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ROČNÍK XVI

Vážení spoluobčané,
využívám zářijového vydání Hlasatele
k poskytnutí informací o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu během letošního léta. Jak jsme již uvedli v minulém
vydání, podařilo se nám po několikaletém úsilí zajistit 4 mil. dotaci na opravu
budovy ZŠ. Po nezbytném výběrovém
řízení na dodavatele se během prázdnin
uskutečnila podstatná část prací tak, aby
1. září mohli žáci nastoupit do nově
opraveného prostředí.
Při téměř generální opravě budovy školy
byla provedena vodorovná izolace
nosného zdiva proti vlhkosti, okopání
omítek v přízemí do 2 metrů, nahození
omítkami,
vymalování
sanačními
opravených míst a všech učeben,
výměna osvětlení a podlahových krytin
ve třídách, kompletní výměna rozvodů
vody a kanalizace, kompletní rekonstrukce toalet, montáž podtlakového
větrání, výměna všech oken v budově.
Nové střechy se dočkala velká budova,
sousední ji dostala již vloni.
Práce nyní pokračují venkovními
prácemi na fasádě, drenážích, v tělocvičně a družině. Kompletní rekonstrukcí prochází i služební byt školníka.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří
nám pomohli se stěhováním inventáře
školy a zejména s následným úklidem,
který probíhal až do poslední srpnové
neděle.
Poslední úpravou veřejného prostranství
před zrekonstruovaným domem čp. 82
v DL, který nese název Haydnův dům,
byla demontáž
Pokračování na další straně

XVI. HHS – 12. – 20. září 2008
PÁTEK, 12. 9.
17.00 hod. DOLNÍ LUKAVICE, kostel sv. Petra a
Pavla
Orchestr Konzervatoře Plzeň – dirigent Jiří Štrunc,
Jakub Sedláček – housle
21.00 hod. VÍCOV – kostel sv. Ambrože,
Pavla Fendrichová – soprán, Jindřich Macek –
loutna
SOBOTA, 13. 9.
10.30 hod. NEBÍLOVY, zámek
Collegium Marianum, Jan Krejča – sólo loutna,
teorba
18.00 hod. SPÁLENÉ POŘÍČÍ, zámek
Stamicovo kvarteto, J. Vlašánková – violoncello
NEDĚLE, 14. 9.
10.30 hod. PŘÍCHOVICE, zámek
Petra Matějová – hammerklavier, Irena Troupová –
soprán, Jiří Krejčí – klarinet
18.00 hod. PŘEŠTICE, kostel Nanebevzetí P. Marie
Michelle Hradecká – varhany
PONDĚLÍ, 15.9
18.00 hod. DOBŘANY, kostel sv. Mikuláše
AD VOCEM – vokálně instrumentální soubor
ÚTERÝ, 16. 9.
18.00 hod. NEZDICE, kostel sv. Prokopa
Vladimír Richter – tenor, Jan Tuláček – romantická
kytara
STŘEDA, 17. 9.
18.00 hod. BLOVICE – ZÁMEK HRADIŠTĚ –
kaple sv. Ondřeje
AFFETTO – vokální soubor
ČTVRTEK, 18. 9.
18.00 hod. STARÝ PLZENEC – kostel sv. Jana
Křtitele
LA GAMBETTA – soubor viol da gamba
PÁTEK, 19. 9.
18.00 hod. CHOTĚŠOV, klášter
COLLEGIUM MUSICUM BRNO – vokálně
instrumentální soubor
SOBOTA, 20. 9.
14.00 hod. ŘENČE, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Ivana Bilej Brouková – soprán, Jan Krejča – teorba
18.00 hod. LUŽANY, zámek, kaple
Gabriela Eibenová – soprán, Adam Viktora – varhany

