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Průzkum veřejného mínění – prodej pozemků pod Hradčany
Vážení spoluobčané,
naši obec požádal investor Comfort a.s. Plzeň o prodej pozemků z majetku
obce v k. ú. Lišice, v těsné blízkosti Hradčan. Jedná se o pozemky – orná půda
p. č. 1936, 1952 a 1953 o celkové výměře 33 869 m2, na nichž by investor
chtěl vystavět rodinné domky. Veškeré náklady s tím spojené včetně změny
územního plánu by samozřejmě hradil na vlastní náklady. Po několika
jednáních nabízí za odkup těchto pozemků obci částku 9 miliónů Kč. Protože
se jedná o zásadní otázku a zároveň značnou finanční částku, rozhodlo
zastupitelstvo obce před konečným rozhodnutím provést průzkum veřejného
mínění, ve kterém se všichni občané s trvalým bydlištěm v obci, starší 18 let
mohou jednoznačně vyslovit k výše uvedené problematice.
Organizačně to bude probíhat takto: na obecním úřadu v D. Lukavici budou
v době od 11. do 20. února 2008 připraveny seznamy obyvatel starších 18 let,
zapečetěná schránka a hlasovací lístky s otázkou „Souhlasíte s prodejem
pozemků p. č. 1936, 1952 a 1953 v k. ú. Lišice z majetku obce Dolní
Lukavice?“
Doplníte pouze
buď ANO, nebo
NE a vhodíte
lístek do zapečetěné schránky. Po
ukončení průzkumu provede
zastupitelstvo
vyhodnocení
ankety, s jejímiž
výsledky Vás
seznámíme.
starosta obce

U s n e s e n í č. 6
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného dne
22. listopadu 2007 v Lišicích
Obecní zastupitelstvo
1) bere na vědomí:
a) zprávu starosty o činnosti OÚ a obce
b) výsledky kontroly plnění usnesení
c) zprávu místostarostky o činnosti Rady školy
d) zprávu starosty o soudních sporech
e) podnájemní smlouvu prodejny v Lišicích mezi G. Mráčkovou a CHEZOP
Chlumčany, prodejna Lišice
f) příspěvky projevené v diskusi
2) schvaluje:
a) 2. rozpočtové opatření – je nedílnou součástí tohoto usnesení
b) rozpočet obce na r. 2008 – je nedílnou součástí tohoto usnesení
c) KS Manž. Duzbabovi, Pod Vrchem 78, 312 00 P l z e ň,
p.p.č. 1067/29 o výměře 623m2 za cenu 120 Kč/m2, st.p.č. 187 o výměře 52m2
za cenu 120 Kč/m2, p.p.č. 1100/39 o výměře 162m2 za cenu 70 Kč/m2 a p.p.č.
1100/40 o výměře 171m2 za cenu 10 Kč/m2 (cena je snížena z důvodu
znehodnocení pozemku skálou), to vše v kú Lišice u Dolní Lukavice
d) NS Budková, Krasavce 43,
p.p.č. 40/1 o výměře 563m 2 a p.č.40/2 o výměře 1087m 2 za cenu 5 Kč/m2 za 1
rok (snížené nájemné z důvodu velké rozlohy pozemku) v kú Krasavce
e) NS Lukrena a. s.
lesní pozemky a porosty o celkové výměře 103,6548ha za minimální cenu
200 000 Kč za 1 rok, seznam les. pozemků je nedílnou součástí tohoto usnesení
f) cenu vodného (22,84 bez DPH) a stočného (18,40 bez DPH) pro r. 2008
g) žádost ZŠ o výjimku v počtu dětí ve školní družině
h) KS Vršecký, Krasavce 35, p.p.č.151/4 o výměře 27m2 za cenu 70 Kč/m2 v kú
Krasavce
i) KS Radová Marie, Dolní Lukavice 92,
p.p.č. 760/24 o výměře 37m2 za cenu 70 Kč/m2, v kú Dolní Lukavice
j) KS Rada Jiří, Dolní Lukavice 194,
p.p.č. 760/23 o výměře 64m2 za cenu 70 Kč/m2 + úhrada zámkové dlažby ve
výši 8 762,50,- Kč
k) dohodu o tvorbě a čerpání sociálního fondu Obce Dolní Lukavice na rok 2008
l) podobu znaku a vlajky obce
m) smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření
3) ukládá:

a) Z. Luňákovi doplnit chybějící usnesení zastupitelstva na webových
stránkách obce
b) Bc. J. Kaslové řešit aktuálnost informací ZŠ a MŠ na webových stránkách obce

4) pověřuje:
starostu, který vykonává působnost rady obce, k provádění rozpočtových úprav.
Vždy na nejbližším jednání zastupitelstva obce předloží starosta provedené
rozpočtové úpravy.

