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Statistika obyvatel obce
za druhé čtvrtletí roku 2020

Do obce Lukavice se ve druhém čtvrtletí
přistěhoval 1 nový občan, 8 osob se
odstěhovalo, 1 občánek se narodil a se
3 občany jsme se rozloučili. Počet obyvatel
ke konci II. čtvrtletí je včetně cizinců 603.

Expedice „Matterhorn“
2
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Společenská kronika
Významné životní jubileum
ve druhém čtvrtletí roku 2020
oslavili tito naši spoluobčané:
KOLORENČOVÁ Jana 		
VONGREJOVÁ Zdeňka
KOLORENČ Jiří 		
POHL Jan 		
KYSELA Zbyněk
MAYEROVÁ Helena		
ŠUBRTOVÁ Zdenka
ALEXANDER Vladimír		
BALOUŠKOVÁ Marie 		
NEDVÍDKOVÁ Libuše
DOBEŠOVÁ Libuše
DÍTĚ Josef 		
ŠVANDELÍK Ivan 		
JIRSOVÁ Marcela 		

80 let duben
65 let duben
90 let duben
65 let duben
65 let květen
65 let květen
65 let květen
70 let květen
65 let květen
65 let květen
80 let červen
80 let červen
75 let červen
65 let červen

Vítáme narozeného občánka
naší obce:
DRAŠNAROVÁ Aneta 		

červen

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti ve Vašem životě.

Loučíme se s našimi zemřelými
spoluobčany:
FLÉGLOVOU Marií 		
POHLEM Josefem 		
Dr. KASALEM Petrem 		

(80 let)
(79 let)
(77 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

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

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané a přátelé obce Lukavice, letošní léto – bohaté na dešťové srážky – budiž pochváleno, … říkáme
si, když si přejeme, aby se nám doplnily
zdroje pitné vody ve vrtech a studních.

I zemědělci si libují, „jen by toho sluníčka mohlo být více a pršet méně, abychom se také ohřáli“. To je však neustálý koloběh v naší přírodě, na který jsme
všichni krátcí. Nyní bychom zase chtěli,
ZPRAVODAJ 2/2020
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aby se přívaly vody udržely pouze v korytě Lukavického potoka a úrodu neponičilo krupobití.
Tráva neustále dorůstá, zaměstnanci téměř neodkládají náčiní na sekání. Pro usnadnění prací jsme zakoupili z rozpočtu obce malotraktor včetně
příslušenství za Kč 1,021.361,- od firmy
Šálek s. r. o., Prostějov, který obsluhuje
zaměstnanec obce pan Jiří Klár. Bohužel
nám nebyla přiznána dotace z Královéhradeckého kraje, o kterou jsme na konci roku žádali.
Významným rozhodnutím pro celou
obec je projednaný záměr koupě pozemků pod kulturním domem, částí fotbalového hřiště a pozemku v okolí hřbitovní zdi od vlastníka pozemků, pana
Březiny, za konečné tři miliony korun.
Tato finanční částka byla tři krát po vzájemném projednávání snižována. V současné době probíhá zaměření sítí pro
ošetření práv vstupu – služebnosti a následné vyhotovení kupní smlouvy.
Dále je realizováno zhotovení staveb veřejného osvětlení mezi domy u Coufalky
za Kč 92.112,- a veřejného osvětlení přes
Horákův kopec v hodnotě Kč 354.473,-.
Projekt veřejného osvětlení k parkovišti
u hřbitova a požární zbrojnici je připraven k žádosti o stavební povolení.
Rozpracováno je nacenění oprav havarijního stavu 8 balkónů u 20 bj. čp. 254
a 255, oprava mostku na pozemku p. č.
2285/1 (k Matějkovým) a opravy budovy
základní školy, kde je opět poškozena fasáda vnikem ptactva do zateplení. Opravy budou realizovány v letošním roce.
K setkání občanů – malých, velkých
i přátel obce vás srdečně zveme na místní hřiště, kde pro vás připravujeme program letošní lukavické pouti. Na podzim, pokud se budeme společně moci
setkat v kulturním domě, jsme přizva4
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Ani Lukavici se letošní výkyvy počasí
nevyhýbají. Obrázek z krupobití z horní
části obce 13. 6.

