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ROČNÍK XV

KANALIZACE
Po postupné dvouleté výstavbě kanalizačních a vodovodních přípojek končí v naší
obci činnost firmy Investtel Klatovy. Výstavba
přípojek stála většinu z nás nemalou finanční
částku. Kromě toho nám ale značně ztrpčovaly
život prašnost a výmoly na komunikacích. Občany
časté a oprávněné stížnosti i nedostatečné
dopravní značení vedly k tomu, že s výše
jmenovanou firmou zahájil dopravní úřad správní
řízení, ve kterém jí hrozí vysoká pokuta. Věříme,
že nepříjemné vzpomínky spojené se stavbou časem vyblednou stejně jako fotografie
v příloze a zbude nám realita vybudované infrastruktury, která do obce přitahuje
mnoho nových obyvatel.
Smlouvy na dodávku vody a vypouštění odpadních vod
Po několika stížnostech občanů na problémy s uzavřením smlouvy na vodné a stočné
jsem zařídil uzavírání těchto smluv přímo v obci. O minulém víkendu využilo téměř
70 občanů přítomnost pracovníků společnosti Veolia – 1. JVS, která v DL provozuje
vodovod a kanalizaci. Byla nasmlouváno vypouštění téměř
8000 m3 odpadních vod, což významnou měrou přispěje
k definitivním přiznání 14 mil. dotace, bez které by naše
obec ještě dlouho novou kanalizaci neměla. Výstavbou
přípojek, jejich kolaudací a uzavřením smluv bude teprve
zdárně dokončeno odkanalizování obce DL. Všem
občanům, kteří pochopili nutnost výstavby splaškové
kanalizace a vodovodu, děkuji v tomto směru za
spolupráci, i když mnohdy nebyla lehká ani levná. Těm,
kteří se dosud na kanalizaci nepřipojili (tam, kde je to tech.
možné), připomínám, že stavební povolení zajištěné obcí
pozbývá platnost 31. 12. 2007. Po té budou následovat
nepříjemná opatření ze strany vodohospodářských orgánů.
Vítězslav Opálko, starosta obce

Dokončením kanalizačních přípojek v Dolní Lukavici se završuje významná etapa rozvoje
obce, jaká dosud nebyla v její historii realizována. Byla započata plynofikací v r. 2002 a
následně navazovala na odstraňování škod po srpnové povodni téhož roku.

Byly získány dotace na opravy komunikací v Lišicích, Krasavcích a Snopoušovech, které
proběhly po dokončení plynofikace. Následně pak byly v Dolní Lukavici zahájeny práce
na dokončení rozestavěné kanalizace a rozšíření vodovodu. Díky výhodě získaným
dotacím se podařilo v obci, jejíž rozpočet se pohyboval kolem 4. mil Kč, vybudovat během
čtyř let dílo v hodnotě dosahující 60. mil. Kč. Letošním rokem tedy skončí období výmolů,
bláta a prachu. Doufejme také, že i zápachu z dešťové kanalizace, podle kterého se dalo
usuzovat na změnu počasí a pěny ze saponátů, vytékající z potoka do řeky.
Protože vše, co má být pod zemí je hotovo, bude možné věnovat i větší péči o to, co je
na zemi. Přesvědčit kraj i správu silnic k provedení rekonstrukce silnic, v souvislosti s tím
i zhotovení chodníků a celkové úpravy veřejných prostranství. Neobejde se to bez pomoci
občanů. Je tu dost budov, jejichž majitelé si s jejich údržbou příliš starostí nedělají, domy
obrůstající křovím a kopřivami, neomítnuté stavby mnoho let po kolaudaci, zříceniny,
havarovaná auta stojící na ulicích. Mnozí z návštěvníků letošních XV. HHS se nad tím
pozastavovali. To vše kazí celkový dojem, jaký si návštěvníci o nás udělají. A neplatí to
jen o D. Lukavici, ale i o ostatních částech obce.
J. Netrval

