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Statistika obyvatel obce
za druhé čtvrtletí roku 2022

Do obce Lukavice se ve druhém čtvrtletí
přistěhovali 4 občané, 1 osoba se
odstěhovala a s 1 spoluobčanem jsme se
rozloučili. Počet obyvatel ke konci druhého
čtvrtletí je včetně cizinců celkem 633
obyvatel.
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Obec Lukavice

Společenská kronika
Významné životní jubileum
ve druhém čtvrtletí roku 2022
oslavili tito naši spoluobčané:
JIRSOVÁ Jaroslava
MÜLLEROVÁ Hana
BARTOŠOVÁ Věra

65 let
65 let
65 let

Loučíme se s naším spoluobčanem,
který zemřel ve druhém čtvrtletí
roku 2022
duben
květen
květen

ZAJÍČKEM Františkem		

(85 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,
nové zprávy z obce k Vám přicházejí
v letním období, v době prázdnin a plánování dovolených. Naše aktivní místní spolky uspořádaly v jarních měsících
velice pěkné a úspěšné akce pro Vás
a Vaše děti, za což jim patří velký dík.
O jejich činnosti se dočtete více na
následujících stránkách.
Ani naše obec nezahálí. Od dubna
a května jsme rozšířili počet sezónních
pracovníků o 3 zaměstnance s využitím
dotací čerpaných z úřadu práce. Pracovníci se zapojili do prací na údržbě
zeleně a při úklidu veřejných prostranství a objektů obce.

Stavební práce na rekonstrukci kabin
bude provádět firma REMING, s. r. o.,
která vysoutěžila tuto zakázku za cenu
Kč 4,690.000,- bez DPH. Práce budou
probíhat od poloviny července do března příštího roku. S firmou jsme se
domluvili, že nám umožní ještě uspořádat letošní pouťové slavnosti bez velkých omezení.
Dále jsme uzavřeli smlouvu na vyhotovení studie Revitalizace kulturního
domu s firmou Atelier Tsunami za cenu
176.500,00 bez DPH. Firma je zkušená
a můžeme se těšit na 2 varianty nového uspořádání a obnovy budovy kulturního domu. Výsledek bude veřejně
představen v kulturním domě a občané
ZPRAVODAJ 2/2022
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se budou moci zapojit do rozhodování
o návrzích.
Na základě poptávky 3 firem byl
vybrán dodavatel na výměnu oken
a dveří u bývalé požární zbrojnice, a to
firma STAVONA s nabídkovou cenou
Kč 92.492,- s DPH. Opravy budou provedeny v červenci.
Obec poskytla finanční podporu
45.761,60 Kč na vybudování kanalizační šachty u bytových domů č. p. 109
a 110, které jsou v majetku SBD Průkopník. Jedná se o 50% podíl celkových
nákladů, protože do kanalizačního
vedení ústí i přečištěné vody od bytových domů v majetku obce. Práce provedla firma VASPO Vamberk. Nutná
je i rekonstrukce vedení pod silničním
tělesem, která bude provedena opět ve
spolupráci s bytovým družstvem.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém
jednání záměr směnit pozemky p. č.
2154/2 o výměře 6360 m2 v majetku
obce za části pozemků p. č. 2133, 2137,
2140, 2149, 2181/1, 2186, 2198/2, 2265,
3707, 3718 ve vlastnictví fyzické osoby
o celkové výměře 6279 m2. Obecní les
v Grimových dolech obec tímto směňuje za pozemky pod vodovodními vrty
a bude vlastnit pozemky v šíři přístupové komunikace podél rybníka až
k táboru v dolech.
Zastupitelé schválili výběr zhotovitele
stavebních prací na rybníku u Palečko4
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vých – Malá vodní nádrž na parcele č.
263/9, a to firmu ZVÁNOVEC, a. s. za
cenu 1,867.486,76 Kč bez DPH.
Firma však odmítla z kapacitních
důvodů smlouvu podepsat. Další
zúčastněnou firmou byla firma KVIS, a.
s., která se umístila na 2. místě s cenou
Kč 2,692.542,50 bez DPH. O dotaci na
tuto akci máme požádáno Ministerstvo
zemědělství a obdrželi jsme již předběžný souhlas na přidělení dotace ve
výši 1,563.085,96 Kč. O výsledku Vás
budeme informovat.
V květnu jsme se pobavili u divadelního představení Milostivá paní s výborným hereckým obsazením herců Divadelního spolku Tyl z Rychnova nad
Kněžnou a solnického Divadelního
spolku Dobrovský. Návštěvníci nebyli
zklamáni. Děkujeme za podporu akce.
Místem společenského setkávání jsou
odpoledne se zmrzlinářkou Soňou
v areálu u hřiště. Občané a návštěvníci se zde setkávají při lahodném ochlazení, kávě, langoších i dalších připravených pochoutkách. Vše je výtečné.
Pokud jste tam ještě někdo nebyl, spěchejte, než skončí léto.
Další akcí pro veřejnost je každoroční Lukavická pouť, která letos vychází
na víkend od 19. do 21. srpna. Pozvali jsme rodiny Pazderových a Chaloupkových s jejich pouťovými atrakcemi.
Pouti se účastní všechny spolky. Sobot-

Obec Lukavice

Divadelní představení Milostivá paní

ní program je tradičně připraven pod
záštitou TJ Sokola. Neděli pak oživí
v pořadí již 3. sraz historických motocyklů a techniky, menší jarmark, program v kostele a doprovodný program
pro děti a dospělé na hřišti.
Občerstvení po celý den zajišťují hasiči a myslivci, nebude chybět zmrzlina od Soni. Každý z Vás si najde určitě něco zajímavého. Těšíme se na Vás.
Na závěr přeji Vám všem, milí občané a přátelé obce, pěkné léto strávené
podle Vašich představ.
Eva Martinů,
starostka
Ocenění pro Petra Paculu, více na str. 25
ZPRAVODAJ 2/2022
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Informace, oznámení
Hospodaření obce za rok 2021 skončilo přebytkem
V roce 2021 ukončila obec své rozpočtové hospodaření přebytkem ve
výši 4 557 tis. Kč, čímž se po jednom
roce opět vrátila k dříve platícímu trendu přebytkových výsledků hospodaření. Ve vztahu k loňskému hospodaření obce lze zjednodušeně říci, že obec
získala na straně příjmů výrazně více
peněz, než jich na straně výdajů vynaložila. Celkové příjmy dosáhly hodnoty
13 575 tis. Kč a celkové výdaje dosáhly
hodnoty 9 017 tis. Kč.
Jedním
důvodem
přebytkového
výsledku hospodaření obce je na straně
příjmů překročení očekávaného inkasa
daňových příjmů o částku 1 525 tis. Kč
oproti schválenému rozpočtu. Ostatní příjmy rozpočtu obce pak byly oproti očekávání překročeny v součtu jen
o 110 tis. Kč. Druhým a výrazně
významnějším důvodem přebytkového hospodaření je neuskutečnění plánovaných výdajů v celkovém objemu
3,4 mil Kč. Z této hodnoty pak představují neuskutečněné plánované investice částku 1,8 mil. Kč.
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Z výše uváděných skutečností by se
mohlo zdát, že obec si ve svém hospodaření v loňském roce vedla dobře.
Vezme-li se v úvahu pouze to, že se
obci podařilo dosáhnout 4,5 mil. Kč
přebytku, tak je to zcela jistě víc než
dobrý výsledek.
Při hlubším posouzení tohoto stavu je
ovšem potřeba vidět to, že obec tohoto
dobrého výsledku dosáhla z větší míry
tím, že se jí nepodařilo uskutečnit více
než čtvrtinu v rozpočtu naplánovaných
výdajů.
Tento fakt, kdy se nakonec neuskuteční to, co se do rozpočtu naplánuje,
neplatí jen ve vztahu k loňskému roku
a bohužel svědčí o tom, že obec ve
svém hospodaření nedokáže dostatečně efektivně využívat svůj finanční
potenciál pro svoji správu a rozvoj.
Jiří Burket, bývalý člen zastupitelstva
a předseda finančního výboru