li Šubrtův divadelní soubor z Dobrušky
s komedií Jaromíra Břehového v úpravě
a režii Zdeňka Šímy s názvem Sborovna a Divadelní spolek Zdobničan, který
uvede hru Jaroslava Koloděje – Vrány.
Závěrem vám všem přeji pěkné léto
strávené podle vašich představ a těším
se na vás na pouti.
Eva Martinů

Poděkování hejtmana

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Obec Lukavice

Informace, oznámení
POZVÁNÍ NA TRADIČNÍ LUKAVICKOU POUŤ 15.—16. 8. 2020
Srdečně vás zveme na pouťové atrakce, jarmark, dobrou kuchyni, program pro děti i dospělé:

15. srpna 2020
16.00 hod. Přátelské fotbalové utkání Lukavice × Deštné v Orlických horách
20.00 hod. Pouťová zábava, hraje skupina DUHA MUSIC

16. srpna 2020
11.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.

Poutní Mše svatá s doprovodem skupiny ÚKAZ z Bílého Újezda
Občerstvení na hřišti po celé odpoledne
Den otevřených dveří v místní hasičské zbrojnici, pěna pro děti
Bublinová párty
Projížďky na koních pro děti
Pohádka pro děti a jejich doprovod v podání DS Javornice „O líné Róze“
Hudební produkce – SCHUTOVI
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Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 26. května 2020 č. 16/2020
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
Č. 1/16/2020
zasedání.

I. bere na vědomí
zprávu o splnění úkolů z minulého

II. schvaluje
Č. 2/16/2020 Záměr koupě pozemků:
1) pozemek st. 218/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 683 m2, kde stojí stavba občanské vybavenosti –
Kulturního domu č. p. 163,
2) pozemek p. č. 1875/1 – ostatní plocha – sportoviště
a rekreační plocha o výměře 973 m2,
3) pozemek p. č. 1301/4 – ostatní plocha – jiná plocha
(odměřeno z geometrického plánu) o výměře 1 828 m2,
kde se jedná o část břehového porostu u hřbitovní zdi,
o celkové výměře 3 484 m2 za cenu Kč 3.000.000,- bez zástavy a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
k dalšímu jednání v realizaci kupní smlouvy v případě, že
dojde k vypořádání všech břemen.
Hlasování: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7-

III. odkládá
Č.14/3/2018 Žádost p. Baškové o vyjádření k napojení k na místní vodovodní řád na další zasedání – úkol
trvá, je odvislé od zpracování postupu napojení na vodovodní řad.
IV. ukládá
Č.14/3/2018 Vyhotovit Plán činnosti vodovodu, jehož
součástí bude postup při napojení na místní vodovodní
řád – zajistí p. Vrána – úkol splněn částečně, chybí zpracovat postup pro napojení na vodovodní řad.
Přílohy:
Č. 1 – Prezenční listina
Č. 2 – Informace o konání veřejného zasedání ZO č. 16
Č. 3 – Zápis z jednání s p. Březinou ze dne 22. 5. 2020 +
situační nákres zájmových pozemků
Č. 4 – Odhadní cena pozemků na pronájem i koupi
V Lukavici dne 26. května 2020

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 9. června 2020 č. 17/2020
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/17/2020 Zprávu o splnění úkolů z minulého
zasedání.
Č. 7/17/2020 Inventarizační zprávu za r. 2019.
II. schvaluje
Č. 2/17/2020 Celoroční hospodaření Obce Lukavice
a Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2019 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukavce za rok 2019, a to bez výhrad.
Č. 3/17/2020 Účetní závěrku Obce Lukavice zpracovanou k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019, skládající se z Rozvahy, 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. 4/17/2020 Výsledek hospodaření obce a hospodářské činnosti (HČ) obce za r. 2019 a dále schvaluje převod hospodářského výsledku HČ ve výši Kč 49.865,27
a hlavní činnosti obce ve výši Kč 3,777.755,-. Jedná se
o převod z účtu 431 na účet 432. ZO schvaluje součas6

