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Vážení spoluobčané,

na základě vašich rozhodnutí mám tu vzácnou příležitost již potřetí vás oslovit na konci
volebního období prostřednictvím speciálního vydání našeho časopisu Hlasatel. Tuto, mohu
snad napsat, již tradici jsme zavedli v zastupitelstvu obce v roce 2006 na konci prvního
volebního období, ve kterém jsem byl starostou obce.
Domnívám se, že je dobře pro voliče
i zvolené zastupitele připomenout
si, co se ve volebním období událo,
co se podařilo a co naopak ne.
Nekladu si za cíl polemizovat zde
nad tím, co bylo špatné či dobré,
držím se pořekadla, že „po bitvě je
každý generál.“ Jde o jakousi formu
složení účtu voličům prostým
výčtem realizovaných akcí. Osobně
to vnímám i tak, že v životě lidském
je dobře se občas zastavit, vydechnout a ohlédnout se zpátky na to,
co po nás zůstalo.
Mám při psaní u ruky Hlasatel ze
srpna 2014, vydaný k příležitosti
setkání rodáků z DL, a možná
trochu neskromně sám pro sebe
konstatuji, že toho, co bylo uděláno, není zrovna málo. Jsem si však
vědom, že vždy se dá udělat ještě
o něco více, málokdo pracuje na
hranici svých možností. Leckdy
však chybí čas, rozmělňovaný ve
snaze vyhovět všem občanům
v řešení jejich podnětů, tužeb či
stížností, mnohdy zase zkušenosti,
neboť i po 12 letech ve funkci
starosty jsem občas postaven před
řešení úkolů, se kterými jsem se
dosud nesetkal.

Stejně jako před 4 roky musím konstatovat, že ne všem zastupitelům vydržela jejich aktivita až do konce volebního období. Ti, kteří se nezúčastňovali pravidelně jednání zastupitelstva a neměli tak dostatek aktuálních
informací, nemohli ani fundovaně reagovat na podněty občanů. Nedostatek komunikace pak byl příčinou zbytečných nedorozumění. Kde chyběla
aktivita zastupitelů, nahradila ji práce již zavedeného týmu pracovníků
obecního úřadu M&M (Mirka Štychová a Michal Böhm), který již vešel do
povědomí obyvatel. Občané vědí, že když nezastihnou na úřadu mě nebo
místostarostu, vyřídí jejich potřeby právě oni v rámci svých kompetencí.
Zbývající záležitosti pak předají mně. Někteří lidé si však neuvědomují, že
tento tým není ten, kdo o jednotlivých akcích či výši poplatků rozhoduje,
ani nevydává vyhlášky a nařízení obce. To vše je v kompetenci zastupitelstva obce. Přesto se v převážné většině lamentace snesou na jejich hlavu,
neboť jsou právě při ruce.
Jsem rád, že mohu říci, že většina
zastupitelů však byla aktivní. Na
veřejných zasedáních jsme byli vždy
usnášeníschopní. Největší oporou mně
byl jednoznačně místostarosta pan
Jaroslav Šilhánek. Moje rozhodnutí
vyzvat ho ke spolupráci se ukázalo
jako jedno z nejlepších. Byl bych rád,
kdyby se mohlo totéž konstatovat Jaroslav Šilhánek a Vítězslav Opálko
u nově oslovených kandidátů do
zastupitelstva, jimiž jsou Tomáš Hrubý z Lišic, Marcel Fischer z Krasavec,
Ing. Tomáš Harviš z Dolní Lukavice a Mgr. Jindřiška Kaslová ze Snopoušov.
Pan Šilhánek se po seznámení s problematikou a organizační strukturou
do své funkce rychle zapracoval. Bez velkých řečí a častých telefonátů
sám poznal, co je kdy třeba zajistit. Splněním mého přání, aby se věnoval
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zejména organizaci práce manuálních pracovníků obce
a staral se o techniku (sekačky, auta, stříkačky apod.),
mi umožnil klidněji se věnovat dalším potřebným
činnostem a jednáním. Ve své činnosti zúročil
svoje zkušenosti mechanizátora, znalosti pozemků
i kontakty na pracovníky Lukreny. Přirozenou
autoritou si brzy získal respekt zaměstnanců i občanů
a dokázal mne kdykoliv zastoupit. K jeho rozhodnutí
nepokračovat v činnosti zastupitele jistě přispěly
i víkendové, někdy i noční „návštěvy“ spoluobčanů.
Svoje rozhodnutí nezměnil ani na mé naléhání,
nepodlehl ani prosbám mých kolegů. Respektujeme
jeho rozhodnutí a děkujeme mu za množství kvalitně
odvedené práce.