Obec Lukavice

Ukončení platnosti bankovek
Dne 30. června 2022 skončila platnost starších vzorů bankovek minimálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500
Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až
1999.
Až do konce června 2024 bude možné
neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech bank. Po tomto datu bude
výměna probíhat pouze na pokladnách
ČNB po neomezenou dobu.
Stahované starší vzory bankovek poznáme od těch, které
zůstávají v oběhu nejsnáze
podle šířky stříbrného pruhu –
ochranného prvku, který vertikálně označuje bankovku.

Tento proužek je u stažených bankovek úzký a jeho barva se při naklopení
nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklonění mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné
prvky.
Čerpáno z www.cnb.cz

OBEC LUKAVICE

Lukavice 190, 516 03 okr. Rychnov nad Kněžnou
V roce 2022 jsme obdrželi tyto dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje:
1) Program:

Program obnovy venkova – 22POVU1

Název projektu: Pořízení zastřešeného kovového kontejneru na plastový
odpad pro sběrné místo u č. p. 190
– bylo poskytnuto:

44.000 Kč

Obec Lukavice tímto děkuje
Královéhradeckému kraji za poskytnutí
dotace v roce 2022.

Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

ZPRAVODAJ 2/2022
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Plánovaná celková rekonstrukce kabin bude
K plánům na celkovou rekonstrukci
kabin je v tuto chvíli možné uvést, že
rekonstruovat se bude. Zastupitelstvo
obce dalo rekonstrukci zelenou svým
usnesením ze dne 25. 5. 2022, v kterém
schválilo výsledek výběrového řízení
na dodavatele staveních prací a kterým
zároveň odsouhlasilo uzavření smlouvy
o dílo, jehož předmětem bude rekonstrukce kabin.
Dodavatelem stavebních prací je společnost REMING s. r. o., přičemž celková cena těchto stavebních prací činí
5 674 900,00 Kč včetně DPH.
Dle již uzavřené smlouvy budou práce
na rekonstrukci probíhat od počátku
července 2022 do konce března 2023.
Poslední kulturně společenskou akcí
bude lukavická pouť v termínu 19. – 21.
8. 2022. Přilehlá sportoviště u fotbalového hřiště bude možno využívat po
celou dobu rekonstrukce.
Jak již bylo dříve uvedeno, celková
rekonstrukce kabin bude mj. zahrnovat kompletní zateplení objektu a dojde
též ke změně systému vytápění. Bude
upravena vnitřní dispozice a to tak, že
šatny hráčů včetně jejich hygienického
zařízení budou v prvním patře a společenská místnost bude naopak v přízemí. Přízemí, které bude nově celé určeno pro veřejnost, pak bude kompletně
bezbariérové.
8
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Oproti stávajícímu stavu dojde
k významnému posílení kapacity hygienických zařízení v přízemí, která budou
sloužit jak sportovní, tak příchozí
veřejnosti. V rámci rekonstrukce bude
přístavbou k objektu vybudován nový
sklad sportovního náčiní.
Celkové rozpočtované náklady na
rekonstrukci kabin jsou dle poslední
aktualizace ve výši 6,27 mil. Kč. Jelikož
se na provedení rekonstrukce podařilo
obci získat dotaci od NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY a finanční dar
od ŠKODA AUTO (v součtu se jedná
o částku 3,53 mil. Kč), měla by se obec
finančně podílet na rekonstrukci částkou 2,74 mil. Kč, což je necelých 44 %
z celkových nákladů.
Jiří Burket

Obec Lukavice

Včasné vyřízení osobních dokladů
před letní sezónou
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz.
Nejenom do tradičně nejoblíbenější
destinace českých turistů Chorvatska,
ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí
Evropské Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz
vám navíc stačí i k cestám do dalších
států mimo Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).
Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do
5 pracovních dnů. Je však nutné počítat
se zvýšeným správním poplatkem, a to
1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do
24 hodin (u občanů mladších 15 let 500
Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u
občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše
správních poplatků za expresní vydání občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů.

Má vaše dítě občanský průkaz?
Pamatujte na to, že všechny děti musí
mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní
pas). Rodný list dítěte cestovní doklad
nenahrazuje.
Občanský průkaz mohou mít i děti
mladší 15 let. Správní poplatek za
jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho
platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
(v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Plánujete letní dovolenou mimo
Evropskou unii a nemáte platný
cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žáZPRAVODAJ 2/2022
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dosti na poslední chvíli. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte
správní poplatek 600 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání
cestovního pasu včas?
Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do

10
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24 hodin pracovního dne nebo do
5 pracovních dnů. Správní poplatek
u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000
Kč u cestovního pasu vydaného do 5
pracovních dnů (u občanů mladších 15
let 1 000 Kč).

