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Statistika obyvatel obce
za třetí čtvrtletí roku 2021

Do obce Lukavice se ve třetím čtvrtletí
přistěhovali 2 občané, 1 občan se
odstěhoval, 1 občánek se narodil
a s 1 spoluobčanem jsme se rozloučili.
Počet obyvatel ke konci třetího čtvrtletí je
včetně cizinců celkem 625 obyvatel.
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Lukavická pouť

Obec Lukavice

Společenská kronika
65 let září
70 let září

Významné životní jubileum
ve třetím čtvrtletí roku 2021
oslavili tito naši spoluobčané:

SMÉKAL František
ŠABATOVÁ Anna

ŠKOP Oldřich
75 let červenec
MÁJIKOVÁ Alena
75 let červenec
ROLOVÁ Jaroslava
70 let červenec
MAKALOUŠ Zdeněk 70 let červenec
SVĚTELSKÝ Štěpán
65 let srpen
HAŠEK Martin
70 let srpen
ROLA Rudolf
70 let srpen
DANÍČKOVÁ Zdena 70 let září
VLASÁKOVÁ Stanislava 70 let září

Vítáme narozené občánky
naší obce:

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

DVOŘÁKOVÁ Jana

červenec

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

Loučíme se s našimi spoluobčany, kteří zemřeli ve třetím čtvrtletí roku 2021
BAŠKOVOU Olgou

(nedožitých 70 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané a přátelé obce,
opět nastala doba, kdy si můžeme společně
připomenout uplynulé tři měsíce v naší obci a
nahlédnout i do dalšího období prostřednictvím
čtvrtletníku.
Na počátku se musím s Vámi, vážení spoluobčané, podělit o příjemné poznání, které mě
velice těší, a to, že nám dorůstá mladá generace,
která se zajímá o veřejné dění, zapojuje se velmi

aktivně do spolkové, kulturní i individuální činnosti v obci. Jejich podněty a nápady jsou příjemným osvěžením naší činnosti. Proto bych naše
občany, starší 18 let, ráda zapojila i do práce zastupitelstva obce. Přesně za rok se budou konat
nové komunální volby.
Vážení mladí spoluobčané, přijměte možnost
rozhodovat o tom, jak bude naše obec vypadat
a kam se bude ubírat. Podílejte se svými podněty, nápady a znalostmi na tom, co je podle vás poZPRAVODAJ 3/2021
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třeba změnit a nově vybudovat. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, kdykoliv se můžete za
námi přijít podívat.
Na počátku července, konkrétně 8. 7., zažila naše obec noc plnou obav a starostí o děti ze
Skautského tábora Čelákovice. Tábor plnil své
poslání na louce v údolí řeky Kněžné, v Poříčí.
Vlivem prudkého větru a deště ve večerních hodinách vypadl elektrický proud a obec se ponořila do úplné tmy. Po 21. hodině jsem se dozvěděla od velitele místních hasičů – Vládi Hlavsy,
že lukavická jednotka byla vyzvána prostřednictvím KOPISu k výjezdu a záchraně osob právě
z tohoto tábora. Domluvili jsme se, že okamžitě uvolníme prostory kulturního domu, i když se
zde v tyto dny připravovala okresní výstava trofejí. Než jsem dojela ke kulturnímu domu, byla naštěstí porucha na elektrickém vedení odstraněna. S místostarostou obce Ing. Františkem Hlaváčkem jsme plochu sálu uklidili a vyčkali příjezdu JSDH s dětmi. Zasahovala i profesionální jednotka HZS KK z Rychnova nad Kněžnou, která
dětem následně zajistila lehátka z rychnovského
skladu civilní obrany. Děti, které přicházely do
kulturního domu, byly pouze v lehkém oblečení a
vesměs všechny promočené. I přes to byly všechny statečné. V prostorách kulturního domu jsme
ubytovali celkem 43 dětí a dospělých.
Vážení spoluobčané a chalupáři, touto cestou
vám všem co nejupřímněji děkuji za velmi vstřícnou pomoc, kterou jste nám nabídli pro ubytované děti. V nočních hodinách jste nedbali na své
pohodlí a po vyhlášení prosby o pomoc navozili velké množství potřebného suchého oblečení,
dek, spacích pytlů, polštářků, karimatek i plyšáků a pamlsků pro děti. V době, kdy jsem prosbu o pomoc vyhlašovala mě ani nenapadlo, že se
během krátké chvíle vytvoří doslova „fronta solidarity“ a sejde se nám takové množství pomoci. S takto vážnou situací se nesetkáváme každý
den, proto její organizování bylo i pro nás velkou
zkouškou.
Děkuji i všem hasičům za jejich profesionální
a odborný přístup. Bez jejich pomoci by přesun
celého tábora ve tmě nebyl možný. Velkou pomocí bylo připravené občerstvení z hospody od paní
Němečkové a pana Macháně. Teplý čaj děti zahřál a druhý den byla dětem poskytnuta i snídaně
a oběd. I vám za vše moc děkujeme. Nakonec vše
dobře dopadlo a děti se dostaly do večera druhého dne ke svým rodinám.
4
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Na konci července (28.7.) se nám podařilo domluvit s ochotníky Divadla D3 z Karlových Varů, kteří trávili dovolenou na Vochtánce v Potštejně, produkci pohádky O vose Marcelce na místním hřišti. Odpoledne přišla dešťová
přeháňka, děti ale se svými rodiči vydržely až do
konce. Čekání jim zpříjemnil stánek s občerstvením paní Soni.
Všichni již víte, že naše obec žije každoročně přípravami na lukavickou pouť. Všechny spolky i jednotlivci spolupracují a výsledkem je velmi
zdařilá lukavická akce. Sobota žije akcemi TJ Sokola Lukavice. Nedělní program organizuje Obec
ve spolupráci s Římskokatolickou farností, hasiči,
myslivci a dobrovolníky. Již od loňského roku je
obohacením pouti výstava historických motocyklů a vozidel. Letos se sjeli milovníci historických
strojů, a to nejen z Lukavice, ale i ze vzdálenějších míst mimo náš region. A když i počasí přeje,
vše se podaří. Připomněli jsme si zvyky a tradice
v období jara a léta v podání Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice z Potštejna, která toto vystoupení připravila ve spolupráci se Sdružením Splav
z. s. Rychnov nad Kněžnou. Na své si přišli všichni návštěvníci. Děti, které nejvíce lákaly pouťové atrakce, shlédly v kostele loutkovou pohádku
Jak šel kozlík do světa v podání Divadla Kozlík
z Hradce Králové. K tradiční pouti patří i pouťové koláče, ani letos nechyběly. A také bohaté občerstvení, o které se starali myslivci a hasiči, přispělo k příjemné náladě. I jarmark tvořil tradiční atmosféru pouti, stejně tak vynikající zmrzlina od Soni. K naší pouti již neodmyslitelně patří i venkovní hudební produkce manželů Schůtových, s nimiž jsme letošní pouť zakončili. Všem,
kteří s námi tuto akci uskutečnili patří velký dík.
V září se nám opět otevřely školy a přišli noví
prvňáci. V naší škole jsme 1. září slavnostně uvítali 4 prvňáčky i s jejich rodiči. Děti se do školy těšily a pozorně naslouchaly pokyny paní ředitelky. Přejeme všem, aby se jim dařilo a nemuseli
školní docházku přerušit. Pro školní rok 2021 –
2022 lukavickou školu navštěvuje 26 žáků a mateřskou školku 22 dětí.
Vážení spoluobčané, pro zpříjemnění podzimních dnů pro vás připravujeme další akce,
o kterých vás budeme postupně informovat. Přeji Vám všem příjemně strávené podzimní dny.
Eva Martinů, starostka

