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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do druhé poloviny prvního roku volebního období. Dovolte tedy,
abych Vás seznámil s tím, co ještě chce do konce letošního roku zastupitelstvo obce
realizovat.
Nejdůležitější a zároveň nejnáročnější bude zpracování závěrečného vyhodnocení II.
etapy výstavby kanalizace v DL a předložení poskytovateli dotace. Pokud bude
vyhodnocení bez problému uznáno, bude obci uvolněno zadržovaných 10 %
z poskytnuté dotace, což činí asi 1,4 mil. Kč. V opačném případě budeme celou
dotaci vracet i s pokutami. Ze strany OÚ je vše připraveno, hodně jsme se této akci
věnovali, vše závisí na připojenosti občanů DL na kanalizaci! Obdobné je to u
plynofikace, i tam nás čeká řešení, už za rok. Opětovně na Vás apeluji a žádám Vás
o zvážení možnosti se připojit k odběru plynu alespoň sporákem. Zastupitelstvo
zvažuje možnost poskytnutí výhodných půjček z fondu rozvoje bydlení výhradně na
realizaci domovního rozvodu plynu.
Velkou radost jsme měli ze získání mimořádné dotace půl mil. Kč na opravu
havarijního stavu střechy na budově ZŚ. Po provedeném veřejném výběrovém řízení
bude vyměněna krytina a klempířské prvky na menší budově školy, opraveny ploché
střechy na přístavbě, zbourány komíny na velké budově a opravena zde střecha
z nejhoršího, vše do konce srpna.
V září budou opraveny střechy na dalším majetku obce: kapličce a prodejně
v Lišicích, na kulturácích ve Snopoušovech a v Krasavcích, údržba na MŠ.
V průběhu července byla vypsána další výběrová řízení na dodavatele akcí:
- výsadba stromořadí od hřbitova do Drbné
- zdravotní a bezpečnostní prořez veřejné zeleně
- na zpracování projektové dokumentace pro zamýšlenou kompletní
rekonstrukci MŠ
Péči o veřejnou zeleň se budeme věnovat na podzim, získali jsme dostatek
finančních prostředků po podání žádosti o dotace, pro velké sucho jsme zatím
odložili zalesnění bývalého pískového lomu u Snopoušov (zde nebyli s dotací
úspěšní).
Dozvučení se dočká veřejný rozhlas ve všech obcích, posuzujeme nejvýhodnější
nabídky, veřejné osvětlení je opravováno a doplňováno průběžně.
Chceme se pustit do neodkladných zemních prací, např. vyčištění strouhy pro

1

dešťovou kanalizaci v DL od pivovaru do řeky, potoka v Lišicích od návsi k řece,
opravu kanalizačních vpustí atd.
Připravuje se zakoupení a instalace nové autobusové čekárny do DL, stávající po opravě
chceme osadit v blízkosti křižovatky u Snopoušov. Zde již jednáme o koupi pozemku a
vyřizují se potřebná povolení.
Podařilo se nám pronajmout budovu bývalé prodejny v Lišicích, prozatím však jen pro
provozování hostince. Nájemcem je paní Gabriela Mráčková z rodiny Milotů z HL.
Neúspěšná snaha zprovoznit prodejnu nás velmi mrzí o to víc, neboť i tomu jsme se
hodně věnovali.
Připravujeme rovněž 15. ročník Haydnových hudebních slavností ve spolupráci
s Českou společností J. Haydna. Zastupitelstvo rozhodlo podpořit konání tohoto
hudebního festivalu i v dalších letech, neboť za 15 let konání si vydobyl značné renomé
a to nejen v našem regionu.
Na hřbitově se připravuje likvidace opuštěných hrobů po marném pátrání po jejich
majitelích, dalším majitelům neupravených a pozvolna se rozpadajících náhrobků jsou
zasílány dle příslušné legislativy výzvy k provedení oprav. Po vyčerpání všech možností
a po uplynutí lhůty bude i zde přistoupeno k jejich odstranění, většinou bohužel na
náklady obce. Proto nás překvapil postoj zastupitelstva Horní Lukavice, které opět
zamítlo naši žádost o finanční příspěvek na údržbu a provoz hřbitova.
Tolik jen stručný výčet toho nejpodstatnějšího z naší činnosti, přeji Vám krásné léto a
hezkou dovolenou, kterou si nyní dopřávám i já.
Vítězslav Opálko, starosta obce

