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Vítání nového roku – 1. 1. 2019

Setkání seniorů - 22. 3. 2019

Statistika obyvatel obce
za rok 2018

V obci se narodily 4 děti, přistěhovalo se
16 občanů, zemřelo 5 obyvatel a 11 osob se
odstěhovalo. Počet obyvatel k 1. 1. 2019 byl
včetně cizinců celkem 621 osob.

za první čtvrtletí roku 2019

V obci se narodil 1 občánek, přistěhovali se
3 občané, 6 obyvatel se odstěhovalo a se 3
občany jsme se rozloučili. Počet obyvatel ke
konci I. čtvrtletí je včetně cizinců 616 osob.

Ples Obce a SDH - 9. 2. 2019

Ples Obce a SDH - 9. 2. 2019
2

ZPRAVODAJ 1/2019

Obec Lukavice

Společenská kronika
Významné životní jubileum
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019
oslavili tito naši spoluobčané:
POHLOVÁ Helena
EHL Jaroslav
HANUŠ Jiří
BURKETOVÁ Lenka
ZAJÍČEK Stanislav
MACHÁČEK František
SMOLA Karel
CVEJN Pavel
KINZELOVÁ Danuše

65 let leden
75 let únor
75 let únor
70 let březen
85 let březen
80 let březen
80 let březen
65 let březen
70 let březen

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

Vítáme narozeného občánka naší
obce:
leden		

LUKAVSKÝ Petr
		

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

Loučíme se s našimi zemřelými
spoluobčany:
ČIŽINSKÝ Libor
ŠTICHAUER Oldřich
ČUKAN Josef

(49 let)
(88 let)
(67 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané a přátelé obce Lukavice,
letošní jaro ohlásilo rychlý nástup a některé slunečné a teplé dny nám připomínají spíše léto. Příroda se rozjasnila novými svěžími barvami a připomenula nám
tak, že je před námi opět hodně práce,
kterou musíme po zimním období udělat. Je třeba uklidit obec, proto v okolí
silnice i místních komunikací uvidíte
pracovat opět čtyři obecní zaměstnance.
Vždy v jarních měsících probíhá v obci
sběr textilu a jiných ještě použitelných

předmětů pro DIAKONII BROUMOV,
svoz nebezpečných odpadů, železa
a elektromateriálu, sběr velkoobjemového odpadu, bioodpadu a větví.
Letošní rok je pro obec velmi významný. Obec Lukavice slaví 655 let od první
zmínky a Základní škola Lukavice, která byla založena v r. 1888, si připomene
své výročí spolu s námi a našimi rodáky
1. června.
ZPRAVODAJ 1/2019
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Významná výročí oslavíme i s našimi
místními spolky. Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice si připomíná 130 let
svého vzniku a 100. výročí založení
spolku vzpomenou členové Tělocvičné
jednoty Sokol Lukavice. Společné oslavy jsou plánovány na 15. června.

rozpracovaných projektech z loňského roku – projekt Rekonstrukce malé
vodní nádrže a přeložka vodovodu
– střed, elektro přípojka k vodojemu
a projekt na rekonstrukci fary. Jednáme
s vlastníky na odkupu některých pozemků pro další rozvoj a využití.

V letošním roce bychom měli provést
další opravy na místních komunikacích a mostcích, dále pak opravu sociálního zařízení základní školy, opravu fasády budovy základní a mateřské
školy, opravu fasády obecního úřadu
– části 3 b. j., opravu balkónů u jednoho bytového domu, upravit povrch
tenisového hřiště, pořídit pro zaměstnance komunální techniku, umístit
2 radarové ukazatele rychlosti před
základní školu a pokračovat na našich

O tom, jak se nám jednotlivé projekty daří plnit, Vás budeme postupně
informovat.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám popřála krásné jaro a pozvala Vás
na všechny připravované akce a oslavy, které pro Vás připravují zastupitelé
obce, ženy z mateřského centra a členové místních spolků i jednotlivci.
Eva Martinů

Informace, oznámení
Velkoobjemový odpad a bioodpad
Za obecním úřadem jsou přistaveny
kontejnery na biologicky rozložitelný
odpad a na velkoobjemový odpad. Zájemci o uložení tohoto odpadu se vždy
hlaste na obecním úřadě.
Ukládání olejů a tuků
V obci jsou nově umístěny dvě černé popelnice o objemu 240 l, které slouží na
ukládání jedlých tuků a olejů v uzavřených plastových lahvích. Jedna popelnice se nachází u místního obchodu a druhá je umístěna poblíž bytových domů
– u bývalého obchodu POHODA.
Sběr železa
Dne 6. května 2019 od 15.00 hodin
provede SDH Lukavice sběr starého železa a elektro odpadu.
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Pouze větve se ukládaly do 30. dubna
na prostranství za hřiště. Další ukládání
větví bude probíhat až na podzim.
Kontejner u kostela slouží pouze pro
hřbitovní odpad!!!
Poplatky za komunální odpad
a poplatek za psy – r. 2019
Obecní úřad informujeme o vybírání
poplatků za svoz komunálního odpadu.
Výše poplatku za svoz se v roce 2019
nemění. Poplatek za osobu trvale hlášenou v obci činí 500,- Kč, nebo 500,- Kč
na rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. dubna 2019.