Pominu-li lidský faktor, další nejdůležitější oblastí
jsou finance. Je velmi příjemné, že mohu na konci
volebního období konstatovat, že naše obec nemá
po mnoha letech žádné dluhy, úvěry ani jiné závazky,
žádný majetek obce není zastaven a disponujeme
finančními prostředky ve výši 10,7 milionu Kč. Zde je
nutno říci, že obec nestrádá, naopak je majetek obce
nadále udržován a provádí se jeho potřebná obnova.
V potřebné výši bylo financováno školství, kultura
v obci i další oblasti. Podle stanovených kritérií byly
vypláceny příspěvky na činnost sportovcům i hasičům. Snažili jsme se uvolňovat finanční prostředky
rovnoměrně do všech našich čtyř obcí tak, aby obyvatelé žádné z nich neměli pocit, že jsou diskriminováni.
V zájmu přispět ke zlepšování životního prostředí
v obci jsme v letošním roce dokonce zavedli možnost
vyplácení finančních příspěvků na pořízení domácích
čistíren odpadních vod a na výměnu kotlů (podle
stanovených pravidel). Oblastí a lokalit, kam by bylo
možné směrovat výdaje, má naše obec jistě stále dost.
Přesto naší snahou zůstává s penězi obce hospodařit
rozumně, nerozmělňovat zbytečně výdaje podle přání
jednotlivců, ale uspořit je pro větší připravované akce.
Pokud se i nadále chceme ucházet o dotační tituly,

musíme mít prostředky na jejich dofinancování, neboť
žádná dotace není poskytována ve výši 100 %. Většinu
dotovaných akcí si navíc musí žadatel předfinancovat
a teprve po jejich realizaci a prokázání splnění všech
předepsaných kritérií jsou dotační prostředky uvolněny na účet žadatele. Tak tomu bylo i při všech etapách
postupné rekonstrukce mateřské školy.
Do počátku volebního období jsme vstupovali
s tímto finančním stavem:
Období

Finance

Úvěry

říjen 2010

4 986 726,62

1 400 000

konec roku 2010

2 997 016,89

žádné

konec roku 2013

6 892 009,47

žádné

10 709 113,60

žádné

31. 8. 2014

Počet pronajímaných bytů se rozšířil ze 3 na 4.

Z množství uskutečněných akcí v hodnoceném volebním období 2010 - 2014 považuji za nejvýznamnější
postupnou rekonstrukci budovy mateřské školy. Projekt na kompletní rekonstrukci byl zpracováván již
v roce 2007. Žádost o dotaci
Naposledy
na zateplení pláště budovy
realizovaná fáze
a výměnu oken a dveří jsme
zateplení přinese
podávali třikrát. Pokaždé
energetické úspory v jiné podobě, podle vypsání
na provoz a vytápění dotačního titulu Státním
ve výši 42 %.
fondem pro životní prostředí.
Také okolí MŠ prošlo v letošním roce rekonstrukcí.
Všechny nevyhovující herní prvky byly odstraněny,
nerovná plocha zahrady byla srovnána ornicí a byl
založen nový trávník. Samotný prostor pro dětské
hřiště byl nově oplocen. Asi poslední větší akcí
letošního roku je osazení nových herních prvků
v hodnotě cca 300.000 Kč, které se uskutečnilo koncem
září. Objednaná dodávka přišla v pravý čas. Jen několik
dnů před tím musely být z dětského hřiště před ZŠ

