích
5
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11
§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
12
§ 10g zákona o místních poplatcích
13
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16
§ 12 zákona o místních poplatcích
17
§ 10q zákona o místních poplatcích
18
§ 10r zákona o místních poplatcích
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Mateřské centrum Lukaváček
Na podzim jsme nechali v Lukaváčku
vyčistit koberec a k hračkám přibyl ponk
pro malé kutily s vrtačkou na baterky
a plastovým nářadím. Pořídili jsme
barevné inkousty pro tiskátka s vláčky
a Hurvínkem. Kvůli malé návštěvnosti
v listopadu jsme se rozhodli, že od ledna
do konce dubna bude úterní hernička
otevřena jen po předchozí domluvě.

Pokud budete chtít v úterý do Lukaváčku přijít (dopoledne nebo i odpoledne),
napište mi alespoň jeden den předem na
e-mail:
adrianabazantova@gmail.com
Jestli máte své nápady a tipy, co byste
rádi s dětmi v mateřském centru tvořili, tak budu ráda, když mi o nich dáte
vědět. Krásné zimní dny!

Adriana Bažantová

Z obecní knihovny
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem dárcům, kteří nám přispěli svými
knihami do knižního fondu. Jde o knihy
velice rozmanité – od zdravého životního stylu, přes vyšívání, zahradničení a detektivky až po dětskou literaturu.

***
Skvěle doplňují stávající výběr knih.
Přijďte se podívat osobně nebo si vyberte v online katalogu: rychnov.tritius.cz/
library/lukavice/
Dlouhé zimní večery přímo vybízejí
k posezení nad knížkou.
ZPRAVODAJ 4/2021
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Navštívit knihovnu mohou i Vaše děti.
Máme tu pro ně k dispozici komiksové
čtení, dobrodružnou literaturu i pohádky, případně různé hry, hračky a vyrábění. Přijít mohou školou povinné děti
i samy. Pokud by pak chtěly knížky
domů, první návštěvu musíte absolvovat společně. Pak už přítomnost zákonného zástupce není nutná.

Lukavická kronika

Děti mladší uvítáme také, za přítomnosti dospělého doprovodu. Po dobu otevření knihovny (čtvrtek 15:30 – 17:30) jsou
k dispozici i prostory mateřského centra.
Na první měsíce nového roku pro Vás
chystám dny deskových her. Chtěla bych
tímto zacílit především na dospělé, protože školáci si „deskovek“ mohou užít
ve škole. Nicméně ani těm účast neodmítnu. Konkrétní informace zveřejním včas před akcí – na výlepových plochách v Lukavici a na facebooku knihovny a mateřského centra: www.facebook.
com/lukavickaknihovna/ Tam také
najdete přehled z knihovny vyřazených
publikací, které máte možnost si zdarma či za dobrovolný příspěvek odnést
z knihovny.
Pavlína Janoušková
lukavickaknihovna@email.cz
603 422 249

***

Něco ze sousední vesnice

Z Lukavice jdeme po „Příčnici“, obejdeme les „Boroviny“, překulíme se přes
hlavní silnici „Na spravedlnosti“, (od
konce 16. století dřevěná šibenice na
Láni) a roku 1712 vyšli všichni městští
radní, aby našli místo pro novou šibenici zděnou.
Nalezli ji o něco výše v místě „Na spravedlnosti“ (směr od Rychnova na Solnici ). Teprve 17. 8. 1765 odstraněny pranýře a zbořeny šibenice u 354 měst českých a ponechány pouze u 24 hrdelních
soudů.
14

ZPRAVODAJ 4/2021

Jdeme dál do obce Lipovka, kde je kopec „Ovčín“ zvaný a vedla tam kdysi
„hraběcí cesta“ z Karolína na Zámek do
Rychnova nad Kněžnou.
Ještě roku 1787 na Ovčíně stál kostelík, ale již to byl snad poslední rok jeho
existence. Císař Josef II. jenž rušil kláštery a kostely, nařídil, aby byl stržen,
protože již ohrožoval lidi. To se také
stalo a z jeho materiálu byl na kopci postaven panský ovčín. Proto se tu začalo
říkati „Na ovčíně“, vyhořel v roce 1886.

Obec Lukavice

Obraz z kostela sv. Bartoloměje, jak
jest zaživa z kůže stahován, byl při zrušení kostelíka zachráněn a uschován
v Rychnově u Patrika Blažka, známého
novináře, až do roku 1874, kdy byl uložen do nově postavené kapličky na návsi v Lipovce.

