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ROČNÍK XVII

Vážení spoluobčané,
na sklonku letošní dlouhé zimy si dovoluji Vás pozdravit a poskytnout Vám několik
informací o chodu obce.
Návštěvníkům knihovny v DL jistě neuniklo, že její činnost je přerušena z důvodu
rozsáhlých oprav místnosti. Po loňské výměně oken jsme nechali místnost přepažit,
v zadní, menší části je nyní archiv OÚ. Zmenšená knihovna prochází opravou omítek a
podlahy. Po dokončení zednických prací bude vybavena novou podlahovou krytinou a
novým nábytkem. Tyto opravy provádíme vlastními silami v rámci schváleného rozpočtu.
Rovněž z rozpočtu obce byla provedena pokládka nové střešní krytiny a výměna
okapů na části střechy KD ve Snopoušovech. V průběhu 4 let tak byla překryta celá
střecha, do které již značně zatékalo. Již poněkolikáté byla opravena střecha na KD
v Krasavcích. I tam bude nutno provést kompletní výměnu krytiny.
V DL bylo započato s čištěním dešťové kanalizace specielní technikou s odsáváním
sedimentů, nejprve v úsecích s malým spádem. Léta opomíjená údržba se nyní značně
prodražuje.
Komise jmenovaná starostou, složená z dobrovolných hasičů, provedla vyhodnocení
došlých nabídek na hasičskou techniku. Na základě doporučení komise obec zakoupila
novou hasičskou stříkačku, generátor a klíče na požární hydranty. Tato nová technika
v hodnotě 265 000 Kč bude svěřena do užívání Sboru dobrovolných hasičů v DL.
V případě potřeby bude sloužit pro všechna sídla obce.
Z Plzeňského kraje jsme získali finanční podporu 150 000 Kč na generální opravu
střechy budovy OÚ, na výsadbu stromořadí kolem polních cest 15 000 Kč. Projektové
práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod nebyly Plzeňským krajem dotačně podpořeny. Usilovně pracujeme na zjišťování dalších možností získat peníze pro údržbu majetku obce a na její rozvoj. Cestou Úřadu práce se mně podařilo získat dotaci na vytvoření pracovního místa z Evropského sociálního fondu. Od 1. 4. do 31. 10. 2009 má
možnost pro obec pracovat Jaroslav Uzel nejml.
Při třídění matriálů na OÚ byly objeveny písemnosti, které svědčí o tom, že i naši
předci připravovali rozvoj obce. Zachovaly se stavební projekty vodovodu, části kanalizace i budovy OÚ. Velmi zajímavý je návrh na zřízení vanových lázní i řád na provozování vodovodu. Projekty nejsou datovány, pochází zřejmě z 30. let minulého století.
Na stránkách Hlasatele Vás s nimi postupně seznámíme. Originály budou vystaveny ve
vestibulu klubovny.
Přeji Vám příjemný odpočinek o velikonočních svátcích a hodně elánu
s nadcházejícím jarem.
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Vítězslav Opálko, starosta obce

INFORMACE
Hřbitov – změna v ukládání odpadů
Jistě jste zaznamenali změnu, doufám, že k lepšímu, v systému ukládání odpadů na hřbitově.
Byl odvezen velký kontejner, umístěný pod židovským hřbitovem. I když byl za uzamčenou
závorou, docházelo zde k odkládání odpadů z vyklízení domácnostní. Dalším důvodem je
hospodárnost při odvozu, platily se vždy 4 cesty. Prostor kolem kontejneru sváděl při opravách hrobů k odkládání starých pomníků a zeminy. Proto budou zadní dveře na hřbitov
uzamčeny. V případě potřeby oprav hrobů v jejich blízkosti a pod. budou na požádání
odemčeny. Nyní se budou odpady z výzdoby hrobů ukládat do kontejneru o objemu 1100
litrů, který je umístěn u hlavního vchodu. Většině z Vás tak odpadne poměrně dlouhá cesta
k původnímu stanovišti kontejneru. Vývoz bude prováděn v zimě 1 x za 2 týdny, v létě každý týden spolu s vývozem ostatního odpadu z DL, tedy v úterý. Pokud by to nestačilo, najdeme jiné řešení. Děkuji Vám za pochopení.
starosta
*
*
*
*
*

Jarní úklid
V rámci jarního úklidu v obcích rozhodlo zastupitelstvo obce přistavit do všech obcí
velkoobjemové kontejnery k uložení směsného odpadu, pro občany zdarma (ne pro
podnikatelské subjekty). Neukládejte, prosím, stavební suť, nerozřezané větve a nebezpečné odpady – na ty bude i letos 2 x sběrový den samostatně.
Termíny přistavení:
Snopoušovy náves:
17. – 19. 4.
Lišice náves:
20. – 26. 4.
D. Lukavice u prodejny: 27. – 29.4.
Krasavce u KD:
30.4 - 4.5.
Kontejner na biologický odpad ze zahrádek bude v Dolní Lukavici přistaven od 3. 4. 2009
Neukládejte do něj, prosím, jiné odpady, větve pouze nadrobno nasekané!
Starosta

*

*

*

*

*

V nedávném období se do naší obce přistěhovali tito občané:
Dolní Lukavice:
Ladislava Schejbalová, rodina Borických, Eva Celetková a Pavel Machulda, Luboš
Boubelík a Eliška Brandejsová, Olena Pyenzova, Radek Brož, Pavel Zahradníček, Jana
Zahradníčková, Roman Dražský, rodina Dubských, Lukáš Veselý, Tomáš Palovič, rodina Nových, Miroslav Šobr
Lišice:
Václav Voves, Jakub Babka a Jiří Petr – novorozenci,
Krasavce:
Kožoušková Adriana

Vítáme je v naší obci a přejeme, aby se jim zde dobře žilo!
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Přehled hospodaření obce v r. 2008
I. Rozpočtové příjmy
Text

Rozpočet po změnách

Plnění rozpočtu 2008

14 018 280,00

13 987 357,44

6 000,00

6 544,00

Odvádění a čištění odpadních vod

12 900,00

13 184,00

Ostatní záležitosti kultury

52 500,00

53 025,00

6 000,00

5 954,00

Daňové příjmy a poplatky
Pěstební činnost – prodej dřeva

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálních odpadů
Požární ochrana – dobrovolná část
Činnost místní správy

2 000,00

975,00

135 820,00

136 042,00

6 000,00

5 947,00

1 278 700,00

1 288 080,70

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

87 000,00

87 417,15

Ostatní finanční operace

41 000,00

41 447,00

Ostatní činnosti j. n.