Obec Lukavice

Dále vybíráme poplatek za psy. Za jednoho psa v RD je stanoven poplatek
100,- Kč a v bytovém domě 200,- Kč. Za
každého dalšího psa se vybírá vždy dvojnásobek základní ceny. Tento poplatek
je třeba uhradit do 31. října 2019.

variabilní symbol je číslo popisné vaší
nemovitosti (včetně čísla bytu u bytových domů). Vyzvedněte si současně
i svozové známky.
Děkujeme všem za včasné úhrady poplatků.

Poplatky lze hradit na OÚ nebo na
Bankovní účet obce: 1240276369/0800,

Krásné jarní dny Vám přeje kolektiv
pracovníků Obecního úřadu.

Usnesení veřejného ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 22. ledna 2019 č. 4/2019
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/4/2019 Zprávu o splnění úkolů z minulého
zasedání.
Č. 7/4/2019 Rozpočtové opatření č. 15 ze dne
31.12.2018. Jedná se navýšení příjmů ze sdílených
daní ve výši Kč 462.416,-.
II. schvaluje
Č. 2/4/2018 Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s firmou KOBIT, s.r.o., na změnu termínu dodání dopravního automobilu pro jednotku SDH Lukavice
a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu tohoto Dodatku č. 1.
Č. 3/4/2019 Dodatek č. 1 na ochranu osobních
údajů ke smlouvě s firmou ESOP účetní a daňová
kancelář, s. r. o., o poskytování poradenství. Zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu tohoto
Dodatku č. 1.
Č. 4/4/2019 Dodatek č. 2 na navýšení ceny služby
ke smlouvě s firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s. r. o., o poskytování poradenství. Zároveň
ZO pověřuje starostku obce k podpisu tohoto
Dodatku č. 2.
Č. 5/4/2019 Pronájem části nebytových prostor (Kadeřnictví) v Kulturním domě, sestávající
z místnosti kadeřnictví o výměře 26,54 m2, a prostoru společné chodby o výměře 13,2 m2 za cenu
nájemného 500,- Kč/měsíc + zálohové platby 500,Kč/měsíc, na dobu neurčitou, paní Zdeňce Kopecké, bytem Černíkovice 123, IČ: 67986285. Zároveň
ZO pověřuje starostku obce k podpisu nájemní
smlouvy.
Č. 6/4/2019
a) Zastupitelstvo obce Lukavice, příslušné podle §
6 odst. 5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon),
v platném znění, rozhoduje podle § 44 písm. a) Stavebního zákona o pořízení Změny č. 1 Územního
plánu Lukavice z vlastního podnětu:
Předmětem změny bude vyloučení dalších bytových domů, chceme zachovat ráz obce - venkovské bydlení, maximálně přípustné by byly řadové
rodinné domy nebo individuální rodinné domy
o 2 nadzemních podlažích včetně podkroví.
b) Ustanovuje určeným členem zastupitelstva – tj.
„určeným zastupitelem“ pro spolupráci na pořízení
územního plánu, člena zastupitelstva – Evu Martinů – starostku obce.
c) Schvaluje žádost obce o pořízení ÚP Lukavice podle § 6 odst. 6) písm. b) Stavebního zákona,
a uplatnění této žádosti v souladu s § 6 odst. 1)
písm. c) Stavebního zákona u příslušného úřadu
územního plánování.
d) Schvaluje za použití § 55a a § 55b zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, pořízení návrhu Změny č. 1
ÚP Lukavice zkráceným postupem.
Č. 8/4/2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 – navýšení příjmů 10.300,- /navýšení vztahu ke SR/
a navýšení výdajů 10.300,- /rezerva/
III. odkládá
Č.14/3/2018 Žádost o vyjádření k napojení na
místní vodovodní řád na další zasedání – úkol
trvá.
IV. ukládá
Č.14/3/2018 Vyhotovit Plán činnosti vodovodu,
jehož součástí bude postup při napojení na místní
vodovodní řád – zajistí p. Vrána – úkol trvá.
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Usnesení veřejného ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 28. března 2019 č. 5/2019
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/5/2019 Zprávu o splnění úkolů z minulého
zasedání.
Č. 2/5/2019 Výroční zprávu o činnosti v oblasti
„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím“ za rok
2018.
II. schvaluje
Č. 3/5/2019 Veřejnoprávní smlouvu na základě
žádosti SH ČMS – SDH Lukavice na neinvestiční
přidělení dotace z rozpočtu obce Lukavice ve výši
Kč 30.000,- na podporu činnosti mladých hasičů,
jejich věcné vybavení a pořádání výletů a zároveň
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Č. 4/5/2019 Veřejnoprávní smlouvu na čerpání
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lukavice ve
výši Kč 15.000,- a Kč 10.000,- na podporu pořádání
společenských a kulturních akcí MS Lukavice a na
vybavení Myslivecké chaty. Zároveň ZO pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy.
Č. 5/5/2019 Veřejnoprávní smlouvu pro TJ Sokol
Lukavice, jejímž účelem je čerpání neinvestiční
podpory ve výši Kč 41.000,- z rozpočtu obce na
sportovní činnosti pro děti, na podporu kulturních
akcí a na činnosti spojené s výročím 100 let od založení TJ Sokola a na provoz fotbalového klubu.
Zároveň ZO pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Č. 6/5/2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši Kč 3.000,- na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických
služeb pro Kulturu Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
Č. 7/5/2019 Záměr bezúplatné výpůjčky zařízení SARAH a zároveň schvaluje text smlouvy
o výpůjčce, která bude uzavírána s jednotlivými
vypůjčiteli. Zároveň ZO pověřuje starostku obce
podpisem smluv.
Č. 8/5/2019 Přílohu č. 1 na navýšení ceny za služby ke smlouvě s firmou KERSON, spol. s r. o., o
poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady.
- Kč 1.230,- doprava nosičem kontejnerů MAN –
Dobré-Lukavice a zpět včetně složení a naložení
kontejneru s BRKO (biologicky rozložitelným komunálním odpadem),
- Kč 10,- pronájem kontejneru od 4. dne. Zároveň
6
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ZO pověřuje starostku obce k podpisu této přílohy
č. 1.Č.
Č. 10/5/2019 Smlouvu o dílo s firmou ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o. na pořízení
Změny č. 1 Územního plánu Lukavice ve zkráceném řízení za cenu Kč 35.000,- bez DPH, s DPH
činí Kč 42.350,-. Zároveň ZO pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy o dílo.
Č. 11/5/2019 Výběr firmy výběr firmy DAS elektro, s. r. o., IČ: 04033663, s nejnižší nabízenou cenou Kč 129.132,- vč. DPH za 2 ks radarových měřičů rychlosti DR 400 a zároveň schvaluje s touto
firmou sepsat smlouvu a následně ZO pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
Č. 13/5/2019 Žádost p. Stodůlkové pro zařazení
do pořadníku o přidělení obecního bytu 1+kk nebo
2+kk.
Č. 14/5/2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 – navýšení příjmů Kč 8.273,- a výdajů Kč 50.865,Č. 15/5/2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- na provoz pro Domácí
hospic Setkání, o. p. s. Zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu této veřejnoprávní smlouvy.
III. neschvaluje
Č. 9/5/2019 Návrh na pořízení změny ÚP Lukavice pro pozemek na p. č. 3271 a pozemek na p. č.
3269 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou.
IV. odkládá
Č. 14/3/2018 Žádost p. Baškové o vyjádření k napojení k na místní vodovodní řád na další zasedání
– úkol trvá, je odvislé od zpracování postupu napojení na vodovodní řad.
V. ukládá
Č.14/3/2018 Vyhotovit Plán činnosti vodovodu,
jehož součástí bude postup při napojení na místní vodovodní řád – zajistí p. Vrána – úkol splněn
částečně, chybí zpracovat postup pro napojení na
vodovodní řad.
Č.12/5/2019 Prošetřit možnou legislativní úpravu
v případném návrhu na omezení dopravy po MK
„Příčnice“.

