ŘÍJEN 2009

ČÍSLO 6

ROČNÍK XVII

Váţení spoluobčané,
využívám říjnového vydání Hlasatele k několika informacím z činnosti zastupitelstva obce.
Obec organizačně a finančně pomohla zajistit letošní Haydnovy hudební slavnosti.
Více než polovinu finančních nákladů obce pokryl finanční dar 8.000,- Kč od Západočeských komunálních+ služeb a.s., tak jako již v několika minulých letech.
Letošní hudební festival byl úspěšný, pro organizátory ovšem náročný. Právem jim
patří naše poděkování. Doufáme, že jejich úsilí i podpora obce vydrží přinejmenším do 20. ročníku.
Možná si někteří z vás všimli v blízkosti božích muk u kostela reklamní cedule
s nápisem „Česká pošta lidem“. Tato ne právě vhodně umístěná tabule přinesla
ovšem obci 80.000,- Kč. Přihlásil jsem obec s právě probíhajícími opravami drobné
venkovské architektury, do soutěže vypsané České poštou. Uspěli jsme a výsledkem je právě oněch 80.000 získaných na reklamu. Reklamní tabule je u kostela
umístěna pouze dočasně.
Dalším výrazným příjmem byl prodej lesních pozemků v uzavřeném areálu bývalých kasáren v Háji. Po téměř třech letech jednání jsme je v září za 785.000,- Kč
prodali současnému majiteli areálu, firmě Redot Praha.
Prodejem pozemků obce v D. Lukavici, které dosud byly neoprávněně užívány
(přihrazené), získala obec 34.000,- Kč. Za věcná břemena, jimiž obec zatížila své
pozemky, (uložená infrastruktura a parkování) získala do rozpočtu 31.000,- Kč.
Na druhé straně jsme měli i výdaje. Byla opravena fasáda vstupní brány na hřbitově a obnoven nápis na ní. Zajistily jsme opravu místních komunikací, byly opraveny výtluky mezi Snopoušovy a Krasavcemi a v DL na Pajzovně.
Zahájili jsme reklamační řízení na opravu povrchů po pokládce kanalizačních a
vodovodních řadů. Opravy se uskuteční v jarních měsících. Intenzivně jednáme o
opravách komunikace, poškozené trasou objížďky. Snad se jich dočkáme ještě
v letošním roce.
Připravili jsme pro Vás sběr nebezpečných odpadů, charitativní sbírku šatstva a
dalších věcí, podrobný rozpis naleznete na dalších stránkách.
V nadcházejícím zimním období se budeme věnovat ukončení rozdělaných akcí,
přípravě rozpočtu na další rok a veřejného zasedání zastupitelstva obce. To se
uskuteční v prosinci v Krasavcích.
Přeji Vám, abyste v pohodě přečkali zimu. Nepalte odpady, nedá se tu pak dýchat!
Vítězslav Opálko, starosta obce
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Usnesení č. 13
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 3. září 2009 v Lišicích
Zastupitelstvo obce
1) schvaluje:
a) složení návrhové komise: Marek Maňour a Zdeněk Luňák
b) ověřovatele zápisu: Michal Komorous a Emil Sika
c) návrh programu veřejného zasedání
d) smlouvu o dílo na provedení parkových úprav v okolí objektů prvků drobné venkovské
architektury obcí Dolnolukavicka s ing. Martinem Mrázem, Rolní 311, Plzeň
e) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru městu Javorník IČ: 00302708 v okr.
Šumperk ve výši 50.000 Kč na odstranění následků povodně z června 2009
f) nájemní smlouvy
- na pronájem p.p.č. 20/7, zahrada o výměře 220m2 v k.ú. D. Lukavice na dobu neurčitou, nájemné 1000,- Kč ročně, panu Janu Bradovi, trvale bytem D. Lukavice 126
- na pronájem p.p.č. 1920 o výměře 10 234 m2, p.p.č. 1931 o výměře 3 442 m2 a část
p.p.č. 1921, vše ostatní plocha v k.ú. Lišice, na dobu neurčitou, nájemné 1000,- Kč
+ provedení úprav a odstranění černých skládek na vlastní náklady, panu Ondřeji
Světlíkovi, trvale bytem Lišice 4
g) kupní smlouvy na prodej nemovitého majetku obce:
- Obchodní společnosti REDOT, s.r.o., IČ 267 74 763, se sídlem Praha 3, Vinohrady,
Lucemburská 1024/1 na prodej lesních pozemků za částku 785.000,- Kč.
- Evě Parkanové, trvale bytem nám. Zachariáše z Hradce 9, 588 56 Telč, prodej p.p.č.
761/17 o výměře 24m2, 761/16 o výměře 45m2, ostatní plocha, v k.ú. Dolní Lukavice,
za cenu 3 450,- Kč + náklady spojené s prodejem.
- Ing. Jiřímu Sedmíkovi, trvale bytem Tyršova 13/1835, 120 00 Praha 2, prodej p.p.č.
761/13 o výměře 66 m2, p.p.č. 761/14 o výměře 57 m2, p.p.č. 761/18 o výměře 20m2,
ostatní plocha v k.ú. D. Lukavice, za cenu 7 150,- Kč + náklady spojené s prodejem
- Vítu Heřmanovi, trvale bytem D. Lukavice E2, prodej p.p.č. 761/10 o výměře 23 m2,
p.p.č. 761/11 o výměře 54m2, ostatní plocha v kl.ú. Dolní Lukavice za cenu 3 850,- Kč
+ náklady spojené s prodejem
g) směnnou smlouvu s paní Marií Hajšmanovou, trvale bytem Střížovice 89, na směnu části
pozemku obce p.č. 350/1 za část pozemku v jejím vlastnictví p.č. 46 v k.ú. Snopoušovy,
rozdíl ve výměře doplatí obci částkou 70,- Kč/m2
h) změnu zřizovací listiny – dodatek č.1 příspěvkové organizace Základní školy a mateřské
školy Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, 334 44 Dolní Lukavice 56.

2) bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení
b) zprávu starosty z mezidobí konání veřejných zasedání
c) zprávu místostarostky o kulturních akcích
d) příspěvky projevené v diskusi

2

INFORMACE

21. a 22. 10. 2009
Kominík pro všechny obce
Kdo má zájem o vyčištění komínu,
nechť umístí po tyto dny čtvrtku papíru
za okno na viditelné místo.

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
pořádá v sobotu 17. 10. 2009

Svoz nebezpečného odpadu pro občany











znečištěné obaly od barev, olejů apod.
barvy, lepidla, chemikálie
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
vyřazené léky
oleje, olejové filtry
lednice, mrazáky

Sběrné místo: DOLNÍ LUKAVICE na dvoře obecního úřadu
SNOPOUŠOVY
u kontejnerů na tříděný odpad
Občané ze spádových obcí Lišice a Krasavce dopraví odpady na výše
uvedené stanoviště.
Ţádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.
Odpad ukládejte odděleně na určené místa.

Všem občanům děkujeme za kladný vztah k životnímu prostředí
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obecní
úřad.
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Přerušení dodávek elektřiny
z důvodu oprav rozvodné sítě bude přerušena dodávka elektřiny do:
Dolní Lukavice a Lišic ve dnech 20. 10. v době 7,30 – 10,30
21. 10. „ 7,00 – 16,00
Snopoušov
ve dnech 22, 27, 29. 10. „
7,30 – 15,30
Upozornění! Z důvodu bezpečnosti je třeba povaţovat i v této době
rozvodnou síť jako zařízení pod napětím
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny, bude 21. 10. obecní úřad uzavřen.
Náhradní úřední den bude 22. 10.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
pořádá Sbor dobrovolných hasičů v D. Lukavici v neděli 29.listopadu
v Dolní Lukavici a v Krasavcích.
Prosíme občany, aby v tento den ráno dali před svá obydlí nepotřebné staré
železo v jakékoli podobě a podpořili tak činnost dobrovolných hasičů.
Za to Vám děkuje výbor SDH D. Lukavice
Občanské sdruţení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem v D. Lukavici

VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U






Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Látky (min. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME, NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, děts. kočárky
– ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční ve dnech

pondělí 26.10. a 2.11. 2009 v čase: 10 – 17 hodin
místo: Obecní úřad Dolní Lukavice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těţko umístitelní na trhu práce.
dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
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KULTURNÍ ZAJÍMAVOSTI A INFORMACE