Dotační akce realizované v Mateřské škole Dolní Lukavice

Rozšíření sociálního zařízení
celkové výdaje 		
767.416 Kč
dotace z SZIF 		
528.579 Kč
z programu Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a služby
			rok 2010

2

Výměna rozvodů vody a 1. etapa
rekonstrukce kuchyně
celkové výdaje		
803.409 Kč
dotace			
600.000 Kč
z programu Podpora obnovy
rozvoje venkova
			rok 2011
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Zateplení budovy
celkové výdaje
4.397.248 Kč
dotace		
2.777.608 Kč
z Operačního programu životního
prostředí. Vypočtená energetická
úspora za 5 let:
1.205.000 Kč
			rok 2013
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Nové herní prvky a nový trávník
financováno z rozpočtu obce částkou 300.000 Kč

rok 2014

odstraněny stěžejní herní prvky - houpačka a hrad,
jejichž stav byl havarijní. Nové zastupitelstvo dostane
do vínku zajistit náhradu, neboť hřiště, postavené
v roce 2006, stále získává na oblibě.

Prioritou zastupitelstva byla obnova a rozvoj
občanské vybavenosti. V hodnoceném období se
zúročila výstavba sítí technické infrastruktury v obci
z předešlých let. Díky existenci kanalizace, plynovodu
a vodovodu vzrostl zájem o pozemky a o výstavbu
rodinných domů. V Dolní Lukavici vznikají tři nové
lokality, na kterých bude celkem 38 stavebních parcel.
Individuální výstavba se rozvíjí i v dalších částech
obce. Počet obyvatel vzrostl z 856 na 906. Průměrný
věk obyvatel klesá, stěhují se sem mladí lidé. S tím
souvisí další - milá, ale pro mne nelehká - povinnost
starosty, kterou jsem měl čest splnit v naší obci opět
po několika desítkách let, a to v závěru volebního
období. O uzavření sňatku požádaly zdejší obecní úřad
krátce po sobě dva mladé páry. 30. 8. jsem oddal na
zahradě u jejich nového rodinného domku v Dolní
Lukavici Lenku Stuchlovou a Roberta Hajšmana
a 13. 9. v dolnolukavickém zámku Evu Klepsovou
a Radka Horu.

Poděkování jistě právem náleží všem
zastupitelům, spolupracovníkům,
zaměstnancům obce i ostatním občanům,
kteří se podíleli na intenzivním rozvoji obce.
starosta
Vítězslav Opálko
místostarosta
Jaroslav Šilhánek
Mgr. Eva Horová (Klepsová)
Milan Kučera

Marek Maňour
Josef Netrval

Ing. Pavel Netrval

Miroslav Rotenborn

zaměstnanci

Karel Šebesta

Stanislav Vokáč
Michal Böhm

Mirka Štychová

pracovníci zaměstnaní obcí dočasně z projektu
Evropského sociálního fondu cestou Ministerstva
práce a sociálních věcí
Oksana Dubská
Josef Pinker
Karel Diviš

Zdeněk Sigmund

Blanka Vokáčová
Hedvika Babková

Veronika Burešová
Eva Budková

Mimořádné číslo pro období 2010 - 2014 | 30. 9. 2014 | Hlasatel |

3

www.dolni-lukavice.cz

V září jsme zaznamenali ještě jeden úspěch. Z rukou radního Plzeňského
kraje Ing. Štekla a zástupce společnosti Eko-kom jsem převzal ocenění za
10. nejlepší místo z více než 500 obcí Plzeňského kraje v třídění odpadů.
Zásluhu na tom mají všichni, kdo odpady třídí. Do ukazatelů soutěže je
zahrnut i sběr separovaných odpadů pořádaný ZŠ, a sběr železa pořádaný
hasiči, pokud dodají na OÚ doklad.

