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Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za důvěru, kterou jste mně i ostatním kandidátům do zastupitelstva obce
projevili v komunálních volbách. Nově zvolené zastupitelstvo se již sešlo na pracovním
jednání. Seznámilo se s rozpracovanými akcemi, finančním stavem obce a stanovilo
priority na další období. Připravilo program 1. veřejného zasedání, které se uskuteční
11. 11. 2010 v klubovně v D. Lukavici.
Představuji Vám členy zastupitelstva a jejich úkoly v nadcházejícím volebním období:
Vítězslav Opálko – 52 let, ženatý, dosavadní starosta, původním povoláním dispečer Policie
ČR. Kandidát na místo starosty obce. Jako statutární zástupce obce bude plnit úkoly dle
zákona 128/2000 Sb., a i nadále dbát na všestranný rozvoj obce, zejména s využitím finančních dotací.
Jaroslav Šilhánek – 64 let, ženatý, v důchodu. Pro dobrou znalost obce a zkušenosti
z dřívější činnosti byl jednomyslně vybrán na pozici místostarosty. Bude úkolovat zaměstnance obce, kteří se starají o údržbu majetku a vzhled obce, zodpovídat za techniku obce,
připravenost dobrovolných hasičů, kontrolu veřejného osvětlení a inventarizaci majetku
obce. Bude pořizovat zápisy z jednání zastupitelstva.
ing. Pavel Netrval – 37 let, ženatý, ekonom v soukromém sektoru. Úkol v zastupitelstvu:
předseda finančního výboru, rozvoj regionu, územní plánování.
Miroslav Rotenborn – 35 let, ženatý, stavební mistr VPÚ Deco. Své zkušenosti z minulého
volebního období uplatní i nadále jako předseda kontrolního výboru; bude dohlížet na dodržování zákona 128/2000 Sb, o obcích i dalších právních předpisů, kontrolovat plnění
usnesení zastupitelstva obce.
Mgr. Eva Klepsová – 27 let, svobodná, lektorka anglického jazyka. V zastupitelstvu bude
předsedkyní kulturní komise a členkou redakční rady časopisu obce HLASATEL.
Karel Šebesta – 56 let, ženatý, podniká v oboru truhlářství. Vrátil se do zastupitelstva po
4 letech. Jako člen finančního výboru se bude podílet na přípravě rozpočtu a kontrole jeho
dodržování. Dále bude pracovat v oblasti životního prostředí, kontrolovat výskyt autovraků
apod.
Josef Netrval – 73 let, vdovec, v důchodu. Zastupitelem obce je nepřetržitě od r. 1990,
dosavadní předseda komise výstavby. Své zkušenosti uplatní jako člen kontrolního výboru
a šéfredaktor časopisu HLASATEL.
Marek Maňour – 39 let, ženatý, zaměstnám ve firmě AB elektro na vedoucí pozici. Úkol
v zastupitelstvu: člen finančního výboru, dále bude mít na starosti hospodaření s energiemi
v obci.
Milan Kučera – 35 let, ženatý, elektromontér ve firmě AB elektro. Po 4 leté pauze opět
členem zastupitelstva, již potřetí, tentokrát jako člen kontrolního výboru. Dále se bude podílet na ochraně životního prostředí a organizování kulturních akcí.