71 000,00

70 799,00

15 717 200,00

15 696 772,29

Rozpočtové příjmy celkem

II. Rozpočtové výdaje
Text

Rozpočet po změnách

Plnění rozpočtu 2008

Silnice

137 000,00

137 294,50

Provoz veřejné silniční dopravy

249 000,00

248 191,25

Pitná voda

15 000,00

14 948,00

Odvádění a čištění odpadních vod

279 000,00

275 292,70

Předškolní zařízení

370 000,00

364 396,00

7 022 000,00

7 022 443,50

Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Využití volného času dětí a mládeže

16 000,00

14 658,50

152 000,00

148 819,40

9 000,00

8 523,00

411 000,00

408 356,00

67 000,00

55 583,50

Plynofikace – úroky z úvěru

203 000,00

182 743,70

Sběr a svoz komunálních odpadů

686 000,00

671 959,50

1 520,00

1 520,00

207 000,00

208 303,25

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

Rekult.půdy v důsledku těžby
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
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75 000,00

73 864,90

910 000,00

905 179,00

Volby do zastupitelstev kraje
Činnost místní správy

93 000,00

88 113,70

3 022 680,00

2 929 871,65

644 000,00

643 115,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace

Rozpočtové výdaje celkem
Změna stavu fin. prostředků na účtech

8 000,00

7 689,00

14 577 200,00

14 410 866,05

1 140 000,00

1 285 906,24

Usnesení č. 11
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 26. února 2009 v Dolní Lukavici
Zastupitelstvo obce:
1) volí
a) členy návrhové komise J. Netrvala a J. Hrubého
b) ověřovatele zápisu M. Maňoura a E. Siku
2) bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení
b) zprávu starosty z mezidobí konání veřejných zasedání
c) příspěvky projevené v diskusi
3) schvaluje:
a) návrh programu zasedání
b) dodatek k NS o pronájmu pozemků k zeměděl. využití Lukreně a.s., kterým se mění výměra pronajatých pozemků na 47,7939 ha, nájemné pak při zachování 1500,Kč/ha za rok se mění na 71.691,-Kč ročně
c) dodatek č. 1 smlouvy s Plz. krajem o zajištění dopravní obslužnosti, příspěvek obce
na rok 2009 činí 49.800,- Kč
d) dodatek ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace, kterým se výše ročního
nájemného placeného nájemcem za pronájem vodohospodářského majetku vlastníka se s platností od 1. ledna 2009 stanovuje ve výši 15.300,- Kč
e) uzavřít smlouvu na zpracování projekt. dokumentace (PD) k územnímu řízení
(ÚŘ) včetně inž. činnosti k zajištění územního rozhodnutí na akci „DL – komunikace a chodníky“ s firmou, která v poptávkovém řízení nabídne nejnižší cenu
f) uzavření smlouvy s městem Přeštice o poskytování služeb Egon centra pro přípravu
projektu Czech POINT obcím, za účelem podání žádosti o dotaci na vybavení OÚ
pracovištěm Czech POINT
g) podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 2, oblasti intervence 2.1 – výzva č. 02 „eGovernment v obcích –
Czech POINT“
h) změnu kat. hranic s obcí Horní Lukavice směnou pozemků (v rámci KPÚ)
i) smluvní pokutu p. Janíčkovi za předčasné ukončení nájmu v KD Snopoušovy ve
výši ročního nájmu, tj. 60 000,- Kč
j) odměny neuvolněným zastupitelům ponechat v dosavadní výši (Nař. vlády č.
20/2009)
k) vyúčtování veřejné sbírky (konané od 5. 11. 2003 do 31. 10. 2004)
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navýšení členského příspěvku do Svazku obcí pro odp. hosp. Štěnovice z 20Kč na
30Kč za obyvatele
m) zakoupení hasičské techniky (zůstane v majetku obce)

l)

4) zamítá
a) žádost p. Pouby o koupi rybníka, p.p.č. 1883, kú Lišice u Dolní Lukavice
5) pověřuje
a) starostu obce pokračovat v jednání s 1. JVS ČB o změně smlouvy o provozování
vodovodu a kanalizace, případně podat výpověď
6) ukládá
a) předsedkyni finančního výboru předložit zastupitelstvu písemnou zprávu
b) předsedovi kontrolního výboru předložit zastupitelstvu písemnou zprávu

KULTURNÍ ZAJÍMAVOSTI
Poslušně hlásím, že jsem opět zde!
Kdo? No přece Masopust! Letos se konal 28. 2., už po začátku postního období. U „Bílé
růže“ se v sobotu v deset hodin ráno choulil hlouček masek, obklopený davem přihlížejících.
Starosta obce v úloze „šerifa“ předal strašidlu Peprníkovi /Jindřiška Kaslová/ klíče od všech
obcí. A průvod se dal do pohybu. K hrstce nejvěrnějších „starých maškar“, které v průvodu
ještě nikdy nechyběly, se přidala dokonalá čarodějnice a paní
Müllerová, která tlačila na vozíku dobrého vojáka Švejka. Josef
Švejk a jeho oddaná posluhovačka se stali hvězdami letošního
Masopustu! Na složení masopustního průvodu se stejným dílem
podílely Snopoušovy, Lišice a Dolní Lukavice. Celkem tedy 29
masek v originálních kostýmech
předvádělo svůj um, vtip a fantazii.
A tak se v průvodu vznášely dvě
medúzy, hejno strašidel, bílá
paní, upírka, uklízečky a deratizátor prováděli jarní úklid, zvířata se honila, opraváři „opravovali“, batole XXXXL
zkoušelo první vratké krůčky, nechyběl čert, ohnivák, rozkošný dráček Soptík nebo kat. Švejk se pilně mazal opodeldokem, takže byl schopen nejen boje, ale i tance na každém zastavení. Hostitelům vrtala hlavou záhadná maska kohouta, který zlobně kykyrikal a nedůtklivě rozhraboval běhákem hromádky štěrku či starého sněhu. Uklízečky rychle
počistily a kohout se pochlubil „vlastnoručně“ snešeným
vajíčkem a na závěr „obšťastnil„ paní domu. Na většině zastávek zůstal kur nepoznán!
A kdo váhá ještě i teď, odpověd‘ najde na konci článku. Škoda jen, že oblíbená maska „šik
stará dáma“ letos navštívila jen Dolní Lukavici, nemohla pokračovat v obchůzce pro společenské faux-pax. Na Pajzovně z ní spadla sukně…../pan Opálko nejst./ Za ty čtyři roky už se
ustálila trasa průvodu i obvyklá zastavení. Lišičtí čekávají maškary na návsi, po ostatních
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částech obce průvod prochází a navštěvuje ty domácnosti, kde rozdováděné hejno lidí vítají
jako milé hosty. Hájenka zahraje každému tu jeho písničku a pán a paní domu si zatančí
s maskami. Pohoštění bývá bohaté a nálada
dobrá. Někdy se ukážou i slzy, to když
letos v domě už chybí ten, s kterým jsme si
ještě před rokem připíjeli na zdraví….
Obchůzka končila ve Snopoušovech, kde si
masky odpočinuly u výborného guláše.
Všichni byli spokojeni, jen kohout remcal
a žádal, aby se „jelo eště na Střížov!“, ale
ostatní ho překřičeli.
Po jídle následovala taneční zábava.
Hvězdou parketu se stal opět Josef Švejk, pilné mazání opodeldokem mu revma úplně vyléčilo, a tak i s vozíkem vytvářel na sále podivuhodné taneční kreace. Vozík byl atrakcí po
celou dobu průvodu, sotva ho Švejk na chvilinku
opustil, už si v něm hověla jiná maska a loudila o
svezení – aspoň na kousek!
Věříme, že bylo spokojeno i obecenstvo, do kasiček přispělo obnosem okolo 10 000 Kč, za které
byly uhrazeny náklady na hudbu, autobus a občerstvení. Zbylé peníze budou použity na další kulturní akce.
Díky maskám, které pro pobavení druhých i sebe
sama nelitovaly času a práce, díky organizátorům
za zabezpečení /Kaslová, Luňák, Hrubý/ a skvělé Hájence, která průvod provází od počátečního ročníku. A hlavně díky obecenstvu, že se přišlo podívat a pobavit!!!
A ten tajemný kohout? No to byl přece !oklápO atsorats naP
Batole XXXL
*

