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Statistika obyvatel obce
za druhé čtvrtletí roku 2021
Do obce Lukavice se ve druhém čtvrtletí
přistěhovalo 8 občanů a s 2 spoluobčany
jsme se rozloučili. Počet obyvatel ke konci
II. čtvrtletí je včetně cizinců celkem
624 obyvatel.
2

ZPRAVODAJ 2/2021

Obec Lukavice

Společenská kronika
Významné životní jubileum
ve druhém čtvrtletí roku 2021
oslavili tito naši spoluobčané:
BARTOŠ Jiří

ŠVORCOVÁ Zdeňka
PILAŘ Pavel
SVOBODA Jan

Loučíme se s našimi zemřelými
spoluobčany:

65 let duben
65 let květen
70 let květen
65 let květen

PAVLEM Josefem
PLŠKEM Ladislavem

(88 let)
(74 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,
s nástupem léta se začíná vracet uvolněnější život i do naší obce, i když se s některými opatřeními budeme muset vypořádávat ještě delší čas. Obecní spolky pro
vás opět připravují své tradiční akce. Jsme
téměř v polovině roku, měli bychom mít
naplněnou polovinu rozpočtu. V příjmech
se nám daří rozpočet plnit, výdaje máme
rozpracovány.
V dubnu letošního roku jsme využili doby, kdy trval koronavirový kulturní
půst a nekonaly se akce v kulturním domě.
Pustili jsme se do odkládaného vyhledání
závady na odtoku kanalizace. Prosak jste
mohli vidět dlouhodobě se zvětšující na
venkovní jižní zdi. Práce spočívaly v rozebrání obkladů a dlažby v okolí pisoárů.

Zjistilo se nedostatečné utěsnění dosavadní položené kanalizace v několika místech.
Nutná byla výměna poškozených kusů
a doplnění obkladů i dlažby.
Jarní nástup pracovníků z Úřadu práce
je pro nás startem pro důkladnou údržbu
a úklid celé obce. Zaměstnanci pročistili
svody a šachty v místních komunikacích,
byly uhrabány obecní pozemky a další
práce směřovaly na biokoridor a biocentra, kde pracovníci odstranili úvazky a kolíky u stromků a keřů, u kterých již opora
nebyla třeba, provedli prořez a úpravu
některých dřevin, a nakonec zkontrolovali
a opravili oplocenky.
Některé plochy obecních lesních
pozemků jsou napadeny kůrovcem. Po
těžbě jsme obnovili lokalitu p. č. 1914
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že zmizely u sběrných míst navršené pytle
s odloženými odpady. Apeluji na Vás, naše
občany, abyste neodkládali zvláště textilní odpady ke kontejnerům, pokud nejsou
volné. Jakmile začne pršet, nateče do odložených tašek a pytlů voda, a ještě použitelné oblečení je mokré a znehodnocené,
nelze jej do kontejnerů ukládat a skončí ve velkoobjemovém odpadu. Firma
TextilEco nás žádá o trpělivost, protože
odváží přednostně odpady z oblastí postižených tornádem a nemají volné kapacity
na urgentní odvozy.
Děkuji občanům, kteří se nezalekli nepřízně počasí a 22. května přišli podpořit podnětnou akci – „Čistá obec“. Každý
kousek přírody zbavený odpadků je pro
dobro nás všech. Zároveň děkuji Lukáši Vongrejovi za propagaci celé akce a za
zajištěné občerstvení.
Vážení spoluobčané a přátelé obce, přeji
vám všem pěkné a slunné léto bez dalších
větších komplikací a přijďte „pobejt“ na
lukavickou pouť.

v Poříčí. V současné době probíhá následná péče.
Na obecním úřadu došlo ke změně
v uspořádání kanceláře a pořízení nového
nábytku za 70 tis. Kč v návaznosti na operativní činnost pracovnic obce ve vztahu
k potřebám občanů. Je provedena výmalba chodeb a společných prostor u obecních bytových domů - objektů č. p. 254 a
255. Pokračují práce na zajištění projektové dokumentace pro posílení hlavníku u Coufalky a zadání pasportu na uložený vodovod v horní části obce. Provedli jsme opravy na místních komunikacích
v hodnotě 110 tis. Kč. Pro občany je nabízena k využití nová služba Zásilkovny,
a to prostřednictvím Z-boxu umístěného
u místního obchodu. Z-box je přístupný
24 hodin denně.
Změna nastala ve svozu odpadů, kde
jsme znásobili četnost svozů papíru a plastů. Ze čtrnácti-denního svozu jsme přešli
na svozy týdenní. Měsíční nárůst je o cca
30 tis. Kč. Služba bude takto provozována v období června – září. Již nyní je vidět,

Eva Martinů
starostka

***
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Informace, oznámení
V roce 2021 jsme obdrželi tyto dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje:
1)

Program: Podpora provozu prodejen na venkově – 21RRD10
Název projektu: Podpora Obchodu s potravinami a smíšeným
zbožím v Lukavici č.p. 39
– bylo poskytnuto: 21.000,- Kč

2)

Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III - 21RRD12
Název projektu: Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“
na skupinu „C“ pro člena JPO III
– bylo poskytnuto: 20.000,- Kč

Obec Lukavice tímto děkuje Královéhradeckému kraji za poskytnutí
dotací v roce 2021.
6
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VOLNÉ TERMÍNY
na očkování proti covid-19






v kraji se očkuje na 10 očkovacích místech
očkuje se zde pouze vakcínou typu Pfizer
očkovat se mohou všechny věkové kategorie
možnost druhé dávky už po 21 dnech

COVID 19

Vaccine

www.kr-kralovehradecky.cz/ockovani

Usnesení veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 31. března 2021 č. 25/2021
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/25/2021 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 12/25/2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
II. schvaluje
Č. 2/25/2021 Prodej části pozemku p. č. 506/1
ostatní plocha, ostatní komunikace vyznačeného v
GP č. 699-79S/2020 jako pozemek p. č. 506/15 –
zahrada o výměře 183 m2 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a ve vlastnictví obce Lukavice paní P. N. za prodejní cenu ve výši Kč 300,-/m2,
tedy za celkovou cenu ve výši Kč 54.900,-. Zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy.
Č. 3a/25/2021 Bezúplatný pronájem – přenechání
do užívání části pozemku p. č. 356/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,68/1,02/2,04
m2 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a ve
vlastnictví obce Lukavice za účelem umístění, provozu, servisu a případně obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb – Z-Boxu a zároveň pověřuje starostku obce
k podpisu Smlouvy o bezúplatném pronájmu výše
uvedené části pozemku firmě Zásilkovna, s.r.o.
Č. 3b/25/2021 Zvláštní ujednání ke smlouvě
o bezplatném pronájmu části pozemku p. č. 356/2
o výměře 0,68/1,02/2,04 m2 firmě Zásilkovna,
s.r.o., které se týká změny výpovědní lhůty z 6 mě-

