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Okresní kolo požárního sportu - Křovice

Statistika obyvatel obce
za II. čtvrtletí r. 2018:
Do obce se přistěhovali 2 občané a 2
osoby se odstěhovaly.

Výlet k Ivanskému jezeru

Počet obyvatel ke konci II. čtvrtletí je
včetně cizinců celkem 614 osob.
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Veselé odpoledne pro děti

Obec Lukavice

Společenská kronika

Významné životní jubileum ve druhém čtvrtletí roku
2018 oslavili tito naši spoluobčané:
		

FLÉGL Pavel			

		

MATĚJKA Luboš 		

		

DRAŠNAR Vladimír		

		

FINGER Jiří

		

PALEČEK Vladimír		

		

FRÝBOVÁ Milada		

65 let

65 let

70 let

70 let

70 let

90 let

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

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané
a přátelé obce Lukavice,
ve dnech, kdy pro Vás připravujeme
druhé vydání Lukavického čtvrtletníku,
je léto již v plném proudu. Mnozí z nás
jsou v očekávání dovolených, vidiny
odpočinku od každodenních starostí,
stresu a povinností, děti se spolu se studenty těší na prázdniny.
V obci probíhají i nadále práce na údržbě veřejné zeleně, které nikdy nekončí.
Pracovníci postupně pokosili travní
porost podél hlavní silnice a nyní pokračují po místních komunikacích
a v okolí obce. Opakovaně je osekáván hřbitov, okolí školy a pozemky
u bytových domů. Postupně je dodavatelsky prováděno vyžínání i v části biokoridoru, kde je třeba opravovat
i oplocení.
Dokončili jsme osazení a ukotvení
všech pěti autobusových zastávek. Přejme si, aby nám vydržely nepoškozeny

a plnily svůj účel. Je jen na nás, zda si
udržíme pořádek i v jejich okolí, kde
máme umístěny kontejnery a kde je
mnohdy odložen i nepotřebný odpad,
který je třeba převézt jinam a v obci je
kam uložit.
Byla provedena oprava ukotvení mostu
u školní autobusové zastávky, jeho sanace a nátěr zábradlí.
Ráda bych Vás informovala i o dalších
pokračujících projektech. Stanovisko
Ministerstva pro místní rozvoj je pro
nás úspěšné, byla nám přiznána dotace na rekonstrukci místní komunikace
k Dobešovým ve výši jednoho milionu
Kč. V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavebních prací.
Byla nám přiznána i dotace z OPŽP na
dalších 167 kompostérů a 1 kontejner
na textil, který bude stát u místního obchodu. Zájemci o další kompostéry se
mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu, abychom si Váš zájem zaznamenali.
Dále pracujeme na přípravě stavebního
ZPRAVODAJ 2/2018
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povolení k rekonstrukci rybníka u Palečkových, pokračují projekční práce
na rekonstrukci vodovodu Lukavice –
střed, část Lukavice – horní a příprava
projektu na využití fary.
S dětmi a rodiči z Mateřského centra
jsme prožili 29. května krásné odpoledne na místním hřišti u příležitosti dne
svátku dětí, kde se zapojili do soutěží
i rodiče.
Připravujeme pro Vás program na letošní pouťové oslavy, které vycházejí letos

na 17. – 19. srpna a na začátek září divadelní představení ochotníků z Týniště
nad Orlicí s názvem Šašek a královna,
o kterých Vás budeme blíže informovat
a na které Vás srdečně zveme.
Přeji Vám všem příjemně prožitý letní
čas se svojí rodinou a přáteli, ať jej budete trávit doma, u vody, na horách, za
památkami nebo vyjedete za poznáním
do jiných krajů a států.
Eva Martinů

Informace, oznámení
Od 1. 8. bude umístěna u bytových domů a u obchodu nádoba
o 240 l na uložení jedlých tuků a olejů.
Odpad do nádob odevzdávejte v uzavíratelných plastových (PET)
lahvích. Bude svážen 1 za měsíc a jeho odvoz je bezplatný.
Zasílání novinek prostřednictvím www stránek
Uživatel webu se může přihlásit k odběru novinek e-mailem pomocí formuláře
na webu, kde vyplní e-mail. Pokud je proveden souhlas se zpracováním osobních
údajů, je registrace dokončena. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Před uplynutím doby
platnosti souhlasu je uživatel osloven e-mailem, aby prodloužil svůj souhlas. Délku
platnosti souhlasu lze nastavit v záložce GDPR v sekci „Nastavení“, doporučujeme
maximálně na 5 let. Všechny souhlasy jsou zobrazené v záložce GDPR v sekci
„Evidence souhlasů“. Neplatné souhlasy, neregistrované e-maily se mažou.

