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Statistika obyvatel obce
za čtvrté čtvrtletí roku 2020

Koledníci Vás navštíví on-line

Do obce Lukavice se ve čtvrtém čtvrtletí
přistěhovalo 14 nových občanů, 4 osoby
se odstěhovaly, 2 občánci se narodili
a s 1 občanem jsme se rozloučili. Počet
obyvatel ke konci IV. čtvrtletí je včetně
cizinců 608.

Více informací o on-line Tříkrálové sbírce
naleznete na: www.trikralovasbirka.cz
nebo na www.rychnov.charita.cz
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Společenská kronika
Významné životní jubileum
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020
oslavili tito naši spoluobčané:
SMÉKAL František
BARTOŠOVÁ Anna
FLÉGLOVÁ Zdeňka
ŠOTOLA Pavel
HOMOLKA Oldřich
PALEČKOVÁ Milada
JIRUŠKA Jaroslav

90 let
85 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let

říjen
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

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

Vítáme narozené občánky
naší obce:
REX Kryštof
BALOUŠKOVÁ Barbora

červenec
říjen

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

Loučíme se s našimi zemřelými
spoluobčany:
SMÉKALEM Františkem

(90 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

Dne 30. října 2020 uzavřeli
manželství na Obecním úřadu
v Lukavici, poprvé v historii naší
samostatné obce:
Pan MAKALOUŠ Zdeněk
a paní MAKALOUŠOVÁ Marie,
rozená Navrátilová
Na společné cestě životem Vám přejeme hodně
štěstí, lásky a vzájemného porozumění.

ZPRAVODAJ 4/2020
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Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané a přátelé obce
Lukavice,

Kč práce v dobré kvalitě provedla firma
HTS Group, s. r. o.

ani jsme se nenadáli a je zde opět závěr roku. Tudíž bilancování toho právě
končícího a zároveň výhled do budoucna, roku příštího.

Dále se podařilo zhotovit stavbu vodního díla „Biologického septiku, biologického filtru, kanalizace a vsakovacího
objektu“ na pozemku p. č. 3698/1 pro
budovu Požární zbrojnice čp. 266 a objekt Víceúčelového zařízení čp. 237.
Vodní dílo dokončila firma Stavitelství
EU s. r. o. ke konci listopadu za cenu Kč
520.196,-.

Ten letošní rok určitě všechny překvapil dosud nepoznanými událostmi. Nejistoty, obavy a další negativní pocity nás občas pohltily a každý jim čelil,
jak uměl. Ztratili jsme ten úžasný pocit svobody a volnosti. Chyběly nám
kontakty s lidmi, které máme rádi, nemohli jsme za kulturou ani za sportem.
Naštěstí jsme mohli chodit do přírody,
která vždy dokáže povzbudit, a neztráceli jsme naději na lepší dobu.
Vím, že covidové komplikace jsou pro
každého z nás jinak náročné. Přesto si
zkusme připomenout, jak daleko větší
tíhy života museli zvládat naši prarodiče a předkové.
Přes omezující opatření byla v obci dokončena oprava mostu nad Studenými,
na pozemku p. č. 2285/1. Za 219.833,-
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Finanční výbor zasedl k návrhu rozpočtu roku 2021 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2022

Obec Lukavice

Termíny kulturních akcí jsme posouvali a doufali v obrat k lepšímu, ale nestalo se tak. Rozsvícení stromu v době adventu jsme tudíž letos pojali v komorním duchu. Dnes nevíme ani, zda budeme moci uskutečnit společné Vítání
nového roku. Pokud to situace dovolí,
o konání akce se včas dozvíte z rozhlasu. Tradiční ples, který pořádáme každoročně se Sborem dobrovolných hasičů, by se měl konat 13. února 2021.
V tuto chvíli ani jeho uskutečnění není
jisté, proto jsme si již zadali i termín pro
rok 2022, a to 5. února.
a 2023. S ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti i naší obce na
tzv. kompenzačním bonusu musíme
předpokládat 8,5 – 15% pokles obecních příjmů v rámci kompenzace ztrát
způsobených vyhlášením nouzového
stavu. Zastupitelstvo obce rozhodne
o rozpočtu obce a jeho střednědobém
výhledu dne 22. 12. od 18.00 hodin na
svém veřejném zasedání v kulturním
domě. V příštím čísle Vás budu informovat o plánovaných opravách a dalších investicích.

Milí spoluobčané - čtenáři Lukavického čtvrtletníku, závěrem nám dovolte popřát Vám všem spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, malých
i větších úspěchů a optimismu v novém
roce 2021. Těšte se z blízkosti Vaší rodiny, Vašich přátel a známých a věřme
společně v lepší dny.
Eva Martinů, starostka
spolu s kolektivem pracovníků
a zastupitelů obce

ZPRAVODAJ 4/2020
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Pro pobavení i zamyšlení
Karel Čapek v dodnes aktuálním fejetonu píše:
KDYBYCH
„Kdybych se na Nový rok probudil jako
Pán Bůh – nebo ne, to by nešlo, neboť
Bůh nikdy nespí; - kdybych se na Nový
rok probudil jako svatý Petr, řekl bych
si: „Copak bych měl letos udělat pro ty
čerchmantské Čechoslováky? Oni jsou
to sic kacíři a někdy hrom do nich, holota nevděčná, ale něco z nich může
být. Já myslím, že mají trochu drsné povětří, snad proto jsou tak zlostní a zarytí. V létě mají horko a bouřlivo, že
na sebe podrážděně vrčí; a v zimě jim
mrzne, takže každý myslí jen na sebe

a k těm druhým je jako rampouch. To
dělá to klima. A proto se jim nic nelíbí; zima je jim příliš studená a léto příliš horké. Je-li něco černé, je jim to příliš černé, a je-li něco bílé, je jim to příliš bílé, jakživo jim nic není recht. To si
tak zvykli z toho svého počasí. Ale počkejte, darebníci, já vám ukážu; nadělím vám počasíčko, jako někde u moře;
dám vám vlídné zimy – se sněhem, to
se rozumí, takový snížek je dobrota;
a lahodná léta se sluncem i vlažičkou, to by v tom byl čert, abych vás nepředělal. Kdybyste vy sami byli na sebe vlídnější, bylo by vaše počasí mírnější; ale
když nechcete začít vy, začnu já. Pomáhej vám Pán Bůh v novém roce!“

Poskytnuté dotace:
V roce 2020 jsme obdrželi tyto dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje:
1) Program: Zvýšení akceschopnosti
jednotek JPO II a JPO III – 20RRD12
Název projektu: Rozšíření řidičského
oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu
„C“ pro člena JPO III
- bylo poskytnuto Kč 25.400,2) Program: Podpora provozu prodejen na venkově – 20RRD10
Název projektu: Podpora Obchodu s potravinami a smíšeným zbožím
v Lukavici č. p. 39
- bylo poskytnuto Kč 30.000,-
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Obec Lukavice tímto děkuje Královéhradeckému kraji za poskytnutí dotací v roce 2020.