Obec Lukavice
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Informace, oznámení, usnesení
Divadelní spolek F. A. Šubert Dobruška
uvádí komedii
Jaromíra Břehového
v úpravě a režii Zdeňka Šímy

Kulturní dům Lukavice
sobota

23. října 2021 v 19 hod.
Poděkování
Vážená starostko, vážení občané obce Lukavice,
píši vám tento děkovný dopis jako vůdce tábora čelákovických skautů.
Děkuji vám, že jste nás nenechali v úzkých, když nás ve čtvrtek 8. července v 9 hodin večer zasáhla ničivá bouřka a museli jsme požádat hasiče o pomoc s evakuací. To, čeho jsme se po profesionálně odvedené práci hasičů dočkali, bylo naprosto nečekané.
Už při našem nočním příjezdu do obce bylo z rozhlasu slyšet prosby o zásobování této záchranné akce a ve chvíli, kdy jsme vycházeli do náhradních ubytovacích
prostor, setkali jsme se i v této noční hodině se zástupem lidí s náhradním oblečením, ručníky a spacáky.
Věřím, že i díky tomu si děti, místo hrůzného zážitku, budou tyto chvíle pamatovat jako dobrodružství.
Již jsme se zotavili a od neděle chystáme našim táborníkům pokračování. Tentokrát ovšem v místě se zázemím.
S neskonalou vděčností, za skautské středisko Čelákovice
vůdce tábora Jan Málek.
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UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit
vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU
DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,
je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky
za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma
nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost
ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo
hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením.
V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Více informací včetně videonávodu k bezpečnému
provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
■ u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
■ 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného

■

■

nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
■ 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo
kabelového vedení u stromů a jiných porostů,
u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu
je 1 m.
u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV
v rozsahu ochranného pásma:
■ vedení bez izolace 7 m
■ izolované vedení 2 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu
je 2 m.
u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV
do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
■ vedení bez izolace 12 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu
je 3 m.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka
může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem
vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin
splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
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Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 29. července 2021 č. 27/2021
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/27/2021 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 9/27/2021 Rozpočtové opatření č. 6 –
příjmy a výdaje ve výši 44.543,Č. 7/27/2021 Zprávu o dalším postupu v péči
o biopás a biocentra.
Č. 8/27/2021 Zprávu o projednání bodu Doprava po příčnici – byly představeny 3
návrhy dalšího postupu možného omezení dopravy na místní účelové komunikaci
„PŘÍČNICE“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zahájením jednání s odborem dopravy ORP Rychnov n. Kněžnou.
Č. 13/27/2021 Zahájení jednání s vlastníkem o nepovolené stavbě přístřešku na severní straně KD. Zastupitelstvo obce pověřuje jednáním místostarostu obce Ing. Fr.
Hlaváčka.
II. schvaluje
Č. 2/27/2021 Kupní smlouvu na prodej
pozemku p. č. 365/2 – zahrada o výměře 87
m2 odměřený GP č. 710-7/2021 z pozemku p. č. 365 – zahrada ve vlastnictví obce
Lukavice, v k. ú. Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou za cenu Kč 300,-/1 m2 pro pana
R. R. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje
starostku podpisem Kupní smlouvy.
Č. 3/27/20213 Smlouvu o dílo s firmou
HTS Group, s. r. o., na opravu 8 balkónů
u 20 b.j. za cenu Kč 290.507,52 bez DPH.
Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku
obce podpisem této smlouvy.
Č. 5/27/2021 Žádost o dotaci z programu „Podpora rozvoje členských obcí Mikroregionu Rychnovsko“ na drobnou tech8
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niku. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku obce zpracováním a podáním
žádosti.
Č. 6/27/2021 Úpravu místní komunikace
na pozemku p. č. 3776 včetně okolo rostoucí zeleně tak, aby vznikla zpevněná vozovka o minimální šířce 3 m a zeleň umožňovala průjezd vozidel HZS.
Č. 8/27/2021 Omezení dopravy na místní účelové komunikaci „PŘÍČNICE“. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku obce zahájením jednání s odborem dopravy ORP Rychnov n. Kněžnou.
Č. 10/27/2021 Rozpočtové opatření č. 7 –
příjmy a výdaje ve výši Kč 547.895,64.
Č. 11/27/2021 Žádost o byt 1+kk pro sl.
V. H. a její zařazení do pořadníku evidovaných žádostí.
III. neschvaluje
Č. 2/27/2021 Návrh pana Jiřího Burketa
o narovnání bezdůvodného obohacení
pana Roly z titulu bezúplatného užívání pozemku p. č. 365/2 o výměře 87 m2.
Č. 4/27/2021 Smlouvu o dílo s firmou
HTS Group, s. r. o., na zbudování oplocení sběrného místa na pozemku p. č. 2281/3,
2281/17 a 3808.
Č. 8/27/2021 Umístění retardérů z důvodu zpomalení dopravy na ,,Příčnici,,.
IV. odročuje
Č. 12/27/2021 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci pro JSDH III obce Lukavice na
r. 2021 z důvodu krátkého časového prostoru pro vyčíslení požadavku a celkového
zpracování návrhu.

Obec Lukavice

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 9. září 2021 č. 28/2021
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/28/2021 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 3/28/2021 Zprávu o podané žádosti na
Kč 23.400,00 z prostředků MV - HZS ČR,
prostřednictvím KK na účelovou neinvestiční dotaci pro JSDH III obce Lukavice na
odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy od HZS KK za období od 1. 8. 2020 do
31. 7. 2021.
Č. 6/28/2021 Zprávu o výsledcích jednání konaného dne 8. 9. 2021, se zástupcem
silničního odboru pověřeného Městského
úřadu v Rychnově n. Kněžnou (p. L. N.).
Č. 7/28/2021 Rozpočtové opatření č. 8
(v pravomoci starostky). Příjmy a výdaje Kč
29.063,-.
Č. 11/28/2021 Informaci o havarijním stavu vrat staré hasičské zbrojnice.
II. schvaluje
Č. 2/28/2021 Výběrové řízení na „Dodávku velkokapacitního stanu“ pro JSDH Luka-

vice a dále uzavření Smlouvy se zúčastněným uchazečem firmou GUMOTEX Coating, s. r. o., Mládežnická 3062/3a, 690 02
Břeclav, IČO: 07417659 za cenu 271.040,00
Kč bez DPH a 327.958,40 Kč s DPH.
Č. 4/28/2021 Realizaci projektu: Výsadba
ovocných stromů v obci Lukavice na pozemku p. č. 3706 – k letišti a 3724 – k myslivecké chatě. Souhlasí s 10 letou udržitelností projektu.
Č. 8/28/2021 Žádost o přidělení bytu 2+kk
sl. M. D. a její zařazení do pořadníku evidovaných žádostí.
III. neschvaluje
Č. 5/28/2021 Revokaci usnesení č.
2/27/2021 o narovnání bezdůvodného
obohacení p. R. z titulu bezúplatného užívání pozemku p. č. 365/2 o výměře 87 m2.
Č. 9/28/2021 Zaslání žádosti vlastníkovi nemovitosti č. p. 172 o legalizaci nebo
odstranění nepovolené stavby venkovního
přístřešku u severní stěny KD.
Č. 10/28/2021 Zrušení výborů, vyjma zákonem stanovených.
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Obecní knihovna
Za knihovnu bych chtěla poděkovat
za účast na bazárku dětského oblečení a z mého postu především na bazaru knih, který proběhl první říjnovou sobotu v Kulturním domě. Vzhledem k jeho úspěšnosti jsme se rozhodli jej pravidelně opakovat. Následující
by měl proběhnout na jaře. O přesném
datu jeho konání budete informováni.
Pokud máte doma knihy, které byste rádi věnovali či prodali prostřednictvím knihovny. Ráda je přijmu už teď
a na jejich osudu se domluvíme. Stále
platí maximální počet třiceti kusů na
osobu.
Předání knih si domluvte předem na
tel. 603 422 249 nebo pb.janouskova@
gmail.com.