Byl tedy od kostela pěkný pohled
na všechny strany
kolem dokola. To
snad spolu s klidem, který tu vládl, připomínalo františkána Jana Christa, asi potulného mnicha třetího řádu svatého Františka, aby
se tu usadil a oddal se opatrování kostela jako poustevník.
Hradecký biskup mu to dne 16. dubna 1738 dovolil pod tou podmínkou,
že bude žíti slušně v místnosti oddělené od lidského spolužití a sám se starati
o svou výživu. Usadil se asi v chatrči,
která tu snad u kostela již dříve stála.

Lidé v něm viděli člena kláštera a začali kopci říkati „Na klášterci“ nebo „Klášterec“. Byl tu tedy malý kostel nebo kostelík a malý klášter nebo klášterec. Jak
dlouho tu Jan Christ žil, nevíme. Kostelík chátral dále, poněvadž měl sice své
záduší, ale to bylo asi nedobytně uloženo v majetku vrchnosti, která si peníze
vypůjčila v době velikého hladu na panství kolem roku 1719. Prohlásila, že za
peníze záduší sv. Bartoloměje i jiných na
panství zakoupila potraviny i osivo, pro
hladovící poddané, ale nikdy již peníze
nevrátila, třebaže je nazývala půjčkou.
První pověst byla „O potopeném
zvonu u Lipovky“ a druhá se vyprávěla ve Slemeně. Kostelík po třicetileté válce byl v Lipovce obnoven a dostal nový zvonek, jenž prý nezvonil, ale
krásně hrál. Dostal jméno „Jan“, podle hraběcího synka nedávno narozeného. Hrabě odjel do ciziny a setkal se na
cestách s člověkem, který měl krásného chrta - psa. Chtěl ho za každou cenu
získati, ale ten neznámý člověk řekl, že
jedině za to, co ho doma nejpříjemněji uvítá při návratu. Hrabě si vzpomněl, že se nejraději vrací kolem kostelíka sv. Bartoloměje, kvůli hlasu zvonu překrásnému a svolil. Když však se
blížil domů, marně vyhlížel synka Jana.
Doma uslyšel, že přišel cizí pán a vylákal synka z domova a Jan se více nevrátil. Jat neblahým tušením, sedl na koně
a ujížděl k sv. Bartoloměji. Když přijel
pod návrší, rozezvučel se zvonek žalostným hlasem: „Já, Jan za chrta dán.“
Hrabě poznal hlas svého synka v hlase
ZPRAVODAJ 4/2021
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zvonku. Ještě třikrát přehrál svou píseň, utrhl se a skutálel do studny pod
kopcem. Před hrabětem se objevil ten
cizí člověk a se smíchem zmizel v nedalekém lese. Pozdě poznal, že dal synka kouzelníkovi.
Druhá pověst: Jednou navštívil rychnovského hraběte jistý hrabě, jako patrona kostelíka sv.Bartoloměje, který
měl zvon krásného hlasu. Host požádal
hraběte, aby mu dal zvon, že mu za něj
dá chrta. Rychnovský hrabě svolil. Když
zvon snímali z věže, náhodou se jim
utrhl, spadl a skutálel se s vrchu dolů
a zvonil: „Já Jan za chrta dán“. Spadl do
jedné studně, ze které jej nemohli dostati a vykopati. Další pokolení na zvon
zapomněla. Jednou služebná z Dusilova statku máchala ve studni přízi, najednou ucítila, že se jí něco těžkého zavěsilo na přadeno.
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Děvče se uleklo, a protože nemohlo
přízí hnouti, hlasitě zahubovalo: „Který čert se mně tu zapletl?“ V tom zvonek smutně zazněl: „Já Jan za chrta dán“
a spadl opět do hlubiny, aniž se vícekrát
objevil. Od té doby, kdykoliv jeli Dusilovi pro vodu, vždy se zakalila, ačkoliv
jindy bývala jako křišťál, nebo se rychle
ze studně ztratila, takže nemohli vodu
nabrati.
(Podle Stan. Dvořáka,
Pověsti Rychnovska).
V roce 1994 byl v rámci restituce vrácen Janovu synovi Jaroslavu Kryštofovi Kolowratovi-Krakovskému-Libštejnskému Karolín.
Vypsala Stanislava Škrabáková
z Kroniky Lipovka