Obec Lukavice

Zpráva z facebooku …. aneb Jak se stala naše obec
„populární“ na sociální síti
Z dobře informovaných zdrojů jsme se
dozvěděli, že v Lukavici u Rychnova nad
Kněžnou, poblíž silnice z Lukavice na
Debřece a Skuhrov nad Bělou, se v naprostém utajení staví obří utečenecký tábor
pro nelegální migranty vesměs arabského původu s kapacitou až 1000 osob. Tábor má být vybaven polní nemocnicí (obr.
1), tělocvičnou (obr. 2), krytým bazénem
(obr. 3) a společnou jídelnou, která bude
též sloužit i ako provizorní mešita (obr.
5 a 6). Stavba kamenné mešity s minaretem se již chystá na místě bývalých božích
muk poblíž silnice a nejvyššího vyhlídkového bodu v okolí, takže muezzinův hlas
pokryje širé okolí (obr. Mapa tábora).
Zeptali jsme se majitele golfového klubu Malý Texas Jiřího Zdobnického, areálu, který přímo sousedí se stavbou tábora, jak se na danou situaci dívá. Jeho odpověď z části nelze publikovat: „Jděte mi
do p....e s vašima dotazama, vůbec nechápu, kdo tohle mohl připustit, jsem pos.....j strachy o děti a manželku. Žili jsme

tu spokojeně 15 let a teď tohle! Dřu se tady
jako debil a ti hajzlové z města udělají tohle...? Asi to tady budem muset k...a práce prodat a odstěhovat se co nejdál. Třeba
do Mostu. Radši žít v Chánově s cikánama, než tohle!“ Stavba areálu byla umožněna tajným usnesením zastupitelstva
města Rychnov nad Kněžnou, které je složeno ze známých příznivců imigrační politiky, spojenectví ODS, KDU-ČSL a takzvaných Nezávislých. Zeptali jsme se zástupce opozičního hnutí ANO, co si o našem zjištění myslí: „Ježišmarjá, co to je?
To ne! To snad není možný! Ví to náš premiér? Tohle by Andrej nikdy nepřipustil!
Mám obavu, že to bude konec i pro automobilku v Kvasinách, tam ze strachu nikdo nebude chtít jezdit na směny! A pro
ekonomiku celého regionu. TADY PROSTĚ VŠICHNI ZCHUDNOU.“ Obrázek
o realitě si, milý čtenáři, udělej sám.
Za NRN (Nezávislé Regionální Noviny) JiG
Publikováno 20.10.2020 v 16:53

Komentář zástupce obce:
Tato zpráva, kterou obdrželo do svých e-mailových schránek během října a listopadu
mnoho příjemců, je smyšlená a v podstatě ničím nepodložená. Obec Lukavice má svoji
samosprávu, to znamená, že rozhoduje sama o pořízení územního plánu a o využití pozemků ve svém správním obvodu. Z toho vyplývá, že Město Rychnov nad Kněžnou ani
Královéhradecký kraj nemůže schválit bez našeho vědomí a našeho vyjádření na pozemcích jak obce, tak soukromých vlastníků, stavbu, jakou by byl „utečenecký tábor“. Jsme
malá obec, síly a rozpočtové prostředky soustředíme na skutečný rozvoj ve prospěch
obce a jejich občanů. Pod stavbu tohoto druhu by se nikdo ze zvolených zástupců obce
nikdy NEPODEPSAL. Je mi líto, že i v této nelehké době se nemorální jedinci baví na účet
důvěřivých lidí a šíří poplašné zprávy tohoto druhu. Děkuji Vám všem, které toto oznámení překvapilo a rozhořčilo, stejně jako nás.
Eva Martinů
ZPRAVODAJ 4/2020
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Informace, oznámení
Upozorňujeme občany, kteří jezdí na
motorkách, čtyřkolkách, v autech, na
koni i myslivce, aby nejezdili po polích, na kterých hospodaří zemědělci.
Zákonodárci určují zemědělcům, jak
hospodařit, a tak dochází na svažitých nebo větších pozemcích k dělení pomocí zatravňovacích pásů, které ovšem neslouží jako veřejné ko-

munikace, ale k ochraně před erozí či
ochraně zvěře a zvířat. Porost z těchto
pásů slouží jako hodnotné krmivo pro
skot. To samé platí o porostech vojtěšek, jetelů či trvalých travních porostů (louky). Neničte práci druhých pro
vaše potěšení!
Děkujeme, že jste ohleduplní.
Hospodařící zemědělci

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 27. října 2020 č. 21/2020
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/21/2020 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání.
Č. 2/21/2020 Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ
Lukavice ve školním roce 2019/2020
Č. 3/21/2020 Hodnocení plnění plánu práce ZŠ
Lukavice ve školním roce 2019/2020
Č. 4/21/2020 Plán práce pro školní rok
2020/2021
Č. 5/21/2020 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Č. 14/21/2020 Rozpočtové opatření č. 15/2020
II. schvaluje
Č. 6/21/2020 Místo pro konání svatebního obřadu, a to pozemek p. č. st. 254 na adrese Obecní
úřad, Lukavice č.p. 190, 516 03 Lukavice, k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou.
Č. 7/21/2020 Žádost o pronájem nebytových
prostor (využívaných souběžně jako kadeřnictví)
o výměře 26,54 m2, umístěných v 1. nadzemním
podlaží objektu občanské vybavenosti Kulturního
domu č. p. 163, a prostor společné chodby o výměře 13,2 m2, za účelem masérské činnosti. Dále
ZO pověřuje starostku obce ke zveřejnění záměru pronájmu za cenu nájemného ve výši Kč 500,-/
měsíc + paušál Kč 500,-/měs. na el. energie.
Č. 8/21/2020 Smlouvu s firmou ČEZ Distribu-
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ce, a.s., o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2018640/VB/2 Lukavice, p. č. 88, Drašnarovi – úprava TS, NN, kNN za účelem posílení příkonu a uložení sítí do místní komunikace obce, p. č. 2278/2, za jednorázovou úhradu Kč
17.900,- + DPH dle platných předpisů v souladu s GP č. 698-13181/2019 a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Č. 10/21/2020 Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši Kč 21.000,- z rozpočtu
DSO Mikroregion Rychnovsko na pořízení drobné techniky pro obec - motorové pily, jamkovače
a foukače na listí. Zároveň ZO pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Č. 12a/21/2020 Cenu za prodej palivového dřeva ve výši 400,- Kč/1 m3. Dále ZO pověřuje starostku obce ke zveřejnění záměru prodeje palivového dřeva na úředních deskách obce.
Č. 13/21/2020 Plán inventur na rok 2020
Č. 15/21/2020 Zadání zakázky na zhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci Víceúčelového zařízení (kabin) včetně změny dispozičního uspořádání.
Č. 16/21/2020 Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Víceúčelového zařízení (kabin) včetně změny dispozičního uspořádání
za cenu ve výši Kč 104.500,- Kč a ověřuje starostku obce k vypracování a podpisu smlouvy s dodavatelem projektové dokumentace Ing. Radkem
Zimou.