Jak šel čas ... v letech 2010 - 2014
2010

»» opravy místních komunikací
v Lišicích

»» vydána kniha Ing. Jaroslava Kasla
„Dolnolukavické a jiné povídky“
»» zahájena I. etapa oprava MŠ
- rekonstrukce soc. zařízení,
úprava topení, nákup nábytku

2011

»» osazena rekonstruovaná socha sv. Petra
v Dolní Lukavici - nemovitá kulturní
památka
»» dokončena akce „Úpravy odpočinkových zákoutí“ - u této sochy a kolem KD
v Krasavcích
»» pokračování v úpravách hřbitova

»» dokončení I. etapy veřejného osvětlení
v Dolní Lukavici
»» doplnění herních prvků na dětském
hřišti před ZŠ

»» zakoupena nová technika pro
SDH Dolní Lukavice

»» zpracován projekt k územnímu
řízení na obytnou zónu Dolní
Lukavice - Sever

»» projekt pro územní řízení na rekonstrukci komunikace III.třídy
a výstavbu chodníků v DL

»» vydání publikace „Putování za lukavickými světci“ v souvislosti se stejnojmenným turistickým pochodem po nově
opravených sochách

»» rekonstrukce MŠ - rozvody vody, obnova
a modernizace vybavení školní kuchyně
(zakoupení konvektomatu, myčky, nerezové vybavení)
»» nový krov a střecha na budově čp. 142
v DL a nová fasáda, dotace Plzeňského
kraje 290.000 Kč

»» získány dotace na ekologické
projekty: 50.000 Kč odkanalizování Lišic k územnímu řízení;
50.000 Kč rekonstrukce ČOV ke
stavebnímu povolení

»» proběhlo setkání rodáků z Lišic
4

»» poprvé byla vánočně osvětlena stará
lípa před kostelem, světla jsou zde umístěna celoročně
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záchrana a obnova 9 prvků
drobné lidové architektury
včetně parkových úprav
a nasvětlení, dokončeno
v roce 2010

2012
»» 20 let od prvních Haydnových
hudebních slavností
»» vydání brožury ke 125. výročí
založení SDH v Dolní Lukavici

»» zakoupení pozemků pro volnočasové aktivity v Lišicích
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»» získání územního rozhodnutí
na projekt rekonstrukce komunikací III. třídy v DL a výstavbu
chodníků

»» zpracováno zadání změn územního plánu č. 1 a 2
»» obnova vodoteče v k.ú. Lišice
pod Hradčany

2013

»» získána dotace, provedeno
zateplení budovy MŠ, výměna
oken, dveří a střešní krytiny

»» iniciována oprava komína bývalého pivovaru, investor Ferdinand Veverka
»» 20 let vydávání časopisu Hlasatel
- vydáno speciální číslo + reedice
1. čísla
»» rekonstrukce prodejny čp. 142
v Dolní Lukavici na byt,
nabídnutý k pronájmu

»» oprava místní komunikace ze
Snopoušov do Krasavec, hradila
obec 343.000 Kč

»» zakoupení pozemků pod hřištěm
ve Snopoušovech

»» oprava soch sv. Jana Nepomuckého před kostelem včetně osvětlení a na mostě přes řeku Úhlavu,
nemovité kulturní památky
»» částečně nové veřejné osvětlení
v Dolní Lukavici

»» zajištění pomoci při červnové
povodni, realizace obnovy poškozené infrastruktury, získání
finanční dotace, nákup materiálu
na protipovodňové opatření
»» výstavba inženýrských sítí
a komunikace v obytné zóně
Dolní Lukavice - Sever pro
17 rodinných domů