Obec Lukavice

Pověsti podle výběru Miloše Pátka
Podzemní chodby
Podle dochovaných pamětí karmelitáni
nechali vybudovat podzemní chodby k pivovaru (nynější budova čp. 6) a do kostela,
aby se vyhnuli styku s poddanými. Chodby
na kvasinském zámku v uvedených směrech skutečně jsou, ale jejich labyrint není
prozkoumán, a navíc je do nich částečně
svedena kanalizace. (Zpracoval Karel Kučera)
Pivovar v Kvasinách
V roce 1821 kvasinský pivovar dodal
do okolních hostinců tři sta sudů dobrého piva. Jeho poslední nájemce, sládek Karel Novák, si přišel na pěkné jmění
a rozhodl se postavit si vlastní pivovar.
I nejlepší plány se někdy pokazí. Na zakoupeném pozemku započal stavbu, šťastně ji dokončil, ale nedostal várečné právo.
Stavbou vyčerpal peníze, ještě se i zadlužil,
proto musel pivovar prodat v dražbě a stěží
se živil. Jeho žena později skončila v solnickém chudobinci.
Pivovar koupil jakýsi Zahradil, ale
i jemu nezbytné právo chybělo a dalším
majitelem se stal Durych z Rychnova. Ani
on s várečným právem neuspěl a pivovar
prodal dále, Čižinskému. Ten složil Durychovi pouze malou část kupní ceny a staronová otázka právovárečství začala znovu. Aby se mu vrátily výdaje za koupi pivovaru, rozboural pivovarskou stodolu, materiál rozprodal, a s takto získanými penězi nepozorovaně odešel z kraje. Pivovar zůstal Durychovi a ten jej tentokrát prodal Josefu Vojtěchovi, kterému bylo již příslušné
právo přiděleno.

O založení Hamernice
Asi na konci 16. století došlo k založení
osady Hamernice. Na místě dnešní slévárny ve Skuhrově (dříve Růženina huť) stávaly podle pověsti od pradávna železné hutě
a hamry. Při kopání Růženiny hutě na počátku 19. století byly objeveny nezvratné důkazy, které tuto domněnku potvrzují. Ony staré hamry zanikly krátce před bitvou na Bílé hoře. Bývalí hamerníci snad
obdrželi od vrchnosti po několika měřicích
půdy a na ní vybudovali svá obydlí – vísku po nich nazvanou Hamernicí. (Zpracoval Karel Kučera)
Duše mrtvých žádají odpočinutí
Svatohavelské duše v Rychnově: Když byl
zrušen hřbitov u sv. Havla a ostatky zemřelých byly přeneseny ke kapli Proměnění Páně, objevily se duše těch, kterým byl
opomenut nový pohřeb, v podobě malých
bílých uzlíků a sedly kolem farního kostela,
jako by prosily o smilování. Když je ponocný zažehnal klokočovou holí, zmizely.
Oběšený kat: V Líšnici u Žamberka je Katův důl; byl tam pohřben bez kněze oběšený kat. V noci od jedenácti do dvanácti se
vždy strhl vítr, hučelo to a lámalo. Ale ráno
byl klid. Když to dlouho trvalo, kata vykopali a převezli na hřbitov. Od té doby byl
klid.
Lebka žádá odpočinutí: Nedaleko hromady kamení u Šerlichu našli nádeníci lebku.
Nejdřív si s ní žertovali a hráli a pak ji zahrabali. Ale brzy se opět octla mezi kořeny
stromů na starém místě. Znovu ji pochovali a opět se vrátila. Tu ji dali muži do pytle
a odnesli do Sedloňova. Tam pohřbili lebku
na hřbitově, kde nalezla pokoj.
Pro Čtvrtletník připravil Miloš Pátek
ZPRAVODAJ 4/2021
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Člověk míní a život mění
Vážení a milí, jak již název článku napovídá, ne vždy se zdaří to, co zamýšlíme.
Nacházíme se v čase adventním, předvánočním, kdy jsme ještě na počátku listopadu plánovali adventní koncert a půlnoční bohoslužbu slova. Bohužel během
několika dní se situace v zemi opět radikálně změnila a nezbylo než plánované akce zrušit. Věřím, že v příštím roce
snad už bude nám všem líp a kulturní akce v kostele se rozběhnou naplno.
Jsem proto moc ráda, a jistě nejen já, že
se dne 3. 12. 2021 podařila alespoň jedna
akce „Čertí rojení“, kdy na faře ve sklepě vzniklo dokonalé pohádkové peklo
a v kostele na děti čekal Mikuláš a andělé
s nadílkou. Velký dík patří pořadatelům
za uspořádání této akce!