Obec Lukavice

III. neschvaluje
Č. 9/21/2020 Žádost Sociálně zdravotních služeb PRO-SEN Rychnov nad Kněžnou o spolupodílení se obce Lukavice na dofinancování služby
dovážení obědů pro občany obce.
Č. 12b/21/2020 Cenu za prodej palivového dřeva ve výši 300,- Kč/m3.

IV. odkládá
Č. 11/21/2020 Žádost majitelů 7 pozemků o připojení na vodovodní řád obce
V Lukavici dne 27. října 2020

Usnesení veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Lukavice ze dne 3. prosince 2020 č. 22/2020
Zastupitelstvo obce v obci Lukavice:
I. bere na vědomí
Č. 1/22/2020 Zprávu o splnění úkolů z minulého zasedání
Č. 2/22/2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2021
- obec
Č. 3/22/2020 Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu obce na rok 2022 a 2023 - obec
Č. 4/22/2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 – příspěvková organizace ZŠ a MŠ
Č. 5/22/2020 Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2022 a 2023 – PO ZŠ a MŠ
Č. 15/22/2020 Rozpočtové opatření č. 16/2020
II. schvaluje
Č. 6/22/2020 Cenu vodného ve výši Kč 24,- za 1
m3 bez DPH od 1.1.2021.
Č. 7/22/2020 Vyčlenit do fondu obnovy a oprav
vodohospodářského majetku pro rok 2021 finanční prostředky ve výši Kč 150.000,-.
Č. 8/22/2020 Nájemní smlouvu s paní J.K.,
IČO: 08705917, na pronájem nebytového prostoru o výměře 26,54 m2 v Kulturním domě čp. 163
za účelem provozování masérských činností ve
dnech úterý a středa od 1.1.2021 za cenu nájemného ve výši Kč 500,-/měsíc + paušál Kč 500,-/
měsíc na energie. Dále ZO pověřuje starostku
obce k podpisu této nájemní smlouvy.
Č. 9/22/2020 Záměr směny pozemků s finančním dorovnáním ve prospěch pana JP ve výši Kč
41.801,-. Jedná se o směnu pozemků p. č. 367/2
– zahrada o výměře 88 m2, p. č. 367/3 – zahrada
o výměře 27 m2, p. č. 2024/8 – vodní tok o výměře 153 m2 v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, ve vlastnictví občana obce pana J. P. za pozemek p. č. 2024/13 – trvalý travní porost o výměře
30 m2, v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou,
ve vlastnictví obce Lukavice.

Č. 10/22/2020 Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2021, která bude neprodleně vyvěšena na úřední
i elektronické úřední desce obce. Zároveň se ruší
vyhláška č. 3/2019 z 16.12.2019. Místní poplatek
za provoz systému s odpady na rok 2021 obsažený v této vyhlášce se schvaluje ve výši Kč 600,- na
občana nebo rekreační nemovitost.
Č. 11/22/2020 Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2020, o místním poplatku z pobytu, která bude
neprodleně vyvěšena na úřední i elektronické
úřední desce obce. Místní poplatek z pobytu obsažený v této vyhlášce se schvaluje ve výši Kč 5,za každý započatý den (vyjma dne přihlášení) na
osobu, která je ubytována v obci v penzionech a
podobných zařízeních při pobytu do 60 po sobě
jdoucích dnů.
Č. 12/22/2020 Smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018746/VB/2 Lukavice, p. č. 3098/4
- kNN za účelem uložení sítí do komunikace obce
(Coufalka) za jednorázovou úhradu ve výši Kč
2.400,- + DPH dle platných předpisů ve prospěch
obce Lukavice a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Č. 13/22/2020 Pracovně právní vztah pro člena
ZO J.B. od 1.1.2021 do 31.12.2021 v rozsahu max.
300 hodin / rok.
Č. 14/22/2020 Smlouvu – dohodu o použití vlastních prostředků s p. J.V., IČO: 42251311,
DIČ: CZ5709201916, na údržbu místních komunikací a veřejné zeleně na rok 2021 s cenou ve výši
Kč 600,- za hodinu práce + platné DPH a zároveň
pověřuje starostku obce k podpisu této Dohody.
V Lukavici dne 3. prosince 2020

ZPRAVODAJ 4/2020
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Obecně závazné vyhlášky Obce Lukavice
Vážení občané,
ve zpravodaji otiskujeme úplné znění
obecně závazných vyhlášek.
Jedná se o:
1/ vyhlášku o místním poplatku za
shromažďování a odvoz komunálního odpadu
2/ vyhlášku o místním poplatku z pobytu
Poplatek za svoz komunálního odpadu
je stanoven ve stejné výši jako doposud,
přesto že náklady na svoz převyšují vybraný poplatek cca 80,- Kč na poplatníka. Tento rozdíl bere obec na sebe a zanechává poplatek ve stejné výši. Co nás
ale trápí, je ukládání tříděného odpadu
do kontejnerů, které jsou rozmístěny po
obci. V kontejnerech se nachází odpad,
který do nich nepatří, nebo odpad, který
není upraven na co nejmenší rozměr (papírové krabice rozebrat, plasty sešlapat,
atd.). V poslední době se navýšilo množství těchto odpadů a kapacita kontejne-

rů přestává stačit. Pokud by obec musela přistoupit k častějšímu vývozu kontejnerů, např. jedenkrát týdně (nyní jednou za 2 týdny), představuje to navýšení
ceny cca 250 000,-Kč. Proto Vás žádáme
o co nejúspornější plnění těchto kontejnerů. Dále upozorňujeme, že kontejnery jsou určeny pouze pro občany Lukavice, dle vyhlášky, a ne pro firmy. Pokud by
přetrvával tento nešvar, byli bychom nuceni učinit opatření vedoucí ke kontrole
uskladňování.
Obec nově zavádí poplatek z ubytování, jak je popsáno dále. Kromě obecného
důvodu odvádět poplatek z ubytování, je
též důvod, aby se ubytovaná osoba podílela na nákladech za vyprodukovaný odpad. Myslíme si, že tato symbolická sazba 5,-Kč na osobu a den, narovná nerovné podmínky zde ubytovaných a místních občanů. Upozorňujeme též poplatníky na článek 3 této vyhlášky.
Všichni si přeci přejeme upravenou obec.
Za ZO Lukavice – Karel Kunc

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne
3. prosince 2020, usnesením č. 10/22/2020, usneslo
vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)
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Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Obec Lukavice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále také „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1)
Čl. 2 Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 2)