VÝLET NA SEVER
Kulturní komise uspořádala v sobotu 3. 10. další z oblíbených poznávacích výletů, tentokrát do zámku Chýše a do kláštera v Plasích.
Po téměř dvouhodinové cestě jsme dorazili do Chyší. Osud tamního zámku se
hodně podobá osudu dolnolukavického zámku - byl vyvlastněn po roce 1945, ale
v majetku státu se mu také příliš dobře nevedlo, byly prováděny jen nejnutnější
opravy a objekt byl využíván různými institucemi. Zámek je také obklopen zámeckým parkem, v jeho sousedství je také pivovar, ovšem v Chyších je v provozu a o
jeho prohlídku i o posezení v restauraci je veliký zájem. Chyšský zámek se také
pyšní kratičkým pobytem slavné osobnosti - bylo to první působiště velikého českého spisovatele Karla Čapka, který zde pracoval jako vychovatel a učitel v rodině
majitele panství - Lažanských.
Po roce 1989 byl zámek velmi zchátralý, bez mobiliáře. Noví majitelé už věnovali hodně sil a prostředků, aby zámek mohl být alespoň částečně otevřený turistům. Se zájmem jsme si prohlédli zrenovované prostory a nechali se pozvat paní
průvodkyní na další a další prohlídky - někdy v budoucnosti.
Po prohlídce jsme se mohli projít parkem anebo rovnou zamířit do restaurace na
oběd a zdejší pivo - 11°;12°, světlé, tmavé a jako specialita: svatováclavské pivo
s 15° !
Po obědě pokračoval výlet do Plas. Už zdálky jsme viděli obrovskou, monumentální stavbu bývalého cisterciáckého kláštera. Uvnitř nás průvodkyně provedla
částí areálu s pozoruhodnou historií, jehož přestavbou byl pověřen geniální stavitel
Santini. Mohli jsme jen žasnout nad umem, fortelem a důvtipem dávných budovatelů kláštera, kteří si poradili i se spodním, močálovitým podložím i s vlhkostí zdiva. Tento obrovský objekt se postupně opravuje, ale není mrtvou, tichou budovou v části kláštera je umístěna ZUŠ, v části zvané Plasský vandrovník je umístěna výstavní síň a ekologické centrum, před budovou i v okolí jsou instalované dřevěné
plastiky ze zde konaných symposií – a také úžasný, inspirativní obchůdek
s nádhernými dekoracemi, květinovými vazbami a různým „zdobeníčkem“. Neodolala asi žádná přítomná žena - a těch byla mezi turisty drtivá většina, protože si
vyjel i Dámský klub. Členky Klubu jsou přece vždycky přítomny, stejně jako neúnavný pan Kasl! Celkem nás bylo 40, z toho 6 dětí do 15 let.
Díky organizátorům za práci s přípravou – a na jarním zájezdu se sejdeme!
Blanka Zahradníková
*

*

*

*

*

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sobotní odpoledne 17. října od 14:00 hodin bude patřit našim nejmenším.
V klubovně v Dolní Lukavici kulturní komise obce společně s místostarostkou uvítá nové občánky.
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ZÁJEZD DO DIVADLA
Kulturní komise pořádá ve čtvrtek 19. listopadu 2009 zájezd do Komorního divadla na představení „VE STÁTNÍM ZÁJMU“.
Cena vstupenky je 220 Kč a 250 Kč
+ příspěvek na dopravu 20 Kč
Zájemci se mohou závazně přihlásit
u pí Kaslové na tel. č. 725 042 531
nebo na Obecním úřadě v Dolní Lukavici na tel. č. 377 982 396.

Komedie Ve státním zájmu se odehrává v současnosti, v bytě mladého
neúspěšného filmaře, který má velké
umělecké sny, ale malé prostředky k
jejich uskutečnění. Nepraktický snílek se dostává díky svým aktivitám
na jedné straně a lásce na straně
druhé do řady trapasů a choulostivých situací. Stejné krevní skupiny je
i jeho soused a nejbliţší kamarád,
který svými originálními vynálezy i
svou potrhlou existencí situace ještě
vyhrocuje

Svoji nejnovější komedii napsal Antonín Procházka pro plzeňskou činohru
s konkrétní představou představitelů
jednotlivých rolí, ve kterých se mj.
představí:
Š. Křesťanová, M. Stránský, A. Procházka, M. Švábová, Z. Kostková.