Obec Lukavice

Mateřské centrum a knihovna Lukavice

Otevírací doba: úterý 9.00 – 11.00 hod. • sudý čtvrtek 16.00 – 18.00 hod.
Mateřské centrum Lukaváček
Co proběhlo …
• Čtení s babičkou Evou
• Výlet do Solné jeskyně Žamberk
• Bazárek dětského zboží

– paní spisovatelkou, nám vyprávěla
zážitky, které prožila v době, kdy odešla do důchodu. Byly to zážitky neobyčejné – jízda v rychlém a drahém autě,
let balonem, dovolená u moře… Dětem,
ale myslím si, že i rodičům, se babiččiny zážitky moc líbily, pilně poslouchali
a smíchu bylo také dost. Zimní večery
jsou sice dlouhé, ale příliš krátké na přečtení všech jejich zážitků, proto jsme
knihu nemohli přečíst celou. Velice mě
tedy potěšilo, že si děti knížku půjčili
i domů a po večerech dočetli. Jelikož
bylo čtení povedené a líbilo se, plánujeme na podzim čtení další, až zase budou delší večery…

Čtení s babičkou Evou
Dne 7. 2. 2019 jsme v naší knihovně
připravili pro děti, ale i jejich rodiče,
Čtení s babičkou Evou. Babička Eva nás
přivítala ve svém houpacím křesle spolu s vůní čaje, kávy, domácího štrůdlu
a bábovky. Spolu se svoji kamarádkou

•

Co připravujeme …
Dětský den, který se uskuteční
9. 6. 2019
• Výlet do „Grimáčů“
(termín dle počasí)
Klára Rašínová
Kontaktní telefon: 737 408 586

Lukavická kronika – Zima u Karásků
1. ledna – začínal Nový rok, bylo hodně sněhu, dny byly světlejší a říkalo se,
že se již natahuje den, na Nový rok
o slepičí krok.
6. ledna – bylo sv. Tří králů. V kostele se světila tříkrálová voda a k tomu
poznamenávám, že maminka Mirky
a Hany byla touto vodou křtěna 6. 1.
1890. V každé domácnosti se na dveře
křídou napsalo – K-M-B. Také chodili po vsi Tři králové, Kašpar, Melichar
a Baltazar. Zpívali: My tři králové jdeme k Vám, štěstí a zdraví vinšujem Vám
atd. Dostali také dárek a šli o dům dále.