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Poděkování
S koncem září odešla paní Miluška Kastnerová do důchodu po 37 letech práce, téměř
celých ve službách Obce Dolní Lukavice. Na obecní úřad nastoupila v roce 1970 po
absolvování střední školy. Na OÚ začínala jako administrativní pracovnice, postupně
se vypracovala přes ekonomickou funkci až na pozici tajemníka. Prožila zde dobré i
zlé a my doufáme, že na to horší zapomene a zbudou jí na práci pro obec jen ty dobré
vzpomínky. Po mém zvolení do funkce starosty v roce 2002 to byla právě ona, která
mne zasvětila do chodu úřadu a ochotně odpovídala na mé naivní otázky.
My jí přejeme, aby na všechny své záliby a na pomoc při výchově vnoučat měla nyní
dostatek času, trpělivosti a k tomu zejména pevné zdraví. Za její dlouholetou
obětavou práci pro obec, ochotu vždy pomoci každému občanovi jí právem náleží
veliké DÍKY, Miluško!
Vítězslav Opálko, starosta obce
Rozloučení
Nestává se často, aby člověk, který se v obci narodil a prožil zde celý život, se
v důchodovém věku odstěhoval, navíc do zahraničí. Proč o tom píšu? Právě to se
v naší obci stalo v tomto měsíci. Paní Marie Loudová, rozená Tobrmanová z čp. 185
v DL se 11. října stěhovala na Slovensko. Prožila zde více než 70 let a s rodnou obcí
se loučila jen těžko. Přestože žila ve svém domku od roku 2002 po náhlém úmrtí
manžela sama, byla obklopena blízkými příbuznými. Scházeli ji však příbuzní
nejbližší – syn s rodinou a s přibývajícím věkem se obávala, že nebude stačit na práci
kolem domku. Když jsem se s ní byl jménem obce před odjezdem rozloučit, scházela
mně slova. Proto ji přeji ještě touto cestou jistě i za mnohé další občany, aby se
v novém bydlišti v Popradu u syna Mirka cítila dobře a pohled na Vysoké Tatry ji
nahradil pohled na lukavické údolí.
Vítězslav Opálko, starosta obce
2

U s n e s e n í

č.

5

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 6. září 2007 v Krasavcích

Obecní zastupitelstvo
1) bere na vědomí:
a) zprávu starosty o činnosti z mezidobí veřejných zasedání
b) zprávu starosty o kontrole využívání KD Snopoušovy v souladu
s kolaudačním rozhodnutím
c) zprávu místostarostky o činnosti kulturní komise
d) informace o vývoji žaloby na obec ze strany paní Štěpánkové
e) informace o vývoji v žalobě podané obcí na AP trust – tábor Lišice
f) zprávu starosty o jednání s obcí Horní Lukavice o rozšíření ČOV
g) diskusní příspěvky
2) schvaluje:
a) smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky plnící základní školní
docházku v ZŠ Přeštice na rok 2007
b) NS – paní Hercíková, Na Dlouhých 57, 312 00 Plzeň, p.p.č. 807/4
o výměře cca 50m2 v kú Krasavce
c) NS – paní Sadílková, Pařížská 1351/2, 301 50 Plzeň, p.p.č. 1100/1 o
výměře cca 94 m2 a st. p. 186 o výměře 34m2 v kú Lišice
d) záměr prodeje p.p.č. 1067/29 o výměře 623m2
e) záměr požádat ČR o převod pozemků z vlastnictví ČR na obec:
p.p.č.1013/28,1018/31,1013/34,1013/38,1013/9,1013/29,1013/32,1013/35,
1013/37,1013/43 a st.p.č.237/1 v k.ú. H. Lukavice
f) záměr prodeje (pronájmu) p.p.č. 40/2 v kú Krasavce
i) záměr pronájmu nebytového prostoru na dvoře OÚ – st.p. 2/5 v kú DL
j) paní Blanku Zahradníkovou, Dolní Lukavice č. p. 189 kronikářkou
obce Dolní Lukavice
k) na základě výběrového řízení tyto smlouvy o dílo:
+ na rekonstrukci střechy ZŠ – fa Skála
+ firmu NOS Nepomuk na tyto práce:
na provedení zdravotního a preventivního řezu stromů
na rekonstrukci parku před ZŠ
na výsadbu stromořadí
+ na projekt rekonstrukce MŠ – fa Mastný
l) zástupcem ve školské radě Bc.Jindřišku Kaslovou
m) návrh starosty převzít do péče obce hroby kněží, dřívějších
majitelů zámku a nájemce pivovaru a po uplynutí zákonné lhůty požádat stát
o převedení těchto hrobů do majetku obce
n) SOD na dozvučení obec. rozhlasu fy. SOVT-RADIO za cenu 137.230,- Kč
o) dodatek č. 1 ke smlouvě o spol. škol. obvodu, uzavřenou s městem Přeštice
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3) zamítá:
a) žádost p. Duzbaby na prominutí platby za užívání pozemků p. č. 1100/1 o
výměře cca 118m2 a st. p. 187 o výměře 52 m2 za rok 2005 a 2006

