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Statistika obyvatel obce
za třetí čtvrtletí roku 2020
Do obce Lukavice se ve třetím čtvrtletí
přistěhovali 3 noví občané, 8 osob se
odstěhovalo a s 1 občanem jsme se
rozloučili. Počet obyvatel ke konci lII.
čtvrtletí je včetně cizinců 597.

Zvon v našem kostele.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum
ve druhém čtvrtletí roku 2020
oslavili tito naši spoluobčané:

Loučíme se s našimi zemřelými
spoluobčany:

PAVLOVSKÁ Lenka 		75 let červenec
EHLOVÁ Miloslava 		65 let červenec
SMÉKALOVÁ Eva		65 let červenec
HEGEDÜSOVÁ Miloslava 75 let srpen
TREJTNAR Vlastimil
65 let srpen
BENEŠOVÁ Hana		 75 let srpen
LIŠKOVÁ Miluška
90 let září
KATRENČÍKOVÁ Věra		
90 let září
HLAVSA Vladislav 		
65 let září

ŠIROKÝM VÍTĚZSLAVEM
(67 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

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

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané a přátelé obce Lukavice,
již skončilo klidné a teplé léto a příroda se
nyní pozvolna začíná proměňovat a zabarvovat podzimními zemitými tóny. Zemědělci mají po dožínkách, z polí svážejí poslední
úrodu a chystají se k orbě. S návratem dětí
do škol k nám podzim přichází již naplno.
Uvítali jsme, že 1. září byla opět zahájena pravidelná školní docházka pro všechny žáky bez předešlých výjimek. V letošním

školním roce 2020/2021 jsme do lukavické
školy slavnostně přivítali dva prvňáčky. Děkujeme rodičům, že se rozhodli právě pro
naši malotřídku. Ve dvou třídách se učí celkem 29 žáků a 26 dětí navštěvuje mateřskou
školu.
Právě v tuto dobu se avizovaná vlna koronavirové epidemie opět rozšiřuje po celém
světě a tím dochází k plošným omezujícím
opatřením i v celé naší republice, ve všech
ZPRAVODAJ 3/2020
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krajích a obcích. Se zvýšenými bezpečnostními opatřeními musíme počítat každý
den, dbát zvýšené hygieny a znovu používat
roušky v dopravních prostředcích, obchodech, na úřadech, ve školách.
Žádám vás, milí občané, nepodceňujme
tato opatření, chráníme jimi sebe, své blízké
i okolí.
Z těchto důvodů jsme říjnové volby do
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a do
1/3 Senátu Parlamentu České republiky přesunuli do kulturního domu.
Na základě schváleného záměru obce ve
věci koupě pozemků pod kulturním domem
včetně příslušenství došlo ke konečnému
narovnání sporným práv a povinností v souvislosti s dosavadním užíváním pozemků
majitele pana Josefa Březiny za Kč 20.000,a nákupu pozemků pod kulturním domem,
částí fotbalového hřiště a okolí hřbitova za
cenu Kč 2,980.000,-. V současné době jsou
tyto závazky vypořádány. Obec Lukavice se
tak stala poprvé v historii výhradním vlastníkem pozemků p. č. st. 218/1 – zastavěná plocha a nádvoří o 683 m2, p. č. 1875/1
– ostatní plocha o 973 m2 a pozemku p.
č. 1301/4 – ostatní plocha o výměře 1828
m2.
V létě byly firmou HTS Group, s. r. o. zrealizovány opravy osmi balkónů u obecních
domů v hodnotě Kč 264.230,90. Pracovníci
shodné firmy provádějí opravu mostku na
pozemku p. č. 2285/1 za finanční částku 219.
832,80 s DPH. Práce budou dokončeny taktéž letos. Obec dále zakoupila pro své potřeby starší osobní automobil Škoda Roomster
za Kč 62.000,- a přívěs za Kč 21.190,-.
V létě ještě v naší obci vládl čilý kulturní
ruch. Konaly se fotbalové turnaje na místním
hřišti, setkání nohejbalistů, tenisových a volejbalových příznivců. V srpnu jsme uspořádali pouťové oslavy, které se vydařily ke spokojenosti všech malých i velkých návštěvníků a pořadatelů. Za naši obec jsme sestavi4
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li i soutěžní družstvo, jež se ctí reprezentovalo obec na letošních 13. spolkových hrách
5. září. Plánovaná divadelní představení, na
která jsme vás v minulém Čtvrtletníku zvali,
již nemůžeme uskutečnit. Stejně tak se nebude 14. listopadu konat ani vítání občánků
a neuskutečníme ani setkání pro naše seniory. Doufejme, že nadcházející zima všechny šířící se viry zničí a s jarem si vše společně vynahradíme.
V některých případech může být současná situace pro jednotlivce i rodiny hodně náročná a složitá. Neváhejte se obrátit na
nás, vaše zastupitele, s jakýmikoliv problémy. Společně se budeme snažit vaši situaci
řešit, popřípadě se obrátíme o pomoc na patřičná místa.
I nadále přeji vám všem dobré zdraví
a klidný podzim.
Eva Martinů, starostka obce

Obec Lukavice

Informace, oznámení

Diakonie Broumov,

Více na
www.diakoniebroumov.cz

sociální družstvo

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
Veškeré dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené,
Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové a dřevěné
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola, kočárky – transportem se poškodí
lyže, lyžáky
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Sbírka se uskuteční:

Dne: 26., 27. a 29. 10. 2020 ‒ od 8.00 do 16.00 hodin
Dne: 30. 10. 2020 ‒ od 8.00 do 14.00 hodin
Dne: 2. 11. 2020 ‒ od 8.00 do 16.00 hodin
Místo: místní Kulturní dům Lukavice

