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ROČNÍK XVI

90. výročí vzniku Československa
V těchto dnech si připomínáme významné výročí v dějinách našeho státu, 90. výročí vzniku
samostatného Československého státu. Jeho vzniku předcházela 1. světová válka, která
přinesla utrpení milionům lidí a vyžádala si mnohé oběti, jak vojáků na nejrůznějších
frontách, tak i oběti z řad civilního obyvatelstva. V konečném důsledku vedla k rozpadu
habsburské monarchie a vzniku nových států, mezi nimi i ČSR.
Protože i v naší obci máme pomník na počest vojákům padlým v 1. sv. válce, dovolte mi
připomenout alespoň stručně účast mužů Dolnolukavicka v této válce. Československé legie
se v 1. sv. válce utvářely jako armáda státu, který se
teprve konstituoval a existoval jen v srdcích
dobrovolníků. První legionářské vojenské útvary
byly ustaveny v Rusku a ve Francii již v r. 1914.
Další pak vznikaly postupně v Itálii a v Srbsku.
Podle výkazu Kanceláře čs. legií bylo všech
legionářů 88 701. Dle publikace „Památce čs.
legionářů okresu Plzeň – jih“, vydané Museem
v Blovicích v r. 1999, ze které čerpám, se z naší obce
rekrutovali tito legionáři:
z Dolní Lukavice: Bauer Vilém, Bažant Josef nar.
1873, Bočan Václav, Čechura Martin, Hajžman
Karel, Hrubý Václav, Kalaš Martin, Kolena Václav,
Kott Karel, Kott Václav, Louda Václav, Mašek
Pavel, Strejc Jan, Šlouf Rudolf, Vítek Václav
z Krasavec: Hebr Petr, Hebr František
z Lišic: Bažant Josef nar. 1872, Hajžman Josef, Hess
Václav, Macháček Havel, Polívka Josef, Rys Václav, Štrunc František, Štrunc Petr, Švajcr
Antonín, Tureček František, Vokáč Petr
ze Snopoušov: Hrubý Josef, Kokoška Václav, Přibáň Václav nar. 1898, Přibáň Václav nar.
1872
Naše generace si jen stěží dovede představit utrpení, kterým vojáci během války prošli. Proto
na závěr pouze motto:

„My jsme pro vlast a národ dali všechno, to čiňte i Vy na naši památku“.
Obec Dolní Lukavice v letošním jubilejním roce nechala provést celkovou opravu památníku
padlým, umístěným před školou. Jsou nově vyzlacena jména padlých. Dosud se čeká na
novou sochu lva. Je obnovena i okolní zeleň a věříme, že i naši následovníci se o toto
pamětní místo budou vždy starat s úctou.
Vítězslav Opálko, starosta obce