Odjezdy autobusu z jednotlivých obcí:
ze Snopoušov v 17:55 hod
z Lišic v 18:00 hod
*

*

*

z Krasavec v 18:10 hod
z Dolní Lukavice v 18:15 hod
*

*

POZVÁNKA
MALÁ MUZIKA HÁJENKA srdečně zve na přátelské posezení u piva
s hudbou a zpěvy, které se koná 17. října od 19.00 hod. v restauraci ve
Snopoušovech. Vstup volný.
*

*

*

*

*

PŘIPRAVUJEME SE NA VÁNOCE
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu připravuje kulturní komise obce
na 28. listopadu v Dolní Lukavici
Předvánoční dětská výstava
Při této příležitosti bychom rádi představili umění našich dětí v rozličných
oborech lidské činnosti (např. keramika, paličkování, pletení, fotografování,
sport, hudba aj.).
Víte-li o dětech, které by mohly být zastoupeny na této výstavě, prosím,
ozvěte se na tel. č. 725 042 531 nebo e-mail: jkaslova@volny.cz nejpozději
do konce října.
Informace připravila J. Kaslová
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Pohádkový les
Chtěla bych tímto moc poděkovat všem organizátorům akce „Pohádkový les“ ve Snopoušovech za podařené rozloučení s prázdninami poslední sobotu v srpnu. Jelikož jsem
jako dítě jezdila do této vesnice k babičce na prázdniny a celý život na to vzpomínám,
bylo moc příjemné se sem vrátit se svými vnučkami a setkat si i se známými lidmi.
Všech dvanáct stanovišť s pohádkovými bytostmi Vodníkem počínaje a čaroději konče, bylo úchvatné.
Obdivuji a zároveň děkuji těmto postavičkám za trpělivost, laskavost a štědrost. Moje vnučky byly doslova nadšené a horlivé se účastnit všech daných úkolů. Úžasní byli
pekelníci, a že z nich šel strach veliký. Napravila to Karkulka s vlkem, Sněhurka
s trpaslíkem, Křemílek s Vochomůrkou a další. Nezapomenutelný Hejkal byl slyšet
celým pohádkovým lesem. Ani loupežník nás neokradl a tak jsme bez úrazu dorazily
k čarodějům.
Za odměnu dostaly dětičky občerstvení.
Díky, díky všem a obdiv, že v dnešní době plné závisti a honbou za penězi se najdou tak skvělí lidé ve Snopoušovech.
Dlouhá Jaroslava, Červenkova 961, Přeštice