Usnesení veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lukavice ze dne
25. dubna 2018 č. 31/2018
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/31/2018 Zprávu o splnění úkolů
z veřejného zasedání ZO č. 30.
II. schvaluje
Č. 2/31/2018 Vzor Smlouvy o výpůjčce
a Darovací smlouvy na přidělení 170 ks
4
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kompostérů pro občany s TP a majitele
rekreačních chalup v obci.
Č. 3/31/2018 Smlouvu o právu provést
stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti – Rekonstrukce MVN
na parcele 263/1 a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Č. 4/31/2018 Veřejnoprávní smlouvu pro TJ Sokol Lukavice, z. s., jejímž
účelem je čerpání neinvestiční podpory
z rozpočtu obce na sportovní činnosti

Obec Lukavice

pro děti, kulturní činnosti a nákup potřeb a služeb na XVI. Všesokolský slet
ve výši Kč 45.000,-. ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Č. 5/31/2018 Veřejnoprávní smlouvu
na základě žádosti SH ČMS - SDH Lukavice na neinvestiční přidělení dotace
z rozpočtu obce Lukavice ve výši Kč
30.000,- na podporu činnosti mladých
hasičů, jejich věcné vybavení, a pořádání výletů a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Č. 6/31/2018 Veřejnoprávní smlouvu
na čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lukavice ve výši Kč 30.000,na podporu pořádání společenských
a kulturních akcí MS Lukavice pro dospělé a děti a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Č. 7/31/2018 Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122017100/VB/2, Lukavice, p. č. 442/2,
Drašnar – úprava DS, kNN s firmou
ČEZ s jednorázovou náhradou za omezení vlastnického práva Kč Kč 5.000,- +
DPH dle platných předpisů a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
Č. 8/31/2018 Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-122009789/VB/2, Lukavice, p. č. 440/2,
Hykyš – přípojka kNN s firmou ČEZ
s jednorázovou náhradou za omezení
vlastnického práva Kč 5.000,- + DPH
dle platných předpisů a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Č. 9/31/2018 Smlouvu s firmou Vendula Kyščiaková na nákup 3 autobusových
čekáren, TYP/2 UZ 150x300, kombinace dřevo, sklo za cenu Kč 279.909,s DPH a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Č. 10/31/2018 Smlouvu se společností ICT plus, s. r. o., - na zřízení služby
pověřence na ochranu osobních údajů,
povinné od 25.5.2018, kdy nabývá účin-