*

*

*

*

Kulturní komise srdečně zve na
VELIKONOČNÍ JARMARK
KDY: 4. dubna 2009 od
13:00 do 17:00h

KDE: Klubovna na
návsi v Dolní Lukavici
Budete si moci zakoupit
doplňky do kuchyně
(chňapky, ubrusy,
ubrousky), velikonoční
dekoraci, peroutky a ……přijďte a uvidíte.

Kulturní komise pořádá v sobotu 11. dubna 2009 zájezd
do Komorního divadla na představení
*

*

*
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*

*

Setkání důchodců
Kulturní komise obce pořádá 24. dubna 2009 od 19:00 h. v KD Snopoušovy tradiční setkání důchodců. Své vystoupení si pro vás připravil dětský soubor Lukaváček pod vedením Mgr. Květoňové. Dále se Vám představí Dobřanské bábinky se
svým programem, poté k tanci a poslechu zahraje oblíbená skupina Asfalt.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši hojnou návštěvu.
Odjezdy autobusu z jednotlivých obcí:
z Krasavec
18:20 h.
z Dolní Lukavice v 18:25 h.
z Lišic
18:30 h.
Autobus k rozvozu účastníků bude přistaven ve 24:00 h.

Autobusový zájezd
Kulturní komise obce pořádá zájezd na zámeky Bečov a Kynžvart,
který se uskuteční v sobotu 23. května 2009.
Vstupné na zámky viz níže + příspěvek na dopravu (dospělí 100Kč, děti 70Kč).
Zájemci se mohou závazně přihlásit do 10. května u pí Kaslové na tel. č. 725 042 531
nebo na OÚ v Dolní Lukavici na tel. č. 377 982 396, kde obdrží také bližší informace.

Program: Zámek Bečov
- rezervován I. a II. prohlídkový okruh vstup.: 95 – 140 Kč
Zámecké interiéry - zaměřeno na prezentaci uměleckých děl mimořádné kvality pocházejících převážně ze sbírek posledních majitelů, vévodského rodu Beaufort – Spontin
Relikviář sv. Maura unikátní románská památka evropského významu s doprovodnou expozicí podrobně mapující význam a osudy této jedinečné památky
doba prohlídky cca 100min (s 15min přestávkou mezi okruhy) - je možné zajistit oběd

Zámek Kynžvart
- rezervován prohlídkový okruh vstup: 70 – 110 Kč
k vidění je celkem pětadvacet místností (soukromé salóny a knihovny, kabinet kuriozit,
jídelna či zámecké muzeum, doba prohlídky cca 60 min
Zájezd se uskuteční jen v případě, že se do 10. května přihlásí dostatečný počet zájemců.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Zápis do 1. roč. ZŠ pro školní rok 2009/2010
Ve čtvrtek 29. 1. se konal na naší škole zápis do 1. roč. ZŠ pro další školní rok.
O vzdělávání na naší škole projevilo zájem 9 předškoláků:
Burešová Karolína z D. Lukavice
Myslivec Patrik z D. Lukavice
Bušek Lukáš z H. Lukavice
Peťak Jan z D. Lukavice
Havlíčková Barbora z Vodokrt
Pörnerová Valentýna z H. Lukavice
Hodanová Kateřina z Lišic
Rotenbornová Tereza z D. Lukavice
Kučera Milan ze Snopoušov
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Oznámení
ZŠ a MŠ Dolní Lukavice oznamuje, že zápis dětí do MŠ pro celý školní rok
2009/2010 se koná ve čtvrtek 2. dubna 2009 v době od 14 do 16 hodin v budově
MŠ. K zápisu je třeba vzít s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného
zástupce.
Večer se spisovatelem: Martina Drijverová
V úterý 27.1. 2009 uspořádala ZŠ v Dolní Lukavici další „Setkání se spisovatelem „ tentokrát padla volba na Martinu Driverovou, součastnou českou spisovatelku knih pro děti i pro
dospělé.
S jejími knížkami a životopisem se děti a rodiče mohli seznámit na velikých panelech na
chodbě i na malé výstavce knih.Byly zde zastoupeny jak populárně naučné knihy o výchově
dětí /autorka čerpala z vlastní zkušenosti dvojnásobné matky, tak knihy pro menší děti a
zejména pro větší děvčata. Autorčina tvorba je rozsáhlá, navíc mnoho knih i přeložila
z francouzštiny.
Po uvítání a krátkém seznámení s dílem autorky se účastníci rozdělili do dvou skupin. Každá skupinka se zaposlouchala do příběhu… V jedné třídě četla paní učitelka Skalová
z knihy pověstí „České dějiny očima psa“ – kniha je určena pro mladší školní věk, v druhé
třídě předčítala jedna z maminek z knihy „Domov pro Marťany“, která je určena pro starší
děti, ale se zaujetím si ji přečtou i dospělí. Vždy po přečtení ukázky děti za pomoci maminek vyplňovaly text, luštily křížovku a trochu si procvičily paměť a pozornost.
Akce byla jako vždy pečlivě připravená a vyžádala si od pí. učitelek spoustu času a práce.
A že nic z toho nebylo zbytečné , o tom svědčí nejen spokojenost a zaujetí dětí i maminek,
ale i účast bývalých žáků školy- šesťáků a sedmáků, kterým se po“jejich“ škole pořád moc
stýská. A já se jim nedivím !
Blanka Zahradníková
K článku paní Zahradníkové – Večer se spisovatelem: Martina Drijverová
Paní Zahradníková v sobě nezapře lásku ke knihám. Při našem společném rozhovoru jsem
poznala, že jsme tentokrát vybrali spisovatelku, která patří mezi její obzvlášť oblíbené.
S nadšením a bez rozmyslu přijala roli předčítající. K našemu překvapení si paní Zahradníková vzorně připravila nejen interpretaci článku, ale jako bonus přidala milé vyprávění o
autorce. Jedním slovem si to užila. Klobouk dolů! Škoda jen, že právě tenhle díl přišlo do
školy poměrně málo dětí i dospělých.

