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1. Obec a její koncepční dokumenty 
 

1.1. Charakteristika obce Lukavice 
Obec Lukavice (okres Ústí nad orlicí) se rozkládá v mírně zvlněné krajině podhůří Orlických 

hor, v mělkém 3 km dlouhém údolí, mezi městy Letohrad a Žamberk, v nadmořské výšce  

380 m.n.m. Obcí protéká potok, podle kterého je obec pravděpodobně pojmenovaná (potok 

tekoucí lukami). První doložená zmínka o Lukavic pochází z r.1354. V r.1999 bylo obci 

uděleno právo užívat obecní znak a prapor.  

Rozloha obce činí 1100 ha a je převážně tvořena zemědělskou půdou a v rozsahu asi 200 ha 

lesními pozemky. Zemědělská půda je spíše těžká, vlhčí, proto s vysokým zastoupením luk a 

pastvin.  

Zástavba je mírně rozptýlená podél osy potoka a silnice a postupně se vyplňují proluky mezi 

starší zástavbou. Historicky převládaly dřevěné stavby pro bydlení a postupně byly vyzdívány 

hlavně stáje a stodoly. Vesměs jde o domky přízemní, podsklepené. V současné době zanikla 

hospodářská funkce domů a je nahrazena funkcí sídelní, mimořádně rekreační. V obci jsou 

historicky a architektonicky významné objekty spíše výjimečně, sem patří stavba Dvora, a 

samozřejmě kostel sv. Filipa a Jakuba, který je dominantou obce.  

V současné době v Lukavici žije 1128 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je 39 let. 

Nezaměstnanost je 2,6% (20 osob). Počet staveb trvale osídlených přesahuje 310, dalších 

zhruba 30 slouží rekreaci a 15 slouží jako provozovny. Obec má svou samosprávu a základní 

rozsah přenesené působnosti. Pověřený úřad je v Žamberku. 

Doprava v obci je vedena po dosti frekventované silnici II/310. Obyvatelstvo je obslouženo 

dostatečným počtem linek pravidelné autobusové dopravy, která je přes obec vedena. Na 

autobusovou dopravu navazují vlakové spoje z Letohradu. 

Dobrá dopravní obslužnost významně zvyšuje dostupnost zaměstnání v okolí. V samotné obci 

je větším zaměstnavatelem Letohradská zemědělská společnost a.s. a dále jsou to menší 

provozovny. Rozhodujícím zaměstnavatelem pro širší okolí je podnik OEZ Letohrad. 

 

 

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace 
Od roku 1991 má obec zpracovanou urbanistickou studii, od firmy Aurea Praha. Ke studii se 

mohli občané vyjadřovat v diskusích na besedách, případně vyplněním dotazníků. S ohledem 

na sdílený názor v zastupitelstvu o nedostatečnosti tohoto stupně dokumentace rozhodlo o 

pořízení územního plánu. Zpracovatelem byl vybrán Ing. arch. Čížek z Chocně. Projednávání 

tohoto územního plánu procházelo všemi povinnými fázemi, včetně projednání s občany na 

veřejné schůzi spolu se zpracovatelem. Tento plán byl schválen v roce 1999 jako územní plán 

sídelního útvaru, který byl dle nového stavebního zákona nahrazen územním plánem obce. 

Zhotovitelem byl vybrán Ing. arch. Ondřej Skála z Brna a v r. 2005 bylo zadáno zpracování a 

pořízení nového územního plánu. Po splnění potřebných a povinných fází projednání, byl    25. 

11. 2008 nový územní plán schválen. I přes značné úsilí při projednávání s občany, brzy 

existovaly podněty na pořízení změny územního plánu. V letošním roce byla dokončena změna 

č. 1 územního plánu, kterou rovněž zpracovával Ing. Arch. Skála.  

 

 



 

 

1.3. Program obnovy vesnice 
Návrh místního programu obnovy vesnice vyl zpracován zároveň spolu s urbanistickou studií 

firmou Aurea Praha. V obci byla ustavena místní pracovní skupina zabývající se Programem. 

Po společných konzultacích této pracovní skupiny, zpracovatele návrhu a dalších občanů 

Lukavice byla zpracovaná první definitivní podoba Programu, která byla schválena 

zastupitelstvem v r. 1992 a Program v této podobě pokrýval výhledové období 1992 – 1998. 

Pro další období byl zpracován program obnovy venkova spolu s podrobnějšími průzkumy 

nutnými pro specifikaci jednotlivých akcí programu, který vychází z územního plánu Lukavice. 

Byly vytipovány nejdůležitější akce, na které byl vypracován ideový návrh úpravy. V roce 2005 

byla zadána ke zpracování architektonického řešení další etapa programu obnovy venkova, 

jejímž cílem bylo vytvoření návrhu odpočinkových míst a úprav veřejných prostranství. Studie 

na jednotlivé lokality jsou dokončovány postupně jak v ideovém záměru, projektu a realizaci. 

Dokumentace má povahu studií, jejichž autorem je Ing. arch. Čížek. Skutečnost, že se jednotlivé 

akce daří realizovat a dokončovat, je veřejností velmi dobře hodnocena a přináší jak další 

náměty, tak především důvěru, že nápady nekončí jen „malůvkou“  na papíře. V loňském roce 

byl aktualizován Seznam akcí programu obnovy vesnice vycházející z průzkumů a rozborů 

k POV a z konkrétních potřeb období r. 2016 – 2020. 

 

1.4. Rozpočet obce a jeho priority 
Prioritami rozpočtu obce jsou především jeho vyrovnanost a použití na rozhodující potřeby 

nejvíce ovlivňující kvalitu života obyvatel a naplnění poslání obce plynoucí ze zákona o obcích 

a jejích programových dokumentů. Mezi rozhodující položky výdajů patří výdaje vyplývající 

z funkce zřizovatele základní školy a mateřské školy.  

Značný objem výdajů pohlcují i poměrně rozsáhlé investiční akce. V minulých letech to byla 

plynofikace obce, vybudování sportovního areálu, přístavba základní školy, její zateplení a 

rekonstrukce školní kuchyně. Mezi velké akce patří každoročně probíhající a dokončované 

jednotlivé úseky rekonstrukce a stavby chodníků. Nejrozsáhlejší investicí byly dosud 

modernizace sokolovny, na jejímž financování se podílela zejména dotace z evropských zdrojů 

poskytnutá z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v částce 19 mil. Kč, 

na celkové náklady 28 mil. Kč. Z programu péče o krajinu je dotována výsadba zeleně v obci, 

zejména alejí vedle cest. K rozpočtovým zdrojům se daří úspěšně zapojovat i ostatní příjmy, 

například krytí poloviny nákladů na opravu varhan v kostele ze sbírky mezi občany. Jsou 

využívány i sponzorské dary na jednotlivé akce nejčastěji k pořízení potřebných věcí do školy, 

na vydání publikace o obci nebo v loňském roce na uspořádání Přehlídky tanečních souborů. 

Úspěšně se obci a s její spoluprací i spolkům podařilo čerpat dotace prostřednictvím MAS 

Orlicko – hasiči stříkačka, Orel dětské hřiště, Sokol Fitness park, zahrádkáři moštárna, Obec 

parkoviště. Obec spolkům poskytla na předfinancování projektů bezúročné půjčky. 

Výsledky hospodaření za rok 2016: Celkové příjmy: 15.049 tis Kč z toho daňové 12.966 tis 

Kč, výdaje 12.529 tis Kč. Dosažený přebytek: 2 520 tis Kč. 

V současné době obec splácí úvěr na dofinancování stavby sokolovny splatné do r. 2021, zbývá 

doplatit – 2.870 tis. Kč, a úvěr na dofinancování stavby cyklostezky splatné do r. 2020ve výši 

1.574 ti., zbývá doplatit Kč 558 tis. Kč. 

Letošní rozpočet předpokládá příjmy ve výši 12.241 tis. Kč a výdaje 15.838 tis. Kč. 