nosti zákon o GDPR za Kč 1.210,- včetně
DPH, /stejná částka i pro zřízení v PO/,
smlouva účinná do 31.12.2018. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Č. 11/31/2018 Dodatek k Licenční
smlouvě o poskytnutí uživatelských práv
k modulárnímu počítačovému programu MUNIS s licenčním číslem 90992 ve věci osobních údajů a jejich zveřejnění a pověřuje starostku podpisem.
Č. 12/31/2018 Dodatek ke Smlouvě
o technické podpoře pro uživatele síťových instalací IS MUNIS pro města
a obce do 3000 obyvatel - ceník přílohou smlouvy – varianta LB a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
Č. 13/31/2018 Smlouvu s firmou DABONA s. r. o. za zajištění výběrového
řízení na dodavatele projektu „Pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Lukavice“ za cenu Kč 27.000,- bez DPH
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Č. 14/31/2018 Záměr prodeje automobilové cisternové stříkačky značky
a typu Š 706, ASC 25 – RTHP, r. z. RK
13-40 za cenu Kč 30.000,-.
Č. 15/31/2018 SOD s osvědčeným
zhotovitelem p. Stanislavem Šabatou na
následnou péči a dosadbu dřevin pro
rok 2018 ve výši Kč 134.606,10 na akci
„Realizace projektu ekologické stability
v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a Kvasiny“ a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Č. 16/31/2018 ZO schvaluje žádost
o byt 2+kk p. Dominika Zahradníka.
Č. 17/31/2018 RO č. 3
III. neschvaluje
IV. pověřuje
Č. 3/31/2018 Starostku obce podpisem
Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti – Rekonstrukce MVN na parcele
263/1.
Č. 4/31/2018 Starostku obce podpisem
ZPRAVODAJ 2/2018
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Veřejnoprávní smlouvy pro TJ Sokol
Lukavice, z. s., jejímž účelem je čerpání
neinvestiční podpory z rozpočtu obce
na sportovní činnosti pro děti, kulturní
činnosti a nákup potřeb a služeb na XVI.
Všesokolský slet ve výši Kč 45.000,-.
Č. 5/31/2018 Starostku obce podpisem
Veřejnoprávní smlouvy na základě žádosti SH ČMS - SDH Lukavice na neinvestiční přidělení dotace z rozpočtu
obce Lukavice ve výši Kč 30.000,- na
podporu činnosti mladých hasičů, jejich věcné vybavení a pořádání výletů.
Č. 6/31/2018 Starostku obce podpisem
Veřejnoprávní smlouvy na čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lukavice ve výši Kč 30.000,- na podporu pořádání společenských a kulturních akcí
MS Lukavice pro dospělé a děti.
Č. 7/31/2018 Starostku obce podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-2017100/VB/2, Lukavice, p. č. 442/2, Drašnar – úprava DS,
kNN s firmou ČEZ s jednorázovou náhradou za omezení vlastnického práva
Kč 5.000,- + DPH dle platných předpisů.
Č. 8/31/2018 Starostku obce podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-2009789/VB/2, Lukavice, p. č. 440/2, Hykyš – přípojka kNN
s firmou ČEZ s jednorázovou náhradou za omezení vlastnického práva Kč
5.000,- + DPH dle platných předpisů.
Č. 9/31/2018 Starostku obce podpisem
Smlouy s firmou Vendula Kyščiaková na
nákup 3 autobusových čekáren, TYP/2
UZ 150x300, kombinace dřevo, sklo za
cenu Kč 279.909,- s DPH.
Č. 10/31/2018 Starostku obce podpisem Smlouvy se společností ICT plus,
s. r. o., - na zřízení služby pověřence na
ochranu osobních údajů, povinné od
25.5.2018, kdy nabývá účinnosti zákon
o GDPR za Kč 1.210,- včetně DPH, /
6
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stejná částka i pro zřízení v PO/, smlouva účinná do 31.12.2018.
Č. 11/31/2018 Starostku obce podpisem Dodatku k Licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS
s licenčním číslem 90992 - ve věci osobních údajů a jejich zveřejnění.
Č. 12/31/2018 Starostku obce podpisem Dodatku ke Smlouvě o technické
podpoře pro uživatele síťových instalací IS MUNIS pro města a obce do
3000 obyvatel - ceník přílohou smlouvy
– varianta LB.
Č. 13/31/2018 Starostku obce podpisem Smlouvy s firmou DABONA s. r. o.
za zajištění výběrového řízení na dodavatele projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lukavice“ za
cenu Kč 27.000,- bez DPH.
Č. 15/31/2018 Starostku obce podpisem SOD s osvědčeným zhotovitelem p.
Stanislavem Šabatou na následnou péči
a dosadbu dřevin pro rok 2018 ve výši
Kč 134.606,10 na akci „Realizace projektu ekologické stability v k. ú. Lukavice
u Rychnova nad Kněžnou a Kvasiny“.
V. ukládá
Usnesení č. 31 bylo schváleno.

Obec Lukavice

Mateřské centrum a knihovna Lukavice

Otevírací doba: úterý 9.00 – 11.00 hod. • sudý čtvrtek 16.00 – 18.00 hod.
Otevírací doba červenec – srpen:
po předem domluveném termínu (737 408 586)
Co je u nás nového…
Bazárek dětského oblečení

V březnu jsme s maminkami pořádaly
další bazárek dětského oblečení, hraček
a ostatních potřeb pro děti. Na prodej
nechyběly ani kočárky, postýlky, jídelní židličky… Na těchto našich bazárcích lze koupit oblečení pro děti od narození až do školního věku.
Výlet k Ivanskému jezeru

lezený slepýš.  Po vydatném obědě
v restauraci v RK se děti vydováděly na
dětském hřišti. Výlet jsme zakončily
zmrzlinou a kaf íčkem v Ještěticích, kde
si děti ještě mohly pohrát. Výlet se vydařil, účast 6 maminek a 9 dětí, počasí
super.
Dětský den