V této době se sice nedaří kulturní
akcím, ale daří opravám kostela. V závěru
18
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letošního roku proběhla I. etapa opravy
sanktusové věže. S jejím dokončením se
počítá v příštím roce. Díky prozíravosti
firmy Beran a synové by se tato oprava
nemusela ani o mnoho prodražit, neboť
materiál byl zakoupen ještě před letošním výrazným zvýšením cen materiálu. V termínu jsme podali žádost o dotaci na opravu varhan v kostele z programu na obnovu historických varhan Královéhradeckého kraje. Cena dle rozpočtu
je 120.000 Kč, podíl je 50 %, tedy dotace
by měla činit 60.000 Kč. Zda nám bude
dotace poskytnuta, se dozvíme na počátku příštího roku. Realizace by měla proběhnout ve druhé polovině roku.
Ráda bych touto cestou také poděkovala Obci Lukavice za veškerou podporu
pro kostel, a dík patří i všem dalším osobám, které kostel podporují ať už osobní činností pro kostel či finančně, neboť
to dělají ze své dobré vůle, či ve volném
čase.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na
Vánoční mši svatou, která se uskuteční
26. 12. 2021 v 11 hodin dopoledne. Při
této vánoční mši se budou zpívat koledy

Obec Lukavice

za doprovodu kostelních varhan. K vidění bude též betlém, letos s originálním
pozadím, které namaloval JUDr. Josef
Bárta, otec Evy Pátkové. Manželé Eva
a Miloš Pátkovi darovali obraz zpět kos-

telu. Jedná se o výjev města Betléma
s Nanebevzetím Panny Marie malovaný
olejem na překližce. Horní část obrazu,
tedy ono „Nanebevzetí“ se však nedochovalo. Srdečně jsou zvány děti i jejich
rodiče. Rádi vás přivítáme při vánoční
atmosféře v kostele.
Běžné mše budou v novém roce probíhat od 2. 1. 2021 každých 14 dní v neděli v 11 hodin dopoledne.
Více informací z celé farnosti pak naleznete na farním webu www.farnostrk.
webnode.cz v sekci aktuality, na facebooku Farnost RK či kostelnice.z.lukavice.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Slavnostní
Vánoční mše svatá
26. 12. 2021 v 11.00 hodin

Všechny srdečně zveme ke zpěvu
vánočních koled.
K vidění bude originál pozadí
betlému z roku 1933
od JUDr. Josefa Bárty.
Obraz darovali zpět kostelu manželé
Eva a Miloš Pátkovi.

Přeji Vám požehnané Vánoce
a mnoho zdraví v novém roce!
Kateřina Kačírková Hermanová

***

Myslivecký spolek Lukavice

Všichni členové našeho spolku přejí všem hezké Vánoce, veselého Silvestra a hlavně
zdraví. Přejeme, aby v době vánoční jste se mohli setkat se všemi blízkými a v klidu si
vychutnat tento ojedinělý svátek.
Musíme se omluvit, že
kvůli vládním opatřením
opět nelze uspořádat tradiční Myslivecký ples v lednu
2022. Jak jen to bude možné,
bude se konat v náhradním
termínu, nebo uspořádáme
jiné setkání, abychom se sešli
u dobré zvěřiny a pohodové zábavy. Zároveň děkujeme
všem, kteří se zúčastnili našeho posvícení.
S přáním Myslivosti zdar,
za myslivecký spolek Karel Kunc
ZPRAVODAJ 4/2021
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Mladí hasiči
9. října se děti zúčastnily závodu požární všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí. Letos, i přes velkou nemocnost, a po
příchodu spousty nových členů jsme
se zúčastnili s třemi hlídkami mladších a jednou hlídkou starších. Lukavice A mladší se po sečtení časů umístila
na krásném 4. místě, Lukavice B mladší skončila na 22. místě a starší se umístili na 6. místě.
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Pro letošní rok soutěžím odzvonilo
a tak naše páteční schůzky už nebyly naplněny tréninky, ale spíš volnějším
programem. Hráli jsme hry, podnikli jsme neobyčejnou procházku plnou
různých úkolů, kde na konci čekala na
vítězný tým sladká odměna!
V roce 2020 jsme jako sbor, požádali
Královehradecký kraj o dotaci. Z těchto
peněz jsme plánovali koupit nový stan
pro děti. Bohužel kvůli pandemii Covid19 se nezadařilo a dotace byla prodloužena do dalšího roku. V roce 2021 jsme
tedy pořídili velký stan na míru vyrobený firmou TRIGI s.r.o. z Hlinska. Náklady na koupi stanu pokryla právě dotace Královehradeckého kraje. Stan bude
použit na Hlavní soutěž PLAMEN a na
další akce konané sborem.