 

 

 

 



 

 

Přehled dotací  

 

Rok Program Název akce Celkové 

náklady na 

realizaci akce  

(v tis. Kč) 

Přidělená 

dotace  

(v tis.Kč) 

2011 Program péče o 

krajinu 

Osázení polní cesty Do Dolu 114 120 

2011 POV Rekonstrukce hyg. místností 

MŠ-přístavba 

341 100 

2011 ESF (Lidské zdroje 

a zaměstnanost)  

Veřejně prospěšné práce 48 48 

2011 Rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce 9 9 

     

2012 Program péče o 

krajinu 

Osázení polní cesty Do Dolu- 2 

etapa 

129 103 

2012 MMR Úprava veř. prostranství 

v centru obce 

596 477 

2012 POV Rekonstrukce hyg. místností 

MŠ-stará budova 

350 100 

2012 ESF (Lidské zdroje 

a zaměstnanost) 

Veřejně prospěšné práce 100 100 

2012 Rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce 18 18 

     

2013 Program péče o 

krajinu 

Výsadba javorové aleje na 

Příčnici 

57 49 

2013 POV Snížení energet. náročnosti 

budovy ob.ú- výměna oken 

243 100 

2013 Pardubický kraj- 

krizové řízení 

Vybavení jednotek SDH obcí 

věcnými prostředky 

132 132 

2013 ESF (Lidské zdroje 

a zaměstnanost) 

Veřejně prospěšné práce 132 132 

2013 Rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce 23 23 

     

2014 SFŽP Doplnění systému likvidace 

bioodpadu v obci Lukavice 

306 102 

2014 EU Fond 

soudržnosti 

Doplnění systému likvidace 

bioodpadu v obci Lukavice 

1736 1736 

2014 POV Rekonstrukce hygienických 

zařízení v ZŠ Lukavice čp. 118 

647 100 

2014 ESF (Lidské zdroje 

a zaměstnanost) 

Veřejně prospěšné práce 117 117 

2014 Rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce 20 20 

     

2015 SFŽP Doplnění systému likvidace 

bioodpadu v obci Lukavice 

195 65 

2015 EU Fond 

soudržnosti 

Doplnění systému likvidace 

bioodpadu v obci Lukavice 

1110 1110 



 

2015 MŠMT Výzva 56 - ZŠ Vzdělávání 240 240 

2015 POV Prodloužení VO,  

lokalita “u Jamallu“ 

126 63 

2015 Pardubický kraj Grant ZŠ „O lese i pralese“ 18 14 

2015 Pardubický kraj Neinv.grant „F1-Mažoretky 

Sedmikrásky“ 

7 5 

2015 ESF (Lidské zdroje 

a zaměstnanost) 
Veřejně prospěšné práce 

56 56 

2015 Rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce 100 100 

     

2016 POV „Pořízení nové techniky na 

údržbu veřejné zeleně v obci“ 

454 100 

2016 Pardubický kraj Přehlídka tanečních souborů 

Česká beseda 

128 15 

2016 Ministerstvo 

zemědělství -

16.A.Údržba a 

obnova 

stáv.kult.prvků 

Oprava ohradní zdi kostela 

v obci Lukavice 

1388 545 

2016 Rozpočet ČR Veřejně prospěšné práce 213 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Společenský život 
 

2.1. Kontinuita společenského života 
Po r. 1989 se postupně začaly pořádat dnes již tradiční akce například Svátek svatého Floriána, 

slavnost pořádaná dobrovolnými hasiči, Stavění máje za sokolovnou, Velikonoční pomlázka, 

Mikulášská jízda, Rozsvícení vánočního stromu. Zvyky spojené se slavením pouti a posvícení 

(např. honění kohouta) zanikly. Rozhodujícími nositeli tradic a uvedených zvyklostí jsou místní 

spolky ve spolupráci s obcí. 

 

2.2. Činnost spolková  
Tak jako ve většině obcí je i v Lukavici společenský život závislý na dobrovolné a aktivní účasti 

místních spolků. V Lukavici jsou to: Sbor dobrovolných hasičů, T. J. Sokol, Jednota Orel, 

Český zahrádkářský svaz, Myslivecké sdružení, Český rybářský svaz a Sdružení rodičů a přátel 

školy. Rovněž řada aktivních jednotlivců se zapojí do společných akcí tím, co umí a čím dokáže 

potěšit druhé. Celkem zdařilé je zapojování dětí a mládeže do práce spolků a tím zachovávání 

zvyklostí a tradic i přes výměnu generací. 

 

Tradiční společenské akce pořádané v obci 
měsíc Název akce pořadatel 

leden Hasičský bál SDH 

leden Tříkrálová sbírka Orel 

únor Lukavský ples SRPŠ 

březen Dětský karneval T. J. Sokol 

duben Stavění máje a pálení čarodějnic T. J. Sokol 

květen Oslavy svátku sv. Floriána SDH 

květen Dětská sportovní akademie T. J. Sokol 

květen Soutěž ml. hasičů „O cenu obce Lukavice“ SDH 

květen Dětské rybářské závody ČRS 

červen Dětský den a kácení máje SRPŠ 

červen Mezinárodní hudební festival Město Letohrad + obec 

červen Rybářské závody ČRS 

září Den zahrádkářů ČZS 

září Křapáčové hody SDH 

říjen Vinobraní T. J. Sokol 

říjen Noc světlušek SRPŠ 

příležitostně Výstavy (obrazy, ruč. práce, betlémy apod.) Obec 

prosinec Setkání seniorů Obec 

prosinec Mikulášská nadílka T. J. Sokol 

prosinec Rozsvícení vánočního stromu + výstava Obec 

prosinec Vánoční turnaj ve stolním tenise T. J. Sokol 

 

Nejméně dvakrát ročně pořádá ČZS zájezd a pravidelné tematické besedy.  

V obci působí 48členný taneční soubor Beseda, který vystupuje s tancem při různých 

příležitostech v Lukavici, zároveň doplňuje i různé kulturní akce v okolí a loni tančil i v Senátu. 

Soubor existuje od r. 1982 a mezitím se v něm vystřídaly dvě generace tanečníků. V r. 2016 u 

nás proběhla Přehlídka tanečních souborů tance Česká beseda z Pardubického kraje. 



 

Slavností pro mladé rodiny i jejich malé potomky je vítání občánků, kdy obec vítá nově 

narozené děti do řad Lukaváků. Několikrát jsme v Lukavici také oddávali. 

Značnou popularitu získala akce pořádaná obcí - rozsvícení vánočního stromu. Náladu 

podtrhuje betlém zajištěný svépomocí, pod jehož expozicí akce probíhá. Občerstvení 

obstarávají členové zastupitelstva, kteří připravují langoše, zdarma je rozdáván punč, 

dobrovolnice peče „Lídiny věnečky“. Zapojujeme se do celostátní akce „Česko zpívá koledy“.  

 

Sportovně značně zdatní jsou i místní hasiči, kteří jsou velmi úspěšní v okrskových soutěžích. 

Úspěšný je především hasičský dorost i menší děti (žáci), soutěžící v celostátní soutěži Plamen. 

Družstvo mladých hasičů již třikrát postoupilo do finále Mistrovství republiky, na halovém 

mistrovství ČR v Havířově letos obsadili 1. a 2. místo. Celou obcí jsou aktivity hasičů a zejména 

práce s mládeží vysoce hodnocena proto, že děti získávají užitečné návyky, naučí se 

samostatnosti a soutěživosti a vzájemné kamarádské vtahy přetrvávají až do dospělosti. Hasiči 

ji řadu let udržují přátelské vztahy se sbory v Rakousku. Rakousko navštívili naposledy v r. 

2016 (125 lest tamního sboru).  

Hlavní činností T. J. Sokol je cvičení – mladších žáků, žen, oddílu volejbalu, stolního tenisu, 

fotbalu a nově oddílu mažoretek.  

