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Zkoušky odbotrnosti - I.čtvrtletí SDH

Statistika obyvatel obce
za rok 2017:
V obci se narodilo 11 dětí, přistěhovalo
se 18 občanů, zemřelo 7 občanů a 18
osob se odstěhovalo.
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 je včetně
cizinců celkem 617 osob.
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Divadelní představení – Létající snoubenky

Setkání seniorů

Obec Lukavice

Společenská kronika
Významné životní jubileum
v prvním čtvrtletí roku 2018
oslavili tito naši spoluobčané:
ZAJÍČEK Vladimír
Lukavice 238		

75 let

KASAL Petr
Lukavice 70

75 let

ROLEČKOVÁ Marie
Lukavice 149		

70 let

ŠIROKÝ Vítězslav
Lukavice 255		

65 let

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

Vítáme narozeného občánka naší
obce:
DUBOVÁ Eliška		
Lukavice 254		
5. 1. 2018
Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku
přejeme hodné zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti ve Vašem životě.
Loučíme se s naším zemřelým
spoluobčanem:
JANEČEK Luděk (57 let)
Lukavice 255		
21. 1. 2018
„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

Zpráva starostky obce
Vážení spoluobčané
a přátelé obce Lukavice,
v době, kdy dostáváte do rukou první zpravodaj letošního roku, je již jaro
v plném proudu. Jsou za námi Velikonoce, svátky probouzející se přírody
a oslavující
zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Těšili jsme se na příchod teplejších a sluncem prozářených dnů. S novou energií a s dalším úsilím pokračujme v práci, kterou jsme si do letošního
roku předsevzali.

Postupně se budeme snažit přinášet
Vám co nejvíce užitečných informací
ze života naší obce i z činnosti obecního úřadu.
Již nyní provádějí zaměstnanci obce
úklidové práce na údržbě veřejné zeleně v obci i v jejím okolí. Pohybují se
po krajnicích hlavní silnice i místních
komunikací, proto apeluji na pozornost
a ohleduplnost všech řidičů, za kterou
děkuji.
ZPRAVODAJ 1/2018
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Rádi bychom konečně v letošním roce
realizovali rekonstrukci místní komunikace „K Dobešovým“. Nyní očekáváme stanovisko Ministerstva pro místní
rozvoj o přidělení dotace. Dále připravujeme stavební povolení k pročištění
a rekonstrukci rybníka u Palečkových.
Obnovili jsme zatravnění v okolí dětského hřiště u základní a mateřské
školy, kde se zároveň vyměňuje i část
oplocení. Provedli jsme drobné úpravy sjízdnosti místních komunikací
a opravu části oplocení na biokoridoru.
V letošním roce zahájíme i revizi všech
mostků na obecních komunikacích.
Mnohé z nich by si zasloužily celkovou
opravu. Připravujeme také postupnou
výměnu autobusových zastávek.
Jistě mi dáte za pravdu, že po zimním
období je všude v okolí mnoho odpadků, které je třeba jako každý rok uklidit. Celoročně se sbírají odpadky na
místních prostranstvích i v okolí obce.
S pomocí svozové firmy Marius Pedersen, a. s. jsme měli příležitost uklidit si
v domácnostech i vytříděný nebezpečný odpad.
Chtěla bych však touto cestou upozornit na nešvar, který se opakovaně vyskytuje v naší obci a požádat majitele

svých zvířecích přátel, které venčíte
v okolí bytových domů, na společných
veřejných prostranstvích, v okolí areálu
dětského hřiště, sportoviště a přilehlých
objektů, kde se všude pohybují děti, aby
se před odchodem z domova vybavili
potřebným úklidovým sáčkem, který
mohou kdykoli použít ve prospěch sběru exkrementu svého psího svěřence
a jeho obsah odložit do nejbližších nádob nebo kontejneru. Všem, kteří tak
činí, uvědomují si vlastní zodpovědnost a jdou svým konání ostatním příkladem, patří dík.
Již jsou tomu tři měsíce, co jsme společně s některými z Vás přivítali na
místním hřišti nový rok a v únoru spolu
se sborem dobrovolných hasičů uspořádali společný ples. V březnu jsme se
setkali se seniory a přivítali v kulturním domě Divadelní spolek Zdobničan
Vamberk s úspěšnou komedií „Létající
snoubenky“. Děkuji našim občanům za
podporu a jejich účast.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám závěrem popřála krásné a klidné jarní dny, ať je trávíte prací na zahradách, kolem domů, či odpočinkem
a relaxací v naší krásné jarní přírodě.
Eva Martinů

Informace, oznámení
Kam s ním?
– Rozuměno s jakýmkoliv vyprodukovaným
odpadem z domácnosti.
– Připomeňme si otázku Jana Nerudy, která
se týká odpadu i v naší
obci. Víme co, kdy a kam máme možnost vyhodit nebo odevzdat?
4
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KOMUNÁLNÍ ODPAD
– svoz 14-ti denní – sudý týden
– nádoba 120 l, 240 l
– odpad mimo vytříděný.
PAPÍR – svoz – sudý týden
– modrý kontejner.