Všichni zastupitelé se shodli na tom, že jejich činnost se bude odvíjet dle skutečné potřeby
obce a nebude spočívat jen v plnění úkolů, které jsou jim oficielně svěřeny. Komise bychom chtěli doplnit o členy z řad občanů, kteří o práci v jednotlivých odvětvích budou mít
zájem. Jsme si vědomi, že Lišice a Krasavce nemají v zastupitelstvu zastoupení a právě
zapojením do komisí chceme dát jejich občanům prostor k podílení se na činnosti obce.
Budeme dbát na to, aby se činnost zastupitelstva promítla rovnoměrně do všech částí obce.
Hlavní směry činnosti ve volebním období 2010 – 2014 :
 doplatit úvěr z výstavby kanalizace, původně splaný do konce r. 2012
 ve spolupráci se Správou údržby silnic PJ dokončit projekt pro rekonstrukci silnic III.
třídy a vybudování chodníků v intravilánu obce D. Lukavice a projekt realizovat
 zpracovat projekt na výměnu krovu a střešní krytiny na budově obce čp. 142 v D. Lukavici
 započít s tvorbou nového územního plánu obce
 pokračovat v rekonstrukci mateřské školy
 realizovat výstavbu víceúčelového hřiště u ZŠ
 za finanční účasti majitelů pozemků dokončit projekt pro zasíťování nové obytné zóny
D. Lukavice – sever
 zpracovat projekt na úpravu veřejného prostranství u KD v Krasavcích
 dokončit projekt na rekonstrukci čistírny odpadních vod
 dokončit projekt na výstavbu kanalizace v Lišicích
 usilovat o získání místní komunikace p.p.č. 376/1 ve Snopoušovech (k lesu) do majetku obce od Lesů ČR
 dokončit proces schválení symbolů obce
 podílet se na organizaci dalších ročníků Haydnových hudebních slavností
 uspořádat setkání rodáků v D. Lukavici
 dokončit rekonstrukci nemovité kulturní památky-sochu sv. Petra v D. Lukavici a
úpravu jejího okolí
 pokračovat v opravě drobných sakrálních památek s využitím dotačních titulů
 pokračovat v důsledném řešení majetkoprávních vztahů mezi obcí a uživateli nemovitostí obce
Kandidátní listina
číslo

název

Vítězslav Opálko
Hlasy
Navrhující Politická
poř.
příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. v %
číslo
Kandidát

1

SNK-SNK II.

2

Rotenborn Miroslav

35

NK

BEZPP

185 22,23

1

SNK-SNK II.

1

35

NK

BEZPP

176 21,15

2

SNK-SNK Dolnoluk

1

Kučera Milan
Opálko Vítězslav

52

NK

BEZPP

293 14,02

2

SNK-SNK Dolnoluk

3

Klepsová Eva Mgr.

27

NK

BEZPP

257 12,30

2

SNK-SNK Dolnoluk

2

Netrval Pavel Ing.

37

NK

BEZPP

247 11,82

2
2

SNK-SNK Dolnoluk
SNK-SNK Dolnoluk

4
5

Netrval Josef
Maňour Marek

73
39

NK
NK

BEZPP
BEZPP

179 8,56
239 11,44

2

SNK-SNK Dolnoluk

6

Šilhánek Jaroslav

64

NK

BEZPP

230 11,01

2

SNK-SNK Dolnoluk

7

Šebesta Karel

56

NK

BEZPP

253 12,11

2

Usnesení č. 17
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 30. září 2010 v Lišicích
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje:
a) program veřejného zasedání, složení návrhové komise: Marek Maňour , Miroslav Rotenborn a ověřovatelů zápisu: Josef Netrval a Michal Komorous
b) smlouvu s ČEZ o umístění energ. zařízení pro stavbu RD na p.p.č. 22/12 v k.ú.
Snopoušovy na pozemky obce
c) kupní smlouvu na prodej pozemku 42/1, zahrada v k.ú. Snopoušovy za cenu
70 Kč/m2: z toho část označenou nově jako 42/1 o výměře 135 m2 Zdeňku
Václavovi, Snopoušovy 46, část označenou nově jako 42/5 o výměře 138 m2
manželům Hronkovým, Zámečnická 25 Plzeň
d) vzdání se práva obce D. Lukavice z r. 1947 na zpětnou koupi pozemku p. č.
1186 a st.p.č. v Hradčanech, k.ú. Chlumčany, původně označené jako p.p.č. 73/66
e) uzavření veřejnoprávní smlouvy s MÚ Přeštice o vedení informačního systému
evidence obyvatel
2) bere na vědomí
a) zprávu starosty o dění v mezidobí konání veřejných zasedání a o připravovaných
akcích
b) informaci starosty o stavu peněz na účtech obce
c) rozhodnutí starosty o změně rozpočtu obce ze dne 26. 8. 2010
d) připomínky občanů k územnímu plánu
3) zamítá
a) žádost pana Karla Poláka, Snopoušovy 41 o prodej část pozemku.p.č. 350/1
v k.ú. Snopoušovy