Jednota Orla působí rovněž výhradně v tělovýchově. Zde cvičí florbalisté a stolní tenisti. 

Rybářům z Letohradu obec pronajímá dvě vodní plochy, na kterých rybáři odvádí množství 

dobrovolné práce, kterou musí pro zajištění své činnosti vykonat v množení, odchovu a teprve 

nakonec v lovu. Pořádají zde rybářské závody pro děti i dospělé. 

Podobné postavení má Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad, u kterých je lov až posledním 

potěšením, jemuž předchází výsadby, krmení a další péče o zvířata. Zapojili se do akce 

Ukliďme Česko a vedou kroužek Mladí myslivci. 

Český zahrádkářský svaz je rovněž aktivním spolkem ve vsi. Jeho orientace se postupně mění 

od šlechtění a pěstování ovocných stromů, jako hlavní náplně spíše k pěstování zeleniny, 

okrasných rostlin, péče o dospělé a starší stromy. Jednou z hlavních aktivit je podzimní 

moštování jablek, jejichž kvalita neodpovídá požadavku na skladování. Spolek pořádá odborné 

besedy a motivuje členy i nečleny soutěží o nejlepší výpěstek. Ten je obvykle vyhodnocen na 

Dni zahrádkářů, který bývá spojen s výstavami místních výpěstků ovoce a zeleniny, bonsají, 

orchidejí apod. Zároveň je zde vyhlašován vítěz soutěže „Rozkvetlá Lukavice“, o nejkrásnější 

rozkvetlé okno, balkon či terasu. Soutěž vyhlašuje obec, která tím motivuje občany ke 

zkrášlování svých obydlí.   

Funkci pracovní skupiny pro obnovu vesnice převzalo zastupitelstvo obce, které vychází 

z průzkumu názoru občanů formou anket a z diskusí na veřejných akcích. 

 

2.3. Podpora obce 
Od roku 1995 vydává obecní úřad Lukavský občasník, který je asi čtyřikrát ročně dodáván do 

každé domácnosti zdarma. Aktuální informace o obci lze nalézt i na internetu. Na adrese 

www.obeclukavice.cz.  V roce 2002 naše webové stránky zvítězily v krajském kole soutěže 

Zlatý erb ve dvou kategoriích. V roce 2008 získala Lukavice 2. místo v kategorii nejlepší 

elektronická služba. V r. 2014 jsme pořídili redesign webových stránek. 

Pro poskytování informací slouží i plakátovací tabule, informační vitríny a samozřejmě místní 

rozhlas. 

Místní knihovna je umístěna v základní škole. Obec dotuje nákup nových knih částkou 5000 

Kč ročně. V knihovně je k dispozici veřejně přístupný internet, obnoven byl nábytek. Letos 

byla vybavena druhým počítačem a knihovní fond bude přecházet do knihovního softwaru. 

Zlepší se tak vyhledávání, výpůjčky a rezervace knih. Knižní fond si budou moci čtenáři 

prohlédnout na webu obce z domova. Svoji knihovnu má i škola. 

http://www.obeclukavice.cz/


 

Obecní kronika je vedena velmi pečlivě a podrobně, textové zprávy jsou doplňovány 

fotografiemi. Vlastní kroniky vedou i spolky. Vedle kroniky je vedena i pamětní kniha, kde 

jsou informace o vítání občánků, významná životní jubilea občanů. Obec pořídila i několik 

videodokumentací a fotoknih z různých akcí.  

Obec vydává řadu pohlednic, zajímavostí jsou omalovánky historických míst, při včasném 

zaplacení poplatku dostanou občané kalendářík s obecním motivem.  

V roce 2010 byla završena několikaletá náročná práce na přípravě knihy o historii a současnosti 

obce jejím vydáním. Vydavatelem byla obec. Přes nezanedbatelnou cenu je zřejmé, že kniha 

je, nebo bude v každé domácnosti zvláště proto, že zpracovává historii jednotlivých usedlostí a 

domů v některých případech už od 17. století. 

Jako příprava k přestavbě místní sokolovny byla natočena historická výpověď formou povídání 

s dlouholetým správcem sokolovny. Stejným způsobem je dokumentováno vystoupení 

tanečního souboru Beseda na krajském setkání těchto souborů. Řada reklamních předmětů, 

tašek, triček a dalších slouží k propagaci obce při všech vhodných příležitostech. Máme vydaný 

info leták o obci v polštině a angličtině.  

Obec a její činnost prezentujeme i v několika brožurách v rámci Sdružení obcí Orlice, jehož je 

Lukavice členem. 

Obec podporuje činnost spolků nejen dotací z rozpočtu ale i další pomocí, kopírování a výrobou 

plakátů zdarma, organizační pomocí od prodeje vstupenek, evidencí, zapůjčení obecních 

prostor, půjčování obecního vozidla vše zdarma. Nechybí sponzorské dary při sportovních a 

kulturních akcí. V řadě akcí je obec často spolupořadatelem. Obec rovněž pomáhala spolkům 

s administrací žádostí o dotaci z MAS Orlicko.  

Propagace myšlenky obnovy vesnice a výsledků při plnění programu, probíhá formou článků 

v Občasníku a osobním kontaktem při setkávání občanů.  

V obci, v kostele sv. Filipa a Jakuba proběhla rekonstrukce a modernizace varhan, hrazená ze 

sbírky od občanů a příspěvkem obce. Varhany měly premiéru koncertem v únoru 2008. 

V roce 2009 se obec jako spolupořadatel zapojila do Mezinárodního hudebního festivalu 

Letohrad, kdy jeden z koncertů je pravidelně pořádán v našem kostele.  

Ke zdařilým kulturním událostem patří výstavy. Daří se shromáždit množství ručně dělaných 

výrobků od vyšívaných ubrusů, paličkovaných ozdob, betlémů, šperků z nitěných knoflíků, 

přání z čajových sáčků až po cukroví a různé dekorační předměty. Proběhla výstava obrazů ing. 

Vladimíra Filáčka a řezbáře Štefana Hrudky, výstava bonsají, výstava obrazů M. Krále, ručních 

prací paní Hynkové či dřevořezeb M. Petra, keramiky J. Zamazalové, háčkováné pověsti, 

v loňském roce např. výstava plastikových modelů vojenské techniky od II. sv. války po 

současnost.   

Nejnáročnější akcí lze zřejmě nazvat rekonstrukcí místní sokolovny, která za přispění 

evropských fondů trvala necelý rok. Celá akce je dokumentována den po dni na DVD. 

Slavnostní otevření nové sokolovny patřilo k největším slavnostem v obci za poslední roky.  

Obec již dvakrát pořádala besedu pro seniory na téma bezpečnost a jak se ubránit „šmejdům“.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Aktivity občanů 
 

3.1. Dobrovolná práce občanů 
Dobrovolná práce občanů se projevuje především v aktivitách spolků, kdy veškerá činnost je 

pořádána nejen pro uspokojení zájmu jejich členů, ale i pro ostatní občany. Za samozřejmost se 

považuje dobrovolná práce členů spolků při údržbě a vylepšování jejich zázemí, potřeb a 

pomůcek, které nakonec slouží všem, nebo alespoň širší skupině občanů. 

Obtížné je jmenovat pořadí v dobrovolných aktivitách a tak alespoň podle rozsahu veřejné 

činnosti. Množství dobrovolné práce odvedou hasiči již proto, že mají své prostory a techniku, 

o které je třeba pečovat. Také péče hasičů o mládež, tréninky před závody všech kategorií, 

účastí na závodech stojí spoustu úsilí a času.  

I udržování starších tradic, společenských akcí stojí síly a zajímají celou vesnici. 

Členové organizace Sokol jsou aktivní jako cvičitelé, udržují rozsáhlou sportovní výbavu, 

dobrovolníci v příznivých klimatických podmínkách připravují ledovou plochu pro bruslení, 

pořádají společenské akce. Členové Orla přestavují vlastními silami budovu Orlovny, udržují  

hřiště.  