Večer se spisovatelem – František Nepil
Od počátku tohoto cyklu Večerů se spisovatelem usiluji o zapojení rodičů do předčítání knih
dětem. To je také hlavním mottem projektu Celé Česko čte dětem, do kterého jsme se zapojili. V úterý 17. března byl na programu oblíbený František Nepil. Účast byla o poznání
lepší než minule. Došli jsme k závěru, že návštěvnost se vytříbila a Večery si našly své fanoušky. Tentokrát byla práce rozdělena tak, že skupinky dětí si musely najít a přesvědčit
dospělého, který jim ukázku přečte. A šlo jim to krásně. Maminky, tatínkové i děti zvládli
úkoly na jedničku.

Změny ve škole
V polovině března odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Mgr. Lucie Cvrčková. Její
povinnosti a hlavně třídnictví ve druhém a třetím ročníku převzala dosavadní vychovatelka
ŠD Mgr. Hana Skálová. Na její místo vychovatelky ŠD nastoupila Mgr. Jana Votrubová
z Plzně.
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Vyrábění ve škole
Paní místostarostka nás požádala o účast na předvelikonočním jarmarku. Na pomoc jsme si
pozvali ve čtvrtek 19. 3. a v úterý 24. 3. maminky a babičky našich žáků, aby nám pomohly
vyrábět jarní dekorace. Úkol nebyl jednoduchý – papírové pletení z roliček smotaných ze
starých novin. Touto cestou všem, které přišly, děkujeme!
Na výsledky nejen jejich práce, ale výrobky dětí a p. učitelek se určitě přijďte podívat!
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka ZŠ a MŠ

V mateřské škole se stále něco děje.
Co by byl únor bez maškarního bálu? Tuto tradici dodržujeme i v MŠ a tak jsme pro
děti připravili 17.února veselé dovádění masek. Pozvali jsme na taneček nejen rodiče a
prarodiče dětí z MŠ, ale přišly nás navštívit
také děti z první třídy v doprovodu paní ředitelky. Během dopoledne proběhla promenáda
masek, tanec střídaly soutěže, do kterých se
zapojili i školáci. Na každé z dětí čekala
drobná odměna a sladkost. Na závěr přítomní
dospěláci vybrali z velkého množství krásných masek tři nejzdařilejší. Největší počet hlasů obdržel pirát Terezky Rotenbornové,
mušketýr Vlastíka Budka a vodník Terezky Machové.
Maškarní bál však nebyla jediná akce
MŠ. Děti dokončily návštěvy solné jeskyně
v Přešticích a od poloviny února jezdíme na
předplavecký výcvik do bazénu ZČU
v Plzni na Lochotíně. Navštívili jsme divadelní představení „Taková a Maková“
v plzeňském divadle Alfa. Děti, které nejezdí plavat, se zúčastnily divadelního představení „ O perníkové chaloupce“
v Přešticích.
Nastává konečně jaro a s ním se v MŠ
rozjíždí další kolotoč akcí. Připravujeme
předvelikonoční odpoledne, odpoledne s tatínky, proběhnou besídky ke Dni matek a
další akce určené dětem i dospělým. A hlavně - 2. dubna proběhne zápis nových školáčků do MŠ. Na všechny akce jste srdečně zváni a budete o nich informováni prostřednictvím plakátků na našich nástěnkách.
Úspěch našeho žáka
Předškoláci naší MŠ se zúčastnili výtvarné soutěže Moje nejoblíbenější zvířátko, kterou
vyhlásilo Kulturní a komunitní centrum Přeštice spolu s Domem dětí.
V kategorii MŠ získal Honzík Peťak 1. místo za obrázek koně. Gratulujeme!
Za zaměstnance MŠ - Petra Hadačová
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HISTORIE
Náš Sokol má devadesátiny
Kdybychom se nyní ocitli ve 20. létech 20. století, jistě bychom se nenudili. Dne
22.1 1919 byl totiž založen lukavický Sokol. Zpočátku čítal 80 členů, ale rychle se rozrostl.
Sokolové pořádali četné přednášky, divadelní představení v přírodě, plesy i večírky. Na
sokolské plesy a divadelní hry bylo třeba vytisknout plakáty, o což se staral pan Ouřada z Přeštic. Hudbu většinou
zajišťoval Vojtěch Mašek, kapelník z Chlumčan, později
Pavel Mašek z Dolní Lukavice. O líčení se zasloužil přeštický holič Karel Panc. I dolnolukavičtí živnostníci pomáhali a přispívali. Např. Hynek Bloch, majitel řeznictví,
věnoval maso hudebníkům na večeři, nebo pivovar daroval
sudy piva. Lesní úřad Dolní Lukavice poskytl prkna a tyče
na jeviště. Sokol pořádal i dětské letní tábory např. r. 1919
ve Bzí u Blovic. Sokolové dokonce vlastnili spolkovou
knihovnu, která čítala kolem 1000 titulů! Knihovníkem se
stal pan Váňa. Dlouho by trvalo, než bychom prošli všechny dochované plakáty Sokola. Jeden plakát zve občany na
masopustní večer do Panského hostince, další na ples Tělocvičné jednoty Sokol, jiné zvou na divadelní představení.
Z těch známějších uvedu např. Manžel Putička, Osel je
osel, Mezi životem a smrtí, Charlesova teta, Jiříkovy housle atd. Hrálo se většinou od 14,
někdy od 19,30 hodin. A kolik bylo vstupné? Za vstupné k sezení byste zaplatili 5Kč, ke
stání 3Kč. Předprodej vstupenek obstarával p. R. Šlouf, holič. Divadelní hry měly velkou
návštěvnost a na každé představení bylo téměř vyprodáno. Lukavický Sokol by nejen činný
a úspěšný, ale také dobročinný – přispíval na charitu. Např. r. 1925 přispěl finanční částkou
na Dětský domov v Praze a spolku Dobromil na podporu chudých dětí ve Vídni
Mgr. Eva Klepsová
*
*
*
*
*