Nebyli jenom legionáři
Podíl legionářů na vzniku Československa byl opravdu značný. Československé legie (tento
název vznikl až po válce; za války se používalo označení jednotky československých
zahraničních vojsk) se podílely na vítězství Dohody ve válce, zároveň také podpořily politiky
v jejich snaze o vytvoření a uznání Československa. Československo bylo po skončení války
považováno za jednu z vítězných mocností.
Byli tu však ještě jiní vojáci. Takoví, kteří po celou dobu války bojovali za císaře pána a po
kapitulaci rakousko-uherské armády se vraceli vyčerpaní, zranění a mnohdy i zmrzačení
domů. A také ti, kterým se ani to nepodařilo a jejichž jména jsou napsána na pomnících
v mnoha českých obcích.
V D. Lukavici je to 24 jmen, v Lišicích 8 a další byli jistě i ve Snopoušovech a Krasavcích.
První povolávací lístky přišly již v druhé polovině července 1914. 29. července byl vydán
císařský manifest „Mým věrným národům“ a v noci 31. července byla vyhlášená všeobecná
mobilizace. Povoláni byli záložáci a domobranci ve
věku 20 až 38 let. Později, s rozšiřováním bojů, byli
povolávány i starší a mladší ročníky. Doma pak
zůstala péče o hospodářství zcela na ženách a dětech.
Začínal být nedostatek potravin, hlavně ve městech,
v rodinách dělníků, které přišly o živitele. Na jaře
v r. 1915 byly proto pro stabilizaci zásobování
zavedeny potravinové lístky. Jediné spojení vojáků
s rodinami – dopisy byly na obou stranách netrpělivě
očekávány. Někdy nastalo odmlčení a později, místo
dopisu, přišla zpráva o zranění, často se podařilo
doručit i informaci o zajetí. Jindy to byl bohužel
úmrtní list. To teprve nastávaly krušné časy.
A tak by bylo dobré si o tomto výročí vzpomenout i
na tyto vojáky, kteří se vrátili, i na ty, kteří leží
bezejmeni pohřbeni na vojenských hřbitovech někde
v cizině. I když to nejsou hrdinové, úcty si zaslouží.
Na závěr trochu statistiky
Světové války ( první se jí začalo říkat až později,
protože nikdo nevěřil, že bude ještě další) se zúčastnilo na 70 milionů vojáků. Bojovalo se na
frontách v Evropě, v Číně, v Mezopotá-mii a Palestině, ve východní a jihozápadní Africe, i
na německých tichomořských ostrovech u Austrálie. Padlo nebo zemřelo kolem 10 milionů
vojáků.
Za Rakousko-Uhersko bojovalo 9 milionů vojáků, nevrátilo se jich více jak 1 milion.
Z českých zemí to bylo povoláno odhadem kolem1,4 mil. českých vojáků (nerozlišovala se
německá a česká národnost) a padlých českých vojáků bylo opět odhadem kolem 140 tisíc.
V Rusku bylo kolem 61 000 československých vojáků, v bojích, jak na frontě tak i při
zajištění odsunu do Vladivostoku jich padlo asi 5 200.
Ve Francii z 9 600 vojáků padlo 350 vojáků
V Itálii z 20 000 vojáků a padlo na 350 vojáků
Připraveno podle archivních materiálů, dobové literatury a vlastních dokumentů. Jednotlivé údaje se
mohou lišit, použil jsem ta, která byla v jednotlivých pramenech nejčastější. J. Netrval
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Usnesení č. 9
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 25. září 2008 v Lišicích
Obecní zastupitelstvo
1) bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení
b) zprávu starosty obce zprávu o činnosti OÚ a obce v mezidobí veř. zasedání
c) zprávu starosty o stavu budov v majetku obce Dolní Lukavice
d) informaci starosty o správě hřbitova
e) kontrolu usnesení
2) schvaluje:
a) návrh programu veřejného zasedání
b) složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
c) návrh rozpočtového opatření obce č. 1/2008
d) darovací smlouvu Římskokatolické farnosti Přeštice ve výši 200 000,- Kč na opravu
krovu a střechy kostela v Dolní Lukavici
e) smlouvu na výsadbu zeleně
f) text smlouvy o spolupráci při realizaci změny hranic katastrálních území, která bude
uzavřena mezi obcemi D. Lukavice, Chlumčany a spol. Comfort sdružení a.s;
zplnomocňuje starostu obce k jejímu podpisu
g) směnnou smlouvu s VLS – lesní pozemky v bývalých kasárnách Háj
h) směnnou smlouvu s p. F. Veverkou na p.p.č. 760/5 o výměře 822 m2 za pozemek
obce p.č. 2/9 o výměře 290 m2 s doplatkem obce ve výši 40,-Kč za 1m2, kú Dolní
Lukavice
i) ukončení NS s p. M. Burešem, Dolní Lukavice 188 na p.p.č. 96/6, kú D. Lukavice
j) složení inventarizačních komisí
3) zamítá:
a) 3. variantu návrhu na symboly obce
4) ukládá
a) zastupitelům zahájit jednání ohledně symbolů obce s jiným heraldikem
*

*

*

*

*

Bezpečnost v obci
Vážení občané,
v poslední době došlo na území obce k zvýšenému nárůstu trestné činnosti. Byly ukradeny
např. kanálové mříže, pohonné hmoty, vykradené vozidlo, u dětského hřiště byl odstavený
poškozený autovrak apod. Na několika místech byly nalezeny použité injekční stříkačky od
drog. Požádal jsem cestou okresního ředitelství Policie ČR o zvýšený dohled k zabezpečení
veřejného pořádku v souladu s § 103, odst. 4, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.
Aby moje žádost byla vyslyšena, je nutno, aby všechny Vámi zjištěné případy krádeží nebo i
pokusy o ně, výskyt podezřelých osob, podomních prodejců (tipařů) a narkomanů byly
nahlášeny policii na linku 158 nebo na obvodní odd. Přeštice 377982158. Jen tak se ve
statistice Policie ČR totiž objeví zvýšený nárůst trestné činnosti v dané lokalitě a máme
potom alespoň malou šanci na častější kontrolu naší obce příslušníky policie.
starosta
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Volby do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje
Místo

D.. Luk.