Likvidace opuštěných hrobů
Na dolnolukavském hřbitově byla zahájena v souladu se zákonem o pohřebnictví likvidace opuštěných hrobů. Jedná se o hrobová zařízení, která
byla mnoho let opuštěná, rozpadlá
a nelze již dohledat majitele. Nepřispívaly k pietě hřbitova a byly nebezpečné pro návštěvníky pohřebiště.
Z důvodu nedůslednosti při správě
hřbitova, tak nemalé náklady na odstranění náhrobků ponese obec.
Mnoho dalších hrobových zařízení
není udržováno a narušují tak estetický stav pohřebiště.
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Jejich majitelé mají však s obcí řádně uzavřené smlouvy a uhrazené poplatky. Bude jim
zaslána výzva k nápravě. Pokud ve stanovené lhůtě k nápravě stavu nedojde, bude obec
nucena v krajním případě rovněž přistoupit k likvidaci hrobových zařízení (po
uplynutí tlecí doby), avšak na náklady jejich majitelů.
Žádáme Vás proto o provádění řádné údržby hrobových zařízení, aby k výše popsané
Vítězslav Opálko starosta obce
situaci nemuselo dojít.

Kontejner na odpad ze zahrádek bude v D. Lukavici
do konce listopadu.
ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Výukový program „Naše šelmy“
V rámci projektů ekologické výchovy a vzdělání se na naší škole uskutečnil ve středu
13. 10. program pořádaný Dobrovolným ekologickým spolkem - ochrana ptactva - Záchranné stanice živočichů Plzeň,
zastoupené p. Makoněm a p. Boušíkem s názvem "Naše šelmy".
Netradiční pojetí na téma šelmy
naší přírody. Děti se seznámily se
základními pojmy, dělení dle jednotlivých skupin, významu v přírodě, s ochranou šelem. Poutavé
vyprávění bylo doplněné prezentací fotografií a obrázků pomocí dataprojektoru na plátno. Každá návštěva p. Makoně v naší škole
skrývá překvapení, na které se děti
moc těší. Tentokrát to byl na závěr
projekce živý pes – vlčák Sára.
Děti mohly pozorovat při výkladu živé zvíře a všímat si nejenom jeho vzhledu, ale také
i vlastností. Děti si to užily a měly možnost se zeptat na spoustu věcí, týkajících se vyprávění o šelmách.
Společně s dětmi se těšíme na další poutavé téma.
Mgr. Jana Votrubová, učitelka ZŠ

Podzimní sběrové dny
Počátkem měsíce října proběhly na škole tradiční sběrové dny.
Noviny, časopisy, kartony, víčka od PET lahví a nově i PET lahve zaplnily celé nákladní auto, které vše odvezlo do sběrných surovin do Plzně.
Všem, co nám pomáhají sbírat, děkujeme a i pro ty ostatní připomínáme, že během
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celého roku sbíráme víčka od PET lahví PET
lahve (pouze od nápojů, sešlapané – bez víček,
v pytlích)
Vyřazené drobné elektrospotřebiče, počítačové
monitory, TV obrazovky, vyřazené mobilní telefony, baterie (ne autobaterie)
Naše „ sběrna“ ve školním dvoře je až do poloviny listopadu otevřena každý pátek.
Mgr. Radka Šperlová

Výstava drobného zvířectva
Jako každý rok i letos jsme dostali pozvání na výstavu dolnolukavických chovatelů.
S radostí jsme ji přijali. Děti se už nemohly dočkat. To bylo údivu! Kde vzal holub
kudrliny, … a jak se nafukuje, ty kachny vypadají, jako když chodí po
špičkách… Můžeme přijít
zítra a bude tombola? Postupně jsme se vystřídali –
školka i škola po třídách.
Děkujeme za možnost
přijít se podívat v době,
ve které se zvířata posuzují. Dolnolukavičtí chovatelé na nás nezapomínají. Děkujeme také za bonbóny, které malí návštěvníci výstavy od nich dostali.

Trochu školní statistiky
Letošní školní rok nastoupilo do naší základní školy 48 žáků v tomto složení:
1. ročník 16 žáků
4. ročník 9 žáků
2. ročník 9 žáků
5. ročník 8 žáků
3. ročník 6 žáků
Jako každý rok je na naší škole velký zájem o zájmové kroužky v rámci mimoškolní činnosti.