Myslivecké sdružení je prakticky postaveno na brigádnické péči o zvěř a přírodu. Výroba a 

sběr, skladování krmení na zimu, údržba krmelců, výsadba porostů pomáhající chovu zvěře, 

kroužek mladých myslivců, zapojení do akce Ukliďme Česko, to vše jsou aktivity, jichž si 

veřejnost váží. 

Členové Českého rybářského svazu na pronajatých plochách provádí údržbu kolem rybníků, 

kontrolují čistotu vody.  

Zahrádkáři kultivují nejen své pozemky, ale také myšlení ostatních, šíří osvětu odbornou i 

etickou a odmění ostatní občany nejen pořádáním zájezdů, ale i výstavou a pravidelně krásným 

programem v září, kdy jejich sobota je svátkem pro většinu občanů. Bez moštování v místní 

moštárně už si podzim ani neumíme představit. Letos hodlají vysadit skalku z květin z přebytků 

z vlastních zahrádek. 

Značnou aktivitu vyvíjí Sdružení rodičů přátel dětí a školy. Za hodiny práce je odměnou 

finanční výdělek věnovaný potřebám školy a školky.  

Na dobrovolné práci občanů stojí v obci hlavně bohatý společenský život, který vesnici 

stmeluje a život v ní zkvalitňuje. 

 

3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice 
Rozhodujícím pro život dětí a mládeže v obci je samozřejmě škola, sport a zábava. Školu obec 

podporuje všestranně. Mnoho bylo uděláno pro její stavebně technickou modernizaci, přístavbu 

a také pro vzhled všech vnitřních prostor a pro vnější prostor. Okolí školy poskytuje dětem 

prostor pro pobyt venku mimo vyučování a péče o okolí a zahradu vštěpuje dětem již v dětství, 

že všude může být hezky, pokud se o to pečuje. 

V obci jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro vzdělávání. Výchova nesměřuje jen 

k povinnému vzdělání, ale vede k ekologické výchově a ke kultivaci vztahu a odpovědnosti dětí 

k obci a místní krajině. 

Již děti ze školky a pak i ty větší se zapojují do kulturních akcí, dělají radost dědečkům a 

babičkám na setkání seniorů, vystupují s krátkými programy při všech možných příležitostech. 

Vždy je velmi příjemné účinkování dětí při vítání občánků, vystupují také při zahájení 

výročních schůzí spolků apod. Vyrábějí výzdobu na ples, zapojují se do ekologických projektů 

– sběr elektroodpadu, baterií, atd. Máme zde úspěšné mladé hasiče, zahrádkáře, myslivce, 

fotbalisty, mažoretky. 

Jsou organizovány soutěže výkresů, soutěž výsledků z kroužku ručních prací. K odpovědnosti 

vede děti péče o želvu, při které se poctivě střídají ve službách. Děti pro obec pořádají různé 



 

ankety nebo např. samy malují, co se jim v obci líbí a co by chtěly změnit. Děti tak nenápadně 

získávají povědomí o potřebách a celkovém dění obce. 

Velmi aktivní je škola, která pořádá řadu společných akcí pro děti a jejich rodiče a prarodiče. 

Oblast environmentální výchovy je také silnou stránkou školy. Školáci jsou např. patroni 

pralesa pod Ještědem. 

 

3.3. Péče o vesnickou pospolitost 
K udržování sousedských mezilidských vztahů přispívají zejména četné společenské akce. Bez 

těchto společenských aktivit by vesnice netvořila organickou společnost a šlo by jen o 

seskupení obyvatel. Díky bohaté aktivní činnosti místních spolků toto naštěstí nehrozí. Z aktivit 

obce je třeba zmínit pravidelné návštěvy členů zastupitelstva u jubilantů s kytičkou a malým 

dárkem, seniory tato návštěva vždy povzbudí a potěší. Oblíbené jsou hudební gratulace 

z obecního rozhlasu. Jména jubilantů jsou vždy uvedena i v místním občasníku. Blahopřání 

k jubileím praktikují všechny spolky. Setkávání sousedů podle zájmů nebo věku je celkem 

pravidelné. Jednou ročně obec pořádá setkání seniorů s kulturním programem. Na přání občanů 

bylo vybudováno posezení v parčíku na dolním konci, které se stalo místem setkávání. 

Spolky se např. vzájemně podporují půjčováním vybavení či příspěvky do tombol. V obci 

neuniká ani skutečnost, že někteří občané potřebují pomoc. Každoročně je přispíváno na činnost 

Sdružení zdravotně postižených. Z rozpočtu obce jsme také poskytli příspěvek Charitě, 

Nemocnici v Ústí nad Orlicí, Domovu důchodců, Spolku neslyšících Audiohelp.  Pro Diakonii 

Broumov pravidelně pořádáme humanitární sbírku. Sporák ze školy a novou mikrovlnku 

pošleme jako pomoc do školy Zakarpatskou Ukrajinu. 

 

3.4. Spolupráce obce s občany 
Spolupráce je postavena především na vzájemné důvěře a znalosti potřeb a návrhů občanů. 

Získávání přehledu o potřebách a návrzích je jak formální, tak neformální. Přináší ho kontakt 

s občany při různých příležitostech i akcích, schůzích a besedách. Rozšířená je již několik let 

internetová anketa k celé řadě otázek. Řadu informací a námětů od občanů přináší zastupitelé. 

K řadě témat jsou nakonec i realizovány besedy či veřejné schůzky s občany na vymezená 

témata. Jako příklad lze uvést jednání k pozemkovým úpravám, k územnímu plánu, ke stavbám 

jako byla cyklostezka, příprava kanalizace a podobně. Zastupitelé jsou s občany v neformálním 

styku při všech možných příležitostech a návštěvy občanů na obecním úřadě, jsou velmi četné. 

Celá oblast je postavena na tom, že občané se vzájemně znají a nemají potřebu hledat formální 

vztahy. Starostka se účastní všech výročních schůzí a akcí pořádaných spolky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Podnikání 



 

 

4.1. Podnikání v zemědělství 
Největší podíl na podnikatelské činnosti v obci má pochopitelně zemědělství. Původní 

zemědělské družstvo po transformaci a změně na akciovou společnost, výrazně redukovalo 

svojí činnost, což se projevilo výrazným úbytkem trvale činných zaměstnanců. Byly odstaveny 

provozy přidružené výroby, produkce žampionů, pěstování a zpracování zeleniny a rozvíjí se 

jediné odvětví, chov skotu zaměřený na tržní produkci mléka. 

Kromě akciové společnosti hospodaří v Lukavici dalších sedm soukromých zemědělců, z toho 

tři na významnější výměře zemědělské půdy a několik drobných na výměře pod 100 ha. I tito 

zemědělci jsou zaměřeni na chov skotu, jeden z nich na chov ovcí s dalším zpracováním vlny. 

Zapojení zemědělského podniku do spolupráce alespoň v péči o krajinu se opakovaně nedaří. 

Zemědělci byli samozřejmě zapojeni v pracovní skupině připravující pozemkové úpravy. Nyní 

jsou s nimi konzultovány následné realizace polních cest. 

4.1.1. Místním produktem vyplývajícím ze zemědělské činnosti je zpracování ovčí vlny od 

kramplování až po prodej hotových výrobků. Dalším produktem jsou brikety ze slámy, které 

soukromý zemědělec vyrábí z vlastní slámy pro svoji potřebu a přebytky nabízí k prodeji. 

4.1.2. Zemědělské subjekty se nepodílí na zachování jakýchkoliv původních druhů stromů. 

Úspěchem je, že tolerují stromy vysázených alejí. 

4.1.3. V obci byly v r. 2013 dokončeny pozemkové úpravy, došlo k řadě změn u nájmů 

pozemků. Se zemědělci se konzultují realizace výsadeb alejí, plánované stavby cest apod.   