síců na 3 měsíce a zároveň pověřuje starostku
obce k podpisu tohoto Zvláštního ujednání.
Č. 4/25/2021 Smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p. na uložení inženýrské sítě – vodovodu v rámci stavební akce „Úprava průzkumného vrtu LK-4 na stabilní jímací objekt, vrtanou studnu a propojovací vodovodní potrubí“ o výměře 17 m2 na části pozemku p. č. 2466 – vodní plocha, vedený na LV č. 397
v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, za úplatu v zákonné výši 30,- Kč/m2 bez DPH (čtyřnásobek ročního užitku), tedy za celkovou úplatu ve
výši Kč 2.040,- bez DPH a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Č. 5/25/2021 Smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p. na uložení inženýrské sítě – stavby objektu výustě v rámci stavební akce „Kanalizace Coufalka Lukavice“ o výměře 4 m2 na části pozemku p. č. 2474/4 – vodní plocha, vedený na LV č. 397 v k. ú. Lukavice
u Rychnova nad Kněžnou, za úplatu v zákonné
výši Kč 2.000,- bez DPH a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Č. 6/25/2021 Darovací smlouvu s Mikroregionem Rychnovsko na poskytnutí finančních prostředků z daru společnosti ŠKODA AUTO,
a. s. ve výši 11.112,- na obnovu knižního fondu knihovny obce Lukavice, na pořízení programu pro elektronickou evidenci knih a na připojení
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k Internetu. Zároveň ZO pověřuje starostku obce
k podpisu této darovací smlouvy.
Č. 7/25/2021 Prominutí nájemného za období od
1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, což činí Kč 1.500,- celkem, paní K. za služby kadeřnictví v nebytových
prostorech Kulturního domu z důvodu vyhlášeného krizového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a uzavřením provozovny.
Č. 8/25/2021 Prominutí nájemného za období od
1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, což činí Kč 1.500,- celkem, paní K. za masérské služby v nebytových
prostorech Kulturního domu z důvodu vyhlášeného krizového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a uzavřením provozovny.
Č. 9/25/2021 Ukončení nájmu nebytových prostor v Kulturním domě k 31. 5. 2021 paní J. a zároveň schvaluje prominutí nájemného za období od
1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, což činí Kč 1.500,- celkem, paní Janouškové za služby podnikání (nošení dětí, zdravý vývoj dětí) v nebytových prostorech Kulturního domu z důvodu vyhlášeného krizového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a uzavřením provozovny.
Č. 10/25/2021 Prominutí nájemného za období
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, což činí Kč 1.500,-

celkem, paní K. za činnost podnikání (autoškola)
v nebytových prostorech Kulturního domu z důvodu vyhlášeného krizového stavu v souvislosti
s výskytem onemocnění COVID-19 a uzavřením
provozovny.
Č. 11/25/2021 Záměr obce na vybudování sběrného místa na odpady na pozemku p. č. 2281/3 –
ostatní plocha, neplodná půda. Jedná se o vybudování oplocení celého plánovaného sběrného místa, pročištění meliorační drážky, urovnání terénu,
nákup kontejnerů a zajišťování dalších potřebných
dokumentů.
Č. 13/25/2021 Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, která
bude neprodleně vyvěšena na úřední i elektronické úřední desce obce. Nabývá účinnosti15. dnem
po jejím vyhlášení. Zároveň se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2020 ze dne 3.12.2020.
Č. 14/25/2021 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.4.2021 a zároveň se ruší Zásady zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu s účinností od 1.1.2017.
V Lukavici dne 31. března 2021

***

Usnesení veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 31. května 2021 č. 26/2021
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/26/2021 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 7/26/2021 Inventarizační zprávu za r. 2020
Č. 9/26/2021 Zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nejvýhodnější nabídky na zhotovení projektové dokumentace na akci „Chodníky kolem průjezdného úseku silnice III. třídy
v obci Lukavice“
Č. 20/26/2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
Č. 21/26/2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
II. schvaluje
Č. 2/26/2021 Celoroční hospodaření obce Lukavice a závěrečný účet obce Lukavice za rok 2020
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukavice, a to bez výhrad.
Č. 3/26/2021 Účetní závěrku obce Lukavice
zpracovanou k 31. 12. 2020 za účetní období od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, skládající se z Rozvahy,
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Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní závěrky,
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zprávy a Protokolů o veřejnosprávní
kontrole hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutých dotací.
Č. 4/26/2021 Výsledek hospodaření obce a hospodářské činnosti (HČ) obce za r. 2020 a dále
schvaluje převod hospodářského výsledku HČ ve
výši Kč 952,09 a hlavní činnosti obce ve výši Kč
3,577.020,22. Jedná se o převod z účtu 431 na účet
432. ZO schvaluje současně převod Kč 150.000,na podúčet HČ – do Fondu obnovy vodovodu.
Č. 5/26/2021 Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Lukavice, okres Rychnov nad
Kněžnou, zpracovanou k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, skládající
se z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní
závěrky, Protokolu o kontrole o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě a Inventarizační zprávy.
Č. 6/26/2021 Převod hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřské školy Lukavice, okres
Rychnov nad Kněžnou, za rok 2020 ve výši Kč