Obec Lukavice

PLAST – svoz – lichý týden
– žlutý kontejner, plast včetně
nápojových kartonů a polystyrénu.
Lahve aj. je třeba sešlapat – uspoříme
místo pro ostatní.
SKLO – směsné – svoz ke konci
čtvrtletí nebo dle potřeby
– zelený kontejner.
KOVOVÝ ODPAD a ELEKTROODPAD /nerozebraný/
– svoz v jarním období
– SDH + Kovošrot Lukavice.
VELKOOBJEMNÝ ODPAD
– odpad z domácnosti - nábytek
– veškerý, koberce, linolea, matrace,
atd. – KONTEJNER V AREÁLU
U OBECNÍHO ÚŘADU.

hřištěm /pouze v jarním a podzimním
období/. Ne pařezy a jiný odpad!!!
HŘBITOVNÍ ODPAD – pouze rostlinný odpad a odpad z věnců, KONTEJNER UMÍSTĚNÝ U HŘBITOVA, NEUKLÁDEJTE JINÝ ODPAD!!! Obaly
od svíček apod. vkládejte do přiložené
svozové nádoby.
STAVEBNÍ SUŤ, CIHLY, AZBEST
– materiál odvézt na své náklady na
skládku.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
– pneumatiky, baterie, zbytky barev
a olejů, rozpouštědla, elektroodpad,
léky apod. – firma MP, a. s.

ROSTLINNÝ ODPAD – tráva, zbytky
rostlin ze zahrad, z domácností, hlína,
ohebné větvičky, kůra, atd.
– 2 hnědé popelnice u bytových
domů, KONTEJNER V AREÁLU
U OBECNÍHO ÚŘADU.

KOMPOSTÉRY – V areálu za obecním úřadem jsou pro zájemce připraveny kompostéry na bioodpad, které
budou formou výpůjčky po dobu 5 let
zapůjčovány zdarma do domácností.
Po uplynutí 5 let se stanou Vašim majetkem. O výdeji Vás budeme informovat rozhlasem.

VĚTVE – po dohodě s obecním úřadem je možno uložit na prostranství za

Děkujeme, že třídíte odpad.

Mateřské centrum a knihovna Lukavice

Otevírací doba: Úterý 9.00 – 11.00 hod. • Sudý čtvrtek 16.00 – 18.00 hod.
Mateřské centrum

Naše mateřské centrum navštěvuje
7 maminek se svými dětmi. V období
zimy se scházíme v centru, děti si hrají, maminky konverzují, občas i naopak.
Snažíme se s dětmi tvořit. Jakmile však
začne lepší počasí, snažíme se s dětmi
být na místním hřišti nebo se procházíme po okolí. Minulý rok před létem
jsme jezdili na různé výlety (Minizoo
ZPRAVODAJ 1/2018
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Častolovice, Zámecký park Potštejn, RK
– dětské hřiště, divadélko pro děti…),
na podzim jsme organizovali již 2. bazárek, kde bylo možné zakoupit oblečení, hračky a ostatní potřeby pro děti.

Knihovna

Naše knihovna poskytuje výběr z 220
knih pro dospělé (naučné, romány, detektivky…) a děti (naučné, pohádky…).
Každý rok se tento fond knih zcela vymění a do knihovny se tak dostávají jiné,
pro naše čtenáře nové knihy. V případě,
že u nás čtenář nenajde knihu, kterou by
chtěl, je možné domluvit výpůjčku zvolené knihy z jiné knihovny. Registrace
i půjčování knih je u nás zcela zdarma. Pokud by čtenářům nevyhovovala
naše otevírací doba, lze se telefonicky
předem domluvit na jiný čas. Čtenáři,
přijďte nás do knihovny navštívit, zjistíte tak, jaké knihy jsou tu pro vás připravené.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Klára Rašínová, tel.: 737 408 586

Následovala Mikulášská besídka s peklem, které dalo Mateřskému centru
hodně práce s přípravou veškeré výzdoby, touto cestou bych chtěla všem
zúčastněným maminkám moc poděkovat. Vánoce jsme s dětmi oslavili výletem do RK, kde jsme navštívili Výstavu
betlémů, v kavárně s dětským koutkem
jsme ochutnali různé ,,dobroty,, a samozřejmě nechyběla ani nadílka od Ježíška
pro děti i maminky. V tomto duchu bychom chtěli pokračovat i tento rok.
Maminky, nebojte se za námi se svými zlatíčky přijít podívat. Budeme moc rádi.