stávající autobusové čekárny a montáž nové Ta původní po nutných opravách bude dále
sloužit u snopoušovské křižovatky, kde jsme již vybudovali betonový základ s propustkem.
V červenci byla dokončena rekonstrukce prostor v budově obce v DL čp. 142, kde je teď
obchod se smíšeným zbožím a potravinami.
Během srpna byl vyklizen mnoho let nevyužívaný
kulturní dům v Krasavcích, který jsme nabídli
k pronájmu. Po nezbytných úpravách a opravě střechy
byl kompletně vymalován, vyčištěn a je připraven
k předání. Obec si i nadále ponechává v 1. patře sál,
knihovnu a toaletu.
Na hřbitově jsme osázeli hrob duchovních a provedli
úpravy na hrobě Schonbornů. Od starých náhrobků o
odpadků byl vyklizen prostor u kontejneru. Byla
vyklizena márnice a započalo se s její opravou
okopáním zbytků vnitřních omítek. Rekonstrukce se dočkal podstavec pod křížem
v centrální části hřbitova.

Očištěn a nově vyzlacen byl po pomníku padlých v DL i pomník TGM v Lišicích.
Kromě těchto stavebních činností jsem zajistil zpracování dvou žádostí o dotaci do ROP
EU a jejich podání do 3., srpnové výzvy. Očekáváme, zda se nám podaří zajistit prostředky
na modenizaci vybavení ZŠ a komplexní rekonstrukci MŠ. Nyní zpracováváme žádost o
dotaci na opravu drobné lidové architektury – soch, pomníků, křížků apod.
Současně se připravujeme na veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zvu Vás ve čtvrtek
25. září od 19 hodin do Lišic.
Vítězslav Opálko, starosta obce
*
*
*
*
*

16. ročník Haydnových hudebních slavností
má tři hlavní témata: 330. výročí narození Antonia Vivaldiho (1678–1741), 180. výročí
úmrtí Franze Schuberta (1797–1828) a 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky (1831–1908).
Výročí Antonia Vivaldiho jsou věnovány dva koncerty – zahajovací v Dolní Lukavici a
matiné v Nebílovech. Na zahajovacím koncertě zazní Vivaldiho Čtvero ročních dob.
Tomu, kdo zná tuto skladbu jako koncertními agenturami všeobecně zneužívaný kasovní
“trhák” určený turistům, pod přezdívkou “Čtverky“, může připadat tato volba laciná. Ve
skutečnosti je v tomto případě naprosto legitimní: Antonio Vivaldi Čtvero ročních dob
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dedikoval členu vrchlabské větve rodu Morzinů, který vlastnil také Dolní Lukavici. V
Nebílovech budou provedeny některé ze skladeb, které Vivaldi věnoval Janu Josefu z
Vrtby – bratrovi Františka Václava z Vrtby, jehož manželkou byla dcera stavebníka
nebílovského zámku, Adama Jindřicha ze Steinau.
Výročí Franze Schuberta připomene celkem osm koncertů:
čtyři “Schubertiady”, na kterých bude provedena
skladatelova komorní a písňová tvorba vedle děl jeho
současníků, včetně Josepha Haydna (Spálené Poříčí,
Příchovice, Nezdice, Blovice) a čtyři programy, sestavené ze
světské i duchovní renesanční a barokní vokální hudby
(nokturno na Vícově, koncerty v Dobřanech, Chotěšově a
Řenčích). Festivalové koncerty předvádějí tento repertoár v
celé jeho šíři – od anglické renesance k italskému a
portugalskému baroku, od tvorby křesťanské po židovskou.
Dva festivalové programy jsou čistě instrumentální: varhanní
recitál v Přešticích a koncert ze skladeb pro violy da gamba
J. Sedláček – sólista v D. Lukavici
ve Starém Plzenci.
Závěrečný koncert festivalu v Lužanech bude poctou
Josefu Hlávkovi. Hlávka měl o hudbu vyhrazený zájem –
v roce 1894 byl zvolen prvním předsedou dodnes
existujícího Českého spolku pro komorní hudbu, k jeho
nejoblíbenějším skladatelům patřil Wolfgang Amadeus
Mozart. K Hlávkovým blízkým přátelům patřil Antonín
Dvořák; druhá manželka Josefa Hlávky Zdenka zpívala v
roce 1880 s Annou Dvořákovou skladatelovy Moravské
dvojzpěvy op. 29 na benefičním koncertě ve prospěch
stavby Národního divadla, a jako klavíristka spolu s
Josefem Klimešem poprvé provedli jeho Houslovou
sonátu op. 57. Antonín Dvořák Josefa Hlávku
navštěvoval jak v jeho pražském paláci v Jungmannově
ulici (kde hrával se Zdenkou Hlávkovou čtyřručně na
klavír), tak v Lužanech; V roce 1887 objednal Josef P. Fendrichová a J. Macek vystoupí
na koncertě na Vícově
Hlávka u Antonína Dvořáka pro zasvěcení kaple
lužanského zámku Mši D dur pro sóla, smíšený sbor a varhany, dnes známou jako
“Lužanská”; Zdenka Hlávková a Anna Dvořáková zpívaly při jejím prvním provedení 11.
září 1887. V roce 1890 byla ustavena Česká akademie věd a umění, jejímž prvním
předsedou byl Josef Hlávka. O rok později požádal Antonín Dvořák o udělení výroční ceny
Akademie svému Requiem, op. 89 a Symfonii G dur, op. 88. Roku 1892 se sám stal členem
hodnotící komise; cenu Akademie získal i v roce 1894 za Symfonii e moll, op. 91 “Z
Nového světa”. Při návštěvách v Lužanech vznikla v roce 1897 Dvořákova symfonická
báseň Píseň bohatýrská, op. 111 a roku 1898 část partitury druhého jednání opery Čert a
Káča, op. 112. Lužany byly také místem setkávání Antonína Dvořáka s Jaroslavem
Kvapilem – autorem libreta k opeře Rusalka
M. Freemanová
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Slavnostní odhalení busty Josepha Haydna
se uskuteční v pátek 12. září 2008 v 15:15 h. před penzionem
Haydnův dům v Dolní Lukavici v rámci zahájení 16. ročníku HHS.
Autorem busty je akademický sochař Jaroslav Šindelář.
Rekonstrukcí zchátralého domu čp. 82 na luxusní penzion, kterou
provedla společnost VPÚ DECO Plzeň, a.s., vznikly nové ubytovací
kapacity, potřebné pro rozvoj turistického ruchu na jižním Plzeňsku.