Obec Lukavice

27.015,67 (z příspěvku obce) do Fondu rezerv.
Č. 8/26/2021 Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lukavice pro Královéhradecký kraj ve výši Kč 18.235,- na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
v období 13. 12. 2020 – 11. 12. 2021. Zároveň ZO
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Č. 10/26/2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 21RRD10-0057 na realizaci projektu „Podpora
obchodu s potravinami a smíšeným zbožím v Lukavici, č.p. 39“ ve výši Kč 21.000,- a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Č. 11/26/2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 21RRD12-0004 na realizaci projektu „Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro dva členy JPO“ ve výši Kč 20.000,a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Č. 12/26/2021 Žádost o souhlas k přijetí finančního daru ve výši Kč 75.000,- pro Základní školu a Mateřskou školu Lukavice od firmy ŠKODA
AUTO, a.s. na vybudování přírodní učebny pro
ZŠ a MŠ, na nákup pomůcek a na nakoupení notebooku pro distanční výuku a pověřuje starostku
obce k podpisu této žádosti.
Č. 13c/26/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku na p. č. 365/2 – zahrada, o výměře 87 m2,
odměřený GP Č. 710-7/2021 z pozemku p. č. 365
– zahrada, ve vlastnictví Obce Lukavice, v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou za cenu ve výši
Kč 300,-/m2.
Č. 14/26/2021 Zveřejnění záměru směny pozemku na p. č. 2024/11 – vodní plocha o výměře
5 m2 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu
za část pozemku z p. č. 3159 – trvalý travní porost
o výměře 7 m2 ve vlastnictví Obce Lukavice s případným finančním dorovnáním, v k. ú. Lukavice
u Rychnova nad Kněžnou, včetně podání žádosti
o realizaci směny na Státní pozemkový úřad.
Č. 15/26/2021 Darovací smlouvu mezi Obcí Lukavice a panem Oldřichem Třasákem, bytem Sokolovská 91, Louka u Litvínova na darování pozemků p. č. 1862/4 – zahrada o výměře 113 m2 a
pozemku p. č. 1874/4 – zahrada o výměře 11 m2
do majetku obce včetně podmínky udělení souhlasu k budoucímu zřízení vodovodních přípojek
ke dvěma nemovitostem ve vlastnictví p. Třasáka.
Č. 16/26/2021 Další jednání s Městem Hořice včetně podání žádosti na odkup pozemku p. č.
3182 – orná půda, k. ú. Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou.
Č. 17b/26/2021 Návrh, že na obci prostudujeme dotační podmínky, následně bude zajištěno

posouzení stavu, dále si vyžádáme vyjádření odborných orgánů a poskytovatele dotace a rozhodnutí podáme na dalším veřejném zasedání.
Č. 18/26/2021 Návrh, aby výbor dopravy a místního hospodářství vypracoval návrhy na omezení dopravy po Příčnici, ve kterých budou představeny varianty řešení včetně podmínek provozu
a včetně cenových kalkulací.
Č. 19a/26/2021 Žádost paní Nikol Ehlové
z obecního bytu (1+kk) pro zařazení do pořadníku
o přidělení obecního bytu 2+kk.
Č. 19b/26/2021 Žádost paní Ludmily Čermákové z obecního bytu (2+kk) pro zařazení do pořadníku o přidělení obecního bytu 1+kk.
Č. 19c/26/2021 Žádost pana Eduarda Davida,
občana obce, pro zařazení do pořadníku o přidělení obecního bytu 1+kk nebo 2+kk.
Č. 19d/26/2021 Žádost pana Lubora Divíška pro
zařazení do pořadníku o přidělení obecního bytu
2+kk.
Č. 22/26/2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021 –
úpravy v příjmové části rozpočtu o Kč 29.063,- Kč
a ve výdajové části rozpočtu o Kč 509.063,-.
Č. 23/26/2021 Poskytnutí dotace ve výši Kč
456.000,- z Ministerstva pro místní rozvoj do rozpočtu obce Lukavice na pořízení velkokapacitního stanu s příslušenstvím s využitím této dotace
do 31. 12. 2022.
Č. 24/26/2021 Darovací smlouvu č. KVA-JJ-21024-SR mezi firmou ŠKODA AUTO a.s. a obcí
Lukavice na poskytnutí finančních prostředků ve
výši Kč 375.000,- za účelem podpory občanské
společnosti, sportu a kultury na víceúčelové zařízení s využitím těchto prostředků do 30. 4. 2022.
III. neschvaluje
Č. 13a/26/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku na p. č. 565/2 – zahrada, o výměře 87 m2 za
cenu ve výši Kč 100,-/m2 .
Č. 13b/26/2021 Odročení projednávaného bodu
na další veřejné zasedání do doby než si budoucí
majitel nechá vypracovat znalecký posudek.
Č. 13d/26/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku na p. č. 565/2 – zahrada, o výměře 87 m2 za
cenu ve výši Kč 855,-/m2.
Č. 17a/26/2021 Návrh, aby se oplocení na biopásu Příčnice demontovalo na podzim a s místním mysliveckým spolkem byla poskytována péče
o biopás, a aby se přestal biopás sekat, a zasahovat
do biopásu jen v případě přírodní pohromy nebo
v případě vandalismu.
V Lukavici dne 31. května 2021
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Obecní knihovna
V dubnu proběhl první ročník „Čarodějné Lukavice“. Všem, kdo se zúčastnili
děkujeme. Parádní čarodějnice od rodiny Pavlíny Andršové nám stále zdobí
vchod do mateřského centra a na příkaz
dětí tu zůstane, protože se s ní nechtějí rozloučit.
Podařilo se nám dokončit digitalizaci katalogu knihovny. Pro Vás čtenáře
to znamená, že si v klidu domova (či
knihovny) můžete projít seznam knih,
které jsou u nás k dispozici. Zjistit
o čem jsou, dozvědět se o autorovi.
Pokud budete mít zájem, můžete si
vybranou knihu zarezervovat a
v provozní době si ji přijít
vyzvednout. Je to velké zjednodušení vypůjčování pro obě
strany.
Samozřejmě, kdo rád hledá
mezi knihami v policích, nebude mu tato možnost upřena.
Knihovna je k dispozici, křeslo na čtení, výborná káva a prostor mateřského centra také.
Jen o prázdninách bude omezena provozní doma – a to
pouze na čtvrtky odpoledne
15.30 – 17.30.
Slibovaný bazar knih proběhne v říjnu 2021 a bude spojený
s tradičním bazárkem dětského
zboží. Určitě bude omezen počet
knih, které jednotlivec může
umístit. A to na dvacet titulů.

10
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Knihy by měly být kompletní a v dobrém
stavu. Více informací bude zveřejněno až
z blížící se akcí.
Od září bych ráda předala dopolední
provoz mateřského centra jiné mamince. Moje děti jsou už velké a mě volají
pracovní povinnosti. Pokud byste měla
zájem o tuto pozici, kontaktujte buď
mne nebo paní starostku.
Já se i nadále budu těšit na Vaši návštěvu v knihovně.
Pavlína Janoušková
knihovnice

Obec Lukavice

Lukavická kronika
Vzpomínka na zaniklou obec Buková
Poválečný odsun německého obyvatelstva zanechal nesmazatelnou stopu
na českém pohraničí. Orlické hory nejsou výjimkou.