Pro první pololetí školního roku nabízíme 6 kroužků:
Lukaváček – zpěv – 10 dětí,
flétna – 13 dětí
sportovní kr. – 15 dětí

keramika (3 skupiny) – celkem 29 dětí
náboženství – 7 dětí
kuchtíci (2 skupiny) – celkem 17 dětí
ruční práce – 7 dětí

Mgr. Ivana Kvíderová
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

Jak se kde v Krasavcích říkalo
Ve vsi:
„Na Homolce“ – kopec, kde je vysílač v lese nad Krasavci
„Na Drahách“ – nad rybníkem v Krasavcích
„Na Houhelích“ - nad „Na Drahách“
„Na Vrchu“ – vedle „Na Boubeli“ směr Vodokrty
„Na Grafitu“ – směr Vodokrty – za výjezdem z obce. Zde se dříve těžila tuha neboli
grafit.
„Na Zlíně“ – „holý Zlín“ ve směru ke Krasavcům
„U Rybníka“ – za křížkem za Krasavci ve směru na Snopoušovy dříve byl malý rybník,
pojmenování zůstalo.
Pole:
„Za Nejdlojc“ – pole za domem č.p. 2 – panem Kvíderou
„Na Kněžsku“ - pole k vícovské bažantnici
„Mezi Ploty“ – pole k Dolní Lukavici
„Na Kamenici“ – pole ve směru od Krasavců směr Vícov
„Na Borku“ – kde je krasavský lom
„U Třech svatejch“ – u křížku za Krasavci ve směru na Snopoušovy (polní cesta)
Louky:
„Na Dlouhejch“ – louka ve směru na Krasavce, za domem pana Hodice

Sv. Matěj a Sv. Vincent nad Krasavci
Když se vydáte cestou nad Krasavci ke stožáru vysílače, uvidíte snad už jen pěkně po
okolí. Dříve na samém vrcholku tohoto kopce stávaly dvě lípy a na jedné z nich byla
dřevěná skříňka s obrázkem svatého Matěje, zakrytá sklem a drátovou mřížkou. Pro
krasavské občany to bylo velmi pěkné místo. Svatý Matěj, obvykle zobrazován
s knihou či sekerou, jíž byl popraven, a zároveň apoštol, je patronem řezníků, krejčích
a přináší štěstí při správném rozhodování či losování. Proč byl vymalován právě on, se
nepodařilo zjistit. V průběhu času však toto krásné místo zaniklo, stejně jako o kousek
dál obrázek sv. Vincenta na další lípě. Sv. Vincent je patronem všech pokrývačů, stavitelů, drvoštěpů, slévačů olova. Bývá také vzýván při migrénách, epilepsii, horečce a je
označován za přímluvce dobrého sňatku. Modlili se snad k němu drvoštěpové, kteří do
lesa chodili porážet stromy? To už zůstane asi nezodpovězeno.
Na základě informací, které poskytl pan Václav Kvídera (* 1935), rodák z Krasavec
zpracovala Mgr. Eva Klepsová