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel.: 491 524 342, 739 999 112
ZPRAVODAJ 3/2020
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Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 23. července 2020č. 18/2020
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/18/2020 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 10/18/2020 Rozpočtové opatření č. 9,10-RO v pravomoci starostky obce.
RO č. 9 – čerpání rezervy ve výši Kč 19.683,- proti výdajům
Kč 19.683,RO č. 10 – čerpání rezervy ve výši 104.082,-, výdaje ve výši
Kč 104.082,-.
II. schvaluje
Č. 4/18/2020 Podání žádosti o příspěvek z Mikroregionu
Rychnovsko na technické vybavení pro obec – motorovou
pilu, půdní jamkovač a benzínový zahradní vysavač – tj. z
celkové ceny 50.731,- Kč.
Č. 5/18/2020 Smlouvu o dílo s firmou HTS Group, s. r. o. na
opravu 4 balkónů bytového domu č.p. 254 a 4 balkónů bytového domu č.p. 255. Celkový náklad pro obec činí je Kč
264.230,90 s DPH.
Č. 6/18/2020 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. IV-12-2016419/SIS/01 Lukavice, p. č. 141/1, Smékal –
úprava NN, kNN za jednorázovou náhradu za 8 m2 ve prospěch obce Kč 1.210,- s DPH.
Č. 7/18/202020 Vydání záměru obce – pronájem nebytových prostor v KD čp. 163 - místnost v prvním patře KD
o výměře 10,6 m2. Místnost chce využívat jako kancelář
sloužící pro potřeby podnikání žadatelka paní PJ, Lukavice, IČO: 74641778. Navržená výše pronájmu je 1.000,- Kč/
měsíc. Uvedená částka v sobě zahrnuje i náklady na energie.
Č. 8/18/2020 Kupní smlouvu na koupi motorového vozidla Škoda Roomster mezi panem MS a Obcí Lukavice na
koupi osobního motorového vozidla ŠKODA ROOMSTER
v provedení kombi, reg. zn. 4E8 0814 pro potřeby obce za
Kč 62.000,- Kč.
Č. 9/18/2020 Žádost o byt 1+kk podanou slečnou Michaelou Duškovou, bytem Houdkovice 65, žádost bude zařazena do pořadníku.

Č. 11/18/2020 Rozpočtové opatření č. 11, příjmy Kč
40.000,00, výdaje po zapracování rozpuštěných rezerv
a úpravy paragrafů v celkovém součtu Kč 40.000,00.III. odkládá
III. neschvaluje
Č. 2/18/2020 Žádost o finanční příspěvek pro Psí domov
Lukavice.
IV. o d k l á d á
Č. 3/18/2020 Žádost občanů obce paní PA a MM o směnu
části pozemku p. č. 363/6, kterou tvoří svah směrem ke komunikaci před domem čp. 270 o výměře 37 m2 za část obecního pozemku p. č. 361/1 (24 m2) a pozemku p. č. 1933/9
(13 m2).
V. ukládá
Č. 4/18/2020 Starostce obce zpracovat žádost o příspěvek
z Mikroregionu Rychnovsko na technické vybavení z celkové ceny 50.731,- Kč.
Č. 5/18/2020 Starostce obce uzavřít smlouvu o dílo s firmou HTS Group, s. r. o. na opravu 4 balkónů bytového
domu č.p. 254 a 4 balkónů bytového domu č.p. 255 v celkové
výši 264.230,90 Kč včetně DPH.
Č. 6/18/2020 Starostce obce uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2016419/SIS/01 Lukavice, p. č. 141/1, Smékal – úprava NN, kNN na pozemku
p. č. 3776 v majetku obce. Jednorázová náhrada za 8 m2 ve
prospěch obce bude 1.210,- s DPH.
Č. 7/18/2020 Starostce obce zajistit zveřejnění Záměru
obce – pronájem nebytových prostor v KD čp. 163.
Č. 8/18/2020 Starostce obce uzavřít Kupní smlouvu s panem MS ve výši 62.000,- Kč na koupi motorového vozidla
Škoda Roomster v provedení kombi registrační značka 4E8
0814.
Č. 9/18/2020 Starostce obce zařadit do pořadníku žádost
o byt (1+kk) slečny MD.
V Lukavici dne 26. května 2020

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 27. srpna 2020 č. 19/2020
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/19/2020 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 3/19/2020 Návrh Kupní smlouvy na koupi pozemků pod Kulturním domem včetně příslušenství – seznámení se stavem věci.
Č. 8/19/2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020

II. schvaluje
Č. 4/19/2020 Smlouvu o dílo na opravu mostku u č. p. 212 za
cenu ve výši Kč 181.680,- bez DPH s firmou HTS Group, s.r.o.,
zároveň ZO pověřuje starostku obce k podpisu této Smlouvy
o dílo.
Č. 5/19/2020 Smlouvu o dílo s firmou Stavitelství EU, s.r.o., na
stavbu biologického septiku se zemním filtrem s napojením odpadů z Požární zbrojnice, č.p. 266 a s napojením odpadů z kabin, č.p. 237, s cenou ve výši Kč 429.914,24 bez DPH. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Č. 6/19/2020 Pronájem části nebytového prostoru o velikosti
10,6 m2 v Kulturním domě č. p. 163 p. PJ, za cenu měsíčního nájemného ve výši Kč 1.000,-, z toho nájemné 500,- Kč a výše služeb (energie a voda) 500,- Kč včetně DPH, a to s účinností od
1.9.2020 na dobu neurčitou. Zároveň ZO pověřuje starostku
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obce k podpisu nájemní smlouvy.
Č. 7b/19/2020 podmínky provozu víceúčelového sportovního
hřiště dle návrhu č. 2 (domácí veřejnost zdarma, cizí veřejnost
100,- Kč/hod., pronájem na celý den za 500,- Kč).
Č. 9/19/2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020 – příjmy 77.000,Kč a výdaje 2,905.560,Č. 10/19/2020 Podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z HZS KK pro JSDH Lukavice.
III. neschvaluje
Č. 2/19/2020 Směnu části pozemku p. č. 363/6 (svah směrem
ke komunikaci před domem č. p. 270) o výměře 37 m2 v majetku
manželů PA a MM za část pozemku z parcely č. 363/1 (farská zahrada) o výměře 37 m2 v majetku Obce Lukavice.
Č. 7a/19/2020 Podmínky provozu víceúčelového sportovního
hřiště dle návrhu č. 1 (tj. děti do 18 let zdarma, domácí veřejnost 50,- Kč/hod., cizí veřejnost 100,- Kč/hod., pronájem na celý
den za 500,- Kč).
V Lukavici dne 27. srpna 2020

Obec Lukavice

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 10. září 2020 č. 20/2020
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/20/2020 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 4/20/2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020