Usnesení č. 8
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 26. června 2008 v Dolní Lukavici

Obecní zastupitelstvo
1) bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) informaci starosty obce o neschválení návrhu znaku a vlajky obce
c) informaci starosty o soudních sporech (paní Štěpánková – byt v MŠ, AP TRUST
pozemky tábor Lišice)
2) schvaluje:
a) volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu
b) program veřejného zasedání
c) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
d) rozpočtový výhled obce na roky 2009–2013
e) půjčky z Fondu rozvoje bydlení, ve výši 50 000,- Kč, těmto občanům:
František Kraus, Lišice 53
Zdeňka Strnádková, Dolní Lukavice 31
Martin Vršecký, Krasavce 35
Jana Veseleňaková, Rabštejnská 1599/53, Plzeň
f) finanční příspěvek těmto organizacím:
Sokol DL ve výši 15 000,-Kč
ZO ČSOP Spálené Poříčí ve výši 1 000,-Kč
g) kupní smlouvu: Houda Ladislav, Plzeňská cesta 17, Plzeň, prodej z majetku obce p.p.č.
1100/1 o výměře 463m2 za cenu 70Kč/m2 a st. p. 188 o výměře 28m2 za cenu
120Kč/m2, vše v kú Lišice
h) smlouvu o zřízení věcného břemene braní a čerpání vody z kopané studny
na p.p.č. 1000/43, Houda Ladislav, Plzeňská cesta 17, Plzeň
i) NS CHEZOP s.r.o., Lipová 40, Plzeň na pronájem části domu v Dolní Lukavici č. p. 142
za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží
j) KS Obec Dolní Lukavice na prodej pozemku z majetku p. Ferdinanda Veverky,
p.p.č. 760/5 o výměře 822m2
k) KS manželé Popkovi, Skalní 20, 312 11 Plzeň, prodej z majetku obce p.p.č. 41/2 o
výměře 130m2 za cenu 35Kč/m2
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l) KS Hodkovi, Krasavce 40, 334 44 Dolní Lukavice, prodej z majetku obce p.p.č. 41/1
o výměře 149m2 za cenu 35Kč/m2
m) NS Lukrena a.s., Dolní Lukavice 196 na pronájem pozemků z majetku obce;
seznam pozemků je nedílnou součástí tohoto zápisu
n) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením
stavby; ZČP Net, s.r.o., Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň (budoucí
oprávněný) a Petra Mašková, Dolní Lukavice 202 (investor)
o) záměr pronajmout část KD Krasavce čp. 10 – nebytové prostory
p) záměr pronajmout nebo prodat pozemky v areálu tábora v kú Lišice – seznam pozemků
je nedílnou součástí tohoto zápisu
q) prodloužení NS p. Balaškovi, byt v čp. 142 v Dolní Lukavici o 1 rok
r) komisi na otvírání obálek došlých nabídek výběrového řízení na rekonstrukci základní
školy ve složení: Kastnerová M., Netrval J. a Sika E.
s) komisi na vyhodnocení došlých nabídek výběrového řízení na rekonstrukci základní
školy ve složení: Netrval P., Rotenborn M., Sika E. a Böhm M.
3) zamítá:
a) žádost o prodej části pozemku v majetku obce p.p.č. 1958 v kú Lišice, p. Halama, Lišice