Obec Lukavice
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Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 25. května 2022 č. 34/2021
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/34/2022 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 7/34/2022 Inventarizační zprávu za r. 2021
Č. 13/34/2022 Smlouvu s firmou ČEZ ESCO, a.s., o
sdružených dodávkách elektrické energie a plynu na
období roku 2023 a 2024
Č. 14/34/2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
Č. 16/34/2022 Vybraného uchazeče, firmu STAVONA, která provede výměnu oken a dveří u objektu bývalé hasičské zbrojnice, č. p. 151 za cenu ve výši Kč
92.492,- s DPH.
II. schvaluje
Č. 2/34/2022 Celoroční hospodaření obce Lukavice a závěrečný účet obce Lukavice za rok 2021 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Lukavice, a to bez výhrad.
Č. 3/34/2022 Účetní závěrku obce Lukavice zpracovanou k 31.12.2021 za účetní období od 1.1.2021 do
31.12.2021, 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. 4/34/2022 Výsledek hospodaření obce a hospodářské činnosti (HČ) obce za r. 2021 a dále schvaluje převod hospodářského výsledku HČ – ztráty HČ ve výši
Kč 42.700,93 a hlavní činnosti obce, zisku ve výši Kč
3,620.178,39. 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. 5/34/2022 Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou, zpracovanou k 31. 12. 2021 za účetní období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021, skládající se z Rozvahy, Výkazu zisku
a ztráty, Přílohy účetní závěrky, Protokolu o kontrole o
výsledku veřejnosprávní kontroly na místě a Inventarizační zprávy.
Č. 6/34/2022 Převod hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Lukavice, okres Rychnov nad
Kněžnou, za rok 2021 ve výši Kč 101.769,07 (z příspěvku obce) do Fondu rezerv.
Č. 8/34/2022 Výběrové řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu šaten u fotbalového hřiště
– technické zhodnocení“. ZO zároveň schvaluje smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou REMING,
s.r.o., Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČO: 47454687, za cenu 4,690.000,- bez DPH a cenou
Kč 5,674.900,- s DPH a zároveň ZO pověřuje starostku
12
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obce podpisem této smlouvy o dílo.
Č. 9/34/2022 Záměr směnit pozemky pozemků p. č.
2154/2 o výměře 6360 m2 v majetku Obce Lukavice
za části pozemků p. č. 2133, 2137, 2140, 2149, 2181/1,
2186, 2198/2, 2265, 3707, 3718 o výměře 6279 m2 ve
vlastnictví fyzické osoby s případným finančním dorovnáním. ZO zároveň schvaluje Smlouvu o budoucí
směnné smlouvě pozemků p. č. 2154/2 v majetku Obce
Lukavice za části pozemků p. č. 2133, 2137, 2140, 2149,
2181/1, 2186, 2198/2, 2265, 3707, 3718 ve vlastnictví fyzické osoby a zároveň ZO pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí.
Č. 10/34/2022 Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby
„Lukavice, parc. č. 95/3-kn“ mezi firmou ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Lukavice o zřízení distribuční soustavy na
pozemku p. č. 2300/2 ve vlastnictví manželů S. za jednorázovou náhradu ve výši Kč 2.000,- + DPH a zároveň ZO pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene.
Č. 11/34/2022 Příkazní smlouvu č. PS 2258214085
mezi obcí Lukavice a firmou Profesionálové, a.s., na dotační management projektu „Malá vodní nádrž na parcele 263/6“ za úplatu ve výši Kč 48.400,- s DPH. Zároveň ZO pověřuje starostku obce podpisem této Příkazní smlouvy.
Č. 12/34/2022 Počet členů 7 a 2 náhradníky pro volby konané ve dnech 23. a 24. září 2022 do Zastupitelstva obce Lukavice.
Č. 15/34/2022 Cenovou nabídku na zhotovení studie na revitalizaci Kulturního domu od firmy ATELIER
TSUNAMI, s.r.o., Gorkého 17, 602 00 Brno ve výši
Kč 213.565,00. ZO pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem.
Č. 17/34/2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22POVU1-0092
na realizaci projektu „Pořízení zastřešeného kovového
kontejneru na plastový odpad pro sběrné místo u obecního úřadu“ ve výši Kč 44.000,- a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Č. 18/34/2022 Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2022 o poskytnutí dotace ve výši Kč 45.761,60 pro Stavební bytové družstvo Průkopník Rychnov nad Kněžnou jako
50% podíl na vybudování kanalizační šachty z bytových
domů č. p. 109 a 110. Zároveň ZO pověřuje starostku
obce k podpisu této Veřejnoprávní smlouvy č. 8/2022.
Č. 19/34/2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022, kde došlo k úpravě v příjmové části rozpočtu o Kč 74.326,06
Kč a ve výdajové části rozpočtu o Kč 2,173.622,66.

Obec Lukavice

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 28. června 2022 č. 35/2022
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/35/2022 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání
Č. 4/35/2022 Rozhodnutí Královéhradeckého kraje o
poskytnutí příspěvku ve výši Kč 12.279,- pro obec Lukavice za účelem ochrany – asanace jehličnatého dříví odkorněním
Č. 9/35/2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022
Č. 10/35/2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022
II. schvaluje
Č. 2/35/2022 Výběrové řízení na stavební práce s názvem „Malá vodní nádrž na parcele 263/9 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou“. ZO zároveň schvaluje smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou ZVÁNOVEC, a.s., Rudolfovská tř. 597, České Budějovice, za
cenu 1,867.486,76 bez DPH a zároveň ZO pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy o dílo.
Č. 3/35/2022 Příkazní smlouvu mezi Obcí Lukavice a firmou IRBOS, s. r. o., na technický dozor investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce objektu šaten u fotbalového hřiště – technické
zhodnocení“ za úplatu ve výši Kč 250.470,- s DPH. Zároveň ZO pověřuje starostku obce podpisem této Příkazní smlouvy.
Č. 5/35/2022 Žádost paní P. Ch. pro zařazení do pořadníku o přidělení obecního bytu 2+kk.
Č. 6/35/2022 Rozhodnutí č. 12104004880 o poskytnu-

tí finančních prostředků ve výši Kč 208.400,- ze SFŽP
ČR jako 100 % podíl dotace na výsadbu 70 ks ovocných
stromů v obci Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto Rozhodnutí č.
12104004880.
Č. 7/35/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
0703.1.16 mezi obcí Lukavice a firmou VODA CZ SERVICE, s.r.o., jehož předmětem je navýšení ceny za vyhotovení výkazů z 9.000,- Kč na 11.400,- a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto Dodatku č. 1.
Č. 8c/35/2022 Odložit projednávaný bod (Omezení
dopravy na Přičnici) a zjistit, do kdy se musí obec vyjádřit k podaným připomínkám, současně obec požádá
o právní radu ohledně možnosti, jak omezit dopravu na
účelové komunikaci „Příčnice“ a na 12.7.2022 obec svolá mimořádné veřejné zasedání, kde se tento bod projedná.
III. neschvaluje
Č. 8a/35/2022 Odsouhlasit rozpracovanou Veřejnou
vyhlášku k Návrhu opatření obecné povahy ve věci
umístění dopravního značení na účelové komunikaci
„Příčnice“ v k. ú. Lukavice.
Č. 8b/35/2022 Zpět vzetí rozpracované Veřejné vyhlášky k Návrhu opatření obecné povahy ve věci umístění dopravního značení na účelové komunikaci „Příčnice“ v k. ú. Lukavice a hledat další řešení pro optimální
vyhovění občanům obce Lukavice.

I takto ukládají někteří lidé
v katastru obce odpady ...
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Mateřské centrum Lukaváček
Milí příznivci mateřského centra, přináším vám ohlédnutí za posledními
třemi měsíci.