»» nové veřejné osvětlení v Lišicích

»» rekonstrukce veřejného osvětlení
v Krasavcích
»» získání stavebního povolení na
splaškovou kanalizaci v Lišicích,
zpracována projektová
dokumentace pro přípojky

vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ, které slouží škole a veřejnosti

dokončené úpravy školní zahrady, zakoupené herní prvky, nový altán, chodník, vrata
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»» opravy atrakcí na dětském hřišti
před základní školou a doplněny
nové herní prvky
»» zpracována studie na využití
prostor pro volnočasové aktivity
v Lišicích
»» vydána publikace k oslavám
200. výročí ZŠ Dolní Lukavice
a 10 let Lukaváčku

»» iniciována studie protipovodňových opatření u Povodí Vltavy
»» iniciována oprava nemovité kulturní památky - pivovar v DL po
propadnutí střech

2014

»» dokončeny změny územního
plánu č. 1 a 2

»» zakoupena nová profesionální
sekačka Husqvarna

ornice, založen nový trávník,
vybudován nový chodník

»» obec uvolnila 300.000 Kč pro
nové vybavení dětského hřiště
v mateřské škole

»» zpracován projekt pro územní
souhlas na realizaci areálu pro
volnočasové aktivity v Lišicích

»» provedena výměna oken a dveří
v obecních budovách - klubovna,
byty čp. 142, objekt chovatelů,
KD Krasavce, KD Snopoušovy
»» vyplaceno 200.500 Kč občanům
jako příspěvek na výstavbu
domácí ČOV
»» zpracování žádostí občanům
o dotaci na výměnu kotlů

»» vydání knihy „Jak se žilo v Dolní
Lukavici“, autor Mgr. Eva Horová
(Klepsová)

»» odvedení dešťových vod mimo
Snopoušovy novým příkopem
v poli pod Hajskem

»» zpracován projekt pro stavební
povolení na rekonstrukci komunikací a výstavbu chodníků v DL

»» započato s úpravami nebytových
prostor pro nové umístění pošty
v DL čp. 142

»» proběhly stavební úpravy hasičské zbrojnice v DL - nová fasáda,
podlaha v části budovy, nátěry,
rekonstrukce verandy, vymalování, nová okna a dveře

»» zhotovena studie na rekonstrukci budovy OÚ, čp. 134 DL
»» nová střecha na prodejně
v Lišicích

»» zakoupena další technika pro
SDH DL, zajištěna GO oprava
stříkačky PS 12

»» vydání knihy „Dolnolukavické
a jiné povídky“ rozšířené vydání,
autor Ing. Jaroslav Kasl
»» vydání brožury Procházka za
lukavickými světci, pro rodáky
mimořádné číslo Hlasatele

»» docíleno dokončení studie protipovodňových úprav v DL u ČVUT
Praha cestou Povodí Vltavy

»» v ulici ke hřbitovu se vybudovala
dešťová kanalizace
»» ve spodní části školní zahrady je
postaven nový plot a vrata
»» projekt na odvodnění a úpravu
krajnice a chodníku před ZŠ

»» v areálu MŠ je nové oplocení,
odstraněny staré herní prvky,
srovnána pláň zahrady, dovezena
6

»» zorganizování II. setkání rodáků
v Dolní Lukavici
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»» organizace cyklistického závodu
pro děti v seriálu Talent-cup
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Úprava okolí sochy sv. Petra

Obnova sochy sv. Petra

Okolí KD v Krasavcích před úpravami

Po úpravách „Odpočinkové zákoutí pro všechny generace“

Výměna krovu na budově obce čp. 142 v Dolní Lukavici

Budova čp. 142 se dvěma obecními byty

Výměna propustku u Snopoušov

Oprava povrchu místní komunikace Krasavce - Snopoušovy
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Povodeň červen 2013 - Dolní Lukavice

SDH Dolní Lukavice při ochraně majetku občanů

Povodeň červen 2013 - Snopoušovy

Povodeň červen 2013 - diskuse se starostou Přeštic

Obnova příkopů

Čištění vodotečí

Červen 2013 - škody po přívalových deštích

Povodeň červen 2013
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Nová sekačka Husqvarna