ZPRAVODAJ 2/2020

ně převod Kč 140.000,- na podúčet HČ – do Fondu obnovy vodovodu.
Č. 5/17/2020 Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou, zpracovanou k 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019, skládající se z Rozvahy, Výkazu zisku a
ztráty, Přílohy účetní závěrky, Protokolu o kontrole o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě a Inventarizační zprávy.
Č. 6/17/2020 Převod hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Lukavice, okres Rychnov nad
Kněžnou, za rok 2019 ve výši Kč 56.849,01 (z příspěvku
obce) do Fondu rezerv.
Č. 8/17/2020 Záměr obce směnit část pozemku p. č. 337
– zahrada o výměře 37 m2 a část pozemku, p. č. 2320/11
– ostatní plocha, silnice o výměře 42 m2, vyznačený v GP
č. 686-64/2019 jako pozemek, p. č. 2320/11 – zahrada o
výměře 79 m2 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou,
ve vlastnictví obce Lukavice za pozemek p. č. 2281/17 –
ostatní plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou ve vlastnictví pana Petra Baška a pověřuje starostku obce podpisem Směnné smlouvy.

Obec Lukavice

Č. 9/17/2020 Záměr obce koupit část pozemku na
p. č. 2363 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, a
to koupě 1/9 pozemku (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 136 m2 za cenu Kč 1.000,- od paní Hany
Veverkové a pověřuje starostku obce podpisem Kupní
smlouvy.
Č. 10/17/2020 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016419/VB/08 Lukavice,
p. č. 141/1, Smékal – úprava NN, kNN za jednorázovou
úhradu ve prospěch obce Kč 6.050,- s DPH a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
Č. 11/17/2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RRD12-0004
na realizaci projektu „Rozšíření řidičského oprávnění ze
skupiny „B“ na skupinu „C“ pro člena JPO III“ ve výši Kč
10.000,- a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Č. 12/17/2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0070
na realizaci projektu „Podpora obchodu s potravinami
a smíšeným zbožím v Lukavici č. p. 39“ ve výši Kč
30.000,- a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Č. 13/17/2020 Žádost pana Lubomíra Trojáka pro zařazení do pořadníku o přidělení obecního bytu 1+kk.
Č. 14/17/2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020.
Č. 15/17/2020 Smlouvu o sdružených službách na dodávku plynu na rok 2022 s firmou ČEZ ESCO, a.s. a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
III. odkládá
Č.14/3/2018 Žádost p. Baškové o vyjádření k napojení k na místní vodovodní řád na další zasedání – úkol
trvá, je odvislé od zpracování postupu napojení na vodovodní řad.
IV. ukládá
Č.14/3/2018 Vyhotovit Plán činnosti vodovodu, jehož
součástí bude postup při napojení na místní vodovodní

řád – zajistí p. Vrána – úkol splněn částečně, chybí zpracovat postup pro napojení na vodovodní řad.
Přílohy:
Č. 1 – Prezenční listina
Č. 2 – Informace o konání veřejného zasedání ZO č. 17
Č. 3 – Závěrečný účet obce se všemi přílohami a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukavice
za rok 2019
Č. 4 – Výkazy, Protokol o schválení účetní závěrky,
Výpis z usnesení ZO
Č. 5 –Podklad hlavní účetní knihy, Výpis z usnesení ZO
Č. 6 – Protokol o schvalování účetní závěrky Základní a
Mateřské školy Lukavice za r. 2019, Výpis z usnesení ZO
Č. 7 –Výpis z usnesení o převodu hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Lukavice za r. 2019
Č. 8 – Inventarizační zpráva za r. 2019
Č. 9 –Návrh směnné smlouvy
Č. 10 – Návrh kupní smlouvy na odkup části pozemku
na p. č. 2363 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
od paní Hany Veverkové
Č. 11 – Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (p. Smékal)
Č. 12 – Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 20RRD12-0004 na realizaci
projektu „Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“
na skupinu „C“ pro člena JPO III“
Č. 13 – Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0070 na realizaci
projektu „Podpora obchodu s potravinami a smíšeným
zbožím v Lukavici č. p. 39“
Č. 14 – Žádost o byt 1+kk
Č. 15 – Rozpočtové opatření č. 8/2020
Č. 16 – Návrh smlouvy s firmou ČEZ ASCO, a.s., o sdružených službách dodávky plynu na rok 2022
V Lukavici dne 9. června 2020