Voličů

400

Lišice
139

Snopoušovy
65

Krasavce
56

Celkem
D. Lukavice
660

Celkem
Přeštice
17 082

Volilo
151
60
25
27
263
%
37,75
43,17
38,46
48,21
39,85
Pl. Hl.
148
59
25
26
258
Č. str. vol.
%
vol.
%
vol.
%
vol.
%
vol.
%
1
25 16,89
9 15,21
13 52,00
1 3,84
48 18,60
20
7 4,72
2 3,38
2 8,00
2 7,69
13 5,03
23
1 0,67
0 0,00
3 12,00
4 15,38
8 3,10
36
25 16,89
3 5,08
3 12,00
6 23,07
37 14,34
47
33 22,29
10 16,94
1 4,00
47 26,92
51 19,76
48
51 34,45
29 49,15
2 8,00
48 19,23
87 33,72

Volební čísla stran
1 – Komunistická strana Čech a Moravy
20 – Děl.str.- NE americkému radaru
23 – NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

Plzeňský
kraj
454 460

7 343
183 076
42,99
40,28
7 256
178 865
vol.
%
vol.
%
1 523 20,98 31 369 17,53
133 1,83
2 639 1,47
96 1,32
2 075 1,16
960 9,58
12 899 7,31
1 691 23,30
47 879 26,76
2 547 35,10
65 066 36,37

36 – Koalice pro Plzeňský kraj
47 – Občanská demokratická strana
48 – česká str. sociálně demokrat.

Uvedeny jsou pouze strany, které v některém voleb. obvodu překročily hranici 5%
UDÁLO SE V OBCI
Ani v podzimních dnech neustal na Dolnolukavicku stavební
ruch. V ZŠ se ještě dokončovaly opravy prostor tělocvičny,
družiny a bytu školníka. Celé dílo bylo korunováno opravou
fasády a novým nátěrem. Díky všem firmám, které se na
opravě školy podílely, se podařilo vytvořit krásné moderní
prostředí pro výuku, a oprava také přispěla ke zlepšení
vzhledu obce.
Po více než roce se dočkali i ti, kteří
používali lávku přes Úhlavu u Lišického mlýna. Koncem září ji opravila
firma Hokar Předenice.
Po několikaletém čekání se splnilo i
přání občanů ze Snopoušov na čekárnu
u autobusové zastávky na křižovatce ke
Snopoušovům. Jistě ji přivítají i
návštěvníci
přilehlých
chatových
oblastí. Doufejme, že čekárna nebude
vandaly vyzdobena tak jako ta ve
Snopoušovech.
Oprava kostela
I. etapa opravy kostela (část krovu a střechy) probíhá od září
v Dolní Lukavici. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnout na tuto opravu dar obce ve výši
200 000,- Kč.
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V průběhu opravy se
postupně
vyměňují
poškozené části krovu a
opravuje se i chybné
provedení předchozích
oprav. Oprava postupuje pomalu, protože je
nutné průběžně zajišťovat stávají střechu proti zřícení. Postup prací je konzultován s odborem ŠKPP MěÚ Přeštice a NPÚ ÚOP Plzeň.
Veřejná zeleň
Zastupitelstvo obce dbá kromě jiného na životní prostředí. Počátkem října byl osázen
stromy a keři prostor bývalé pískovny u Snopoušov. Podél cesty byly vysázeny stromky
třešní. Doufáme, že zde vznikne hezká odpočinková lokalita, která už nebude lákat k
zakládání "černých skládek" odpadu.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Návrat ke knížkám
Rumcajs, Manka, Křemílek a Vochomůrka, víla Amálka, …
to jsou postavičky, které neodmyslitelně patří k Václavu
Čtvrtkovi. S tímto spisovatelem a s jeho díly jsme se
seznamovali na 1. večerním čtení, které se uskutečnilo 29.
září v naší škole. V půl páté byla třída paní učitelky Šperlové
zaplněná dětmi, rodiči i prarodiči a všichni byli zvědaví, co
jsme si na ně připravili. Pohádková babička uvedla celý večer
a přečetla nám pohádku o
Makové panence, žáci
pátého a čtvrtého ročníku
si připravili čtení z knihy
My tři a pes z Pětipes. Ale
nejtěžší úkoly čekaly na
rodiče s dětmi. Vyluštit
křížovku, zjistit, ze které
knihy jsou ukázky, složit puzzle, zjišťovat informace o
autorovi, nebo si jen tak číst ze známých i méně
známých knih tohoto spisovatele.
O necelý měsíc později jsme se ve škole sešli podruhé.
Tentokráte se spisovatelem Jiřím Žáčkem. Účast byla
opět veliká a bylo co dělat. Hádanky, rébusy, křížovky,
ale i hledání informací v encyklopedii zaměstnalo hlavy
nejen dětem, ale i rodičům. Tento večer nám zpestřili žáci 4. a 5. ročníku krátkou scénkou a
žáci 2. a 3. ročníku zarecitovali některé básně z knihy Nemalujte čerta na zeď. Odměnou
dětem byl pamětní list Jiřího Žáčka a radost z toho, že se dozvěděli zase něco nového. Příští
měsíc se uvidíme již na 3. čtení – tentokráte s Astrid Lindgrenovou.
Mgr. Lucie Cvrčková
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V hodině ČJ jsme se inspirovali J. Žáčkem a pokusili jsme se vytvořit krátké básničky.
Kost a most