4.2. Rozhodující vztahy mezi zemědělci a občany reprezentované obcí se odehrávají v užívání 

pozemků, užívání cest a zlepšování vzhledu krajiny. Do tohoto vztahu vstupují i spolky, 

zejména myslivci a rybáři.  

Vztahy mezi zemědělci a veřejností jsou vesměs bezkonfliktní, lidé si práce zemědělců váží, 

zemědělci naopak respektují zájmy veřejnosti.  

4.2.1. Myslivecké sdružení je prakticky postaveno na brigádnické péči o zvěř a přírodu. Výroba 

a sběr, skladování krmení na zimu, údržba krmelců, výsadba porostů pomáhající chovu zvěře, 

kroužek mladých myslivců, zapojení do akce Ukliďme Česko, to vše jsou aktivity, jichž si 

veřejnost váží. 

Členové Českého rybářského svazu na pronajatých plochách provádí údržbu kolem rybníků, 

kontrolují čistotu vody.  

4.2.2. Všechna veřejná prostranství v obci jsou pravidelně udržována – posečená, zametená, 

osázená květinami. Toto zajišťuje obec s pomocí veřejně prospěšných prací. Ve volné krajině, 

kde obec vysazovala aleje, zároveň zajišťuje i sečení příkopů. 

4.2.3. Zemědělská společnost uvažovala o bioplynové stanici, ale po dokončených 

pozemkových úpravách, kdy „přijde“ o cca ½ pozemků, tento záměr odložila. Soukromý 

subjekt má v obci solární elektrárnu. Solární panely hodlá obec využít při rekonstrukci 

zakoupeného objektu „AVO“. 

 

 

4.3. Nezemědělské podnikání 
Rozsah a počet obyvatel, kteří našli obživu ve vlastním podnikání, je do určité míry ovlivněn 

skutečností, že obec leží mezi dvěma městy a prostor pro hledání pracovních příležitostí je 

dostupný. Přesto řada občanů podniká v celé řadě oborů a poskytuje pracovní příležitosti části 

občanů. V obci působí firmy Lase a V. Šípek, obě kovovýroba. Dále je v obci kovářství, tři 

autoservisy, truhlářství, tesařství, čalounictví, dvě prodejny nábytku, kamenictví. Lukabus - 

autobusová doprava, nelze vynechat dvě kadeřnictví, pedikúru. V obci jsou také dvě 

pohostinství. Zapojení podnikatelů je spíše v úrovni poskytování sponzorských darů na 

spolkové akce nebo např. na vydání publikace o obci. 



 

4.3.1. Zemědělské podniky se nezapojují do žádné oblasti venkovské turistiky. 

4.3.2. Nepotřebné zemědělské objekty se vcelku daří využít. Bývalý teletník slouží jako obecní 

sklad, v jednom bývalém kravíně je nyní tesařská dílna a v dalším bývalém kravíně se 

připravuje truhlárna. Prasečák po započatých úpravách a plánech na přestavbu byl kvůli 

nelegálnímu podnikání uzavřen a nyní je bez využití. 

 

 

4.4. Venkovská turistika 
Turistická ubytovna obce nabízí v pěti pokojích 14 lůžek. Stravování je možné ve dvou 

místních pohostinstvích.  

Přes obec vede cyklostezka na trase Žamberk, Lukavice, Letohrad postavená sdružením obcí 

Orlicko a financovaná z části ze zdrojů evropské unie a státního fondu dopravní infrastruktury 

a dofinancování zajistily zdroje obcí, na jejichž katastru cyklostezka leží.  

K podpoře turistiky jistě patří možnost sportovního vyžití – fitness park s venkovními 

posilovacími stroji, tenis na umělé trávě, volejbal, nohejbal, fotbal, basketbal ve sportovním 

areálu u sokolovny. Na antukovém hřišti Orla se hraje tenis a volejbal. Tři dětská hřiště mohou 

nabídnout vyžití dětem i odpočinek maminkám. Obec vybudovala několik odpočinkových míst 

s lavičkami. Velmi pěknou klidovou zónu poskytují dva rybníky s možností rybolovu i koupání.  

Pro zlepšení orientace je instalován informační systém a v centru obce jsou dvě info tabule 

informující o akcích celého regionu. Na návsi a v jedné autobusové čekárně je instalovaná 

tabule s mapou regionu a orientační mapa obce. V sokolovně a turist. ubytovně jsou instalovány 

malované turistické mapy. Kompletní údaje o zajímavostech v obci jsou k dispozici na 

webových stránkách obce. 

 

4.5. Přímé podnikání obce 
Přímé podnikání obec neprovozuje. V rámci poskytování služeb provozuje obec Turistickou 

ubytovnu se 14 lůžky. 

Pokud poskytuje obec občanům drobné služby například vozidlem Multikar jde spíše o 

výjimečnou a doplňkovou činnost. Místním stavebníkům je zapůjčováno volné lešení za 

zvýhodněnou cenu, pokud neslouží k opravám obecních nebo jiných veřejných staveb. Možnost 

odběru obědů ve školní kuchyni využívá z řad veřejnosti asi 20 občanů. Pro rodinné oslavy 

mohou občané využít vybavené prostory sokolovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 
 



 

5.1. Péče o historickou zástavbu 
Předmětem péče o historickou zástavbu je zejména práce v místním kostele, kdy se obec 

podílela na vymalování, opravě střechy kostela. Byla opravena fasáda kostela. Na obnovu 

varhan byla uspořádaná sbírka. Obec zakoupila do kostela nová světla ke Křížové cestě. V r. 

2016 byla provedena oprava ohradní zdi kostela a letos budou instalovány nové brány. 

Betonový plot hřbitova byl nahrazen rostlým plotem, proměnou prošla fasáda márnice a hřbitov 

je vybaven novou kašnou.  Postupně se podařilo opravit všechny drobné sakrální stavby – kříže, 

sochy sv. J. Nepomuckého, Panny Marie, Pomník padlých, pamětní deska legionáře Duška. 

Kaplička má nové okna a dveře, natřenou střechu i fasádu.  U příležitosti 670 let od první 

písemné zmínky o obci (r. 1354) byla na kapličce zhotovena zvonička a do ní byl pořízen zvon, 

který odbíjí poledne a klekání.  

Problém vlastnických vztahů brání výrazně zlepšit vstupní portál do Dvora a vylepšit fasádu. 

V letošním roce žádáme o dotaci na opravu Kalvárie před kostelem a opravu pomníku padlých 

na návsi. 

 

5.2. Soulad v zástavbě 
Tak jako ve většině obcí se každé historické období projevuje nějakými tehdy moderními 

stavbami, které často nejsou ve vzájemném souladu a ke zlepšení musí docházet především 

rekonstrukcemi, novými stavbami i výsadbou zeleně. Základ stavebního fondu je tvořen 

rodinnými domky z části vzniklé modernizací chalup, ale i novostavbami. V obci jsou čtyři 

obytné domy, které naštěstí vzhledem zapadnou do okolí i přes podstatně větší hmotu. 

Obec je postižena střediskem rozvodny vysokého napětí. Středisko zemědělského družstva 

naštěstí zčásti zakrývá již vzrostlá zeleň. Podařila se řada rekonstrukcí, které jsou vkusně 

začleněny do okolí. Je to prodejna nábytku, čalounictví i budova bývalé školy. Za úspěch lze 

považovat dlouholeté působení na vlastníka místního pohostinství, který v loňském roce opravil 

fasádu dle původních dochovaných fotografií. 

 

5.3. Nová zástavba 
V nové zástavbě se především objevují přízemní domky, vhodně zapadající do okolí. Nově se 

staví průběžně 4 až 5 nových domků. Vhodně působí i osvěta zahrádkářů pokud jde o úpravu 

okolí domků, plotů i zástavby. Na toto téma byla uspořádána i beseda s odborníkem. Obci se 

podařilo vykoupit pozemky, ke kterým se zpracovává PD pro stavební povolení na zasíťování, 

a následně budou nabídnuty zájemcům. 