Z lukavické kroniky
Rok 1887

– ku konci měsíce máje mnoho napadlo
sněhu
– silným krupobitím v Horní Lukavici
před samými žněmi celá úroda zničena
– duben 1887 – začala se stavět nová
škola na místě pod starou školou a provedení od místní rady převzal stavitel z Pardubice za16 500 zl.
– 22. 5. 1887 zemřel řídící pan učitel
p. František Stránský po dlouho

trvající nemoci
– 15. 9. 1887 p. Jan Markl dosavadní
učitel v Javornici nastoupil do Lukavice
– 24. 11. 1887 ráno v 8 hodin, když byla
právě mše, vypukl oheň v hospodě
pod kostelem p. Františka Klugra
– kostel byl ve velkém nebezpečenství,
anžto vítr ku kostelnímu svahu vál, hořící
šindele na kostelní střechu metal
– kostel se podařilo obhájit tím způsobem,
ZPRAVODAJ 2/2020
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že vědra s vodou z fary se nosila a kostel se
poléval a střecha kostelní vedle věže od tesařů se prorazila a otvorem tím ruční stříkačkou p. Jos. Štěpánka z Lukavice č. d. 16
neustále polívala a žhavé uhly hasila.
Červený kříž – na zádušních polích u silnice – polní to cesty vrchem od Skuhrova
do Rychnova vedoucí, na místě tohoto časem již sešlého dřevěného kříže byl od obce
Dolní Lukavice dílem. Nákladem této obce
dobrovolnou sbírkou krásný kamenný kříž
postaven, stál 140 f.v.č.
O podstavci tohoto kříže velkou zásluhu si
získal téhož času představený obce Lukavice p. Josef Brož, rolník v Lukavici, který na své útraty dal ke kříži tomu zasadit
tři akátové stromy.
Jelikož se zástupci obce dohodli tento kříž
udržovati.

8. 9. 1895 byl tento kříž za velké účasti
slavnostně posvěcen.
Výňatek z kroniky Fary římskokatolické církve
Lukavice 1841–1949
napsala kronikářka obce

Výzva:

Prosím tímto občany v Lukavici, pokud
by měli doma nebo po rodičích či na
půdě nějaké foto ohledně Lukavice
a okolí nebo i ztracenou „KRONIKU“,
byla bych ráda, kdyby mi dali vědět a já
bych si vše opsala a ofotila a v pořádku
opět majiteli vrátila, Mohla bych doplnit
údaje, které mi v kronikách chybí.
Děkuji za pochopení a těším se
na spolupráci.
Škrabáková mobil: 739 782 905
nebo: stana.skr@seznam.cz.

Pověsti z obce Lukavice a jejího okolí
podle výběru Miloše Pátka

Bezhlaví Švédové u cesty přes Lukavici a neštěstí na ní
Naše krajina byla v třicetileté válce často dějištěm tažení vojenských jednotek a bitev. Jeden
velký oddíl Švédů přicházející ze Slezska zakopal na jednom opevněném kopci v blízkosti nynější Bukové u Velkého Uhřínova. Na východním svahu údolí Meziny nebo Kačerova je možno ještě dnes uvidět někdejší švédské opevnění
známé pod názvem „šance“.
Silnice vedoucí z Velkého Uhřínova jihozápadním směrem do Kvasin a přes Lukavici do Rychnova je postavena přes tři pahorky, které se nazývají strážními pahorky. Tam prý měly císařské oddíly zřízena stanoviště hlídek proti opevněným Švédům.
Název pahorku Šibenik vznikl od šibenice, která
zde stála v době třicetileté války, na níž Švédové
8
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věšeli špióny a různé provinilce.
Podle pověsti jezdí v šancích za temných bouřlivých nocí Švédové popravení na Šibeníku. Bez
hlavy na starých válečných koních po okolních
lesích a polích. Je nutno se jim vyhnout, jak je jen
možno, k záchraně před neštěstím pro sebe i svůj
dům.
(fond: Archív Obecního úřadu Říčky, Kronika obce,
inv. č. 111-1/1, fond: Archív obce Prorubky, Obecní
pamětní kniha obce Proruby, inv. č. 97-1/6, kn. 2466)