Obec Lukavice

V listopadu jsme obměnili naší nástěnku u obecního úřadu, kde děti vytvořily
obrázky z přírodních materiálů. V prosinci jsme ještě ozdobili malý stromeček
u obecního obchodu.
Za celý sbor Vám přeji veselé vánoční
svátky a šťastný nový rok 2022.
Kateřina Palečková

***

Dovolte mi v těchto pár řádcích shrnout
soutěžní sezonu 2021
Všichni si jsme dobře vědomi, s jakými
komplikacemi se potýkají všechny spolky,
sportovní týmy a organizátoři. Naštěstí mohu říci, že i přes špatné vyhlídky na
začátku roku se sportovní sezóna rozjela. Sportovní tým SDH Lukavice už na
začátku roku uzavřel dohodu o spolupráci s SDH Dlouhá Ves. Cílem této dohody bylo spojit dva soutěžní týmy v jeden.
Bohužel náš tým nedisponuje výkonným
strojem, který by byl konkurence schopný v ligových závodech a SDH Dlouhá
Ves neměla na tuto sezonu lidi do týmu.
Výsledkem se stal tým nadšenců požárního sportu, který reprezentoval Dlouhou Ves v ligovém seriálu soutěží Podorlické hasičské ligy. Samozřejmě v tradičních a postupových závodech naši chlapi
reprezentovali výhradně Lukavici.
Samozřejmě nesmím opomenout, že
se nám v letošním roce podařilo něco,
v co nikdo na začátku roku ani nedoufal. V květnu jsme se zúčastnili okresních
postupových závodů, kde jsme zvítězili a tím, získali postup na krajské postu-

pové závody. Jelikož náš tým nepodcenil přípravu, souhra okolností nás dostala až do Jičína, kde jsme si mohli vyzkoušet útok na stroji Rosenbauer FOX IV, se
kterým se běhají všechna vyšší postupová kola. Co čert nechtěl v krajském kole
jsme vybojovali postup na mistrovství
České republiky v požárním útoku.
Nemusím zmiňovat, že pro Lukavici je to historický okamžik! Dokonce si dovolím tvrdit, že pro spoustu z nás
je to vrchol kariery a možná splněný sen.
Ano samozřejmě, kdokoliv může podotknout, že skončit 24. není výkon hodný
zveřejnění. Vybojovali jsme si pozici 24.
Nejlepšího týmu v celé České republice, a to podle mě není vůbec žádná ostuda. Pro zajímavost v ČR je zaregistrovaných 8500 SDH a tyto sbory se mohly
zúčastnit stejně jako my boje o nejlepší
příčky. Pokud se vrátím ke spolupráci se
zmíněnou Dlouhou Vsí je potřeba zmínit, že Lukavice díky tomu získala stabilní účast v Podorlické lize, která jako taková v našem okrese působí přes 22 let.
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Společná fotka z Bohdašína – zleva: Martina
Kábová, Tereza Slezáková, Klára Michalová,
Nika Zemanová, Kateřina Palečková, Jana
Šabatová, Jana Kotyzová, Klára Musilová.

Společná fotka z MČR – horní řada zleva:
David Kytlík, Lukáš Vongrej, Petr Hegedus, Pavel
Klapal, spodní řada zleva: Jakub Ehl, Zdeněk Kába,
Patrik Vondřejc.

Příprava základny na mistrovství ČR v Hradci Králové. Tým má na přípravu 5 minut a vše musí být
srovnané dle pravidel požárního sportu.

Z Lukavice se po pár letech působení stává pomyslné centrum tohoto seriálu. Veliký podíl na tom má i pořadatelství jednoho ze závodů ligy, který se koná
vždy uprostřed letních prázdnin. Ani
tento závod by se nemohl uskutečnit bez
podpory místních podnikatelů, firem,
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spolků a vedení obce za což velice děkujeme! Také jsme se zúčastnili oblíbeného
závodu v Bohdašíně kam s námi vyrazily i naše ženy. Nemohli jsme vynechat ani
tradiční závody v Kostelecké Lhotě, kde
vždy zakončujeme sezonu.

Obec Lukavice

Závěrem bych rád uklidnil, všechny skalní příznivce požárního sportu v Lukavici, že do nadcházející sezony vstupujeme výhradně jako Lukavice
a budeme se snažit udržet náš dosavadní výkon abychom mohli důstojně reprezentovat naší obec. Děkujeme SDH
Dlouhé Vsi za možnost odběhat celou
sezonu a získání cenných zkušeností od
Josefa Malého, který nám celou sezonu předával zkušenosti z Extraligových
závodů. Děkujeme vedení obce za veškerou podporu a také spolku Sokolu za
využívání hřiště pro tréninky a pořádání soutěže. V neposlední řadě děkujeme
všem příznivcům, sponzorům a fanouškům za veškerou pomoc a těšíme se na
další spolupráci.

Počet neligových závodů (včetně postupových): 6 z toho 2x zlato 1x stříbro 2x
bronz.

Počet odjetých závodů Podorlické ligy:
9 z to 2x stříbro a 1x bronz.

Společná ALL black – zleva: David Kytlík, Lukáš
Vongrej, Jakub Ehl, Miloš Halíř, Josef Malý, Patrik
Vondřejc, spodní řada: Jakub Rybka.