V lednu byla pěkná zima, slušně mrzlo, až praskaly šindele na střechách a po
celý měsíc byl sníh. Jezdilo se na saních
a nám klukům se zvlášť líbilo zvonění
rolniček (zvonků) na koňských postrojích. A což teprve, když se z půdy snesla
korba (lepší sáně), to bylo radosti, neboť
nás tatínek nebo bratr zavezl do školy
a jinam. Jezdili jsme na sáňkách a bruslili. Tenkráte děti neměly sáňky ani
brusle, o lyžích ani nemluvím.
Sáňky jsme si vyráběli podle našeho
dětského rozumu sami, které však neměly dlouhého trvání, zvláště z kopce
ZPRAVODAJ 1/2019
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„Hušperka“ a museli jsme dělat často
jiné.
S bruslemi to bylo horší, ty na venkově nebyly. Já jsem našel za komínem
ve starém haraburdí jeden pantoflíček
a velmi dlouho jsem hledal druhý, avšak
marně. Měl jsem tedy pouze jeden.
Bylo to želízko vpředu zahnuté a nahoře připevněné rovné prkénko. Bota se
k tomu prkénku přivázala a aby to dobře drželo, tak se přiretlovala. Mezi motouz se vsunulo dřívko, takzvaný retlík
a otáčelo se tím dřívkem tak dlouho, až
brusle držela. Že tím trpěla noha i bota
bylo samozřejmé.
Lyže jsme si vyráběli z křivých duh starého sudu. Většinou se děti klouzaly
na botách, buď po zamrzlých potocích

a rybnících. Jelikož bylo dříve v rodinách více dětí a výdělky nebyly valné,
nemohlo se dětem všechno koupit jako
v dobách nynějších, ale i tak nám to
celkem vyhovovalo a byli jsme u toho
šťastni, veselí a spokojeni.
V lednu a únoru as po 6 týdnů byl masopust. Byly to domácí zabíjačky, dralo
se peří ovšem večer a to bylo vždy veselo. Dráčů se sešlo hodně a tak my děti
jsme musely jít spát do malé světnice,
kde nám tatínek vypravoval pohádky
a různé zážitky z mladých let, kdy jezdil
do širokého okolí a také až za Náchod
do Levína v Prusku.
Z výpisků od pana Karáska,
zapsala kronikářka obce

Kostel v roce 2019
Vážení a milí přátelé kostela v Lukavici,
máme tu další rok a s ním i další aktuální informace o dění v kostele.
Napřed mi však dovolte malé ohlédnutí za rokem minulým. V loňském roce
v kostele proběhly pravidelné kulturní
akce, z nichž každá znamenala určitý finanční obnos, který byl využit na opravy kostela. Pouť přinesla do kostelní kasičky 6.250 Kč, podzimní koncert, který
mimo jiné slavil úspěch i se svou soutěží
o nejlepší nakládané kyselé okurky, vynesl 3.800 Kč, v rámci adventního koncertu jsme získali částku ve výši 4.950
Kč a při Půlnoční bohoslužbě slova se
kasička naplnila částkou 3.290 Kč. Poděkování patří také panu Horáčkovi, který
i v loňském roce předal finanční dar, a to
ve výši 80.000 Kč. Celkem se tak v průběhu roku sešlo krásných 98.290 Kč!
Pokud jde o opravy kostela, zde bych si
dovolila malou opravu po závěrečném
vyúčtování dotací a kontrole ze strany
8
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ministerstva, kdy celkový rozpočet na
IV. etapu oprav byl 490.000 Kč, dotace
královehradeckého kraje byla 225.000
Kč, dotace ORP 192.000 Kč, náš vlastní
podíl tak činil 73.000 Kč.
A že jsou „cesty Páně nevyzpytatelné
a zázraky se stále dějí“ dokládá i to, že
v závěru loňského roku se kostelu dostalo ještě několik mimořádných finančních příspěvků a zároveň jsme dostali
nabídku na ušití nových podsedáků do
kostelních lavic. Situace jsme obratem
využili a nakoupili příslušný materiál.
Touto cestou bych tak ještě jednou ráda
poděkovala, těm, kteří finančně podporují kostel a jmenovitě pak paní Zdeně
Švorcové, která je onou osobou, která
na sebe vzala ten „dlouhý“ úkol a ušila
57 metrů (!) nových podsedáků do kostelních lavic. Takže až příště při mši, či
při koncertě usednete do kostelní lavice,
vězte, že si sednete na příjemně měkké
a teplé místo. Ráda bych také upozorni-
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la na novinku, které jste si možná všimli
na vývěsce před kostelem. Každých 14
dní si zde můžete přečíst a prohlédnout
kreslený vtip s kostelní tématikou, věřím, že se budete dobře bavit.
Nová kulturní sezóna v kostele se pomalu blíží a co nás tedy čeká. Před Velikonocemi navštíví kostel děti z MŠ
v Lukavici, kde pro ně bude připravena
prohlídka s povídáním o velikonočních
svátcích. Dne 1. 6. 2019 budou moci
do kostela nahlédnout nejen lukavičtí rodáci. V tuto chvíli doufáme, že
v té době již bude dokončena V. etapa
opravy věže, a ta by potom mohla být
opět přístupná k nahlédnutí veřejnosti.
Na pouť 18. 8. 2019 proběhne v 11.00
hodin dopoledne poutní mše svatá,
odpoledne v 15.00 hodin tradiční divadelní představení (co se bude hrát, je
prozatím v jednání). Podzimní koncert
je naplánovaný na 13. 10. 2019 v 16.00
hodin. V tuto chvíli máme potvrzenu
účast skupiny Shannon, která již v našem kostele vystupovala se svými irský-