II. schvaluje
Č. 2/20/2020 Dohodu o narovnání práv a povinností –
v souvislosti s užíváním pozemků ve vlastnictví pana JB obcí
Lukavice, a to pozemků parcelní číslo st. 218/1 – zastavěná
plocha a nádvoří, 1875/1 – ostatní plocha a pozemku parcelní číslo 1301/4 – ostatní plocha (dříve část pozemku 1301/3
vymezená geometrickým plánem číslo 680-24/2019 jako
nově vzniklý pozemek 1301/4). Vyrovnání bezdůvodného
obohacení obce Lukavice za užívání pozemků v období od
1.6.2019 do 15.9.2020 je 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých). Úhrada bude provedena nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této dohody na účet pana
JB číslo 575836773/0300.
Touto dohodou o narovnání jsou úplným a konečným způsobem vypořádána veškerá práva i nároky vyplývající ze vzájemných vztahů. Obec Lukavice a pan JB se zavazují v budoucnu vůči sobě nevznášet žádné nároky, vztahující se
k předmětu této dohody; vzdávající se jich. ZO pověřuje starostku obce podpisem Dohody.
Č. 3/20/2020 Zastupitelstvo obce svou většinou schvaluje Kupní smlouvu mezi prodávajícím panem JB a kupujícím
Obci Lukavice. Prodávající prodává touto smlouvou pozemek parcelní číslo st. 218/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parcelní číslo 1875/1 - ostatní plocha a pozemek
parcelní číslo 1301/4 - ostatní plocha, se všemi právy a povinnostmi a se všemi součástmi a příslušenstvím (zpevněná
plocha s živičným povrchem z obalovaného kameniva), to
vše v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou za dohodnutou kupní cenu ve výši celkem 2.980.000 Kč (slovy: Dva miliony devět set osmdesát
tisíc korun českých) kupující obci Lukavice, která uvedené
pozemky se všemi právy a povinnostmi a se všemi součástmi a příslušenstvím (zpevněná plocha s živičným povrchem
z obalovaného kameniva) za uvedenou kupní cenu do svého vlastnictví přijímá a kupuje. ZO pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Lukavice k odůvodnění výše kupní ceny
nemovitých věcí (2.980.000,- Kč) a odchylky kupní ceny od
obvyklé ceny uvádí:
Koupí všech tří pozemků
1. dojde k ukončení dlouholetého stavu, kdy obec vlastní budovu kulturního domu a pozemky pod tímto objektem ve vlastnictví obce nejsou. Tento stav trvá již od roku
2004. Zmiňované pozemky od té doby několikrát změnily
vlastníka Se všemi vlastníky obec jednala, avšak bezvýsledně. Od roku 2011 je vlastníkem označených pozemků, panem Josef Březina. Jmenovaný byl kontaktován obcí a při
jednání dne 26. 03. 2019 projevil souhlas s odprodejem zmiňovaných pozemků. Vlastníkem byla původně požadována
cena ve výši 3.750.000,- Kč. Na několika jednáních mezi p.
B a obecním zastupitelstvem (poslední jednání dne 22. 05.
2020) obec postupně dosáhla snížení ceny na 2.980.000,- Kč.
Koupě pozemků vyřešení vleklou majetkoprávní krizi jednou pro vždy;