Šipkový klub
Na podzim v říjnu zahájil svoji premiérovou sezónu také Šipkový klub (R)
Umělci Lukavice. V úvodním kole jsme
zajeli do Kostelce nad Orlicí. V historicky prvním utkání se nám lepila nervozita na šipky a podlehli jsme domácím The
Badgers 1:17. Ve druhém utkání jsme
nestačili na DC Vrchlabí 3:15.
Listopadové 2. kolo hostily celky z Vraclavi. V prvním zápase jsme podali zatím
nejlepší výkon, přesto jsme podlehli ŠK
Marná Snaha těsně 8:10. Ve druhém se
pak projevila zkušenost a s Kašna Vraclav jsme padli 3:15.

Za sportovní tým SDH Lukavice
Lukáš Vongrej

***
V prosinci jsme měli nastoupit na
domácích terčích k dalším zápasům.
Tyto byly z důvodu nařízení bohužel
přesunuty na leden.
Dovolte mi poděkovat rodinám, přátelům, sponzorům, Sokolu Lukavice
a Obci Lukavice za podporu a trpělivost,
které se nám dostává.
Přeji všem krásné svátky a do dalšího roku hlavně zdraví, dobrou náladu
a optimismus.

Za ŠK (R)Umělci
Petr „Brendy“ Brandejs
ZPRAVODAJ 4/2021
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Z činnosti TJ Sokol
Čas rychle běží a opět jsou za dveřmi
Vánoce a závěr roku. Budeme hodnotit
uplynulý rok a dělat plány do roku následujícího. Letošní rok byl opět náročný,
opatření proti Covidu nám nedovolily
uspořádat některá akce a také neprobíhalo pravidelné cvičení dětí a žen.

větší propagace, takže očekáváme menší
počet účastníků.
Závěrem děkuji všem, kteří se na konání akcí podílejí a Obci Lukavice za
finanční podporu naší činnosti.
Přeji všem klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, pohody a hodně
zlepšení situace a možnost k návratu
sportovních a kulturních zážitků.

Pravidelné akce v závěru roku jako je
Turnaj ve stolním tenisu 26. 12 jsme se
rozhodli uspořádat pro neregistrované s tím, že účastníci musí mít ukončené očkování nebo doklad o prodělaném
covidu v posledních 180 dnech, a 31. 12.
Silvestrovský běh bude probíhat v omezeném rozsahu pouze venku, bez možnosti posezení. Obě akce proběhnou bez

Za výbor TJ Sokola Lukavice
Libuše Vránová

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU
MEMORIÁL JIŘÍHO DUFKA
• 26. 12. 2021 v 8 hod. v KD Lukavice
• startovné  60 Kč
• Startuje se letos pouze v kategorii
neregistrovaných
• Nutné potvrzení o očkování nebo
prodělání Covidu-19

SILVESTROVSKÝ BĚH
• start 31. 12. 2021 v 10 hod. u Škopů
• startovné 60 Kč dospělí, 40 Kč děti
• cíl s malým občerstvením u Vránů,
pouze venku

***

Beseda Krajinou příběhů – Rostislav Bartoň

V sobotu 9. října 2021 proběhla beseda s promítáním fotografií Orlických hor.
24
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Divadlo
V sobotu 23. října 2021 uvedl divadelní
spolek F. A. Šuberta z Dobrušky komedii Sborovna.

***

Vítání
občánků
6. listopadu 2021
se konalo
v Kulturním domě
vítání občánků.

ZPRAVODAJ 4/2021
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Čertovské rojení v Lukavici
V pátek 3. 12. se poprvé Čerti z Černého mlýna objevili v naší krásné obci.
Obsadili místní faru a naproti v kostele se usadil svatý Mikuláš s andílky.
I přes omezující opatření se mohli občané z Lukavice a okolních obcí účastnit
krásného odpoledne. K vidění byly ručně
dělané výrobky, fireshow, již zmínění čerti, andělé a Mikuláš. Registrované
děti absolvovaly tajuplnou stezku. Už teď
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se těšíme na další setkaní, které se bude
konat příští rok. Také bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, protože bez
vás by to tato akce nešla uskutečnit.
Odkaz na Facebook stránku:
https://www.facebook.com/
certizcernyhomlejna
Za pořadatele akce Lukáš Vongrej

Přispět můžete více způsoby:
• Bezhotovostní dar: 66008822/0800,
VS pro náš region: 777955023, od
1. prosince 2021 do 31. ledna 2022
• On-line: www.trikralovasbirka.cz, se
zadáním PSČ nebo názvu naší charity: Farní charita Rychnov nad Kněžnou, do 30. dubna 2022
• Třem králům do pokladničky po celé
České republice od 1. do 16. 1. 2022
• Sledováním Tříkrálového koncertu
9. ledna 2022 od 18 hodin na ČT1
Záměry na využití prostředků
získaných z Tříkrálové sbírky 2022
u nás:
• Obnova vybavení a provoz Stacionáře sv. Františka: Obnova vybavení a provoz ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou - Denní
stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služby.