V dubnu si děti nazdobily kraslice lepením ovesných vloček a stužek a odnesly si je na špejli jako ozdobu do květináče. V květnu jsme se vypravili na procházku k Ivanskému jezeru – pěsky, na
odrážedlech a někdo se kousek i nesl.
J Cestou jsme poznávali jarní rostliny
a u sochy vodníka jsme se posilnili medovníkem.
Druhý letní den jsme podnikli výpravu do Grimových dolů k rybníku, kde
jsme si opekli špekáčky. Děti malovaly zpočátku na kamínky, pak ale zjistily,
že se mnohem lépe maluje na papírové
tácky. Někteří si tak domů donesli abstraktní malby i s rámečkem.
Děkuji všem maminkám, které s dětmi
navštěvovaly mateřské centrum v pondělí dopoledne, nebo se zúčastnily
výletů.
14
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Byl to příjemně strávený čas. Protože František bude od září navštěvovat
mateřskou školu, předávám štafetu dál.
Pokud jste na mateřské dovolené (nebo
třeba už v důchodu) a chcete se ujmout
provozu dopoledního mateřského centra, prosím kontaktujte paní knihovnici
Pavlínu Janouškovou.
Přeji krásné letní dny.
Adriana Bažantová

Obec Lukavice

OBECNÍ KNIHOVNA
LUKAVICE
v 2.patře Kulturního domu čp.163

Prázdninový provoz:
14.července 16-17h,
28.července 15:30-17:30,
18.srpna 15:30-17:30.

v tomto čase je otevřena i herna pro děti

Od září 2022 hledáme někoho,
kdo by se ujal činnosti Lukaváčku.
Vedení aktivit v herně pro děti i mimo ni.
Primárně pro rodiče a předškolkové děti.
Kontakt:
Pavlína Janoušková, 603 422 249, lukavickaknihovna@email.cz
Facebook: Knihovna a mateřské centrum Lukavice

ZPRAVODAJ 2/2022
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Lukavická kronika

Již jenom vzpomínka na Kovodružstvo, kde nalezla spousta lidí z okolí
své zaměstnání
26. 9. 1945 – na schůzi v Rychnově nad
Kněžnou, v Hotelu Labuť bylo založeno
Kovodružstvo v Lipovce.
Zakládající členové byli živnostníci
z oboru kovů, počet členů 23.
Byl přijat název: Kovodružstvo zámečnictví a příbuzných živností.
Prvním předsedou byl zvolen p. Karel
Kopecký – zámečník z Rychnova
– místopředsedou: pan Karel Dolana,
zámečník z Kostelce n. Orlicí
– členy představenstva: p. Augustin Hejčl, zámečník z Rychnova, p. František
Bárta, výrobce hasicích přístrojů z Javornice a pan František Látr, zámečník
z Vamberka.

Zakladatelem byl
Augustin Hejčl
v roce 1938 strojírna
u hlavní silnice
z Rychnova
na Solnici.

16
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Výroba mlátiček, samovázací lisy, šrotovníky a okr. pily, později se vyráběly
i výtahy do činžovních domů.
Na mimořádné valné hromadě dne 5. 8.
1950 přijalo družstvo vlivem politického
vývoje Stanovy lidového družstva kovozpracujícího. Řídícím článkem se stal
provoz v Lipovce. V tomto roce tvořilo
výrobní základnu Kovodružstva 5 provozoven s 30 pracovníky.
V Lipovce se vyráběly pásové pily, vázací
lisy a poskytovaly se zámečnické práce,
v Týništi n. Orl. se vyráběly kompresory, v Kostelci n. Orl. se opravovala jízdní
kola a vyráběly dětské sedačky na kola,
ve Slatině n. Zdob. se opravovaly zemědělské stroje a vyráběly pařáky, v Přestavlkách se poskytovaly vodoinstalační
služby a zámečnické práce.
Během roku 1951 došlo k dalšímu vývoji, přibyly provozovny na měřící přístroje
v Týništi n.Orl., výroba kočárků v Kvasinách a výroba cukrářských strojů ve
Vamberku. Ve stejném roce přibylo dalších 9 provozoven, mezi nimi v Dolním
Lánově, v Doudlebách a Křivicích.
V roce 1957 byla vybudována slévárna
na šedé litiny, v roce 1958 uvedena do
provozu (první odpich).
V roce 1960 došlo ke sloučení s družstvem Dřevostroj v Častolovicích.

Obec Lukavice

V roce 1963 byly hlavní tyto činnosti:
výroba elektrických ohradníků pastvin,
dřevoobráběcích strojů, jejichž část byla
dodávána na export, drobné výrobky
– především pro zemědělství.
Služby pro obyvatele - strojní zámečnictví, klempířství, instalatérství a opravy
plynových spotřebičů.
V roce 1964 byla překonána tíživá situace - jednak ve 2. pol. 1963 zastavena výroba el. ohradníků, nepříznivě se rovněž projevila i cenová opatření, hlavně
u odlitků šedé litiny. Ztráta byla půl milionu korun. K zabezpečení optimálního
a koncepčního rozvoje pomohlo zpracování a realizování dlouhodobého plánu rozvoje na léta 1965-1970. Jeho nedílnou součástí byla rovněž potřebná investiční výstavba ve vlastní režii. V první
etapě byly posíleny klíčové provozovny.
Slévárna se rozšířila o další 3 pole, což
znamenalo další zvýšení kapacity vybudování nové strojírny a prostorů pro
správu družstva.