V květnu jsme s maminkami a dětmi
podnikly výlet k Ivanskému jezeru. Sjely jsme se auty u koupaliště a dál pokračovaly různými způsoby – maminky
pěšky, menší děti v kočárcích, větší děti
na odrážedlech a kolech. Cestou jsme
se zastavily prohlédnout si Libušinku
- pramen a dětský potůčkový ráj. Na
potůčku, vycházejícím z pramene, jsou
instalované mlýnky, malé přístaviště
s vyřezanými lodičkami a jezírko s umělými lekníny. Kolem pramene jsou pak
rozesety drobné stavby pro lesní skřítky.
U Ivanského jezera jsme si udělaly malý
piknik, s dětmi jsme nakrmily kačeny
a ryby, největší atrakcí byl pro děti na-

Na konci května se pro děti a jejich rodiče konal dětský den na místním hřišti.
Mimo suprového občerstvení (zmrzlina, párek v rohlíku, grilovaná kuřátka…)
nás potěšil svou návštěvou kouzelník
Carlo, který měl pro děti připravené
představení (pohádka s kouzelnickými
kousky, z balonků vytvářel dětem různá zvířátka, meče…). Děti měly možnost absolvovat ,,Cestu za pokladem“,
během této cesty musely plnit různé
úkoly a na závěr vyluštit šifru, která jim
pomohla najít poklad. Poklad děti našly
a měly z něho velkou radost. 
Klára Rašínová
Kontaktní telefon: 737 408 586
ZPRAVODAJ 2/2018
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Z lukavické kroniky
Ještě jednou vzpomeneme na 100. výročí od osvobození a konce 1. světové války.
Boje o uvolnění Přemyšlu.
24. února 1915 přešla II.armáda BöhmErmolliho k útoku proti Rusům, aby se
odlehčilo obleženým rakouským vojskům
v Přemyšlu. Armádní velitelství bylo
v Užhorodě a nemělo žádné přímé spojení s útočícími vojsky na hřebenu Karpat.
Proto tento velký plánovaný útok zůstal
stát a na mnohých místech přešli Rusové
do protiútoku a zatlačili rakouská vojska
zpět do původních pozic. Za těchto okolností se musela pevnost Přemyšl ponechati osudu a bylo nařízeno dne 9.března
dosažené linie za každých okolností držeti
a zakopati se. Tak jsme se dostali do starých pozic nedaleko Lupkova. Za poslední
14 dnů jsme měli 1 mrtvého, 7 raněných a
5 nezvěstných. Jako nemocní odešli – rytmistr Příhoda již po třetí a nadporučík
hrabě Pavlovský, velitel naší druhé čety.
Kolik odešlo vojáků, jsem nemohl prozatím zjistit, neboť mnozí byli ve vesnici, jako
třeba Řídký, že mu shořely boty, bylo pro
něho velkým dobrodiním, neboť si seděl ve
vesnici v teple na peci a nás honili Rusové po 14 dnů s kopce na kopec a všechny
útrapy s tím spojené jsme měli navíc.
11. března dostalo naše vrchní velení další úder. V časných ranních hodinách tohoto dne obešli Rusové 11.písecký pluk, který
byl po pravé straně naší divize na výšině
„Dolky“607 m nad mořem a celý jej bez
vydání jedné rány zajali. Zůstala po nich
1500m široká mezera a vzadu plukovní
velitelství s hudbou. Takové vzniklé široké
mezery se těžko vyplňovaly, neboť někdy
nebylo čím.
Kdyby Rusové pružněji postupovali a nezůstali na každém dobitém návrší stát,
mohla být válka skončena o několik roků
dříve.
K tomu poznamenávám, že říšským Němcům se zdál rakouský postup v Karpatech
8
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pomalý a zdlouhavý, a tak začlenili několik svých divizí mezi rakouské jednotky,
aby mohli zatlačit Rusy z Karpat. Tady
Němci poznali, že větší nepřítel, než Rusové je sama příroda, která se na každém
kroku stavěla do cesty a musela být s velkou námahou zdolávána. Tak nedostatečné zásobování, pro velkou vzdálenost,
špatný odsun a přísun, špatné bydlení
a jiné nevýhody. V bojovém terénu svízelná doprava děl a střeliva v zasněženém
prostoru do kopců, kde koně byli bezmocní a museli vypomoci zase lidé. A když se
jejich pozice často střídaly, mnoho děl zůstalo v rukou nepřítele.
13. března byl náš oddíl u Lupkova přehlédnut divizním velitelem a přitom bylo
zjištěno, že boje schopných mužů má oddíl
pouze 37, to znamená 37 pušek (karabin)
a v důsledku toho jsme měli býti ze zákopů
odvoláni a posláni do Zubenska, kde jsme
se měli sejít s ostatními oddíly a čekat na
další rozkazy.
Ústup našich vojsk na hřeben Karpat.
Po 16-ti denním zápolení stála naše 29.divize tam, odkud 27.února přešla k útoku.
Po pádu Přemyšlu chtěl ruský vrchní velitel Nikolaj Nikolajevič nekonečnou válku v Karpatech, kde Rusové ztratili asi
1 000 000 vojáků, ukončit. Proto stahoval
stále větší síly do prostoru Lupkov – Baligrod a odtamtud byly rakouské armády
tlačeny na jih a museli kopec za kopcem
přenechati Rusům.
Ráno 14. března jsme v Zubensku již věděli, že tam dlouho nezůstaneme, neboť
naši zase museli ustoupit a ruské dělostřelectvo již střílelo do vesnice. V jedné
chalupě nás bylo ve světnici asi 30 a možná i více, když tam vletěl granát a na peci
zabil starou ženu, která tam byla a zranil
lehce 3 vojáky a mě tříska z trámu trochu
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zranila na hlavě. Tím nárazem všechny
saze usazené na stropě spadly dolů a ve
světnici byla úplná tma, takže jsme nemohli najít ani dveře. Po ošetření jsme se
nastěhovali do jiné chalupy.
Jak neradostné bylo bydlení domorodců,
kteří svá obydlí neopustili, je velmi těžko
vypsati. Tyto vesnice za bojovou linií byly
ustavičně ostřelovány, neboť Rusové dobře věděli, že přes den je tam plno vojáků,
takže každý den byla některá chalupa
zasažena. Většinou zůstali staří lidé, aby
chránili své skrovné majetky, které nakonec stejně nezachránili a byli tak na peci
stlačeni, že nemohli ani ven za svou potřebou, což dělali uvnitř a vyhazovali oknem
ven. Rovněž kolem chalupy byl velký nepořádek, neboť tam záchody neměli a 100
chlapů v každé chalupě. Doškové střechy
byly otrhané, neboť došky odnesli vojáci
do zákopů. Čím se lidé, co tam zůstali živili, ani nevím, ale myslím, že na tom byli
mnohem hůře, než my.
Tak asi vypadaly všechny vesnice v tomto prostoru, kde se ustavičně střídal přítel