Obec Lukavice

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3)
1)
§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3)
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a
příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro
doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající
nárok na osvobození od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4)
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.5)
(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků
nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6)
Čl. 4 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 291.962,- Kč
a byly rozúčtovány takto: Náklady 291.962 Kč děleno
671 (počet přihlášených osob na území obce + počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 435,11 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
350,- Kč.
4)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5)
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6)
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby,
změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění
podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7)
Čl. 5 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do
31. května příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6 Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2
odst. 1 písm. a), která je8)
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2
odst. 1 písm. a), která
a) je umístěna v zařízení lůžkové zdravotní péče, neuvedeném v zákonu o místních poplatcích,
b) je umístěna v zařízení po dobu výkonu vazby nebo
nepodmíněného trestu odnětí svobody, a to po dobu
pobytu v tomto zařízení,
c) se po dobu celého kalendářního roku zdržuje mimo
území obce nebo v zahraničí,
d) se celoročně podílí na úhradě za likvidaci komunálního odpadu v jiné obci,
e) je třetím dítětem a každým dalším nezaopatřeným
dítětem žijícím s rodičem ve společné domácnosti,
f ) je dítětem do 1 roku věku
g) je zároveň poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, a o od placení poplatku podle čl. 2 odst. 1
písm. b) vyhlášky.
ZPRAVODAJ 4/2020
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 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8)
§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 (kromě písm. f ) a g) tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající
nárok na osvobození.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovenou
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9)
7)

Čl. 7 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10)
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11)
Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku12)
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi,
který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.
Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 16. 12. 2019.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.
9)
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10)
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11)
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12)
§ 12 zákona o místních poplatcích
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021
Ing. František Hlaváček, místostarosta
Eva Martinů, starostka
Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 12. 2020
Zveřejnění bylo provedeno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup (na „elektronické“ úřední desce).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním
poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne
3. prosince 2020, usnesením č. 11/22/2020, usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Obec Lukavice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1)
Čl. 2 Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není
pobyt, při kterém je na základě zákona omezována
osobní svoboda.2)
(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není
přihlášená (dále jen „poplatník“).3)
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného poby12
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tu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4)
1)
§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2)
§ 3a zákona o místních poplatcích
3)
§ 3 zákona o místních poplatcích
4)
§ 3f zákona o místních poplatcích
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této
činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
(2) V ohlášení plátce uvede5)
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
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c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku,
v nichž poskytuje pobyt.
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování6).
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.7)
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků
nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8)
5)
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7)
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8)
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
Čl. 4 Evidenční povinnost 9)
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické
podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy
zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa
přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být:
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany,
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození
od poplatku.
9)
§ 3g zákona o místních poplatcích
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po
dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Čl. 5 Evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu
(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce,
může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu, pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně
1000 účastníkům této akce

b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým
bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní
nebo sportovní akci alespoň údaje o:
a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se
bude pobyt poskytovat.
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti
ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c)
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut
3. důvodu osvobození.
Čl. 6 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 5,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Čl. 7 Splatnost poplatku
(1) Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku
za kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uplynulém kalendářním čtvrtletí.
Čl. 8 Osvobození
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba10)
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém
zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu
veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci11) pro
právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f ) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona
upravujícího sociální služby,
ZPRAVODAJ 4/2020
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3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení
nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních
prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník
bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.12)
10)
§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
11)
§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
12)
§ 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
Čl. 9 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem k přímé úhradě.13)
(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.14)

13)
14)

§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 10 Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této
vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost
podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne nabytí
její účinnosti.
Čl. 11 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 12. 2020
Zveřejnění bylo provedeno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup (na „elektronické“ úřední desce).
Ing. František Hlaváček, místostarosta
Eva Martinů, starostka

Poděkování za kostel
Vážení a milí,
letošní rok je pro nás pro všechny
opravdu velmi zvláštní a náročný. Týká
se to i dění v kostele. V souvislosti s korona virem byla omezena i možnost
návštěv kostela, jak pro účast na nedělní bohoslužbě, tak pro ostatní kulturní akce. I přes nepříznivou situaci bych
Vám ráda poděkovala za Vaši účast
při červnových oslavách mysliveckého dne, za pouť a naposledy za výstavu
a prohlídky zvonice na podzim.
Aktuální situace se bohužel mnoho nezlepšila, a tak se farní rada rozhodla, že
v letošním roce nebudou v celé farnosti pořádány tradiční „půlnoční“. Nadále
je v souvislosti s pandemií koronaviru
omezen počet osob přítomných v kostele, tudíž ani na Štědrý den, by lukavický kostel nemohlo navštívit více jak
30 lidí. Prozatím se, po rozvolnění vládních opatření, slouží nedělní mše svatá v 11.00 hodin, a na vánoce bude navíc mše svatá dne 26.12.2020 v 10,30
14
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hodin. Po novém roce, nedojde-li opět
ke zpřísnění proti epidemiologických
opatření, budou pokračovat obvyklé
nedělní bohoslužby jednou za 14 dní
v lichou neděli v 11 hodin.
K opravám mohu sdělit, že se připravují podklady k podání žádosti o dotace
na opravy menší sanktusové věže. Žádosti se podávají v lednu a v březnu, jejich výsledek bude znám do poloviny
roku. V případě přidělení dotací budou
opravy na střeše kostela pokračovat.
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.
Jménem svým i pana faráře M. Robaka Vám přeji požehnané vánoční svátky, zdraví a Boží požehnání do nového
roku 2021.
Kateřina Kačírková Hermanová

Obec Lukavice

Z knihovny a mateřského centra
Tento podzim pro návštěvníky knihovny nebyl příliš příznivý. Vzhledem
k nouzovému stavu byla knihovna uzavřena a v rámci možností fungovaly výpůjčky po telefonické domluvě. To ale
neznamená, že jsme v knihovně zaháleli. Rychnovská knihovna si od nás převzala již druhou várku našich knih. Tituly, které za to stojí, nám systematicky
popíší, obalí a seznam zavedou do knihovní databáze. Tím tak získají přehled
o knihách, které vlastníme a až bude
v budoucnu i lukavická knihovna fungovat online, jednoduše tyto údaje po-

užijeme. Tím se umožní meziknihovní výpůjčky nejen nám z RK knihovny,
ale i naopak. A v budoucnu pak zjednoduší a zpřehlední vypůjčování knih i našim čtenářům. Zatím tedy funguje vše
po staru a vy si můžete v tuto chvíli vybírat ze spousty knih přímo v knihovně. Přibyly nové police pro literaturu,
která je v našem vlastnictví. Obsahuje
spoustu knih o slavných osobnostech
– ať už to jsou herci, sportovci nebo literární osobnosti. Dále zde naleznete
knihy týkající se regionálního dění, knihy o zdraví a životním stylu i beletrii.
Také v knihovně vznikl čtecí koutek.
Místo, kde se můžete pohodlně posadit a knížky si prohlédnout před jejich
zapůjčením. Dětským čtenářům mohu
nabídnout komiksy, vtipy, romány
i dětské detektivky. A pro dlouhé zimní večery je tu spousta knih s návody
na vyrábění. Po Novém roce bych ráda
uskutečnila bazar knížek – dát prostor
Vám, kteří mi do knihovny Vaše knihy nabízíte a já je z kapacitních důvodů
musím bohužel odmítnout. Jakým způsobem bude probíhat záleží na aktuálních vládních opatřeních. Veškeré informace budou včas k dispozici. Ať už
na vývěskách, prostřednictvím obecního rozhlasu nebo na facebookových
stránkách @lukavickaknihovna.
Kontakt na mne je 603 422 249 anebo
lukavickaknihovna@email.cz.
Mateřské centrum Lukaváček je v tuto
chvíli uzavřeno, ale pokud přijdete do
knihovny s dětmi, samozřejmě si budou moci pohrát a dát Vám prostor.
Otevřeno je každé úterý od 9 do 11:30
a každý čtvrtek od 15:30 do 17:30.
Budu se na Vás těšit.
Pavlína Janoušková
ZPRAVODAJ 4/2020