 

5.4. Organizační opatření 
Základním dokumentem, který pomáhá regulovat zástavbu s cílem dosažení celkové harmonie 

prostředí obce a stanoví funkční a prostorovou regulaci je územní plán. Územní plán je svým 

charakterem jak prostředkem k prosazení vůle většiny občanů tak k prosazení závazných 

směrnic a regulí včetně návaznosti na územní plány větších územních celků i okolí. 

V minulosti obec nabídla občanům možnost poskytnutí nízkoúročených půjček z Fondu 

rozvoje bydlení, v čerpání dotace z programu Zelená úsporám, kterou jsme chtěli využít na 

zateplení budovy obecního úřadu, ale nebyli jsme úspěšní. Hodláme pořídit územní studii pro 

prostranství kolem kostela. 

 

 

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory   

energií 



 

 

6.1. Stav občanské vybavenosti 
V obci je základní škola, I. stupeň v 5 třídách, s družinou, školní jídelnou, tělocvičnou a školní 

zahradou. Mateřská škola je ve dvou třídách a je umístěna také v budově školy. 

Za lékařským ošetřením dojíždí občané do 2 km vzdáleného Žamberka, nebo stejně vzdáleného 

Letohradu. 

V obci je prodejna potravin a smíšeného zboží Konzum. Jsou zde dvě prodejny nábytku, dvě 

provozovny kadeřnictví, služby pedikúry, čalounictví, truhlářství tři autoopravny. Poštovní 

středisko bylo zrušeno, ale rozsah a kvalitu poštovních služeb to neovlivnilo. 

Hromadnou veřejnou dopravu zajišťují autobusy s nově upravenými čekárnami a železnice. Pro 

bezpečnost a pohodu pěších byly v celé délce obce dobudovány chodníky, ve frekventovaných 

úsecích oboustranné. Značná část je nově zrekonstruovaná zámkovou dlažbou s modernějším 

uložením inženýrských sítí.  

Slabým článkem dopravy v obci je vysoká hustota dopravy po silnici II. třídy. Obcí prochází 

nově vybudovaná cyklostezka, která zvýšila bezpečnost cyklistů při cestách do práce, školy i 

při rekreačních vyjížďkách 

Se stavbou modernizace sokolovny vznikl významný prostor pro sportovní a společenské vyžití 

v obci. Vedle sokolovny je k dispozici hřiště s umělým trávníkem pro tenis a plocha pro lední 

hokej, volejbal, nohejbal, košíkovou i fotbal. Najdete zde i dětské hřiště. Areál je nově oplocen 

a nově je zde také postaven fit park pro dorost a seniory. V r.2013 byla zateplena budova 

obecního úřadu. Obec značně rozšířila funkci veřejných prostranství, většinou veřejnou zelení 

s dostatečnou technickou základnou pro její údržbu. Stejná technika pak slouží k zimní údržbě 

chodníků. Technické zázemí pro techniku a další potřeby obec zajistila koupí bývalého 

teletníku, bývalé provozovny „AVO“ a garáží pro zahradní techniku a automobily. V Avu hodlá 

obec mimo jiné provozovat sběrné místo. Ve škole uvažujeme o využití půdních prostor pro 

vybudování polytechnické učebny, které by se spojilo s výměnou střešní krytiny a instalaci 

solárních panelů. 

 

6.2. Inženýrské sítě 
V celé obci je rozveden zemní plyn s možností připojení každého domu z okraje stavební 

parcely. Výjimku tvoří nové parcely, které je však možno připojit k hlavnímu rozvodu snadno. 

Obec má vodovod zřízený v sedmdesátých letech. Sekundární rozvod elektrické energie byl 

rekonstruován rovněž v sedmdesátých letech, převážně do nadzemního rozvodu. V obci jsou 

rozvedeny kabely telefonní sítě ke každé stavební parcele. Vesnice je vybavena veřejným 

osvětlením a místním rozhlasem. Obojí se postupně obnovuje. V loňském roce proběhla 

výměna 10 stožárů a světel za LED svítidla. Nejslabším článkem je kanalizace, kde pouze ve 

středu obce zřídila obec kanalizační síť, kam je napojena dešťová voda a splašková po přečištění 

v biologických septicích, případně v domovních čistírnách. Kapacita této soustavy je 

nedostatečná a do sítě nelze pouštět další splaškovou vodu pro špatnou kvalitu různých technik 

předčištění. Stavebníci jsou odkázáni na výstavbu jímek s vyvážením obsahu na čistírnu. 

V současné době je vydáno stavební povolení na stavbu kanalizace, která předpokládá 

přečerpávání splašků do ČOV v Žamberku. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele 

stavby a v letošním roce by měla být I. etapa stavby zahájena. Současně s kanalizací bude 

pokládán i datový kabel. 

 

6.3. Odpadové hospodářství 
V Lukavici je dlouhodobě prováděn sběr tříděného odpadu. Členové zastupitelstva, kteří měli 

při sběrech služby, postupně vychovávali občany k třídění odpadu. Od r. 1999 je likvidace 



 

odpadů smluvně zajištěna, včetně sběru tříděných plastů, tetra-packů a nebezpečného odpadu. 

Obecní úřad organizuje 2x ročně sběr  železa, 6 ročně sběr plastů, velkoobjemového a domov. 

odpadu. Sběry jsou občany hojně využívány, nemáme problém s černými skládkami.  Byly 

rovněž zakoupeny kontejnery na tříděný odpad. Na sedmi stanovištích najdete kontejnery na 

bílé a barevné sklo a na papír, na dvou je umístěn kontejner na textil, obuv a hračky, 

elektroodpad a použitý potrav. olej. Od r. 2004 je obec zapojena do systému Eko-kom. 

Občanům jsou zdarma dodávány pytle, ve kterých odevzdávají vytříděný plastový a 

tetrapackový odpad.  Dotujeme také nákup bio popelnic a třídíme bioodpad. Občanům bylo 

rozdáno 150 kompostérů a zároveň byl z dotace pořízen kontejnerový nosič a 3 kontejnery na 

bioodpad. Ty jsou přistavovány dle požadavků občanů.  Bioodpad je odvážen na kompostárnu 

do Dlouhoňovic. Na chodbě před obecním úřadem je umístěna nádoba na sběr elektroodpadu, 

baterií a cartridgí. V rámci Dne země pomáhá škola s úklidem v obci. V minulosti naše škola 

získala od sdružení Tereza ocenění EKOŠKOLA roku. Do akce Ukliďme Česko, se zapojili 

myslivci. 

V rámci ekologické výchovy obec již dvakrát uspořádala pro občany zdarma zájezd do firmy 

Ekola na řízenou skládku odpadů a do firmy Transform v Lázních Bohdaneč a Černá za Bory, 

zpracovávající tříděné plasty, tak aby se mohli na vlastní oči přesvědčit co se děje s jejich 

vytříděnými odpady. Zájezdu se účastnilo 44 občanů. Ekologické výchově věnujeme i 

vzdělávací články v občasníku. 

6.4 Úspory energie 

Úspor energií bylo nejvýznamněji dosaženo zateplením budovy školy. Dále ve škole byla 

dokončena výměna oken za nová plastová a výměna topení z akumulačních kamen na nové 

ústřední plynové topení. 

Byla zateplena budova obecního úřadu (výměnou oken a zateplením fasády), v obecním 

bytovém domě byla vyměněna okna i zde plánujeme výhledově zateplení fasády. 

Postupně vyměňujeme světla veřejného osvětlení za LEDková, stejně tak i žárovky na 

chodbách ubytovny a úřadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 
 

7.1. Koncepční přístup, dlouhodobé plánování 



 

Obec má v rámci územního plánu zpracován ÚSES, z něhož již několik let čerpá podklady pro 

konkrétní projekty, výsadby stromořadí. Na každou jednotlivou výsadbu je zpracován 

samostatný projekt, který slouží i jako podklad žádosti o dotace. V obci probíhá i odborné 

ošetřování památných stromů. V rámci programu obnovy venkova je zpracována studie na 

výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích. V r. 2016 bylo provedeno odborné ošetření lip 

okolo kostela.  