*

*

*

*

*

Vážení spoluobčané,
bývá dobrým zvykem připomínat si skutky našich předků. Dovolte mně tedy,
abych v návaznosti na probíhající úpravy parku před ZŠ Vám připomněl, že
letos je tomu 80 let, co byl slavnostně odhalen památník lukavských mužů, kteří
padli v bojích 1. světové války.
Vznik tohoto pomníku popisuje v obecní kronice VácIav Voltr, řídící učitel:
Návrh byl vznesen 3. 12. 1923 na výborové schůzi místní osvětové komise. Protinávrh
upřednostňoval postavení obecního domku, kde by byla knihovna a na průčelí domku
zasazena pamětní deska se jmény padlých. 31. 3. 1927 bylo rozhodnuto postaviti tento
pomník, který se uvolil zhotovit Bartoloměj Kočandrle z Přeštic za 7.800,- Kč. V
předvečer slavnosti odhalení byla ochotníky sehrána
divadelní hra "Vrah". V neděli 17. července 1927 se
celá ves ozdobila prapory a chvojím. Po vsi hrála
hudba, u panského dvora se scházely různé
korporace. Rázem desáté hodiny se odebral průvod,
sestávající i z občanů okolních obcí, k tomuto místu,
kde stál pomník zahalený státní vlajkou. Pozůstalým
po padlých vojínech byla vykázána zvláštní místa.
Uvítací proslov přednesl pan Josef Prach, předseda
místní osvětové besedy a náměstek starosty. Řídící
učitel Václav Voltr podal krátký přehled doby
válečné a přečetl dvě pamětní listiny, které byly
vloženy do základního kamene. V první byl seznam
24 padlých vojínů z obce ve světové válce 1914 –
1918, ve druhé pak aktuelní statistika obce, její popis
a spolková činnost. Listiny, které sestavil pan řídící,
napsal student průmyslové školy František Hrubý z čp. 51. Po řeči učitele spadla rouška
a málokteré oko zůstalo bez slz. Odpoledne se konal koncert v zahradě Fr. Uzla, večer
byl taneční víkend. Vše se konalo ve prospěch uhrazení výloh spojených s postavením
pomníku. Krásné celodenní letní počasí zvýšilo lesk té slavnosti, která přilákala veliké
množství obecenstva, v Dolní Lukavici neobvyklé.
V devadesátých letech byla z pomníku ukradena socha lva, která byla nahrazena
touto. Původnímu lvu je málo podobná.
Děkuji všem občanům, kteří naplňují odkaz našich předků, vzít pod ochranu tento
památník .
Vítězslav Opálko, starosta obce

HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice. Vychází 1x za dva
měsíce v nákladu 380 výtisků. Adresa redakce: OÚ Dolní. Lukavice 134, 334 44 Dolní Lukavice. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. www.dolni-lukavice.cz Registrováno MK ČR E 12350. Zodpovědný redaktor J. Netrval.
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KULTURA
25. srpna se ve Snopoušovech uskutečnil již 4. ročník „Putování za pohádkovými
bytostmi“. Na trase dlouhé cca 2 km na děti čekali tyto pohádkové bytosti:

+ víla Boubelka s Beruškou
+ vodník Dušička
+ Pat a Mat
+ tři sudičky
+ čert s hodností Vraníka
+ Karkulka, myslivec a vlk
+ hejkal s hejkalkou
+ loupežník Sarka Farka
+ trpaslík Šprýmař se
Sněhurkou
+ čaroděj Merlin se svým
pomocníkem
+ dědek perníkář
+ bába Maggi a dědek
Bujón
Na každém stanovišti byla pro děti připravena nenáročná disciplína, za jejíž splnění
dostaly malou odměnu (bonbon, balónek, linecké cukroví, záložku, perník aj.).
V cíli u báby Maggi a dědka Bujóna bylo pro děti připraveno občerstvení.
Na startu se sešlo 100 dětí. Akce se líbila nejen dětem, jejich rodičům či prarodičům,
ale i pohádkovým bytostem. Všichni se těšíme na 5. ročník.