Velikonoční vzpomínka na pana Františka Křížka
I před těmi téměř šedesáti lety bylo od večera na Zelený čtvrtek po sobotní ráno nahrazeno
vyzvánění drnkáním tratarů. Dolní Lukavice byla tehdy lidnatější a dětí bylo i relativně více,
o drnkače tedy nebyla nouze, ač se této cti dostávalo jenom hochům. Mně osud za působiště
určil "Hořejšek", kde byl vedoucím party koledníků František Křížek. Byl pro nás autoritou
jak věkem (byli jsme o pět a více let mladší), tak tělesnou zdatností, jíž převyšoval i své
vrstevníky, organizačními schopnostmi a rozhodností, se kterou řešil i složitější situace.
Stalo se jednou, že jsme večer na Velký pátek tak jako každý rok obšťastňovali náš okrsek
neumělým zpěvem starodávné písně o nevěrném Jidášovi a Ježíšově smrti. Postupovali jsme
od sokolovny, provázeni obdivem předškolních dítek a zběsilým štěkotem psů, až jsme se
dostali k odbočce na Dnešice, ve které nám dle tradice měly náležet ještě tři či čtyři domy.
Vjeli jsme do ní spokojeni sami se sebou, byť trochu posmutnělí pomyšlením, že hodina
naší slávy končí a na další budeme muset čekat celý rok. Chorál jsme nicméně započali
mužně a neznaveni předchozími produkcemi, vyšlo však najevo, že sousední parta z "Pajzovny", která do těchto míst nezajížděla, udělala dnes večer výjimku a už zde provedla inkaso – pro jistotu s nemalým předstihem. Náš vojevůdce nemařil čas právními rozbory vzniklé
situace, pouze nám oznámil, že se ráno sejdeme o půl hodiny dříve.
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Nechyběl nikdo. Když jsme
dodrnkali za křižovatku, po
náčelníkově vzoru jsme přestali tratary tlačit a vystaveni
pouze bdělému dohledu luny,
nesli jsme je mlčící ulicí až k
tarasu v zatáčce u Dvořákovy
vily, za nímž jsme se skryli.
Pak se dlouho nedělo nic, čas
se vlekl; začaly být vyslovovány i obavy, zda za včerejším temným činem (narušení
hranic) nebude následovat
skutek ještě povážlivější –
zanedbání ranního sobotního
drnkání.
Tu však kdesi na "Pajzovně" slyšíme chlapecký hlas, pak další – tamní parta se schází. Zvuky slábnou – koledníci jdou na shromaždiště na konec obce, do míst, kde bývalo počátkem
července vzpomínáno M. Jana Husa. Po chvilce vyjeli; slyšíme, jak z kolony vyjíždějí jednotlivci, aby prolétli postranními ulicemi a dali rykem zvýšených obrátek jejich obyvatelům
najevo, že na ně parta nezapomíná. Šeptem se dohadujeme, kteří hoši jsou těmi jezdci – byl
to úkol velmi čestný, vyžadující nemalou běžeckou zdatnost a dobrý technický stav trataru.
Hřmot kolony nabývá na síle a vyvolává v naší dětské fantazii představu burácení tanků z
filmů o válce – už musí být u nás! Náš vůdce však má lepší odhad a vyřítí se z úkrytu až v
okamžiku, kdy je nám kolona opravdu nejblíže; my ostatní poskakujeme za ním. František
stručně formuloval obvinění a pak svým olbřímím tratarem ohleduplně žďuchnul do předáka
konkurence. Incident tím skončil a už se o této záležitosti nehovořilo; já však nezapomenu
na bledý půlměsíc klesající k obzoru, na partu schovanou pod tarasem a na sílící hukot přibližující se kolony.
Před několika roky jsem se v Lukavici náhodou s Františkem potkal, v rozhovoru jsem se
mu zmínil i o této příhodě. Pobaveně si ji vybavil; spočítali jsme, že mi tehdy bylo asi osm.
Pak zvážněl a řekl, že jeho nejsilnější vzpomínkou na jeho osm let je příjezd americké armády, vojáci v jiných než německých uniformách tábořící v lukavickém parku, konec války,
konec strachu. Uvědomil jsem si, jak okupace doléhala i na děti, a o dětství je připravovala.
Zároveň mě napadlo, že možná i z této tvrdé zkoušky ve věku tak mladém pramení jeho nezávislý postoj vůči vrchnostem, sebevědomí muže, který se prací svých rukou uživí za všech
vlád či režimů, i shovívavá ironie, s níž komentoval jak peripetie polistopadového vývoje,
tak ideologická schémata předlistopadová; vzpomínám si, jak – asi pětadvacetiletý – posekal
a naložil na káru trávu z malého pozemku, který Křížkovi vlastnili či měli pronajatý u fotbalového hřiště, načež řekl: "A je to – soukromokapitalistický sektor má sklizeno!“
Čest Tvojí památce, Františku !
Pamětník
Psáno o loňských velikonocích (autor vzpomínky si nepřál být zveřejněn)

