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Statistika obyvatel obce
za třetí čtvrtletí roku 2022

Z obce Lukavice se ve třetím čtvrtletí
odstěhovali 2 občané, narodilo se 5 dětí
a s 2 spoluobčany jsme se rozloučili.
Počet obyvatel ke konci třetího čtvrtletí je
včetně cizinců celkem 634 obyvatel.
2

ZPRAVODAJ 3/2022

Lukavická knihovna

Obec Lukavice

Společenská kronika

Významné životní jubileum
ve třetím čtvrtletí roku 2022
oslavili tito naši spoluobčané:
DANÍČEK Zdeněk
ČERVENÁ Anna
ANDRŠOVÁ Marie
MÁJIK Dominik
VRÁNA Jan
TROJÁK Jaroslav
ROLOVÁ Věra

Vítáme narozené občánky
naší obce:

75 let červenec
70 let
srpen
80 let
srpen
80 let
září
65 let
září
65 let
září
95 let
září

TREJTNAROVÁ Ella		
EHLOVÁ Nela		
CHVAPIL Tomáš		
LUKAVSKÝ Ondřej		
KALOUS Jan		

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

květen
červenec
srpen
září
září

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 2022
DÍTĚTEM Josefem		
MACHÁČKOVOU Dagmarou

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

(82 let)
(81 let)

Zpráva starostky obce

***

Vážení spoluobčané a přátelé obce,
v době, kdy připravujeme toto číslo
Lukavického čtvrtletníku, jsme již
obklopeni pestrobarevným podzimem
a letošní úspěšná houbařská sezóna je
na svém vrcholu.

Děti opět zasedly do lavic. V naší
škole jsme letos přivítali 2 prvňáčky. Základní školu navštěvuje 21 žáků
a do mateřské školy dochází 29 dětí.
V tomto školním roce bude Obec po
dlouhé době přispívat na mzdy pedagogickým pracovníkům za podlimitní
ZPRAVODAJ 3/2022
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stav žáků (na 2 třídy je limit 24 žáků),
tzn., že budeme doplácet na 3 žáky,
tj. měsíčně na 1 žáka jde o částku Kč
3.464,-, do konce roku 2022 zaplatíme
celkem 41. 568,- Kč.
Právě se nacházíme mezi dvěma
volebními obdobími. Děkuji vám všem
za spolupráci v péči o obec, za vaši
podporu, podněty, připomínky i kritiku. Do voleb, které proběhly 23. a 24.
října 2022 byly podány 2 kandidátky
s 18 kandidáty. Volili jste 7 zastupitelů,
kteří se po ustavujícím zasedání zapojí do práce pro naši obec, a hlavně pro
vás, pro naše občany. Pomáhat by měli
i ostatní nominovaní kandidáti jako členové výborů. Neváhejte se na ně s vašimi problémy obracet. Zvoleni byli tito
zastupitelé:
Volební strana č. 1
– Dolňácko–horňácké sdružení
1. Ing. František Hlaváček
2. Ing. Petr Baloušek
3. Mihal Grasev

156 hlasů
148 hlasů
111 hlasů

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj obce“
1. Eva Martinů
2. Libor Bartoš
3. Jiří Burket
4. Pavlína Andršová

263 hlasů
247 hlasů
211 hlasů
138 hlasů

Dále bych vás ráda informovala o probíhající Rekonstrukci kabin. Se stavební
4
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firmou REMING, s. r. o. jsme se domluvili, že práce zahájí až po tradiční Lukavické pouti, abychom ji mohli uskutečnit. Nyní jsou vybourány všechny příčky, dlažby a betony, osazují se okna, staví
se lešení a objekt se bude zateplovat.
Vážení spoluobčané a přátelé obce,
dovolte mi, abych reagovala ve své
zprávě na otevřený dopis pana Jiřího Burketa, jímž apeloval na všechny
bývalé členy zastupitelstva obce kvůli
neadekvátní ceně plánovaného stavebního díla – Rekonstrukce Malé vodní
nádrže na pozemku p. č. 263/9 (Palečkův rybník) a navrhl oddálit stavbu na
rok 2023, kdy bude možnost získat 95 %
dotaci na protipožární nádrže.
Pro připomenutí uvedu, že z výběrového řízení vzešla cena 1. zhotovitele – firmy ZVÁNOVEC a. s., která byla
1,867.486,76 Kč bez DPH, a cena 2. zhotovitele – firmy KVIS a. s. 2,692.542,50
bez DPH. Výběrové řízení prováděla firma Profesionálové a bylo vypsáno 31. 5. Nabízí se otázka „Byla nabídka
1. zhotovitele podceněna?“ Zvláště pak,
když se tato stavební firma z výběrového řízení z kapacitních důvodů omluvila. S vedením firmy ZVÁNOVEC jsem
sama hovořila a chtěla zdůvodnění
jejich rozhodnutí. Sdělili mi, že z Českých Budějovic je to pro ně nákladné
dopravovat všechnu mechanizaci do
naší obce. Opět jsme u jádra věci. Vypisujeme zakázky a obesíláme uchazeče, přesto se může do výběrových říze-
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ní přihlásit v podstatě každý i neoslovený zájemce. Že si vítěz později uvědomí, že je výsledek pro firmu nerentabilní až likvidační, tak prostě odstoupí
z kapacitních důvodů a nehrozí mu za
to žádný postih.

by bylo úspěšné a zda bychom zajistili
nižší ceny. Zároveň bychom na Ministerstvo zemědělství nedoložili potřebné
dokumenty, (doložit jsme měli do 30. 9.
2022), a byli bychom vyřazeni z pořadí
pro přidělení dotace.