Vracím se ještě k článku Evy Klepsové z minulého čísla Hlasatele. Pokusil jsem se
význam některých jmén vysvětlit, případně upřesnit jejich lokalitu
JN
„Hořice“ – nazývá se tak celý kopec nad hřbitovem, vzhledem k suché, kamenité půdě,
tam všechno usychalo – „hořelo“ Stejný název mají i některá další místa v okolí D. L.
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„V lochu“ – místo a domek pod skalou na cestě k Lišicím, kde bydleli Tumpachovi. Loch
bylo lidově vězení, což v tomto případě nebylo, ale také sklep. Ten tady je, vykopaný hluboko do skály.
„V cihelně“ – cihelny byly dvě. Jedna – blíže k Lukavici patřila Otům a provoz byl ukončen v první polovině 20. let min. století. Druhou, blíže k Lišicím, kde jsou nyní koně, vlastnili Komorousovi a provoz byl ukončen ke konci 40. let min. století.
„Na rajčůlu“ – cesta, která vedla od dvora kolem rybníka mezi poli JZ směrem, ke st. silnici, kterou křižovala v místě, kde se říká „U Vojtěcha“. Je tam podstavec s kamenným křížem. Kolem cesty byl travnatý pás a později osázený stromky. Podle názvu se dá usuzovat,
že místo sloužilo k projížďce, „rajtování“ koní. Cesta byla při poz. úpravách zrušena.
„V drbné“ – cesta, odbočující asi 200 m od kraje obce v pravo z cesty do Horní Lukavice.
Vedla v nízkém, zatravněném úvalu severním směrem k cestě z Lišic do H. Lukavice do
míst, kde je malý rybník. Z něho odváděla vodu stružka vedoucí u cesty. Při pozemkových
úpravách byl úval zarovnán a stružka zatrubněna.
„Na pajzovně“ – varianty tohoto jména jsou v okolí dost rozšířeny a původ mají od slova
pajznout – ukrást. V místě s tímto názvem tedy žili lidé, o nichž se říkalo, že kradou.
„Za houvarci“ – houvary – pole a louky za bažantnicí, směrem k Přešticím. Také tento
název je v okolí dost rozšířen. Většinou se jedná o pozemky nerovné, vlhké.
„V rybníce“ – louky, které jsou v místech, kde býval velký rybník mezi bažantnicí a řekou,
z kterého jsou patrny zbytky hrází. Zrušen byl před r. 1836.
„Mezi říčky“ – louky mezi řekou a hrází bývalého rybníka.
„Na aleji“ – cesta od dvora k bažantnici
„V re mízku“ – pás stromů, vedoucí od rozvodny k bažantnici. Byla tu též cesta, zrušená
při pozemkových úpravách

Vzácná návštěva
Sobota 28. října 2000, byl krásný podzimní den. Odpolední slunce ozařovalo pestře zbarvené stromy okolo fotbalového hřiště, na kterém se shromáždily početné zástupy obyvatel
Dolní Lukavice i z okolí. Sešli se zde, aby přivítali vzácné hosty – astronauty: amerického
J. A. Lovella a českého Vl. Remka. Proč
právě sem?
Návštěva se konala na pozvání gen. štábu
Armády ČR u příležitosti státního svátku
a udělení vyznamenání prezidentem V.
Havlem a ministrem obrany. J. Lovell využil pozvání k návštěvě rodiště svých prarodičů z matčiny strany, kteří odtud pocházeli.
Ačkoliv na přípravu nebylo příliš času,
podařilo se sestavit přijatelný program.
Hudba P. Maška nacvičila st. hymnu USA,
s žačkami ZŠ nacvičila paní Z. Babková
Českou besedu, byli pozváni Lovellovi příbuzní a tak se v sobotu netrpělivě čekalo.
Čekání se protáhlo, přílet plánovaný na 14. h. se opozdil a tak se celý program se zkracoval. Po přistání, krátkém přivítání a hymnách, odjeli hosté na obecní úřad, kde bylo
přichystáno občerstvení, beseda s hosty a příbuznými a zápisy do obecních kronik.
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Další program byl v klubovně,
kde hosté obdrželi diplom o
čestném občanství obce Dolní
Lukavice, a děvčata zatančila.
Pak měla následovat beseda
s občany, která však byla pro
nedostatek času zrušena a kosmonauti věnovali veškerý čas
pamětním podpisům.
Nakonec zbylo trochu času na
pěší procházku z klubovny kolem zámku parkem ke hřišti, rozloučení a odlet.
Prarodiče J. Lovella Jan a Anna
Maškovi odešli do Chicaga v 80. letech 19. století. Zde se jim narodilo 7. dětí: Jerry,
Joe, George, Miles, Blanch, Wiliam, Libby. Z manželství Blanky s Arturem Lovellem
se narodil J. A. Lovell.