• Přímá pomoc a náklady s ní spojené: Konkrétním lidem a rodinám
v nouzi v regionu působnosti FCH
RK. Rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby; rodinám s postiženým dítětem
Redistribuce potravinové a materiálové pomoci.
• Nízkoprahové denní centrum pro
lidi bez domova: Krytí nákladů spojených s provozem NDC Zastávka.
• Mimořádné situace: Krytí nákladů
vzniklých při odstraňování následků
povodní, požárů apod.
• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii
– kvalifikační kurzy pro nevyučené
a nezaměstnané mladé lidi v oblasti Bangalore, podpora nemajetných
školáků a vysokoškolských studentů
v oblasti Belgaum.

Nebude-li možno koledovat z důvodu zhoršené epidemiologické situace,
budeme vás informovat o umístění statických pokladniček na:
www.rychnov.charita.cz , www.facebook.com/rychnov.charita.cz
Jménem potřebných děkujeme za Vaši štědrost a věrnost Tříkrálové sbírce.
Kontakty Farní charita Rychnov nad Kněžnou:
PharmDr. Ilona Mikušová, tel: 494 534 431, e-mail: ilona.mikusova@charitark.cz
Mgr. Eva Šmídová, e-mail: eva.smidova@charitark.cz
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Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje

219 Rychnov n.Kněž.-Lukavice-Kvasiny
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5 11

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

5 05 8 10 11 10 13 02 13 02 16 10 16 30 19 50 21 02 21 05 21 05 ...

př

spoj jede po jiné trase

49
58

H

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

31

6
28

28

49

100 102 122

104

18

31

28

31

6+ 6+
6+
H H 6H XH H XH

20

22
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6 21

6 38
6 36
6 35
6 34
6 32
6 30
6 29

6 46
6 44
6 42
6 40

8 47 11 47 14 49 14 45 16 47 17 11 20 32 22 40 22 50
8 45 11 45 14 46 14 43 16 45 17 09 20 30 22 36 22 46
8 43 11 43 14 44 14 42 16 43 17 07 20 28 22 34 22 44
8 41 11 41 14 42 14 40 16 41 17 05 20 26 22 32 22 42
8 40 11 40 14 41
16 40 17 03 20 24
22 41
8 38 11 38 14 40 14 38 16 38 17 00 20 21 22 30 22 40
8 36 11 36 14 39 14 36 16 36 16 58 20 19 22 29 22 39
8 35 11 35 14 38 14 35 16 35 16 57 20 18 22 28 22 38
8 34 11 34 14 37 14 34 16 34 16 55 20 16 22 27 22 37
8 32 11 32 14 36 14 32 16 32 16 53 20 14 22 26 22 36
8 30 11 30 14 35 14 30 16 30 16 51 20 12 22 25 22 35
8 29 11 29 14 34 14 29 16 29 16 50 20 11 22 24 22 34
... ... 14 29
... ... ...
22 29
... ... 14 27
... ... ...
22 27
... ... 14 26
... ... ...
22 26
... ... 14 25
... ... ...
22 25
... ... 14 24
... ... ...
22 24
... ... 14 22
... ... ...
22 22
... ... 14 20 14 21 ... ... ... 22 20 22 20
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem

6 50
6 46
6 44
6 42
6 41
6 40
6 39
6 38
6 37
6 36
6 35
6 34
6 29
6 27
6 26
6 25
6 24
6 22
6 20

6 52 6 48 8 50 11 50 14 51 14 47 16 50 17 13 XH XH 6H
6 50 6 46 8 47 11 47 14 49 14 45 16 47 17 11 31 31 10

49

120

6H XH

jede také 31.12.21, nejede od 24.12.21 do 1.1.22, 16.4.22, 29.10.22
nejede od 24.12.21 do 1.1.22, 15.4.22, 17.4.22, 5.7.22, 28.10.22