…
Při silnici do Lukavice v horní části Kvasin
u č. p. 31 stojí kamenný kříž se sousoším a dnes
již nečitelným nápisem na podstavci. Lidové podání traduje, že kříž byl postaven na památ-

Obec Lukavice

ku nehody. Po splašení se koní spadla z vysokého břehu do řeky stavba. Pravda je však jiná, neméně tragická.
Lesmistr panství se vracel do hájenky na Pádo-

lí a vezl matku své ženy. Pádem kočáru do řeky
se oba zabili, jenom kočímu se podařilo včas vyskočit.
Zpracoval Karel Kučera

Co nového v kostele
Kostel opět zve k návštěvě

Vážení a milí,
období pandemie koronaviru jsme
snad v naší farnosti ve zdraví přečkali
a věřme, že již bude líp, i když obezřetnosti je stále třeba. I kostel toto nemilé období přestál a mše se již můžete
účastnit v obvyklou lichou neděli v 11
hodin. Do kostela se vrátily i další kulturní aktivity.
Dne 20. června v 9.00 hodin se v kostele konala Svatohubertská troubená
mše na počest 70. výročí založení mysliveckého spolku v Lukavici. Součástí mše bylo také povýšení budoucího
člena Řádu sv. Huberta pana Jana Vrány na druhý atestační stupeň do pozice
novic. I přes nepřízeň počasí byl kostel
plný a slavnostní mše, kterou tento kostel dlouho nepamatuje, prozářila celý
jeho prostor. Řádu sv. Huberta a panu
Vránovi také patří poděkování za jejich
finanční dar kostelu ve výši 12 000 Kč.
Čas utíká, a tak už 16. srpna 2020 Vás
u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie srdečně zveme na Poutní mši
svatou, která se bude konat v 11.00 hodin dopoledne za hudebního doprovodu farní skupiny ÚKAZ z Bílého Újezdu. Odpoledne přislíbil svou účastí
Ochotnický spolek z Javornice zahrát
tradiční divadelní představení pro malé
i velké. Pohádka začíná v 15.00 hodin.
Pomalu se stalo zvykem, že na podzim
jsme pořádali koncert a soutěž o kulinářské výtvory našich hospodyněk.
S respektem ke zdraví nás všech jsme

letos zvolili změnu, a protože jsme
z důvodu nákazy nepořádali Noc kostelů, rozhodli jsme se Vám to vynahradit a dne 11. října budou probíhat komentované prohlídky zvonice s ukázkou zvonění.
V závěru roku bychom Vás rádi pozvali na tradiční adventní koncert, který se uskuteční 6. prosince 2020 a dne
24. prosince se můžete těšit na tradiční Půlnoční bohoslužbu slova. Všechny akce v kostele se samozřejmě budou
konat jen za příznivých zdravotních
podmínek v naší republice.
Jak už bylo zmíněno na jaře, opravy
kostela v letošním roce neprobíhají, připravuje se projekt na opravu sanktusové věže a střechy kostela. Žádosti o dotace budou podány na podzim. Modle-

me se tedy, aby se ve státním rozpočtu
našly finance i na opravy kulturních památek, kterou kostel v Lukavici je. Pokud vše dobře dopadne, začne se v příšZPRAVODAJ 2/2020
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tím roce opravovat menší sanktusová
věž, jejíž součástí by nakonec mohl být
i nový zvonek tzv. „sanktusník“.
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.
Těšíme se na setkání s Vámi v kostele,
a přeji Vám hezké léto a ještě hezčí
podzim.

Kateřina Kačírková Hermanová

Dětský den v ZŠ
Dětský den jsme s žáky základní školy
strávili v přírodě. Pro děti jsme si připravili stopovanou s pokladem. Sladký poklad jsme ukryli v lese u myslivecké chaty. Tam už na nás čekali myslivci
s roztopeným ohništěm. Děti si opekly
buřty a od myslivců dostaly na zpáteční
cestu bonbony.