15

Obec Lukavice

Z lukavické kroniky
O kříži na Tisové
Poblíže Černého lesa u cesty ze Solnice
na Lukavici stojí na místě, kde se říká
Na Tisové, kamenný kříž. Kdysi prý
tam stával hrad, ze kterého vedla tajná
chodba až do zámečku rytířů Vlkanovských v Solnici.
O kostelu v Lukavici
a o hlasech zvonů
V Lukavici prý dříve, nežli byl postaven
tamní kostel na hřbitově, stával už kostelík jiný na takzvaném „Čižbisku“ Ale
sousedé zanedbávali jeho udržování
a opravy a neradi prý do něho chodívali. A tak jednou úžasem shledali, že jejich kostelík zmizel přes noc z povrchu
země. Propadl se a z hlubin se ozývaly
jen temné zvuky varhan. Ještě dodnes
je tam prý možno slyšet občas temné
podzemní dunění. Kostel v Lukavici zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, se
připomíná už k roku 1367. Býval dřevěný a stával uprostřed hřbitova. Dnešní kostel je z kamene a byl tam postaven v roce 1783. Lukavští dobře rozumějí hlasu zvonů tohoto svého kostela.
Při pohřbu zvěčnělého tamního občana
žaluje prý lítostně jejich zvon:
Umřel jsem- nechtěl jsem-musel jsem.
Sepjal jsem ručičky, natáh jsem nožičky. Umřel jsem- nechtěl jsem- musel
jsem tam!
Ale menší zvonek nedočkavě již volá:
Šup s ním tam! Jen s ním tam!
Protože v Lukavici neměli umíráčku,
doprovázel dušičku na dalekou pouť
jen zvuk cimbálu věžních hodin, rodná
ves loučila se s ní navždy
Cim-bááá-lem…cim-bááá-lem…
Z knihy Na přástkách v Podorlicku
(Eduard Weis)
16
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Lukavičtí tvrdí, že jejich kostel měl
býti na kopci „Hušperku“.
O soše Panny Marie u Rychnova nad
Kněžnou
(Stanislav Dvořák)
Při polní cestě lukavické, křižující s železniční tratí k Solnici, je socha Panny
Marie, která byla postavena 2.července 1719 a je jednou z nejstarších soch
v okolí města. Na polokouli, po níž se
plazí had s jablkem, stojí na půlměsíci a hadí hlavě Panna Maria ve skutečné velikosti se sepjatýma rukama a hledí k habrovské skále. Na hlavě, spočívající na delším krku, jsou vlasy svázány
v drdolu. Na levé straně je po tváři až
k levému koutku úst dlouhá jizva. Socha je opředena pověstmi. Jednou tudy
jel sedlák. U samé sochy se vůz zabořil
do rozmoklé půdy a muž se domníval.
Že to zavinila socha, takže v hněvu šlehl po ní bičem a za to se propadl i s vozem do bahna. Od biče zůstala na soše
jizva. Podle jiného vyprávění sklízeli
Rychnovští u Poustek seno, když se na
západě objevily černé mraky. Z obavy
před prudkou bouří lidé rychle nakládali a dváželi sklizeň domů. Vozka, jedoucí s plnou fůrou, uvázl o větve kaštanů u sochy Panny Marie a v zlostném
rouhání švihl světici do tváře. Rouhač
potom v zatáčce u Zeleného kříže nad
starým zámkem skácel v prudkém spěchu fůru a zahynul pod ní.
Z knihy Pověsti Rychnovska
Zapsala kronikářka obce
Stanislava Škrabáková
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Svícení a topení v Orlických horách za starých časů
Neratovský kronikář si vzpomíná, že
v době, když byl šestiletým chlapcem,
byly zápalky zcela neznámé. Ve většině domů byl vedle obvyklých kamen kamenný kolos, který z velké části naplňoval obytnou místnost a místo na něm se nazývalo pekelcem, k němuž se vystupovalo nahoru po stupních. V zimě při velkém chladnu a také
při nemocech se tohoto místa využívalo ke spaní. Bylo i shromaždištěm malých dětí a rovněž domovem pro šváby
a jiný hmyz. Na straně stěny u kamen
byl malý výklenek, v němž stál hrníček s kamínkem, ocílkou a troudem vyráběným z choroše. Choroš byl mořen
a tak dlouho naklepáván až změkl a potom byl roztlučen. Měl pak světle hnědou barvu. V každé vsi byli lidé, kteří se
zabývali touto přípravou. Z těch hub
se také vyráběly čepice s použitím jednotlivých sešitých dílů a našitým šedým
páskem. Tyto čepice nosily všeobecně
i ženy, protože měly být prostředkem
zabraňujícím bolestem hlavy. Tyto čepice nosily všeobecné i ženy, protože měly být prostředkem zabraňujícím bolestem hlavy. Místností procházel pod a pod střešním krovem trámek,
na němž byla uschována lahvička s rozpuštěnou sírou. A vedle ve svazečku
malá naštípaná dřívka podobná nynějším dlouhým zápalkám. Jestliže měl být
rozdělán oheň, ponořilo se dřívko do
síry, do levé ruky se vzal kousek houby,
kamínek, který byl na této straně slabý a strý, byl na to položen a ravou rukou se ocílkou silně uhodilo dolů na kamínek, vznikla jiskra a zapálila hubku.
Hned se na jiskře přidrželo dřívko se sírou, které se zapálilo a světlo bylo hotovo. Kuřáci se obsluhovali tímto zapalovacím prostředkem ještě v roce 1860
a měli na kapesním noži připevněnou

ocílku. Kamínky, které byli velmi světlehnědé a jak sklo téměř průhledné,
přinášeli lidé z Polska, když chodili na
poutě do Czenstochowe. K nástupu nového způsobu rozdělávání ohně zápalka
mi došlo v údolí Orlice zvláštním zajímavým způsobem. V té době žil v Peukeru jako vlastník největšího statku Josef Franke, který zde na hranici provozoval malý podloudnický obchod. Tehdy se v nejvyšších vesnicích údolí Orlice
nejvíce v Trčkově, vyrábělo hodně sazí,
které se ukládaly do malých podlouhlých soudků a z větší části se dopravovaly na trakařích. Josef Franke toho využil a jel jednou znovu nákladem soudků se sazemi naplněny střelným prachem, který byl tehdy v Prusku mnohem levnější než v Čechách. Náklad byl
Frankovi zabaven a byl zavřen do vězení. Tam se sešel s jedním spoluvězněm
z Winterbergu, který ze své vlasti získal znalosti o výrově fosforových zápalek, měl u sebe jednu krabičku a jednou
zápalkou si zapaloval tabák v dýmce.
Franke dokázal, že mu ten člověk za peníze a za dobré slovo prozradil tajemství hoblování dřívek a výrobu papírových krabiček. Po návratu bylo Frankeho prvním učinit své znalosti skutkem.
Podařilo se mu zhotovit hoblík, hoblovat dřívka zápalek a byl první, který je
dodával do širokého okolí. Franke dodával zápalky i dále až do Vratislavi, ale
neuměl se udržet. Stal se pijákem, hráčem, rozhazoval peníze plnýma rukama, bankovkami si zapaloval dýmku.
Za jeho života zůstala výroba jeho tajemstvím. Po jeho smrti byla vyzrazena a tak vznikly továrny a v celém údolí
Orlice se hoblovala dřívka, takže vznikl
nový průmysl a zdroj obživy.
Do čtvrtletníku připravil Miloš Pátek
ZPRAVODAJ 4/2020
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Z činnosti MS