Zvířata

Robert Samek (3. ročník)

Milan Ježek (3. ročník)

Já jsem viděl velkou kost
a vedle ní velký most.
Tu kost sebral drozd
a letěl na pohotovost

Venku se pase kráva,
Je barevná jako tráva.
Je tu velký pes,
je větší nežli ves.
Máme doma kočku,
snědla nám vločku.
Na nebi létá drak,
létá výš než mrak
*

*

*

*

*

Nad fotbalovým hřištěm v Dolní Lukavici se opět vznášeli draci.
Již 6. ročník „ DRAKIÁDY“ připravila MŠ v Dolní Lukavici na 14. 10. 2008 pro své děti a
jejich rodiče. Přišla však také spousta starších kamarádů, kteří rozšířili naše řady, takže
hřiště bylo opravdu plné.
Nakonec nám přálo počasí a i vítr, o který většinou nestojíme, s námi tentokrát
spolupracoval. Mnozí draci tak za pomoci
dospělých vzlétli hodně vysoko nad hřiště a
mohli se nám tak předvést v celé své kráse.
Mezi klasickými draky se objevila strašidla,
netopýři, žáby, ptáci, draci domácí výroby i
koupení. Dospělí se tak na chvíli opět
stávali dětmi, zvláště pak tátové si tuto
chvíli se svými ratolestmi náležitě užívali.
Odměnou pro všechny nakonec bylo
příjemně prožité odpoledne. Nějaký ten
dáreček a pamlsek se pro každého také
našel.
Vydařené odpoledne vedlo ke slibu, že se
všichni opět setkáme za rok na již 7. ročníku Drakiády s MŠ Dolní Lukavice.
Irena Režňáková, učitelka
*

*

*

*

Drakiáda na Hořici
Každoročně v říjnu s napětím očekáváme, jak nám
bude na tuto akci přát počasí. To letošní bylo přímo
na objednávku – odpoledne začal foukat vítr a
drobné mráčky na obloze nevypadaly, že bych z nich
mělo v blízké době začít pršet. Prostě ideální
podmínky k pouštění draků. Ti v mžiku vystoupali
do výšky a spokojené úsměvy se objevovaly nejen na
tvářích dětí, ale i jejich rodičů a prarodičů. Pak už
stačilo jen hlídat „letecké dráhy“ draků a zabránit tak
případným kolizím. Některé papírové „letouny“
nabíraly stále větší a větší výšku, jednomu z nich
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*

dokonce nestačil ani 100 metrový provázek a tak se vydal na cestu do oblak bez svého
majitele.
Aby nikomu nebolelo za krkem ze sledování oblohy plné barevných dračích teček, přitáhli
jsme všechny draky zpátky k zemi a s chutí se pustili do další, neméně oblíbené součásti
této akce – opékání všech možných dobrot na ohýnku. A že jich panečku bylo! Od párečků
ke klobáskám, rohlíky, chleby... prostě na co měl kdo chuť.
Blížil se večer. A i když se nikomu moc nechtělo, museli jsme se všichni pomalu vydat ke
svým domovům. Ale rok uteče jako voda, a než se nadějeme, je tu další slet draků a dračic.
Mgr. Radka Šperlová