Zprávy OÚ
Na základě veřejného výběrového řízení se stala novou pracovnicí OÚ paní Mirka
Štychová z Přeštic. Představí se Vám na příštím veřejném zasedání zastupitelstva. Po
zapracování nahradí dlouholetou pracovnici OÚ paní Milušku Kastnerovou, která se
chystá odejít do důchodu. Přejme jí, aby si ho dlouho a šťastně užívala.
Skartace na OÚ
Náročná a pečlivá skartace písemností v souladu se zákonem o archivnictví proběhla
v červnu na OÚ. Byl jsem příjemně překvapen nálezem cenných písemností a projektů
na rozvoj obce DL z 30. let min. století, které budeme vhodným způsobem publikovat.
Část materiálů včetně kronik bude uložena v oblastním archivu v Blovicích, část na MÚ
v Přešticích, zbytek se bude likvidovat. Tím se nám uvolnily prostory k archivaci
projektů z investiční činnosti, ke kterým je nutno poměrně často se vracet při
rekonstrukcích a údržbě.
Kroniky
Bohužel ani při skartaci se nenašla kronika Dolní Lukavice z doby pro roce 1945.
Žádám Vás tímto, kdo by o ní měl nějaké informace, aby je sdělil na OÚ.
Současně vyzývám občany ze všech obcí, kteří by se za honorář chtěli věnovat psaní
kroniky, aby se obrátili na místostarostku obce nebo přímo na mne. Jde o neocenitelnou
pomoc dalšim generacím, která se nám bohužel nedaří naplňovat.
starosta
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13. – 22. 9. 2007 – XV. HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
ČTVRTEK, 13. 9.
19.30 hod. PLZEŇ, Měšťanská beseda
Úvodní koncert laureátů Mezinárodní
smetanovské klavírní soutěže
Jana Tůmová a Olena Ivanenko (UKR) –
pianoforte
Frederyk Chopin, Joseph Haydn, Franz Lizst,
Vitěslav Novák, Maurice Ravel
***
PÁTEK, 14. 9.
17.00 hod. DOLNÍ LUKAVICE, kostel sv.
Petra a Pavla
Slavnostní zahájení
Orchestr Konzervatoře Plzeň – dir. Jiří Štrunc
Dominika Hošková – violoncello
Joseph Haydn, Johann Michael Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart
***
SOBOTA, 15. 9.
10.30 hod. NEBÍLOVY, zámek
Petra Matějová – hammerklavier & Václav
Luks – invenčni roh
Joseph Haydn
***
19.00 hod. SPÁLENÉ POŘÍČÍ, zámek
Rebeka Rusó – viola da gamba &
Sebastian Wienand – hammerklavier
J. S. Bach, M. Chiesa, L. A. Koželuh, G. P.
Telemann
***
NEDĚLE, 16. 9.
10.30 hod. PŘÍCHOVICE, zámek
CAMESINA QUARTET (D) – smyčcový
kvartet
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart,
Jan Ladislav Dussek
***
17.00 hod. PŘEŠTICE,
kostel Nanebevzetí P. Marie
AVE MUSICA – zpěv a instrumentální trio
Hudba na rakousko-německých dvorech
Habsburků

PONDĚLÍ, 17.9
18.00 hod. DOBŘANY, kostel sv. Mikuláše
ENSEMBLE INÉGAL – zpěv a instrumentální
trio
Gottfried Finger, Henry Purcell
***
ÚTERÝ, 18. 9.
18.00 hod. NEZDICE, kostel sv. Prokopa
Michal Novenko – varhany
P. W. de Crudenz,
***
STŘEDA, 19. 9.
18.00 hod. BLOVICE – HRADIŠTĚ zámek
– kaple sv. Ondřeje
Markéta Cukrová – mezzosoprán, Monika
Knoblochová – hammerklavier
C.P.E. Bach,
***
ČTVRTEK, 20. 9.
18.00 hod. STARÝ PLZENEC,
kostel Nanebevzetí P. Marie
Julie Braná a Martin Rezek – flétny, Jan
Krejča – theorba
A. Cheron, F. Couperin, J. M. Hotteterre, M.
Marais, J-C. Naudot, S de Murcia,
R de Visée, G. P. Telemann
***
PÁTEK, 21. 9.
18.00 hod. CHOTĚŠOV, klášter
ANTIQUARIUS CONSORT – string quintet
Anonym,
***
SOBOTA, 23. 9.
14.00 hod. ŘENČE, kostel sv. Cyrila a Metoděje
HOFMUSICI – zpěv a instrumentální kvartet
Antonio Caldara, Johann Joseph Fux, Georg
Reutter, Gregor Joseph Werner
***
17.00 hod. LUŽANY, zámek, kaple
Sylvia Georgieva – cembalo
Joseph Haydn, Leopold Koželuh, Franz Schubert
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U S N E S E N Í č. 4
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice
konaného
dne 28. června 2007 v Dolní Lukavici