INFORMACE

Oznámení o neplatnosti řidičských průkazů
Do konce roku 2007 měly být vyměněny všechny řidičské průkazy vydané do
konce roku 1993. Ve správním obvodu dosud nebylo vyměněno, případně vráceno
s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění 238 řidičských průkazů.

Řidičské průkazy vydané do 31. 12. 1993 jsou od
1. 1. 2008 neplatné!
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní vyzývá ty řidiče, kteří již
nechtějí řídit motorové vozidlo, aby tuto skutečnost oznámili na tiskopisu, který je
k dispozici na obecním úřadu každé obce správního obvodu ORP Přeštice.
Současně upozorňuje, že vzdání se řidičského oprávnění je rozhodnutím
konečným. Tento úkon již nelze vzít zpět.
Oznámení o vzdání se oprávnění může podepsat pouze ta osoba, která se ho
vzdává, nelze využít institut zastoupení. Oznámení musí odevzdat na městském úřadu v
Přešticích osoba, která se ho vzdává, osobně, případně tak může učinit její rodinný
příslušník, pokud je oznámení podepsáno vzdávající se osobou a pokud rodinný
příslušník současně předloží občanský a řidičský průkaz vzdávající se osoby.
Oznámení spolu s řidičským průkazem lze také městskému úřadu v Přešticích
zaslat poštou, ale v tomto případě musí být podpis oznámení o vzdání se řidičského
oprávnění úředně ověřen!
Ing. Vladimír Čihák vedoucí odboru správního a dopravního MěÚ Přeštice

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice se koná 21. února 2008
ve Snopoušovech od 19 hodin

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Ohlédnutí za vánoční besídkou
Každoročně se snažíme připravit program
besídky tak, aby byl zajímavý nejen pro
účinkující děti, ale i pro publikum. Rok od
roku je to těžší, laťka se nedá zvyšovat
pořád a ve stejném tempu.
Děkujeme za spolupráci:
- maminkám a babičkám, které nám
pomáhaly ve škole vyrábět svíčky a
vystřihované ozdoby na perníčky
- maminkám, které pomáhaly

s organizací besídky
rodičům a prarodičům, kteří pomáhali
s kostýmy a rekvizitami
- panu Milanu Kučerovi, který nám besídku
ozvučil
Jsme proto upřímně rádi, že i naše poslední besídka
měla úspěch, o čemž svědčil naplněný sál. Motivuje
nás to do další práce.
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka školy
*
*
*
*
*
-

Zápis do 1. třídy
Tak už jsi školák… Tuhle větičku v poslední době určitě slyšelo mnoho předškoláků.
Leden je měsíc, ve kterém se na základních školách konají zápisy do 1. tříd.
Pro děti, ale i pro jejich rodiče je tento
den výjimečný. Alespoň si to tak vybavuji já,
když jsme šli s oběma dcerami do školy.
Končí bezstarostné období her a nastává
předlouhý čas školní docházky, úkoly, učení
se s dětmi …to byl můj pocit, moje obavy.
Děti to braly jinak. Na školu, na kamarády a
vlastně i na učení se těšily. A tak to bylo, je i
bude asi ve všech rodinách budoucích
prvňáčků…
Aby byl tento den pro všechny nezapomenutelný, snažíme se na naší škole už čtvrtým
rokem dělat zápisy jiným, netradičním způsobem. Loňskou Sněhurku a sedm trpaslíků
vystřídala letos zvířátka. Starší kamarádi, v masce zvířátka, provedli budoucí školáčky po
škole. Při samotném zápisu děti dokreslovaly kapříkovi šupinky, přebíraly veverce oříšky,
vracely berušce tečky na krovky, přenášely žabku přes potok. Naučit papouška básničku
byl pro většinu úkol lehký. Úsměvy na tvářích dětí byly známkou toho, že se jim tu líbilo.
Jako upomínka na „první“ den v opravdické škole zůstane dětem knížka s věnováním a
několik drobných dárečků, vyrobených školními dětmi. Věříme, že si po letech rády
vzpomenou na svůj první krok do velké školy.
Mgr. Radka Šperlová