s nepřítelem. Jak radostně nás překvapila
zpráva, že se tohoto pekla zbavíme a vrátíme se přes kopec příštího dne k našim
koním.
Tažení proti Itálii
V druhé polovině října 1917 tato velká
ofenziva započala a donutila Italy, na
celém úseku k ústupu přes Soči, Tagliamento, Livenzu až na Piavu, v celkové
délce asi 120 km. 16. listopadu 1917
byly menší rakouské jednotky přepraveny
na pontonech přes řeku Piavu a získali
menší územní zisky. Těmto předsunutým
jednotkám nemohla býti poslána pomoc,
ani střelivo, které nutně požadovali, neboť italské dělostřelectvo všechny pontony
na řece rozstřílelo. V důsledku toho byly
rakouské jednotky za Piavou, velkou italskou přesilou poraženy a jen málo se jich
vrátilo zpět.
Úryvek z knihy
Paměti od p. Josefa Karáska,
zapsala kronikářka obce

Co nového v kostele
Pokračování oprav kostela a kulturní dění v kostele.
Vážení a milý přátelé kostela v Lukavici,
letošní rok je v plném proudu a zrovna
tak i dění kolem našeho kostela. V tuto
chvíli Vám již mohu sdělit, že jsme pro
IV. etapu oprav velké kostelní věže získali další finanční prostředky. Rozpočet
pro letošní rok byl stanoven na 645.000
Kč (proinvestovaná částka se může
změnit v závislosti na výši schválených dotačních prostředků a vlastního
podílu). Tato suma je však potřeba na
dokončení oprav věže. Dotace Ministerstva kultury prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností, kterou jsme