Zastupitelstvo obce:
1) Bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) zprávu starosty o činnosti OÚ a obce v mezidobí veř. zasedání
c) zprávu ředitelky školy o průběhu šk. roku 2006/2007 včetně personálních změn
d) informaci místostarostky o systému sociálních služeb
e) ukončení smlouvy s pí. Kasíkovou k 30. 6. 2007
f) zprávu o správě hřbitova
g) dopis Josefa Černého (Lišice 29) o erozi na p.p.č. 2045 v Lišicích
h) informaci FÚ o přeregulaci daní (z nemovitosti)
i) petici občanů na situaci v základní a mateřské škole
2) Schvaluje:
a) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
+ chyby zjištěné při přezkoumání hospodaření byly odstraněny v účetnictví v roce 2007
ve spolupráci s auditorem paní Pechovou a ing. Vičarem, evidence majetku byla
narovnána, méně významné rozdíly z předešlých účetních období na účtech 314, 321,
343 byly opraveny
+ obec zpracuje směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole a řídících kontrol,
termín 09/2007
+ aktualizuje vnitřní směrnice k evidenci majetku, směrnice určující postup v účetnictví obce, organizace oběhu účetních dokladů, termín 09/2007
b) změnu rozpočtu č.1/2007
c) zařazení území obce do zájmového území MAS AKTIVIOS
a) záměr prodeje části pozemku p. č. 1101 v kú Lišice
b) záměr prodeje části pozemku p. č. 800 a 151/1 v kú Krasavce
c) KS, manželé MUDr. Jaroslav a Irena Novákovi Plzeň – Zábělská 1147/29, cena
70Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
g) KS, Luboš a Štěpánka Hodanovi, Loudů čp. 846, 334 41 Dobřany, p.p. - č. 1101/2 o
výměře 623 m2 v kú Lišice, za cenu 70Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
h) KS části pozemku p. č. 760/6 manž. Radovým, D. Lukavice 194, cena 70 Kč/m2
+ náklady spojené se zaměřením a prodejem
i) prodloužení NS p. Balaškovi, byt v čp. 142 v Dolní Lukavici o 1 rok
j) záměr koupit cca 20m2 pozemku p. č. 92 v kú Snopoušovy k výstavbě čekárny
k) záměr pronajmout pozemek p. č. 476/3 a 807/4 v kú Krasavce
l) přijetí získaných dotací od KÚ PK:
500.000,- Kč na odstranění havarijního stavu střechy ZŠ
20.000,- Kč na výsadbu stromořadí hřbitov – Drbná
50.000,- Kč na zdravotní a bezpečnostní řez lip na veřejném prostranství
m) zakoupení softwaru MISYS na digitalizaci katastrálních map obce
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n) příspěvek SDH Snopoušovy ve výši 10.000,-Kč
o) příspěvek Českému svazu ochránců přírody Sp. Poříčí ve výši 1000,-Kč
p) ukončení členství obce v Mikroregionu Přešticko k 31. 12. 2007 s tím, že obec
Dolní Lukavice požádá o statut přidružené obec s hlasem poradním v Mikroregionu
Přešticko

3) Ukládá:
a) předsedkyni finančního výboru
provést kontrolu nápravu účetnictví dle
zprávy nezávislého auditora - do 31. 8. 2007
b) ing. Netrvalovi dokončit reklamační
řízení na povrchy po plynofikaci na
pozemcích v majetku obce – do 31. 8. 2007

*

*

*

*

*

NABÍDKA
Na Obecním úřadě je k prodeji
publikace o ochotnických
divadelnících na Přešticku, za
100,- Kč. Je tam mj. také článek
o ochotnících v D. Lukavici
s archivními fotografiemi
*

