1. Křížek v Dolní Lukavici na rozcestí „U Pána Krista“
Malý křížek na mohutném válcovém 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 domů. V těchto místech je za
asistence dolnolukavického faráře překládali
a vykropovali. Potomci zemřelé zde na památku nechali postavit tento křížek.
V minulosti byl vandaly povalen a poškozen.
Sloup byl vyzvednut v červnu 2008 péčí obce.
K obnovení památky a úpravě okolí došlo
v roce 2009.
Je s podivem, že na tak frekventovaném
místě byly nové keře opakovaně odcizeny.

GPS N 49° 36.035‘, E 13° 19.542‘

původní stav

2. Křížek „u Macháčků“ v Lišicích
Nachází se ve svahu nad rybníkem. Křížek zde byl pravděpodobně
vystavěn jako vzpomínka na muže, který zde tragicky zahynul – na
křížku je letopočet 1868.
Při jeho obnově byly opětovně vysazeny dvě lípy. Ze svahu bylo
odstraněno křoví, povrchová kanalizace zakopána.
Svah byl stabilizován palisádami a výsadbou
půdopokryvných keřů. Při odstraňování pařezů
po původních lípách byl nalezen úlomek,
který chyběl na původním litinovém kříži,
nyní uložen v depozitu OÚ.
Z lavičky je krásný výhled na rybník a Úhlavu.

GPS N 49° 36.821‘, E 13° 21.512‘

původní stav

3. Křížek „u Dvořáků“ v Lišicích
Dobře zachovalý křížek „u Dvořáků“ se nachází na
konci lišické návsi. Kronikář Macháček (Kronika
obce Lišice) ve svých záznamech zmiňuje, že
zde údajně došlo k pohřbu nebožtíka hlavou
ke kříži, a proto zde byl postaven křížek.
Při jeho údržbě bylo současně upraveno i okolí
a doplněna zeleň.

GPS: N 49° 36.921‘, E 13° 21.172‘

původní stav

4. Sv. Jan Nepomucký — Krasavce
Socha se sv. Janem Nepomuckým se nachází v Krasavcích před
kapličkou na návsi. Pochází z roku 1867, materiálem byl pískovec.
Jedná se o výdusek (kopii), zhotovenou
v roce 2009 MgA. Václavem Štochlem
z Třemošné. Restaurovaný originál
sochy je v depozitu obce. Kolem
kaple byly provedeny parkové úpravy
a osvětlení.
Nejslavnější socha sv. Jana Nepomuckého je na Karlově mostě. Byl také
častým námětem svatých obrázků
a sošek, které si lidé kupovali na poutích jako památku a k ochraně svých
domovů.

GPS: N 49° 35.914‘, E 13° 22.114‘

původní stav

Další kulturní památkou v obci
je Zámecká kaple zasvěcená
sv. Janu Nepomuckému

zrekonstruovaný originál

5. Křížek u Zlína
Vlevo od cesty mezi Krasavcemi
a Snopoušovy, v blízkosti přírodní
rezervace Zlín, najdete pod vzrostlou
lípou nenápadný křížek na žulovém
podstavci. Podle vyprávění pamětníků z Krasavec jej sem umístil
Tomáš Tančouz z Krasavec
čp. 26 jako poděkování za šťastný
návrat z bojů
v I. světové válce.
Původně stál tento křížek
poblíž Tyrolu (Stropčic), kde
byl odstraněn při rozšiřování
cesty. S přepravou kravským potahem pomáhal panu Tančouzovi
Pavel Vacek z čp. 4, který ke křížku
vysadil dvě lípy. Pod jednou z nich
mají být v lahvi zakopány dobové
dokumenty. Kříž s Ježíšem byl od
té doby několikrát poškozen, naposledy jej nahradil pan Emil Sika
z čp. 26 v roce 2003.
Také tato památka byla péčí obce
opravena, křížek pozlacen. Na místo
uhynulé lípy vpravo byla vysazena
nová a v její blízkosti umístěna
lavička k odpočinku i rozjímání pocestným. K hezkému dojmu z tohoto
místa přispívají i vysazené květiny
a okrasné keře.
původní stav