Rozvoj v páté pětiletce
Zavedení nového druhu služeb pro obyvatelstvo - autoopravárenství.
Ve vlastní režii, za pomocí státních dotací byla vybudována během 20-ti měsíců nová, moderně zařízená autoopravna
a uvedena do provozu v roce 1974.
Kovodružstvo se rozrůstalo z počátečních 23 pracovníků, vzrostl počet v roce
1957 na 292, v roce 1970 na 375 a v roce
1977 překročil stav 400 členů.
V rámci pomoci strojírenství družstvo
převzalo výrobu armaturních dvířek od
národního podniku Slovenská armaturka Myjava, dále zednické nářadí z družstva Elekron-Polná.
Plánovaný růst výroby zboží v letech
1970-1980 je 154 % při růstu pracovníků na 115 %.
V roce 2007 bylo KDR rozděleno, část
si odkoupil Matrix a.s., Třebešov čp. 1
a slévárna patřila pod Strojírnu a slévárnu Třebechovice p. O. - TSS, spol.s. r. o.
1. 2. 2009 – byla slévárna dána na prodej
a zbytek zaměstnanců jezdil pracovat do
Třebechovic.
V roce 2012 se vyklízela slévárna.
17. 4. 2016 – se boural komín u bývalého
KDR již novým majitelem Invest Company CZ s.r.o., Ještětice.
Zapsala z kroniky Lipovka
Škrabáková Stanislava, kronikářka
ZPRAVODAJ 2/2022
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O ampreclích aneb zachráněná Lukavická pouť
(článek z Rychnovského zpravodaje – 1. 7. 1999)
Bylo to, či nebylo to dávno, aby to většina dnešních lidiček mohla pamatovat, ale
stalo se to v čase, kdy se tenkrát mlelo ještě obilí v rychnovském Trávnickém mlýnu, nad nímž teprve začínala pracovat cihelna. Také Podkostelní mlýn už dosluhoval soukenické valše a nemlel, ani další, proti proudu Kněžny mlýn při cestě do
„Prajska“, nebo mlýn blíže „třech svatých“
v Habrové a ještě nad ním zkraje Lukavice si společně stěžovaly na suchý rok, malou úrodu obilí a pak opět na sucho s nedostatkem vody… Tenkrát každý pekař, cukrář, perníkář, či celetník si mohl vybírat,
kde nejlépe a nejlevněji mouku nakoupit,
vždyť na každém větším potoku klapalo
několik mlýnů a každý pan otec nebo stárek rád jim vyšel vstříc. I hospodyně měly
mouku ve větší úctě, zvláště v dobách války, kdy měla cenu i zlata. V každé pořádné
venkovské chalupě patřila k výbavě nevěsty
moučná truhla, ale stávala najednou v komoře městských domů nebo na chodbičce
v podobě almárky se zásuvkami na různý druh mouky. Se zásobou se doma muselo vždy počítat. Doplňovala se nákupem
v pytlích, nebo po menším množství u kupce, případně u pekaře.
A už jsme na počátku záhady s kouzelníkem ČASEM, který uměl proměňovat lidi,
zvířata i věci, ale… už dost! Zatím o tajemství ani muk! Jak se to opravdu stalo, ani
kdy se to stalo přesně nevíme, pouze, kde
se to „šustlo“, jak říkali naši předkové. Pokud měli pekaři a celetníci svůj cech a ctili svého patrona, bylo vše v pořádku. Ale
18
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od dob císaře Josefa II., známého pokrokáře
a reformátora, se děly věci, nad nimiž zůstal jednomu rozum stát.
Neznámo odkud přišel do města kouzelník, co jmenoval se ČAS. Podivné jméno,
ale kdopak z vás si mohl své předky vybírat. Přišel, nikdo ho nevítal, nikdo s ním
nechtěl mluvit, ani ho vzít na nocleh, natož podat něco k jídlu. Hosté nezvaní, nejsou vítáni, tak šlo skrytě od úst k ústům.
Procházel se městem, jako když někoho
hledá, nepromluvil s nikým, nepoděkoval
za pozdrav. Mnozí se před ním schovávali,
ale jeho bodavým zrakům nikdo neunikl.
Ač uměl mnoho překvapivých a podivných
kousků, byl úplně bezbranný proti žízni
a hladu. Kupci, řezníci, hospodští, když se
to doslechli, zavřeli své krámky. Ano, schovali se i pekaři, když dopekli v noci chléb
a slané i sladké pečivo. Hladového, už vysíleného kouzelníka to nesmírně popudilo
a rozhodl se, že právě těmto pomstí za
všechny ve městě. Na pozdní noc svolal
všechny čerty, rarachy a belzebuby. Jedněm nařídil nafoukat pod práh dveří všech
pekařských dílen rudý prášek, druhým na
střechách ucpat všechny jejich komíny. To,
co se stalo, bylo hrozné. Když brzo ráno zapálili pekaři oheň v pecích, kouř se vracel
zpátky, všechno zčernalo, po prášku zrudlo, těsto, kvásek, vše se zkazilo. Jenom jedna
malá sklepní dílnička v Úzké uličce blízko rynku, pekaře a zároveň cukráře Arna
Presla, nějakého Makedonce či Řeka, pohromu přežila. Komín jeho dílny čerti nenašli. Až sem našeho kouzelníka přivedla
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ženou naložili všechno pečivo na vozík a
vykročili cestou k Lukavici. Tu neděli, jako
každoročně v půli srpna se tu konala pouť
a směřovaly sem houfy lidí z okolí. Ale tentokrát nebyla před kostelem jediná bouda
s dobrotami a sladkostmi. Rychnovští pekaři a cukráři museli zůstat doma, neměli
co prodávat, nepřijeli. Kouzelník ČAS si šibalsky mnul ruce, jak jejich lakotu potrestal. Už před polednem měl náš mistr všechno pečivo doprodáno. Nezbyl ani kousíček
té sladkosti, kterou návštěvníci nazvali slovem amprecle. A tak přece byla v tom roce
zdejší pouť zachráněna.
Do zpravodaje výstřižek poskytl
Miloš Pátek

neobyčejně sladká vůně neznámého pečiva. Sotva vstoupil, nabídl mistr neznámému hostu vše, co hrdlo jeho ráčilo.
„To guttissimo – Arne Presel“ několikrát
kouzelník opakoval, pochutnávaje si na
jemných čerstvých sladkostech a při odchodu vyslovil několik nesrozumitelných
slov. Ospalý mistr se ženou Zimidou šel
spát. Kouzelník znovu svolal všechny čerty a přikázal jim do rána v té malé dílničce zadělat a upéct těsto toho druhu, které
kouzelníka zachránilo před smrtí hladem.
Brzo bylo dobrých sladkých kousků ve tvaru „brejliček nebo starých cvikrů“ už tolik,
že se ani do všech cestovních beden nevešly. Po šesté hodině ráno udivený mistr se

Myslivecký spolek

***

Vážení občané,
jaro odletělo jak chmýří z pampelišek
a je tu léto, čas dovolených, cestování
a odpočinku. Více času budeme trávit
v přírodě, ať sběrem lesních plodů, nebo
jen prostou relaxací. Proto Vás všechny
žádám o ohleduplnost ke všem tvorům
v ní žijících. Zbytečný hluk, jízda motorek a skútrů mimo vozovek, a hlavně
volně pobíhající psi, bez dozoru svého
vůdce, zvěři velmi škodí.
V jarních měsících jsme uspořádali tradiční veřejný závod na asfaltové terče,
„Memoriál Miroslava Baudyše“ a 18.6.
Myslivecký den, na naší chatě. Doufám
že všichni, kdo se zúčastnili, se příjemně pobavili a užili bohatého občerstvení.

Na 10. září opět připravujeme 1. denní
Myslivecký zájezd s mysliveckou tématikou. Zájezd je samozřejmě i pro širokou
veřejnost. Těšíme se na Vaši účast.
Určitě se setkáme i na Lukavické pouti.
Za MS Lukavice,
s přáním Myslivosti zdar Karel Kunc
ZPRAVODAJ 2/2022
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Rušný život kostela
Vážení a milí,
ráda bych touto cestou ještě jednou pogratulovala panu faráři Mariuszi Robakovi k jeho 20 letému výročí kněžské
služby. Je to i jeho osoba, díky které je
dění v našem kostele bohaté na duchovní i světské události, a ze strany pana faráře je vše plně podporováno.
V letošním roce probíhají v kostele pravidelné mše, ale oslavili jsme i troje křtiny, jednu svatbu a dvě první svatá přijímání. Naše pozvání koncertovat přijal
také Rychnovský chrámový sbor a chrámový orchestr. Díky jejich benefičnímu
vystoupení jsme měli možnost zaposlouchat se do hudby starých mistrů, ale sly-
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šet i varhany v kostele, na jejich podporu byl koncert uspořádán. Výtěžek koncertu činil 5.380 Kč. Varhany již rok můžete slyšet při běžných mších, jen od srpna do listopadu se odmlčí, neboť projdou
generální opravou.
Jistě jste také nemohli přehlédnout
blýskající se sanktusovou věžičku, která
byla ve druhé etapě dokončena k 30. 6.
2022. Nyní se chceme pokusit vrátit do
ní chybějící sanktusový zvonek formou
sbírky, kterou farnost vyhlásila.
Přeji Vám pohodové léto.
Kateřina Kačírková Hermanová

Obec Lukavice

V nadcházejícím létě Vás
již srdečně zveme na pouť
dne 21. 8. 2022.
V 11.00 hodin proběhne
slavnostní mše a v 16.00 hodin
sehraje Divadlo Kozlík loutkovou
pohádku pro děti s názvem
Vodnická.