 

7.2. Nové úpravy veřejných prostranství 
Rekonstrukcí prošel areál hřiště za Sokolovnou. Vznikl zde víceúčelový areál, který je v zimě 

užíván pro veřejné bruslení a hraní hokeje, v létě jsou užívány dvě plochy pro tenis, volejbal, 

nohejbal, košíkovou, in-line hokej a další hry. Součástí je i tenisový kurt s umělým povrchem. 

Prostor je doplněn zastřešenou pergolou, kde lze v klidu odpočívat. 

V areálu jsou pro malé děti nainstalované nové plastové prolézačky a houpačky. Areál byl 

vybaven z prostředků obce s přispěním Sokola. Z dotace MAS Sokol pořídil Fitness park, 

z dotace MŠMT pak pořídil v r. 2015 nové mantinely. Na údržbě hřišť spolupracujeme. 

Jednota Orla vybudovala antukové hřiště pro mladé z dolního konce obce. Na hřiště poskytla 

obec pozemky zdarma a provedla osázení zelení. Z dotace MAS zde bylo vybudováno dětské 

hřiště. 

V okolí obecního úřadu byly instalovány nové lavičky, zastřešení vchodů do úřadu. 

Kosmetickou úpravou prošla studna. Lavičky na léto umísťujeme na různá místa v obci tak, 

aby vznikla místa oddychu se zajímavými výhledy. Nově byl upraven další parčík na dolním 

konci, který je doplněn stolem a lavičkami. Impuls pro úpravu parčíku vzešel od občanů. 

Členky ČZS pak brigádnicky osázely přístupovou cestu do parčíku, na kterou by letos měla 

navázat výsadba nové skalky, o kterou se postarají zahrádkáři. Nově byla uspořádána zeleň 

před pomníkem padlých a osázen trvalkový záhon na návsi. Veřejné plochy jsou vybaveny 

odpadkovými koši. Za zdařilou považujeme úpravu návsi. Pomohly prostředky z POV, byl z 

nich postaven altán vč. info tabulí, dekoračních prvků a výsadby zeleně a úprava prostranství 

před ZŠ vč. přechodu pro chodce a posunutí křížku. Před školou bylo vybudováno jezírko 

s vodotryskem. Poledne a klekání na návsi ohlašuje zvonkohra pořízená z peněz za umístění 

v soutěži starosta roku. V současné době jsou architektem zpracovány návrhy na úpravu 

prostranství kolem kostela.  

 

7.3. Udržování přírodních prvků 
Obec se podílí na péči o dva rybníky, kdy preferuje pronájem spolku rybářů pro sportovní 

a rekreační rybolov. Snaha se projevuje i v udržování okolí místního potoka, i když zde jde 

vesměs o plochy v soukromém vlastnictví. Vodní toky jsou ve správě Povodí Labe s. p., ovšem 

svým vodohospodářským významem nejsou zrovna středem zájmu správce.  

 

7.4. Péče o veřejná prostranství a zeleň 
Pro úklid veřejných prostranství a údržbu zeleně jsou využívány všechny dostupné prostředky 

v obci. Dodavatelsky je zajišťováno zametení, případně opláchnutí silnice a zpevněných ploch 

především po zbytcích ze zimní údržby. Květinovou výzdobu zajišťuje obec. Větší plochy 

trávníků a jiné veřejné zeleně ošetřuje obec pomocí techniky, kterou má pro tyto účely 

zakoupenou. Chemicky ošetřujeme chodníky proti plevelům. Pro tyto práce využíváme 2 

pracovníky veřejně prospěšných prací. 

Drobné sakrální objekty jsou v současné době všechny po opravě ať už z prostředků obce či 

soukromých vlastníků a jsou vesměs ve velmi dobrém stavu. Obec pečuje o společné plochy na 

hřbitově, byly vydlážděny chodníky, natřena fasáda márnice, zřízena kašna pro zalévání. Starý 

betonový plot byl nahrazen plotem živým, nově je upravena plocha pro kontejnery na zbytky 



 

hrobové výzdoby. Nově je na hřbitově umístěn kamerový systém. Individuální péče o hroby je 

velmi pečlivá. 

Výzdoba a úprava soukromých objektů je skoro prestižní záležitostí a jejímu rozvoji přispívá i 

vyhodnocování soutěže Rozkvetlá Lukavice prováděné zahrádkáři.  Na doporučení architekta 

byl na návsi částečně zrušen plot před školou. Snažíme se usměrňovat „lidovou tvořivost“ ve 

výrobě plotů a jsme rádi, že stále větší oblibu získávají ploty živé. 
 

7.5. Ekologická výchova a vzdělávání 
Obec se snaží vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání a výchovu dětí k ekologickému 

chování a k lásce k přírodě a svému okolí. Na ekologickém rozvoji obce se škola podílí 

podáváním grantů s EVVO tematikou např. „Evropská stezka malou obcí Lukavice“, který byl 

zaměřen na podporu vytváření vztahu a přístupu občanů a dětí k obci a místní krajině. 

Důležitou součástí vzdělávání žáků školy je i enviromentální výchova. Každoročně se děti ze 

školy zapojují do mnoha aktivit. Úspěchu dosáhli v soutěži Zelený Pardoubek, ve které jí byl 

opakovaně udělen certifikát. Škola několik let zasílá příspěvek ze sběru bylin na adopci zvířátka 

do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Tradiční jsou již akce ke Dni Země. Žáci sbírají odpadky 

v obci, tvoří objekty, pečují o školní zahradu a políčko, školní družina si zasadila svůj strom. 

Děti chovají ve škole želvu, které jsou pro děti názorným příkladem péče o chov domácího 

mazlíčka. Velký obdiv vyvolají u každé návštěvy ve škole, neboť celý koutek je vkusně a 

neobvykle uspořádaný. Oblibu i u rodičů nachází Zahradní slavnosti spojené s programem dětí, 

soutěžením a opékáním buřtů. 

Aby škola mohla vylepšovat prostředí školy i zahrady, podává žádosti o granty, které vyhlašuje 

ekologické středisko SEVER, Nadace partnerství či Pardubický kraj. V získávání prostředků 

z těchto zdrojů bývá úspěšná. V rámci grantu Pod dračí skálou, zaměřeného na prevenci 

patologických jevů, se také zúčastnila ekologických aktivit v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. 

Škola přispěla k rozvoji obce i podáním grantu na vybudování doskočiště v zahradě. Z grantu 

se podařil i nákup průlezek, teepee. Osázení zahrady keři ze sponzorského finančního daru, 

bylo dovršením snahy. 

Ekologickými aktivitami škola přispívá k rozvoji dovedností a praktických základů 

ekologického chování v každodenním životě dětí. Patří sem práce na školním pozemku, třídění 

a sběr odpadků, sběr bylin, chov zvířátek, sázení stromků a keřů, kdy obec tyto činnosti 

všestranně podporuje. 

Obec společně s dětmi již podvakrát vysazovala stromy – kaštany. Každá třída si za odborného 

dozoru a odborného komentáře vysadila a označila svůj strom. 

 

 

 

 

 

 

8. Péče o krajinu 
 

8.1. Zemědělské a lesní pozemky 
Obci patří některé zemědělské pozemky a hlavně pozemky, které zemědělskému půdnímu 

fondu náleží, hlavně cesty. Zemědělské pozemky pronajímá k hospodaření. Obec po 

pozemkových úpravách vlastní několik malých kousků vedených jako lesní pozemek. V obci 



 

byly v prosinci 2013 dokončeny komplexní pozemkové úpravy. Od následných projektů si 

slibujeme nové členění honů, obnovu zaniklých cest v zemědělské krajině. V r. 2016 byla 

dokončena stavba polní cesty „K letišti“, v současné době se zpracovává projekt na stavbu polní 

cesty „Seník – rozvodna“. 