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Slavnostní zahájení školního roku
Je 1. září 7 hodin ráno a před školou se schází první nedočkavé děti. Možná se těší na
zrekonstruovanou školu, možná jen opomněli, že dnes se začíná až v 8:00.
Po hodince čekání a netrpělivého přešlapování opravdu zazvonilo a všechny děti, rodiče či
prarodiče přivítali pan starosta a samozřejmě ředitelka školy spolu s pedagogickým sborem
a panem školníkem.
Pak se již děti rozešly do svých tříd, kde s třídními učitelkami probraly vše důležité a
potřebné k tomu, aby následný den již mohla začít výuka. V první třídě se dle očekávání
sešlo 5 prvňáčků, ve škole pak celkem 42 žáků.
A jak se děti vyjádřily k čerstvě zrekonstruované škole? Snad nejčastěji slovy: „Tak to je
hustý“. Vzhledem k tomu, že tento výrok používají v případě velkého úžasu či obdivu nad
čímkoliv, troufám si tvrdit, že i když nejsou všechny práce ještě zcela hotové, děti jsou
spokojené.
Věřím, že dnešní den byl pro všechny tím správným prvním krokem, a že se děti budou do
naší školy těšit i po zbytek roku alespoň tak jako dnes.
Ing. Josef Cvrček

Nový školní rok 2008/2009
I při nízkém počtu nových prvňáčků poklesl celkový počet žáků oproti loňsku jen o
jednoho, máme tedy 42 žáků. Vyučujeme již druhý rok podle Školního vzdělávacího plánu
„Držíme spolu“. Od prvního ročníku se žáci učí angličtinu, pedagogický sbor zůstává beze
změn.
Nově zavádíme úřední hodiny ředitelky: pondělí 16–17 hodin, středa 8,30 – 9,30 hodin
v ředitelně ZŠ.
Rozšířili jsme nabídku mimoškolní činnosti dětí a díky podpoře obce nabízíme více
akcí i pro rodiče.
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Do naší MŠ nastoupila nová vedoucí učitelka – paní Petra Hadačová. Spolu s p.
učitelkami Aulíkovou a Režňákovou bude zajišťovat předškolní vzdělávání 51 dětí. O
připravovaných novinkách ve školce si můžete přečíst v jejím samostatném článku.
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka školy

Vítáme prvňáčky!