Vladimír Homolka

V Orlických horách zanikla po roce
1945 v důsledku odsunu německého
obyvatelstva řada obcí a samot.
Některé záměrně, některé proto, že je
v tehdejší době nebylo možno dosídlit. Podobný osud potkal i malou obec
nedaleko Malého Uhřínova – Bukovou,
tehdy Bukowie.
O této osadě je zmínka již v roce
1358 v popise majetku, náležejícímu
k hradu Potštejn. V roce 1495 nacházíme Bukovou v prodejním dokumentu
o prodeji Litického panství s tím, že se
jedná o staré osídlení.
V roce 1790 je v Bukové, jako součástí Malého Uhřínova uváděno 13 domů
se 120 obyvateli, v roce 1836 je zaznamenáno 124 obyvatel.
V roce 1880 historické prameny uvádějí 29 domů se 166 obyvateli.
Záznam z roku 1921 uvádí 27 domů
se 130 obyvateli.

PŘÍZNIVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY.
Buková byla vzhledem ke zdejší nadmořské výšce začleněna v ideálním místě. Panovaly zde mimořádně příznivé klimatické podmínky. Jak
vzpomínají pamětníci, bylo to jediné
místo v blízkosti Uhřínova, kde se dařilo například ovoci. Nezmrzlo, a hlavně zde dozrávaly třešně, švestky, blumy,
byla zde bohatá úroda jablek. Bylo to
také jediné místo, kde se sklízely vlašské ořechy. Buková totiž ležela na jižním svahu, který se svažoval do malého
údolí směrem k Benátkám. Tím byla ves
chráněna od severního proudění.
Kolik obyvatel bylo v Bukové v roce
1945, po skončení druhé světové války,
nevíme přesně. Víme však, že převážná část těchto lidí byla německé národnosti a tím pádem jich byla také většina
odsunuta.
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Po roce 1945 nebyla Buková vybrána mezi obce, které by měly být dosídleny českým obyvatelstvem. Tehdy
panovala představa, že zde bude zřízeno pastevní družstvo, kam hospodáři
dají na jaře svůj mladý dobytek a na podzim se jim vrátí zpět do usedlosti. Později však byla tato myšlenka opuštěna a
zemědělská půda a usedlosti byly předány do správy státnímu statku.

V roce 1948 provedla armáda
demolici zchátralých objektů tak, že
po Bukové zůstaly jen základy stavení.
Dnes je jedinou památkou na Bukovou silně zchátralá budova ovčína, postavená koncem padesátých let a
bývalý rybníček ve středu obce.
Napsala kronikářka obce
Stanislava Škrabáková

***

Pověsti z okolí Lukavice podle výběru Miloše Pátka
Smírčí kříž na Čihadle u Javornice
Při levé straně okresní silnice z Rychnova do Javornice stojí na kraji lesíka
naproti bývalému hostinci nízký nachýlený kamenný kříž. K jeho vzniku se
váže tato pověst.

12
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Před mnoha lety žila ve druhém domě
naproti kříži hezká osmnáctiletá dívka.
Byla milou bohatého sedlákova syna
Petra z Javornice. Poněvadž byla krásná

Obec Lukavice

Marie pilné a hodné děvče i když chudé,
neměli rodiče zamilovaného Petra nic
proti sňatku.
Tehdy bylo ve vsi zvykem, že se chlapci
a dívky ze vsi scházeli střídavě v určitém
domě po denní namáhavé práci, aby se
obveselili při přástkách.
Při jednom takovém setkání byli také
Marie a Petr. Když se ručička hodin blížila od jedenáctky ke dvanáctce, povstali
chlapci, ale také dívky se svými přeslicemi a hledali, se žerty a smíchem dohromady, co ještě chybělo.
Nikdo nezpozoroval, že Petr tajně
opustil místnost a šel napřed domů.
Vzal z komory starý pytel, přetáhl si jej
přes hlavu, pokud stačil a stáhl jej až ke
kolenům.
Takto ustrojen se Petr postavil venku
na kraj lesa proti domu své milé. Brzy
uslyšel smích vracejících se dívek, mezi

nimiž byla také Marie. Právě, kdy mu
křížila cestu, opustil Petr svůj úkryt,
postavil se dívce do cesty a napřáhl proti
ní ruce nakolik to bylo v pytli možné.
Dívka se však ulekla, vykřikla a železem
okovanou přeslicí uhodila „strašidlo“
několika ranami do hlavy. Uslyšela strašný bolestný výkřik „Marie, co jsi to udělala“, v němž poznala hlas svého milého.
Za několik okamžiků milovaný ženich
vykrvácel v jejím klíně. Tak se stala vražedkyní svého ženicha a zešílela. Není
známo, kdo dal tento kříž postavit, zda
rodiče nešťastné dívky sami nebo tak
bylo uloženo soudním rozhodnutím.
(fond: AM Rokytnice v Orl. horách,
Kronika města, inv. č. 1, kn. č. 1)
Pro Čtvrtletník připravil
Miloš Pátek

***

Opravy kostela pokračují
Vážení a milí, jak už napověděl nadpis tohoto článku, v letošním roce
započnou další opravy na střeše kostela. Bude se jednat o opravu menší
sanktusové věže. Oprava je v tuto
chvíli naplánovaná na dvě etapy, tedy
na dva roky. V té první, která proběhne ve druhé polovině letošního roku,
budou provedeny zejména tesařské
práce. Předpokládaný rozpočet na

I. etapu je 300.000 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty z několika
dotačních zdrojů, a to od Ministerstva
kultury prostřednictvím ORP Rychnov nad Kněžnou ve výši 50.000 Kč,
dotace z Královéhradeckého kraje ve
výši 151.000 Kč a Fond solidarity Biskupství Hradec Králové ve výši 30.000
Kč, náš vlastní podíl bude představovat zbylou částku ve výši 69.000 Kč.
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Do věže pak uvažujeme o možností
pořízení malého sanktusového zvonku z dílny zvonaře Michala Votruby
z Myslkovic u Soběslavi, který by mohl
být na elektrický pohon.
Covidová situace je snad na ústupu a kulturní opatření se rozvolňují. Ve spolupráci s obcí tedy plánujeme na den 15. srpna 2021 uspořádat
tradiční pouť. V kostele bude slavnostní mše v neděli v 11 hodin dopoledne za hudebního doprovodu farní skupiny ÚKAZ. V 13.30 hodin odpoledne Sdružení SPLAV, z.s. ve spolupráci s divadelním souborem Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice, Potštejn
představí malé divadelní vystoupení