mi lidovými skladbami. V rámci koncertu se letos bude soutěžit o nejlepší
domácí pomazánku. Adventní koncert
proběhne o druhé adventní neděli a závěr roku bude tradičně patřit Půlnoční
bohoslužbě slova.
Jde-li o opravy kostela, v letošním roce
nás čeká V. dokončovací etapa opravy
kostelní věže. Poté dojde k vyčištění
zvonice a zvonu, abychom mohli obnovit zvonění. V příštích dnech očekáváme návštěvu restaurátora, který
zhodnotí stav vnitřních omítek. V běhu
je také oprava obvodových zdí a plotu
kostela, kdy čekáme na doplnění projektu o hlavní schodiště, tak aby v následujících letech mohlo dojít k dokončení celkové revitalizace stavby.
Pravidelné mše se i letos konají každou
lichou neděli v 11 hodin dopoledne.
Přeji Vám krásné jarní dny a těším se na
setkání s Vámi v kostele.
Kateřina Kačírková Hermanová

Myslivecký spolek Lukavice
Úvodem přejeme všem občanům hezké
prožití nadcházejících svátků jara,
Velikonoc.

Tak jak se probouzí příroda ze zimního
spánku, tak se i začíná rodit nový život
ve všech částech naší krajiny. Ranní zpěv

ptáčků nám připomíná, že zima je už
definitivně za námi. Zaplňují se prázdná
hnízda, v březnu se narodili první zajíčci. A tak se postupně budou rodit mláďata veškeré volně žijící zvěře a ptactva.
Největším škůdcem v přírodě je nyní
neklid a rušení zvěře.
Proto žádáme všechny občany, aby při
svých toulkách přírodou byli tolerantní
a hlavně, aby při procházkách se
svými pejsky je měli neustále pod
kontrolou.
Dále nás trápí velký pohyb motocyklů
a čtyřkolek po polích, lesích a loukách.
ZPRAVODAJ 1/2019
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Příroda není hřiště ani závodiště.
Myslivecký spolek žádá též občany Lukavice a zastupitele, abychom se jako
obec připojili k obci Kvasiny a městu
Rychnov nad Kněžnou a omezili provoz na tzv. „příčnici“ (komunikace vedoucí od Hlubokého lesa do Poustek).
Tato není veřejná komunikace, ale komunikace umožňující zpřístupnění přilehlých pozemků. Určitě nejsme proti
tomu, aby tuto komunikaci využívali
i lukavičtí občané pro své oprávněné
cesty. Jde nám o omezení provozu cizích vozidel, zvláště těch, kteří si urych-

lují cestu z Kvasin nebo Lipovky přes
Lukavici do Rychnova n. K. Zákazem
vjezdu z Poustek do města Rychnov
n.K. tak vlastně vozidla sjíždí u nás
v Lukavici u školy, kde je již tak velký
provoz.
Věříme, že rozumní občané se připojí
k naší žádosti a pomohou nám tento
provoz omezit.
Přejeme všem klid, pohodu a pevné zdraví.
S přáním všeho dobrého a Myslivosti zdar
MS Lukavice

Z činnosti SDH
130 let od založení SDH Lukavice
Historie Sboru dobrovolných hasičů
v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou
se začala psát v roce 1889, ještě v době
existence Českého království, které
bylo toho času součástí Rakouskouherské monarchie. V uvedeném roce,
za dob starostování Františka Šabaty,
byli do Lukavice pozváni bratři hasiči
z Javornice a to Josef Macháček a František Ruffer, aby zde podali vysvětlení
a poskytli své rady k fungování hasičského sboru. Jmenovaný Josef Macháček pak následně vypracoval pro
lukavický sbor stanovy. Samo c. k. Místodržitelství Království českého, jako
tehdejší nejvyšší orgán státní správy
na území Českého království, schválilo
stanovy sboru 3. listopadu a již 18. listopadu se konala první valná hromada
sboru. Počátkem roku se pak Sbor dobrovolných hasičů v Lukavici přihlásil
do hasičské župy „Východní Čechy“ se
sídlem v Kostelci nad Orlicí.
Ze záznamů vztahujících se k založení
sboru se dále dozvídáme, že zakláda10
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jícími členy sboru byly: Bohuslav Krakowský, hrabě z Kolowrat, František
Šafránek, farář z Lukavice, Jan Šmika,
kaplan z Horažďovic, Karel Plachetka,
sládek z Rychnova nad Kněžnou, Vilém
Lerch, továrník z Kvasin. V době založení měl sbor 36 činných a 23 přispívajících členů z řad lukavických občanů. Z dobových záznamů je zřejmé, že
Sbor dobrovolných hasičů v Lukavici
byl od svého založení důležitou a respektovanou složkou obecního života.

Obec Lukavice

Základního poslání sboru, jež spočívalo
v zajištění účinného zdolávání požárů,
si lukavičtí občané náležitě považovali.
O tom mj. svědčí i počty „pouze“ přispívajících členů, díky kterým byla činnost
sboru financována. V této souvislosti je
třeba uvést, že v době založení sboru,
ale ještě i desítky let poté, nebyla požár-

ní ochrana v Čechách zajišťována jinak,
než právě jen prostřednictvím sborů
dobrovolných hasičů obcí. O rozmanitých událostech z bohaté historie sboru, které by nejspíš dnes už byly navždy
zapomenuty, vypovídají dochované písemné záznamy chronologicky sestavené do následující dobové koláže.