10
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Knihovna je stále otevřena každý

ČTVRTEK 15:30–17:30

v tuto dobu je otevřeno i mateřské
centrum k volnému hraní.
Fond knížek se nám pěkně rozrůstá. Především sekce knih pro děti tentokrát dostala významné posily. Velice
děkuji dárcům za jejich příspěvek.
Sledujte nás na Facebooku: „Knihovna
a mateřské centrum Lukavice”. Najdete
zde aktuální informace o dění v knihovně a centru, tipy ke čtení a nově právě
i knihy, které máte možnost získat.
Budu se těšit na Vaši návštěvu.
Pavlína Janoušková

Obec Lukavice

Mateřské centrum
Po letních prázdninách jsme v září opět
zahájili provoz mateřského centra Lukaváček. Zavítat k nám můžete s dětmi od 0
do 7 let. Každé úterý od 9 do 11:30 se na
vás nově těší Adriana Bažantová s malým
Františkem, ve čtvrtek od 15:30 do 17:30
tu s vámi bude tradičně knihovnice Pavlína Janoušková. Přijďte si s dětmi pohrát,
zazpívat si s píšťalkou a tvořit s barvami.
V září jsme si vyzkoušeli tiskátka z brambor. 2. 11. si vyrobíme draka z barevných
papírů, 23. 11. budeme vybarvovat mandaly a 14. 12. namalujeme vánoční hvězdu přes šablonu.

O vánočních prázdninách 28. 12. rádi
přivítáme v Lukaváčku i školní děti, pro
které máme překvapení – výrobu máčených svíček ze včelího vosku.
Adriana Bažantová

Mateřské centrum je otevřeno

ÚTERÝ 9:00–11:30

ČTVRTEK 15:30–17:30

v tuto dobu je otevřena knihovna.
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Lukavická kronika – Setkání v Kounově

Dne 10. 7. 2021 jsme se po covidové odmlce sešli v Kounově již na
12. setkání rodopisců, kronikářů a archivářů z Orlicka a Náchodska.
Po přivítání promluvil pan Jiří Stach
o generálu Starkočovi.
O záhadách sousoší v Ratibořicích,
hlavně o Barunce (její ztracené hlavě
a utržené ruce) nám povídal Josef Jiránek.
Italové při osvobození Náchoda v květnu 1945, to nám pohovořili pan Sádlo
a paní Hostovská.
Zdeněk Opatrný přednesll něco o rodu
Opatrných a její historii.
Po obědě nám o zvláštnostech genealogie popovídal pan Kalivoda.
Nakonec před diskuzí byla přednáška
o rodinné kronice s Jiřím Stachem, moc
pěkně zpracovaná.

Rozešli jsme se po 14. hodině. Nakoupili si brožury, jaké kdo potřeboval ke
svému bádání a doufáme, že snad příští rok se opět sejdeme.
Setkání se zúčastnila a napsala
kronikářka Stanislava Škrabáková

Pravda o legendě
„Přestaňte myslet, čtěte Blesk!“ Tak zněl
nápis, který se před více než deseti letech, napsaný šablonou, objevil na domech v Rychnově nad Kněžnou. Já se
na Vás obracím jako na lidi z opačného
tábora, tedy těch myslících.
V lednu roku 2008 Slovákům jejich tehdejší premiér Robert Fico oznámil: „26.
ledna 1688 se narodil velký vzor mé
vlády, Juraj Jánošík.“ Poukázal tím na legendy, podle nichž to byl zbojník, který bohatým bral a chudým dával. Na to
historikové sice namítali, že Jánošík dá-
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val jen prstýnky děvčatům, ale k tomu,
že se nemohl narodit 26. ledna, když
byl pokřtěn 25. ledna, výhrady neměli.
Ty legendy sice datum Jánošíkova narození neuvádějí, ale z toho, co uvádějí, je pravdou jen to, že byl zbojníkem
narozeným v Terchové a popraveným
13. března 1713 v Liptovském svatém
Mikuláši. Proto se i v Jiráskových Starých pověstech českých dočteme, že
Juraj Jánošík byl synem nevolníka, který z něj chtěl mít faráře, a tak ho dal
učit latině v Kežmarku. Tím uražená
vrchnost využila toho, že se Juraj při-

Obec Lukavice

(od p. Jindry Palečkové)

jel rozloučit se svou umírající matkou
a poručila mu, aby se další den účastnil roboty spolu s otcem. Za to, že na
ni ti dva nepřišli, byli potrestáni sto ranami rákoskou. Otec je nepřežil, matka zemřela vzápětí potom, co se to dozvěděla a Juraj odešel do hor. Tam mu
víla za to, že ji zachránil před psem, darovala opasek, který ho činil nepřemožitelným a valašku, která mu dávala sílu
sta mužů. Díky této výbavě se stal Jánošík hejtmanem stálé družiny jedenácti
zbojníků. S ní bohatým bral a chudým
dával, dokud nebyl dopaden zradou dudáka Ilčíka, jednoho z těch zbojníků. Po
Jánošíkově popravě vzali za své i ostatní. Tedy kromě Ilčíka.
Z toho se nemohlo stát téměř nic. Protože žádný nevolník se bez povolení
vrchnosti nesměl ani ze svého gruntu
vzdálit, natož dát syna něčemu se učit.
Dále: Jako držitel gruntu byl robotou
povinen jen Jurajův otec. Syn ho však
mohl na ní zastupovat. Takže vrchnost
sice mohla porušit zákon tím, že poručila jít na ni oběma, ale pravděpodobněji by ty dva potrestala za to, že na
ni nešel ani jeden z nich. A realita nás
nutí nejen vyloučit existenci víly a jejich kouzelných darů, nýbrž i zvážit, co
mohli zbojníci ze své činnosti rozdávat.
Byli to lidé dvojího druhu. Jedni na
gruntech zůstávali a zbojničili v utajení. Druzí utekli a občasnou střechu
nad hlavou měli v osamělých salaších.