Zapsali jsme tyto prvňáčky:
Petr Bouřil
Adam Brada

Patrik Myslivec
Jakub Netrval
*

*

*

Pavel Šilhánek
Lucie Žofáková
*

*

Činnost školní družiny
Ve školním roce 2007/2008 navštěvuje školní družinu 30 dětí. Školní družina
organizuje pravidelnou činnost, která je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje
zejména aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru a umožňuje dětem odpočinek
a relaxaci.
Pro svou činnost využíváme i další prostory školy, především tělocvičnu, kde hrajeme
míčové a pohybové hry, cvičíme na nářadí a soutěžíme. Velmi oblíbená u dětí je

počítačová učebna. Chodíme na vycházky do blízkého parku a okolí.
Děti se také podílejí na výzdobě školní
družiny, vyrábíme dárečky k různým
příležitostem.
Některé akce školní družiny:
- družinový atletický trojboj
- projekt "pravěk"
- pěvecká soutěž "Superstar"
- soutěž o "Švihadlového krále"
- výroba ozdob ze slaného těsta
- výroba dárečků na vánoční trh
- soutěž v kreslení na téma "Vánoce"
- projekt "Naše vesnice"
- soutěž v poznávání našich ptáků
Děti jsou vedeny ke zdravému způsobu životu a zdravému stravování. Některé
výrobky sladkého i slaného občerstvení si mohou také vyrobit a samozřejmě i ochutnat.
Snažíme se střídat činnosti různého zaměření tak, aby se dětem ve školní družině
líbilo a byly zde spokojeny. Ve školní družině jsou podporovány přátelské a kamarádské
vztahy.
Mgr. Hana Skálová, vychovatelka ŠD
*
*
*
*
*

Karlovarský skřivánek – školní kolo
Ve čtvrtek 10. ledna se v naší škole
konalo školní kolo celostátní pěvecké
soutěže Karlovarský skřivánek. Letos
jsme pozvali do školy i rodiče našich
žáků, aby podpořili malé zpěváky. Rodiče
se dokonce stali porotci, kteří mohli
ovlivnit hlasování divácké soutěže
Soutěžilo se ve třech kategoriích.
V první kategorii měli možnost vyzkoušet
si zpěv před publikem naši prvňáčci a
druháci. Nejvíce se nám líbili: Jarmilka
Lancová (1. r.), Dominik Fišer (2. r.) a
Nikolka Kastnerová (1. r.). Tomáš Maňour (1. r.) získal cenu diváka. V druhé kategorii se
předvedly děti ze třetího ročníku. Zde zvítězila Adélka Milotová a Daniel Srp, o druhé
místo se dělil Péťa Kučera s Míšou Cajthamlem a bronz si vyzpívala Radka Sőssová.
V nejstarší kategorii porotu nejvíce zaujala Karolínka Hrdonková (4. r.), dále Terka
Šperlová (5. r.) a Terka Kučerová (4. r.). Ceny diváka si ve zbývajících kategoriích
odnesly Adélka a Terka Šperlová.
Porota vyslala do krajského kola 5.2.v Plzni tyto žáky: Adélku Milotovou, Karolínu
Hrdonkovou a Daniela Srpa, kde Adélka Milotová zvítězila a Karolínka Hrdonková
získala 5.místo a čestné uznání.
Mgr. Lucie Cvrčková

Solná jeskyně
Mateřská škola v Dolní Lukavici se rozhodla
uskutečnit zdravotní pobyty dětí v solné jeskyni
v Plzni. Jedná se o pět dvouhodinových návštěv,
jejichž cílem je přispět k regeneraci sil a zdraví.
Pomáhá léčit horní a dolní cesty dýchací, kožní
onemocnění, zažívací problémy a poruchy
nervového systému. Solná jeskyně nabízí unikátní
klima tvořené dvěma tunami soli z Mrtvého moře
v přírodní podobě. Podle odborníků 45 minutový
pobyt odpovídá až třídennímu pobytu u moře. Po
domluvě s rodiči tuto možnost využívá 23 našich
dětí. Po prvních návštěvách je vidět, že dětem se
v jeskyni líbí, program bývá zpestřen loutkovými
vystoupeními a pouštěním pohádek. Věříme, že
tato aktivita přinese očekávané výsledky a dětem
zdravotně prospěje.