Myslivecký spolek Lukavice
Vážení spoluobčané,
rok 2020 se spěšně chýlí ke svému závěru, aniž jsme si to stačili uvědomit.
Díky letošním jarním i současným
vládním opatřením proti šíření nákazy, se nám plán kulturních a společenských akcí razantně změnil. Některé jsme museli přesunout na jiný termín, jiné zrušit úplně. Bohužel, ani jinak tomu nebude s naším mysliveckým
plesem, který měl být 9. ledna 2021.
Proto se všem omlouváme, ale pokud
by se opatření uvolnila a bylo by možné
ho uspořádat, dáme včas vědět.
Na volně žijící zvěř žádná opatření
ani nouzový stav neplatí, proto starost
o honitbu a přikrmování běží dál, bez
žádných změn. Jen částečně je omezen
způsob společných lovů. Proto se scházíme na nutných brigádách, abychom
vše zabezpečili.
Všichni musíme doufat, že současná
situace nebude trvat dlouho a všichni
se ve zdraví budeme opět scházet při
všech běžných i veselých akcích.

Na závěr chci jménem svým a jménem
všech členů Mysliveckého spolku Lukavice, Vám všem upřímně popřát šťastné prožití vánočních svátků, setkání se
se všemi blízkými a přáteli. Do dalších
svátečních i všedních dní, hodně zdraví, optimismu a víru v lepší časy.
Za MS Lukavice
předseda Karel Kunc

Zásahová činnost Jednotky SDH Lukavice za rok 2020
V letošním roce měla lukavická jednotka celkem 5 výjezdů:
7. 4. 2020
Naše jednotka vyjela na požár lesa do
obce Liberk - Uhřínov. Po příjezdu na
místo a domluvě s velitelem zásahu
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jsme vybudovali čerpací stanoviště na
rybníku v centru obce, ze kterého bylo
prováděno plnění cisteren. U požáru
lesa, který vznikl po těžbě dřeva na ploše čtvrt hektaru, zasahovalo 6 jednotek
hasičů.

Obec Lukavice

2. 9. 2020
Jednotka vyjela do obce Rychnova
nad Kněžnou, Městská Habrová, bývalá škola v přírodě na nahlášený požár bytu, který se naštěstí nepotvrdil,
a událost byla vyhodnocena jako planý
poplach.
20. 9. 2020
Jednotka vyjela na požár bývalé pekárny do Rychnova nad Kněžnou, ulice Jiráskova, kde bylo po domluvě s velitelem zásahu prováděno prohledávání
zakouřeného prostoru v dýchací technice. Na místě zásahu se nacházelo velké množství odpadu, který stěžoval
prohledávání zakouřených prostor.
25. 11. 2020
Byla naše jednotka povolána na požár
komínu do obce Kunčina Ves. Po do-

mluvě s velitelem zásahu jednotka prováděla vybírání hořících sazí, vynášení
ven z budovy a dohašování. Tento požár vznikl v penzionu, který byl naštěstí
v době vzniku požáru prázdný.
29. 11. 2020
Jednotka vyjela na požár bytového
domu do obce Kunčina Ves. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná
o požár komínu malého rozsahu, při
kterém nevznikla žádná škoda.
Touto cestou bychom chtěli upozornit občany naší obce, aby nepodceňovali pravidelné čištění spalinových cest
a jednou ročně si nechali komíny zkontrolovat odborníkem.
Za JSDH
Libor Bartoš, zástupce velitele

Z činnosti TJ Sokol
Čas rychle běží a máme tu advent, vánoce a závěr roku. Budeme hodnotit
uplynulý rok a dělat plány do roku následujícího. Letošní rok byl velice náročný, opatření proti Covidu nám nedovolily uspořádat některé akce, a hlavně nemohlo probíhat pravidelné
cvičení dětí a žen.
Pravidelné akce v závěru roku jako je
Turnaj ve stolním tenisu se bohužel nebude konat a 31.12. Silvestrovský běh,
pokud to situace dovolí, bude probíhat
v omezeném rozsahu pouze venku, bez
možnosti posezení a bez větší propagace pouze pro místní účastníky. Potvrzení nebo zrušení akce oznámíme mezi
svátky v místním rozhlasu.

V roce 2021 bychom zase rádi uspořádali, pokud bude situace příznivá, pravidelné akce, jako první karneval pro
děti a večer pro dospělé, termín uspořádání oznámíme plakáty a rozhlasem,
uvažujeme i o letním termínu na hřišti.
Závěrem děkuji všem, kteří se na konání akcí a na cvičení podílejí a Obci Lukavice za finanční podporu naší
činnosti.
Přeji všem klidné vánoce a do nového
roku hodně zdraví, pohody, zlepšení situace a možnost návratu sportovních
a kulturních zážitků.
Za výbor TJ Sokola Lukavice
Libuše Vránová
ZPRAVODAJ 4/2020
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Zeleň v centru obce
V příštím roce dojde k pokácení třech
smrků u staré hasičárny. Důvodů je
více - jeden smrk usychá, ostatní jsou
z vnitřní strany bez větví. Stromy jsou
na malém prostoru přerostlé a zasahují větvemi do fasády bývalé hasičárny a do přiléhajících komunikací. Místo nich bude vysazen jeden vzrostlejší
jehličnan. Rovněž bude doplněna zeleň
okrasnými keři či stromy u autobusové zastávky u bytovek a na travnaté plo-

še mezi silnicí a horní starší bytovkou.
Po výběru vhodné lokality je záměrem
obce v příštím roce vysadit nový vánoční strom v centru obce. Případné
náměty na úpravu a doplnění stávající
zeleně v obci můžete oznámit na obecním úřadu.
Krásné Vánoce a hlavně pevné zdraví
v novém roce přeje za výbor životního
prostředí obce Miloslav Šabata.