Samostatná první třída patří mezi priority naší školy. Letos nastupuje 5 žáků:
Petr Bouřil z Hájů
Adam Brada z Dolní Lukavice
Jakub Netrval z Dolní Lukavice

Pavel Šilhánek z Dolní Lukavice
Lucie Žofáková z Dolní Lukavice

Ať se jim ve škole daří!
Rekonstrukce školy
Nová červená střecha, barevná fasáda,
plastová okna, vyměněné podlahy, moderní a
funkční osvětlení, sociální zařízení, stěny bez
nepříjemných plísní a vlhkosti. Učit děti
v důstojném prostředí pro výuku, moci se stát
obstojnou
konkurencí
i
materiálním
vybavením. Tahle toužebná přání se v našich
představách objevovala jako sen téměř
nesplnitelný, v optimistických chvilkách
minimálně hodně vzdálený. Nejsou peníze!
Tahle fráze nám náš sen nedovolovala splnit.
Díky dotaci z Plzeňského kraje se náš sen stal
skutečností. O rekonstrukci jsme se dozvěděli téměř před koncem školního roku. Málokdo
věřil tomu, že se práce dají přes prázdniny zvládnout. Začíná nový školní rok 2008/2009.
Začíná i v Dolní Lukavici!

Poděkování
S úklidem školy před zahájením školního roku pomohl kromě brigádníků také
dolnolukavický Dámský klub a cvičenky (mnohdy v jedné osobě). Dvanáct žen se práce
chopilo s elánem a grácií sobě vlastní. Odvedly kus práce. Děkujeme!
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Nachystali jsme pro letošní školní rok
Kroužky pro děti
Ve školním roce 2008/2009 rozšíříme nabídku zájmových kroužků z původních šesti na
devět. Děti si mohou vybrat z těchto aktivit:
• Výtvarný kroužek
• Lukaváček
• Sportovní kroužek
• Náboženství
• Informatika 1
• Keramika
• Informatika 2
• Přírodovědný kroužek
• Aerobic

Projekty a akce pro děti i rodiče
V tomto školním roce navýšíme počet akcí a projektů určených nejen pro naše školáky,
ale i pro jejich rodiče, prarodiče, sourozence či kamarády. Těšit se můžete na tradiční akce
jako Drakiáda, Vánoční besídka, Maminkovské odpoledne či Zahradní slavnost, ale i na
akce nové, jako např. keramická odpoledne nebo společný výlet dětí a rodičů po okolí
Dolní Lukavice.
Nově připravujeme projekt Čtvero ročních období a společné chvilky se svými dětmi
budete moci strávit při pravidelném měsíčním literárním projektu Večery pod lampou,
který bude nás všechny zábavnou formou seznamovat s českými a zahraničními spisovateli.
V budově ZŠ bude probíhat kroužek Cvičení pro rodiče s dětmi, který je určen dětem
z MŠ a jejich rodičům.

Nabídka pro dospělé
I v letošním školním roce nabídneme kroužek angličtiny pro dospělé. Půjde jednak o
angličtinu pro úplné začátečníky (ta je určena pro rodiče dětí naší ZŠ a MŠ a je
koncipována tak, aby rodiče mohli pomáhat svým dětem při výuce jazyka). Pro rodiče, kteří
tento kurz absolvovali v loňském školním roce, jsme připravili navazující kroužek
angličtiny.
Každé pondělí odpoledne bude veřejnosti zdarma zpřístupněna naše počítačová učebna
s internetovým připojením. V případě potřeby Vám rád v „boji“ s počítači pomůže Ing.
Josef Cvrček.
Všechny kroužky pro děti i dospělé zahájíme od října (v případě sportovních kroužků bude
záležet na dokončení rekonstrukce tělocvičny).
Ing. Josef Cvrček