Sluníčko nám svítilo, prožili jsme krásné dopoledne v přírodě. Děkujeme
myslivcům za pohostinnost a milou
společnost.
Za Základní školu Lukavice
Mgr. Alena Kroužková

Z činnosti MS

Myslivecký spolek Lukavice
V minulém období, z důvodu karantény, jsme neuskutečnili veřejný závod na
naší brokové střelnici „Memoriál Miroslava Baudyše“, který je přesunut na
3. října 2020.
S napětím jsme sledovali uvolňování
karantény, zda-li proběhne Myslivecký
den 20. června u myslivecké chaty, letos
s oslavou 70 let od založení mysliveckého sdružení. Myslím si, že celá tato
oslava se vydařila.
10
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Pan farář, Mariusz Jan Robak, nám posvětil pomník s reliéfem svatého Huberta, patrona myslivců.
Reliéf vytvořil a do kamene zasadil místní keramik Petr Cichy, zvaný
„CIHELKA“. Jsme mu velice vděčni za
krásné dílo, které vytvořil a tím zkrášlil nejen naši chatu, ale i okolí naší vesnice na dlouhá léta a já doufám, že snad
i na věčnost.
Ti z Vás, kteří se zúčastnili, si mohli po-

Obec Lukavice

chutnat na zvěřinovém guláši a zvěřinových plátcích i ostatním občerstvení, kterého doufám bylo dostatek. Moc děkuji všem, kteří se zúčastnili, zvlášť paní starostce za pamětní
list, upomínkovou stuhu a hodnotný
a vtipný projev.
Jedinou drobnou vadou byl déšť, který
nás doprovázel celý den, ale nic to neubralo na pohodovém průběhu oslav.
Do nastávajících prázdnin a času dovolených Vám přeji klid a odpočinek, třeba i v naší krásné přírodě.
Za MS Lukavice
„Myslivosti zdar“, přeje Karel Kunc

ZPRAVODAJ 2/2020
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Z činnosti SDH
Vážení čtenáři,
jak jste si mohli přečíst, činnost kolektivu mladých hasičů byla kvůli nařízení
vlády dočasně přerušena.
Mnozí z nás si mysleli, že do konce
prázdnin se už s dětmi neuvidíme, ale
opak je pravdou!!! Dne 29. května jsme
po důkladném vydezinfikování celé hasičárny, s pomocí dezinfekce, kterou
nám poskytla obec (za kterou moc děkujeme!!!) a poučení všech dětí o bezpečnostních návycích zorganizovali první „pokorona hasičák“. Na dětech
bylo vidět, že už se těšily na své kamarády. Také my vedoucí jsme se těšili na
děti. Sice nám zbývalo jen 6 hasičáků
do letních prázdnin, ale využili jsme je
naplno!
Hned ten první hasičák děti namalovaly obrázky s tématikou: Co dělaly během karantény. A ve zbývajícím čase
jsme společně hráli hry na přání dětí
jako je třeba schovka, vybíjená a další. Následující hasičák jsme děti rozdělily do dvou skupin a daly jim za úkol
připravit netradiční hasičskou soutěž,
aby to bylo zábavnější i vedoucí vytvořili tým a svou soutěž. Potupně jsme
s dětmi závodili ve všech třech nachystaných disciplínách. Na dalším setkání
jsme pro děti připravili výlet s postřehovou hrou. Opět jsme děti rozdělily
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do týmů a dostaly kartičky s různými
slovy, která museli najít při procházce
po Lukavici.

Jako již tradičně poslední hasičák před
prázdninami byla pro děti nachystána
malá oslava. I když počasí nepřálo i tak
děti splnily bojovku, kterou jsme si pro
ně připravili a tak za všechny jejich výkony dostaly meloun, zákusek a nakonec jsme si připili rychlými špunty.
V srpnu se s dětmi chystáme na předváděčku do bazénu v Rychnově nad
Kněžnou, při příležitosti oslavy výročí
založení bazénu.
Na stávající ale i na nové členy se budeme těšit opět první pátek v září ve
4 hodiny.
Přeji krásné léto!