Ochrana Snopoušov před přívalovými dešti

Nové oplocení v MŠ

Hrad na dětském hřišti dosloužil

Dohodli jsme plošné opravy silnic

Nová střecha na prodejně v Lišicích

Nový chodník v MŠ
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Výročí 200. let ZŠ

100. narozeniny paní Anny Průchové

Turistický pochod - u lípy na Barborce

Mgr. Voleníková a Mgr. Bako - členové Haydnovy společnosti

XX. ročník Haydnových hudebních slavností (2012)

Setkání lukavických rodáků - výstava dokumentů v klubovně

Setkání lukavických rodáků (9. 8. 2014)

10
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Ohlédnutí za činností kulturní komise
ve volebním období 2010 - 2014

Ve volebním období 2010 - 2014 kulturní komise obce Dolní Lukavice pro občany obcí Dolnolukavicka
připravila mnohé akce. Pokračovali jsme v těch tradičních, a rovněž jsme připravili něco nového, co by
mohlo přilákat i někoho dalšího.
»» Podařilo se nám zorganizovat divadlo pod širým nebem - pozvali jsme
kbelské ochotníky, aby nám zahráli před lukavickým zámkem (Na
správné adrese, r. 2012; Dědeček, aneb musíme tam všichni, r. 2014),
potřetí kbelští účinkovali v sále kulturního domu ve Snopoušovech
(Proutník pod pantoflem, r. 2013) a počtvrté u nás vystoupili ochotníci
ze spolku Úhlavan (Zítra to roztočíme, drahoušku!, r. 2014).

Každoročně jsme pořádali:
Dětský maškarní karneval
Setkání důchodců
Vítání občánků

Turistickou procházku
Zájezd do divadla

Zájezd na zámek/hrad/výstavu
Den hudby

Velikonoční zastaveníčko

Rozsvěcování vánočního stromu
Masopust (letos již devátý)

Pokaždé se tato představení těšila z velké účasti místních i občanů
z okolních obcí.

»» Nově jsme v loňském roce poprvé uspořádali Oslavy sv. Huberta, oslavy
myslivosti a lovu. Po Hubertově jízdě, kterou připravil jezdecký oddíl
paní Polákové se všichni přemístili do klubovny, kde byla připravena
výstava obrazů a předmětů s mysliveckou tématikou. Všichni přítomní
mohli ochutnat kančí guláš.
»» Další novinkou v tomto volebním období bylo uspořádání dětského divadla v březnu 2014 v kulturním
domě ve Snopoušovech, kde vystoupil divadelní spolek Jezírko z Plzně se hrou O statečné princezně.

»» V roce 2012 páter Pavel Vodička posvětil tři nově
opravené památky (sv. Petr, sv. Pavel v Dolní Lukavici
a sv. Jan Nepomucký v Krasavcích) a kulturní komise
k této příležitosti ještě předtím v květnu připravila
Procházku za lukavickými světci.
»» Oslavili jsme jubilejní 20. ročník Haydnových hudebních slavností a 20 let od vydávání časopisu Hlasatel.
»» V prosinci 2012 jsme poprvé v čase adventu rozsvítili
starou lípu před kostelem v Dolní Lukavici.
»» V říjnu jsme oslavili 200 let školy v Dolní Lukavici
a 10 let hudebního souboru Lukaváček.

»» Ukázka starých automobilů (vyrobených do roku
1948) před zámkem v Dolní Lukavici 16. srpna 2014.

»» V srpnu 2014 se nám podařilo uspořádat II. setkání
rodáků z Dolní Lukavice po deseti letech, kterého se
zúčastnilo kolem 300 osob.
Velké díky patří všem, kteří se na kultuře podílí.
Děkujeme za letitou spolupráci paní učitelce
Mgr. Nadě Květoňové, která s dětmi pravidelně
zajišťuje vystoupení při vítání občánků, setkání
důchodců a vítání adventu.