Všichni pašovali a přepadávali jen na
jaře a v létě. Někdy pouze ve dvou, většinou ve skupinách, které organizovali jejich hejtmani a jejichž složení se od
akce k akci měnilo. V přepadech se zaměřovali na osoby sice majetné, ale ne
natolik, aby si mohly zaplatit vojenskou
ochranu. Z kořisti si brali jen to, co
mohli rychle odnést přechovávačům na
roztřídění a prodej. A v tom, jako objemnější zboží ponechávali obyvatelům
okolních vesnic, spočívalo ono rozdávání chudým. Takže se dá říci, že za Jánošíka zbojníci brali jen těm bohatým,
kteří nebyli bohatí moc a chudým dávali jen to, co nemohli odnést.
Bylo to v dobách, kdy Slovensko patřilo
k Uhrám, a kdy se uherská šlechta snažila dosáhnout v rámci rakouské říše,
co největší samostatnosti. Proto podporovala i tzv. kuruckou armádu, s níž
se vévoda František II. Rákoczi od června 1703 do února 1711 snažil o to, aby
měl každý uherský šlechtic právo vetovat rozhodnutí sněmu. (Sice marně, ale
s amnestií pro ty, kteří v té armádě proti
císařským žoldnéřům bojovali.)
Juraj Jánošík vyrůstající v rodině opakovaně se vyskytující v záznamech
poddaných, jež porušili tehdejší zákony, se nechal do té kurucké armády naverbovat v roce 1706. Jako osmnáctiletý, a aniž předtím někde studoval. Když
byl po dvou letech zajat, přešel k nepříZPRAVODAJ 3/2021
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teli, tedy do vojska císařského. V něm
byl přidělen do posádky zámku v Bytči.
V jeho vězení se v roce 1710 jako zajatý kuruc ocitl bývalý zbojnická hejtman
Tomáš Uhorčík. Jánošík mu z něj na
podzim téhož roku pomohl utéct a do
měsíce nato ho otec penězi od Uhorčíka z další vojenské služby vykoupil.
Uhorčík se přes zimu ukrýval na samotě u Terchové a byl tam Jurajem několikrát navštíven. Na jaře svoji zbojnickou
činnost obnovil, ale z opatrnosti jen na
severní Moravě. Tehdy s ním už Jánošík pašoval koně a účastnil se i jednoho přepadení. A když se Uhorčík pod
jménem Martin Mravec oženil a jako
krčmář a oblíbený dudák usadil v Klenovci, tak mu své zbojnické hejtmanství 29. září 1711 předal. S tím, že bude
jeho přechovávačem. (V Terchové mu
ho dělal bratr Jan).

na jednoho z jeho podporovatelů, podžupana Lániho, a ten se jich před soudem zastal, byli oba zakrátko propuštěni na svobodu. (Funkce podžupana odpovídala nynějšímu náměstkovi krajského hejtmana.)

Juraj Jánošík byl hejtmanem zbojníků jen
půldruhého roku. Jejich složení se měnilo a Jánošík si s nimi počínal bez té opatrnosti, kterou měl Uhorčík: obral i jednoho barona a jednu hraběnku a působil
nejen na severní Moravě a v příhraničním Polsku, ale i na Slovensku.
V říjnu 1712 došlo k tomu, že dva zbojníci v samostatné akci, čili bez Jánošíkovy účasti, přepadli a přitom i postřelili evangelického faráře Juraje Vrtíka, tedy duchovní osobu zvlášť zákonem chráněnou. Nastalo vyšetřování, při němž vyšlo najevo, že se Jánošík ukrývá u Martina Mravce. Chytili
je tam oba. Ale díky tomu, že Uhorčík
měl z dob kuruckého povstání kontakt

Jánošík vypovídal i o Uhorčíkovi, ale že
je jím Mravec, neprozradil. Ten byl tedy
vězněn jen jako přechovávač. A když,
až po Jánošíkově smrti, vyšla jeho skutečná identita najevo, byl za celkem devítileté zbojničení popraven lámáním
kolem. Lehčím způsobem, od hrdla.

14
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Situace se však změnila, když ten postřelený farář po měsíci na své zranění zemřel. Tehdy ty dva, ale kupodivu
až koncem února 1713, dopadli znovu.
Zase v Mravcově domě.
Pětadvacetiletý Jánošík se při mučení k loupežným přepadům přiznal.
I ty, kteří je s ním dělali, jmenoval. Jenže to, čím se provinil, bylo na trest smrti málo, protože přitom nikoho nezabil
a nevykrádal kostely. Tak mu ten trest,
napíchnutím za levý bok, dali za to, že
přepadení faráře Vrtíka nezabránil.