Malé kukátko do života MŠ
Krteček a Ferda Mravenec – to jsou dvě známé postavičky, které budou v letošním
školním roce provázet 51 dětí v MŠ D. Lukavice. Pro lepší orientaci dětí jsme pojmenovali
třídy podle kamarádů těchto postaviček. 1. třída (děti ve věku 3–4 roky) se tak stala třídou
MYŠEK, 2. třída (děti ve věku 4–6 let), to jsou FERDASOVÉ A BERUŠKY. V rámci
rozšířeného vzdělávání nabízíme dětem – především předškolákům angličtinu, výtvarné
činnosti a veselé pískání. Připravujeme také akce, do kterých budeme zapojovat nejen děti,
ale i rodiče.
Přejeme všem úspěšné vkročení do nového školního roku a těšíme se na shledanou
při některé z našich akcí.
Petra Hadačová, vedoucí učitelka MŠ
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KULTURNÍ ZAJÍMAVOSTI

I. setkání snopoušovských rodáků
19. července 2008 se konalo poprvé v
historii obce I. setkání snopoušovských rodáků.
Na akci bylo pozváno celkem 120 rodáků, při
dopolední prezenci na samotné akci se zapsalo
70 rodáků. Další rodáci přijeli odpoledne, a také
večer na taneční zábavu. Celkový počet
zúčastněných rodáků byl tedy ještě vyšší, na
akci se dostavili i rodinní příslušníci i další
obyvatelé obce.
Od 9:00 do 10:00 hodin probíhala prezence. Každý rodák obdržel pamětní list, pohlednici
Sno-poušov a Dolní Lukavice, mimořádné číslo Hlasatele a propi-sovací tužku
s nápisem připomínajícím toto setkání. V době prezence byli všichni rodáci pohoštěni
kávou a koláčky, které napekly
místní ženy (jmenovitě – paní
Zdeňka Kučerová, Jindra Kaslová,
Drahoslava Kastnerová a Jana
Lorencová). Během této doby byly
také promítnuty DVD Dolní
Lukavice a okolí a DVD Základní
škola.
V 10:00 hodin přivítal
přítomné starosta obce, následoval
projev, poté se slova ujala
místostarostka,
která
rodáky
seznámila se změnami v programu
setkání. Čas od 11:30 do 13:15 byl vyhrazen obědu.
Ve 13:30 byl na návsi přistaven autobus, který rodáky odvezl do Dolní Lukavice.
Na obecním úřadě byli přivítáni starostou obce a mohli si zde prohlédnout historické
dokumenty, kroniky obce a fotografie. V mateřské školce si rodáci zavzpomínali nad
školními kronikami na léta
prožitá
v
dolnolukavické
škole. Někteří se také zašli
podívat na místní hřbitov, kde
jsou pochováni jejich příbuzní,
známí, kamarádi či sousedé. V
15:30 hodin se v kostele sv.
Petra a Pavla konala mše
svatá, kterou sloužil P. Pavel
Vodička. Pak autobus rodáky
odvezl zpět do Snopoušov, kde
od 17:30 hodin začala taneční
zábava. K poslechu a tanci
zahrála malá muzika Hájenka.
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Na závěr trochu statistiky:
Nejstarší přítomná rodačka: paní
Anna Dvořáková (roz. Černá z č. p.
15), z Lišic – 82 let.Nejstarší žijící
rodačka: paní Anna Švarcová, (roz.
Přibáňová z č. p. 8), z Plzně – 94 let
Přítomný rodák, žijící nejdále od
Snopoušov: pan Jindřich Diviš z č.
p. 5, z Horních Bludovic (Ostravsko)
Bc. Jindřiška Kaslová,
místostarostka
*