XVII. HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Letošní Haydnovy hudební slavnosti, které se konaly
ve dnech 10.-19. září, byly především ve znamení
dvoustého výročí úmrtí Josepha Haydna (1732-1809);
zkrátka nepřišli ani tři další letošní světoví jubilanti:
Henry Purcell (1659-1695), Georg Friedrich Händel
(1685-1759) a Felix Mendelssohn-Bartholdy (18091847). Haydnovské jubileum se odrazilo nejen v náplni
koncertů (Haydnova díla se objevila ve všech programech, s výjimkou koncertu v Příchovicích, který sopranistka Irena Troupová a cembalista Lukáš Vendl
věnovali Purcellovi, Händelovi a tvorbě jejich anglických současníků), ale i v rozšíření jejich počtu na čtrnáct. Festival byl
obohacen o jedno nokturno navíc – vedle tradičního
Vícova, kde v předvečer zahájení zpíval písně
Haydnovy, Mendelssohnovy a jejich českých současníků Vladimír Richter za doprovodu Jana Tuláčka, který hrál na romantickou kytaru, se noční
koncert konal i v první festivalový den v zámecké
kapli v Dolní Lukavici, kde vystoupil soubor Maria
Theresia Ensemble – dechový sextet, sestavený
z hudebníků visegrádských zemí – Slovenska, Polska a Maďarska.
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Ze Slovenska přijel i jiný výtečný
soubor, Musica aeterna, která měla
v přeštickém chrámu na programu
mimo jiné i dobovou „salonní“
úpravu Haydnovy poslední symfonie č 104, D dur „Londýnské“, která pomyslně „vyvážila“ skladatelovu první symfonii, která jako
obvykle zazněla v provedení orchestru plzeňské konzervatoře
v místě svého možného vzniku,
Dolní Lukavici. Slovenští a maďarští hudebníci zastupovali na festivalu historické
Uhry – jednu z mála zemí, kde Haydn po určitou dobu žil a tvořil. Dalšími zeměmi
jeho pobytu byly Rakousko, Čechy a Anglie. Rakousko představoval vídeňský soubor
Esterházy Ensemble, který v Blovicích přednesl Haydnova tria, psaná pro baryton dnes zapomenutý smyčcový nástroj v basové poloze, který má střevové melodické a
kovové souznějící struny), Anglii na závěrečném koncertě v Lužanech dva špičkoví
britští umělci - houslistka Catherine Mackintosh a hráč na kladívkový klavír Geoffrey
Govier (oba dva den před koncertem vyučovali na plzeňské konzervatoři, kde ve
stejnou dobu proběhl i kurs dvou
hráčů na dobové klarinety, Jiřího
Krejčího a profesora milánské konzervatoře Luigi Magistrelliho, kteří
pak na festivalu vystoupili společně
s violoncellistou Petrem Hejným ve
Starém Plzenci, s programem sestaveným z české, rakouské, italské a
francouzské tvorby pro dva klarinety). České země pak všichni ostatní
sólisté a soubory – s výjimkou Camesina Quartet z Berlína, který
v Nebílovech reprezentoval Felixe
Mendelssohna Bartholdyho jako
jednoho z nejvýznamnějších skladatelů německého romantismu. O plzeneckém koncertě už byla zmínka; do Spáleného Poříčí přivezl soubor Temperament 430 hudbu Haydnovu a jeho přátel Vojtěcha Jírovce a Antonína Rejchy – podobně jako v Nezdicích
brněnské Capella Apollinis Trio, které svůj program věnovalo Jírovcovi a Haydnovi.
V Dobřanech zkombinovalo Collegium Marianum skladby Haydnovy a Telemannovy,
v Chotěšově pak předvedl Hipocondria Ensemble hudebně-taneční pásmo ze skladeb
Purcellových, Händelových a Haydnových, které se střídaly s kompozicemi jejich francouzských současníků. A konečně v Řenčích bylo možné si poslechnout v provedení
mezzosopranistky Markéty Cukrové a hammerklavieristky Petry Matějové úpravy
skotských písní z pera Josepha Haydna a jeho současníka Leopolda Koželuha. Sedmnácté Haydnovy hudební slavnosti se po všech stránkách vydařily – nabídly pestrý pro-
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gram i vynikající umělecké výkony. Svědčí o tom i zájem posluchačů. Na 14. koncertů
jich přišlo kolem 760 a zcela zaplnili
místa koncertů. Při zahájení festivalu
vyslovil dolnolukavický starosta naději, že festival bude pokračovat až
do svého dvacátého ročníku; doufejme, že se podaří uspořádat i ročník
jedenadvacátý v roce 20013, na který
připadá dvousté výročí úmrtí jednoho
z Haydnových vídeňských přátel,
významného českého skladatele Jana
Křtitele Vaňhala – a s trochou štěstí a
za laskavé (a nezbytné) podpory
sponzorů i ročníky další."
(Foto: D. Lukavice kostel a zámek, Nebílovy, St. Plzenec, Chotěšov)
Michaela Freemanová

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

VYHLAŠUJEME PODZIMNÍ SBĚROVÉ DNY
Po přestávce opět pořádáme ve dnech 2. – 4. listopadu podzimní sběrové
dny. Papír, víčka od PET lahví ukládejte na školní dvůr. Děkujeme!
Výstava drobného zvířectva
Každoročně navštěvujeme výstavu místních chovatelů. Letos nás přišel osobně pozvat jednatel organizace p. Michal Šmat. Pro naše žáky chovatelé vyhlásili výtvarnou soutěž. A tak jsme na výstavu v pátek nesli výtvory z hodin výtvarné výchovy.
Pro ocenění si děti došly v sobotu odpoledne samy.
Děkujeme chovatelům za akci pro děti a za to, že nám umožňují prohlédnout si výstavu v rámci výuky (před jejím samotným otevřením).