Běžné mše probíhají každých 14 dní
v neděli v 11 hodin dopoledne.
Více informací z celé farnosti pak
naleznete na farním webu
www.farnostrk.webnode.cz v sekci
aktuality, na facebooku Farnost RK
či kostelnice.z.lukavice.

SBÍRKA NA SANKTUSOVÝ ZVONEK DO KOSTELA
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V LUKAVICI
Farnost v Rychnově nad
Kněžnou vyhlašuje sbírku na
pořízení sanktusového zvonu do kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Lukavici.
V současné době je dokončována oprava menší sanktusové věže kostela v Lukavici. V minulosti byl v této věži osazen sanktusový zvonek. Za první světové války byl,
jako mnoho jiných zvonů, zrekvírován a roztaven pro válečné účely. Nahrazen byl železným cimbálem. Chtěli bychom do věže umístit nový zvonek z dílny zvonaře Michala Votruby
z Myslkovic u Soběslavi, který v minulosti opravoval velký kostelní zvon
v Lukavici.
Zvon sanktusový by měl mít okolo 45
kg a dostal by motorový pohon s časovačem. Zvon by mohl vyzvánět poledne a klekání (18.00 hodin), v případě potřeby by mohl nahradit zvoníka

při zvonění před nedělní bohoslužbou apod.
Protože zvon bude teprve odlit, pan zvonař se nabídl, že na
zvon je možno umístit jména deseti dárců, kteří poskytli nejvyšší obnos pro tuto sbírku. Všichni dárci pak budou
se svým souhlasem, ve smyslu GDPR,
uvedeni i na pamětní tabulce v kostele.
Předpokládaný rozpočet je 225.000 Kč.
Dárci mohou přispívat na účet kostela v Lukavici vedený u Fio banky, a.s.
pod číslem 2500519983/2010 s uvedením VS 4444, do textu pro příjemce pak je vhodné uvést jméno a adresu dárce. Popřípadě je možno přispívat
i v hotovosti na Obecním úřadě v Lukavici. Rádi na vyžádání vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.
Za Vaše dary Pán Bůh zaplať
Farnost v Rychnově nad Kněžnou,
kostel v Lukavici
ZPRAVODAJ 2/2022
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Mladí hasiči
Od posledního vydání lukavického
čtvrtletníku se v našem kolektivu stala
spousta událostí. V první polovině března se uskutečnila výroční schůze, kde se
sešli bratři a sestry hasiči, aby si vyslechli, co se za poslední rok v našem sboru
událo. Na výroční schůzi se předávala
ocenění. Jedno ocenění jsme za náš sbor
chtěli na výroční schůzi udělit Soně
Rolečkové za pomoc při akcích s mladými hasiči. Bohužel se schůze nemohla účastnit a tak jsme hned další hasičák
šli předat ocenění osobně. Za veškerou
pomoc ji moc děkujeme!!

v útoku CTIF a štafetě CTIF. Po sečtení všech časů se mladší umístili na 6.
a 4. místě a starší se umístili na 5. místě.
Poslední den v dubnu po dlouhé pauze
náš sbor opět pořádal pálení čarodějnic. Pro děti byla připravena stezka po lukavickém sportovním areálu.
Po cestě musely plnit různé úkoly, jako
bylo poznávání bylin pro čarodějův lektvar, složit recept na lektvar, určit zvířecí ocásky, ulovit pavouky nebo prolézt
pavoučí sítí. Nakonec se konal lampionový průvod a opékání špekáčků.

Na začátku dubna proběhla akce čistá
Lukavice, které se mladí hasiči také
zúčastnili. Sraz byl v devět ráno, po
malém občerstvení se skupina rozdělila
na 3 části a každá šla jinou trasou a sbírala odpadky. V průběhu akce se posbíralo více jak 50 kg odpadu.

Po zdařilém prvním závodu sezóny se
starší děti rozhodly a s naší pomocí chodily trénovat dvakrát až třikrát týdně,
a to přineslo ovoce! Hned na dalších závodech v Houdkovicích si starší
odvezly bronzové medaile! V Houdkovicích samozřejmě soutěžily i naše mladší děti, které se umístily na krásném 7.
místě. Další dvě soutěže před Plamenem

První soutěž jarní části se konala v Bystrém v Orlických horách, kde se soutěží
22
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jsme navštívili pouze se staršími a to
v Lipovce a v Kostelecké Lhotě. Na obou
soutěžích se běžel požární útok a starší
v obou případech obsadili 2. místo.

nejlepší výkony ve všech disciplínách,
na nejlepší příčky to bohužel nestačilo.
I tak se ale umístily na krásném 8. místě
a my jsme na ně pyšní!!

A je to tady! Nejdůležitější soutěž sezóny. Letos jsme na celý víkend na Plamen
vyrazili do Ještětic. Kvůli velké nemocnosti jsme se zúčastnili pouze s jedním
družstvem mladších a jedním starších
dětí. Počasí nám úplně nepřálo, byla
zima a pršelo, ale to nám na výkonech
neubralo, a navíc jsme alespoň pořádně
otestovali náš nový stan!

Tímto soutěže ještě neskončily. V polovině června jsme se zúčastnili soutěže v Opočně, kde se soutěží
v požárním útoku a ve speciální opočenské štafetě. Mladší hasiči se umístili na krásném 6. místě a starším to zase
cinkalo a obsadili 2. místo.