Z lukavické kroniky
Rok 2018 je 100 let od konce 1. světové války a samostatnosti Československa, bylo by dobré si připomenout některé momenty, kdy nebylo
našemu národu zrovna nejlépe a na
které by se nemělo zapomínat!
6
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Začátek operací.
Přechod Sávy u Mitrovic a boje na Šabace. (12.- 16.srpna 1914)
Jak vpředu uvádím, dojeli jsme do Rumy
9.srpna dopoledne a po dvouhodinovém odpočinku jsme odejeli do rakouské

Obec Lukavice

Mitrovice na řece Sávě, kde jsme se ubytovali. Bylo veliké horko, což ztěžovalo ještě
naše oblečení., neboť, jak jsem již vpředu
uvedl, jsme měli zavěšeny kolem krku
přes ramena kožíšky na žlutých šňůrách
a na hlavách čapky, utažené kovanými řemínky pod bradou. V prodejnách
jsme dostali ke koupi pouze limonádu
a ještě teplou. Jak jsme lahvičku odzátkovali, museli jsme rychle na hrdlo dáti
palec, jinak tam vklouzlo několik much,
neboť jich v místnosti bylo snad milion.
Spali jsme v sušárnách na kukuřici, ustrojeni a se zbraní vedle sebe, rovněž koně
zůstali nasedláni, jen jim byli povoleny
gurty. Stráže byly zesíleny a jeden voják
nesměl sám vycházet, alespoň dva, neboť
obyvatelé města byli Srbové a neměli nás
zvlášť v lásce.
10. srpna ve 3 hodiny ráno, jsme jeli
na větší průzkum kolem Frušky Gory
a dělali jsme různé prohlídky v okolních
vesnicích, zda obyvatelé nemají zbraně
a podobně. Nic jsme nenašli a večer jsme
se zase vrátili do Mitrovic, kde jsme opět
přenocovali.
11. srpna jsme postupovali podle železniční trati na Lačarák a k ústí Driny do
Sávy. Zase jsme nezjistili nic nového, jen
bylo slyšet vzdálené ojedinělé výstřely
z jihu.
12. srpna časně ráno jsme i s trénem
odejeli k Sávě, kde již pionýři převáželi na pontonech pěchotu. Na protějším
břehu Sávy byly srbské Mitrovice, které
byly ostřelovány naším dělostřelectvem
a mnoho domů bylo v plamenech.
Tady jsme teprve poznali, že 12.tým
srpnem začíná skutečná válka.
K tomuto našemu provizornímu přístavišti přijel před polednem náš plukovník
se svým adjutantem a připomněl nám,
jak se máme chovat v nepřátelské zemi
a zvlášť uváděl, abychom nepili vodu
ze studní, které jsou prý někde otráveny
a proto, že se nám pitná voda bude posílat přes řeku. Převážení pěchoty a čás-