Jedno výročí
V minulém čísle Hlasatele jsem uveřejnil pod tímto názvem vzpomínku ke stému výročí narození p. řídícího V. Hřebce. Protože jsem byl několikrát dotázán na jeho další osudy po
odchodu z D. Lukavice, požádal jsem jeho syna Václava o doplňující informace. J. Netrval
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Důvodem pro propuštění, jak bylo uvedeno v rozhodnutí KNV v Plzní bylo, cituji: „výzdoba
budovy školy byla v rozporu s novou situací“. Proto byl „ ze služebních příčin zproštěn
funkce ředitele tehdejší národní školy v Dolní Lukavici„ a ustanoven od 1. února 1950 zatímním učitelem v Horšicích. Dopisem Krajského národního výboru v Plzni mu byl ke dni
31. července 1950 zrušen pracovní poměr ve školství.
Z Dolní Lukavice se p. Václav Hřebec s rodinou, v dubnu 1950 přestěhoval do Kbela, do
domu jeho rodičů, odkud docházel ještě jako učitel do školy v Horšicích.
Po propuštění ze školství, od 1. srpna 1950, směl pracovat jen v dělnických profesích. Praco-val na stavbách většinou jako skladník u Armastavu Plzeň, u Pozemních staveb Plzeň,
Stříbro a Holýšov, kam denně ze Kbela dojížděl.
Propuštěním z učitelského stavu mu však problémy nekončily, naopak pokračovaly i v místě
nového bydliště. Přesto, že nepodnikal žádné protistátní aktivity, byl po celá padesátá a
šedesátá léta sledován. Nejvíce ho však mrzelo, že se komunisté a ti, co ho propustili z místa
ředitele školy v Dolní Lukavici, mstili i na jeho dětech tím, že jim nedovolili zvolit si
studium (povolání) podle svých přání.
V roce 1968 byl ONV odborem školství Plzeň – jih rehabilitován a 1. září 1968 nastoupil
jako učitel na základní škole ve Kbele. Učil ještě čtyři roky, od 1. srpna 1969 však již jako
důchodce.
Po celou dobu všech zaměstnání byl v evidenci důstojníků v záloze, do důchodu odešel
jako kpt. Čsl. armády. Je však s podivem, že jako důstojník Čsl. armády nebyl v politickém
podezření, ale malé děti v národní škole učit nemohl.
Celý život plně věnoval péči o svou rodinu. Mimo učitelského povolání miloval hudbu, zpěv
a přírodu, choval včely. Kromě hry na housle hrál v dolnolukavickém, a po přestěhování se
do Kbela v roce 1950, také ve kbelském kostele na varhany. Od roku 1979 do r. 1990 psal
kroniku obce Kbela a okolí.
Zemřel 20. září 1993 ve věku 84 let.
Rád vzpomínal na své působení v Dolní Lukavici, a na zdejší milé spoluobčany. Byl to asi
nejkrásnější úsek jeho života. Nezanevřel však ani ty, které jemu a jeho rodině tolik ublížili.
Zvláště ve stáří mnohokrát opakoval, že jim všem dávno odpustil.
Václav Hřebec

Ještě jedno výročí
Letos 1. května to bude 35. let kdy do dolnolukavické fary přišel její poslední stálý obyvatel
a administrátor farností D, Lukavice a Řenče, P. Václav Kaňák. Jeho život je obrazem všeho, čím prošla naše společnost v druhé polovině 20. století.
P. V. Kaňák se narodil 19. 1. 1923 ve Zdeslavi u Poleně na Klatovsku. Po studiích na gymnasiu v Klatovech nastoupil do kongregace Bratří Nejsv. Svátosti – Petrinů. Po noviciátě
učil na přípravce pro pozdní kněžská povolání v Písku. Pak vstoupil do kněž. semináře
v Čes. Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen 22. 4. 1950 a přijal řádové jméno Cyril.
Již 27. 4. 1950 byl klášter zlikvidován, budovy zabrány a členové řádu odvezeni do internace v Hejnicích a Želivi. Na místě byli ponecháni 4 kněží, z nich P. Cyril působil v Suchém
Vrbném. 1. 10. 1950 byl ustanoven kaplanem v Merklíně u Přeštic, kde byl až do nástupu
vojenské služby v PTP 1. 12. 1951. Po návratu nastoupil jako duch. správce v Hartvíkově u
Pacova, záhy pak byl přeložen do Hrobů u Tábora. Od 15. 4. 1962 byl administrátorem
v Opařanech, Stálci a Ratajích u Bechyně.
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Dlouho zde nepobyl, protože 29. 8. 1962 mu byl odňat
státní souhlas. Od té doby pracoval ve Zbrojovce v Brně,
až do 15. 11. 1964, kdy mohl nastoupit jako administrátor
v Loučimi, Pocínovicích a Slavíkovicích na Domažlicku.
Zde se mu podařilo po uvolnění poměrů v r. 1968 započít
s opravami poutního kostela Anna na Tannaberku, stojícího na hranici s Německem u Všerub a opravit kapli P.
Marie Bolestné v poutním místě Dobrá Voda nad Pocínovicemi, kde bylo obnoveno i poutní procesí ke kapli. Odtud
pak vedla jeho cesta do Dolní. Lukavice, kde 1. 5. 1974
vystřídal svého předchůdce P. Bohumila Marouše, který
byl přeložen do Kdyně. Ten zde působil od 1. 6. 1968.
Po seznámení s farnostmi pokračoval P. Kaňák v opravách
kostela, které započal P. Marouš. Jejich výčet by obsáhl
další článek. P. Kaňák dokázal získat pro opravy zručné
řemeslníky i brigádníky mezi místními i mladými z celé
republiky, kteří zde pracovali jen za stravu, někteří i několik let po sobě. Podobně se mu dařilo získávat i peněžní
dary.
Pochopitelně se nevěnoval jen opravám. Stal se duch.
správcem i farnosti Letiny a nějaký čas i farnosti Dnešice.
Bohužel strádání z předchozích let i vyčerpání z práce se
projevilo na jeho zdraví. Ke konci 90. let byl několikrát
hospitalizován v Klatovech a v Plzni, a 5. srpna 1992 zemřel. Pohřben je v Čes. Budějovicích.
P. Václav Kaňák – Cyril se za 18 let svého působení ve zdejší farnosti nesmazatelně zapsal do její
historie. Svou přátelskou povahou a pracovitostí si získal důvěru obyvatel a dodnes na něho lidé vzpomínají. Jeho úmrtím se zakončila doba přibližně 640 let trvalého obsazení (kromě třicetileté války)
místní farnosti knězem (V r. 1354 zemřel první, historický doložený zdejší kněz Mikoláš).
Děkuji pí Zahradníkové za upozornění a mnoha dalším za cenné doplňující informace. J. Netrval