Za kulturní komisi Mgr. Eva Horová (Klepsová)
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Představení kandidátů pro volby
do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014

Za Sdružení nezávislých kandidátů Dolnolukavicka kandidují:
Vítězslav Opálko

Josef Netrval

56 let, vdovec, 2 dospělé děti, dosavadní starosta
obce od roku 2002, původním povoláním
dispečer Policie ČR. Kandidát na místo starosty
obce. Bydlí v Dolní Lukavici.

76 let, vdovec, v důchodu. Zastupitelem obce je nepřetržitě
od roku 1990. Své zkušenosti hodlá uplatnit jako člen kontrolního výboru a šéfredaktor časopisu DOLNOLUKAVICKÝ
HLASATEL. Bydlí v Dolní Lukavici.

42 let, svobodná, učitelka odborných předmětů,
t.č. bez zaměstnání. Pro dobrou znalost obce, časovou flexibilitu a zkušenosti z dřívější činnosti
v zastupitelstvu vybrána jako možná kandidátka
na pozici místostarostky. Bydlí ve Snopoušovech.

38 let, ženatý, 2 děti, vedoucí ve výrobním provozu Škoda
Transportation. V zastupitelstvu chce pracovat v oblasti
životního prostředí, kontrolovat výskyt autovraků a starat
se o rozvoj zázemí pro využití volného času dětí a mládeže.
Bydlí v Krasavcích od 2010,
Všichni kandidáti
kde si postavili s manželkou
nový domek na pozemku
se shodli na tom, že
pod rybníkem („u Hebrů“).
jejich činnost se bude

Mgr. Jindřiška Kaslová

Mgr. Eva Klepsová, provdaná Horová

31 let, lektorka anglického jazyka, dosavadní
předsedkyně kulturní komise a členka redakční
rady. V zastupitelstvu by chtěla nadále pracovat
v oblasti kultury a věnovat se i historii obce.
Bydlí v Dolní Lukavici.
Marek Maňour

43 let, ženatý, 2 děti, zaměstnám ve firmě AB
elektro na vedoucí pozici. Pracoval v zastupitelstvu jako člen kontrolního výboru, měl na starosti hospodaření s energiemi v obci. Této oblasti by
se chtěl věnovat i nadále. Bydlí ve Snopoušovech.
Ing. Pavel Netrval

41 let, ženatý, 2 děti, ekonom v soukromém
sektoru. V zastupitelstvu pracuje od roku
2002, v posledním období jako předseda finančního výboru. Zastupuje obec v místní akční
skupině Aktivios. Chtěl by se i nadále věnovat
rozvoji regionu a územnímu plánování. Bydlí
v Dolní Lukavici.

Marcel Fischer

Ing. Tomáš Harviš

odvíjet dle skutečné
potřeby obce a nebude
spočívat jen v plnění
úkolů, které jim budou
oficiálně svěřeny.

36 let, svobodný, vývojový
pracovník v oboru bazénové technologie a živnostník
v oboru elektrotechniky.
Rád by se věnoval životnímu prostředí a novým technologiím, které by pomohly rozvoji obce. V Dolní Lukavici bydlí od
roku 2012. Společně s přítelkyní vychovávají dceru Elisabeth
a opravují domek čp. 110, kde dříve bydleli Medkovi.
Tomáš Hrubý

37 let, ženatý, 2 děti, farmář. V zastupitelstvu se podle
vlastních slov bude snažit hlavně o nalezení rozumných
řešení daných problémů. Bydlí v Lišicích, kde si postavil
farmu.

Komise bychom chtěli doplnit o členy z řad
občanů, kteří o práci v jednotlivých
odvětvích budou mít zájem.

Na kandidátce jsou tentokrát zastoupeny všechny obce správního obvodu
Budeme dbát na to, aby se činnost zastupitelstva promítla rovnoměrně do všech částí obce.
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