Olga Aulíková,učitelka MŠ

ZÁPIS DO MŠ
Ředitelství ZŠ a MŠ oznamuje rodičům, že zápis do MŠ pro celý školní rok
2008/2009 se uskuteční ve čtvrtek 27. 3. 2008 od 14 do 16 hodin v budově MŠ.
S sebou vezměte rodný list dítěte a průkaz totožnosti.
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka školy

Potěšilo nás…
Milí dolnolukavičtí,
chtěla bych Vám poděkovat za práci Vašich pedagogů základní školy. Dcera začala po
předchozích 2 letech školní docházky v Přešticích, navštěvovat v letošním školním roce, 3.
třídu Základní školy v Dolní Lukavici. Velice se mí líbí komunikace pedagogů s rodiči i
žáky a školní program. Rovněž tak i zapojení se rodičů a pedagogů do zájmových kroužků
pro dospělé. Velmi hodnotím fakt, že i já jako matka dítěte, mám možnost pravidelně
zažívat práci jeho učitelky v rámci kroužku angličtiny. Mohu tak sledovat její styl výuky,
naprostou připravenost a chování k jednotlivým žákům. Konkrétně v mém případě to
posiluje důvěru v její práci.
V pátek jsem zhlédla vánoční besídku. Moc se mi líbila, bylo skvělé vidět do
vystoupení zapojené všechny děti a vnímat, jak je ta práce těší. Je neskutečné, jak dokáží
zaměstnanci školy Vaší obce při své běžné pedagogické práci naplánovat a uskutečnit
akci, která dle mého názoru vyžaduje značné osobní nasazení každého z nich, notnou
dávku invence a dobře fungující partu.
Ještě jednou děkuji za krásný zážitek
Radka Süssová
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K U L T U R A
Dětský maškarní karneval
V sobotu 2. února uspořádala kulturní komise
obce Dolní Lukavice tradiční maškarní karneval
pro děti. Pohádkové postavičky, zvířátka a mnoho
dalších krásně ustrojených masek se tentokrát
sešly v sálu hostince ve Snopoušovech.
Maškarní rej byl zahájen slavnostní promenádou
masek. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže, sladká odměna a drobné dárky v tombole.
K tanci hrála oblíbená skupina Asfalt. Zúčastnilo
se téměř 60 masek v doprovodu rodičů a prarodičů.
*

*

*

*

*

Lukavice opět ožije Masopustem
Na sobotu 9. února už se těší nejen obyvatelé Dolnolukavicka, ale i širokého okolí.
A co vás všechny, kteří chcete masopustní veselí zažít, čeká? Slavnostní zahájení je
v 9:30 hodin před hostincem „U Bílé růže“ v Dolní Lukavici, kde starosta obce udělí
maškarám právo průchodu všemi obcemi Dolnolukavicka.
Poté se průvod vydá k sokolovně a na Pajzovnu.
Po občerstvení bude masopustní průvod pokračovat ve
13:10 hodin v Lišicích (směr od Dolní Lukavice na náves a
dále k obchodu), ve 14:10 hodin v Krasavcích (od shora
dolů) a v 15:00 hodin ve Snopoušovech (směr od Krasavec
na náves, po vsi nahoru, dolů a do hospody), kde maškary
letošní průvod ukončí.
Po skončení masopustního průvodu je zajištěno občerstvení
a rozvoz účastníků do jednotlivých obcí.
Masky i tentokrát bude doprovázet hudební skupina
Hájenka z Hájů.
Pokud se chcete hodně smát, tancovat a dovádět, přijďte,
ať už v masce, či v civilu!
*
*
*
*
*

Divadlo
Kulturní komise Obce Dolní Lukavice pořádá ve středu 27. února 2008 zájezd
do Komorního divadla na představení

LIMONÁDOVÝ JOE
Cena vstupenky je 190,- Kč + příspěvek na dopravu ve výši 20 Kč.
Zájemci se mohou závazně přihlásit u pí Kaslové na tel. č. 725 042 531
nebo na Obecním úřadě v Dolní Lukavici na tel. č. 377 982 396.