* Dne 18. června 1890 dodala Firma Smekal novou stříkačku. Při plném zatížení
čtrnácti muži, potřebnými k obsluze, projevila se slabá zadní náprava, která se při
jízdě z kopce pronesla, a zadní kola šla oproti předním o 30 cm šíř. * V roce 1899 sbor
přestal být členem župy „Východní Čechy“
a stal se členem nově ustavené župy „Stráž na
východě“ se sídlem v Rychnově nad Kněžnou.
* Roku 1907 vypukl od úderu blesku požár
maštale Karla Dohnálka čp. 107, kde blesk
usmrtil 1 koně a 2 vepře. Za vydatné pomoci
ostatních občanů pracoval sbor velmi obětavě. Výslovně je jmenován Josef Pavel čp. 116,
jehož obětavé a chladnokrevné chování pomohlo zachránit obytné stavení. * V roce 1911
při okrskovém cvičení v Ještěticích, pro nějaká dřívější nedorozumění mezi našimi a ještětickými hasiči, došlo k prudké hádce, která
hrozila rvačkou. Hostinský Bašek věc oznámil
a spor měl pokračování u soudu, kde našim
nebylo nic dokázáno. Při druhém stání byla
věc vyřízena v náš prospěch. * Rok 1917, tj.
třetí rok války začínal a žádná naděje na
mír. Sbor měl začátkem roku devět členů,
většinou starších. Prozatímním velitelem
jmenován František Grim st., činnost sboru nebyla skoro žádná. * Při výročí čtyřicet
let od založení sboru, tj. v roce 1929, byl
stav členstva následující: 24 činní, 12 žen,
86 přispívající, 1 zakládající a 2 čestní. Byl
též ustaven žákovský odbor. * V roce 1934
firma Hrček - Neugebaur v Brně - Králově
Poli nabídla sboru za výhodných podmínek tři roky starou autostříkačku zn. Chevrolet na benzínový pohon. Cena 35 000 Kč
+ 3% daň z obratu. Po delším domlouvání