v letošním roce získali, činí částku ve
výši 200.000 Kč, dotace Královéhradeckého kraje činí částku 225.000 Kč,
zbytek bude třeba uhradit z vlastních
zdrojů, z darů a benefičních akcí pořádaných v kostele. Předmětem oprav ve
čtvrté etapě budou klempířské práce na
kopuli věže a dokončovací práce, které
bude provádět firma Beran a synové na
podzim letošního roku (předpoklad pro
začátek realizace je měsíc září až říjen,
dle dokončení prací na opravách kostela v Bělé). Věříme, že se vše podaří a
v letošním roce bude oprava velké věže
ZPRAVODAJ 2/2018
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dokončena, aby se v příštím roce mohlo
započít s opravou níže položené menší
věže sanktusové.
Ani s kulturním programem nejsme
letos pozadu. V srpnu se můžeme těšit
na pouť, dopoledne v 11 hodin se bude
konat obvyklá poutní mše svatá a odpoledne od 15 hodin divadelní soubor
z Potštejna sehraje pohádku pro děti
i dospělé s názvem „O lišce a pokladu“.
Pohádku jsme letos zařadili do odpoledního programu, protože je delší než
obvykle. Věříme, že se bude líbit malým
i velkým divákům. Na začátek října připravujeme podzimní koncert se soutěží, a to letos o domácí nakládané kyselé
okurky. V rámci konaného koncertu
nás navštíví staří dobří známí „Potulní
muzikanti“, kteří přijali pozvání a budou s námi hodnotit nejlepší domácí
nakládané okurčičky našich hospodyněk. K zakousnutí bude zajištěno uzené a chléb. Účastníky soutěže prosíme,
aby se do kostela dostavili s dostatečným předstihem, zápisným je jedna
sklenice domácích nakládaných okurek. Ochutnávka bude probíhat před
koncertem a o jeho přestávce. Nejlepší soutěžící bude po vyhodnocení odměněn. Vánoční koncert je prozatím
v jednání. Chybět nebude též tradiční
půlnoční bohoslužba slova.
Jak už bylo řečeno ohledně kulturního
programu, blíží se nám v Lukavici také
pouť. Rozmanité poutě byly běžné již
v předkřesťanských náboženstvích ve
starověku. Křesťané začali už od 4. století putovat do Palestiny na místa spojená se životem Ježíše Krista a po celé
první tisíciletí existence křesťanství se
za pouť považovala výhradně návštěva Svaté země. V průběhu středověku
počet poutních míst stoupal, poutě
se konali již i na území křesťanských
zemí, zejména v souvislosti s rostoucím
10
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kultem Panny Marie. Nejznámější byla
severoitalská Loreta. V Čechách a na
Moravě existovalo několik poutních
míst, kdy lidé putovali zejména za kultem zemského patrona. Skutečné dějiny
lidového náboženského poutnictví začínají již po husitských válkách a pokračují ve velké míře v období po třicetileté
válce. Konaly se o sobotách a nedělích
a účastnily se jich obrovské zástupy lidu.
Stavěli se různé poutní kaple, kostely,
křížové cesty, na jejich výstavbě se podílela šlechta, panovník, arcibiskup, pořádali se sbírky. Nejvíce poutních míst
bylo spojeno s mariánským kultem.
K úpadku poutí došlo za vlády Josefa
II., který přistoupil k rušení církevních
zařízení, které nesloužily k poskytování
denních duchovních služeb. K opětovnému masovému obnovení poutí došlo
až v devatenáctém století. Poutě v různých obcích se spojovaly s patronem,
kterému byl zasvěcen kostel, či se svátky
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oblíbených svatých. Nejvíce poutí se
konalo od května do října. U nás v Lukavici se pouť koná v srpnu a je spojena
se svátkem Nanebevzetí Panny Marie
(15. srpna), neboť té je již minimálně
od roku 1561 dosud zasvěcen kostel
v Lukavici.