V letošní sezóně se nám opravdu daří,
mladší se umístily na 10. místě a starší na
2. místě, a to znamená jediné! Postup na
krajské kolo hry Plamen, které se konalo
čtrnáct dnů po okresním kole na stadionu v Dobrušce a ve sportovním areálu
v Bystrém v Orlických horách. Na krajském kole se sjelo deset nejlepších týmů
z našeho kraje. I když děti předvedly své

Ještě pře tím, než jsme se před prázdninami rozloučili, jsme s pár dětmi
navštívili mistrovství ČR soutěže Plamen v Hradci Králové. V ten samý den
odpoledne náš sbor pořádal hasičský
den se zajímavým programem, jako
třeba ukázka slaňování, manipulace
v automobilem, hašení oleje a mnohé
další. S dětmi jsme si pro návštěvníky připravili ukázku požárního útoku
a útoku CITF. Hasičského dne se zúčastnila spousta návštěvníků a my jim za
jejich návštěvu děkujeme! Poslední soutěž před prázdninovou pauzou byla na
Rovni, kde jsme obsadili první místo.
Doufáme, že se nám takto bude dařit
i v příští sezóně!
Na závěr bych chtěla zmínit a poděkovat panu Kyselovi za jeho sponzorský dar
v podobě nových hadic D, které se nám
budou hodit na další soutěže. Děkujeme!
Za kolektiv mladých hasičů
Kateřina Palečková
ZPRAVODAJ 2/2022
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Hasičský sport
Sportovní tým SDH Lukavice hned
v květnu dokončil projekt ,,Nová mašina“. To znamená, že muži mají na letošní
sezonu nový stroj. To díky finanční podpoře Královehradeckého kraje, svému
přičinění a spolupráci s GrizzlyMotor.

ligy. Letos se závody budou pořádat
v sobotu 30. 7.
Sportovní tým se v nové sezoně může
chlubit novými přírůstky do týmu. Jsme
rádi, že vize držet a rozvíjet pevnou, produktivní partu, funguje.
Účast v Podorlické hasičské lize je
v letošním roce pro nás ZATÍM bez zisku
bodů. Nicméně každým závodem se náš
výkon zvyšuje a blížíme se k prokleté hranici pozic, kde se sbírají body.

V letošním roce je program velice nabitý. Předpokládaný počet soutěží, na kterých budou hasiči reprezentovat obec je
stanoven na 23.
Od května také kluci pracují na budování nové náběhové dráhy v rohu fotbalového hřiště, která má zvýšit bezpečnost
a zamezí namáhaní travnaté hrací plochy,
při pořádání závodů Podorlické hasičské

24
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I v letošním roce, jsme se přihlásili na
okresní postupové kolo v požárním sportu a s radostí vám mohu oznámit, že kluci
vybojovali opět postup do Krajského
kola. Tam se bohužel letos tolik nedařilo.

Obec Lukavice

Jak kluci sami prohlásili: „Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali.“ Nicméně nutno podotknout, že SDH Třebešov,

jako další reprezentant okresu RK, vybojoval druhé místo. Gratulujeme!
Lukáš Vongrej, tel: 737 172 480

V nejbližších dnech nás čeká:
• dokončení náběhové dráhy
• organizace závodu Podorlické hasičské ligy 30. 7.
• intenzivní tréninky a samozřejmě účast na dalších závodech:
16. 7. Noční závod Bílý Újezd
20. 8. Netradiční sportovní útok Libel
30. 7. POHL Lukavice
27. 8. POHL Vysokov
30. 7. Noční závod Tutleky
27. 8. Noční závod Dubenec
13. 8. Netradiční požární útok Bohdašín

***

Miloš Zeman předal ocenění lukavickému občanovi
Z rukou Miloše Zemana převzal ocenění za příkladnou práci lukavický
občan, pan Petr Pacula. Oceněn byl za
svou nezištnou pomoc, kterou neváhal
poskytnout řidiči havarovaného vozidla.
Dne 9. července 2017, kdy byl náhodným svědkem autonehody, holýma rukama rozbil okno havarovaného vozidla
ležícího na boku a vytáhl z něho do šoku
upadlého řidiče. Sám si při tomto odvážném počínání způsobil řezná poranění
na obou rukách.
Snad proto, že jmenovaný trpí přílišnou skromností, vyhýbal se v uplynulých letech všem vhodným příležitostem k tomu, aby mu Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice udělil své čestné uznaní jakožto poděkování za jeho záslužný
záchranářský čin. Proto se do celé věci
vložil náš Miloš Zeman a po téměř pěti

letech od oné události pana Petra Paculu konečně ocenil medailí za příkladnou
práci, a to při neveřejné slavnostní ceremonii dne 15. dubna 2022. Této akce
měli tu čest účastnit se též zástupci lukavických dobrovolných hasičů, kteří mu
za celý sbor dodatečně vyjádřili respekt
k jeho odvážnému počínání.
Za Sbor dobrovolných hasičů Lukavice
Jiří Burket
ZPRAVODAJ 2/2022
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Hasičský den v Lukavici

Dne 26. června 2022 se v přilehlém okolí
požární zbrojnice v Lukavici uskutečnil Hasičský den. Pro příchozí návštěvníky byl na nedělní odpoledne nachystán program sestavený z rozmanitých
ukázek, které měly za cíl blíže představit
jak činnost Sboru dobrovolných hasičů
Lukavice, tak i činnost Jednotky požární
ochrany Lukavice. K vidění byly mladší i starší děti navštěvující kroužek lukavických mladých hasičů, které se ukázaly při plnění svých soutěžních disciplín ze hry PLAMEN. Vedle nich se se
svou disciplínou požárního útoku předvedli reprezentanti SDH Lukavice, kteří
se v minulém roce účastnili Mistrov26

ZPRAVODAJ 2/2022

ství ČR v požárním sportu. Typickou
zásahovou činnost hasičů prezentovali členové JPO Lukavice při simulované
záchraně osoby s využitím lezecké techniky nebo členové JPO Borohrádek při
simulaci vyproštění havarovaného vozidla ze středu kruhového objezdu. Členové lukavické jednotky se dále předvedli i při ukázce výstavby velkokapacitního stanu jakožto týlového zázemí
pro společný zásah složek IZS nebo při
ukázce špatného a správného postupu
hašení hořícího oleje v domácnosti. Pro
dětské návštěvníky Hasičského dne byl
nachystán bohatý doprovodný program,
z něhož v horkém odpoledni sklidila

Obec Lukavice

největší úspěch vodní mlha a pěna. Stejný, ne-li větší ohlas zvlášť u starších dětí,
zaznamenalo stříkání vodou z hasičské
proudnice, kdy málokdo, kdo si stříkání
vyzkoušel, zůstal suchý.

bení ve sboru, kdy se významným způsobem zasloužil o rozvoj dobrovolného
hasičstva v obci a zároveň se výrazným
způsobem podílel na utváření jednotky
SDH Lukavice do její současné podoby.