zástupce firmy slevil z ceny 500 Kč, přidal 100 m hadic a na protiúčet vzal starý
stroj za cenu 3 500 Kč. * Mobilizace, ústup
z hranic, demarkační čára blízko za vesnicí. To byly roku 1938 první známky černé
doby, která později, jako temný mrak, zahalila skoro celou Evropu. Nastaly velmi těžké časy. Župa „Stráž na východě“ se rozešla
a byl vytvořen obvod „Okresní hasičské jednoty č. 15“. * Roku 1944 provedl zemský
velitel Vágner z Prahy přehlídku jednoho
obvodu v Rychnově nad Kněžnou. Našemu
sboru byla vyslovena pochvala za výcvik
a kázeň. Další kontrola u sboru, provedená
krajským činovníkem Rmoutilem, nedopadla už tak dobře. Cvičení bylo sice bez kazu,
ale natáčení stroje při vyhlášení poplachu
trvalo dost dlouho. Krajský činovník zjištěné
závady velmi zveličil a v přípise, který sboru
zaslal, otevřeně vyhrožoval německými úřady. * Ještě 5. května 1945 projíždělo naší obcí
11 německých nákladních aut s vojáky. Pod
Slavěnkou mělo jedno s aut poruchu, nechali
je tedy stát, zapálili a ujeli. Sbor v krátké době
oheň zlikvidoval, zachráněný náklad, prádlo,
léky a obvazy byly předány okresní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Střelivo a ostatní věci převzal nově utvořený NV v Lukavici.
* Rok 1956 byl nepříznivým mokrým rokem. Sbor brigádnicky vypomohl místnímu JZD, neboť v nepříznivých podmínkách
bylo na práci třeba více lidí. Pomáhalo se
při žních, sběru brambor i řepy. Ve žních
se konaly protipožární hlídky. Pro JZD odpracováno 450 brigádnických hodin. * Na
podzim roku 1960 byla zahájena přístavba
zbrojnice. Požárníkům pomáhali brigádníZPRAVODAJ 1/2019
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ci všech spolků a členové JZD. Pracovalo se
o sobotách a nedělích a do zimy byla stavba
pod střechou. Sboru byla přidělena přenosná stříkačka PS 8 a starší nákladní auto.
* Dne 15. června 1975 přišla silná bouře,
blesk zasáhl stodolu Vincence Seidla čp. 53.
Byl ohrožen obytný dům. Za pomoci sboru
z Panské Habrové a veřejného útvaru požárního z Rychnova nad Kněžnou byl požár
likvidován. Pracovalo se celou noc a projevily se různé závady: vypnutý proud, nešla
siréna, nešel telefon, všude tma, nedostatek
vody po předcházejícím suchu. Práce trvala 12 hodin, obytný dům byl zachráněn.
* V roce 1980 přibývají stížnosti na přemíru administrativy, doba je uspěchaná, na
dotazníky a hlášení není dost času. Často někdo ani nechce přijmout funkci, na
kterou je navržen. Toto se dříve nestávalo, funkce byla pro člena velkou ctí. Také
zápisy ze schůzí se změnily, jsou strohé
a úřední. * V České republice bylo roku 1990
založeno Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Dne 1. a 2. prosince 1990 byly na
sjezdu v Karviné schváleny nové stanovy,
program činnosti, nový název hasičské organizace, znak a vlajka. * Roku 1994 obec
zakoupila pro sbor automobilovou cisternu
CAS 25 Škoda 706. Je nutné provést údržbu
a seznámit se s obsluhou. S novou cisternou
souvisí také přístavba zbrojnice, rozšíření
garáže, nová omítka, toaleta. * V létě roku
1998 připravila příroda mnoho nepříjemných překvapení. Prvním velkým zásahem
pro členy sboru bylo odstraňování následků ničivých povodní ve Skuhravě nad Bělou
a Kvasinách. V těchto obcích pomáhali
členové sboru tři týdny místním občanům
a firmám odstraňovat následky obrovských
povodní. Druhým extrémem bylo velké sucho během léta a výpadek dodávek vody do
obecního vodojemu. Aby byla zajištěna pitná voda pro občany v Lukavici, navážela se
voda do obecního vodojemu z vodovodního
řádu v Rychnově nad Kněžnou. * Dne 9. prosince 1998 zřídila obec Lukavice dle zákona
12
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o požární ochraně jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V. Zajišťování požární ochrany v rámci území obce tím
tak přešlo ze sboru na obec, nicméně prakticky jsou činnosti v požární ochraně i nadále
zajišťovány členy sboru. * Na podzim roku
2010 obec pořídila pro jednotku sboru starší
automobilovou cisternu CAS 24 LIAZ 101 za
750 tis Kč. S pořízením nové cisterny vyvstala
otázka „kam s ní“ a tím pádem byly zahájeny
kroky související s výstavbou nové zbrojnice
* K 1. prosinci 2012 se z jednotky sboru dobrovolných hasičů obce stává jednotka kategorie JPO III. Touto změnou roste význam
lukavických hasičů, který tak nově přesahuje
území samotné obce. * V roce 2014, při příležitosti oslav 125 let od založení sboru, byla
lukavickým hasičům slavnostně předána do
užívání nová požární zbrojnice, která vyrostla ve středu obce na pozemku v sousedství
fotbalového hřiště. Nákladem obce v částce
přesahující 5,2 mil. Kč se podařilo vybudovat odpovídající zázemí nejen pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce, ale i pro
Sbor dobrovolných hasičů Lukavice.
Ohlížíme-li se za historií sboru, ohlížíme se
ve skutečnosti za životy několika generací lukavických občanů, kteří historii Sboru dobrovolných hasičů v Lukavici jako jeho členové fakticky tvořili. Tito, jménem již mnohdy
zapomenutí, byli připraveni obětavě pomoci
nejen při zdolávání požárů. Nezapomínejme totiž na to, že členové sboru se mj. aktivně podíleli na spolkovém životě a zároveň
vždy stáli i za společensko kulturním děním
v obci. A tak, jak tomu bylo v minulosti, je
tomu ještě i dnes. Budiž tedy heslo SOBĚ
KE CTI, DRUHÝM KU POMOCI, které je
zvěčněno na slavnostním praporu sboru,
pojítkem mezi generacemi, které už odešli a
generacemi, které tu teď jsou a v budoucnu
přijdou.
V souvislosti se zmínkou o budoucích generacích je třeba zvlášť zmínit činnost sboru
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zaměřenou směrem k dětem. Dle dobových
záznamů se první pokus o založení „Jinošské
družiny“ datuje dvacet let po založení sboru, bohužel skončil neúspěchem. Podobných
snah o zapojení dětí do sboru bylo několik.
Na druhé straně však v pozdějších letech
dobře fungovala práce hasičů se školní mládeží v oblasti prevence formou pravidelných
přednášek, ukázek, cvičení a besed. A dále
příležitostnou finanční podporou sboru dětem z chudých rodin. V roce 1930 byl ustaven
žákovský sbor, který se účastnil s dospělými
hasiči všech hasičských podniků a různých
veřejných oslav. Činnost přerušily těžké roky
v období druhé světové války. V roce 1946
bylo usneseno znovu spolupracovat s TJ Sokol a s mládeží. V roce 1955 bylo založeno

družstvo mladých požárníků pod vedením
velitele Macháčka. V 70. letech se žáci běžně
zapojovali i do hasičských soutěží, později
pod vedením Jiřího Šotoly a Stanislava Zajíčka. O stálé skupině mladých hasičů hovoříme až od září roku 1979. Tehdy byl po několika letech opět ustanoven kroužek Mladých
požárníků. Zakládající stav byl 10 členů
a vznikl přednáškou s výletem pořádaným
pro děti ze ZŠ Lukavice. Prvními vedoucími byli Jiří Smola a Miroslav Cvejn, kterého
záhy nahradila Míla Palečková. Ta se této
činnosti věnovala dlouhých 20 let. Od této
chvíle se činnost s mládeží drží bez přestávky
až do současnosti. Hlavním přínosem fungování kroužku mladých hasičů je budování
nové generace hasičů obce.