s názvem Podorlické tradice, svátky a
zvyky. Akce je financována z Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání II.
v SO ORP Rychnov n. Kn. Nebude
chybět ani tradiční pohádka pro děti
Divadelního souboru Kozlík z Hradce Králové s názvem „Jak šel kozlík
do světa.“ Vstupné na obě odpolední
představení je dobrovolné a výtěžek
bude použit na opravy kostela. Další
kulturní akce v kostele prozatím plánujeme a budeme Vás o nich průběžně informovat.
Stále hledáme ochotné zájemce, kteří
by chtěli hrát při nedělních bohoslužbách, a přivítali bychom záložního
zvoníka.
Mše svaté se již konají v normálním režimu bez omezení počtu osob,
každou sudou neděli v 11 hodin.
Více informací z celé farnosti pak naleznete na farním webu
https:farnostrychnov.webnode.cz
v sekci aktuality, na facebooku Farnost RK či Kostelnice z Lukavice.
Přeji Vám krásné léto plné nových
zážitků a budu se těšit na setkání
s Vámi v kostele.
Kateřina Kačírková Hermanová
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Myslivecký spolek Lukavice

Přicházející měsíc červenec nám přináší pro veškerou volně žijící zvěř
bohatě prostřený stůl, dozrávají trávy,
byliny a začínají dozrávat první plody.
Proto prázdninové období nazýváme dobou hojnosti. V červenci probíhá výchova mláďat většiny lesních živočichů. Zároveň nastává čas prázdnin a
dovolených, kdy je zvýšený celodenní
pohyb lidí v přírodě.
Žádáme proto ohleduplnost návštěvníků přírody ke všem tvorům v ní žijících. Zvláště škodí křik, zbytečný pohyb

mimo cesty a vynášení nalezených mláďat z přírody. Přesto, že mládě se zdá
opuštěné, jistě má matku skrytou někde
v blízkosti, nebo se sama k němu vrátí.
Další velký problém je jízda motokrosových motorek a čtyřkolek po lesích a
polích a stejně tak volně pobíhající psi.
Buďte prosím ohleduplní a poučte
i své děti.
Hlavní úkol v červnu pro nás byla kontrola porostů luk před sečením a záchrana právě narozených srnčat.
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Ze sportovních akcí jsme v minulém
období uspořádali na naší střelnici veřejný závod o cenu kamaráda s velmi bohatou účastí závodníků.
V červnu se velmi vydařil tradiční Myslivecký den pro děti i dospělé. Zúčastnilo se 40 dětí a neméně dospělých. Děti
plnily úkoly, soutěže z přírodovědy
a dospělí se mohli bavit na střelnici.
Pro všechny bylo připravené bohaté zvěřinové občerstvení. Děkuji všem
členům i jejich rodinným příslušní-

kům, kteří se na přípravě tohoto svátku podíleli.
Na 11. září připravujeme opět oblíbený 1-denní zájezd za mysliveckými zajímavostmi. Veřejnost je pochopitelně
zvána.
Všem přeji hlavně zdraví, hezké
prázdniny a dovolenou.
Za Myslivecký spolek
s přáním Myslivosti zdar
Karel Kunc

***

Z činnosti JSDH a SDH
Konečně! Po dlouhé pauze, vládní opatření dovolili a my se mohli začít
opět scházet. Sice podmínkou je, že děti
i vedoucí musejí mít čestné prohlášení
o negativním testu, ale ani to nás nezastavilo. Po dlouhé pauze jsme se sešli
14. května. Přišlo spoustu dětí, všichni
se těšili, až budeme zase trénovat. První
hasičák byl spíše hravý, vymysleli jsme
různé soutěže a hráli hry na přání dětí.
Nebylo čas otálet, hned další týden
jsme museli začít trénovat na letošní jedinou soutěž, která se konala 12. 6. 2021 v Dobrušce. Takže jsme
měli jen 4 týdny na trénink a oživení si jednotlivých disciplín. Trénovali
jsme na disciplíny: požární útok, štafeta 4×60 metrů a štafetu požárních dvojic. V sobotu 12. 6. 2021 jsme tedy odjeli
na okresní kolo hry PLAMEN a bojovali
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o co nejlepší umístění. Nakonec si starší
odvezli krásné 10. místo a mladší krásné
6. místo.
Předposlední hasičák se nesl ve stylu
vodního dovádění. V takovém horku
to ani jinak nešlo. Děti lovily granáty
ze dna kádě, nosily vodu na lžičkách a
hrály „miss mokré tričko“ tato hra spočívá v tom, že všechna trička se nahází do jedné nádoby s vodou a děti musí
přiběhnout, najít své tričko, obléct si ho
a utíkat zpátky předat štafetu dalšímu.
Nakonec všem pan velitel Vláďa Hlavsa
koupil zmrzlinu. Děkujeme!!
Poslední hasičák před prázdninami je
již tradičně slavnostní. Děti mají připravenou bojovku a nějakou odměnu za
jejich výkony.
Přeji všem krásné léto!
Kateřina Palečková

Obec Lukavice

***

Lukavičtí hasiči zasahovali při likvidaci ptačí chřipky
Do obce Kosičky na hradecku byli
členové jednotky lukavických hasičů
vysláni, aby se počátkem dubna podíleli na zásahových pracích při likvidaci ptačí chřipky. Na základě výzvy krajského operačního střediska HZS Královéhradeckého kraje byli na místo zásahu vysláni v rámci tzv. odřadu dva členové jednotky a dopravní automobil
FORD, kterým byli do Kosiček dopraveni též ostatní členové odřadu z dalších
vybraných jednotek rychnovského okre-

su. Na místě zásahu se pak s ostatními zasahujícími přímo podíleli na likvidačních pracích, kdy z rozhodnutí orgánů veterinární správy musel být utracen celý chov drůbeže, který čítal asi
175 tisíc kusů nosnic. Celý zásah probíhal po dobu tří dnů za účasti třiceti osmi
hasičských jednotek, přičemž na místě
zásahu se vystřídalo více než 400 zasahujících hasičů z různých koutů Královéhradeckého kraje.
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„Byl to jeden z logisticky, organizačně a
technicky nejnáročnějších zásahů v historii HZS Královéhradeckého kraje. Rád
bych poděkoval všem zasahujícím hasičům a hasičkám, jak profesionálním, tak
dobrovolným. Zejména díky jejich vysokému pracovnímu nasazení bylo možné
tuto pro nás velkou výzvu realizovat
v tak krátkém čase. Na likvidačních pra-

cích se podíleli hasiči z celého kraje, a to
i z těch nejvzdálenějších míst. Zásah byl
náročný i po psychické stránce. Nikomu
ze zasahujících nebylo utrácení zvířat
příjemné, nepatří to k naší běžné zásahové činnosti,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. David Pouč.
Za JSDH
Jiří Burket