n.Kněž.,,žel.st. ........................... př
od
Rychnov n.Kněž.,,střed .............................
0 0 0 0 H200 2
od
př
Rychnov n.Kněž.,,Dobrovského ................
1 1 1 1 H200 3
Rychnov n.Kněž.,,váha .............................
2 2 2 2 H200 4
Rychnov n.Kněž.,,Městská Habrová .........
3 3 3 3 H200 5
4 H200 6
4
Rychnov n.Kněž.,,sídl.Nad Habrovou .......
4 5 4 5 H200 7
Rychnov n.Kněž.,Panská Habrová,most...
5 6 5 6 H200 8
Rychnov n.Kněž.,,odb.Prorubky ...............
5 6 5 6 H201 9
Lukavice,,most ..........................................
6 7 6 7 H201 10
Lukavice,,škola .........................................
7 8 7 8 H201 11
Lukavice,,bytovky ......................................
8 9 8 9 H201 12
Lukavice,,lípa ............................................
8 9 8 9 H201 13
Lukavice,,horní ..........................................
12 H251 14
12
Skuhrov n.Bělou,,nákupní středisko .........
12 H251 15
12
Skuhrov n.Bělou,,továrna ..........................
13 H250 16
13
Kvasiny,,U Soudku ....................................
14 H250 17
14
Kvasiny,,ÚSP ............................................
15 H250 18
15
Kvasiny,,has.zbroj. ....................................
15 H250 19
16
Kvasiny,,konzum .......................................
13 16 14 16 H250 20 př Kvasiny,,zámek ......................................... od
+
jede v neděli a ve státem uznané svátky

TPZ Tč

0 0 0 0 H200 1 od Rychnov

km

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO.
Úplné informace o vyčkávání spojů na území Královéhradeckého kraje jsou zveřejněny na webu Krajského úřadu. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou pomocí formuláře na www.iredo.info/prepravaskupin/

10
28
31

X
6

5 02
5 04
5 06
5 08
5 09
5 10
5 11
5 13
5 14
5 16
5 18
5 20
5 25
5 27
5 29
5 30
5 31
5 33
5 35

49

6 H 5 03 8 07 11 07 13 00 13 00 16 07 16 27 19 48 21 00 21 02 21 02 ...

123

14

Platí od 12.12.2021 do 10.12.2022

Přepravu zajišťuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. +420 494 533 737, www.audis.cz, rychnovsko@transdev.com
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Obec Lukavice

Obec Lukavice

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00–13.00
datum
24. 12.
25. 12.
26. 12.
01. 01.
02. 01.
08. 01.
09. 01.
15. 01.
16. 01.
22. 01.
23. 01.
29. 01.
30. 01.
05. 02.
06. 02.
12. 02.
13. 02.
19. 02.
20. 02.
26. 02.
27. 02.
05. 03.
06. 03.
12. 03.
13. 03.
19. 03.
20. 03.
26. 03.
27. 03.
02. 04.
03. 04.
09. 04.
10. 04.
15. 04.
16. 04.
17. 04.
18. 04.
23. 04.
24. 04.
30. 04.
01. 05.
07. 05.
08. 05.
14. 05.
15. 05.

Poskytovatel (lékař)
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika)
MDDr. Slouková Kamila
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Paličková Zlata)
SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra)
MUDr. Malátková Ludmila
Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie)
MDDr. Motyčka Martin
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
MUDr. Hlavsová Lenka
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš)
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana)
MUDr. Pokorná Jaroslava
Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram)
MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona)
MUDr. Skřičková Zdeňka
MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Simona Sudová, s.r.o.
(MUDr. Sudová Simona)
FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)
MUDr. Štulík Richard
Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurinová Jana)
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika Týniště nad Orlicí
(MUDr. Veselská Renata)
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František)
JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan)
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Grymová Natalie)
MUDr. Handl Jindřich
SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)
SJH Stomatologie, s.r.o.
(MDDr. Handl Kapołková Simona)
FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Majer Rostislav

adresa ordinace
Záhumenská 445, České Meziříčí
Pulická 99, Dobruška
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
U Stadionu 594, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129, Solnice
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129, Solnice,
Jana Pitry 448, Opočno
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

telefon
734 324 600
494 622 114
494 515 694
721 200 244
604 878 560
771 155 445
771 155 445
602 514 715
494 621 665
721 200 244
494 515 696
602 152 873
775 224 093
494 323 152
494 323 958
721 200 244
494 371 110
494 515 697
602 152 873
799 545 112
494 515 695
494 515 694

Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

Tyršova 515, Opočno
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Pulická 99, Dobruška

777 667 353
494 515 693
736 419 151
608 382 500
494 622 114

Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 594, Rychnov nad Kněžnou

721 460 150
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
771 155 445
494 531 955
604 878 560

U Stadionu 594, Rychnov nad Kněžnou

604 878 560

Tyršova 515, Opočno
Kvasiny 145
Kvasiny 145
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

777 667 353
771 155 445
771 155 445
494 323 958
602 514 715
494 621 665
608 382 500
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