ti dělostřelectva trvalo skoro dopoledne.
My jsme přišli na řadu teprve odpoledne,
a protože v těchto místech byla Sáva 400
m široká, protáhlo se převážení našeho
oddílu až do večera. Do jednoho pontonu
se vešli 4 koně, dva a dva do středu proti sobě a 4 muži, každý držel svého koně
za uzdu. Dále obsluha pontonu 4 pionýři
s dlouhými bidly.
Po přistání na druhém břehu Sávy jsme
byli v Srbsku, protože státní hranici tvořil
střed řeky Sávy. Odjeli jsme do nedalekých
srbských Mitrovic a zůstali jsme po celou
noc v pohotovosti. Pěchota byla předsunuta do vesnice Nočajski Salaš.
Při převážení vojsk přes řeku Sávu nebylo
žádných ztrát, neboť srbské vojsko v těchto místech nebylo a padlo jen několik výstřelů od partyzánů, neboli komitáčů.
13. srpna jsme v ranních hodinách vyjeli na průzkum ze srbských Mitrovic na
Nočajský salaš – Nočaj – Glučci – Metkovič – Belotič – Štitar – Majur (hřebčinec)
poblíže Šabace, když jsme se sešli s oddíly pěchoty, která se přepravila přes Sávu
u Jaraku. Den byl velmi horký, ve výše
uvedených vesnicích ani v jejich okolí
jsme nenarazili na nepřítele. Zdálo se, že
jsou vesnice poloprázdné. Bylo vidět jen
starce a děti, které stáli před domy a měli
v ruce na malém dřívku kus bílého hadříku, anebo zdvihali obě ruce do výše.
Po celý den jsme jeli po špatných cestách
a silnicích, zvířeným prachem a večer pak
u Šabace se přihnala velká bouře s vichřicí a průtrží mračen, takže jsme byli úplně
promočeni.
Šabac obsadili maďarské jednotky 13.
srpna a protože civilisté stříleli na vojsko,
bylo mnoho dopadených Srbů na hřbitově
u kostela postříleno. Ostatní co nejrychleji opustili město směrem jižním. S sebou,
kromě dětí si nevzali ničeho.
Druhý den jsme v různých domech viděli,
že obyvatelé Šabace utekli těsně před obědem, neboť tu a tam byly na stole připraveny talíře a na oběd již nebyl čas.
ZPRAVODAJ 1/2018
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Město Šabac jsem odhadl na 10000 obyvatel a zůstal liduprázdný. Jak se hospodařilo ve sklepích restaurantů a hostinců
se nedá ani mluvit. Našlo se tam také
naše plzeňské, ale většinou tam byly samé
sudy vína a slivovice.
14.srpna jsme vyjeli a sice celá švadrona
se 150 jezdci, velitel major Tichý na větší
průzkum na jih směr Přičinovice – Varna – Slatina. Postupovali jsme velmi opatrně, neboť terén byl velmi nepřehledný.
Byli jsme zajištěny předními a bočními
hlídkami, a přesto major Tichý, prová-

zen trubačem, terén před námi prohlížel
a pak teprve nám dal znamení k pokračování v jízdě. Vesnice a menší lesy jsme
objížděli a tak jsme se dostali až za trén
jedné srbské divize.
Srbské vozatajstvo mělo většinou volské
potahy a také dělostřelci užívali místo
koní – volů, zvláště u těžkých děl.
Výpisky z knihy od pana Josefa Karáska,
zapsala Stanislava Škrabáková,
kronikářka obce

Co nového v lukavickém kostele?
Po rušném adventním a vánočním období mám vždy já sama pocit, jakoby
kostel po novém roce utichnul, nebo se
snad uložil k zimnímu spánku. Samozřejmě tomu tak není, probíhají v něm
pravidelné mše, a v době, kdy budete
číst tyto řádky, bude vrcholit období
předvelikonočního půstu, které končí
květnou nedělí (letos 25. 3.), o které si
připomínáme příjezd Ježíše na oslátku do Jeruzaléma, jehož obyvatelé mu
mávali palmovými ratolestmi. Květnou
nedělí začíná Pašijový týden, tedy období Velikonoc, kdy ve čtvrtek pozval
Ježíš své učedníky k poslední večeři.
Vyvrcholením pašijového týdne je tzv.
Tridium, tedy velký pátek, kdy byl Ježíš
ukřižován, a pak noc ze soboty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Velikonočním pondělím, která je lidovým dnem
pomlázky však velikonoce zdaleka nekončí, pokračují ještě 40 dní, po které
se Ježíš zjevoval na různých místech
svým učedníků, než vstoupil na nebe.
Tolik tedy na úvod a k tomuto období
křesťanského roku.
Pokud jde o nové události v našem kostele, je třeba se vrátit na závěr loňského
8
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roku. Nebylo možné si nepovšimnout,
že se nám 20. 12. 2017 vrátila opravená
špička věže. Současně s návratem věžičky byly také do jejích útrob vloženy
různé předměty a písemnosti pro naše
potomky. Jednalo se konkrétně o přehled kulturních akcí, které se udály za
posledních 8 let v kostele, sepsaných
panem Milošem Pátkem a Kateřinou
Kačírkovou Hermanovou, výstřižky
z novin o těchto proběhlých beneficích
v kostele, 1. obecní zpravodaj, Orlický týdeník, fotografie, současné platidlo v hodnotě 100, 200 korun a kovové mince, a také brožury, které vydala
Obec Lukavice.
To vše se událo v rámci III. etapy oprav
velké kostelní věže, kdy bylo podle rozpočtu proinvestováno celkem 650.000
Kč. Z toho představovala dotace Ministerstva kultury prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností částku ve výši
350.000 Kč, dotace Královéhradeckého kraje částku 232.000 Kč, zbytek byl
uhrazen z vlastního podílu získaného
z darů a benefičních akcí pořádaných
v kostele. Na jaře letošního roku budou
pokračovat pokrývačské práce prováděnou firmou Beran a synové.
Ve IV. etapě, jak doufáme, budou opravy velké věže dokončeny. Na IV. etapu
je naplánovaný rozpočet ve výši 614.000
Kč, kdy již víme, že z Ministerstva kultury prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností (ORP RK) by měl kostel
získat částku ve výši 200.000 Kč, zda
a v jaké výši získáme dotaci od Královéhradeckého kraje, se dozvíme v průběhu května až června. Od výše dotací
bude také odvislý průběh dalších oprav.
Rozeznít by se pak opět mohl i zvon
ve zvonici, který kvůli opravám utichl
a také čeká na jejich dokončení. V příštím roce by bylo dobré v opravách stře-