***

Lukavičtí hasiči v okresním kole
V sobotu 5. 6. 2021 se po obrovské
pauze konala soutěž v požárním sportu, konkrétně postupové okresní kolo,
kam se sjíždí týmy z celého okresu, aby
se utkaly o možnost reprezentovat rychnovský okres na krajských závodech.
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Letos se výjimečně z důvodu dodržení Covid opatření běžely pouze požární útoky, což je královskou disciplínou
tohoto sportu.
Kluci z Lukavice mají tuto disciplínu
požárního sportu nejraději! Z důvodu

Obec Lukavice

dodržování opatření, které nám diktovala vláda jsme několik měsíců neviděli hadice. I přesto náš tým okamžitě přijal pozvání na již zmíněný závod s nadšením, přeci jen naposledy byl na dráze
před rokem.
Rozjet tým po takové pauze dá taky
dost zabrat, a tak naše tréninky měly
dost teoretický charakter a jako celek
jsme se sešli pouze jednou, a to abychom se domluvili, co kdo bude dělat.
Ale v dobrém naladění se držel týmový duch už od tréninků a přivezli jsme si
ho i na závody. Celá naše komunikace a
kooperace běžela jako švýcarské hodinky a to znamenalo, že jsme přijeli do
Křovic mezi prvními.
A musím se přiznat, že si nepamatuji
poslední závod, kde nám něco nechybělo a evidentně v této tradici pokračujeme. Zapomněli se vzít helmy, a tak díky
včasnému příjezdu a pohotovosti Zdeňka Káby by nikdo ani neřekl, že něco
chybělo.
Náš první start byl podle rozpisu na
první základně ve třetím pořadí. Kluci
ze Sněžného hned na začátku předvedli krásný čas pod 30 sekund. Kdo Sněžné
zná, tak ho to nepřekvapí, patří ke špičce na okrese.
Při přípravě na náš pokus panují smíšené pocity, předzávodní nervozita se
míchá s humorem a natěšením. Nicméně hned po výstřelu si Lukavice běží
to své tempo, klídeček… a opravdu se
vyplácí!!! Vše je zapojeno na první dobrou, bez chybičky a zaváhání naši letí

kupředu jako zkušení matadoři. Voda
se tlačí kupředu, počítáme setinky a
vše už záleží na proudařích… v mžiku
se čas zastavil na hodnotě 29,29, což
nás dostalo jednu setinu sekundy před
Sněžné. Perfektní, výborně!!!
Všechny nás to mile překvapilo.
Netrvalo dlouho a přišel čas na druhý
pokus. Hned při startu nás startér vrátil
opakovat start, a i když druhý pokus byl
pomalejší, pořad jsme se nemuseli stydět. Oba pokusy platné a jak se chýlil čas
konce mužské části závodů, vypadalo to,
že náš čas bude ten nejrychlejší platný!
Takže s velikou radostí bych Vám
chtěl oznámit, že po roční pauze
SDH Lukavice vstupuje do nové sezóny se zlatým umístěním a postupem
na Krajské kolo konané v Hradci Králové 26. 6. 2021 od ranních hodin.
Děkujeme kanceláři OSH v Rychnově nad Kněžnou a VŠEM, co se podíleli na organizaci tohoto závodu, jelikož si uvědomujeme, jak náročné to
v této době je.
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Zkušenosti z Jičína
Po úspěchu z okresního kola v Křovicích, jsme nezaháleli a domluvili si účast
na okresních závodech v okrese Jičín.
Ptáte se, proč tak daleko? Důvod naší
cesty byl jediný. Okresní kolo 13. 6. v Jičíně se běželo s požární stříkačkou FOX4
od firmy Rosenbauer a přesně taková
stříkačka na nás má čekat na krajském
kole. Nikdo z nás tento stroj ani neviděl
natož ho umět obsluhovat. Tento stroj
bude nahrazovat standartní stříkačky
PS12 na všech postupových kolech.
Vyjednali jsme si účast na soutěži,
ale samozřejmě se nezapočítávala do
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výsledkové tabulky. My jsme tím získali obrovské zkušenosti a mohli jsme se
lépe seznámit s tímto strojem. Už po
prvním pokusu jsme zjistili, že odlišnosti se netýkají samotného stroje ale kompletně celé strategie a poskládání hadic
na základně. Měli jsme pár minutek na
to vymyslet jiný způsob a samozřejmě
jsme studovali postup ostatních týmů.
Druhý pokus nás zařadil na 4. místo,
které se samozřejmě nepočítalo. Po
ukončení závodů pro mužskou kategorii jsme se náhodně setkali s favority
z jičínského okresu SDH Bradou

Obec Lukavice

Rybníček a jelikož se celý závod nesl
v přátelské atmosféře, kluci nám prozradili všechno, co se strategie týká.
Dokonce nám řekli odkud berou inspiraci. Takže jsme z Jičína jeli bez medailí,
ale plní zkušeností a mohli jsme pilovat
taktiku při následném tréninku. Veškerý
čas jsme věnovali na poskládání materiálu a zkoušeli různé varianty.
Nakonec jsme zvolili námi vymyšlený
kompromis, který je inspirovaný Hasiči
z Brada Rybníček (několikaletá účast na
MČR) také z videí reprezentace z České
republiky a Slovenska, a nakonec jsme
přidali pár vlastních detailů.
Děkuji Evě Steinerové z kanceláře
OSH Jičín za vřelé přijetí na Okresní
kolo v Jičíně.

***

Krajké kolo Požárního sportu v Hradci Kralové
V sobotu 26. 6. 2021 se konalo Krajké
kolo Požárního sportu v Hradci Kralové na stadionu HZS. Díky výhře v okresním kole, které proběhlo 5. 6. 2021 jsme
se kvalifikovali právě na tyto závody!
Na závody se sjelo 14 nejlepších týmů
z celého Královéhradeckého kraje a
samozřejmě se bojovalo o postup na
Mistrovství České republiky v požárním
sportu.