*

*

*

*

Putování za pohádkovými bytostmi
Poslední prázdninovou sobotu se již po páté děti ve
Snopoušovech loučily s prázdninami „Putováním za
pohádkovými bytostmi“. Na startu byly přivítány vílou
Boubelkou a krásnou Beruškou – na cestu dostaly
kartičku na razítka a výborný perníček. Cestou po vsi i
lesem děti potkaly vodníka Dušičku s Rusalkou, šikuly
Pata a Mata, tři sudičky, čerta s čerticí a Ohnivce,
Karkulku s myslivcem a vlka, hejkala Bonifáce
s hejkalkou Madlenkou, loupežníka Sarka Farku s
družinou, trpaslíka Šprýmaře se Sněhurkou, Křemílka a
Vocho-můrku, čaroděje Merlina a jeho pomocníky.
U každé pohádkové bytosti děti plnily nenáročné
úkoly, za jejichž splnění obdržely razítko na kartičku,
bonbon, obrázek, linecké cukroví nebo malou hračku.
V cíli děti
dostaly, po
předložení
kartičky, od báby Maggi a dědka Bujóna,
buřtíka a limonádu. Po občerstvení se děti
mohly vyřádit na nafukovací skluzavce.
Letošní Putování chtěli organizátoři pojmout
trochu jinak, než ročníky předešlé. Přece jen
šlo o 5. ročník. Bohužel nájemce KD
Snopoušovy nám udělal čáru přes naše plány a
kulturní dům uzavřel, a to několik dní před
samotnou akcí. Takže ke starostem o přípravu
a průběh samotné akce nám přibyly i starosti o
občerstvení návštěvníků a o zázemí.
Snopoušovští hasiči i ostatní občané, kteří se podíleli na přípravě, obstáli v této zkoušce na
výbornou.
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SDH Snopoušovy děkuje:
+ paní Polákové za upečení lineckého
cukroví
+ paní Kaslové za upečení perníčků
+ OÚ Dolní Lukavice za finanční
podporu
+ firmě 7data.cz za úhradu nákladů za
nafukovací skluzavku
+ firmě Kovošrot Ženíšek za peněžitý
příspěvek
Rádi bychom také poděkovali panu
starostovi Opálkovi za zajištění
mobilních toalet, bez kterých by se
navštěvovaná akce
tato hojně
nemohla obejít.
Touto cestou také děkujeme všem, kteří se během pěti ročníků podíleli na přípravě
a zdárnému průběhu této velmi úspěšné akce, kterou navštívilo celkem 475 dětí.
SDH Snopoušovy

Informace kulturní komise
Oznamujeme všem milovníkům turistiky, že 10. pochod "Za krásami Lukavicka",
který se měl konat v září, se přesouvá na jaro 2009. Kulturní komise se omlouvá a
děkuje za pochopení.
Na měsíc říjen připravujeme autobusový zájezd do Horšovského Týna. Datum a
čas odjezdu bude upřesněn později.

ZAJÍMAVOSTI

Fichtl slet
Dne 14. 6. 2008 se konal již čtvrtý ročník Fichtl
sletu. Akce byla zahájena od 14 hod ve Snopoušovech na místním hřišti. Po spanilé jízdě
okolím, které se zúčastnilo 45 strojů, se soutěžilo v různých disciplínách např. skok přes
fichtla, zatloukání hřebíků, hod špalkem do
dálky, páka. Po příjemně stráveném odpoledni
hrála k poslechu i tanci kapela Classic rock. Na
hřišti bylo možné si postavit stan. Počasí se
konečně povedlo, v předchozích ročnících nás
zlobilo. Již se těšíme na další ročník.
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Procházka „za pramenem Úhlavy“ 21. 6. 2008 jsme realizovali polosoukromý
výlet vlakem na Šumavu. Nakonec se nás sešlo ze Snopoušov a z Lišic 10. Již ráno po
probuzení počasí napovídalo, že bude krásný den. Na rozhledně na Pancíři jsme byli už
v 10:30, odkud byl krásný rozhled. Po občerstvení jsme pokračovali k pramenu Úhlavy.
Značený pramen je však nepravý a skutečný pramen se nachází opodál v lese. My jsme ho
našli a zjistili, že zde byli pár let před námi již školáci z D. Lukavice. Pak jsme sešli na
Špičácké sedlo, kde jsme se naobědvali. Naše další cesta směřovala na Černé jezero, a pak
jsme spěchali zpět na vlak.