Mezi ostatními 3 nabídkami byl rozdíl přibližně 2 tis. – 300 tis. Kč. Ceny
materiálů rostou o 30 – 60 %, u některých až o 100%, to víme všichni. Dražší jsou pohonné hmoty, celková režie
se navyšuje u všech prací a služeb.
Předběžný rozpočet, který jsme měli
zpracovaný, byl ze září roku 2021 a činil
Kč 1,845.437,97 bez DPH. Na projektu rekonstrukce rybníka jsme pracovali v podstatě s přestávkami celé volební období, protože původní projekt
nesplňoval potřebné požadavky Odboru životního prostředí při Městském
úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Projekt jsme směrovali i k tomu, abychom
na něho mohli čerpat dotaci z Ministerstva zemědělství, což s vydaným stavebním povolením splňoval.

Zastupitelé schválili Rozhodnutí
o výběru zhotovitelské firmy a návrh
Smlouvy o dílo s firmou KVIS a. s. Pardubice na svém veřejném zasedání 22.
července 2022, usnesením č. 2/37/2022.
Pro obec je důležité, aby tato stavba
a vyčištění rybníka byly provedeny do
plánované výstavby chodníků, což by
mělo být realizováno v roce 2023.
Na závěr přeji vám všem klidné a spokojené podzimní dny prožité ve zdraví.
Eva Martinů,
starostka

Oproti tomuto pro možnost získání dotace na protipožární nádrže, jež
navrhuje pan Jiří Burket, by musel
být projekt opět přepracován, opět
by musela být všechna vyjádření nová
a museli bychom žádat o nové stavební
povolení. Navíc dotace na protipožární nádrže, které by měly být poskytovány z IROP-u, nejsou oficiálně dosud
vyhlášeny. Nikdo obci také nezaručí, že nově vypsané výběrové řízení
Letošní lákavý podzim...
ZPRAVODAJ 3/2022
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Vzpomínka na Lukavickou pouť, která se i přes nepřízeň počasí vydařila
k radosti malých i velkých návštěvníků a pořadatelů.
Všem patří naše poděkování.
Eva Martinů, starostka
6
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Informace, oznámení
KOMINICTVÍ Dobruška
Dne 10. a 11. listopadu 2022 po celý
den v obci Lukavice bude poskytovat
své kominické služby KOMINICTVÍ
PANA MELOUNA z Dobrušky.
Tímto žádáme zájemce o využití této
služby, aby se nahlásili
do 31. října 2022 na obecním úřadě – na tel.: 494 542 137 nebo
731 480 002 – uvedli číslo popisné,
počet komínů a telefonní číslo.

***

UPOZORNĚNÍ společnosti MARIUS PEDERSEN a. s.
V poslední době jsme stále častěji upozorňováni spalovnou, do které odvážíme
výmět z třídící linky plastů, na nevhodný v některých případech i nebezpečný obsah.
Do nádob na plasty nepatří a nesmí být vkládány tyto odpady:
• Podlahové krytiny (linoleum,
všechny druhy koberců, koberečky
z automobilů)
• Všechny druhy obuvi včetně
gumáků
• Plastové hračky obsahující kovové
nebo jiné součástky
• Gumové/ nafukovací hračky
• Plavecké potřeby a zahradní
bazény všech rozměrů
• Zahradní hadice
• Plastové blistry (platíčka od léků)
obsahují alobal

• BATERIE všechny druhy – při
spalování/drcení by mohlo dojít
k výbuchu!!!!!!!!!!!!!!!
• Silně znečištěné plasty

ZPRAVODAJ 3/2022
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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
8
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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.

Obec Lukavice

■ 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.

ZPRAVODAJ 3/2022
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Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 12. července 2022 č. 36/2022
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/36/2022 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání

II. neschvaluje
Č. 2a/36/2022 Omezení dopravy a umístění dopravního značení na účelové komunikaci „Příčnice“ na pozemcích p. č. 3767, 3764, 3769, 3773,
3774, 3762 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou podle Návrhu opatření obecné povahy vydaného MěÚ v RK, odd. silničního úřadu a úřadu územního plánování (č.j.: MURK-OVŽP/15138/22-5911/21/No): dopravní značku
B11 „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ + dodatkovou tabulku E13 „mimo vozidel obsluhující přilehlé nemovitosti“, na odbočce u ZŠ doplnění k B11 + DT E13 dopravní značení E3a „100 m“.