2. obec Lukavice získá do svého vlastnictví strategické pozemky v centru obce, bez nichž by neměla neomezený a ničím neohrožovaný přístup ke kulturnímu domu ve vlastnictví obce;
3. obec Lukavice majetkoprávně zcelí vlastnictví budovy kulturního domu a pozemku pod ním, což obci Lukavice umožní případné čerpání dotací na rekonstrukční či údržbové investiční akce (zlepšení vzhledu, vybavení, infrastruktury budovy a jejího okolí), čímž bude do budoucna zajištěno fungování adekvátního komunitního centra v centru obce Lukavice;
4. dojde zároveň zřízením věcných břemen na pozemku parc.č. 1301/3 ve vlastnictví pana JB k vyřešení uložení stávajících vedení vodovodu a plynu rovněž k vyřešení problémů
s přeložkami vodovodu (vybudování přeložek); obec legalizuje uložení stávajících sítí a získává právo mít uloženy inženýrské sítě v geometrickým plánem vymezeném prostoru a
právo přístupu za účelem údržby a oprav po celou dobu existence inženýrských sítí;
5. obec Lukavice majetkoprávně zcelí pozemky tvořící fotbalové hřiště v obci.
Koupí pozemku parc. č. 218/1 obci Lukavice pak mimo
výše uvedeného
1. odpadají komplikace při opravách a údržbě objektu kulturního domu (správní řízení před příslušným stavebním
úřadem, odpadá možnost zablokování provádění oprav budovy vlastníkem pozemku s potenciálem blokovat opravy,
odpadají veškeré soudní spory);
2. vzniká možnost žádat o dotace z programů na obnovu
(rekonstrukce) a údržbu kulturního domu (dosud vyloučeno z důvodu, že pozemek pod budovou není vlastnictvím
obce Lukavice).
Koupí pozemku parc. č. 1301/4 obci Lukavice pak mimo
výše uvedeného
1. odpadají komplikace při přístupu ke kulturnímu domu
v obci Lukavice (opravy, údržba, zásobování);
Koupí pozemku parc. č. 1875/1 obci Lukavice pak
1. vzniká funkční celek s pozemkem 1880/1 – sportoviště
a rekreační plocha, to vše ve vlastnictví obce Lukavice; to vše
v centru obce, tj. s významným prvkem zachování prostoru hřiště pro pořádání sportovních a kulturních akcí v malé
obci;
2. u tohoto pozemku zamezí převodu tohoto pozemku na jiného zájemce o koupi tohoto pozemku.
Kupní cena vyšší než cena obvyklá, tj. odchylka od obvyklé ceny je odůvodněna jinými důležitými zájmy obce
shora vymezenými.
Pozemek parc.č. 218/1 – zast. plocha a nádvoří je pozemkem pod budovou kulturního domu, tj. budovou Lukavice
čp. 163 – občanská vybavenost ve vlastnictví obce Lukavice.
Geometrickým plánem nově vzniklý pozemek parc.č. 1301/4 – ostatní plocha tvoří obslužný a přístupový
pozemek k nemovitým věcem ve vlastnictví obce Lukavice
(zejména ke kulturnímu domu) a jeho koupí obec Lukavice rozšiřuje logický funkční celek nemovitých věcí v majetku
obce Lukavice, a to v centru obce.
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Pozemek parc.č. 1875/1 – ostatní plocha pak tvoří funkční celek s pozemkem 1880/1 – sportoviště a rekreační plocha (hřiště).
Ujednání o zřízení práva služebnosti zřízení a uložení inženýrských sítí a vstupu a vjezdu za účelem zřízení, údržby, oprav a úprav inženýrských sítí
Prodávající pan Josef Březina je na základě nabývacího titulu uvedeného v části E listu vlastnického číslo 277 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou výlučným
vlastníkem pozemku parcelní číslo 1301/3 - ostatní plocha
v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou.
Uvedená nemovitá věc je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou na listu vlastnictví číslo 277 vedeném pro
obec Lukavice a katastrální území Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou.
Geometrickým plánem číslo 701-52/2020 vyhotoveným Ing.
Jitkou Fulierovou došlo vyšrafováním k vymezení věcných
břemen na pozemku parcelní číslo 1301/3 v obci Lukavice
a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou.
Účastníci této smlouvy pan Josef Březina a obec Lukavice
se dohodli na zřízení služebnosti zřízení a uložení inženýrských sítí a vstupu a vjezdu za účelem zřízení, údržby, oprav
a úprav inženýrských sítí následovně:
Obec Lukavice a každý další vlastník panujícího pozemku
parcelní číslo st. 218/1 – zastavěná plocha a nádvoří v obci
Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou jsou oprávněni mít umístněnu pod povrchem části pozemku parcelní číslo 1301/3 – ostatní plocha v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou inženýrskou síť - vodovodní řad a dále jsou oprávněni
vstupovat a vjíždět za účelem údržby, oprav a úprav tohoto
vodovodního řadu na části tohoto pozemku. Služebností zatížené části pozemku parcelní číslo 1301/3 – ostatní plocha
v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova
nad Kněžnou jsou v geometrickém plánu číslo 701-52/2020
vyznačeny šrafováním a písmenem A.
Obec Lukavice a každý další vlastník panujícího pozemku
parcelní číslo st. 218/1 – zastavěná plocha a nádvoří v obci
Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou jsou oprávněni mít umístěn pod povrchem části
pozemku parcelní číslo 1301/3 – ostatní plocha v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou plynovod a dále jsou oprávněni vstupovat a vjíždět za
účelem údržby, oprav a úprav tohoto plynovodu na části tohoto pozemku. Služebností zatížené části pozemku parcelní číslo 1301/3 – ostatní plocha v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou jsou v geometrickém plánu číslo 701-52/2020 vyznačeny šrafováním
a písmenem B.
Obec Lukavice a každý další vlastník panujícího pozemku parcelní číslo st. 218/1 – zastavěná plocha a nádvoří
v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou jsou oprávněni nově vybudovat, tj. zřídit