GPS: N 49° 36.284‘, E 13° 22.186‘

6. Sv. Jan Nepomucký – Lišice
Sv. Jana Nepomuckého (1340-93) poznáme na první pohled: kněz
v rochetě a biretem s pěti hvězdami kolem hlavy, držící v náručí
krucifix a případně palmu. Ta je
symbolem vítězství, pět hvězd zase
připomíná legendu, podle níž našli
rybáři ve Vltavě jeho mrtvé tělo.
Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových a pět liter slova TACUI (mlčel
jsem), které společně s prstem před
ústy připomíná zachování zpovědního tajemství. Sv. Jan Nepomucký
se stal typickým barokním světcem,
často tesaným z kamene nebo vyřezávaným ze dřeva.
Socha tohoto světce se nachází u lišického
mlýna. Socha byla vyrobena z pískovce.
V současnosti je volnou rekonstrukcí,
která však respektuje dochovaný originál a svým charakterem je přizpůsobena tak, aby nepůsobila rušivě
a aby dojem ze sochařského díla
byl celistvý. Původně u sochy
byla ještě deska s nápisem
„Věnováno Petrem Uzlem
a rodinou Škrábkovou“,
která je ztracenou součástí
díla. Po této desce nám na
architektuře pod sochou
zbyl jen prázdný otvor.
V okolí sochy jsou rozmístěny lavičky.
GPS: N 49° 36.689‘, E 13° 21.646‘

7. Boží muka v Dolní Lukavici
Nemovitá kulturní památka Boží muka se
v Dolní Lukavici nachází před kostelem
sv. Petra a Pavla a pochází z doby baroka. K. Hostaš a F. Vaněk v knize
Soupis památek historických
a uměleckých v Království
Českém z roku 1907 uvádějí: „Na návsi sloup jónský
na širokém renesančním
podstavci, nad hlavicí sloupu kaplička, v ní soška Krista
zbičovaného..“ Na jihovýchodní straně sloupu se
nachází nápis: LETA PANE |
1741 × NAKLA | DEM ADAMA | HAWRANKA | KE CTI
ACH | WALE BO | ZI POSTA
| WENO GEST (Léta páně
1741 nákladem Adama
Havránka ke ctia chvále boží postaveno
jest). Původně boží muka stávala na
jiném místě v obci, neboť kolem kostela
se nacházel hřbitov.
Také tato památka byla opravena v roce
2009 včetně obnovy nápisu. Zároveň byl
revitalizován celý prostor kolem kostela,
kde vznikl parčík s příjemným posezením.
Boží muka i kostel jsou osvětlovány.
GPS:N 49° 36.123‘, E 13° 20.752‘
původní stav

8. Křížek „U sv. Vojtěcha“
Při hlavní silnici z Přeštic do Horní Lukavice stávala asi v půli cesty na
levé straně socha sv. Vojtěcha.
K jejímu vzniku se váže zajímavá pověst, kterou
zaznamenal pravděpodobně západočeský písmák
V. J. Mašek. Před dávnými léty, asi v druhé polovině
16. století, se tudy vracel Adam Lukavský z Hrádku,
majitel lukavického panství, se synem Václavem.
Tehdy hluboký les v krajině sahal až k dnešní silnici
a přibližně v místech, kde se dnes nachází kříž (dříve
socha) byl Adam Lukavský s družinou přepaden.
Útočníka sice odrazili, ale Václav byl zasažen
mečem do hlavy a po převozu do lukavické
tvrze zemřel. Největší překvapení bylo,
když zjistili, že útočníkem byl Strachboj
Nebílovský z Drahobuze, švagr Adama
Lukavského z Hrádku. Strachboj se také
ze svého zranění neuzdravil. Rytíř Adam
Lukavský z Hrádku dal na místě, kde byl
zabit jeho syn Václav, postavit sochu
sv. Vojtěcha.

Při obnovení památky byly v jejím
okolí provedeny parkové úpravy.
Odumírající lípy byly nahrazeny dvěma javory, pod kterými je lavička.
GPS: N 49° 35.598‘, E 13° 19.647‘
původní stav

9. Svatý Pavel
Apoštol Pavel, hebrejsky Šaul (Saul), česky také
Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických
postav. O jeho osudech vypráví Nový zákon. Je
řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních
dvanáct nepatřil. Jeho zásluhou se křesťanství
začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým
náboženstvím. Proto je často považován za
faktického zakladatele křesťanství.
Podle tradice je autorem 14 listů Nového
zákona, z nichž 7 se mu připisuje i dnes. Je
patronem katolického tisku, dělnic, teologů
a duchovních správců, tkalců, chrání proti
ušním nemocem, proti křečím, proti hadímu uštknutí, proti strachu, prosí za déšť
a plodnost polí. Mezi jeho atributy patří
kniha, meč, tři prameny.
Socha sv. Pavla se nachází v nadmořské výšce
357 m.n.m. ve směru na Horní Lukavici. Byla
zhotovena kolem roku 1750 z pískovce. Při

původní stav

obnovení památky bylo vkusně upraveno i její okolí, vysazeny dvě lípy
a instalována lavička. Původně stála socha asi o 200 metrů blíže k Dolní
Lukavici a více v poli. Nyní je na pozemku obce.
GPS: N49° 36.472‘, E13° 20.214‘