II. schvaluje
Č. 2b/36/2022 Zpět vzetí žádosti Obce Lukavice
o omezení dopravy na účelové komunikaci „Příčnice“ na pozemcích p. č. 3767, 3764, 3769, 3773,
3774, 3762 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a o umístění dopravního značení podle Návrhu opatření obecné povahy vydaného MěÚ v RK,
odd. silničního úřadu a úřadu územního plánování (č.j.: MURK-OVŽP/15138/22-5911/21/No):
dopravní značku B11 „Zákaz vjezdu motorových
vozidel“ + dodatkovou tabulku E13 „mimo vozidel obsluhující přilehlé nemovitosti“, na odbočce
u ZŠ doplnění k B11 + DT E13 dopravní značení E3a „100 m“.

***

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 22. července 2022 č. 37/2022
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/37/2022 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání
Č. 2/37/2022 Vyloučení účastníka, firmy ZÁNOVEC a. s., z výběrového řízení na stavební práce
„Malá vodní nádrž na parcele 263/9 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou“ pro neposkytnutí součinnosti.
Č. 5/37/2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022
v pravomoci starostky. Úprava příjmů a výdajů ve
výši Kč 67.000,II. schvaluje
Č. 2/37/2022 Zrušení „Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 29. 6. 2022. Zastupitelstvo obce současně schvaluje výběrové řízení na stavební práce s názvem „Malá vodní nádrž
na parcele 263/9 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou“ a z něho vyplývající Smlouvu o dílo s ví10
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tězným uchazečem firmou KVIS Pardubice, a. s.,
Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČO: 46506934,
s cenou Kč 2,692.542,50 bez DPH a cenou Kč
3,257.976,43 s DPH.
Č. 3/37/2022 Dodatek č. 1 k SOD č. 43/2021
na zhotovení projektové dokumentace na akci
„Chodníky kolem průjezdného úseku silnice III.
třídy v obci Lukavice“ mezi Obcí Lukavice a firmou A3G LOGISTIC, s. r. o., který upravuje předání:
a) PD pro územní/stavební řízení včetně žádosti
s potvrzením podání do 30.9.2022
b) PD pro realizaci stavby včetně položkového
rozpočtu do 31.10.2022.
II. neschvaluje
Č. 4/37/2022 Žádost pana M. K. s družkou o zařazení do pořadníku pro přidělení bytu 1+kk.

Obec Lukavice

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 31. srpna 2022 č. 38/2022
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/38/2022 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 8/38/2022 Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ
Lukavice ve školním roce 2021/2022.
Č. 9/38/2022 Hodnocení plnění plánu práce ZŠ
Lukavice ve školním roce 2021/2022.
II. schvaluje
Č. 2/38/2022 Příkazní smlouvu č. 2022/05 s Ing.
Janem Hurdálkem, Profesora Smotlachy 2160/34a,
500 08 Hradec Králové, IČO: 17109183, na technický dozor investora a koordinátora BOZP při
realizaci stavby „MVN na parcele č. 2636/9 v k.
ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou“ za náklady 7.000,- za vyhotovení plánu + 108.000,- za
technický dozor investora a koordinátora BOZP
v trvání 4 měsíců probíhající stavby celkem Kč
115.000,-. ZO pověřuje starostku obce podpisem
Příkazní smlouvy.
Č. 3/38/2022 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2024250/VB/1a, Lukavice, parc. 1874/3 –
knn mezi Obcí Lukavice a firmou ČEZ Distribuce a. s., zastoupená společností K energo s. r. o.,
za umístění kabelového vedení nízkého napětí po
obecním pozemku p. č. 2282/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 8,4 m2 pro novostavbu pana O. T. na pozemku 1874/3 za jednorázovou náhradu Kč 2.000,- + DPH dle platných
předpisů. ZO pověřuje starostku obce podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvě a zároveň pověřuje
starostku obce podpisem následné Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Č. 4/38/2022 Směnnou smlouvu o směně pozemků p. č. p. č. 2154/2 o výměře 6360 m2 v majetku Obce Lukavice za části pozemků 2133/2
– lesní pozemek o výměře 1264 m2, parcela číslo 2137/2 – lesní pozemek o výměře 199 m2, parcela číslo 2140/2 – travní porost o výměře 71 m2,
parcela číslo 2149/2 – lesní pozemek o výměře 936
m2, parcela číslo 2181/6 – travní porost o výměře 1761 m2, parcela číslo 2186/2 – vodní plocha,
vodní nádrž umělá o výměře 250 m2, parcela čís-