a mít umístěnu pod povrchem části pozemku parcelní číslo
1301/3 – ostatní plocha v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou inženýrskou síť - vodovodní řad a dále jsou oprávněni vstupovat a vjíždět za účelem vybudování (zřízení), údržby, oprav a úprav tohoto vodovodního řadu na části tohoto pozemku. Služebností zatí-
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žené části pozemku parcelní číslo 1301/3 – ostatní plocha
v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova
nad Kněžnou jsou v geometrickém plánu číslo 701-52/2020
vyznačeny šrafováním a písmenem C. Oprávněná ze služebnosti práva odpovídající služebnosti přijímá a povinný ze
služebnosti a každý další vlastník služebného pozemku, jsou
povinni tato práva trpět.
Ujednání o zřízení práva služebnosti stezky a cesty
Prodávající pan Josef Březina je na základě nabývacího titulu uvedeného v části E listu vlastnického číslo 277 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou výlučným
vlastníkem pozemku parcelní číslo 1301/3 - ostatní plocha
v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Uvedená nemovitá věc je zapsán u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního
pracoviště v Rychnově nad Kněžnou na listu vlastnictví číslo 277 vedeném pro obec Lukavice a katastrální území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Geometrickým plánem
číslo 702-57/2020 vyhotoveným Ing. Jitkou Fulierovou došlo vyšrafováním k vymezení věcného břemene na pozemku
parcelní číslo 1301/3 v obci Lukavice a katastrálním území
Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Účastníci této smlouvy
pan JB a bec Lukavice se dohodli na zřízení služebnosti stezky a cesty následovně: Oprávněná ze služebnosti, obec Lukavice a každý další vlastník pozemku parcelní číslo st. 218/1
– zastavěná plocha a nádvoří v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou jsou oprávněni vstupovat a vjíždět na pozemek parcelní číslo 1301/3
– ostatní plocha v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Služebností zatížená část
pozemku parcelní číslo 1301/3 – ostatní plocha v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou je v geometrickém plánu číslo 702-57/2020 vyznačena
šrafováním. Právo vjezdu zahrnuje i vjezd techniky oprávněné ze služebnosti a jejích smluvních partnerů za účelem
oprav a údržby budovy čp. 163 na pozemku parcelní číslo
218/1 – zastavěná plocha a nádvoří v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, dále i za
účelem zásobování označené budovy. Právo vstupu zahrnuje
i vstup pracovníků oprávněné ze služebnosti a jejích smluvních partnerů za účelem oprav a údržby budovy čp. 163 na
pozemku parcelní číslo 218/1 – zastavěná plocha a nádvoří
v obci Lukavice a katastrálním území Lukavice u Rychnova
nad Kněžnou, dále i za účelem zásobování označené budovy.
Oprávněná ze služebnosti práva odpovídající služebnosti
přijímá a povinný ze služebnosti a každý další vlastník služebného pozemku, jsou povinni tato práva trpět.
Služebnost byla na základě dohody účastníků této smlouvy
zřízena bezúplatně.
Č. 4/20/2020 Řád veřejného pohřebiště obce Lukavice
schválený Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne
27.8.2020 pod. č.j. KUKHK-24993/RG/2020. Tlecí doba je
doložena stanoviskem okresního hygienika Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou č.j.: 348/2002 a trvá minimálně 10 let. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla pro
hrob, hrobky a urnová místa na 10 let. Tento řád je účinný od
1.10.2020. Dnem nabytí účinnosti se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště, schválený ZO Lukavice, ze dne 19.3.2004.
V Lukavici dne 10. září 2020
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Z lukavické knihovny a mateřského centra
V září proběhla výměna knižního fondu. Knihy doposud zapůjčené se vrátily do Rychnovské knihovny a byly vyměněny novou sadou dvou stovek knih.
Tu jsme pak ještě doplnili o knížky dětské. Čeká na Vás tedy téměř tři sta publikací. Detektivních i romantických příběhů, knih ze života slavných osobností, kuchařky pro děti i dospělé, návodů
na vyrábění drobností různými technikami. Pro děti pak knihy s vtipy, slavný Čtyřlístek, pohádky, říkanky a dívčí
romány. Pokud byste si přesto nevybrali, je možné konkrétní knihu objednat.
Knihovna je otevřena v nových časech
– a to každý týden v úterý od 9 do 11:30
a ve čtvrtek od 15:30 do 17:30. Ve stejných časech je otevřena i herna mateřského centra Lukaváček. Rodiče malých dětí tak mají možnost se na chvíli posadit, nechat děti pohrát a věnovat
se knihám nebo rozhovoru s ostatními.
S blížícími se Vánoci bych ráda do programu knihovny a mateřského centra
zařadila i vyrábění dekorativních předmětů a dárků. Také je v plánu tradiční bazar dětského zboží. Akce jsou ale
vzhledem k vládním opatřením stále
odsouvány, a tak v tuto chvíli není známo přesné načasování.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz týkající se knihovny nebo mateřského centra ozvěte se mi na telefon 603 422 249
nebo na mail lukavickaknihovna@
mail.cz. Také jsem zřídila facebookovou stránku knihovny - www.facebook.com/lukavickaknihovna - tam
Vám kromě aktuálních informací přináším i tipy na čtení, právě z fondu naší
knihovny.
Přiložené fotky jsou z party na rozloučenou s Markétou a Kristýnkou Dostálovými, které s námi v Lukaváčku trávily čas už od roku 2006 a brzy se budou z Lukavice stěhovat pryč. Děkujeme za společně strávené chvíle, přejeme mnoho štěstí a těšíme se na viděnou.
Za knihovnu a mateřské centrum
článek sepsala Pavla Janoušková