Zájmová činnost na škole.
Od října se rozeběhla činnost následujících kroužků KUCHTÍCI MLADŠÍ A
STARŠÍ, KERAMIKA 3 SKUPINY /DLE VĚKU/, LUKAVÁČEK – ZPĚV, FLÉTNA,
NÁBOŢENSTVÍ, INFORMATIKA.
Jsme rádi, že se do vedení kroužků zapojili i dva ochotní rodiče – p. Hana Cajthamlová a p. Ing. Václav Süss. Děkujeme.
Věříme, že děti využijí čas strávený v kroužku k rozvoji svých zálib a schopností.
Akce na říjen
19. 10. divadelní představení v KKC Přeštice „O kouzelné nitce“ (ZŠ)
27. 10. EKO program „Podzim v přírodě“ (MŠ a ZŠ)
Mgr. Ivana Kvíderová, Mgr. Radka Šperlová
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
„O pohár starosty obce D.
Lukavice“ se uskutečnila
5. září na fotbalovém hřišti.
Soutěž dobře připravila místní organizace SDH ve spolupráci se starostou obce. Domácí hasiči se představili
s novou stříkačkou a odnesli
si 1. místo, putovní pohár
a poukázku na zboží v hodnotě 1.000,- Kč.
Na 2. místě se umístilo družstvo Hradčany A, na 3. místě
družstvo Dolců. Poprvé nás
navštívily i ženy – družstvo SDH Útušice. Rovněž ony si odvezly pohár a poukázku na zboží v hodnotě 1.000,- Kč. Všechna družstva obdržela od pořadatelů
také věcné ceny.
*

*

*

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA V DOLNÍ
Ve dnech 10. – 11. října proběhla
v naší obci tradiční místní výstava drobného zvířectva, pořádaná ZO ČSCH
Dolní Lukavice. K vidění bylo 90 ks
králíků, 100 ks drůbeže hrabavé a vodní,
280 ks holubů a 60 ks exotického ptactva.
Proti našim minulým výstavám, jsme
se tu letošní rozhodli opatřit soutěží
„Nejhezčí obrázek“ s motivy zvířat, které namalovaly děti z místní MŠ a ZŠ ve
spolupráci se svými učitelkami. Obrázky
byly očíslovány a návštěvníci svými
hlasy rozhodli o vítězích. V každé kategorii (MŠ, MŠ) byl 1. cenou oříškový
dort, sladkou odměnu získal i každý další soutěžící.
I přes poměrně nepříznivé počasí jsme
byli potěšeni celkem vysokou návštěvností. Děti lákala bohatá tombola, do-

*

*

LUKAVICI
spělí ocenili možnost nákupu kvalitních
chovných zvířat a samozřejmě posezení
v naší klubovně u občerstvení zajišťované paní Rotenbornovou a paní Kokoškovou.
Výstavu jsme slavnostně zakončili
v neděli odpoledne, kdy předseda výstavního výboru přítel Kastner poděkoval všem vystavujícím i návštěvníkům
za účast a za přítomnosti starosty obce
p. Vítězslava Opálka došlo k předání
čestných cen a putovních pohárů, které
p. starosta pro všechny odbornosti věnoval.
Závěrem bych chtěl jménem naší ZO
poděkovat všem návštěvníkům a vystavovatelům, panu starostovi za jeho podporu a krásné poháry. Všem pak popřát
hodně zdraví a úspěchů a těšit se na setkání na naší příští výstavě!

Luboš Fikrle, vedoucí odb. drůbeţe ZO ČSCH Dolní Lukavice.
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DALŠÍ ČÁST TECHNICKÉ ZPRÁVY K PROJEKTU VODOVODU
Rozvodná síť Potrubí je projektováno
bylo by vloženo do roury o o 100 mm,
z litiny, které dosud se nejlépe osvědčitak aby bylo vytvořeno vzduchové melo a s olověnými trubkami vydrží nejzikruží jako isolace. Na toto ochranné
déle v zemi zakopáno. Ssací a výtlačné
potrubí vloží se pak dřevěné koryto 17
potrubí z čerpací stanice do vodojemu
x 17 cm vysypané pilinami. Víko
je předimenzováno z o 80 mm na o 100
tohoto koryta pokryje se dehtovaným
mm, aby odpory vody byly nejmenší a
papírem nebo plechem proti dešti a
tak spotřeba el. proudu skutečně jen
zahnívání. Až dosud bylo by provedeno
nejnutnější pro provoz. Potrubí je ulorozvodné potrubí pečlivě a jakostně a
ženo do výkopu 1.6 m hlubokého, 50
proto musí obec úzkostlivě dbát, aby
cm širokého, aby bylo bezpečně chrápráce a materiál na přípojkách
něno před mrazem a před náhlými změdodávaný přímo od různých instalatérů
nami teploty. Na křižovatkách jsou probyl rovněž jakostní a práce aby byla
jektovány rozvodné zděné šachty do
provedena odborně. Je již pamatováno
nichž vstup je opatřen litinovými pove vodovodním řádě /který je přiložen/
klopy. Uvnitř šachty jsou na potrubí nana to, aby každý živnostník provádějící
montovaná uzavírací šoupata pro uzajakoukoliv práci pro odběratele užíval
vření malých úseků rozvodné sítě. Toto
předepsaného materiálu pro přípojky a
rozdělení rozvodné sítě na malé úseky
instalace a hotovou montáž odzkoušel a
má velkou výhodu při opravách a při
předal obec. zřízenci. Jen tak uchová se
hledání ztrát. Rozvodná síť je patřena
a jeho zařízení na dlouhou řadu let.
10 požár. hydranty mimo úsek za řeJakmile každý živnostník hospodařil by
kou, kde je k disposici voda z řeky. Pona vodovodním zařízení dle svého, dotrubí přes řeku bylo položeno na konplatí na to obec ve ztrátách vody a
zolách přišroubovaných na mosty a to
odběratel na jakosti materiálu.
JN
tak, že vodovodní potrubí o o 50 mm
*