Závěrem se omlouváme za tiskovou
chybu v minulém článku a sdělujeme,
že pravidelné mše svaté v kostele v Lukavici se konají každou lichou neděli
v 11 hodin. Jste srdečně zváni.
Kateřina Kačírková Hermanová

Myslivecký spolek Lukavice
V uplynulém období naši členové zajišťovali hned několik veřejných akcí.
V první řadě to byla Okresní chovatelská výstava trofejí zvěře ulovené v roce
2017 a jarní svod loveckých psů.
Na naší brokové střelnici proběhl veřejný závod Memoriál Miroslava Baudyše
a koncem června (měsíce myslivosti)
byl uspořádán na naší chatě Myslivecký den pro dospělé i děti.
Z běžné činnosti jsme hlavně v průběhu
sečení luk a travních porostů zajišťovali

vyhánění zvěře z těchto pozemků, kvůli
záchraně mláďat. Toto se zdařilo, čímž
škody na zvěři byly minimální.
V nastávajícím období se budeme podílet na zajišťování pouťových slavností
a rádi se zúčastníme Lukavických her.
Přeji Vám hezké prázdniny, dovolenou
a příjemné zážitky při procházkách přírodou.
S pozdravem přírodě a myslivosti zdar
se loučí za MS Lukavice Karel Kunc

Z činnosti SDH
Pro letošní rok se naši dospělí hasiči
rozhodli absolvovat 28 závodů za sezonu. Což je přesně dvojnásobek soutěží
oproti minulému roku. Trénovat útoky začali kluci hned po výroční schůzi, která se konala 13.1. Ano počasí
a venkovní teplota nebyla přímo ideální, ale „Těžko na cvičišti, lehce na bojišti“. Letos poprvé jsme měli dospěláci
soustředění, a to v Deštném v Orlických
horách 13. -15.4.
Další novinkou pro letošní sezonu je seriál Podorlické ligy. Již za sebou máme 2
soutěže této ligy a nestačíme se divit kolik věcí se liší od tradičních soutěží. Zatím neatakujeme první příčky, ale vždy
nějaké body domů přivezeme. A kro-

mě bodů, zkušenosti a ty jsou mnohem
cennější. Mimo Podorlické ligy, tradičně
jezdíme na okrskové soutěže třeba 19. 5.
jsme v Lipovce zaběhli krásný čas, klukům se útok opravdu povedl a zaběhli
s přehledem nejrychlejší čas. Bohužel
po protestech hasičů z Javornice a pochybném rozhodnutí rozhodčích nám
bylo připsáno 3. místo, a tak nadále Javornice odjíždí s prvním místem.
Dále jsme se po dvou letech zúčastnili
Okresního kola požárního sportu konaného letos v Křovicích. Pro letošní
rok byla snad rekordní účast 10 týmů
v kategorii muži, kde Lukavice měla zastoupení dvou týmů. Atmosféra, díky
vysokému počtu závodníků, byla skvělá,
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všichni jsme si to užili a podali neuvěřitelné
výkony. Závody ovládli hasiči ze Sněžného
i naši vybojovali nádherná místa, a to 3. a 5.
Máme před sebou ještě
hlavní část sezony, tak
nám držte pěsti a pokud chcete, můžete nás
jet podpořit na soutěže.
Kalendář soutěží je vyvěšený na hlavní nástěnce u obecního úřadu.
Lukáš Vongrej

Fotbalový klub Lukavice
Jarní část fotbalové sezóny v Okresním
přeboru II. třídy byl pro Sokol Lukavice nadmíru úspěšný. Z 12 odehraných
zápasů jsme pouze jednou prohráli,
a to se sousedy z Javornice, která celou
soutěž vyhrála. Náš útočník a kapitán
David Boško se stal králem střelců celého okresu. Ve dvaceti šesti zápasech
dokázal vstřelit úctyhodných 38 gólů.

Sezónu jsme tedy ukončili na čtvrtém
místě s 56 body. Pro diváky jsme otevřeli nový výčep, přímo u hřiště, který
prožil první velkou zatěžkávací zkoušku při zakončení fotbalu, které se nadmíru vydařilo a OLÉ BAR, jak jsme výčepu začali říkat, se ukázal jako dobrá
investice pro pohodlí našich fanoušků,
diváků a návštěvníků. Velký dík patří
všem, kteří nám s tímto zařízením pomohli
a pomáhají nám i s údržbou hřiště a kabin. Vyzdvihnul bych a myslím
si, že se ostatní neurazí
hlavně Vladimíra Zajíčka
st., který se jako vrchní
kropič hřišti věnuje s nekompromisní pravidelností, někdy i na úkor vyčerpání a osobních obětí.
Láďo díky.
Martin Lev,
manažer klubu
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Rozpis
zápasů
naPODZIM
PODZIM
2018
Rozpis
zápasů
JARO 2018
Rozpis
zápasů
2018
Datum
Datumaačas
čas