Z lukavické kroniky a kam na výlet z Lukavice
Dohnálkova studánka v Lukavici
(Rudolf Seidl)
Před dávnými časy ve Flejklově statku
u kostela (nyní statek Dohnálkův) sloužila děvečka. Té se ve svaté noci o vánocích
zdálo, že v sadě pod jabloní je hromada dukátů a drahých kamenů. Řekla to hospodářovi. Ten v těch místech pod příkrou strání dal kopat. Sotva několikrát kopli moty-

kou a zaryli rýčem, vytryskl mocný pramen
vody. Nyní tam je známá studánka s velmi
dobrou a studenou vodou. Pramen i v nejsušších letech dává hojně vody a nikdy
nevyschne.
Studánka „Coufalka“ v Lukavici.
(Rudolf Seidl)
U Pavlištova kopce pod hustými keři je studánka, které říkají „Coufalka“. Pro vodu
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k pití tam chodí celé okolí, zvláště v době
žní. Je velmi studená a příjemně se člověk
ochladí. Podle vyprávění starých pamětníků ještě nikdy nevyschla.Do blízkých
Kvasin prý chodil za prací jeden soused.
Když se zlobil nebo když se mu něco nemilého přihodilo, vždy zvolal: “U sta hromů!“
Jednou šel z práce a překvapila ho tma, jen
při zablesknutí viděl na cestu. Jinak klopýtal a padal na zem. Když opět klopýtl přes
mez, vzkřikl: „U sta hromů!“ V tom okamžiku mu něco podjelo pod nohy a poručilo: “Chyť se rohů!“ a již to s ním rejdilo
přes pole a louky, přes meze, cesty a příkopy, přes potoky a lesem, kde mu větve stromů šlehaly do tváří a trny keřů trhaly oděv
a rozdíraly kůži do krve. Tato divá jízda trvala celou noc až do svítání, kdy neznámý
s ním zacouval do keřů, kde ho polomrtvého složil. V těchto místech vytryskl silný
pramen vody. Soused byl prý navždy z klení vyléčen.
V Lukavici pod kostelem u potoka je postaven nevysoký kámen s vytesanou sekyrou. Praví se, že je na paměť, když tu
byl zabit v hádce nějaký sekyrník.
(Antonín Svoboda)
O duchovi (Antonín Svoboda)
V Lukavici ve mlýně prý bydlela čarodějnice, která se proměňovala ve škaredou
žábu a za pecí vyspávala na ošatce.
Propadlá kaplička v Meziříčí (Stanislav
Dvořák)
V Meziříčí u Panské Habrové postavili si
kdysi kapličku, v níž byl zavěšen menší zvonek, kterým se vyzvánělo klekání. V okolí byly pastviny, na něž ovčáci vyháněli stáda ovcí. Jednou se dalo do prudkého deště a jeden z ovčáků se skryl v kapliřce. Jakmile do ní vstoupil, kaplička se s ním propadla a nezůstalo po ní stopy. Když se ještě dnes v těchto místech zadupe, je prý slyšet dunění.
O vzniku jmen různých osad
(podle Jiřího Jizby, Gotharda Josefa Laška,
10
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Karla Popelky a Antonína Svobody)
Lukavice – voda lukavá či divoká dala vsi
jméno. Panská Habrová – pojmenování
vzniklo od habrů, neboť v obci i jejím okolí
rostly nejvíce listnaté stromy habry. Všude
po kopcích i v údolí Kněžny a v celém polesí jsou roztroušeny. Mezi Panskou Habrovou a Poustkami stojí zvláště veliký habr
a říká se mu „U habru“.
Zapsala kronikářka obce Stanislava
Škrabáková (z knihy Pověsti Rychnovska).
Kam z Lukavice
Začneme procházkou po rychnovských sochách, podle Preclíkovy knihy „Tiše se přemísťovati“ Hned před zámkem Kolovratů
stojí na vysokém sloupu s barokovou hlavicí
Immaculata. Je z roku 1692 a vznikla o dva
roky dříve než dvě sochy vedle na samostatných podstavcích - Františka Xaverského a Jana Nepomuckého. Nejpravděpodobněji je sekal Ital Giovanni Baptista Bulla,
který v té době na Hradecku pracoval. Na
náměstí je kamenný krucifix z dílny Mělnických. Má na podstavci reliéfy sv. Václava, Floriána a Jiřího. Je z roku 1736 a má takovou zajímavou drobnost ve svém životopise. Dal jej postavit nějaký Jiří Blecha, snad
bohatý měšťan, nákladem 80 zlatých. A založil lampičkovou nadaci, s níž si přáli, aby
u kříže hořelo světlo od slunce západu do
slunce východu. Jestli se jeho přání splnilo
a našel se placený ochránce lampičky, nevíme. Mohla to být pěkná iluminace a ještě navíc i dobrý pocit pro nočního chodce,
který procházel temným podloubím. To je
dnes přítomno už jen jako stopa po obloucích na vratech renovovaných domů a dveřích obchodů skloněného náměstí.
Je tam na náměstí ještě jedna stopa z roku
1761. Spíš tedy šlápota, bota z podhledu.
Na soše Floriánově vedle kamenného kříže. Autorovi, nesporně jednomu z Mělnických, se světec vměstnal do bloku jen velmi těsně. Zatlačil mu odvážně lýtko tak,
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aby se noha vešla. Hmota kamene, ze které by se dala vysekat bota celá, už nebyla
k mání. A tak pohotově vyznačil jen kolmo postavenou podrážku, takže to zezadu
vypadá, jakoby někdo onoho světce nakopl. Jen o něco málo let později byl v Rychnově postaven sv. Josef. Poblíž zvonice kostela sv. Trojice. Zůstal tam posud jako nejstarší Josef v Rychnově. Má vpředu městský znak a vzadu zprávu o tom, že L.P. 1765
dne 16. července byla tato socha postavena.
O pět let dříve byl umístěn při patníku na
křižovatce do letoviska Studánka, které patrně tehdy ještě jako letovisko nefungovalo, evangelista Marek. Podle rukopisu také
asi z dílny sochařů Mělnických. Lze ještě,
i když s určitými obtížemi, přečíst nápis. Je
sebevědomý až sebejistý: „Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.“ Silnicí od
pivovaru se dojde ke kamenné soše mariánského obrazu. Ano, k soše obrazu. Tři barokní aviatikové, andělé, tu drží obraz reliéfně pojatý, svatý Lukáš maluje Pannu Marii. Evangelista Lukáš byl patronem malířů a sochařů a podle legendy sám maloval
Pannu Marii s Ježíškem. Jestli dobře, o tom
pověst nemluví. Pouze se předpokládá. Je
to takový sochařský výjev. Možná až ilustrativní. To sochařství nesvědčí, ale třeba
je to příliš dnešní názor. Tehdy bylo potřeba sdělit cosi prostřednictvím Lukášovým,
a tak andělé v beztížném stavu nastoupili
do práce.
Pak se přesuneme směrem na Javornici a to už využijeme knihy Vladimíra
Preclíka „Smírčí kameny“, ale jen částečně Smírčí kříže stavěli viníci jako prosbu Boha o odpuštění za to, že někoho zavraždili anebo, nechtěně, zabili. A protože se věřilo, že Bůh jim odpustí až tehdy,
když ty kříže zmizí celé v zemi, tak se snažili, aby byly co nejtěžší a země pod nimi co
nejměkčí. Kříž, který je Na čihadle, v okraji
lesa za autobusovou stanicí Blatiny směrem
na Javornici, tomu svou mohutností plně

odpovídá. A ten, kdo má na to dost fantazie, v něm může vidět i ženu z roztaženými
pažemi. V roce 1893 byl postaven podruhé protože se kácel. Původně byl však vztyčen pro nešťastnou událost, ke které došlo
před více než třemi stovkami let. Tehdy se
vdávala rychtářova dcera Dorota. A, jak je
to dodnes tradicí, při návratu z obřadu zastavili svatebčany přátelé s žádostí o výkupné za uvolnění cesty. Vedl je nevěstin bratr Filip, v převleku za lesního lapku s nataženou kuší. Z té mu, nešťastnou náhodou, vyletěla šipka. Zabodla se do jednoho z koňů táhnoucích vůz set svatebčany.
Ti se tím splašili a vůz skončil v lese, kde
se, převrácen, zastavil o stromy. Novomanželku zpod něj vytáhli mrtvou. Její bratr se
za pár týdnu oběsil, ale předtím dal vysekat a postavit ten kříž. Odtud se probloudíme ke v lese ukryté kapličce z roku 1901.
Ne pro mši, která se tam slouží jen v máji.
Ale proto, že u ní, při čelním pohledu vpravo, začíná Křížová cesta. Pokračuje obloukem vlevo a skládá se ze čtrnácti zastavení namalovaných jako akvarely a na kůlech
umístěných pod sklo, do schránek nahoře
s číslem a dole s popisem zobrazeného děje.
Jejich autorem je místní naivní malíř Josef
Korejz – Blatinský. Žil v letech 1909-1989,
stylizoval se do bezdomovce a specializoval
se na krajiny se starými chalupami. K tomu
ve svérázné češtině, která byla jeho vynálezem, napsal knihu „Vejchysty do říše baječin“ vydanou hradeckým nakladatelstvím
Kruh v roce 1988.
Skončit se dá v Javornici
Ale ne v pondělí. Protože tamní Památník
Marie a Vojtěcha Sedláčkových je otevřen
jen od úterý do neděle, od 8 do 17 hodin
(a k tomu pouze v květnu až září). A v něm
je i pamětní síň Josefa Korejze-Blatinského,
který je tu připomínán jak svými obrazy,
tak i co dlouholetý kronikář té obce.
Sepsal Miloš Pátek
ZPRAVODAJ 3/2020
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Aktivity kostela
Vážení a milí,
ráda bych se s Vámi podělila o zážitky
z posledních kulturních akcí, které souvisely s kostelem. V létě se v naší obci
konala tradiční pouť k svátku Nanebevzetí Panny Marie. Dne 16. srpna 2020
se kostel zcela zaplnil hned dvakrát, dopoledne při mši svaté, kterou již tradičně hudebně doprovodila farní skupina
ÚKAZ z Bílého Újezdu. Odpoledne pak
mohli diváci zhlédnout pohádku v podání Ochotnického spolku z Javornice s názvem o Líné Róze. Pohádka byla
hezká s pěknými písničkami a potěšila
malé i velké diváky. Vstupné bylo tradičně dobrovolné, a i tak se v kostelní