10. Svatý Petr
Je patronem papežů, církve, řezníků,
sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků,
kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků,
cihlářů, moštářů, motorkářů, kameníků,
síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků,
kajícníků, zpovídajících se a panen. Petr
je i ochráncem proti krádeži a pomocníkem proti vzteklině, posedlosti, bolesti
nohou. Jeho záštitou je dlouhověkost.
Svátek slaví 29. června společně se
svátkem sv. Pavla. Mezi jeho atributy
patří: dva zkřížené klíče, obrácený kříž
(byl ukřižován hlavou dolů), berla s třemi příčnými břevny (papežská), kniha
(evangelium), kohout (jeho zapření
Krista) a někdy i ryba nebo loď.
Roku 1658 byl na hlavní oltář lukavického kostela umístěn obraz sv. Petra

s děťátkem. Dala jej namalovat paní
Monika, roz. z Valdštejna, provdaná za
Bedřicha Eusebia Kašpara Švihovského,
pána na Příchovicích, Přešticích a Vícově. Současný obraz sv. Petra a Pavla na
hlavním oltáři pochází z let 1728–34 od
neznámého mistra.
Socha sv. Petra se nachází v nadmořské
výšce 370 m.n.m. ve směru z Dolní
Lukavice na Dnešice. Byla zhotovena
kolem roku 1750 z pískovce. K obnovení
památky došlo v lednu 2011.
GPS: N 49° 36.057‘, E 13° 20.214‘

původní stav

11. Sv. Jan Nepomucký před kostelem
Socha sv. Jana Nepomuckého byla
postavena roku 1714 v barokním
slohu z pískovce. V této době ještě
světec nebyl blahoslaven ani kanonizován. Blahoslaven byl v roce
1721 a prohlášen za svatého až
roku 1729. Dle Soupisu historických
a uměleckých památek (Politický
okres přeštický, z r. 1907): „Proti
kostelu dobrá socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1714.“ Dříve socha
stávala předsunutá, v místech
dnešní vozovky, protože v místech,
kde stojí dnes, tekl potok. Zajímavý
je příběh staré lípy, která roste
v blízkosti sochy. Při slavnosti na
počest svatby korunního prince
Rudolfa s belgickou princeznou
Stefanií 10. května 1881 děti z lupůvodní stav
kavické školy zasadily před sochou
sv. Jana Nepomuckého dvě lipky. Socha byla přemístěna z důvodu
výstavby kanalizace někdy v 70. letech 20. století. Zastupitelstvo obce
Dolní Lukavice na začátku roku 2013 začalo na podnět starosty obce
jednat o rekonstrukci této sochy. Cílem bylo
dokončit zdárně započatou rekonstrukci
památek drobné lidové architektury
v obci. Socha byla slavnostně
odhalena u příležitosti zahájení
21. ročníku Haydnových hudebních
slavností v pátek
13. září 2013 a poslední práce na soše proběhly v listopadu 2013.
GPS:N 49° 36.131‘, E 13° 20.726‘

12. Sv. Jan Nepomucký na mostě přes řeku Úhlavu
Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě pochází z roku 1807, je z pískovce, barokní. Byla zde postavena, protože světec je patronem proti
povodním, všech mlynářů, vorařů, lodníků atd. Sochy se převážně stavěly na mostech nebo v místech, kde býval brod. Dolní Lukavice byla
v minulosti často zaplavována. Zmiňuje se o tom písmák V. J. Mašek ve
svých Pamětech: „V roce 1827 byla zase šílená povodeň a šla v Lukavici
přes lávku u sv. Jána Nepomuckého,
netrvala však déle než tři dny…“ Most
přes řeku Úhlavu tehdy nestál, betonový se začal stavět až po druhé světové
válce. Socha se dočkala opravy v roce
2013, byla osazena v září 2013, poslední
úpravy proběhly v listopadu 2013.
GPS:N 49° 36.110‘, E 13° 21.021‘

původní stav

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.