*

*

*

*

*

Technická zpráva k projektu stavby vodovodu.
K uskutečnění vybudování vodovodu je třeba opatření potřebných peněz a největší počet konsumentů, a to aspoň 2/3, aby provoz vodovodu nebyl ztrátový. Levný, účelný provoz vodovodu je
již technická stránka kde navrhovatel musí projektovati vše tak účelně pro provoz, aby tento byl
nejlevnější bez újmy na kvalitě, která zůstává vždy na prvním místě, i když snad stavební náklad
by se mohl zmenšiti, ale to se může státi vždy jen na úkor toho či onoho.
Vypracoval jsem vodovodní síť a zařízení vodovodu bez ohledu co to bude státi a pak jsem teprve dosazoval ceny materiálu. Neuvažoval jsem vůbec subvenci, která poskytovala se až do
výše 35%, tedy vycházel jsem z toho, že obec nemá vůbec žádných peněz, a že je nucena vypůjčiti si celý náklad. Nebo že by si obec mohla vypůjčiti peníze mezi osadníky na levnější úrok,
nebo že by si obec mohla provésti stavbu vodojemu, studně, čerpací stanice a výkopů pro potrubí
krytím známého stavitele ve své režii. Prostě za nejtvrdších podmínek. Přesto jeví se hospodářství obecního vodovodu velmi dobře a únosně /pro velikost obce/ a bylo možné v krátké době
cenu vody snižovati, počítal jsem s počáteční cenou vody 2. K,- za l m3. Ani tato cena není veliká, když se uváží, napumpovati ručně 1 hl vody tento odnositi do domácnosti nebo do stáje za 20
h. Popisovati výhody vodovodu v obci, v živnosti by nebylo snad nutné. Jisté je, že nelze lpěti na
tom, co bylo celá léta dobré, když teď je doba, že může to býti lepší, viz elektrika. Voda, to znamená vlastně celý život, kdežto elektrika, plyn, lázně a ostatní vymoženosti dělají život člověka
lehčí, a proto je povinností nás všech svoje žití si zpříjemniti a na své generace při tom nezapomínati.
(z historických dokumentů obce, bez podpisu, nedatováno)
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Památné stromy
Další památným stromem na Přešticku je lípa velkolistá v
Borovech. Pam. stromem byla vyhlášena 12. 5.2006. Je
dominantním stromem středu obce v těsné blízkosti kaple Narození.
P. Marie. Přestože kolem ní probíhá intenzivní automobilový provoz, těší se dobrému zdraví, kvete a plodí klíčivá semena. Obvod
kmene: 460 cm, výška stromu: 19 m, stáří není uvedeno, dá se
usoudit od stáří kaple, která byla vystavěna v r. 1885, což je 124 let.

Pták roku
Už od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) kampaň Pták roku, pomocí které se
snaží upozornit na některý ubývající, ohrožené
nebo vědou i veřejností opomíjený ptačí druh. Letos
je jím skorec vodní.
Rod skorců je kromě Austrálie rozšířen po celém světě.
U nás jsou jeho stavy stabilní, odhadují se na 1500
párů. Jeho velikost je mezi 17 – 20 cm. Žije u potoků a
říček ve středních až horských oblastech (v Krkonoších
1410 m. n. m.) Potravu si hledá pod vodou na dně, plave pomocí křídel a nohou, případně i po dně chodí. Sbírá tam larvy a hmyz. Hnízdo si staví
v dutinách mezi kameny, zatrubnění toků, konstrukcích mostů. Nejčastější hnízdění je
v dubnu, ve vhodných polohách hnízdí i dvakrát. Snůška je v průměru 5 vajec, mláďata se
líhnou za 15 – 17dní. Hnízdo opouštějí zhruba za 3 týdny. Skorec je stálý, neodlétá.
Ohrožen je znečisťováním vody, ztrátou biotopů, regulací toků, ztrátou možností hnízdění a
chemickými látkami v přírodě.
*
*
*
*
*
Výročí – duben
KUNDERA Milan (* 1. 4. 1929 Brno) – čs. prozaik, básník, dramatik a esejista žijící ve Francii
ZEMAN Karel (* 3. 11. 1910 Ostroměř, + 5. 4. 1989 Zlín) – čs. film. režisér, scenárista a výtvarník
ŠPILLAR Karel (* 21. 11. 1871 Plzeň, + 7. 4. 1939 Praha) – český malíř a grafik
IVANOV Miroslav (*10. 4. 1929 Jaroměř) +23. 12. 1999 Praha) čs. spisovatel a publicista, zabývající
se především historií a literaturou faktu.
KRYL Karel (* 12. 4. 1944 Kroměříž, + 3. 3. 1994 Mnichov) – český hudebník a básník
SOMR Josef (* 15. 4. 1934 Vracov u Kyjova) – český herec
TOMÁŠOVÁ Marie (* 18. 4. 1929 Dobrovice u Mladé Boleslavi) – česká herečka
KRČEK Jaroslav (* 22. 4. 1939, Čtyři Dvory u Č. B.) český hudebník, dirigent a hudební skladatel.
BUDÍNOVÁ Slávka (*21. 4.1924 Heřmanice – + 31.7.2002 Praha) česká divadelní a filmová herečka
DISMAN Miloslav (* 27. 4. 1904 Bělá pod Bez. + 29. 4. 1981 Praha) – čs. divadelní a rozhlasový
režisér, dramaturg, dramatik a pedagog

Květen

KACHYŇA Karel (* 1. 5. 1924 Vyškov) – český filmový režisér
DVOŘÁK Antonín (* 8. 9. 1841 Nelahozeves, + 1. 5. 1904 Praha) – český skladatel
MASARYKOVÁ Alice (* 3. 5. 1879 Vídeň, + 5. 11. 1966 Chicago, USA) – čs. socioložka a sociální
pracovnice
ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (* 21. 7. 1880 Košiariská, + 4. 5. 1919 Ivanka pri Brať) – slovenský
vědec, politik, spoluzakladatel novodobého čs. státu
SMETANA Bedřich (* 2. 3. 1824 Litomyšl, + 12. 5. 1884 Praha) – český skladatel
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BERAN Josef (* 29. 12. 1888 Plzeň, + 17. 5. 1969 Řím) – český římskokatolický teolog a duchovní,
arcibiskup pražský
FRIŠTENSKÝ Gustav (* 18. 5. 1879 Křečhoř u Kolína, + 6. 4. 1957 Litovel) – český zápasník
DIETL Jaroslav (* 22. 5. 1929 Záhřeb, Chorvatsko, + 29. 6. 1985 Praha) – český divadelní autor,
filmový a televizní scenárista
CHUDÍK Ladislav (* 27. 5. 1924 Hronec) – slovenský herec a divadelní pedagog
BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na Rakovnicku, + 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) – český politik,
diplomat a státník
PROKOP HOLÝ řečený VELIKÝ (+ 30. 5. 1434 Lipany) – český radikální husitský kněz, politik,
diplomat a vojevůdce