kasičce sešlo celkem 7.230 Kč, které budou použity na opravy kostela. V neděli 4. 10. 2020 v rychnovské farnosti proběhly volby do Pastorační rady farnosti.
Výsledky jsou uveřejněny na stránkách
farnosti. Odpoledne jsme pak v kostele
uspořádali prohlídky opravené zvonice s komentovanou prohlídkou o kostelních zvonech v Lukavici a ukázkami
zvonění. Návštěvníci tak měli možnost
vystoupit do nitra zvonice, a dokonce
si sami vyzkoušet, jak se zvoní na hlavní kostelní zvon. Tento zvon pochází
z roku 1561 a byl odlit Václavem Farářem z Hradce Králové. Jeho spodní prů12
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měr má 92,5 cm a váží necelých 480 kg.
Zvon nese po svém obvodu nápis sevřený mezi dvě linky: LETA PANE MDLXI TENTO ZWON GEST DYELAN
KECZTY CHWALE PANV BOHV.
Jednotlivá slova jsou pak oddělena plastickým reliéfem mariánské lilie. Pod nápisovou linkou obíhá ornament sestavený z motivu palmety. Ostatní povrch pláště je hladký bez ozdob. V kostele pak byla připravena výstava historických liturgických textilií. Návštěvníci tak mohli obdivovat krásně vyšívané a malované ubrusy zdobené krajkami, které se používaly nebo dokonce stále používají na výzdobu kostela. K vidění bylo i „malé kostelní prádlo“ tedy roušky používané při eucharistii a historická kněžská roucha, která se vyznačují velkou zdobností a okázalostí. Jako perlička byl vystaven baldachýn, který se pravděpodobně používal kdysi při různých procesích. Celá
akce se nesla v příjemném přátelském
duchu, kdy byla možnost nejen se dívat,
ale také si popovídat. V konečném důsledku přinesla celá akce do kostelní kasičky i velmi pěknou částku na opravy
kostela. V závěru roku bychom Vás rádi
pozvali, bude-li to možné, na tradiční
adventní koncert, který se uskuteční 6.
prosince 2020 a vystoupí farní skupina
ÚKAZ z Bílého Újezdu, a dne 24. prosince se můžete těšit na tradiční Půlnoční bohoslužbu slova. Více informací z celé farnosti pak naleznete na farním webu https:farnostrychnov.webnode.cz v sekci aktuality, na facebooku
Farnost RK či kostelnice z lukavice.
V současné době přeji všem čtenářům
především pevné zdraví, a budu věřit
na další setkání s Vámi v kostele.
Kateřina Kačírková Hermanová

Obec Lukavice

Z činnosti MS

Myslivecký spolek Lukavice
Třetí čtvrtletí letošního roku je za námi
a pomalu se připravujeme na nadcházející zimu.
V tomto období jsme se, kromě běžné
činnosti v honitbě, podíleli na zajištění
pouťových slavností.
Také jsme se v letošním roce ujali organizace Lukavických her, soutěže, které se účastní všechny spolky v obci. Za
celkem slušného počasí zde navzájem
soutěžily týmy Sokola, myslivců, hasičů a družstvo Obce Lukavice.
Vítězem letošního ročníku byl tým hasičů. Myslím si, že to bylo vydařené odpoledne a že se jak soutěžící, tak divá-

ci pobavili a pochutnali si na připraveném občerstvení.
3. října proběhl veřejný závod na naší
střelnici, odložený memoriál Mirka
Baudyše.
Připravovanou posvícenskou zábavu, bohužel, musíme kvůli nařízeným
opatřením zrušit. Uvidíme, jaká další
opatření nás čekají a jak se tato zvláštní
nemoc bude šířit.
Jménem svým a jménem všech členů
Mysliveckého spolku Lukavice Vám
přeji hlavně zdraví, pohodu a klid.
Za MS Lukavice Kunc Karel

Zájezd MS Lukavice
Již poněkolikáté uspořádal myslivecký
spolek zájezd pro členy a lukavickou veřejnost. Organizační tým Šabata – Ehl
Pavel opět nezklamal a připravil krásný
program. Zahájili jsme prohlídkou závodiště v Pardubicích se zasvěceným výkladem, dále jsme pokračovali do výrobny pardubického perníku „JaJa“ s chutnou ochutnávkou perníku. Po dobrém
obědě jsme pokračovali do obory Žleby,
kde nás oborník seznámil s historií obory a chovu bílých jelenů, prohlédli jsme
si ukázkové oborky, viděli krmení bílých
jelenů a nádhernou ukázku dravců. Pří-

jemně jsme povečeřeli a vydali se na cestu domů. Organizátorům zájezdu moc
děkujeme.
Spokojení účastníci
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Z činnosti SDH
Vážení čtenáři,
přes prázdniny obvykle hasičák není.
Letošní prázdniny byly však oživeny
o pár akcí. V pátek 14. srpna jsme se
s dětmi zúčastnily předváděčky v Rych-

novském bazénu, k oslavě výročí otevření bazénu. Sešli jsme se u hasičárny, kde již bylo připravené a naložené

a útok jsme dokončili shozenými terčíky. Za odměnu děti dostaly sladkosti od
paní Drejslové, a i když počasí nepřálo, byla to pěkná akce s nabitým programem.
O dva dny později, tedy 16. srpna, proběhlo focení všech členů sboru dobrovolných hasičů a členů výjezdové jednotky v Lukavici. Na focení se sešlo neuvěřitelných 67 členů.
První pátek v září patřil prvnímu hasičáku, sešlo se 15 dětí. Na začátku jsme
si sdělili zážitky z prázdnin, vytvořili
novou nástěnku a pomalu začali s přípravou na braňák. V tento den se konala ještě jedna důležitá událost. Oženil se náš dlouholetý člen Zdeněk Kába,
který si vzal naši novou členku Martinu Bártovou. Všichni jim přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky na jejich společné cestě.
5. září se v Lukavici konaly spolkové
hry. Počasí vyšlo na jedničku. Za hasi-

hasičské auto a vyrazili směr Rychnov
nad Kněžnou. V Rychnově už nás vítali a my mohli začít s ukázkou. Pro diváky jsme si připravili ukázku požárního útoku. Vše proběhlo tak jak mělo