Sběrové dny ve škole
Letošní podzimní sběrové dny vyhlašujeme na tyto dny: pondělí 3. 11. – středa
5. 11. 2008. POZOR, ZMĚNA! Sběr (svázaný papír a víčka z PET lahví ukládejte
v prostoru před plotem školy směrem k faře (u dubu). Děkujeme.
Mgr. Ivana Kvíderová

KULTURNÍ ZAJÍMAVOSTI
Výlet na Chodsko
Dne 11.1. se konala další akce kulturní
komise – zájezd do Horšovského Týna a do
Domažlic. Do autobusu se nacpalo 49
turistů. Mezi osazenstvem převládala starší
generace, zvláště členky Dámského klubu.
Provázelo
nás
krásné
počasí.
V
Horšovském Týně jsme si prohlédli krásně
opravený zámek, který je v péči státu od
roku 1945. Byl pro nás připraven jeden
z okruhů, který zahrnoval zámecké
interiéry, zámeckou kuchyni s pecí na
chleba, sklepy, prohlédli jsme si výstavu
nádobí, uniforem, lamp a hlavně
nádherných historických kočárků. Po
prohlídce zámku jsme se naobědvali
v nedalekém hostinci a zbyl i čas na obdivování krásně opravených domů na náměstí.
Pak jsme pokračovali do Domažlic. Chodský hrad patřil tohle odpoledne jen nám.
Procházeli jsme rozlehlými sály, vystoupali na věž, obdivovali nádherný výhled
a podle svých zájmů zkoumali obsah vitrín: Minerály? Přírodniny? Keramika a sklo?
Fotografie zaniklých území? Staré zbraně? Určitě nejvíce zaujala veliká vitrína s
figurínami v chodských krojích – chodská svatba. Ta zaujala i omladinu, které se většinou
jen nadšeně honila po sálech nebo soutěžila, kolikrát kdo vyběhne na věž.
Když jsme opustili muzeum, prohlédli jsme si i lapidárium a na ochozu výstavu o
událostech po roce 1948 v tomto koutě naší vlasti; o politických procesech, o kolektivizaci
či o perzekuci církve. Při procházce po centru Domažlic jsme si užívali krásného počasí,
popíjeli kávu v kavárničkách a prohlíželi si krásně opravené náměstí. S výletem byli
spokojeni všichni. Celý autobus se hned potom přihlásil na další akci – divadelní
představení Uličnice, které se koná 29. 11. 2008
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Děkujeme za kulturní komisi za krásný výlet a obci za příspěvek na dopravu. Obzvlášť je
třeba poděkovat Jindřišce Kaslové za pečlivou přípravu. Ono to není tak jednoduché,
uspořádat takovou akci: Je třeba pečlivě naplánovat trasu, tak, aby byl cíl dostatečně
atraktivní, pokud možno blízko a snadno dosažitelný z parkoviště. Trasa se vždy vybírá
tak, aby výlet zaujal jak nejmladší, tak i nejstarší účastníky. A to se zase povedlo. Ještě
Blanka Zahradníková
jednou díky!
*

*

*

*

*

Noví občánkové Dolní Lukavice
Čáp i vrána se v letošním roce neustále snášeli nad Dolní Lukavicí. A výsledek? Pět
holčiček a šest chlapečků, jedenáct občánků, které v sobotu 25. října na slavnostním
setkání, s radostí přivítal, starosta obce Vítězslav Opálko. Na závěr slavnostního projevu
vyslovil přání, aby se ve stejném počtu s dětmi a jejich rodiči setkal také při jejich prvním
nástupu do školy v Dolní Lukavici, která teď, po celkové rekonstrukci, ještě voní novotou.
Rodiče dětí obdrželi z rukou starosty věcné dary, květiny, ale také (jako už tradičně)
hodnotný finanční dar.