*
*
*
*
*
V letošním roce si připomínáme 200 let od úmrtí hudebního velikána F. J. Haydna
V upomínku tohoto výročí se koná v dolnolukavickém zámku, kde působil, několik akcí:
18. – 19. dubna – v rámci Dne památek bude možnost prohlídky zámecké kaple sv. Jana
Nepomuckého s odborným výkladem
31. května od 13.oo h – zazní v kapli dolnolukavického zámku hodinový koncert zajišťovaný pracovníky Českého rozhlasu (stanice Vltava) a vysílaný do celoevropské
sítě rámci programů EBU, kdy budou postupně odvysílány koncerty ze všech
míst spjatých s působením Josepha Haydna.
7. června od 18.oo h – Dušan Šimko, autorské čtení knihy „Esterházyho lokaj“ v interiéru
zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého,
11. září od 21.oo h – koncert v zámecké kapli v rámci XVII. HHS

ČSJH pořádá 26. – 28. června třídenní zahraniční poznávací výlet po stopách Josepha
Haydna, zaměřený na místa spjatá s jeho životem v Rakousku a Maďarsku.
Bližší informace a přihlášky: CK Prima Via
www.primavia.cz mail: info@primavia.cz telefon: 377 535 886
1 Kříže na Lukavicku
Od doby ukřižování Krista se kříž používá jako symbol křesťanství, nicméně kříže se
vyskytovaly již dříve téměř ve všech kulturách. U latinského kříže, který je symbolem západní křesťanské církve a církevního umění, představuje vertikála směřování k Bohu, horizontála spojení mezi lidmi. Kříž je symbolem víry a zmrtvýchvstání. Dříve se kříže hojně
stavěly na různých místech, nejčastěji tam, kde se něco přihodilo. Ať už se jednalo o úmrtí
či nějaký „zázrak“ atd. Stejně jako jinde, i na Dolnolukavicku o ně nemáme nouzi.
První kříž nemůžeme minout na cestě z Dolní Lukavice do Přeštic po pravé straně na
kopci. Jedná se o zelený kříž. Podle pamětníků na této cestě stával ještě druhý – červenýpřibližně v místech, kde dnes končí objekt el. rozvodny. Proč se kdysi kříže postavily, se už
asi nepodaří zjistit. Pro poutníky, kteří procházeli z Dolní Lukavice do Přeštic a zpět, byly
kříže vodítkem. Když došli až k červenému kříži, měli za sebou poloviční cestu.
Další takový kříž najdeme, když se projdeme cestou nad dolnolukavickým hřbitovem,
vedoucí přes kopec Hořici. Objeví se před námi v místě, kde se polní cesta setkává
s asfaltovou cestou směřující z Horní Lukavice na Lišice. Malý křížek na válcovém pískovcovém sloupu nelze přehlédnout na silnici z Dolní Lukavice do Dnešic na rozcestí po levé
straně. Tento sloup nese letopočet 1830 a vztahuje se k němu pověst, kterou zaznamenal
řídící učitel Bastl. Kdysi v Praze v nemocnici zemřela žena, jejíž tělo převáželi pohřbít do-
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mů. V těchto místech je za asistence dolnolukavického faráře překládali a vykropovali. Potomci zemřelé zde na památku nechali postavit tento křížek.
Při výjezdu z Dolní Lukavice na Horní Lukavici stojí po levé straně budova staré sýpky.
Také před ní stojí další křížek obklopený dvěma starými lipami. Pojí se k němu pověst, kterou zaznamenal řídící učitel Bastl. V blízkosti kříže bývaly v dávných dobách hluboké tůně
a jezdci tyto tůně přeskakovali. Jednomu z vojáků však kůň klopýtl a oba se zřítili do tůně.
Od této události se v těchto místech začal zjevovat bezhlavý voják na koni a znovu opakoval
svůj osudný skok. Ze strachu prý lidé proto postavili tento kříž.
Když se vydáte cestou z Dolní Lukavice na Krasavce, v mírném kopci za obcí najdete
mezi lipami po levé straně další velký dřevěný kříž. Tento kříž byl postaven na památku
sedláka Šimánka, který v těchto místech tragicky zahynul. To se dozvídáme ze záznamů
písmáka V. J. Maška: „U plačtivěk je louka pod bývalým panským polem, kde stojí dvě
staré lípy, mezi nimiž dřevěný kříž, připomíná neštěstí sedláka Šimánka. Cesta dříve vedla
v místech kde je kříž...“
Nikdo z nás si nedokáže představit, co všechno a koho všeho tyto kříže viděly, jaké
tragédie či šťastné okamžiky předcházely jejich postavení. To je pro nás dnes již nerozluštiMgr. Eva Klepsová
telná hádanka.

Společenská kronika
Jubilea
V

duben - květen 2009

dubnu oslaví významná životní výročí tito občané:
Opálko Vítězslav
Radová Marie
Topinková Anna
Kohout Vladimír
Hrubá Alena
Bendová Marie
Černá Květoslava

Dolní Lukavice 4
Dolní Lukavice 92
Snopoušovy 41
Krasavce 21
Lišice 27
Lišice 121
Lišice 29

83 let
87 let
75 let
80 let
60 let
50 let
86 let

V květnu oslaví významná životní výročí tito občané:
Pytlíková Marie
Bendová Marie
Živná Ludmila
Kasl Josef
Šerá Žofie
Dvořák Jaroslav
Bělohlávková Anna
Kučerová Zdeňka
Babková Jaroslava
Lorencová Jana
Trylčová Libuše
Křížek Ladislav

Dolní Lukavice 50
Lišice 10
Dolní Lukavice 145
Dolní Lukavice 176
Dolní Lukavice 27
Dolní Lukavice 191
Dolní Lukavice 130
Snopoušovy 25
Dolní Lukavice 139
Snopoušovy 32
Lišice 47
Krasavce 25

87 let
81 let
85 let
85 let
75 let
70 let
85 let
60 let
60 let
70 let
70 let
87 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
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