*

*

*

*

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Vycházka do přírody
V pondělí 25. 6. se žáci
prvního a druhého ročníku
vydali do okolí naší školy.
Zatímco
starší
žáci
obdivovali krásy Prahy, my
jsme se šli podívat do
nedaleké přírodní rezervace
Zlín. Děti byly rozděleny do
pěti skupin a celé dopoledne
plnily úkoly, které byly
zaměřeny na poskytování
první pomoci. Dále si děti
vyzkoušely, jak se zachovají při nebezpečných situacích, které ohrožují lidské
životy. Nezapomněli jsme ani na zásady rozdělávání a hašení ohně a při té
příležitosti jsme si opekli pár špekáčků.
Mgr. Lucie Cvrčková
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Zahradní slavnost č. 3
V úterý 26. 6. bylo podle množství aut parkujících před školou hned jasné, že se něco
děje. Že by schůzky rodičů? Kdepak. Stejně jako každý rok jsme se sešli k oslavě konce
školního roku, která, jak je již z názvu celé akce patrné, má probíhat především na školní
zahradě. Stejně jako loni nám počasí moc nepřálo, a tak jsme stihli jen "fáboračku"
(stopovačku po fáborkách), kde děti spolu s rodiči plnily řadu obtížných úkolů. Za odměnu
si pak všichni mohli upéct vuřty a hady z chlebového těsta.
Kvůli dešti nám začal oheň uhasínat, a tak jsme se přesunuli do tělocvičny. Za křiku dětí
a reprobeden jsme odehráli spoustu her (kterých se účastnili i rodiče). Milým překvapením
bylo nádherné vystoupení břišní
tanečnice Mgr. Lenky Weinerové,
která zasvětila do svého umění i naše
děti. Večer byl završen diskotékou
(rádi bychom poděkovali panu
Kučerovi za ozvučení). Unaveni
ladnými pohyby se první děti
sesunuly do spacáků ve svých
třídách a za zvuků kytary a zpěvu
těch méně unavených v klidu usnuly.
Trvalo však ještě dlouho, než se nám
podařilo uspat celou školu.
Ing. Josef Cvrček

Trochu statistiky ze školy
V letošním školním roce nás opouštějí tito žáci 5. ročníku:
Janda Kamil, Knedlhans Pavel, Šperlová Anna, Vokáč Stanislav, Zahradník Jakub.
Přejeme jim v Přešticích mnoho úspěchů!
Do 1. ročníku v září nastoupí 9 dětí:
Fait Lukáš, Kastnerová Nikola, Lanzová Jarmila, Mach Michal, Maňour Tomáš,
Nový Filip, Svejkovská Vendula, Štychová Iveta, Vrba Aleš.
Do 3. ročníku naší školy přestupuje Radka Süssová z Přeštic.
Výčet svědčí o tom, že počet žáků se zvyšuje.
KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise obce pořádá zájezd na folklorní festival Mrákovská hyjta.
Zájezd se uskuteční 11. srpna. Ještě je několik volných míst. Zájemci se mohou
závazně přihlásit na tel. č. 725 042 531 u pí Kaslové do konce července. Výše
příspěvku na dopravu je, tak jako loni, 50Kč.
Další akcí, kterou pořádá kulturní komise obce je zájezd na výstavu květin a
zahradních doplňků do Čimelic. Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 23. 8. I zde je
ještě několik volných míst. Pokud máte zájem, můžete se závazně přihlásit na výše
uvedeném tel. č. do 10. srpna. Předpokládaná výše příspěvku na dopravu 70 – 80 Kč.
Bc. Jindřiška Kaslová místostarostka
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Program výstavy v Čimelicích
Místo konání:
1. Výstava květin – Areál Zámecké zahrady v Čimelicích
Otevřeno: čtvrtek 9–18, pátek-neděle 8-18
2. Výstava ochrany přírody – Zámek Čimelice 3. Výstava drobného zvířectva, jarmark a
posezení s hudbou – areál u školy v Čimelicích
Připraveno je pro Vás:
• aranžované živé květy
• velký sortiment balkónových květin
• jiřiny, lilie, růže, gladioly
• letničky, trvalky
• léčivé rostliny, koření
• bonsaje, kaktusy, sukulenty
• suché květy

•
•
•
•
•

pokojové rostliny
okrasné dřeviny
zahradnické potřeby, odborná
literatura
zahradní keramika, proutěné
doplňky
malá zahradní mechanizace