chy kostela pokračovat, a to opravou
menší sanktusové věže. V sanktusové
věži je ocelový cimbál, který nahradil
malý zvon „sanktusník“, učinili jsme
dotaz na pana zvonaře Votrubu, zda by
bylo možné zprovoznit cimbál a zvonit
„poledne“ a „klekání“. Pan zvonař se domnívá, že lépe by bylo odlít nový zvonek. Jednalo by se však o další náklady
v řádu jednoho sta tisíc korun. Otázkou
pro občany Lukavice je, zda by vůbec
o takové pravidelné zvonění stáli?
V současné době je také připravován kulturní program kostela pro letošní rok. Na pouť by nemělo chybět
již tradiční divadelní představení pro
děti a pro dospělé. Na podzim by nás
měl čekat koncert v říjnu, a v prosinci
se můžeme těšit na adventní koncert
a půlnoční bohoslužbu slova. Konečná podoba programu bude známa do
června. Zdali proběhnou v kostele i nějaké mimořádné akce, se necháme překvapit. Jedna taková však již proběhla
10. 3. 2018, kdy na prohlídku kostela
dorazil Klub turistů z Rychnova nad
Kněžnou. Kromě historického výkladu
a prohlídky interiéru kostela, mohli tito
návštěvníci zhlédnout i prostory místní
márnice a také se velmi zajímali o historii fary. Byli pozváni na další prohlídku
o zvonech, která by se měla v budoucnu
uskutečnit v opravené kostelní věži.
Na závěr sdělujeme, že v termínu od
5. dubna do 19. května, bude pan farář
na služební cestě ve Švýcarsku, po tu
dobu se nebudou konat pravidelně mše.
Mše v kostele v Lukavici v lichou sobotu v 11 hodin budou pokračovat po
jeho návratu ze služební cesty, tedy od
20. 5. 2018.
Kateřina Kačírková Hermanová
ZPRAVODAJ 1/2018
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Myslivecký spolek Lukavice
Vážení občané, dovolte, abychom i my
přispěli do nově vznikajícího zpravodaje obce Lukavice a tím podpořili Vaši
informovanost o dění v obci.
Myslivecký spolek hospodaří na pronajaté honitbě od Honebního společenstva Lukavice. Ta má výměru 1490 ha
a zahrnuje katastrální území Lukavice
a části katastru Rychnova n.Kn., Lipovky, Solnice, Kvasin, Skuhrova n. Běl.,
a Liberka. Z toho je 1158 ha zemědělské
půdy, 249 ha lesa, 6,5 ha vodní plochy
a 76 ha ostatní plochy.

v době nouze, zábrana škod na zvěři
při sklizňových pracích a minimalizace
škod zvěří na polních kulturách, zajišťujeme několik kulturních akcí. Jsme
rádi, že jsou Vámi hojně navštěvovány
a tím patrně i oblíbeny.

V současné době máme 27 aktivních
členů a jednoho čestného člena. Věkový
průměr je 54,5 roků.
Hlavní a nejpočetnější stálou zvěří
v naší honitbě je zvěř srnčí a přecházející, v posledních letech poměrně hojná
zvěř černá. Problémem jsou nízké stavy zvěře drobné, jak zajíce polního, tak
bažanta obecného. Sice v poslední době
se stavy zajíce mírně zlepšují, ale rozhodně to není zdaleka uspokojivý stav.
Dále odchováváme menší počet divokých kachen.
Mimo naší hlavní činností, kterou je
péče o honitbu, přikrmování zvěře