V roce 1970 slovenský spisovatel Ján
Martin napsal: „Dějepis často poskytuje jen pravdu poloviční. Celá pravda je
v pravdě lidu, který si, když se mu zachce, udělá pohádkového hrdinu bez
ohledu na to, co o něm zjistila policie
a soudci.“
Sepsal: Miloš Pátek

Obec Lukavice

Pouť a další dění v kostele
Vážení a milí,
jsem moc ráda, že se nám i letos podařilo v naší obci uspořádat tradiční pouť,
která se koná na svátek Nanebevzetí
Panny Marie, které je náš kostel v Lukavici zasvěcen. Kostel byl všem návštěvníkům otevřen prakticky po celou
neděli. V 11 hodin dopoledne proběhla slavnostní mše svatá za hudebního
doprovodu farní skupiny ÚKAZ z Bílého Újezdu, která tuto mši doprovází
již několik let. Brzy odpoledne jsme pak
mohli shlédnout krátké, ale velmi milé
představení Ochotnicko-čtenářské be-

sedy Orlice z Potštejna s názvem Podorlické tradice svátky, zvyky - jarní a letní.
Představení bylo podporováno Sdruže-
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ním SPLAV, z. s. Samozřejmě nechyběla ani tradiční pohádka pro
děti, kterou od 15 hodin sehrálo
Divadlo Kozlík z Hradce Králové.
Letos jsme pro děti připravili milou změnu v podání loutkového
představení o tom „Jak šel kozlík
do světa“ a dětem se podle ohlasů
v průběhu přestavení moc líbila.
Zároveň bychom rádi poděkovali za podporu Obce v podobě výborných ličenských koláčků, které
velmi chutnaly nejen dětem, ale
i dospělým návštěvníkům. Poděkování patří i za významnou pomoc při úklidu kostela před poutí samotnou. Celkový výtěžek
kostelní kasičky, který bude použit na další opravy kostela, činil
4.962 Kč.
16
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K opravám kostela je možno uvést,
že na podzim by se měla rozběhnout
oprava menší sanktusové věže. Mimo
to se nám však zdařila i jedna mimořádná akce, týkající se varhan v kostele. Tyto varhany byly pro kostel v Lukavici postaveny v letech 1799 -1801 Jiřím Španělem z Rokytnice v Orlických
horách. Dostali jsme návrh na zřízení
elektrického pohonu těchto dosud mechanických varhan.
Za přispění známého varhaníka a diecézního organologa pana Václava Uhlíře se podařilo akci zrealizovat v průběhu letošních prázdnin. Varhany, kde se
pro jejich pohon musely šlapat měchy,
mají nyní nainstalovaný motor v hodnotě 30.000 Kč (tyto finanční prostředky byly použity z našeho účtu pro kostel). Využití varhan se tedy zjednodušilo v tom smyslu, že k jejich hře již není
třeba dobrovolníka, který vhání vzduch
do měchů u varhan. Mše svatá tak bude
moci být doprovázena i hudebně.
O hru na kostelní varhany mají zájem
varhaníci z Rychnova nad Kněžnou,
kteří po dohodě budou do kostela dojíždět. V případě zájmu, je však možnost, aby si hru na varhany vyzkoušeli
i další hudebně vzdělaní zájemci v obci.
Varhany bychom samozřejmě chtěli do
budoucna využít i pro případné koncertní účely, zde je však nutno uvést

fakt, že nástroj je ve stavu, kdy k jeho
plnému využití je třeba zajistit jeho generální opravu.
Od pana Uhlíře jsme však dostali nabídku na provedení udržovacích prací,
které by mohly být financovány z dotací Královéhradeckého kraje, programu na obnovu historických varhan.
O všech možnostech v tuto chvíli jednáme a o výsledku vás budeme informovat, protože jak se vyjádřil přímo
pan Václav Uhlíř, jedná o unikátní nástroj, který má krásný zvuk. O historii
varhan se budete moci dočíst v některém budoucím článku pro tento zpravodaj.
A jaké kulturní akce plánujeme do konce roku? Letos budeme v koncertování ještě poněkud umírnění, ale pokud
se covidová situace již nezhorší, můžete se těšit na adventní koncert a snad
i půlnoční bohoslužbu slova.
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.
Přeji Vám krásné babí léto a slunečný
podzim.
Kateřina Kačírková Hermanová
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Z činnosti MS

Jako už každoročně uspořádali jsme
v září celodenní myslivecký zájezd. Dopravu zajišťoval Michal Zeman autobusem pro 50 lidí, škoda že nás jelo jen 36.
Zájezd sestavil Vladimír Šabata. Nejdříve jsme jeli do obory Židlov (bývalý
vojenský prostor Ralsko), kde nás čekal
šéf, a na různých místech rozlehlé obory nás seznámil s historií a současností.
V oboře je mnoho druhů zvěře, dominantního zubra evropského se nám nepodařilo zahlédnout.
Odpoledne jsme se přesunuli do obory
Vřísek. Ta je jednou z nejstarších v ČR,
vznikla v16. století. V současnosti je
zde chován jen muflon a od roku 1994
byl zahájen záchranný chov kozy bezoárové ze zrušeného chovu z Pálavských
vrchů. Tato obora je pro veřejnost otevřena jen jeden víkend za rok.
V podvečer jsme navštívili minipivovar GARP v Bakově nad Jizerou. Seznámili jsme se s výrobou, distribucí,
18
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ale hlavně jsme ochutnávali. Tam jsme
i povečeřeli a až za tmy vyjeli domů.
Jasně, že nejmladší účastník, necelé
3 roky starý Péťa Lukavský (přezdívka
Hubert), usnul a ten nejstarší, skoro 82
let Pepa Ehl, taky. Aspoň vidíte, že naše
zájezdy jsou pro každého, tak věřím, že
příště pojedete taky!
Za Myslivecký spolek Pavel Ehl