lo 2198/3 – lesní pozemek o výměře 1142 m2, parcela číslo 2265 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 317 m2, parcela číslo 3718 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 552 m2,
dále je předmětem směny ideální podíl 1/10 (jedna desetina) parcely číslo 3707/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2267 m2 ve vlastnictví fyzické osoby pana P. G. bez finančního dorovnání a pověřuje starostku obce podpisem Směnné smlouvy.
Č. 6/38/2022 Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje členských obcí
Mikroregionu Rychnovsko“ pro rok 2022 na pořízení drobné komunální techniky - křovinořezu
a plotostřihu.
Č. 7/38/2022 Náhradu za stravné - stravenkový
paušál pro zaměstnance a uvolněné členy ZO ve
výši Kč 84,- za 1 odpracovanou směnu s účinností od 1.9.2022.
Č. 10/38/2022 Příspěvek ve výši Kč 41.568,- na
uhrazení zvýšených mzdových výdajů z rozpočtu
zřizovatele pro Základní školu a Mateřskou školu Lukavice pro rok 2022 z důvodu snížení počtu
o 3 žáky (podlimitní stav), 3.464,- na žáka a měsíc,
v souladu s § 23, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona.
Č. 11/38/2022 Rozpočtové opatření č. 8, příjmy ve výši Kč 3,208.556,04 a výdaje ve výši Kč
3,308.556,04.
II. neschvaluje
Č. 5a/38/2022 Cenovou nabídkou od firmy Profesionálové na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace Horákův
kopec p. č. 2278/2 za cenu Kč 233.500,- bez DPH a
282.535,- Kč s DPH.
Č. 5b/38/2022 Cenovou nabídku od firmy Profesionálové na zpracování zjednodušené projektové dokumentace na opravy místních komunikací:
k Zahradníkovým – p. č. 367/1, k Fléglovým p. č.
293/2, 2474/3, 2449/2, 3721 a k Myslivecké chatě
– část p. č. 3724 v celkové ceně 179.000,- bez DPH
a 216.590,- včetně DPH.

ZPRAVODAJ 3/2022
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Z lukavické knihovny
Vážení příznivci lukavické knihovny,
s novým školním rokem se rozrostl náš
tým o Barboru Švenkovou, Beatu Svobodovou a jejich děti. Vzali si do péče
mateřské centrum. Spinkající Lukaváček se tak probudil v plné síle do dalšího fungování. Prozatím je v provozu
každou středu dopoledne od 10 do 12
h. Stejně tak je možnost přijít s dětmi
(i staršími) do herny a knihovny každý čtvrtek od 15:30 do 17:30. Knihovna
je ale k dispozici všem, kdo má zájem
o četbu, vyrábění či vzdělávání se. Na
výběr je široké spektrum knih.

které jsou vyřazené a je možné si je za
pár drobných odnést domů.
Na zimu chystáme v knihovně tématické čtení, vyrábění a posezení s hudbou.
Aktuální informace vždy sdělíme včas
přes sociální sítě (@lukavickaknihovna),
výlepové plochy a místním rozhlasem.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pavlína Janoušková

Tento podzim proběhne i výměna putovního knižního fondu, který nám poskytuje Knihovna Rychnov n. Kn.
Bazar knížek s organizačních důvodů
proběhne až v jarním termínu, nicméně v knihovně je stále spousta knížek,

mateřské centrum Lukaváček
zve všechny děti všech věkových skupin a jejich rodiče do klubu
aktivity dle věku a přání dětí a rodičů
KAŽDOU STŘEDU OD 10 - 12 HODIN OD 5. ŘÍJNA 2022
HERNA K DISPOZICI I VE ČTVRTEK OD 15:30 - 17:30 BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY

KULTURNÍ DŮM LUKAVICE, 1. PATRO (U KNIHOVNY)

Těšíme se na vás!
Lukavická knihovna
Barbora Švenková a Beáta Svobodová (Tel.: 735 293 579)

12
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Setkání archivářů, kronikářů a rodopisců
z Orlicka a Náchodska
Opět jako tradičně jsme se sešli v Kounově, dne 9. 7. 2022 „U Zlatého potoka“.
Po přivítání Mgr. Hartmanovou, která
nám také pověděla o starých mlýnech
na Zlatém potoce, doplnil ještě přednášku Ing. Škoda.
Dalším bodem bylo povídání o „dědečkovi“ Vácslavu Řezníčkovi, Ing. Josefem Jiránkem, který vloni vyprávěl
o „babičce“ Boženy Němcové.

Následovala diskuze a sdělování svých
vědomostí z bádání, popřípadě se vyměňovaly poznatky k rodokmenům.
Po celou dobu se mohly zakoupit různé brožury, vztahující se k našemu kraji.
Bylo to velmi poučné a již se těším na
další setkání v příštím roce.
Napsala kronikářka obce
Stanislava Škrabáková

Poté jsme se dozvěděli, jak se poznají naši předkové, jakou měli povahu
a co jsme po nich zdědili my, podle horoskopu. Toto téma nám povyprávěl
pan Zdeněk Šedivý a genealogií a geny
pokračoval pan Petr Kalivoda.
Obědová hodinová přestávka a následovala přednáška na téma rodokmeny
a kroniky a historie železniční dopravy,
kterou nám přednesl pan Jiří Stach.