13. Kříž u třech svatých

		

N 49° 36.008‘, E 13° 21.484‘

Když se vydáte cestou z Dolní Lukavice na Krasavce, v mírném kopci
za obcí najdete mezi lipami po levé straně velký dřevěný kříž.

14. Kříž na aleji			

N 49° 36.790‘, E 13° 22.513‘

Vydáte-li se ze Snopoušov k lišickému mlýnu „alejí“, narazíte na
cca 4m vysoký dřevěný kříž, který nahradil kříž, jenž byl vztyčen
v 60-tých letech 20. stol. tesaři tehdejšího JZD a nahradil kříž původní. Dřívější podoba kříže se lišila od vzhledu nynějšího – kříž
byl zakryt půlkulatou plechovou stříškou a byl zde upevněn na
plechu nakreslený ukřižovaný Ježíš Kristus.
Bylo by zajímavé vědět, proč byl takto vysoký
kříž v minulosti vztyčen. Bohužel, to se zjistit
nepodařilo.
Podle jedné pamětnice lidé při cestách do lišického mlýna a Dolní Lukavice k tomuto kříži
nosili květiny a modlili se. Bylo to v dobách,
kdy se snopoušovští na druhý břeh Úhlavy
mohli dostat buď brodem u Snopoušov (několik metrů po proudu od současného mostu)
nebo brodem u lišického mlýna.
Původní stav

15. Kříž mezi Horní Lukavicí a Lišicemi „u křížku“			

N 49° 36.696‘, E 13° 20.691‘

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 Lišic na Horní Lukavici. Tato
polní cesta byla odedávna využívána obyvateli
z H. Lukavice a Hradčan k cestám do kostela
a na hřbitov v Dolní Lukavici, kde byla farnost.
Byla obnovena obcí v r. 2003, v dalších letech
bylo podél ní vysazeno stromořadí.
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 nerozluštitelná hádanka.
Původní stav

16. Křížek u sýpky 4		

N 49° 36.271‘, E 13° 20.523‘

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.

17. U Zeleného kříže 8		

N 49° 35.682‘, E 13° 20.285‘

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 - červený - přibližně v místech,
kde dnes končí objekt elektrické 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.

18. Žulový podstavec s křížem		
Nachází se nad obcí Snopoušovy na
okraji polí, na pozemku p.č. 364/1 v k.ú.
Snopoušovy.
Podstavec byl bez základu,
silně nakloněn, kříž chyběl.
Nový betonový základ
a osazení podstavce provedli
zaměstnanci obce pod vedením
starosty. Zemní práce a vyzdvižení podstavce provedl pan Jiří Peťak. Očištění kamene
a osazení nového kříže zajistil restaurátor
MgA. Václav Štochl.
Rekonstrukci uhradil pan Josef Šimlinger
z Plzně, který má v blízkosti této památky
rekreační dům.

Původní stav

N 49°36.560‘, E 13°23.010‘

Několik slov k obnově památek
Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice se na návrh starosty obce Vítězslava
Opálka dne 26. 6. 2008 usneslo zařadit památky drobné lidové architektury
na celém správním území své obce mezi prvky kulturního dědictví venkova.
To byl první krok, kterým byl zahájen postupný proces rekonstrukce těchto
památek a jejich okolí. Výsledkem je dnes 18 nádherně zrekonstruovaných
památek ve čtyřech katastrálních územích Dolnolukavicka. U některých
jsou nově vysazeny stromy, keře nebo jen květiny, osazeny lavičky, některé
z památek jsou i nasvíceny. Čtyři obnovené prvky jsou nemovitou kulturní
památkou ČR, tam byl postup daleko složitější včetně administrativní části
projektů.
Celý zmíněný proces se uskutečnil postupně v pěti letech na základě čtyř
projektů dotovaných z ministerstva zemědělství, ministerstva kultury ČR
a z fondů EU. Celkově vynaložené náklady přesahují 2,2 mil. Kč. Obec se
podílela částkou 650 000 Kč, časem a energií svých zastupitelů a zaměstnanců.
Je třeba zmínit i dobrovolnou práci občanů a finanční dary paní Zdeňky Tiché
a Josefa Šimlingra.
Realizace obnovy zmíněných památek byla dokončena v září roku 2013.
V pátek 13. září 2013 se v odpoledních hodinách v Dolní Lukavici uskutečnilo
za přítomnosti velkého počtu občanů slavnostní odhalení nově opravené
sochy sv. Jana Nepomuckého. Stalo se tak při příležitosti zahájení XXI. ročníku
Haydnových hudebních slavností. Obec Dolní Lukavice tak po pětiletém úsilí
završila svoji činnost na obnově drobných památek lidové architektury na
svém území realizací projektu „Dokončení záchrany a obnovy prvků drobné
venkovské architektury obcí Dolnolukavicka“ Tento projekt byl schválen
MAS Aktivios k finanční podpoře SZIF v rámci opatření „Realizace místní
rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.“ Akt slavnostního odhalení
zahájil starosta obce pan Vítězslav Opálko, předal slovo autorovi nové sochy
akademickému sochaři panu Václavu Štochlovi a těsně před odhalením něco
o historii prozradila předsedkyně kulturní komise obce Mgr. Eva Klepsová.
Sv. Jan Nepomucký byl oblíbeným patronem hraběte Ferdinanda z Morzinu,
nechal mu zasvětit lukavickou zámeckou kapli, postavit sochu před kostelem
a na mostě přes řeku Úhlavu v Dolní Lukavici. Další ze zrekonstruovaných
soch se nachází u lišického mlýna a v Krasavcích u kapličky. Poslední zmíněná
je kopie, zrekonstruovaný originál je uvnitř kaple. Jeho umístění v exteriéru
by již bylo na úkor životnosti, tím máme vlastně o jednu sochu sv. Jana
Nepomuckého navíc. V roce 2013 uplynulo 620 let od úmrtí tohoto světce
a patrona české země.

Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice usnesením č.8 dne 26. 6. 2008 rozhodlo zařadit
památky drobné lidové architektury na území Obce Dolní Lukavice mezi prvky kulturního dědictví venkova. Sakrální památky uvedené v této brožuře byly Obcí Dolní
Lukavice zrekonstruovány v letech 2009 - 2013 v rámci těchto projektů:

„ZÁCHRANA A OBNOVA PRVKŮ DROBNÉ
VENKOVSKÉ
ARCHITEKTURY
„ZÁCHRANA
A OBNOVA PRVKŮ
DROBNÉ VENKOVSKÉ
ARCHITEKTURY OBCÍ DOLNOLUKAVICKA“
OBCÍ
DOLNOLUKAVICKA“

„ODPOČINKOVÁ ZÁKOUTÍ PRO VŠECHNY GENERACE“
JE ZÁCHRANY
SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU
UNIÍ
„DOKONČENÍ
A OBNOVY PRVKŮ
DROBNÉ
VENKOVSKÉ
ARCHITEKTURY
DOLNOLUKAVICKA“
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
BYLY SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ
v rámci osy IV
LEADER
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO
FONDU
PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR
Programu rozvoje venkova ČR.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Realizace:
		
		
		
Parkové úpravy
projekt:		
realizace:

MgA. Václav Štochl, Třemošná 		
(památky č. 1 - 12)
Václav Procházka, Dolce			
(č.14)
Stavební práce KULE s.r.o., Želčany
(č. 11-13, dlažba u č.10)
zaměstnanci a občané obce Dolní Lukavice

Zuzana Knížková, Zruč
Ing. Martin Mráz, Plzeň

					
Památky (1. - 9.) :		

Výdaje
1.118.600 Kč

Památka sv. Petr (10.):
		
Dotace z Ministerstva kultury
Finanční dar				

250.025 Kč

Odpočinková zákoutí pro všechny generace

382.348 Kč

257.590 Kč

Sochy sv. Jana Nepomuckého (11. a 12.)

488.865 Kč

361.335 Kč

Žulový podstavec s křížem (18.) finanční dar		

Přiznaná dotace
846.000 Kč
82.000 Kč
4.000 Kč

5.000 Kč

Dobové dokumenty s poselstvím dalším generacím, sepsané starostou obce, jsou
uloženy v základech památek č. 4, 8, 9, 10 a ve věžičce kostela sv. Petra a Pavla.

Obec Dolní Lukavice
Dolní Lukavice 134
334 44 Dolní Lukavice
Tel./ fax:
E-mail:		
Web:		

+420 371 120 719
starosta@dolni-lukavice.cz
www.dolni-lukavice.cz

Katastrální výměra:			
1881 ha
Počet obyvatel k 31. 12. 2013		
881
Počet částí:				
4
Dolní Lukavice, Lišice, Snopoušovy, Krasavce
Nadmořská výška			
Souřadnice:				
V obci: 				
					
Ubytování: 		

346 m
N 49° 36.110‘ E 13° 20.659‘
Základní škola 1. - 5. ročník
Mateřská škola

Penzion Haydnův dům, tel. 731 433 616
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