Odjezdy autobusu z jednotlivých obcí:
ze Snopoušov v 17:55 hod
z Lišic v 18:00 hod
z Krasavec v 18:10 hod
z Dolní Lukavice v 18:15 hod
Populární příběh „koňské opery“ popisuje cestu Limonádového Joea (Petr Vondráček) za spravedlností, láskou a
za světem, kde v barech se nalévá pouze nealkoholická
Kola-loka. Cestu mu kříží krásná naivní dívka s čistou
duší – Winnifred (Kateřina Šildová), temná, záhadná, po
citu toužící Tornádo Lou (Stanislava Topinková-Fořtová),
krutí padouši Doug Badman (Jiří Untermüller), Horác –
Hogofogo (Bronislav Kotiš) a mnoho jiných typických
postaviček, které známe z westernů zavádějících nás do
dob „Divokého západu“.
Tato dokonalá parodie se za víc než 40 let své existence stala nesmrtelnou, což
dokazují zlidovělé hity jako „Když v baru houstne dým“ nebo „Whisky, to je moje
gusto“.
*

*

*

*

*

Kulturní komise obce pořádá dne 15. března 2008 od 10:00hodin
„Vítání jara aneb Předvelikonoční setkání“.
Opět si budete moci zakoupit doplňky do kuchyně (chňapky, ubrusy,
ubrousky).
Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky velikonoční dekorace, zdobení
perníčků, tradiční i netradiční zdobení kraslic, výroba peroutek a………přijďte
a uvidíte.
Kulturní komise, ve spolupráci se Základní školou v Dolní Lukavici, vyhlašuje
soutěž
„O nejkrásnější kraslici“.
Technika zdobení není daná.
Soutěž je vyhlášena pro tyto věkové kategorie:
kategorie: děti do 6 let
kategorie: děti od 7 do 10 let
kategorie: děti od 11 do 15 let
Děti navštěvující ZŠ v Dolní Lukavici, donesou kraslici do školy, ostatní soutěžící
ji přinesou 10. března 2008 od 14:15 do 16:00 do klubovny na návsi v Dolní
Lukavici.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne 15. března.
Kulturní informace připravila místostarostka Bc. Jindřiška Kaslová

Příjmy a výdaje Obce Dolní Lukavice na rok 2008
Příjmy rozpočtu

Rozpočet

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

248 000,00

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

140 000,00

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

40 000,00

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

30 000,00

1361

Správní poplatky

70 000,00

1511

Daň z nemovitostí

400 000,00

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FRB

4112

Globální dotace z Krajského úřadu

132 280,00

4121

Příspěvky za žáky od obcí na neinv. náklady

250 000,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

60 800,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

11 900,00

2321

Kultura

42 500,00

3632

Pohřebnictví

3632

Sběr a svoz komunálních odpadů

5512

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Výdaje rozpočtu

1 280 000,00

1 400 000,00
270 000,00
2 620 000,00
5 000,00
470 000,00
21 000,00
1 000,00

70 000,00

2 000,00
70 820,00
483 700,00
50 000,00

8 169 000,00

Rozpočet

2212

Silnice

520 000,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

249 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

538 000,00

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3314

Knihovny

3319

Kultura + setkání rodáků (Lišice, Snopoušovy)

154 000,00

3421

Dětské hřiště

100 000,00

500 000,00
1 100 000,00
15 000,00

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

166 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

686 000,00

3743

Rekult. půdy v důsl. těžeb. a důl. činn. po skl. odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512