Speciálním okamžikem mimo avizovaný program byl slavnostní ceremoniál
spočívající v ocenění předních členů
Sboru dobrovolných hasičů Lukavice.
Starostovi sboru, panu Vladimíru Palečkovi st., byla předána Medaile svatého
Floriána za více než padesátileté působení ve sboru, kdy se významným způsobem zasloužil o rozvoj dobrovolného
hasičstva v obci a rovněž o příznivé vnímání SDH Lukavice mezi širší veřejností i mimo obec Lukavice. Veliteli jednotky sboru, panu Vladislavu Hlavsovi, bylo
předáno Čestné uznání krajského sdružení hasičů za téměř padesátileté půso-

Upřímné poděkování za vydařené
a příjemně prožité odpoledne na Hasičském dnu v Lukavici patří především
členům SDH Lukavice a členům JPO
Lukavice – všem těm, kdo se na organizaci hasičského dne podílel anebo se
hasičského dne aktivně účastnil předvedením nějaké ukázky. Vedle toho patří
dík i JPO Borohrádek, HZS Královéhradeckého kraje a příslušníkům ze stanice
Rychnov nad Kněžnou, Obci Lukavice
a Soně Šabatové.
Za Sbor dobrovolných hasičů Lukavice
Jiří Burket

ZPRAVODAJ 2/2022
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Z činnosti TJ Sokol
Sokol Lukavice ve II. čtvrtletí 2022
uspořádal dvě zdařilé akce
Výlet do Poděbrad s plavbou
po Labi 8. 5.

na Sokolské míli byl párek v rohlíku
a za dětský den zmrzlina nebo limonáda. Při placení zmrzliny nám paní Šabatová řekla, že nám jí dává jako sponzorský dar. Moc jí za to děkujeme.

Za účasti 29 osob jsme jeli vlakem do
Poděbrad, z nádraží šli pěšky do přístaviště na Labi a lodí „Král Jiří“ absolvovali hodinovou plavbu přes zdymadlo na
soutok Labe s Cidlinou a zpět. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli lázeňský
park a odjeli vlakem domů. Počasí nám
přálo a výlet se vydařil.
Dětský den 5. 6.
Letos troch netradičně spojený s Karnevalem a také s akcí „Sokolská míle“.
Děti plnily úkoly na hřišti a za získané body si vybraly odměny. Souběžně
se běhala (chodila nebo jezdila na kole)
Sokolská míle.
Zakončením byl rej masek, který se
trochu zvrtl ve vzájemné stříkání vodou,
ale vzhledem k tomu, že bylo krásné
teplé odpoledne, tak to nebyl zase tak
velký problém. Odměnou dětí za účast
28
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Celé odpoledne nechybělo občerstvení a stánek se zmrzlinou. Tím bychom
chtěli poděkovat všem účastníkům
i členům realizačního týmu za příjemně
strávené odpoledne.
Další plánovanou akcí je tradiční lukavická pouťová zábava 20. 8. na hřišti,
na kterou všechny srdečně zveme.

Obec Lukavice

Lukavické hry se letos z důvodu přestavby kabin neuskuteční. Bude se konat pochod
okolo laviček a pořadatelství her Sokolem Lukavice se přesune na rok 2023.
Za výbor TJ Sokola Lukavice Libuše Vránová

***

Šipkový klub
Vážení přátelé a kamarádi Sokola
Lukavice.
Svoji premiérovou sezónu zakončilo i družstvo šipkařů. A můžu říct, že
úspěšně. Po rozpačitých začátcích jsme
postupně získávali na jistotě a zlepšovali hru nejen výkonnostně, ale i bodově. Nejlepší část jsme předvedli v posledních 4 zápasech, kde se nám podařilo vybojovat 4 body a v konečném zúčtování jsme obsadili krásné 8. místo se
ziskem 8 bodů. Dále jsme se zúčastnili i turnaje v Náchodě, kam jsme vyrazili sbírat zkušenosti z velkých turnajů.

V červenci nás čeká turnaj Gamlin Cup
v Chocni. Je to vůbec největší turnaj
družstev v ČR. Tak nám držte palce. 
Věřím, že v další sezóně navážeme na
závěr té minulé a budeme ve VČ kraji
důstojně reprezentovat nejen Sokol, ale
samozřejmě i obec Lukavici. Doufám, že
se nám poté bude dařit i v nově zrekonstruovaných kabinách a budeme se těšit
na vaši podporu!!
Přeji všem krásné, klidné a pohodové léto.
Za ŠK (R)Umělci Lukavice
Petr „Brendy“ Brandejs

ZPRAVODAJ 2/2022

29

Obec Lukavice

Na co se těšit

SRDEÈNÌ ZVEME

19. - 21.8.
2022
NA TRADIÈNÍ LUKAVICKOU

m
a
r
g
Pro
´

PÁTEK .8.
19
SOBOTA
roztáčíme to od 16.00

pouťové atrakce
(Chaloupkovi, Pazderovi)
občerstvení na hřiš�

.
NEDÌLE 1.8
dopolední program 2
pouťové atrakce

.
.8
0
2

dopolední program
pouťové atrakce
stánky s pouťovým zbožím
odpolední program na hřiš�
od 16.00 fotbalový zápas
Lukavice – Týniště n. Orl. „B”
TJ Sokol Lukavice

SK Týniště n. O.

X

od 10.00 jarmark
stánky s pouťovým zbožím
od 11.00 poutní mše svatá
od 20.00 taneční zábava
s hudebním doprovodem sk. ÚKAZ
hraje skupina GAMA
od 12.00 občerstvení na hřiš� po celé odpoledne
občerstvení po celé odpoledne i večer
odpolední program
od 12.30 III. sraz a výstava historických motocyklů
a techniky
od 13.00 Vystoupení skupiny historického šermu - FILII NOCTIS
od 13.30 - 15.30 Vykutálená akce nejen pro dě� - B�BBL� HOM�
od 15.30 hudební produkce – SCHŮTOVI
od 16.00 pohádka pro dě� a jejich doprovod
v podání Divadla Kozlík - Vodnická
Občerstvení na hřiš� připraví naši sokolíci, myslivci a hasiči
Po celou pouť výborná kuchyně i lahodné pivečko, koláče, zmrzlina a další laskominy.

Akce se konají za každého počasí, srdečně zvou pořadatelé.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00–13.00
datum
23. 07.
24. 07.
30. 07.
31. 07.
06. 08.
07. 08.
13. 08.
14. 08.
20. 08.
21. 08.
27. 08.
28. 08.
03. 09.
04. 09.
10. 09.
11. 09.
17. 09.
18. 09.
24. 09.
25. 09.
28. 09.
03. 09.
04. 09.
10. 09.
11. 09.
17. 09.
18. 09.
24. 09.
25. 09.
28. 09.
01. 10.
02. 10.
08. 10.
09. 10.
15. 10.
16. 10.
22. 10.
23. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.

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

adresa ordinace
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Kvasiny 145
Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou

telefon
721 460 150
494 371 088
771 155 445
494 622 114
771 155 445
494 531 955
604 878 560

U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou 604 878 560
Tyršova 515, Opočno
Kvasiny 145
Kvasiny 145
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Kvasinská 129, Solnice
Kvasiny 145
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Kvasinská 129, Solnice
Kvasiny 145
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129, Solnice,
Jana Pitry 448, Opočno
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí,
Tyršova 515, Opočno
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

777 667 353
771 155 445
771 155 445
494 323 958
602 514 715
494 621 665
737 791 333
494 515 696
737 791 333
602 152 873
771 155 445
721 200 244
721 200 244
602 514 715
494 621 665
737 791 333
494 515 696
737 791 333
602 152 873
771 155 445
721 200 244
721 200 244
494 371 110
494 515 697
602 152 873
799 545 112
494 515 695
494 515 694
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
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