ZPRAVODAJ 3/2022
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Pověst „O panně Marii“
V prvním století před naším letopočtem dal izraelský král Herodes Veliký znovu postavit Šalamounův chrám.
A bylo předpovězeno, že když se tak stane, tak se, za velkého světla a z Davidova
rodu, narodí mesiáš, ale nejen jako olejem pomazaný na krále, ale i jako ten,
který z Izraele vyžene Římany, bude zrazen přítelem a skončí násilnou smrtí.

né dítě se nenarodilo tam, nýbrž v Betlémě, do něhož se Josef, co svého rodiště, musel dostavit kvůli sčítání obyvatelstva. (S sebou měl k těhotné Marii
i dceru Salome, aby o Marii pečovala.)

Tehdy se ve vesnici Betlémě narodil
a žil z Davidova rodu pocházející tesař
Josef. S manželkou, která se jmenovala buď Melke nebo Ester, měl dcery Salome a Miriam a syny Jakuba a Josese.
A když ovdověl, tak se zasnoubil s Marií. Pannou občanským stavem i tělem,
která se narodila Jáchymovi a Anně po
jejich dvacetiletém bezdětné manželství
a to v Nazaretu, od Betléma osmdesát
kilometrů vzdálené vesnici.
(Ale v době, kdy došlo k zásnubám Josefa a Marie, tak už Marie žila s rodiči
v Jeruzalémě a tam navštěvovala chrámovou školu. Z Betléma je to do Jeruzaléma třináct kilometrů. Tím se ti snoubenci mohli scházet častěji. A Ježíš se
narodil Panně Marii nikoliv jako panně
fyzicky ale jako panně ve smyslu ne-poskvrněné dědičným hříchem.)
Potom, co Marie otěhotněla, se s ní Josef oženil, a s celou svou rodinou se přestěhoval do domku, kterou Mariiny rodiče zanechali v Nazaretu. Ale očekáva14
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Tím v Betlémě narozeným dítětem byl
syn. A protože u Židů pojmenovávají děti jejich matky, tak to byla Marie,
kdo mu dal jméno Ježíš. (V hebrejštině
má podobu Ješu i Ješua a je zkráceninou slova Jehošua, znamenajícího Bůh
zachraňuje.)
Ten Ježíš byl podoben Jakubovi, tedy
synovi tesaře Josefa z jeho prvního manželství. A mezi apoštoly neměl jen toho

Obec Lukavice

69. Podle katolíků v Efesu, podle pravoslavných v Babyloně.

Jakuba ale i Šimona a Judu, které Marie porodila po Ježíšovi. Tomu Jakubovi pro podobu s Ježíšem říkali i Dvojče ale víc Tomáš, aby nebyl zaměňován
s apoštolem Judou Iškariotským. A právě proto, aby ho od Jakuba odlišil, Jidáš
Ježíše při zatýkání políbil.)

Symbolem Panny Marie, po smrti vzaté anděly na nebesa, je šesticípá nebo osmicípá hvězda. Jako šesticípá vyjadřuje rovnováhu života
a harmonie. Jako osmicípá je symbolem
moudrosti a zodpovědnosti.

Na kříži umírající Ježíš svěřil matku Marii, co už vdovu, do péče apoštola Jana. Jediného apoštola, který zemřel přirozenou smrtí. A v jeho péči tak
zemřela i Marie. Došlo k tomu po roce

Pro Čtvrtletník připravil
Miloš Pátek

***

Podzim a advent v kostele

Vážení a milí,
léto je za námi, máme podzim a já bych
vás ráda informovala o dění v kostele.
Od 1. 8. 2022 přibyl do rychnovské farnosti pomocný farář p. Mgr. Radoslaw

Deregovski, MSF. Pan farář jezdí sloužit
mše i k nám do Lukavice.
Lukavická pouť se i přes mírnou nepřízeň počasí vydařila. Dopolední mše svatá
byla o to slavnostnější, že byla hudebně
ZPRAVODAJ 3/2022
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doprovázena hrou na varhany varhaníkem JUDr. Jiřím Fuksem, Ph.D., který
pravidelně hraje nejen v našem kostele. Odpolední představení taktéž nezklamalo a Vodnická pohádka v podání loutkového Divadla Kozlík přilákala mnoho
dětí i jejich rodičů. Po pohádce si děti
mohly prohlédnout marionety i zblízka.
V současné době probíhá oprava varhan, termín dokončení je naplánován na
polovinu listopadu. Celková částka opra-

vy dle rozpočtu je 120.000 Kč. Na opravu jsme získali dotaci z Dotačního fondu
Královéhradeckého kraje ve výši 52.000
Kč. V září proběhla informační schůzka
o dalším průběhu oprav střechy kostela.
Cílem je pokračovat v opravách a čerpat
finanční prostředky z dostupných dotačních programů. O dalším průběhu vás
budeme průběžně informovat.
Kateřina Kačírková Hermanová