Obec Lukavice

Z činnosti mladých hasičů
Po prázdninách, 3. září, jsme se opět
sešli u hasičárny. Čekalo nás překvapení v podobě dvanácti nových zájemců.
Hned jsme se pustili do práce a začali trénovat na podzimní braňák. Ten,
co je „na zkoušku“, se konal hned 11.
září v Lukavici. Starší se umístili na 23.
a 9. místě z 30. hlídek a mladší se umístili na 3. a 2. místě z 18. hlídek.
28. září jsme se zúčastnili soutěže
v Kostelecké Lhotě. Soutěžilo se v požárním útoku a zde starší vybojovali
10. místo. Ve dnech 1. a 2. října se ko-

nalo v hasičárně soustředění s přespávačkou. Do konce října nás čeká ještě
braňák ve Slatině nad Zdobnicí.
Za kolektiv Kateřina Palečková
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Lukavické hry

Letošní 14. ročník spolkových her proběhl 4. 9. 2021, tentokrát pod taktovkou dobrovolných hasičů Lukavice.
Osmičlenná smíšená družstva se utkala v několika různorodých disciplínách, jejichž zadání bylo odtajněno až
na místě. Všechny však spojovalo jednotné téma HOSPODA.
Typická česká hospoda je zařízení lidové a pro lidi. Je to místo, kde se čepuje pivo, kde jsou kamarádi a známí, kde je dobrá zábava. A takové čtyři
symbolické hospůdky vznikly na místním hřišti. Jejich „štamgasti“, pro pobavení své i diváků, odpovídali na hospodský kvíz, hráli netradiční kulečník,
předvedli se jako mistři číšníci, znalci
nápojů i zruční tesaři, aby se dostali na
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pomyslný šipkový turnaj. Nechyběly
ani typické hospodské sázky: kdo dokáže sníst rohlík za minutu, rozmáčknout vejce v dlani apod.
Odměnou všem zúčastněným bylo výborné občerstvení a příjemná zábava po celé krásné sobotní odpoledne.
Mimo to bylo možné vidět slideshow
z minulých ročníků, přispět na dobrou věc či nahlédnout do nově vzniklé kroniky Lukavických her. Družstva
byla velice vyrovnaná a v závěrečném
hodnocení je od sebe dělil vždy jen jediný bod. Pohár nakonec získali hasiči.
K organizaci příštího ročníku se směle přihlásil Sokol Lukavice. Již nyní se
všichni těšíme, čím nás překvapí.
Za SDH Jana Zahradníková
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Fotbalisti Lukavice
Podzimní start do nové sezóny Okresního fotbalu nám nevyšel podle našich
představ. Vlivem zranění jsme přišli
o několik důležitých hráčů. Sestavy lepíme, co týden složitěji. Je to ale problém většiny amatérských klubů na
malých vesnicích.
Když se sejdeme, dokážeme udělat pěkný výsledek, ale někdy nám to tam prostě nespadne, kdyby čert na koze jezdil.
Co se občas nepodaří na hřišti, daří se
našim hráčům v soukromém životě.
V červnu se Zdenkovi a Martině Kábovým narodila holčička Natálka. V srpnu

Nejsou však jen dny plné slunce a zábavy, ale nastane taky den, kdy se život na chvilku zastaví. To se nám
v Lukavici stalo bohužel na trénin-

se Petrovi Hegedüsovi a Katce Bártové
narodil syn Tadeášek. Jako poslední zatím rozšířili stav nových občánků fotbalistů z Lukavice Roman a Elsa Prossovi o dcerku Viktorii. Všem přejeme
krásnou a šťastnou budoucnost. Zatím
teda vedou holčičky, protože i náš kapitán Pavel Drašnar dělá holky jako na
běžícím pásu.
Takže to v budoucnosti místo fotbalu vidím na synchronizované plavání,
když do té doby nevyschnou Grimáče.
Za Sokol Lukavice Martin Lev

ku 30. září. Přišla smutná zpráva,
že nás navždy opustil náš velký kamarád Roman Jirsa. „Pan Prďa“, jak
jsme mu říkali, který se s námi nečekaně rozloučil a odešel tam, kde už
mu bude jenom dobře. Byl to fotbalista, který za nás dlouhé roky hrál,
nikdy nezkazil žádnou srandu, vždy
byl k dispozici a rád se vším pomohl. Po ukončení fotbalové kariéry se
stal naším leadrem kotle fanoušků
a jeho bubnování hnalo naše hráče
k lepším výsledkům.
Prďo,
nikdy na tebe nezapomeneme.
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Novinky z TJ Sokol Lukavice

Na začátku června jsme se rozhodli,
že oficiálně rozšíříme působení Sokola
Lukavice a založili Šipkařský klub. Na
pravidelných trénincích jsme zvelebili
klubovnu na hřišti a přizpůsobili ji požadavkům ČŠO. Budeme hrát cca 1x
za měsíc v sobotu, a to vždy dva zápasy. Jsme zaregistrováni do 2. ligy VČ,
takže budeme reprezentovat po celém
kraji. Těšíme se i na podporu diváků
při domácích zápasech. Rozpis utkání
bude v nejbližších dnech. Bude vyvěšen na vývěsce TJ Sokola Lukavice.
Za ŠK R(U)MĚLCI
Petr „Brendy“ Brandejs