Akci pořádal SDH Snopoušovy za podpory těchto sponzorů:
+ Kovošrot METAL Ženíšek
+ OÚ Dolní Lukavice
+ paní Soukupová – MOZAIKA Přeštice
+ 7 DATA.CZ

Organizátoři také děkují:
+ paní Polákové za upečení lineckého cukroví (odměna u Pata a Mata)
+ paní Kaslové za upečení perníčků (odměna u Perníkového dědka)
Víla Boubelka slíbila zveřejnit recept na výborné medové perníčky. Jelikož svůj slib
chce víla splnit prostřednictvím Hlasatele, doufáme, že zájemci o recept patří mezi
jeho čtenáře:

PERNÍČKY
60 dkg hladké mouky, 30 dkg moučkového cukru, 10 dkg medu, 2 vejce (větší)
1 lžíce rumu (pokud navíc přidáme 2 lžíce kakaa, přidáme 1 lžíci rumu)
1 lžička jedlé sody
2 lžičky perníkového koření
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Vypracované hladké těsto dáme do mikrotenového sáčku a nechám nejlépe do
druhého dne v ledničce, ze které jej vyndáme asi 1 hodinu před pečením.
Z této dávky upečeme asi 100 ks perníčků. Polevu na toto množství perníčků uděláme
z 1 bílku a 10 dkg moučkového cukru.

Vítání adventu aneb předvánoční setkání
Kulturní komise Obce Dolní Lukavice srdečně zve občany 1. prosince od 10:00
hodin na předvánoční setkání do klubovny v Dolní Lukavici.
Ještě než se vrhneme do předvánočních příprav a úklidu, přijďte se podívat jak
a čím vyzdobit svůj domov. Pro ty, kteří neví jakým způsobem připravit stůl ke
slavnostní příležitosti, jakou Vánoce jistě jsou, se mohou inspirovat ukázkou
slavnostních tabulí žáků oboru Provoz služeb z Integrované střední školy
živnostenské Plzeň.
Opět si budete moci zakoupit doplňky do kuchyně (chňapky, ubrusy, ubrousky
apod.), tentokrát s vánočními motivy.
Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky vánoční dekorace, výroba ozdob ze
slámy a korálků, zdobení perníčků a…….přijďte a uvidíte.

Zájezd do divadla
Kulturní komise obce pořádá zájezd do Komorního divadla na divadelní
představení:
CELEBRITY s.r.o.
Zájezd se uskuteční v sobotu 8. prosince 2007.
Cena vstupenky je 190,- a 220,- Kč
+ příspěvek na dopravu ve výši 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.
Odjezdy autobusu z jednotlivých obcí:
Snopoušovy v 17:40 hod
Krasavce
v 17:55 hod
Lišice
v 17:45 hod
D. Lukavice v 18:00 hod

Něco málo o inscenaci:
Svoji poslední komedii napsal herec, autor a režisér Antonín Procházka pro
plzeňskou činohru.
Jako obvykle čerpá tematiku „Celebrit“ z aktuálních problémů, kterými žijí naši
současníci. V prostředí televizního studia, kde se natáčejí nekonečné seriály, dojde ke
kriminálnímu činu a náhodným svědkem se stane jeden z herců seriálu. Jeho život
v ohrožení se změní od základů. Antonín Procházka s vtipem vypovídá o povrchnosti
dnešní doby, kde úspěch určuje reklama a procento sledovanosti. Proti tomu staví cenu
vztahu, postaveném na opravdovém citu.
Kulturní informace připravila místostarostka Bc. Jindřiška Kaslová
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Vítání občánků v Dolní Lukavici
Sobotní odpoledne 6. října 2007 patřilo našim nejmenším občánkům. V klubovně v Dolní
Lukavici se konalo vítání občánků.
Do řad občanů naší obce byly slavnostně přivítány tyto děti:
Hrádková Štěpánka nar. 29. 12. 2006
Peklo Marek nar.
30. 3. 2007