James Lovell se narodil se 25. března 1928 v Clevelandu ve státě Ohio. Z manželství
s Marilin, se kterou se oženil 6. 6. 1952, se narodily 4 děti: Barbara, James, Susan,
Jeffrey a 10 vnoučat. Studoval na námořní akademii. Po vystudování se stal zkušebním
pilotem. Při zaměstnání vystudoval obor letecké bezpečnosti na Univerzitě jižní Kalifornie a v roce 1962 začal astronautický výcvik v houstonském kosmickém středisku
NASA. Patřil mezi nejzdatnější americké astronauty – ve
vesmíru prožil 24 dnů a nalétal přes 12 miliónů kilometrů.
Poprvé se do vesmíru podíval
v lodi Gemini 7. 4. 12. 1965,
podruhé velel 11. 11. 1966
Gernini 12. Potřetí se vypravil
do kosmu 21. 12. 1970 a s
Apollem 8 obletěl 10 x okolo
Měsíce. Čtvrtou a poslední
jeho expedicí bylo 11. 4. 1970 Apollo 13. Po návratu zůstal Lovell ještě dva roky u
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kosmické agentury NASA. V letech
1972–73 byl zástupcem vedoucího
oddělení pro aplikovanou vědu ve
Středisku pro pilotované lety v
Houstonu. Potom odešel do výslužby a začal podnikat.
Věhlas mu přineslo velení letu
Apollu 13, lodi, která měla vysadit
třetí dvojici na Měsíc. Po třech
dnech cesty došlo k poruše dvou ze
tří nádrží s kapalným kyslíkem, který mj. sloužil spolu s vodíkem
k výrobě elektřiny v palivových
článcích. Přistání bylo zrušeno a loď
byla navedena na oblet Měsíce. Po velkém úsilí, které s na-pětím sledoval celý svět, se
posádce podařil návrat na Zemi. Po čase napsal J. Lovell
o této události knihu, která byla v r. 1995 pod názvem Apollo 13, zfilmována.
Vl. Remek, druhý účastník setkání, se narodil 26. 9. 1948 v Č. Budějovicích. V roce
1972 zahájil studium na Vojenské letecké akademii J. A. Gagarina v Moskvě. Na podzim 1976 prošel výběrem kandidátů na kosmický let a od prosince 1976 se ve Středisku
přípravy kosmonautů v Hvězdném městečku u Moskvy začal připravovat spolu s Oldřichem Pelčákem a dalšími kandidáty
z Polska a NDR. Od 2. do 10. března
byl 1978 členem posádky kosmické
lodi Sojuz 28. Do roku 1990 byl zaměstnán jako vojenský pilot. V letech
1990-1995 byl ředitelem Vojenského
muzea letectví a kosmoautiky
v Praze-Kbelích. V červnu 1995 odešel do zá-lohy v hodnosti plukovníka.
Poté působil jako obchodní zástupce
ČZ Strakonice, a.s. v Ruské federaci.
V letech 2002 až 2004 byl obchodním
radou a vedoucím obchodně ekonomického úseku
Velvyslanectví ČR v Moskvě.
V červnu 2004 byl zvolen do Evropského parlamentu.
V roce 2009 svůj mandát obhájil na dalších 5 let
Setkání nemohl pro nemoc účastnit další z astronautů
USA s českými předky – Eguene A. Cernan, jehož babička pochází od Tábora. Přiletěl až následující rok
a při letu z Tábora do Prahy, měla helikoptéra, ve které letěl poruchu a musela nouzově přistát.
JN
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Ještě jedno výročí.
Pravým opakem soboty 28. října, byla neděle 12. prosince 2000, kdy se konaly první volby
do zastupitelstev krajů. Bylo mlhavé mrazivé ráno a volební komise prováděla poslední
přípravy k jejich zahájení, když hlas v telefonu přinesl zprávu, že zemřel starosta Václav
Kvídera. Po chvilce přišlo oznámení, že byl odvezen do nemocnice a tak jsme doufali, že je
ještě nějaká naděje a na dotazy odpovídali – zatím nevíme nic jistého. Později však už jsme
říkali – bohužel, je to pravda. A tak pomalu ubíhal čas, hovor přítomných se každou chvíli
zadrhával, umlkal a všichni se v myšlenkách vraceli k tomu jedinému, k tomu, co nám z celého dne utkvělo v paměti…
Venca se ujímal úřadu nelehké době. Už to, že byl po dlouhé době opět nazýván starostou,
byl jen začátek rozsáhlých změn, které probíhaly ve státní správě a samosprávě. Všechno se
od základů přetvářelo a vedení úřadu vyžadovalo mnoho osobního nasazení. Nebylo to
vždy snadné. Spousta lidí vědělo, jak to dělat jinak, někdy se k tomu připojovaly i sdělovací
prostředky. Myslím ale, s odstupem deseti let, které uplynuly od jeho úmrtí, že období jeho
působení ve funkci starosty nebylo promarněné a položilo základy pro dobře prosperující
obec.
V jednom starém citátu se praví: „Nezemřel ten, který byl pohřben, ale ten, který byl zapomenut". A já věřím, že Venca zapomenut nebude.
JN
Na závěr připojuji text jednoho z mnoha soustrastných dopisů, které došly k úmrtí