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci v ochraně zvěře. Je
nutností hlavně v nadcházejícím jarním období, kdy se opět bude v přírodě
probouzet nový život, budou se rodit
mláďata, zajistit hlavně klid v přírodě.
Volně pobíhající pes, nebo pes mimo
kontrolu svého vůdce, může způsobit
obrovské škody. Ne vždy se matka vrátí
ke svému mláděti, pokud ji pes odežene, zvláště pokud ji štve delší čas. Klid
v přírodě je tím nejzákladnějším, co je
třeba v přírodě zajistit.
Věříme, že i v příštích vydáních zpravodaje se budeme setkávat a budeme
mít možnost Vás podrobněji seznámit
s naší činností.
Hlavně zdraví a veselou mysl
Vám přeje Kunc Karel, předseda
a členové Mysliveckého spolku Lukavice
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První čtvrtletí mezi mladými hasiči Lukavice
Před nedávnem jsme mezi námi přivítali dva nováčky Jirku a Tomáška, kteří se s rodiči přistěhovali do naší obce.
V současné chvíli tedy navštěvuje hasičák okolo 25 dětí. V lednu jsme se zúčastnili výroční schůze a svým vystoupením zpestřili její program. Dokud
nám zima přála, vyráželi jsme sáňkovat a pekáčovat. Také jsme již od Vánoc
pilně střádali starý papír a podařilo se
nám nashromáždit skoro 300 kg. V pátek 2. 2. 2018 jsme pomáhali zdobit sál
na tradiční hasičsko-obecní ples a čtrnáct dní na to se mnoho z nás zúčastnilo maškarního dovádění pořádané
v kulturním domě.
3. března nás čekala první letošní soutěž. S osmi dětmi jsme odjeli do Provozu na uzlovačku. Starší vybojovali pěkné 14. a mladší 13. místo.
Vedle zmíněného jsme se každou volnou chvíli připravovali na plnění odznaků odbornosti. Letos jsme se zaměřili na specializaci PREVENTISTA.
Každý si tak pevně vštípil základní znalosti jako je zákaz vypalování staré trá-

vy, rozdělávání ohně v přírodě, hraní se
sirkami, pravidla uskladnění hořlavých
látek či jak má být správně upraven komín. Všem se podařilo zkoušku splnit
na výbornou a vysloužili si tak nový odznáček do své členské průkazky.
Nyní ještě dokončujeme obrázky do celostátní soutěže: Požární ochrana očima dětí. Tentokrát je na téma hasičské
nádrže. Ze všeho nejvíc se ale už těšíme
na jaro a teplé slunečné dny, abychom
mohli začít trénovat na hasičské soutěže, které nás v průběhu nadcházejících
měsíců čekají.
Tak nám držte palce.

Fotbalový klub Lukavice
T.J. Sokol Lukavice přes zimní pauzu
provedl tyto přestupy: Do Kostelecké
Lhoty odešli kapitán Jan Voltr a Josef
Pilný, do Velkého Poříčí odešel Stanislav Bartoš a zpět do Rychnova odešel
Dominik Trejtnar.
Naopak se nám podařilo získat z Lípy
nad Orlicí Jakuba Tlapáka, ze Solnice
Radka Hartmana, novým hráčem je
i Lukavičák Tomáš Ficenec, a na poslední chvíli jsme získali Tomáše Mondíka z Labutě.

Fotbalisté Sokolu Lukavice začátkem
sezóny odehráli čtyři přípravné utkání
na umělé trávě v Rychnově nad Kněžnou
a v Černíkovicích s těmito výsledky:
Lukavice – Chvojenec 4:0, Lukavice
– Rychnov n/Kn B 0:2, Lukavice –
Chvojenec 0:5 a Lukavice – Slatina 4:1.
Fotbalisté se těší na vaši účast na jejich
zápasech a doufají, že vám předvedou
dobré výkony.
Martin Lev – sekretář FK Lukavice
ZPRAVODAJ 1/2018

11

Obec Lukavice

Rozpis
zápasů
naJARO
jaro
2018
Rozpis
zápasů
2018
Datum a čas

Kolo

DOMÁCÍ

HOSTÉ

Výsledek

Hřiště

24.3.2018 15:00 sobota

16

Lukavice

Petrovice n.O.

-- : --

Lukavice

31.3.2018 16:00 sobota

17

Lukavice

Žďár nad Orlicí

-- : --

Lukavice

7.4.2018 16:30 sobota

18

Ohnišov

Lukavice

-- : --

Ohnišov

14.4.2018 17:00 sobota

19

Lukavice

Černíkovice

-- : --

Lukavice

21.4.2018 17:00 sobota

20

Křivice

Lukavice

-- : --

Křivice

28.4.2018 17:00 sobota

21

Lukavice

ZDELOV

-- : --

Lukavice

5.5.2018 17:00 sobota

22

Deštné v O.h.