 

8.2. Péče o prvky ekologické stability v krajině 
Kompletní ÚSES je zpracován jako součást územního plánu. Podle něj jsou postupně 

projektovány a realizovány výsadby. Na každou výsadbu je zpracován projekt odbornou 

firmou. S výsadbou keřových biokoridorů pomáhají myslivci. 

Přehled výsadby 1998 - 2013 
Rok výsadby Název aleje Počet ks druh Celkem ks v aleji 

1998 Ke hřbitovu pravá 18 Javor 18 

1999 Ke hřbitovu levá 21 javor 21 

2000 Příčnice 60 Lípa srdčitá 60 

2004 Hliníka 84 Hrušeň obecná 155 

  26 Jeřáb ptačí 

  43 Javor mléč 

  2 Lípa srdčitá 

2005 Blatiny 22 Javor mléč 51 

  28 Lípa srdčitá 

  1 Buk lesní 

2006 Ke Karlovicím 2 Javor mléč 27 stromů  

60 keřů   18 Javor klen 

  3 Bříza bělokorá 

  3 Dub letní 

  1 Buk lesní 

  20 Ptačí zob 

  20 Růže šípková 

  20 Janovec metlatý 

2007 K letišti 40 Dub letní 49 

  9 Javor mléč 

2008 ovocná 50 Třešeň 58 

  8 švestka 

2009 Do Záhoří 6 Olše lepkavá 33 stromů         

120 keřů                   13 Habr obecný 

  10 Lípa velkolistá 

  4 Jilm drsný 

  30 Ptačí zob 

  60 Růže šípková 

  30 Kalina obecná 

2010 Alej Lánice 14 Bříza bělokorá 40 stromů 

200 keřů   25 Jabloň 

  1 borovice 

  100 Trnka obecná 

  100 Růže šípková 

2011 Alej Do Dolů I. 7 Javor mléč 45 stromů             

105 keřů                       1 Dub letní 

  3 Lípa srdčitá 



 

  3 Olše lepkavá 

  9  Bříza bělokorá 

  5 Borovice lesní 

  15  třešeň ptačí 

  2 Jeřáb ptačí 

  15 Brslen evropský 

  15 Krušina olšová 

  30 Ptačí zob 

  15 Trnka obecná 

  30 Kalina obecná 

2012 Alej Do Dolů II. 6  Javor mléč 64 stromů 

75 keřů   3 Buk lesní 

  1 Dub letní 

  3 Lípa srdčitá 

  14 Jedle bělokorá 

  4 Olše lepkavá 

  9  bříza bělokorá 

  4 Smrk ztepilý 

  3 Borovice lesní 

  12 Třešeň ptačí 

  5 Jeřáb ptačí 

  15 Brslen evropský 

  30 Ptačí zob 

  15 Trnka obecná 

  15 Kalina obecná 

2013 Javorová alej  

u Příčnice 

23 Javor mléč 23 stromů 

2014 Dosadby cesta 

Hliníka 

21 Hrušeň obecná 21 stromů 

2015 Kaštany u dvora 5 Jírovec maďal 5 stromů 

2016 Kaštany u polní 

cesty k letišti 

6 Jírovec maďal 6 stromů 

celkem 676 stromů a 560 keřů 
  

8.3. Ostatní opatření péče o kulturní krajinu 
V roce 2010 byla dokončena stavba poldru. Touto akcí byl vytvořen záchytný prostor pro 

transformaci povodňových průtoků nad intravilánem obce. Jedná se o protipovodňové opatření 

s vytvoření retenční kapacity 210 000 m3 pro významné ovlivnění povodňové vlny. Stavba je 

zároveň částečně napuštěna stálým vzedmutím vody o kapacitě 30 000 m3 na ploše asi 1,6 ha 

vodní plochy. Další přirozenou funkcí je plnění funkce lokálního prvku územní stability s vodní 

komponentou a tím představuje výrazný vliv na rozšíření biodiverzifikace lokality. 

Obec vlastní hráz rybníka Mostiska, který využívá ČRS pro sportovní rybolov. Další 3 malé 

rybníčky jsou soukromé. 

 

8.4. Obnova prvků kulturní paměti krajiny 
Boží muka a některé sakrální stavby opravují občané na své náklady, o ostatní pečuje obec (viz. 

5. 1). Soukromou osobou byla v r. 2010 postavena nová kaplička. Předmětem péče o 

historickou zástavbu je zejména práce v místním kostele, kdy se obec podílela na vymalování, 



 

opravě střechy kostela. Byla opravena fasáda kostela. Na obnovu varhan byla uspořádaná 

sbírka. Obec zakoupila do kostela nová světla ke Křížové cestě. V r. 2016 byla provedena 

oprava ohradní zdi kostela a letos budou instalovány nové brány. Betonový plot hřbitova byl 

nahrazen rostlým plotem, proměnou prošla fasáda márnice a hřbitov je vybaven novou kašnou.  

Postupně se podařilo opravit všechny drobné sakrální stavby – kříže, sochy sv. J. 

Nepomuckého, Panny Marie, Pomník padlých, pamětní deska legionáře Duška. Kaplička má 

nové okna a dveře, natřenou střechu i fasádu.  U příležitosti 670 let od první písemné zmínky o 

obci (r. 1354) byla na kapličce zhotovena zvonička a do ní byl pořízen zvon, který odbíjí 

poledne a klekání.  

Problém vlastnických vztahů brání výrazně zlepšit vstupní portál do Dvora čp. 1 a vylepšit 

fasádu. V letošním roce žádáme o dotaci na opravu Kalvárie před kostelem a opravu pomníku 

padlých na návsi. 

V různých částech obce, k nimž se vztahují pověsti, jsou umístěny informační tabulky 

s popsanou pověstí k danému místu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Připravované záměry 
 

9.1. Charakteristika plánovaných záměrů 
 

Plánovaná akce stadium Předpokládané 

náklady v Kč 

Finanční zajištění 

Kanalizace Stavební povolení 

Výběr zhotovitele 

50 mil. Kč Dotace SFŽP  



 

Zasíťování obec. 

staveb. pozemků 

Zhotovuje se dokument. pro 

SP 

Odhad 3,5 mil. 

Kč 

Vlastní prostředky 

(možná dotace) 

Výměna světel VO Je v letošním rozpočtu 300 tis. Kč Vlastní prostředky 

Rekonstrukce 

provozní budovy 

„AVO“ 

Zpracovává se studie Odhad 5 mil. Kč Pokusíme se  o 

vhodné dotace 

Dofinancování 

stavby polní cesty 

Zpracovává se dokumentace 

pro SP 

1,5 mil. Kč Vlastní prostř. 

Výměna povrchu 

kurtu 

Je v letošním rozpočtu 150 tis. Kč Nebyla schválena 

dotace z MŠMT 

Rozhledna Stavební povolení  4 – 5 mil Kč Čekáme na vhodnou 

dotaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Informační technologie v obci 
  

10.1. Charakteristika informačních technologií 
Od r. 2003 obec provozuje webové stránky, které byly 3x oceněny v krajském kole soutěže 

Zlatý erb – nejlepší webové stránky 1. místo 2004, nejlepší elektronická služba 1. místo 2004, 

2 místo 2008. V r. 2014 bez ocenění. Máme funkční obecní rozhlas. V knihovně je veřejný 

internet zdarma. V kanceláři obecního úřadu je zřízen Czech POINT. Neúspěšně jsme žádali o 

dotaci na bezdrátový rozhlas a kamerový systém. Na návsi bychom rádi umístili místo zrušené 



 

telefonní budky informační kiosek. Občasník je 4x ročně zdarma dodáván do každé domácnosti. 

V některých místech obce je již položen optický kabel, se stavbou kanalizace se plánuje 

rozšíření jeho sítě. 

 

 

 

 

 

 

Na shledanou v Lukavici 
 

 

 

 