Bohužel kvůli preventivním opatřením jsme se na závodech potkali pouze
s pár týmy. A tudíž jsme neměli přehled,
jak se komu vede. Ale po našem prvním
pokusu, který nebyl podle našich představ, nás neopouštěla chuť bojovat!
Přišel na řadu druhý pokus, vše si sedlo
na první dobrou a dali jsme do těch pár
vteřin VŠECHNO! Stroj Rosenbauer
FOX4 je pro nás opravdu ještě novinka
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i když jsme se celkem „spřátelili“ na
okresních závodech v Jičíně, kde jsme
měli možnost si 2× tréninkově zaběhnout. Za což ještě jednou děkujeme
OSH JIČÍN.
Nicméně mezi pokusy jsme ještě
domlouvali taktiku a vzájemně diskutovali. jak druhý pokus provedeme. Po
pár diskuzích jsme vše nechali nastavené
podle páteční strategie, kterou jsme ladili
hlavně teoreticky už od Jičína po konzultaci s SDH Brada Rybníček, kterým také
moc děkujeme za projev přátelství a ukázání, že hasiči drží spolu.
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Podle rad zkušenějšího týmu a videí
české a slovenské reprezentace s dodáním našich úprav na základně, jsme vyladili postavení základny a strategii přesně
tak, aby našemu týmu vyhovovala!

Obec Lukavice

Pro zajímavost:
1. místo – Bystřice 28,18
2. místo – Brada Rybníček 29,52 (30,39)
3. místo - Lukavice 29,52 (36,55)
4. místo - Havlovice 29,55

3.
S časem 29,52 jsme urvali 3. příčku
a tím pádem postup na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, které
se koná 8. 8. 2021 v Hradci Králové.
Dosáhli jsme překvapivě stejného času
jako sbor, který nám pomohl a v takovém případě rozhodují o konečném
pořadí druhé časy a ten jsme měli bohužel horší.

SESTAVA SOUTĚŽNÍHO TÝMU:
Pavel Klapal
Petr Hegedus
Zdenek Kába Kábič
Lukes Adrian Vongrej
David Kytlík
Jakub Ehl
Patrik Vondřejc

Pro SDH LUKAVICE je účast na
MČR fantastický úspěch a za celou
historii sboru novinka!
DĚKUJEME VŠEM, kteří nás podporujete a držíte nám palce.

***

SDH – Podorlická liga
Po dvou sezonách účasti na Podorlické
lize v požárním útoku, kdy jsme získali
potřebné zkušenosti a poznatky jsme se
rozhodli, že spojíme síly s dobrovolnými
hasiči z Dlouhé Vsi. Bohužel naše sportovní mašina na konkurenci s ostatními
týmy v lize nestačí.

Po velkorysé nabídce Josefa Malého
z SDH Dlouhá Ves jsme vytvořili kooperativní tým. Vybavení jako je sportovní
stroj, sportovní hadice apod. dodá Dlouhá Ves. Členové soutěžního týmu jsou
z našeho sboru. Po dlouhé pauze, která
způsobila pandemie Covid a následná
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opatření se v naší obci rodí naprosto nový projekt, který by mohl změnit
průběh v jinak „zajetých“ výsledkových
pořadích ligy.
Sezona nám začíná prvním kolem
v pondělí 5. 7. 2021 v Houdkovicích.
Následuje:
5. 7. Houdkovice – od 10.00
17. 7. Meziměstí – od 10.00
24. 7. Semechnice – od 10.00
31. 7. Lukavice – od 10.00
28. 8. Vysokov – od 10.00
4. 9. Opočno – od 10.00
11. 9. Vrbice – od 10.00
18. 9. Častolovice – od 10.00
25. 9. Sněžné – od 10.00
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V sobotu 31. 7. 2021 od 10.00 se
koná 4. kolo Podorlické ligy už po
třetí u nás v Lukavici, tak neváhejte
dorazit na sportovní areál nasát atmosféru požárního sportu a podpořit naše
kluky. Občerstvení bude zajištěno po
celou dobu konání akce.
Lukáš Vongrej

Obec Lukavice

Sokol Lukavice konečně opět ožívá
Po dlouhém čase stráveném v izolaci
díky situaci okolo covidu – 19, konečně
nastal čas pro rozvolnění a nám se podařilo dne 5. 6. uspořádat Dětský den. Je
to první veřejná akce, která se nám tento
rok podařila uspořádat. A o to více nás
těší, že jsme ji mohli uspořádat právě
pro děti.
I letošní rok jsme Dětský den uspořádali jako procházku pro děti v doprovodu rodičů a prarodičů, abychom se
neshlukovali na hřišti. Sešli jsme se na
místním fotbalovém hřišti, odkud se děti

vydali na pohádkovou stezku s názvem
Z POHÁDKY DO POHÁDKY, vedoucí do Grimových dolů k rybníku a zpět.
Na cestě je čekalo 17 stanovišť s úkoly,
ze kterých vyluštili tajenku. Zúčastnilo
se okolo 30 účastníků s rodiči a někdy
i s malým sourozenci, Nejmladši byla
dvojčátka, viz foto.
Po návratu na hřiště je čekala jak sladká odměna, tak i dárek v podobě fotbalových míčů, bedmintonu, letadélek,
draků atd… Nechybělo ani občerstvení.
Tím bychom chtěli poděkovat všem
účastníkům i členům realizačního týmu za příjemně strávené odpoledne.
Další plánovanou akcí je tradiční lukavická pouťová zábava na kterou všechny srdečně
zveme.
A všichni doufáme že i na
podzim budeme moci pokračovat v běžné činnosti, jako je
pravidelné cvičení, případně
i nějaké akce pro veřejnost.
Za výbor TJ Sokol Lukavice
Libuše Vránová
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Fotbalový klub TJ Sokol Lukavice
Po dlouhé Covid pauze se naši fotbalisti a fanoušci dočkali. Protože naše soutěž byla předčasně ukončena, připravil Okresní fotbalový svaz Rychnov nad
Kněžnou pro kluby COVID pohár. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů a naši kluci
neudělali vůbec ostudu, kdybychom
malinko nepodcenili v posledním zápase soupeře z Kostelecké Lhoty, mohli
jsme mít pohár na poličce.
Lukavice měla ale jedno prvenství, a to
v hráči Martinovi Peškovi, který se stal
králem střelců s 8 brankami z pěti utkání. Další, koho bych rád zmínil, je náš
nový hráč, místní Jakub Kiny Kinzel,
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který se ve svých 15-ti letech, v pohodě
začlenil do našeho týmu a v posledním
utkání se stal i střelcem svého prvního a
pro nás jediného gólu v zápase se Lhotou. Domácí zápasy měly hojnou účast,
pivo teklo proudem a klobásky provoněly náš celý areál a tak to doufám už bude
od srpna, kdy začíná náš Okresní přebor
pravidlem.
Těšíme se na vaši účast a rozloučím
se s naším už legendárním pozdravem,
LUKAVICE OLÉ!
Martin Lev
sekretář T. J. Sokol Lukavice

Obec Lukavice

FK tabulka Covid turnaj
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

TJ SOKOL Kostelecká Lhota z. s.