Běžné mše probíhají každých 14 dní v neděli v 11 hodin dopoledne.
Po dlouhé odmlce bych vás ráda přivítala v kostele i na Štědrý večer
při bohoslužbě 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.
Dle dostupných informací,
by měl dne 2. 12. 2022
opět po roce dorazit do kostela
Mikuláš se svou družinou,
a na faře se budou rojit čerti.
Budeme se těšit, zda se akce
vydaří.
V neděli 4. 12. 2022, tedy na druhou adventní neděli,
se v kostele uskuteční benefiční adventní koncert se skupinou ÚKAZ.
Zahájení v 16.00 hodin.
16

ZPRAVODAJ 3/2022

Obec Lukavice

MS Lukavice
V třetím čtvrtletí letošního roku jsme
za spolupráce s ostatními spolky zajišťovali občerstvení na pouti a pochodu
kolem laviček, který byl místo Lukavických her.
V září jsme s podporou obce uspořádali již tradiční zájezd, jak pro myslivce,
tak pro širokou veřejnost.
Navštívili jsme Národní hřebčín
v Kladrubech nad Labem, potom
farmu AVES Košice, poblíž Uhlířských
Janovic. Zde bylo k vidění množství
voliér s exotickým ptactvem, domácí
okrasná drůbež, ale i ve výbězích lamy,
kozy šrouborohé a spousty zajímavého
zvířectva. Na závěr byla večeře v Přátelském pivovaru Malešov.

Doufám, že se všem 44 účastníkům
zájezd líbil a že se už těší na příští.
Nyní v říjnu vás srdečně zveme na
posvícenskou zábavu, kterou pořádáme
ve spolupráci s Obcí Lukavice 22. 10.
v kulturním domě od 20 hodin.
Dále po dvouleté nucené pauze
plánujeme na 7. ledna 2023 tradiční
Myslivecký ples.
S nadcházejícím podzimem nás čekají podzimní hony a péče o zvěř v době
zimního strádání.
Všem, kteří se zúčastňují našich akcí,
upřímně děkuji a rádi se s Vámi setkáme
při dalších, které budeme organizovat.
Za Myslivecký spolek Kunc Karel

ZPRAVODAJ 3/2022
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Mladí hasiči
V posledním čísle čtvrtletníku
jsme se rozloučili informací o soutěži před prázdninami. Ovšem ani o letních prázdninách jsme se nezastavili. V druhé polovině července se uskutečnil letní tábor na téma Harry Potter.
V sobotu jsme vyrazili se všemi bradavickými studenty Bradavickým expresem z nástupiště 93/4.

18
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První školní den si děti vyrobily svá
košťata, hábity a hůlky, aby byly připraveny na slavnostní zařazování do kolejí. V průběhu celého studia nás neomylně pohlcovalo zlo, proti kterému jsme
statečně bojovali. Každý den jsme zničili jeden viteál a vše vyvrcholilo závěrečnou bitvou o Bradavice, kde jsme přemohli všechny smrtijedy a i samotného
pána zla Voldemorta.

Obec Lukavice

Jelikož nám naši hasiči rostou velmi
rychle, tak se nám dva z nich věkově dostali do věkové kategorie dorost.
Takže po delší pauze jsme začali opět
trénovat i pro tuto kategorii.

První týden v září jsme se po prázdninách všichni sešli u hasičárny na prvním hasičáku. Velmi nás potěšilo, že nás
navštívilo spoustu nováčků, doufáme,
že se jim u nás zalíbí. Nebyl čas ztrácet čas a hned jsme začali trénovat na
podzimní část celoroční hry na branný
závod.
Tradičně na začátku září se konal
Lukavický braňáček, který je takovou
malou generálkou před velkým branným závodem. Našim se na Lukavickém braňáčku dařilo skvěle. Mladší
obsadili 9. a medailové 3. místo, starší obsadili 20. a také medailové 2. místo
a kategorie dorost ve svém premiérovém závodě obsadila 9. a medailové
3. místo.

ZPRAVODAJ 3/2022
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Děti mohly vyzkoušet to, co o prázdninách natrénovaly.
Konkurence byla nemilosrdná, proti
nám stály týmy s mnoholetou praxí,
nicméně po drobné kolizi jsme nakonec
obsadili 11. místo. Byla to skvělá zkušenost a motivace trénovat dále!

Sváteční zářijový den jsme také strávili na hasičské soutěži, tentokrát v Kostelecké Lhotě, tentokrát jsme se ale neúčastnili jako kategorie starší, nýbrž jako
kategorie dorost.
20
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V říjnu nás čeká branný závod, který
se letos také koná v Lukavici. Držte nám
palce ať se nám daří minimálně stejně
dobře jako předtím, nebo ještě lépe.
Za kolektiv mladých hasičů
Kateřina Palečková

Obec Lukavice

Z činnosti TJ Sokol
Léto rychle uběhlo a máme zde podzim. Sokol Lukavice uspořádal v srpnu
pouťovou zábavu, bohužel počasí letos
lukavické pouti moc nepřálo, jak fotbalový zápas, tak i začátek zábavy provázel déšť. Z tohoto důvodu odmítla hudba hrát, a tak jsme museli použít
reprodukovanou hudbu. I přesto zábava probíhala až dlouho do noci, nachystané jídlo se prodalo a většina účastníků se i přes počáteční problémy dobře
pobavila. Děkuji moc všem, kteří se na
pořádání zábavy podíleli.