Snopoušovský altán
Na začátku stavby altánu byla parta lidí,
kteří měli chuť udělat něco pro spoluobčany. Za podpory hasičů Snopoušovy a
obecního úřadu Dolní Lukavice se začalo
stavět. Dnes už všichni víme, že to byla
cesta trnitá a nic jednoduchého. Stavba a
okolní úpravy ještě nejsou u konce, ale
všichni se snažíme, aby bylo vše v letošním
roce dokončeno. Snopoušovský altán bude
sloužit všem lidem, kteří si chtějí příjemně
posedět. A tím Vás všechny zveme mezi
nás. Děkujeme všem, kteří se na stavbě
podíleli.
Akce a putování SDH Snopoušovy zapsal Michal Komorous

*

*

*

*

*

Památné stromy – Strom roku
Již sedmým rokem probíhá celostátní anketa, která je pod
názvem Strom roku pořádaná programem Strom života
Nadace Partnerství.
Finálových 12 stromů vybrala porota ze 1079 nominací
jednotlivců, obcí a odborů životního prostředí, škol či
občanských sdružení. Do celostátní ankety byli nominováni
také vítězové z deseti regionálních kol. Plzeňský kraj byl
zastoupen sedmi nominacemi. Jedním z finálových stromů se
stala památná lípa pod vrchem Ticholovec. Lípa roste u
kapličky sv. Anny na polní cestě z Kucín do Příchovic a
připomíná místo posledního odpočinku francouzských
vojáků, kteří se v roce 1742 vraceli z obléhané Prahy zpět do
své vlasti. Při krátkém oddechu byli přepadeni husary a
všichni pobiti. Mrtvé vojáky pohřbili druhý den obyvatelé
nedalekých Příchovic a nad jejich mohylou vztyčili dřevěný
kříž a vysadili lípu. Po několika letech oral místní sedlák
jménem Louda pole pod křížem a objevil pokladnu plnou
mincí, kterou měl údajně jeden z francouzských vojáků před svou smrtí ukrýt. Sedlák nález
oznámil na přeštickém probošství a dostal příkaz vystavět na místě nálezu kapličku. Protože se
tak stalo kolem svátku sv. Anny, byla kaplička zasvěcena právě jí. Zbylé peníze byly použity při
výstavbě chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.
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Dvanáct finálových stromů tvoří čtyři lípy, dva duby, buk, borovice a nezvyklý počet ovocných
stromů: dvě hrušně, jabloň a oskeruše.

Vítězný strom vybere svým hlasováním veřejnost. Hlasování je možné pomocí hlasovacích
archů, které jsou k dispozici na OÚ nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM1-12
(číslo stromu, pro který se hlasuje), na číslo 87 777. Cena SMS je 30 Kč, z toho 27 Kč je
určeno na výsadbu nových stromů. Vítězný strom bude slavnostně vyhlášen 17. října.
Čtenáři, přijďte podpořít svými podpisy umístnění Lípy pod Ticholovcem v anketě!
Lípa pod Ticholovcem má číslo 6
Druh: lípa malolistá (Tilia cordata)
Stáří: 266 let, obvod kmene: 378 cm, výška: 18 m
GPS souřadnice: 49°33'34.388'N, 13°21'8.855'E

Společenská kronika
Jubilea

září - říjen 2008

V září oslaví významná životní výročí tito občané
Purkarová Růžena
Vokáčová Karolina
Hodan Václav

Dolní Lukavice 41
Dolní Lukavice 68
Lišice 118

85 let
81 let
60 let

V říjnu je oslaví tito občané
Langmajerová Anna
Tureček František
Černá Marie

Dolní Lukavice 59
Lišice 12
Snopoušovy 12

60 let
85 let
75 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu
Požár 3. 8. 2008 – poděkování
Děkuji touto cestou všem hasičům i ostatním
dobrovolníkům, kteří se podíleli na likvidaci požáru
stohu slámy a okolních polí v DL. Svým rychlým
zásahem zabránili značným škodám, když se oheň za
silného větru šířil po polích do obce. Po odjezdu
profesionálních hasičů celou následující noc a den
zajišťovali dohoření a likvidaci stohu dobrovolní
hasiči z DL a Lišic. Poděkování zaslouží i občané,
kteří hasičům donášeli jídlo a pití. Tento nebezpečný
požár ukázal na opodstatněnost SDH a nutnost
obnovy jejich vybavení.
starosta obce
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