Kateřina Palečková

Obec Lukavice

Z činnosti TJ Sokol
I přes složitou situaci koronavirových
opatření a jejich následného rušení se
nám podařilo na začátku června uspořádat Dětský den. Ten se v letošním
roce nesl v trochu jiném duchu, než
jsme byli zvyklí.
Abychom se neshlukovali ve velkém
počtu na hřišti, připravili jsme Dětský
den pro děti v doprovodu jejich rodičů. Sešli jsme se na místním fotbalovém hřišti, kde si děti vyzvedly mapu k
pokladu. Společně s rodiči se pak vydali na cestu k letišti a zpět, kde na ně čekalo plnění 5 úkolů a z nich museli vyluštit, kde je poklad uložen.
Tím bychom chtěli poděkovat všem
účastníkům i členům realizačního
týmu za příjemně strávené odpoledne.
Dále si Vás dovolujeme pozvat na Pouťovou zábavu, která se uskuteční 15. 8.
2020 od 20.00 hodin na místním fotbalovém hřišti.
Přejeme Vám příjemně strávené prázdniny či dovolenou.
Za výbor Sokola Lukavice
Martina Baloušková
ZPRAVODAJ 2/2020
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Expedice „Matterhorn“
Trenčianské Teplice a okolí

Pavel „Čuďas“ Ehl a Vladimir „Fufča“
Zajíček se zúčastnili lázeňského pobytu v Trenčianských Teplicích. Při toulkách v jejím krásném okolí narazili i na
vesnici Omšenie, kde se poznali s místními fotbalovými nadšenci, jako jsou
i oni. Po několika sklenkách „Spišáku“
se dohodli na uspořádání fotbalového

turnaje s naším oddílem Sokol Lukavice a okolními týmy, který by se konal
v letošním prodlouženém víkendu.
Z důvodu COVID 19 se zrušili veškeré fotbalové utkání jarní části nejen našeho Okresního přeboru, jehož jsme
účastníci, ale i všech ostatních soutěžích podobné úrovně v celé Evropě.

Proto se zrušil i tento turnaj.
Čuďas, jako prezident oddílu fotbalu a známý organizátor akcí podobného typu, však ze svého cíle nehodlal
ustoupit a uspořádal proto alespoň zájezd do jejich malebného kraje za účasti našeho „turistického pododdílu Sokol Lukavice“. Bohužel polovina členů
v tomto termínu odjeli do všem známého Chorvatska, a tak na nás zbývajících
zůstalo reprezentovat náš Sokol Lukavice v menším počtu, ne však slabším.
Reprezentativní sestava: Výše jmenovaní Čuďas a Fufča, já Tygr, Venda Zahradník, Zdenda Ehl a Fany Zajíček ho-

voří za vše. Na kolách jsme projeli okolí lázní, navštívili krásné město Trenčín
a jako hřeb zájezdu jsme uspořádali pro
mě extrémně, pro ostatní méně, náročný výstup na horu Baba (místními pro
její vzhled nazývaná Matterhorn), který
jsme nakonec všichni zdárně dokončili. Kulturní program byl pestrý a místní
restaurační zařízení jsme po večerech
hojně využívali. Celý zájezd se povedl
na výbornou a už se těšíme, co si pro
nás turistický referent Čuďas vymyslí
na příště.

14
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Účastník expedice Matterhorn
S pozdravem Martin Lev

Obec Lukavice

TJ Sokol – mládež
Vážení přátelé, dovolte mi pár vět k naší
činnosti.
Po nucené přestávce jsem v květnu se
školáky obnovil cvičení. Děti se účastnily téměř v plném počtu, ostatně jako
celý školní rok, za což jim i rodičům děkuji. V zimě jsme využili pohostinnosti
školní tělocvičny a jinak místního sportovního areálu. Náplní cvičení je celkový pohybový a koordinační rozvoj, jak
žertovně nazýváme „krocení a výcvik
malých dravců“.