Požární ochrana

6112

Zastupitelstvo obce

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
8124

Plánované splátky dlouhodobých úvěrů

220 000,00
25 000,00

1 520,00
122 000,00
45 000,00
685 000,00
2 956 680,00
25 000,00
60 800,00

8 169 000,00
810 000,00

Tajemná plastika sv. Petra v Dolní Lukavici
Nedávno mne oslovila paní Tichá z Plzně, jejíž
dcera se s manželem a rodinou přestěhovala do Dolní
Lukavice. Již při první návštěvě dcery v Dolní Lukavici
zaujalo paní Tichou torzo sochy stojící na okraji obce
při příjezdu od Plzně. Ačkoliv se již po léta zajímám o
historii obce Dolní Lukavice jako její rodačka,
považovala jsem „to, co na okraji obce stojí“ jen za
torzo a teprve na dotaz paní Tiché, o jakého světce
mohlo jít, jsem si je podrobněji prohlédla. Jdete-li
kolem sochy cestou mezi poli, neuvidíte nic jiného než
pískovcový „pahýl“. Jaké překvapení pro mne ale bylo,
když jsem zkoumala kamenné torzo z druhé strany. Do
obce se totiž dívá, jako by ji bedlivě střežil, jeden
z jejích patronů, sv. Petr. Jedná se o pískovcovou plastiku světce, která bývala
pravděpodobně zakončena v horní části kovovým křížem. Spolu s paní Tichou jsme zatím
alespoň začaly „kout plány“ na obnovu této plastiky, kterou zub času značně poznamenal.
Na uvedení do původního stavu by bylo třeba ale značných finančních prostředků. Najdou
se však sponzoři, kteří by se chtěli podílet na záchraně tohoto sochařského díla?
Z literatury jsem se dozvěděla, že plastika pochází pravděpodobně z doby kolem roku
1750. V té době byl sice nejpopulárnějším českým, ale i evropským světcem sv. Jan
Nepomucký, avšak sv. Petr má s Dolní Lukavicí větší spojitost. Kostel na návsi je
zasvěcen právě sv. Petru a Pavlovi. V této době, tedy v druhé polovině 18. století,
vlastnil panství dolnolukavické Ferdinand Maxmilián hrabě z Morzinu, který byl velmi
nábožensky založený. Je známo, že již v roce 1730 se stal „ředitelem“ nábožného bratrstva
a nechal na návrší nad Chlumčany postavit kapli Panny Marie Pomocné. Postaral se také o
nový vzhled kostela sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici. Je tedy dost možné, že právě on
dal podnět ke zhotovení plastiky sv. Petra. Ač je z ní dnes již jen torzo, leccos se z něho dá

ještě vypozorovat. Sv. Petr je na ní vypodobněn v dlouhém rouchu se širokými rukávy,
obut do sandálů, s velkým klíčem v ruce. Klíč je jedním ze světcových atributů. Protože
však sv. Petr (nebo také apoštol Petr) je také patronem rybářů, existuje domněnka, že buď
u sochy býval rybník, nebo socha stávala kdysi u některého z tehdejších šesti lukavických
rybníků a posléze byla přemístěna na okraj obce (v blízkosti sochy se nacházejí dva
rybníky).
Záchrana této památky je určitě namístě. Vždyť Dolní Lukavice je kolébkou historie –
ze všech koutů dýchá její slavná minulost.
Mgr. Eva Klepsová
*
*
*
*
*

Některá výročí v únoru
TYL Josef Kajetán (* 4. 2. 1808 Kutná Hora, + 11. 7. 1856 Plzeň) – čs. dramatik, herec,
prozaik a novinář
AUGUSTA Josef (* 17. 3. 1903 Boskovice, + 4. 2. 1968 Praha) – čs. paleontolog a
popularizátor vědy vynikající rekonstrukce pravěkých krajin a jejich obyvatel – brontosaurů,
tyrannosaurů či šavlozubých tygrů.
PEČENKA Ferdinand (* 9. 2. 1908 Krnsko, + 3. 10. 1959 Praha) – čs. (především předválečný) film. kameraman (Kristián, Jánošík, Lidé na kře, Noční motýl,Filosofská historie,
BRAUN Matyáš Bernard (+ 15. 2. 1738 Praha) – barokní sochař a řezbář usedlý
v Čechách – sochy v Kuksu, (alegorie Ctností a Neřestí), řezby pro klášter v Plasech,
HANZLÍK Jaromír (* 16. 2. 1948 Český Těšín) – čs. herec – Romance pro křídlovku
(1966), další filmy: Léto s kovbojem, Slasti Otce vlasti, Jak utopit doktora Mráčka; TV
seriály: Byl jednou jeden dům, Sanitka, Nemocnice na kraji města, Cirkus Humberto; divadlo:
Car Fjodor, Cyrano z Bergeracu, Chlestakov, Ikarův pád
BASIKOVÁ Bára (* 17. 2. 1963 Praha) – česká zpěvačka – skupiny Precedens, Stromboli,
muzikál Jezus Christ Superstar (Máří Magdaléna)
PODSKALSKÝ Zdeněk (* 18. 2. 1923 Praha, + 29. 10. 1993 tamtéž) – český filmový a
televizní režisér a scenárista – filmy: Kam čert nemůže, Světáci, Noc na Karlštejně, Kulový
blesk, Křtiny), TV: Ztracená revue, Babiččina krabička, Sedm žen Alfonse Karáska, Poslední
leč Alfonse Karáska
MENZEL Jiří (* 23. 2. 1938 Praha) – český režisér, herec, scenárista a pedagog – Ostře
sledované vlaky (1967 oceň. Oscarem). Skřivánci na niti, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Na
samotě u lesa, Báječní muži s klikou, Vesničko má středisková, Rozmarné léto, Konec starých
časů, Obsluhoval jsem anglického krále.
ČECH Svatopluk (* 21. 2. 1846 Ostředek u Benešova, + 23. 2. 1908 Praha) – český básník a
prozaik – Lešetínský kovář, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století
BENEŠ Svatopluk (* 24. 2. 1918 Roudnice nad Labem, + 27. 4. 2007) – český herec Ríša
(Pohádka máje (1940), další:Minulost Jany Kosinové, Pacientka dr. Hegla, Přijdu hned,
Dobrý voják Švejk (1957) a Poslušně hlásím (1957).
DESTINOVÁ (Destinnová) Ema (* 26. 2. 1878 Praha, + 28. 1. 1930 České Budějovice) –
česká pěvkyně
PELLAR RUDOLF (* 28. 2. 1923, Púchov nad Váhom) – herec, šansoniér, překladatel,
např. Červená aerovka, Takový sníh už nepadá, muzikál Když je v Římě neděle (1958),
SKOUMAL PETR (* 7. března 1938) čs. hudebník a skladatel – Napsal hudbu k řadě filmů
(např. Jára Cimrman ležící, spící), k známým večerníčkům (Maxipes Fík), kapela ETC