Bohatý stánkový prodej!
Doprovodný program v zámku a v areálu školy.
*

*

*

*

*

Modelářský letecký den
Konal se v neděli 27. května se ve Snopoušovech. Tuto akci s místními hasiči domluvili manželé Volechovi, jejichž přátelé jsou
modeláři ze Sekce Plzeň západ. Začátek byl
stanoven na 13:30, ale o půl jedné začalo
tak pršet, že nebylo jisté, zda-li se akce
vůbec uskuteční. Počasí se nakonec
umoudřilo a letecká šou mohla propuknout.
K vidění byly nejen modely akrobatických
letadel a stíhačů, ale také modely aut.
Modeláři divákům předvedli několik
leteckých soubojů. Děti byly asi nejvíce
foto A. Volechová
nadšené z modelu letadla, ze kterého se za letu sypaly bonbony.
Velice zajímavou výstavku do Snopoušov přivezl pan Václav Jindra z Dolní Lukavice.
Ze své sbírky předvedl část svých modelů vojenských letadel. Pro diváky si připravil
obrazový materiál o pilotech z 2. svět. války a poskytl zájemcům informace o bitvě o
Anglii. Závěrem nezbývá než dodat, že toto odpoledne věnované letadlům navštívilo téměř
70 diváků.
Bc. J. Kaslová
*
*
*
Ráda bych se zmínila o výtvarném zaměření akcí, které místní hasiči pořádají pro děti.
Na Sletu čarodějnic účastníci kreslili čarodějnice a kouzelníky, zdobili šnečí ulity, vyráběli
papírovou čarodějnici s parádním koštětem.
Letošní Den dětí byl, po výtvarné stránce, o práci s keramickou hlínou a téměř na všech
akcích děti kreslí. Škoda jen, že tyto výtvory nejsou lépe zdokumentovány. Myslím, že by
nebylo od věci zamyslet se nad možností uspořádat v budoucnu výstavku těchto, jistě
zajímavých, prací.
Bc. J. Kaslová
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Fichtl slet
Dne 16. 6. se uskutečnil ve Snopoušovech již III.
Fichtl slet. Každým rokem přibývá příznivců
tohoto srazu a letos jsme již překročili 100
zúčastněných strojů různých kubatur. Kolem 15
hodiny se rozburácely motory a následovala již
tradiční spanilá jízda malebným okolím. Po
návratu jsme se občerstvili a program pokračoval
soutěžemi. Bohužel stejně jako loni nám ani letos
počasí moc nepřálo. Účastníci ale ukázali, že je

jen tak něco nezaskočí a přečkali nepříznivé
počasí. Skákalo se přes fichtla, házelo holínkou
do dálky, zatloukaly se hřebíky na čas. Na závěr
přijel starosta obce, aby předal ceny vítězům.
Následovala taneční zábava v místním KD. Již
nyní se těšíme na příští ročník této akce a věříme,
že počet účastníků bude ještě vyšší. Akci
pořádali SDH Snopoušovy a dobrovolníci
z okolí.
Michal Komorous

Den hudby 21. června v D. Lukavici – Lukaváček a hosté ze ZUŠ z Přeštic

Pozvánka na kulturu v srpnu a září
25. srpna se ve Snopoušovech uskuteční již
tradiční „Putování za pohádkovými
bytostmi“. Start je od 13 do 15:15 hodin
v autobusové čekárně na návsi. Občerstvení
v cíli zajištěno.
1. září se v D. Lukavici koná III. ročník
hasičské soutěže o „Pohár starosty obce“

1. září „Pochod za krásami
Lukavicka“
Start v autobusové čekárně v 8:30 – 9:30.
Cíl je na hřišti v Dolní Lukavici, kde je také
zajištěno občerstvení. Je připravena trasa
cca 15 km dlouhá.

Statistika pohybu a počtu obyvatel obce k 30. 6. 2007
Narození
M Ž C

Zemřelí
M Ž C

Přistěhovaní
M Ž C

D. Lukavice

-

3

3

4

3

7

2

3

5

1

1

2

501

Lišice

2

-

-

- -

-

2

-

2

-

1

1

163

90

76

166

Snopoušovy

-

-

-

- 1

1

1

2

3

2

1

3

77

34

42

76

Krasavce

-

-

-

-

3

2

5

-

1

1

70

37

37

74

Celkem

2 3

7 15

3

4

7

811

397 419

816

5

4 4

8

8

8

Odstěhovaní
M Ž C

Celkem
k 31.12.06

M

31.12.2006
Ž
C

236 264

500

V prvém pololetí roku 2007
se narodily tyto děti:
Hrádková Štěp.
Rejtharová Nela
Rejtharová Julie