Dění v lukavické škole
Na začátek školního roku 2020/2021 se
všechny pedagogické i provozní pracovnice naší školy velmi těšily. Po výpadku prezenční výuky na jaře roku
2020 jsme všechny dobře věděly, že
po prázdninách nás čeká hodně práce.
Ze všeho nejvíc jsme si přály, aby tento školní rok proběhl již bez jakýchkoli omezení. Na zahajovací pedagogické
poradě konané 30. srpna jsme si společně naplánovaly akce, kterými jsme
chtěly dětem zpříjemnit první pololetí školního roku. Bylo to např. tradiční Veselé odpoledne s rodiči, divadelní představení, výstavy, ale také vánoční besídka spojená s jarmarkem. Nakonec bylo vše jinak. V úterý 13.10. vyhlásil ministr školství od středy 14.10. uzavření škol. Během úterního odpoledne jsme sestavily rozvrh online vzdělávání a přijaly nutná organizační opatření k zabezpečení dálkového vyučování. Dobře jsme si uvědomovaly, že tentokrát to bude ještě obtížnější, než když
byla škola v podobné situaci na jaře, na
konci školního roku. Zavřením školy krátce po zahájení školního roku na20
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stala složitá situace nejenom pro žáky
a odiče, ale i pro nás. Hlavním cílem
bylo zajistit distanční výuku tak, aby
děti opětovným uzavřením školy ztratily co nejméně. Záviděly jsme mateřské školce, která zůstala otevřená. Je
dobře, že alespoň malé děti mohly pokračovat v docházce. Školka totiž není
jenom místem, kde si děti hrají, ale je
i místem, kde získávají praktické návyky a kde se připravují na následující školní docházku. Online vzdělávání probíhalo z jedné školní třídy, ve které jsme využívaly napojení na interaktivní tabuli. Dětem jsme tak mohly vysvětlovat učivo a procvičovat podobně
jako při běžné výuce. Povedlo se nám
v rozvrhu sladit stav materiálního vybavením a časových možností našich
žáků v jejich rodinách (sourozenci na
online výuce v různých ročnících naší
školy, sourozenci na online výuce na
jiné škole, home office rodičů na jediném počítači v rodině apod.). Od ministerstva školství škola dostala finanční podporu, za kterou jsme zakoupily
tři notebooky. Pan Paleček je nainsta-
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loval a zprovoznil a poté jsme je mohly
půjčit dětem, které je nejvíc potřebovaly. Online výuka se samozřejmě neobešla bez různých technických komplikací. Někdy zlobila přetížená síť, občas se
nám děti „ztrácely“, občas vypadl zvuk.
Přes to všechno jsme všichni byli rádi,
že se vzájemně vidíme a slyšíme.
Kromě online připojení dostávaly děti
samostatnou práci e-mailem, na pracovních listech a
na internetových
edukačních programech.
Snažily jsme se, aby děti
po dobu distanční
výuky co nejméně
zameškaly a aby si
různou zajímavou
formou procvičily
získané vědomosti.
Byly jsme si vědomy toho, že v domácím prostředí to
bude náročné nejen pro děti, ale hlavně
pro rodiče. Nejsložitější byla tato situace u našich prvňáčků. Tam se nakonec
podařilo využít kromě distanční výuky také individuální konzultace s paní
učitelkou. V průběhu distanční výuky
si mohli pro obědy přijít žáci, kteří se
vzdělávali doma. Ve školní jídelně platí

dodnes hygienická opatření, která musí
jak zaměstnanci, tak děti dodržovat.
Je třeba zdůraznit, že pro všechny zúčastněné bylo období distančního vyučování psychicky velmi náročné. Děkuji touto cestou všem rodičům, babičkám, dědečkům a sourozencům za jejich pomoc a všem našim dětem, které se účastnily dálkové výuky, za trpělivost!
Dne 25.10. byla konečně
otevřena
škola pro I. třídu
a žáci 1., 2. a 3. ročníku se vrátili zpátky do lavic. Děti se
do školy velmi těšily a my na ně také.
Od 30.11. chodí do
školy i II. třída (4.
a 5. ročník). Nařízená hygienická
opatření stále trvají. Zvýšená hygiena a dezinfekce rukou je ve škole samozřejmostí, právě tak jako celodenní nošení roušek. Je to sice pro děti i pro nás
dospělé obtížné, ale snad to nebude trvat dlouho. Rádi bychom, aby se uskutečnily všechny námi plánované akce,
ale situace nám to bohužel neumožňuje. Z plánovaných podzimních akcí
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se tak uskutečnilo pouze Veselé odpoledne. V pátek 4.12. jsme si postupně všichni pěkně užili čertovské dopoledne, nádherně připravené paní učitelkou Šťovíčkovou z mateřské školky.
S ohledem na přísná hygienická nařízení nesmíme ve škole pořádat komu-

nitní akce napříč ročníky, které jsou tak
typické pro naši malotřídní školu. Provoz školní družiny je omezen pouze pro
žáky I. třídy. I tak se budeme dál snažit všem našim dětem i žákům zpříjemnit adventní čas. Poprvé po 20 letech se
neuskuteční vánoční besídka, a proto
Vám nemohu osobně popřát k Vánocům. Přijměte mé přání alespoň tímto
způsobem.
Vážení rodiče, babičky, dědečkové, absolventi naší školy a všichni občané
Lukavice, přeji Vám jménem celé školy a všech, jak provozních, tak pedagogických zaměstnanců, krásné vánoční svátky plné pohody a hodně štěstí
a zdraví v roce 2021!
Mgr. Alena Kroužková
ředitelka školy

Autobusová dopravní obslužnost obce od prosince 2020
Vážení občané,
jistě jste v minulých dnech někteří zaznamenali změny v dopravní obslužnosti naší obce. Služby autobusové dopravy v obci provozuje od července letošního roku společnost Transdev, místo bývalé společnosti Audis Bus.
Z autobusových spojů jsme byli nuceni vypustit službu Radiobusu, a to z důvodu navýšení cen za službu o více než
100 %. K tomuto kroku jsme přistoupili po důkladném zvážení a na základě
zjišťování průměrného počtu občanů
využívajících tyto služby a dostali jsme
se na počet – necelého 1 občana za den.
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Z jízdních řádů byly
vyloučeny tyto spoje:
665002 spoj. 53:
příjezd 8:19 do Lukavice, škola
665002 spoj. 54:
odjezd 8:19 z Lukavice,š kola
665002 spoj. 61:
příjezd 11:32 do Lukavice, horní
665002 spoj. 62:
odjezd 11:32 z Lukavice, horní
665002 spoj. 67:
příjezd 18:59 do Lukavice, horní
V roce 2021 nám bude hromadnou autobusovou dopravu poskytovat Město Rychnov nad Kněžnou. Za jakých
podmínek to však bude nám zatím není
známo, dosud nám nebyla předložena
smlouva. O dalších změnách Vás budeme informovat.
Eva Martinů
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Na lince platí tarif integrované dopravy IREDO a tarif MHD Rychnov nad Kněžnou, dále přepravní podmínky vyhlášené společností AUDIS BUS s.r.o. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na
www.oredo.cz, www.audis.cz nebo k dispozici ve vozidle na lince. Aktuální jízdní řády - webové stránky www.audis.cz
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Přepravu zajišťuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 533 737, www.audis.cz, info@audis.cz