*

*

*

*

PAMÁTNÉ STROMY

Dalším památným stromem na Přešticku
je „Malinecká lípa “– lípa srdčitá (Tilia
cordata Mill.)
Roste na soukromém pozemku u stavení na jižním
okraji obce Malinec u Měčína. Památným stromem byla vyhlášena v r. 1987. Stáří stromu je odhadováno na 250 let, vysoký je 19 m a obv. kmene ve výšce 1,3 m je 460 cm. Na stromu byly provedeny zabezpečovací práce, spočívající v odstranění suchých větví a zakrytí dutin proti vnikání
vody.
JN
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NĚKTERÁ VÝROČÍ – LISTOPAD
LUKAVSKÝ Radovan (* 1. 11. 1919 Praha, + 10. 3 2008) - herec
MÁNES Antonín (* 3. 11. 1784 Praha, + 23. 7. 1843 Praha) - malíř a kreslíř období romantismu
HAVEL Miloš (* 3. 11. 1899 Praha, + 23. 2. 1968 Mnichov, SRN) - filmový podnikatel
(Ateliery Barrandov, Lucerna)
KORBELÁŘ Otomar (* 3. 11. 1899 Praha, + 30. 11. 1976 tamtéž) - herec, režisér a ředitel divadla
OPLETAL Jan (* 31. 12. 1915 Lhota nad Moravou, + 11. 11. 1939 Praha) - student medicíny, oběť nacistického teroru
MOCKER Josef (* 22. 11. 1835 Citoliby u Loun, + 15. 11. 1899 Praha) - architekt a stavitel-restaurátor, (stavěl chrámy sv. Ludmily na Vinohradech a Petra a Pavla na Vyšehradě,
pracoval na dokončení katedrály sv. Víta).
KRŠKA Václav (* 7. 10. 1900 Písek, + 17. 11. 1969 Praha) - filmový režisér a scenárista,
prozaik, (Noční motýl, Mikoláš Aleš, Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr).
KLAPÁLEK Karel (* 26. 5. 1893 Nové Město nad Metují, + 18. 11. 1984 Praha) - československý generál (Tobruk)
ŠKODA Emil (* 19. 11. 1839 Cheb, + 8. 8. 1900 u Seltzhalu) - průmyslník
SKOBLA Jaroslav (* 16. 4. 1899 Praha, + 22. 11. 1959 Teplice nad Bečvou) - vzpěrač a
koulař, (ER, bronz na OH v Melbourne)
LUX Josef (* 1. 2. 1956 Ústí nad Orlicí, + 22. 11. 1999 Seatle (USA) – politik
JN

Společenská kronika
Jubilea listopad a prosinec 2009
V listopadu oslaví významná životní výročí tito občané
Vokáčová Jana
Jindrová Stanislava
Benda Josef
Šilhánková Blanka
Tančouzová Jindra

Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Lišice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice

80 let
60 let
85 let
60 let
60 let

Vydrová Emilie
Jeslínková Růţena
Beneš Václav
Hodanová Marie
Krsová Anna

V prosinci je oslaví tito občané
Lišice
Dolní Lukavice
Lišice
Lišice
Dolní Lukavice

85 let
70 let
60 let
87 let
82 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x
v roce v nákladu 380 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah článků odpovídají jejich
autoři. Registrováno MK ČR E 12350 Adresa redakce: OÚ D. Lukavice 134, 334 01 Přeštice, barevné vydání na www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval – josefnet@centrum.cz
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