Rejtharová Nela a Julie nar. 18. 2. 2007
Štich Adam nar.
18. 6. 2007

K rodičům a dalším přítomným promluvila místostarostka obce paní Bc.Jindřiška Kaslová
a program tradičně zpestřily děti ze základní školy pod vedením učitelky paní Mgr. Radky
Šperlové a Mgr. Nadi Květoňové.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky obdržely květiny a deníček pro děťátko,
tatínkové obálku s tisícikorunou. Na závěr následovalo pamětní fotografování.
Zapsal Zdeněk Luňák

Lukaváček „se rozjel“ do nového školního roku 2007/2008
Děti z hudebního souboru Lukaváček měly opravdu rychlý start. Hned v sobotu 8. září
2007 doprovodily Vítání občánků v Horní Lukavici písničkami a hrou na flétnu. Tímto bych
chtěla pochválit Terezku Šperlovou, Karolínu Hrdonkovou a Adélku Milotovou.
Další vystoupení dětí z Lukaváčku mohli
shlédnout návštěvníci vernisáže výstavy „Svět
panenek“ v Domě historie Přešticka ve středu 3.
října 2007. Děvčata i kluci zazpívali a zahráli
české lidové písničky o panenkách v lidovém
kroji. Myslím, že dokonale zapadli do 170
různých panenek.
V sobotu 6. října 2007 přivítaly děti
z Lukaváčku a ZŠ Dolní Lukavice své nově
narozené kamarády v klubovně OÚ v Dolní
Lukavici.
Přeji všem členům hudebního souboru Lukaváček hodně úspěchů v letošním školním roce
2007/2008.
Mgr. Naďa Květoňová, vedoucí souboru

Vánoční koncert Dětský soubor Lukaváček srdečně zve 20. prosince 2007 na již
tradiční Vánoční koncert, který se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici.
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Drakiáda v MŠ
Dne 9. 10. 2007 uspořádala MŠ v Dolní Lukavici jubilejní ročník Drakiády. Děti
společně s rodiči a prarodiči soutěžily o nejkrásnějšího a největšího draka a o to, který
drak nejvýše vyletí. Po vyhlášení vítězů a rozdání odměn, si děti s chutí zasoutěžily
v několika disciplínách. Ať
to byl běh obrů v obrovských
botách, nebo hod míčkem na
cíl, skákání v pytlích i chůze
v tlapičkách. Kdo měl chuť,
mohl si v závěru opékat s rodiči u táboráku buřtíky a občerstvit se limonádou. Celou akci
vyfotografovala a zaznamenala do kroniky MŠ p. učitelka I. Režňáková. Rodičům i dětem se akce velmi líbila.
Společně už se těšíme na příští ročník, aby nám draci zase létali vysoko do oblak
a slunce rozzářilo nadšené dětské tváře.
Romana Techlová, ved. učitelka MŠ

Tradiční sběrové dny, tentokrát podzimní, pořádá Základní a mateřská škola
v D. Lukavici ve dnech 29. – 31. října. Kromě papíru se sbírají i víčka od
PET lahví. Pomozte nám získat další body do soutěže!

Společenská kronika
Jubilea listopad – prosinec 2007
V listopadu oslaví významná životní výročí tito občané:
Benda Josef
Lišice 10
83 let
Netrval Josef
Dolní Lukavice 172
70 let
Vlček Václav
Lišice 48
60 let
V prosinci oslaví výročí tito občané:
BurdaJosef
Fořtová Jarmila
Hodan Josef
Hodanová Marie
Krsová Anna
Polívková Jarmila
Vydrová Emilie

Dolní Lukavice 193
Dolní Lukavice 183
Dolní Lukavice 214
Lišice 86
Dolní Lukavice 152
Lišice 111
Lišice 56

70 let
70 let
60 let
85 let
80 let
75 let
83 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
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