665002 Rychnov n.Kněž.-sídl.Nad Habrovou-Panská Habrová-Lukavice a
zpět
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Na lince platí tarif integrované dopravy IREDO a tarif MHD Rychnov nad Kněžnou, dále přepravní podmínky vyhlášené společností AUDIS BUS s.r.o. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na
www.oredo.cz, www.audis.cz nebo k dispozici ve vozidle na lince. Aktuální jízdní řády - webové stránky www.audis.cz
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opačný směr

Přepravu zajišťuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 533 737, www.audis.cz, info@audis.cz

665002 Rychnov n.Kněž.-sídl.Nad Habrovou-Panská Habrová-Lukavice a
zpět

Obec Lukavice
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Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje

219 Rychnov n.Kněž.-Lukavice-Kvasiny
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jede také 31.12.20, nejede 26.12.20
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jede v sobotu

21 02 21 05 21 05 ...
21 04 21 07 21 07 ...
...
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21 06 21 09 21 09 ...
21 08 21 11 21 11 ...
...
21 09
21 10 21 13 21 13 ...
21 11 21 14 21 14 ...
21 13 21 16 21 16 ...
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21 18 21 21 21 21 ...
21 20 21 23 21 23 ...
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21 25
...
21 27
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21 29
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21 33
21 35 21 30 21 30 ...
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58

TPZ Tč
H200 1 od Rychnov
Rychnov
H200 2
0 H200 3
Rychnov

nejede 31.12.20
nejede od 24.12.20 do 1.1.21

n.Kněž.,,střed ........................ př ...
...
n.Kněž.,,nemocnice ...............
...
n.Kněž.,,žel.st. .......................
0 0 0
př
od ...
Rychnov n.Kněž.,,střed ........................
1 1 2 0 1 H200 4
od
př ...
...
Rychnov n.Kněž.,,tiskárna ....................
2 2 2 1 2 H200 5
...
H200 6
Rychnov n.Kněž.,,Kněžna ....................
...
H200 7
Rychnov n.Kněž.,,sídl.Draha ................
...
H200 8
Rychnov n.Kněž.,,Bezručova pošta .....
...
3 3 3 2 3 H200 9
Rychnov n.Kněž.,,u váhy ......................
...
4 4 4 3 4 H200 10
Rychnov n.Kněž.,,Městská Habrová ....
...
4
3 4 H200 11
Rychnov n.Kněž.,,sídl.Nad Habrovou...
...
4 5 4 4 5 H200 12
Rychnov n.Kněž.,Panská Habrová .......
...
5 6 5 5 6 H200 13
Rychnov n.Kněž.,,rozc.Prorubky ..........
...
5 6 5 5 6 H201 14
Lukavice,,u mostu ................................
...
6 7 6 6 7 H201 15
Lukavice,,u školy ..................................
...
7 8 7 7 8 H201 16
Lukavice,,bytovky .................................
...
8 9 8 8 9 H201 17
Lukavice,,u Lípy ...................................
...
8 9 8 8 9 H201 18
Lukavice,,horní .....................................
...
12
11 12 H251 19
Skuhrov n.Bělou,,nákupní středisko .....
...
12
11 12 H251 20
Skuhrov n.Bělou,,Porkert .....................
...
13
12 13 H250 21
Kvasiny,,U soudku ................................
...
14
13 14 H250 22
Kvasiny,,ÚSP .......................................
...
14
14 15 H250 23
Kvasiny,,požární zbrojnice ...................
...
15
15 15 H250 24
Kvasiny,,konzum ..................................
13 15 13 15 16 H250 25 př Kvasiny,,zámek .................................... od ...
+
jede v neděli a ve státem uznané svátky
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spoj jede po jiné trase
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6 41
8 40 11 40 ... 14 41
16 40
22 41
6 40 6 41 8 38 11 38 ... 14 40 14 38 16 38 22 30 22 40
6 39 6 39 8 36 11 36 ... 14 39 14 36 16 36 22 29 22 39
6 38 6 38 8 35 11 35 ... 14 38 14 35 16 35 22 28 22 38
6 37 6 36 8 34 11 34 ... 14 37 14 34 16 34 22 27 22 37
6 36 6 34 8 32 11 32 ... 14 36 14 32 16 32 22 26 22 36
6 35 6 32 8 30 11 30 ... 14 35 14 30 16 30 22 25 22 35
6 34 6 31 8 29 11 29 ... 14 34 14 29 16 29 22 24 22 34
... ... ... 14 29
...
6 29
22 29
... ... ... 14 27
...
6 27
22 27
... ... ... 14 26
...
6 26
22 26
... ... ... 14 25
...
6 25
22 25
... ... ... 14 24
...
6 24
22 24
... ... ... 14 22
...
6 22
22 22
6 20 6 23 ... ... ... 14 20 14 21 ... 22 20 22 20
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6 X 6 + ...
... 10 31 28 ...
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Platí od 13.12.2020 do 6.3.2021

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iredo.info nebo k dispozici ve vozidle na lince.
Úplné informace o vyčkávání spojů na území Královéhradeckého kraje jsou zveřejněny na webu Krajského úřadu. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou pomocí formuláře na www.oredo.cz/skupiny.
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5 09
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Přepravu zajišťuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 533 737, www.audis.cz, info@audis.cz

660240

Obec Lukavice

ZPRAVODAJ 4/2020

25

Obec Lukavice

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00–13.00
datum jméno lékaře

adresa ordinace

12.12. MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

telefon

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

602 152 873

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

09.01. MUDr. Bahník František

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí

494 323 152

10.01. MUDr. Beránek Jan

Komenského 828 , Týniště nad Orlicí

494 371 088

16.01. MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445 , České Meziříčí

734 324 600

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

494 622 114

23.01. MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

24.01. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

30.01. MDDr. Havlíček Ondřej

Kvasiny 145

771 155 445

31.01. MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

06.02. MDDr. Chládek Tomáš

Kvasiny 145

771 155 445

07.02. MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169 , Vamberk

602 514 715

13.02. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127 , Opočno

494 621 665

14.02. MDDr. Machková Terezie

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

20.02. MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

21.02. MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129 , Solnice

602 152 873

27.02. MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí

494 323 152

28.02. MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

06.03. MDDr. Paličková Zlata

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

07.03. MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

13.03. MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

14.03. MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

20.03. MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697
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Obec Lukavice

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00–13.00
datum jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

21.03. MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628

27.03. MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice

494 322 706

28.03. MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353

02.04. MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129 , Solnice

602 152 873

03.04. MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

04.04. MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

05.04. MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353

10.04. MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

11.04. MUDr. Tancurinová Jana

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

17.04. MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

18.04. MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

24.04. MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

25.04. MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí

721 460 150

Svoz komunálního odpadu 2021
svozový den PÁTEK
MĚSÍC
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

SVOZ
26x žlutá

LICHÝ TÝDEN

SVOZ
13x modrá
3
7
11
15
19
23
27
31
35
39, 43
47
51

SVOZ
7x fialová
7
15
23
31
39
47
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