Místo Lukavických her proběhl pochod okolo laviček s umístěním
nové lavičky u třešinky za účasti asi 38
účastníků. Pořádaly ho všechny spolky společně, občerstvení poskytla obec,
umístění lavičky zorganizoval K. Kunc.
Ukončení a občerstvení se konalo na
myslivecké chatě.
Od října začínáme opět cvičit.
V pondělí od 19 hod. zdravotní cvičení sestra G. Trejtnarová, v úterý
od 19 hod., mladší ženy sestra M.
Baloušková a 13. 10. by mělo začít
cvičení dětí pod vedením sestry H.
Kyselové a kolektivu.
Doufám, že děti budou mít zájem cvičit, když se nám po dvou letech podařilo sehnat vedoucí.
Na Vánoce chystáme tradiční turnaj
ve stolním tenisu a na Silvestra tradiční
běh, pokud nebudou opět nějaká proti
covidová opatření.
Za Sokol Lukavice Libuše Vránová

ZPRAVODAJ 3/2022
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Šipkový klub
Vážení přátelé a kamarádi Sokola Lukavice, většina sportů má sezónu již
v plném proudu, nás ta naše šipková
teprve čeká, a to 29. 10. 2022. Jak jistě víte, celou sezónu odehrajeme na terčích u soupeřů.
I přes tuto malou nepříjemnost věříme v potvrzení naší vzrůstající formy
i získaných zkušeností. Ani přes dlouhou přestávku jsme nezlenivěli a pilně trénovali. Jak jsem avizoval, v létě
jsme se zúčastnili Gamlin Cupu – turnaji družstev, a obsadili krásné 38. místo z 59. účastníků. Nejvíce bodů získala naše jediná hráčka Renča Brandejsová, za což jí patří velký dík ;-) Dále jsme
se jednotlivě účastnili dalších turnajů
– Nova Sport Open v Praze, Regionálu
ve Vraclavi a turnaje v Přívratu u České Třebové. Na všech turnajích se nám
podařilo ze základních skupin do vyřazovací části.

22
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Před začátkem ligových bojů nás čeká
ještě jeden turnaj, a to v Dobříkově
– Český pohár V.
Na závěr mi dovolte poděkovat našim rodinám za neutuchající podporu
a trpělivost.
Dále také obci za poskytnuté prostory na trénink a všem našim fanouškům
za podporu.
Za ŠK (R)Umělci Lukavice
Petr „Brendy“ Brandejs
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3. LUKAVICKÝ POUTNÍ SRAZ
Sraz a výstava historických motocyklů a techniky

V neděli dne 21. srpna 2022 proběhl v pořadí již třetí ročník Lukavického
poutního srazu.
Letos nám počasí opravdu nepřálo
a od rána lilo jako z konve. I proto patří
velký dík všem pořadatelům, kterým se
i přes nepřízeň počasí podařilo připravit
hezké prostředí pro všechny účastníky
i návštěvníky srazu.
Nejen můj velký obdiv patří především všem motorovým srdcařům, kteří se rozmarů počasí nezalekli a dorazili, čímž dokázali, že opravdový motorista není z cukru. Jen díky vám všem,
to bylo opět parádní.
Pár slov k průběhu akce. Od cca jedenácti hodin se začali sjíždět odvážní
účastníci a ani ošklivé počasí, které v do-

poledních hodinách panovalo, neuškodilo dobré atmosféře ani veselé náladě.
Solidní účast, která nás v tom nevlídném počasí mile překvapila, nám jen
potvrdila, že i malý sraz má svoje kouzlo a to jak pro účastníky, tak pro veřejnost, která se v nemalém množství přišla pokochat vystavenými stroji.
Odpoledne se dokonce i počasí
umoudřilo a tak nic nebránilo tomu,
aby účastníci srazu nahodili stroje a vyrazili na společnou vyjížďku okolím
obce. Zde musím všechny pochválit za
zodpovědné a ukázněné chování, které
přispělo k bezproblémovému průběhu
vyjížďky i celého srazu.
Okolo šestnácté hodiny proběhlo ještě vyhlášení výsledků soutěží o skvost
ZPRAVODAJ 3/2022
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• Reklama Wizard s.r.o. připravila
památeční samolepky.
• Dále Hasiči a Myslivci Lukavice,
kteří zajišťovali bezvadné zázemí
a skvělé občerstvení.
• Bee Lucky video & photography

srazu, nejstarší vystavený stroj a nejvzdálenějšího účastníka a tím se třetí
ročník Lukavického poutního srazu završil.
Závěrem chci poděkovat všem, bez
kterých by to nešlo:

A abych nezapomněl, velký dík patří
také vám, co jste se zúčastnili a naplnili
tím myšlenku a podstatu našeho srazu.

Na prvním místě jsou to kamarádi
Cihla a Ríša, kteří do toho vložili spoustu času a energie.