D. Lukavice 213
D. Lukavice 68
D. Lukavice 68

Peklo Marek
Štich Adam

Lišice 1
Lišice 34

zemřeli:
Dvořáková Magdal. Dolní Lukavice 143 86 let
Pechar Jiří D. Lukavice 149
60 let
Medková Anna Dolní Lukavice 111 89 let
Rejthar Vladislav Dolní Lukavice 68 50 let

Křížek František
Mašek Václav
Brožová Libuše
Pachová Růžena

Dolní Lukavice 19 70 let
Dolní Lukavice 43 78 let
Dolní Lukavice 124 77 let
Snopoušovy 7
86 let

Společenská kronika
Jubilea červenec - srpen 2007
V měsíci červenci oslaví významná životní výročí tito občané
Průchová Anna
Turek František

Dolní Lukavice 95
Dolní Lukavice 107

94 let
80 let

V srpnu je oslaví
Herejková Anna
Hrubý Václav
Šiling Karel
Trhlíková Anna
Valeš Jaroslav

Dolní Lukavice 59
Lišice 78
Dolní Lukavice 170
Lišice 76
Dolní Lukavice 81

80 let
81 let
90 let
60 let
89 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.

V srpnu si můžeme připomenout i výročí osobnosti někdy neprávem
opomíjených, vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému umění,
divadlu, hudbě, vědě, sportu a mnoha dalším oblastem života
MOŠNA Jindřich (* 1. 8. 1837 Karlín, + 6. 5. 1911 Praha) – český herec
JAROŠ Otakar (* 1. 8. 1912 Louny, + 8. 3. 1943 Sokolovo) - československý důstojník, účastník
protinacistického odboje
LAMAČ Karel (* 27. 1. 1897 Praha, + 2. 8. 1952 Hamburk, SRN) - český filmový režisér,
scenárista, herec a podnikatel
TOMÁŠEK František (* 30. 6. 1899 Studénka, + 4. 8. 1992 Praha) - český římskokatolický teolog
a duchovní, arcibiskup pražský (1977)
ČELAKOVSKÝ Fr. Ladislav (* 7. 3. 1799 Strakonice, + 5. 8. 1852 Praha) - český básník a vědec
CHARVÁT Josef (* 6. 8. 1897 Praha, + 31. 1. 1984 tamtéž) - český lékař-internista
KLUDSKÝ Karel (* 17. 12. 1864, + 8. 8. 1927 Jirkov) - český artista a majitel cirkusu
MINÁČ Vladimír (* 10. 8. 1922 Klenovec, + 25. 10. 1996) - slovenský prozaik
PÁRAL Vladimír (* 10. 8. 1932 Praha) - český prozaik - Soukromá vichřice, Milenci a vrazi
STROUPEŽNICKÝ Ladislav (* 6. 1. 1850 Cerhonice, + 11. 8. 1892 Praha) - český dramatik
Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, a především Naši furianti,
ČERVENÝ Jiří (* 14. 8. 1887 Hradec Králové, + 6. 5. 1962 Praha) - český skladatel, textař,
kabaretiér, spisovatel a dramatik – Červená sedma
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VACEK Karel (* 21. 3. 1902 Liberec, + 18. 8. 1982 Praha) - český hudebník – Cikánka, Čtyři páry
bílejch koní, Štěstí na rozcestí, Lesácká, atd.
FAJTL František (* 20. 8. 1912 Donín u Loun, + 4.10.2006) - československý letec,účastník
protinacistického odboje (generálku. 1990 )
VOSKA Václav (* 21. 10. 1918 Praha, + 20. 8. 1982 Valašské Meziříčí) - český herec
SATINSKÝ Julius (* 20. 8. 2002 Bratislava, + 29.12.2002) slovenský herec a spisovatel
KOPECKÝ Miloš (* 22. 8. 1922 Praha, + 16. 2. 1996 tamtéž) - český herec
SVITÁČEK Vladimír, (* 17.2.1921 Střelice u Brna, + 23. 8. 2002) český režisér a scenárista
(Kinoautomat, Hovory H)
SMOČEK Ladislav (* 24. 8. 1932 Praha) - český režisér a dramatik
KOMÁREK Vladimír (* 10. 8. 1928 Hořensko, , +24.8.2002) – čs. malíř, grafik a ilustrátor
KŘIČKA Jaroslav (* 27. 8. 1882 Kelč, + 23. 1. 1969 Praha) - český skladatel, pedagog a dirigent
– Bábinčin maršovský valčík
DUDEK Jaroslav (* 17. 1. 1932 Turnov, + 31. 8. 2000 Praha) - český divadelní a televizní režisér
(Tři chlapi v chalupě, Nemocnice na kraji města, Žena za pultem, Taková normální rodinka).