HOSTÉ
HOSTÉ

Výsledek
Výsledek

Hřiště
Hřiště

Deštné
v O.h.
Lukavice

Lukavicen.O.
Petrovice

-- --: --: --

Deštné
v O.h.
Lukavice

18.8.2018
31.3.201817:00
16:00sobota
sobota 217

Lukavice
Lukavice

Vamberk
"A"
Žďár
nad Orlicí

-- --: --: --

Lukavice
Lukavice

26.8.2018
7.4.201817:00
16:30neděle
sobota 318

Borohrádek
Ohnišov

Lukavice
Lukavice

-- --: --: --

Borohrádek
Ohnišov

1.9.2018 17:00
14.4.2018
17:00sobota
sobota 419

Lukavice
Lukavice

Ohnišov
Černíkovice

-- --: --: --

Lukavice
Lukavice

Lukavice
Lukavice

-- --: --: --

Kostelecká
Křivice Lhota

den
den Kolo
Kolo

11.8.2018
24.3.201817:00
15:00sobota
sobota 116

DOMÁCÍ
DOMÁCÍ

9.9.2018 17:00
Lhota "A"
21.4.2018
17:00neděle
sobota 520 Kostelecká
Křivice
15.9.2018
28.4.201817:00
17:00sobota
sobota 621

Lukavice
Lukavice

Petrovice
ZDELOV

-- --: --: --

Lukavice
Lukavice

22.9.2018
5.5.201816:30
17:00sobota
sobota 722

Žďár
n.O.
Deštné
v O.h.

Lukavice
Lukavice

-- --: --: --

Žďárvn.O.
Deštné
O.h.

29.9.2018 16:30 sobota
8
13.5.2018 16:00 neděle 23

Lukavice
Lukavice

Rychnov nad Kněžnou "B"
Kostelecká Lhota "A"

-- : --- : --

Lukavice
Lukavice

6.10.2018 16:00 sobota
9
20.5.2018 17:00 neděle 24

Křivice
Javornice "A"

13.10.2018 16:00 sobota
26.5.2018 17:00 sobota
21.10.2018 15:30 neděle
2.6.2018 17:00 sobota
28.10.2018 14:30 neděle
10.6.2018 17:00 neděle
3.11.2018 14:00 sobota

10
Lukavice
25
Lukavice
11
Černíkovice
26 Kostelec nad Orlicí "B"
12 Kostelec nad Orlicí "B"
15
Přepychy
13
Lukavice

11.11.2018 14:00 neděle

14

Uskutečnilo se …

Lukavice

Veselé odpoledne pro děti

Lukavice
Lukavice

-- : --- : --

Křivice
Javornice

Dobruška "B"
Borohrádek
Lukavice
Lukavice
Lukavice
Lukavice
Zdelov

-- : --- : --- : --- : --- : --- : --- : --

Lukavice
Lukavice
Černíkovice
Albrechtice n. Orl
Zdelov
Přepychy
Lukavice

Deštné v O.h.

-- : --

Připravuje se …

Lukavice

Obec Lukavice Vás srdečně zve
na tradiční

U POUŤ
O
K
C
I
V
A
LUK
018

.2
17. – 19. 8

bejt!!!

Přijďte po

Program se připravuje...
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Sokolové z Lukavice se zúčastnili krajských
všesokolských sletů v Hradci Králové a Pardubicích

Dne 3. 6. 2018 zahajovaly Krajský Všesokolský slet v Hradci Králové
i naše děti cvičící ve skladbě Noty.
Svou skladbu nám zacvičily i v Lukavici na tradičním dětském dnu 9. 6. 2018.

Ženy se skladbou Siluety sklidily velký potlesk nejen v Hradci Králové,
ale také 10.6.2018 v Pardubicích.
14
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

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

05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
14.07.
15.07.
21.07.
22.07.
28.07.
29.07.
04.08.
05.08.
11.08.
12.08.
18.08.
19.08.
25.08.
26.08.
01.09.
02.09.
08.09.
09.09.
15.09.
16.09.
22.09.
23.09.
28.09.
29.09.
30.09.
06.10.
07.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.

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

adresa ordinace

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

telefon

494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 623 775
734 324 600
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
608 382 500
494 381 263
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 531 955
494 515 696
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
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