Díky vám všem, opravdu moc si toho
vážíme a za rok v Lukavici na shledanou.
Jarda Vrána

• Obec Lukavice, která nám umožnila
tuto akci uspořádat.
• RD Moto věnovala ceny pro vítěze
vypsaných soutěží.

Na co se těšit?

***

05. 11. 2022

Bazárek dětského oblečení podzim-zima
Kulturní dům 9–12 hod.,
bližší info ohledně prodeje na tel. 737 816 522

12. 11. 2022

Vítání občánků

26. 11. 2022

Divadlo Zdobničan Vamberk
– Past na osamělého muže

27. 11. 2022

Advent – Rozsvěcení stromu

02. 12. 2022

Čerti v Lukavici

04. 12. 2022

Benefiční adventní koncert
se skupinou ÚKAZ v kostele

14. 12. 2022

Vánoční školní besídka

24. 12. 2022

Půlnoční bohoslužba slova

24
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Písemné doklady o divadelních představeních ve Vamberku máme v pamětní knize zdejších ochotníků, kde se uvádí, že již
po válkách francouzských asi okolo roku
1813-1815 hráno ve Vamberku divadlo.
Protože se tenkrát už jednalo o opravdové
divadelní představení, můžeme z toho vyvodit, že skutečné počátky hraní divadla v
tomto městě můžeme hledat ještě o několik let nazpět. Tak uvažoval i pan Josef Král
ve svém Památníku ochotnického divadla
ve Vamberku, vydaném před sto lety, který
je zdrojem mnoha zajímavých informací.
Začínalo se, jako ostatně i v mnoha jiných
městech a vesnicích, hrami na náboženské
motivy převzaté z bible. Texty těchto her
se dochovaly v pozůstalosti vambereckého
měšťana Dominika Víška. Jsou mezi nimi
například Komedie o sv. panně mučednici Barboře a Komedie o sv. Janu Nepomuckém, které jsou datovány rokem 1805.
Mimo mnoha jiných náboženských her se
zde zachovala i fraška o jednom jednání
Roztržití a komedie O lesních lotřích, tedy
již skutečné veselohry s tématy světskými.

Při silnici z Vamberka do Rychnova bývala hospoda Na Milence. Tam právě bylo
první jeviště zdejších divadelníků. Což o to,
hospody byly, jsou a budou všem ochotníkům vždy blízké, ale hrát v místnosti, která soužila pro ustájení koní, tak to by se
asi dnes nechtělo ani těm nejskromnějším.
Později se divadlo přestěhovalo - ze stájí do
stodoly. Protože ale hrozilo, že při silnějším
potlesku celé patro stodoly spadne, museli se ochotníci opět stěhovat. Tentokrát do
domu č. 2 na vambereckém náměstí vedle
radnice, kde jim poskytl přístřeší pan Kareš. Tam hráli až do roku 1834.

Dne 26. prosince 1940 se Zdobničan poprvé předvedl svým divákům v nové budově Sokolovny, a to hrou J. K. Tyla Strakonický dudák.
Tímto dnem započala nová éra našeho
spolku, která trvá dodnes. Každý z nás si
je vědom tradic vambereckého ochotnického divadla. Zdobničan žije a bude žít, a to
i díky vám, věrným divákům.
čerpáno z publikace
Vzpomínky zůstanou-Vamberk
Ochotnické divadlo 1803-2003
ZPRAVODAJ 3/2022
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Co se uskutečnilo …

8. 10. 2022 uvedl Divadelní spolek F. A. Šubert Dobruška divadelní komedii Strýček Harry

Nová lavička u třešinky (u letiště)

3. 9. 2022 Pochod okolo laviček
26
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00–13.00
datum Poskytovatel (lékař)

telefon

adresa ordinace

22. 10. Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana) Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí,

494 371 783

23. 10. MUDr. Skřičková Zdeňka

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

28. 10. MUDr. Štulík Richard

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

29. 10. Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurinová Jana)

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

30. 10. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra)

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

05. 11. MUDr. Valešová Pavla

Pulická 99, Dobruška

494 622 114

Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

12. 11. MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

13. 11. Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František)

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

737 791 333

17. 11. JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan)

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

19. 11. MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

06. 11.

MUDr. Simona Sudová, s.r.o.
(MUDr. Sudová Simona)

20. 11. MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika) Pulická 99, Dobruška

494 622 114

26. 11. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Grymová Natalie)

Kvasiny 145

771 155 445

27. 11. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

03. 12. SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)

U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou

604 878 560

U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou

604 878 560

10. 12. FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin)

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

11. 12. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej)

Kvasiny 145

771 155 445

17. 12. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)

Kvasiny 145

771 155 445

18. 12. MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

24. 12. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

25. 12. MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 608 382 500

26. 12. Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie)

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

31. 12. Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

737 791 333

01. 01. MUDr. Malátková Ludmila

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

04. 12.

SJH Stomatologie, s.r.o.
(MDDr. Handl Kapołková Simona)
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