V roce 2019 to bude 130 let od vzniku sboru a jak je zřejmé, od počátku fungování sboru se lidé tvořící členskou základnu sboru ale i samotná sborová činnost
změnila, avšak duch sounáležitosti a rodinných vztahů drží lukavické hasiče pohromadě v každé době.
Jiří Burket a Jana Kotyzová

Z činnosti TJ Sokol
V únoru se konaly šibřinky. V odpoledních
hodinách pro děti se
spoustou soutěží a hojnou účastí dětí i dospělého doprovodu, večer
pro dospělé, kde se zúčastnilo asi 60 osob, ale
všichni účastníci se výborně bavili.
23. 3. se v myslivecké chatě v Habrové konala volební valná hromada naší jednoty.
Výbor byl zvolen ve složení starostka Libuše Vránová, místostarosta Pavel Drašnar,
jednatelka Lucie Majšajdrová, hospodářka Gabriela Trejtnarová, náčelník Pavel Šotola, náčelnice a vzdělavatelka Martina Baloušková, člen Stanislav Burket. Revizní
komise ve složení Lenka Palečková, Hana Šabatová a Jana Burketová.
Libuše Vránová za výbor Sokola Lukavice
ZPRAVODAJ 1/2019
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Obec Lukavice

Rozpis
zápasů
naJARO
JARO
2019
Rozpis
zápasů
2018
Datum a čas

den

Kolo

DOMÁCÍ

HOSTÉ

Výsledek

Hřiště

21

Lukavice

ZDELOV

-- : --

Lukavice

Deštné v O.h.

Lukavice

-- : --

Deštné v O.h.

Lukavice

Kostelecká Lhota "A"

-- : --

Lukavice

-- : --

Javornice

DATUM A ČAS
DEN KOLO
DOMÁCÍ
HOSTÉ
HŘIŠTĚ
24.3.2018 15:00 sobota 16
Lukavice
Petrovice n.O.
-- : -Lukavice
26
ZDELOV
Lukavice
Zdelov
08.05.2019 17:00 sobota
31.3.2018 16:00
17
Lukavice
neděle
21 Lukavice
Rychnov n.K. „B“Žďár nad Orlicí
Lukavice -- : -- Rychnov,
UMT
12.05.2019
14:00sobota
sobota
22
Lukavice
Křivice
Lukavice
18.05.2019
17:00
7.4.2018 16:30 sobota 18
Ohnišov
Lukavice
-- : -Ohnišov
23
Dobruška „B“
Lukavice
Dobruška, tráva č. 2
25.05.2019 17:00 sobota
14.4.2018 17:00 sobota 19
Lukavice
Černíkovice
-- : -Lukavice
24
Lukavice
Černíkovice
Lukavice
01.06.2019 16:00 sobota
21.4.2018 17:00
20
Křivice Lukavice
Lukavice
Křivice
sobota
25
Kostelec n.O. „B“-- : -Lukavice
08.06.2019
15:00sobota
28.4.2018 17:00 sobota

Připravuje
se …22
5.5.2018 17:00 sobota
13.5.2018 16:00 neděle
20.5.2018 17:00 neděle
26.5.2018 17:00 sobota
2.6.2018 17:00 sobota

23

Setkání rodáků a přátel obce Lukavice
24
Javornice "A"
Lukavice
1. 6. 2019
25

Lukavice

Borohrádek

-- : --

Lukavice

26

Kostelec nad Orlicí "B"

Lukavice

-- : --

Albrechtice n. Orl

V červnu proběhnou oslavy 100 let Sokola Lukavice a 130 let SDH Lukavice.

10.6.2018 17:00 neděle

15
Přepychy
Lukavice
Oslavy
se uskuteční
15. 6. 2019
na hřišti.-- : --

Přepychy

Plán programu:

15.30 hod. Vyhlášení a závěr
11.00 hod. Slavnostní zahájení
.00
16.00 hod. Posezení s hudbou
12 hod. Vystoupení sokolů
.30
13 hod. Soutěže SDH
Po celý den bude v dispozici občerstvení.
Tímto vás srdečně zveme a těšíme se na vaší účast.

Uskutečnilo se …
Velikonoce v psím domově 20. 4. se uskutečnil den otevřených dveří a Velikonoční venčení.
Úklid Lukavice

Ples Obce a SDH - 9. 2. 2019
14
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Dne 19. 4. 2019 v 8:00 jsme se společně zúčastnili úklidu v okolí
Lukavice.

Ples Obce a SDH - 9. 2. 2019

Setkání seniorů - 22. 3. 2019

Obec Lukavice

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

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

28.04.
01.05.
04.05.
05.05.
08.05.
11.05.
12.05.
18.05.
19.05.
25.05.
26.05.
01.06.
02.06.
08.06.
09.06.
15.06.
16.06.
22.06.
23.06.
29.06.
30.06.
05.07.
06.07.
07.07.
13.07.
14.07.
20.07.
21.07.
27.07.
28.07.
03.08.
04.08.
10.08.
11.08.
17.08.
18.08.
24.08.
25.08.
31.08.
01.09.
07.09.
08.09.
14.09.
15.09.
21.09.

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

adresa ordinace

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

telefon

494 371 783
494 322 706
494 667 628
494 515 697
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
721 200 244
721 460 150
494 622 114
494 371 781
777 667 353
494 323 152
494 371 088
494 622 114
602 514 715
494 515 694
494 323 958
734 324 600
494 531 955
494 532 330
494 383 417
494 621 665
494 515 697
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 696
494 667 628
494 322 706
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
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