ZPRAVODAJ 2/2020
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Na závěr cvičebního roku si děti vyzkoušely náročnou překážkovou dráhu, proloženou nanukovou přestávkou
a zakončenou během k ohništi a opečením buřtíků.
Přeji všem hezké a klidné prázdniny
a těším se na setkání v září.
S pozdravem
Petr „Brendy“ Brandejs

Myslivecký spolek Lukavice
Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu - Orlická komenda
Římskokatolická farnost – děkanství Rychnov nad Kněžnou – Lukavice

Uskutečněné akce

Vás tímto srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ MYSLIVECKÝ DEN
20.6.2020
u příležitosti

70letého výročí založení
Mysliveckého spolku v Lukavici

9:00
Svatohubertská troubená mše svatá v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici,
za účasti členů ŘsH
Hlavní celebrant:
pan děkan P. ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF
Doprovod provedou lesní rohy z Hradce Králové

10:30
Odhalení pamětního kamene k výročí spolku
u MS chaty Na Končinách

11:30
Brokové střelby

11:30
Hry pro děti

od 12:00
Společenské odpoledne

V průběhu celé akce zajištěno občerstvení
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Připravované akce

ROZPIS UTKÁNÍ T. J. SOKOL LUKAVICE
13. Kolo Sobota 15. 8. 2020 17:00
Lukavice - Deštné
1. Kolo
Sobota 22. 8. 2020 17:00
Dobruška "B" - Lukavice
2. Kolo
Sobota 29. 8. 2020 17:00
Lukavice - Častolovice "A"
3. Kolo
Neděle 6. 9. 2020 17:00
Albrechtice - Lukavice
4. Kolo
Sobota 12. 9. 2020 16:30
Lukavice - Petrovice
5. Kolo
Sobota 19. 9. 2020 16:00
Doudleby - Lukavice
6. Kolo
Sobota 26. 9. 2020 15:30
Lukavice - Borohrádek
7. Kolo
Neděle 4. 10. 2020 15:00
Černíkovice - Lukavice
8. Kolo
Sobota 10. 10. 2020 15:00
Lukavice - Kostelecká Lhota "A"
9. Kolo
Neděle 18. 10. 2020 14:30
Kostelec "B" - Lukavice
10. Kolo Sobota 24. 10. 2020 14:30
Lukavice - Žďár
11. Kolo Neděle 1. 11. 2020 10:30
Rychnov "B" - Lukavice
12. Kolo Sobota 7. 11. 2020 14:00
ZDELOV - Lukavice
14. Kolo Sobota 14. 11. 2020 13:30
Lukavice - Dobruška "B"
Časy domácích zápasů se mohou lišit, doporučuji sledovat plakáty před zápasy pro přesné začátky utkání.
Na zapasy zvou pořadatelé, občerstvení zajištěno.

ZPRAVODAJ 2/2020
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, nedělě, svátek 08.00–13.00
datum jméno lékaře

adresa ordinace

11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.
01.08.
02.08.
08.08.
09.08.
15.08.
16.08.
22.08.
23.08.
29.08.
30.08.
05.09.
06.09.
12.09.
13.09.
19.09.
20.09.
26.09.
27.09.
28.09.
03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.
01.11.
07.11.
08.11.

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 127 , Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 127 , Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
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MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Machková Terezie
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
ZPRAVODAJ 2/2020

telefon

721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 371 783
775 224 093
721 200 244
494 323 152
731 980 112
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 515 693
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114

Obec Lukavice

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

adresa ordinace

14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
01.01.
02.01.
03.01.

Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 127 , Opočno
Tyršova 515 , Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno

MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Rýdlová Zuzana
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana

telefon

721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
777 667 353
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112

Zmrzlina do kelímků – rozvoz
Cena 50 Kč za kelímek
Nabídka:
Vanilka – Limetka
Vanilka – Lesní jahoda
Vanilka – Čokoláda
Vanilka – Italská káva
Vanilka – Sušenka
Letní osvěžení:
Limetka + Lesní jahoda
Bezové pokušení:
Jogurt + sorbeto Černý bez

Objednávky SMS: 734 608 158
Šabatová Soňa
ZPRAVODAJ 2/2020

19

Obecní malotraktor Vega 47HP Comfort.
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Obec Lukavice
Lukavice 190 • 516 03 Lukavice
IČ: 00579301, DIČ: CZ00579301
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