Přivítali jsme mezi námi z Dolní Lukavice: Nikolku Divišovskou, Šimona Hamršmída,
Lucinku Dolejšovou Daníka Pelce, Martínka Šustra, Vašíka Hrádka, Zuzanku Sladkou,
Odřeje Puchtu a Karolínku Abrhámovou.
Ze Snopoušov: Milenku Kopičkovou a Káju Mahdala.
Zdeněk Luňák, předseda kulturní komise
*

*

*

*

*

Oslava 90. výročí vzniku ČSR
Poslední říjnové dny letošního roku jsou ve znamení oslav, pietních aktů a přehlídek k 90.
výročí vzniku samostatného čs. státu.
Také v Dolní Lukavici se konalo slavnostní vzpomínkové shromáždění. Pietní akt uspořádala
Obec Dolní Lukavice a kulturní komise Obce v předvečer státního svátku na památku padlých
v 1. světové válce a zejména na počest legionářů – občanů Dolnolukavicka, kteří bojovali za
vznik samostatného státu.
Okolo 17. hodiny se začali před školou scházet účastníci, mnozí už s rozsvíceným lampio-nem,
jiní využili toho, že pan Luňák z KK Obce opatřil lampionů velikou zásobu.
Za doprovodu myslivecké hudby Atlas se občané shromáždili u pomníku. Pan starosta Opálko
v krátkém projevu připomenul význam 28. října a přečetl jména legionářů z Dolní Lukavice,
Lišic, Krasavec a ze Snopoušov. Po projevu položili zástupci Obce k pomníku velikou kytici.
Slavnostní část shromáždění ukončila státní hymna.
Pak se průvod s hudbou prošel přes centrum obce až na hřiště, kde už byl připraven oheň.
Slavnostní shromáždění se změnilo v přátelské setkání, povídalo se, děti si hrály a pobíhaly
s barevnými světýlky, nechyběly klobásy a pití, hudba vyhrávala jednu písničku za druhou. Lidé
se dobře bavili; kdypak naposledy se sešlo více než 120 lidí ze všech čtyř částí Obce?
Myslím, že se tahle akce podařila. Věřme, že i v hlavičkách dětí, které nadšeně mávaly
barevnými lampiony, zůstane kromě hezkého zážitku i nějaké povědomí o tom, proč a nač se
vzpomínalo! Je moc smutné, když nejen mnozí žáci a studenti, ale i dospělí lidé berou tento
významný svátek jenom jako další volný den navíc a na dotaz ostudně „loví“ v paměti PROČ a
CO se vlastně slaví! Památku těch, kteří bojovali za svobodu a samostatnost naší vlasti, bychom
si neměli připomínat jen v tento den, ale mnohem, mnohem častěji…
A pak by se snad už nemuselo stávat, že i větší /! /děvčata používají ozdobný plůtek kolem
pomníku padlým jako ohrádku pro psa, nebotˇ psi nesmějí na sousedící dětské hřiště!
Snad se tenhle důstojný i hezký večer bude opakovat i příští roky.
Blanka Zahradníková
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AKTIVITA LUKAVICKÝCH MAMINEK
Výlet na Šumavu
Lukavické maminky zorganizovaly 14. 8. 2008 výlet na Šumavu do POHÁDKOVÉ
ZEMĚ Vítězslavy Klimtové. Na nádraží v Přešticích se shromáždilo 5 maminek a 9 dětí od
2 do 13 let. Jelo se VLAKEM, což byl pro děti obrovský zážitek. Organizátorky objednaly
nejen prohlídku, ale zřejmě i krásné
slunné počasí. Na Šumavě bylo
nádherně, hotel Fanda, ve kterém je
Pohádková země umístěna, je jen
několik desítek metrů od zastávky
Brčálník.
V Pohádkové zemi nás sice uvítala
obrovská čarodějnice, ale děti se nelekly. Obdivovali jsme cca 60 krásných
skřítků – strašidýlek, každého s popisem vlastností a s místem výskytu.
Malí měli oči navrch hlavy! Pak si
ještě malovali v přilehlém ateliéru,
větší děti modelovaly ze zakoupené hmoty, nakoupili jsme v krámečku pexesa, obrázky a
knížky.
Venku jsme poobědvali ze zásob a celá výprava se rozdělila: malí s maminkami poodešli na
krátkou procházku, hráli si a odpočívali. Čtyři starší děti s doprovodem se vydaly na 5 km
dlouhou naučnou stezku okolo hotelu, užívaly si výhledu na Malý Špičák, prošly po
chodníčcích mokřadly v prameništi Úhlavy. Adrenalinovým zážitkem byl závěrečný úsek
cesty, který vedl přímo středem ohrady s kravami….
Nakonec se všichni šťastně sešli u vlaku, zpáteční cestu si malí výletníci už neužili, spali,
jak když je do vody hodí A zdály se jim krásné sny o vláčku, skřítcích a rozpustilých
strašidýlkách….
*