Vážení, zarmoucení občané Dolní Lukavice!
Stále se nemohu, stejně jako vy, vyrovnat s faktem, že již nebudu spolupracovat
s panem starostou Kvíderou. Velkou a nenahraditelnou ztrátou pro nás všechny a především pro jeho nejbližší, je jeho tak nenadálý odchod, jeho nečekaný a překvapivý
odchod z tohoto světa. Je těžké smířit se se smrtí tak mladého, optimismem a elánem
nabitého, hodného člověka. Jen málo tak mladých lidí bylo ochotno v okrese s tak velkým nasazením pracovat pro obec, pro spoluobčany, často na úkor vlastní rodiny.
Dnes ještě není možné docenit osobní přínos pana starosty Kvídery pro rozvoj obce
Dolní Lukavice, to ukáží až další roky, kdy už budeme jen vzpomínat. Je nutné poděkoval a sklonit se v úctě před jeho památkou.
Nezapomenu na dobrého člověka, pana starostu Kvíderu a vyslovuji upřímnou soustrast jeho blízkým a všem občanům obce.
MVDr. Václav Červený Přednosta Okresního úřadu Plzeň – jih

Haydnovy hudební slavnosti už po osmnácté
18. ročník Haydnových hudebních slavností se na třinácti místech jižního Plzeňska konal ve
dnech 10. - 18. 9. 2010 ve znamení několika významných světových hudebních výročí –
k jubilantům, kterým byly věnovány jednotlivé festivalové
programy
patřili
Heinrich
Schütz, Johann Sebastian Bach,
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Georg Friedrich Händel a
Domenico Scarlatti stejně
jako Jiří Antonín Benda,
Jakub Jan Ryba, Fryderyk
Chopin a Robert Schumann.
Hudba Jiřího Antonína Bendy a Johanna Sebastiana Bacha zazněla spolu s Haydnovou Symfonií D dur, „Lukavickou“, Hob. I:1 už na zahajovacím koncertě, který
byl tradičně svěřen orchestru
plzeňské konzervatoře a jeho
dirigentovi Jiřímu Štruncovi;
sólových partů Bachova
Nebílovy - soubor La societa di danza
Koncertu d moll pro dvoje housle, BWV ujali houslisté Martin Kaplan a Martin Kos. Na
dalších koncertech vystoupily soubory Tre Fontane (renesanční hudba pro tři zobcové flétny; kostel sv. Ambrože na Vícově, 10. 9.), Ensemble Guillaume (Heinrich Schütz a jeho
současníci I; přeštický chrám Nanebevzetí P. Marie, 12. 9.), Octopus Pragensis (hudba renesanční Evropy; Dobřany, kostel sv. sv. Mikuláše, 13. 9.), Motus Harmonicus (Heinrich
Schütz a jeho současníci II – duchovní hudba německého baroka; Nezdice, kostel sv. Prokopa, 14. 9.), Zanetto trio (Beethoven, Mozart; Štěnovice, kostel sv. Prokopa, 16. 9.), Harmonia delectabilis (francouzská, italská a německá barokní hudba; Řenče, 18. 9.) a Societas
Incognitorum, s anglickými madrigaly (chotěšovský klášter, 17.
9.). Tento program by se mohl
zdát Haydnovým hudebním slavnostem tématicky vzdálený, je
tomu však právě naopak: Joseph
Haydn za svého pobytu v Anglii
upravoval společenské písně pro
zdejší kluby, kde madrigaly patřily k neoblí-benějšímu repertoáru.
Hudbě baroka byly rovněž věnovány dva ze sólových koncertů:
vystoupení Ivany Bilej-Broukové,
Vladimíra Richtera a Edity Keglerové na matiné v zámku v Příchovicích (12. 9.; Bach, Scarlatti,
Příchovice - Ivana Bilej-Brouková, Vladimír Richter
Händel a Haydn) a Petra Wagnera s Janem Krejčou v kapli blovického zámku (barokní a
klasicistní hudba pro violu da gamba, theorbu a barokní kytaru; 15. 9.).
Všechny tyto koncerty se setkaly s velkým úspěchem. Jako pro diváky nejpřítažlivější se
však ukázaly ty programy, které z neobvyklého úhlu představily hudební kulturu první poloviny 19. století.
dokončení v příštím čísle.
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Některá výročí říjen
+ 21. 10. 1835 Praha, Josef Božek, mechanik, hodinář (*28. 2. 1782) – parní automobil, první parní
loď na Vltavě)
+ 24. 10. 1925. Klenčí p Čerch., Jindřich Šimon Baar, spisovatel (*7. 2. 1869) – Paní komisarka,
Hanýžka a Martínek, Jan Cimbura
* 26. 10. 1765. Přeštice, Jan Jakub Ryba, učitel, hudební skladatel (+8. 4. 1815)
+ 26. 10. 1985 Praha, Irena Kačírková, herečka (*24. 3. 1925) – Starci na chmelu
* 27. 10. 1845, Zbiroh, Josef Václav Sládek, básník, překladatel (+28. 6. 1912) – Selské písně, Zvony
a zvonky
+ 27. 10. 2000 Salzburg, Lída Baarová, vl. jm. Ludmila Babková, herečka (*7. 9.1914) – Panenství,
Dívka v modrém
+ 30. 10. 1995 Praha, Nelly Gaierová, herečka a operetní zpěvačka (*3. 10. 1908)
+ 31. 10. 1980 Praha, Jan Werich, herec (*6. 2. 1905)