če se zúčastnili Nika, Kamča, Martin,
Lenka, Vláďa, Janča, Michal a Miloš.
Od začátku si vedli velmi dobře, a tak
není překvapení, že nakonec vyhráli.
Říkáte si, že první víkend v září už více

14
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hasičský být nemohl? Ale ano, mohl.
V neděli 6. září se v Rychnově nad
Kněžnou konalo slavnostní žehnání praporu OSH, který spojuje všechny sbory z okresu. Při této příležitosti
se sjely stovky uniformovaných hasičů
z více jak 50 sborů i se svými prapory.
Byla to nádherná podívaná a na náměstí byla cítit hrdost, úcta a sounáležitost,
která sálala ze všech zúčastněných.
19. září se uskutečnil tradiční Lukavický braňáček. Letos, po několika letech,
se místo konání vrátilo na myslivec-

kou chatu. I přes aktuální nelehkou situaci a opatření se ho zúčastnilo 66 hlídek, které se utkaly ve třech kategoriích. Pro všechny byla připravena 2,2 kilometru dlouhá trať lesním terénem.
Mladší hasiči z Lukavice se umístili
na 9. a 8. místě z 22 hlídek a naši starší
se umístili na 24. a 12. místě z 33 hlídek.
V dalších dnech nás čeká branný závod
v Bystrém v Orlických horách, na který pečlivě trénujeme už několik týdnů.
Kateřina Palečková

Z činnosti TJ Sokol
Ve třetím čtvrtletí TJ Sokol Lukavice
uspořádal pouťovou zábavu 16.8. i přes
odpolední přeháňku se večer vydařil
a účast byla dobrá.
5. 9. jsme se zúčastnili Lukavických her,
které letos uspořádal Myslivecký spolek
Lukavice.
S průběhem a soutěžemi jsme byli spokojeni a těšíme se na další ročník v režii
SHD Lukavice.
I přes koronavirová opatření začalo cvičení dětí pod vedením Petra Brandejse. Schází se každou středu

od 15.30 - 17 hod. v počtu 8 dětí za příznivého počasí na hřišti, za nepříznivého v tělocvičně základní školy.
Vzhledem k momentální situaci těžko
plánovat co bude dál. Pokud to bude
možné rádi bychom uspořádali tradiční akce konce roku „Turnaj ve stolním
tenisu“ a „Silvestrovský běh“.
Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se
na zlepšení nákazové situace.
Za výbor TJ Sokola Lukavice
Líba Vránová

Hasičská „praporová“ sláva v Rychnově nad Kněžnou
V neděli 6. září 2020 se zástupci Sboru
dobrovolných hasičů Lukavice zúčastnili slavnostního shromáždění sborů
dobrovolných hasičů okresu, které proběhlo na rychnovském Starém náměstí.
Dobrovolní hasiči z celého okresu zaplnili spolu se svými sborovými prapory
celou horní polovinu náměstí, kde jim
byl představen nový prapor dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou. Prapor, který bude symbolicky za-

střešovat všechny dobrovolné hasiče našeho okresu, byl po provedeném
představení požehnán přítomným církevním hodnostářem a hned v následujícím okamžiku mu byla připnuta
slavnostní stuha udělená přítomným
světským hodnostářem. Budiž to důkazem, že nový hasičský prapor vzbudil ihned zájem jak v Nebi, tak na Zemi
a proto si přejme, aby takto projevený zájem o věci hasičské trval u příZPRAVODAJ 3/2020

15

Obec Lukavice

slušných hodnostářů i nadále. V rámci slavnostního shromáždění byla též
křtěna kniha o historii sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov na Kněžnou. Na závěr byla všem přítomným
sborům udělena pamětní stuha k jejich
praporům jakožto trvalá připomínka
na proběhnuvší slavností shromáždění.
Celá akce dík svému rozsahu a ceremoniálnímu charakteru neměla mezi přítomnou hasičskou veřejností pamětníka. Vždyť slavnostní ceremonie se aktivně účastnilo více než tři sta unifor-
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movaných dobrovolných hasičů s téměř šedesátkou svých praporů a taková
hasičská sláva na Rychnovsku za uplynulých minimálně padesát let nikdy nebyla. Ve vlajkové četě č. 8, pod chrabrým velením br. Aleše Čapky, se hasičské „praporové“ slávy zúčastnili br. Stanislav Burket a br. Jiří Burket jako pobočníci praporečníka a br. Michal Grasev jako praporečník. Všem třem jmenovaným bylo ctí zastupovat lukavický
Sbor dobrovolných hasičů.
Zapsal Jiří Burket

Obec Lukavice

Uskutečněné akce

Provozní doba knihovny
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Připravované akce
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, nedělě, svátek 08.00–13.00
datum jméno lékaře

adresa ordinace

03.10. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127 , Opočno

494 621 665

telefon

04.10. MDDr. Machková Terezie

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

10.10. MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129 , Solnice

602 152 873

11.10. MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí

494 323 152

17.10. MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

18.10. MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353

24.10. MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353

25.10. MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

28.10. MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129 , Solnice

773 766 699

31.10. MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

01.11. MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

07.11. MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

08.11. MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

14.11. MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí

721 460 150

15.11. MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

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

494 622 114

21.11. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

22.11. MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445 , České Meziříčí

734 324 600

28.11. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127 , Opočno

494 621 665

29.11. MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353

05.12. MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129 , Solnice

602 152 873

06.12. MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí

494 323 152

12.12. MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

13.12. MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

19.12. MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

20.12. MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353

24.12. MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129 , Solnice

773 766 699

25.12. MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353

26.12. MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

27.12. MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

01.01. MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

02.01. MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí

721 460 150

03.01. MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112
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