Družstvo

5

3

0

2

12:10

9

2

Tělocvičná jednota Sokol Lukavice

5

3

0

2

16:8

9

3

AFK Častolovice, z. s.

5

3

0

2

14:0

9

4

TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z. s.

5

2

1

2

7:5

7

5

TJ Sokol Černíkovice, z. s.

5

2

0

3

6:14

6

6

Tj Lokomotiva Borohrádek, z .s.

5

1

1

3

6:16

4

FK tabulka střelců
Pořadí

ID

Příjmení

Jméno

Minuty

ŽK

ČK

Branky

1.

01121159

Pešek

Martin

455

0

0

8

2.

78121296

Štěpán

Radek

323

0

0

5

3.

92080557

Brandejs

Michal

453

0

0

5

4.

95121415

Brandejs

Jan

363

0

0

3

5.

88032478

Kalousek

Miroslav

365

0

0

3

***

Základní a mateřská škola
Na začátku května se nám děti vrátily do školy a všichni jsme byli moc rádi.
Dětem chyběly kamarádi a nám učitelkám žáci. Bez jejichž přítomnosti to prostě nebylo ono. Škola bez dětí je opravdu
smutná škola.
Díky projektu, který vyhlásila Škoda
auto v Mladé Boleslavi, jsme získali finanční prostředky, které jsme použili k vybudování altánu na naší školní
zahradě. Na úpravu terénu pod altánem
byly použity peníze z rozpočtu školy. Už
od poloviny května jsme altán využívali k výuce v předmětech, jako je pracov-

ní vyučování, výtvarná výchova nebo
čtení. Zpříjemnili jsme tak dětem náročné vzdělávání s rouškami.t
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I když nejsme ve škole společně moc
dlouho, čas je neúprosný a blíží se
prázdniny. Čeká nás školní výlet, návštěva kina a slavnostní rozloučení se školním rokem 2020/2021.
Končí školní rok, ve kterém jsme se
s Vámi nemohli setkávat na školních

akcích. Přeji Vám všem jménem celé
naší školy krásné léto plné sluníčka a
pohody a věřím, že další školní rok bude
lepší!
Mějte se moc hezky!
Mgr. Alena Kroužková
ředitelka školy

***

Čistá obec
V sobotu 22. 5. 2021 se uskutečnil
další ročník dobrovolnického projektu „Čistá Lukavice“, který je primárně
zaměřený na úklid odpadků v naší obci.
Každý ročník se naše trasy úklidu lehce
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obměňují, ale snažíme se vysbírat trasy
mimo hlavní komunikace, kam chodí
lidé za přírodou, sportovat nebo relaxovat.

Obec Lukavice

Všichni jsme byli od malička vychováváni a poučováni, co do přírody nepatří. Bohužel někteří jedinci, buď zapomněli nebo jim ten obal od tatranky,
cigaret, kávy, apod. po spotřebování
nehorázně ztěžkne a v tomto důsledku
zůstane ležet takřka kdekoliv. Ano dalo
by se říci, že sbírání odpadků po našich
nezodpovědných spoluobčanech je
jako boj s větrnými mlýny. Naštěstí se
i mezi námi najdou tací, kterým to není
jedno a přiloží ruku k dílu.

Letos nám bohužel při organizování akce nepřála vládní opatření a ani
počasí. Samozřejmě se to podepsalo na
počtu zúčastněných, ale našlo se pár
nadšenců, kteří přišli přírodě ulehčit od
věcí, které do ní nepatří.
Děkuji Evě Martinů za pomoc s organizací a všem zúčastněným.
Lukáš Vongrej

DĚKUJI ZA NĚ!!!

ZPRAVODAJ 2/2021

29

Obec Lukavice

Ze vsi kvítí
Zevsikvítí – lokální a šetrně pěstované květiny k řezu z Lukavice.
Jmenuji se Marie a zde v Lukavici
pěstuji květiny k řezu, ze kterých vážu
kytice. Květiny pěstuji v souladu se
sezónou. V jarních kyticích tak můžete čekat tulipány, v letních zase spoustu
letniček, slunečnic a hledíků a na podzim budou dominovat jiřiny různých
tvarů a barev. Ráda vám uvážu kytici
pro jakoukoliv příležitost.
Květiny pěstuji na našem pozemku
bez používání umělých hnojiv a chemických postřiků.
Nabízím vám tak alternativu k běžným dovozovým květinám, jejichž
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pěstování není mnohdy šetrné jak
k přírodě, tak k zaměstnancům, kteří
s nimi pracují. Pokud se tedy zajímáte
i o původ věcí, které kupujete, tak jsou
lokálně pěstované květiny jasná volba.
Květiny vám ráda uvážu na kteroukoliv příležitost. Stačí si je u mě objednat
alespoň dva dny dopředu na telefonním čísle 733 676 790 nebo přes sociální sítě. Najdete mě na Facebooku nebo
na Instagramu jako Zevsikvítí, popřípadě na webu www.zevsikviti.cz.
A nezapomeňte, krásná květina potěší nejen ženu, ale i muže.

Obec Lukavice

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny : sobota, nedělě, svátek 08.00–13.00
datum jméno lékaře

adresa ordinace

26.06.
27.06.
03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
10.07.
11.07.
17.07.
18.07.
24.07.
25.07.
31.07.
01.08.
07.08.
08.08.
14.08.
15.08.
21.08.
22.08.
28.08.
29.08.
04.09.
05.09.
11.09.
12.09.
18.09.
19.09.
25.09.
26.09.
28.09.
02.10.
03.10.
09.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129 , Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445 , České Meziříčí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Kvasiny 145
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129 , Solnice
Komenského 127 , Opočno
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169 , Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Paličková Zlata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Paličková Zlata
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Plšková Ivona
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Handl Kapolková S.
MDDr. Havlíček Ondřej
MDDr. Chládek Tomáš
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Paličková Zlata
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Kašparová Dagmar
MDDr. Petrák Tomáš

telefon

775 224 093
721 200 244
721 460 150
721 200 244
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 531 955
602 152 873
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
494 534 841
731 980 112
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
494 515 694
604 878 560
771 155 445
771 155 445
494 532 330
721 200 244
737 791 333
604 878 560
494 515 696
602 152 873
494 621 665
775 224 093
602 514 715
721 200 244
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Památná lípa u Červeného kříže
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