*

*

*

*

*

OSN, UNESCO a další Evropské a světové organizace vyhlašují podle svého zaměření
různé mezinárodní a světové dny. V následujícím období jsou to například:

6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
Den Hirošimy – výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu 1945
9. 8. Mezinárodní den původních obyvatel světa
rozhodnutí bylo přijato v prosinci 1994 Valným shromážděním OSN
12. 8. Mezinárodní den mládeže
23. 8. Světový den připomenutí obchodování s otroky a jeho zrušení
Před deseti lety……
Česká republika – podle meteorologické předpovědi z pátku 4. července 1997 se měla Českem
přehnat vydatná letní bouřka s kroupami. Meteorologové předpovídali vydatnější deště i na další dny,
v neděli mělo podle nich srážek ubývat.
"Podle prvních modelů jsme něco tušili už týden předtím, ale původně to ukazovalo na Čechy.
Situace, která vydatné srážky přinesla, není tak výjimečná a opakuje se jednou za deset i méně let. Ale
tentokrát to výjimečné opravdu bylo," řekl tehdy ČTK meteorolog Vladimír Vondráček.

Průběh povodně:
5. července – Na severní Moravě a ve Slezsku začaly vydatné deště.
6. července – Zaplavena většina silnic v okresech na severu Moravy. Třetí stupeň vyhlášen na Bečvě
u Valašského Meziříčí, na Jesenicku a na Bruntálsku..
7. července – Záplavy si vyžádaly prvních pět obětí. . U Suchdolu nad Odrou na Novojičínsku na
podemleté trati vykolejil mezinárodní rychlík Sobieski jedoucí z Vídně do Varšavy, více než 60 lidí
zraněno.
8. července – Obec Troubky na Přerovsku v noci zalila voda a v několika hodinách nechala v
troskách 150 domů. Na Bruntálsku zaplaveno přes 70 procent obcí, na Jesenicku desítky měst a obcí .
Většina moravských a některé východočeské železniční tratě vyřazeny z provozu.
9. července – Povodňová vlna zaplavila Kroměřížsko, v centru Olomouce se rozlila Morava, voda
protrhla hráz u Hradce Králové, v Ostravě stoupla hladina Ostravice a ohrozila hutní podniky
Vítkovice a Nová huť.
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10. července – Povodeň už postihla 23 okresů. Na dolním toku Moravy voda zasáhla Kroměříž, Zlín
a Uherské Hradiště. Na severu Moravy a ve východních Čechách se lidé začali vracet do domů
plných bahna.
11. července – Morava zaplavila Uherské Hradiště a Otrokovice. Před vodou evakuováno už přes 25
000 lidí.
12. července – Morava zaplavila další část Uherského Hradiště a zdejší nemocnice evakuována.
Velká zátopová vlna se vylila před Veselím nad Moravou.
13. července – Morava vystoupila z břehů ve Veselí nad Moravou a zatopila Mor. Písek.
14. července – Voda se přiblížila k Hodonínu, ze kterého muselo odejít několik tisíc lidí.
15. července – Záplavová vlna začala po deseti dnech ztrácet na síle.
Povodně v červenci 1997, které zasáhly 1/3 našeho území, zavinily smrt 49 lidí. Postiženo bylo 536
obcí, 29 000 domů bylo zatopeno, 2979 rodinných domů a bytů bylo zničeno, 1429 strhnuto. 66
mostů bylo zničeno, 1217 km žel. Tratí poškozeno. 100 tis. zcela nebo dočasně vyřazených tel.
stanic. Materiální škody za více než 63 miliard korun a na dlouhou dobu ochromily život v
postižených oblastech. Uhynulo mj. také přes 300 tisíc zvířat.