Společenská kronika
V

únoru oslaví významná životní výročí tito občané

Dolanský Josef
Hrabík Václav
Šebestová Božena
Kasl Vladimír
Kasl Václav
Kastnerová Zdeňka

Dolní Lukavice 17
Dolní Lukavice 33
Dolní Lukavice 109
Dolní Lukavice 46
Lišice 71
Snopoušovy 35

80 let
83 let
82 let
60 let
87 let
89 let

V březnu je oslaví tito občané
Skálová Eufrozina
Havránková Ludmila
Hajžmanová Miroslava
Bělohlávek Pravomil
Šilhánková Marie
Pechová Alena
Turečková Milada
Kvíderová Anna

Dolní Lukavice 112
Dolní Lukavice 34
Dolní Lukavice 154
Dolní Lukavice 130
Dolní Lukavice 93
Dolní Lukavice 189
Lišice 12
Krasavce 1

80 let
84 let
50 let
85 let
85 let
60 let
82 let
70 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
Statistika pohybu a počtu obyvatel obce k 31. 12. 2007
Narození
M Ž C

Zemřelí
M Ž C

Přistěhovaní
M Ž C

Odstěhovaní
M Ž C

Celkem
31.12.06

k 31. 12. 2007
M
Ž
C

D. Lukavice

2

2

4

6

5 10

7

10 17

5

5

10

500

Lišice

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

1

1

163

90

76

166

Snopoušovy

0

1

1

0

2

2

4

5

9

2

2

4

77

37

44

81

Krasavce

0

0

0

0

0

0

3

4

7

0

1

1

70

37

39

76

Celkem

4

3

7

6 7 12

16

19 35

7

9 16

810

401 422

823

Rejtharová Nela
Rejtharová Julie
Hrádek Václav
Šustr Martin
Dvořáková Magda
Pechar Jiří
Medková Anna
Rejthar Vladislav
Křížek František
Mašek Václav

Narození v
D. Lukavice 68
D. Lukavice 68
D. Lukavice 213
D. Lukavice 189

231 263

500

roce 2007
Štich Adam Lišice 34
Peklo Marek Lišice 1
Kopičková Milena Snopoušovy 20

Zemřelí v roce 2007
D. Lukavice – 86 l.
Brožová Libuše
D. Lukavice – 60 l.
Šiling Karel
D. Lukavice – 89 l.
Kašparová Barbora
D. Lukavice – 50 l.
Šenkyříková Božena
D. Lukavice – 70 l.
Šenkyřík Josef
D. Lukavice – 78 l.
Pachová Růžena
Kastnerová Věra

D. Lukavice – 77 l.
D. Lukavice – 90 l.
D. Lukavice – 95 l.
D. Lukavice – 77 l.
D. Lukavice – 79 l.
Snopoušovy – 86 l.
Snopoušovy – 74 l

