Dolní Lukavice byla na nohou,
poprvé v historii přijeli rodáci
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Dolní Lukavice - Poprvé ve
své historii se v sobotu v Dolní
Lukavici na jižním Plzeňsku sešlí tamní rodáci. Představitelé
obce pozvali kolem pěti set rodáků, z nichž nakonec na sraz
dorazilo zhruba tři sta, téměř
ze všech koutů České republiky. Nejvzdálenějšf lukavická rodačka - Marie Menick, přijela
až z Holandska, nejstarší byla
Marie Pytlíková, která na sraz
dorazila ve svých dvaaosmdesáti letech. "Na nápad uspoiádat poprvé v historii

obce sraz

rodáků ptišia členka zastupitelstva Václava Klepsová. I když
jsme se obávali, zda to stihneme
zorganizovat ieště letos, nakonec to vyšlo. Děkujeme všem,
kteti se na akci podueu. Bylo
to celkem náročné, n
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[alt, pokračovalo kuliumi
vystoupeni tukavickvch dětt a beseda mezi rodáky. Po obědě byla nejen pro rodáky otevřena
základtii škola, ve které měli
lidé možnost pobesedovat s pedagogy a prohlédnout si staré
školni kroniky, na obecnitri úřadu byly k nahlédmu! staré
obecni dokumenty z devatenáctého a z prvni poloviny dvacátého stoleti. Vzácné dokumenty
bylo možno sptuiit také v klubovně na návsi. Tam byla instalována výstava obecnicli kronik, výstava sbirky dolnoluka-

vickycl: pohlednic, expozice dokumeruúrriicti fotografii a výstava prací mladých lukauickjích talentů v podobě fotografii
a kreseb, " dodal starosta. V ha-

sičské zbrojnici pak byla k viděn! hasičská výzbroj a požární
kronika, v sokolovně fotografie
a kronika tělo výchovné jednoty
Sokol a lukavických žen. "Otevřena byla také mateřská školka a mlýn pana Turka, " dodal

Opálko. Na setkání rodáků nechyběla ani mše svatá v místním kostele svatého Petra a Pavla.

Na tři sta rodáků dorazilo v sobotu na sraz do Dolní Lukavlce.
bylo dojemné,

senlořl

měli pořád o čem povídat.
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