TROUBKY- obec na
soutoku Bečvy
s Moravou se staly
mementem povodně.
z r. 1997. Zahynulo
zde devět obyvatel a
zničena byla polovina
domů.
Škody dosáhly na 700
mil. Kč

Před pěti lety ……
Počasí v západních Čechách bylo 6. /7. 8. 1997 pod vlivem brázdy nízkého tlaku zasahující
k nám z Balkánu, ve vyšších hladinách pak tlakové níže přesouvající se přes Bavorsko nad
Balkán. Vzestupné pohyby v tlakové níži a přísun vlhkého vzduchu ze Středomoří byly příčinou
vydatných trvalých srážek s bouřkami. K večeru 7. 8. postoupilo nad Plzeňsko pásmo
intenzivních srážek od východu

Množství srážek pro jednotlivé vlny: I (6 – 8), II (11 – 12)
den
6. /7. 8. 97
7. /8. 8.
11. /12. 8.

Plzeňsko
30 mm
50 – 80
40 – 70

Šumava
60 mm
60
90 - 130

Již. Čechy
50 – 100 mm
50 – 100
40 – 90

Bavorsko
50 – 100 mm
50
40

V neděli 11. 8. postupovala z Balkánu k severu frontální vlna spojená s tlakovou níží výraznější
srážky přišly do regionu k večeru, nejvydatnější byly zaznamenány ráno 12. 8. V noci z 12. na
13. 8. srážky postupně ustávaly.
Těmito stručnými slovy popsali meteorologové povětrnostní situaci která byla příčinou vzniku
povodně jaká neměla v Čechách pamětníka.
Jak probíhala u nás? Již ta první, která probíhala 8. – 9. srpna byla o něco větší, než bývají normálně
2x za rok. Byly hlášeny i záplavy na řece Úslavě – nejvíc v Koterově a Bolevci. Sotva opadla, začalo
v neděli večer znovu pršet. Vytrvalý, celonoční déšť se již do půdy nasycené z předchozích dnů již
nestačil vsáknout a voda prvně zahrozila v pondělí ráno v Lišicích, kde v potoce od Hradčan zanesla
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ústí zatrubnění a rozlila se po návsi. Mezitím se rozlila řeka, na které byl v 6. h ráno vyhlášen I. st.
povodňového nebezpečí. Protože voda rychle dále stoupala, byl v 8 h vyhašen II. stupeň a v 10 h III.
st. Starosta vyhlásil pohotovost pro členy SDH. Déšť stále nepřestával a před polednem začal
Krasavský potok zaplavovat cestu a domy za řekou, kde na ochranu zhotovili hráz. Před 11. h byli
obyvatelé v zátopové oblasti vyzváni, aby se připravili na možnost opuštění budov. Výzva k evakuaci
a přemístění do školy byla vydána po 18. h, kdy také vyhlásil předseda vlády pro území Prahy,
Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje nouzový stav. Byla uzavřena silnice
do Krasavec. Asi v 198 h začala u bažantnice přetékat voda přes hráz do rybníka a po půlhodině již
přetékala voda hráz na severní straně rybníka. Ve 20,30 byl v D. Lukavici vyhlášen nouzový stav. Od
22. h opouštěli první obyvatelé zatopené domy, poslední pak s potížemi kolem půlnoci. Úterý 18. 8.
již přestávalo pršet. Déle trvající zatopení se projevilo na statice budov a některé začaly povolovat. Po
poledni začala voda opadat a občas vysvitlo i slunce. Ve středu byl pokles již takový, že se první
obyvatelé mohli začít vracet do svých domů
a začít zjišťovat a odstraňovat škody. Další
dny se naplno rozeběhly úklidové práce za
pomoci těžké mechanizace, vojáků, hasičů z
Letin, Zdemyslic a z Veliké Vsi u
Chomutova.
Jaké byly škody? Podle předběžných odhadů
na Dolnolukavicka 9,100 mil. Kč, V PK
3,846 miliard Kč. Voda napáchala škody ve
255 obcí PK a zdemolováno bylo 58 domů
(u nás 4). V celém PK nedošlo k žádnému
úmrtí. Na okamžitou pomoc zaplaveným
vyhlásila obec peněžitou sbírku. Vybralo se
114 893 Kč, které byly rozděleny mezi 13
pč.. Na pomoc při odstraňování škod po
povodních založila obec povodňové konto,
na které přispěli obce, společenské organizace a podniky i jednotlivci částkou 1 087 290 Kč, které
byly použity na úhradu nákladů při likvidaci povod. škod a opravě komunikací – celk. náklady byly
1 789 790 Kč. Dále byly poškozeným občanům vyplaceny st. dotace ve výši 1 600 tis. Kč.

Připravil J. Netrval
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