Lukavice

-- : --

Deštné v O.h.

13.5.2018 16:00 neděle

23

Lukavice

Kostelecká Lhota "A"

-- : --

Lukavice

20.5.2018 17:00 neděle

24

Javornice "A"

Lukavice

-- : --

Javornice

26.5.2018 17:00 sobota

25

Lukavice

Borohrádek

-- : --

Lukavice

2.6.2018 17:00 sobota

26

Kostelec nad Orlicí "B"

Lukavice

-- : --

Albrechtice n. Orl

10.6.2018 17:00 neděle

15

Přepychy

Lukavice

-- : --

Přepychy

den

Uskutečnilo se …

Připravuje se …
MATEŘSKÉ CENTRUM
A KNIHOVNA V LUKAVICI
pořádá na dětském hřišti za kd

VESELÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI
v ÚTERÝ 29. 5. 2018
od 16.00 hod.
Pro děti je připraven
program
- soutěže o ceny.
Občerstvení zajištěno.
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Sokolové z Lukavice se chystají na
Xvi. Všesokolský slet
XVI. Všesokolský slet proběhne
v Praze ve dnech 1. - 6. července
2018 a to i za účasti lukavických mladších žen a dorostenek, které nacvičují
skladbu Siluety, pohyb s obručí.
Všesokolské slety mají dlouhou tradici, kterou nepřerušily ani obě světové
války či totalitní režimy. Letošní slet je
součástí oslav 100. výročí konce Velké
(tedy 1. světové) války a vzniku samostatného českosloveského státu.
Během týdenního sokolského svátku
se na fotbalovém stadionu v pražském
Edenu představí na 15 000 cvičenců.

V Lukavici nacvičují ale i předškolní
děti a to skladbu Noty.
Župní slet Orlické župy se uskuteční
3. 6. 2018 v Hradci Králové a uvidíte
zde nejen lukavické borce ve dvou sletových skladbách, ale i dalších devět
hromadných skladeb.
Zveme Vás nejen do Prahy a Hradce Králové na „přehlídku hromadných tělocvičných skladeb“, ale také
na různé kulturní a společenské akce,
sportovní soutěže a pódiová vystoupení konaná během letošního roku
a připravovaná nejen Sokoly.
Nazdar!

ZPRAVODAJ 1/2018
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Kvasiny. V loňském roce obcím věnovala téměř 2 miliony korun na
zakoupení nového vybavení nebo úpravu prostor.

Obec Lukavice

Tisková zpráva
TISKOVÁ INFORMACE
Strana 1 z 2

Společnost ŠKODA AUTO podporuje okolí závodu Kvasiny, a to zejména
v oblasti bezpečnosti, dopravy, zdravotního a sociálního zabezpečení,
vzdělávání a volnočasových aktivit – především sportu.

Nejen do sportovních aktivit se společnost snaží zapojit také nově příchozí
pracovníky, a to včetně zahraničních. Pomocí projektu s názvem „Najdi si svůj
klub“ zprostředkovává svým zaměstnancům širokou škálu sportovního vyžití.
Podporu místních organizací zástupci společnosti ŠKODA AUTO vždy
projednávají s příslušnými starosty měst a obcí.
V obci Lukavice přispěla společnost ŠKODA AUTO místnímu fotbalovému
sdružení TJ Sokol Lukavice částkou 120 tisíc korun na pořízení sportovních
pomůcek, zastřešení tribuny nebo pořízení nové výsledkové tabule.

Společnost
ŠKODA
AUTO
věnovala
tisíc2korun
na pořízení
Společnost
ŠKODA
AUTO
věnovala120
téměř
miliony
korun sportovních
téměř
2
miliony
korun
na
podporu
pomůcek,
zastřešení
tribuny nebo pona podporu sportovních klubů na Rychnovsku
sportovních klubů na Rychnovsku
řízení nové výsledkové tabule.
Kvasiny, 5. 2. 2018 – Společenská odpovědnost je jednou z hlavních priorit