22
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Sokol uspořádal tradiční pouťovou zábavu a před ní se konal fotbalový zápas. Počasí nám přálo, takže byla i hojná návštěvnost obou akcí.
4. 9. jsme se zúčastnili Lukavických
her, jejichž uspořádání se letos velmi
úspěšně ujali hasiči.
Pokud nebudou opět nějaká opatření,
rádi bychom na podzim (říjen) opět
začali cvičit.
Za TJ Sokol Lukavice Libuše Vránová

Obec Lukavice

Někteří se zúčastnili, jiní o tom slyšeli a ostatní ani netuší…

Lukavický poutní sraz

Vezměme to tedy pěkně od začátku,
myšlenka uspořádat sraz a výstavu historických motocyklů a techniky vznikla
v loňském roce, asi tři dny před tradiční Lukavickou poutí.
S kamarádem Petrem Cichym jsme diskutovali o tom, čím zpestřit program
poutě, a jelikož jsme oba milovníci staré techniky, volba byla jasná. Tři dny
byl šibeniční termín, ale přesto se v neděli na Lukavickém hřišti sjelo skoro
čtyřicet historických strojů.

Návštěvníkům i účastníkům se akce líbila, což nás ujistilo v tom, že by nebylo
špatné podobnou akci uspořádat i v letošním roce.
Do party ke mně a Petrovi přibyl Richard Novotný a dali jsme se do práce.

Aby bylo na co se koukat, bylo potřeba akci trochu zpropagovat a i připravit
různé podklady. Důležité bylo hlavně
dostat informaci o konání srazu a výstavy mezi co nejvíce lidí. To se povedlo
na jedničku a v neděli 15. srpna po obědě, se na hřišti začali sjíždět účastníci
srazu. Nejenom účastníci z naší obce
a blízkého okolí, ale v některých případech i z velké dálky přivezli ukázat nádherné stroje, které si návštěvníci mohli
po celé odpoledne prohlížet a případně
i prohodit pár slov s majiteli. Množství
více než osmdesáti krásných strojů domácí i zahraniční výroby dodala srazu
a výstavě tu správnou atmosféru a jeZPRAVODAJ 3/2021
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jich majitelé tím pro návštěvníky připravili opravdu hezkou podívanou.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne majitelé vystavených strojů nahodili motory a vydali se na spanilou jízdu obcí. Vidět na vlastní oči techniku, která v některých případech vznikla ještě za dob
první republiky případně těsně po válce
je opravdu silný zážitek. Po návratu ze
spanilé jízdy proběhlo vyhlášení divácké soutěže o nejhezčí vystavený stroj,
kde se na prvním místě umístil krásný motocykl ČZ 125 T následovaný parádním Zetorem 15 a na třetím místě
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stabilním motorem Slavia, který přivezl domácí účastník Petr Dudek. Všichni
vystavovatelé ještě dostali pamětní plaketu a pomalu se rozjeli ke svým domovům. Krásné počasí, které panovalo po
celou dobu akce tak již bylo jen pomyslnou třešničkou na dortu.
Závěrem musím poděkovat všem, bez
kterých by nešlo:
Na prvním místě jsou to moji dva kamarádi Petr Cichy a Richard Novotný, kteří do toho vložili spoustu času
a energie.

Obec Lukavice

Dále pak Obec Lukavice a paní starostka, která nám nejen umožnila tuto akci
uspořádat, ale i takzvaně přiložila pomocnou ruku k dílu.

né výrazy otců a dědečků, kteří při prohlídce vystavených strojů vzpomínali na svoje mládí, když podobné mašiny
leckdy sami proháněli.

Parádní památeční placky a samolepky
připravil Vladimír Sedláček a Reklama
Wizard s.r.o. Díky umu Lukáše Macka
a Beáty Svobodové, máme i parádní video a spoustu fotek.

Nechci to zakřiknout, ale je možné, že
se nám tu rodí nová Lukavická tradice.
Takže pokud vše klapne za rok na 3. Lukavickém poutním srazu na shledanou.

A v neposlední řadě jsou to Hasiči
a Myslivci Lukavice, kteří nám po celou dobu zajišťovali bezvadné zázemí
a skvělé občerstvení.

Jaroslav Vrána

A abych nezapomněl, velký dík patří
také vám, co jste se zúčastnili a naplnili tím myšlenku a podstatu našeho srazu ……ještě teď mám před očima blaže-
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Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
















Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Věci, které vzít nemůžeme:

znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek

Dne: 8. 11. - 12. 11. 2021

Sbírka se uskuteční :

po–čt v čase:
pá v čase:
Místo: Kulturní dům Lukavice

od 8:00 do 17:00 hodin
od 8:00 do 12:00 hodin

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 491 524 342, 739 999 112
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00–13.00
datum jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

02.10. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

03.10. MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

09.10. MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

10.10. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

16.10. MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

17.10. MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169 , Vamberk

602 514 715

23.10. MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

24.10. MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

28.10. MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

30.10. MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

31.10. MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628

06.11. MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

07.11. MDDr. Handl Kapolková S.

U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou

604 878 560

13.11. MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

14.11. MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

17.11. MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

20.11. MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353

21.11. MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

27.11. MUDr. Tancurinová Jana

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

28.11. MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

04.12. MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

05.12. MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

11.12. MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

12.12. MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

18.12. MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

19.12. MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

24.12. MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

25.12. MDDr. Borůvková Veronika poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

26.12. MDDr. Slouková Kamila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

01.01. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

02.01. MDDr. Havlíček Ondřej

Kvasiny 145

771 155 445
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