Listopad
* 3. 11.1910 Ostroměř, Karel Zeman, film. režisér, scenárista, animátor (+5. 4. 1989) mj. Cesta
do pravěku, Vynález zkázy, Pan Prokouk
* 5. 11.1890 Vadín u Havl. Brodu Jan Zrzavý, malíř, ilustrátor, scénický výtv. (+ 12. 10. 1977)
* 5. 11.1920 Václav Lohniský, herec, režizér (+18. 2. 1980) mj. Marečku, podejte mi pero,
Jáchyme, hoď ho do stroje
* 11. 11. 1930 Chust – Ukr., Antonín Moskalyk, režisér (+27. 1. 2006) mj. Četnické humoresky
* 14. 11. 1930 Podůští, Josef Vinklář, herec (+18. 9. 2007) mj. Nemocnice na kraji města
+ 15. 11.1670 Jan Ámos Komenský, pedagog a učenec (* 28. 3. 1592)
* 16. 11.1810 Praha, Karel Hynek Mácha, básník (+6. 11. 1836) mj. Cikáni, Máj
* 16. 11.1900 Olomouc, Eliška Junková, automobilová závodnice (+5. 1. 1994)
+ 21. 11.1870 Praha, K. J. Erben, básník, překladatel (*7. 11. 1811) Kytice z pověstí národních
+ 21. 11.2000 Praha, Emil Zátopek, olymp. víť. Londýn.(1948) Helsinky (1952 ) (*19. 9. 1922)
* 22. 11.1835 Citoliby, Josef Mocker, architekt a restaurátor (+15. 11. 1899) mj. dostavba katedrály
sv. Víta (1873-1899), stavba chrámu sv. Ludmily v Praze (1888-1892)
* 25. 11.1895 Hroznatín, arm. gen. Ludvík Svoboda, prezident Československa (+20. 9. 1979)
+ 28. 11.1695 pop. v Plzni Jan Sladký Kozina, sedlák (*10. 9. 1652) chodské povstání
+ 28. 11.1970 Příbram, Jan Drda, spisovatel (*4. 4. 1915) mj. Městečko na dlani, Němá barikáda
Hrádky s čertem, Dařbuján a Pandrhola
* 29. 11.1945 Štemberg, Hana Maciuchová, herečka, mj. Krkonošské poh., Nem. na kraji města
* 30. 11.1925 Kelč, Vojtěch Jasný, filmový režisér, mj. Až přijde kocour, Všichni dobří rodáci

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslaví významná životní výročí tito občané:
Vokáčová Jana
Dolní Lukavice 22
81 let
Pruner Josef
Snopoušovy 9
70 let
Benda Josef
Lišice 10
86 let
Štrunc Václav
Lišice 7
50 let
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
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