další informace, prosím, kontaktujte:
společnosti
V souladu s touto
Kvasiny,
5. 2.ŠKODA
2018AUTO.
– Společenská
od-strategiíProautomobilka
dlouhodobě podporuje lokální sportovní sdružení také
v okolí
závodu
Tomáš
Kotera,
Martina Gillichová,
povědnost
jednou
z obcím
hlavních
priorit
Kvasiny. Vje
loňském
roce
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téměř 2 miliony
na podniku
Vedoucíkorun
Komunikace
Tisková mluvčí
společnosti
ŠKODA
AUTO.
V
soulaT +420 730 862 526
zakoupení nového vybavení nebo úpravu prostor. T +420 326 811 773
tomas.kotera@skoda-auto.cz
martina.gillichova@skoda-auto.cz
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ŠKODA
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okolí
závodu
Kvasiny,
a
to
zejména
hodobě
podporuje lokální sportovní
v oblasti bezpečnosti, dopravy, zdravotního a sociálního zabezpečení,
sdružení
také
v okolí závodu
Kvasiny.sportu. ŠKODA AUTO
vzdělávání
a volnočasových
aktivit – především
V loňském roce obcím věnovala téměř
Nejen do sportovních
se společnost
snaží zapojit›také
nově příchozí
2 miliony
korun naaktivit
zakoupení
nového
je jednou
z nejstarších automobilek na
pracovníky, a to včetně zahraničních. Pomocí projektu s názvem „Najdi si svůj
vybavení
nebo
úpravu
prostor.
světě.
Společnost
klub“ zprostředkovává svým zaměstnancům širokou škálu sportovního vyžití. založená v roce 1895,
v období
počátků automobilu, dodnes
Podporu místních organizací zástupci společnosti ŠKODA
AUTO vždy
projednávají ŠKODA
s příslušnýmiAUTO
starosty měst
a obcí.
Společnost
podporusídlí v Mladé Boleslavi, › má v současje okolí závodu Kvasiny, a to zejména
nosti následující modelové řady osobv oblasti
bezpečnosti,
dopravy,
zdravotních fotbalovému
automobilů: CITIGO, FABIA,
V obci Lukavice přispěla společnost ŠKODA AUTO místnímu
ního
a sociálního
zabezpečení,
RAPID,
OCTAVIA, KAROQ, KODIsdružení
TJ Sokol Lukavice
částkou 120vzdělátisíc korun na pořízení
sportovních
pomůcek,
zastřešení tribunyaktivit
nebo pořízení
nové výsledkové
vání
a volnočasových
– předeAQ tabule.
a SUPERB, › v roce 2016 dodala závším sportu.
kazníkům celosvětově více než 1 milion
vozů, › od roku 1991 patří koncernu
Nejen do sportovních aktivit se společVolkswagen, jednomu z globálně nejnost snaží zapojit také nově příchozí
úspěšnějších automobilových výrobců.
pracovníky, a to včetně zahraničních.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku
Pro dalšíprojektu
informace, prosím,
kontaktujte:
Pomocí
s názvem
„Najdi si
samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů
svůjTomáš
klub“
zprostředkovává
svým
zaKotera,
Martina Gillichová, také komponenty jako motory a převoměstnancům
širokou
dovky, › provozuje tři výrobní závody
Vedoucí Komunikace
podnikuškálu sportovníTisková mluvčí
+420 326Podporu
811 773
T +420 730 862 526 v České republice; vyrábí v Číně, Rusho Tvyžití.
místních organizací
tomas.kotera@skoda-auto.cz
zástupci
společnosti ŠKODAmartina.gillichova@skoda-auto.cz
AUTO
ku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii,
vždy projednávají s příslušnými starosvětšinou prostřednictvím koncernoty měst a obcí.
vých partnerství, dále také na Ukrajině
a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálníV obci Lukavice přispěla společnost
mi partnery, › zaměstnává celosvětově
ŠKODA AUTO místnímu fotbalovévíce než 30 000 pracovníků a je aktivní
mu sdružení TJ Sokol Lukavice částkou
na více než 100 trzích.
ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

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

14.04.
15.04.
21.04.
22.04.
28.04.
29.04.
01.05.
05.05.
06.05.
08.05.
12.05.
13.05.
19.05.
20.05.
26.05.
27.05.
02.06.
03.06.
09.06.
10.06.
16.06.
17.06.
23.06.
24.06.
30.06.
01.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
14.07.
15.07.
21.07.
22.07.
28.07.
29.07.
04.08.
05.08.
11.08.
12.08.
18.08.
19.08.
25.08.
26.08.

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

adresa ordinace

U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 209 , Častolovice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169 , Vamberk
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

telefon

608 382 500
494 515 696
734 324 600
775 224 093
731 980 112
734 324 600
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
603 933 466
494 598 205
494 322 706
494 515 695
494 515 696
602 514 715
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 623 775
734 324 600
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
608 382 500
494 381 263
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 531 955
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