*

*

*

*

Stopovačka
Dolnolukavické maminky se rozhodly pro školáky i předškoláky připravit „Stopovačku“ na
uvítání nového školního roku. Konala se 7. 9. na hřišti v Dolní Lukavici a účastnilo se jí 22
dětí. Maminky Peťaková, Šestáková a Žofáková pečlivě vyznačily trasu, připravily 9 úkolů,
nachystaly drobné odměny a hlavně buřtíky
na opékání…. A mohlo se začít…Děti vytvořily dvě družstva, děvčata vedla Markéta
Maňourová, která si vzala na opatrování i ty
nejmladší, dvouleté děti. „Chlapy“ od 4 roků
vedl Jakub Zahradník. Některé úkoly byly
zapeklité:morseovka, uzlování, a to musili
zabojovat ti starší, většinu však – s pomocí –
zvládli i ti malí. A byli na to náležitě pyšní!
Třetí družstvo vyrazilo na trať později, čtyři
opozdilce vedl Marek Stavinoha.
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Zatím tátové rozdělali oheň a začaly hody. Opečený buřtík, limo, bonbony, ovoce, sladký
chléb (pekla paní Šestáková), vše náležitě chutnalo. Tátové a kluci si pak dali fotbálek,
mámy při ohýnku kuly plány: Mikulášská ? Drakiáda? Halloween ? Debatu i zápas
rozehnal déšť¨, ale plány zůstaly…Maminky, tátové, děti! Kdo máte zájem o „připojení se“,
společně pořádat výlety a akce pro děti, kontaktujte maminky Šestákovou či Žofákovou.
V plánu je nejen společné vyrábění pro děti a s dětmi, ale i akce pro rodiče. Záleží na
nápadech, chuti něco podnikat a na zájmu.!
Blanka Zahradníková

HISTORIE
Mezní kámen
Při procházkách po Lukavici jsem si všiml u plotu zahrady u Honzíků čp. 99 tzv. mezního
kamene.
Poprvé jsem se s tímto kamenem setkal jako malý kluk ve sběrně starého papíru v
„Kazamátu“v Chlumčanech. Zde byl kámen zabudován jako práh domu. V těchto místech
se nacházela bývalá tvrz. Když jsem se zeptal rodičů, dozvěděl jsem se, že jedná o mezní
kámen, který vyznačoval území patřící Adamu Jindřichovi ze Steinau, generálu ve službách
Benátské republiky od r. 1701 – 1712. Tento majitel Chlumčan nechal nově vyměřit
hranice a osadit je mezními kameny, z nichž se některé dochovaly do dnešních dnů. Je na
nich vytesána hraběcí korunka, letopočet 1707 a písmena g. v. s. (generál nebo graf von
Steinau).
Jeden z těchto kamenů se nachází v již zmiňovaném Kazamátu, jeden by měl být v lese
směrem na Dnešice. Část dalšího je v Horní Lukavici.
Mezník u Honzíků je dobře zachovalý. Velmi by mě zajímalo, kde byl objeven a jak se
dostal do Dolní Lukavice.
Jindra Václav
Doplnění – část hraničního kamene v H. Lukavici byla nalezena při bourání stodoly u ovčína, který
stával nedaleko od místa, kde je kamen nyní umístěn. Původ kamene u Honzíků není znám, údajně je
na tomto místě nejméně sto let. Hrabě Jindřich Adam ze Steinau zakoupil v r. 1705 panství Chlumčany, Nebílovy a Žinkovy. Protože k nebílovskému panství v té době patřila i část Předenic a druhá
patřila dolnolukavickým Morzinům, mohl kámen pocházet z některých míst, kde se obě panství stýkala. Hrabě A. J. ze Steinau začal zámek v Nebílovech stavět v r. 1706, v r. 1712 umírá a je pohřben
v kostele sv. Jakuba na Prusínech. Po jeho smrti získali panství Černínové z Chudenic.
J. Netrval
*

*

*

*

*

Zahájení školního roku v Dolní Lukavici
Dnes se školní rok zahajuje 1. 9., ale v minulosti tomu bylo úplně jinak. Z historických
záznamů se dozvídáme, že škola v Dolní Lukavici údajně stávala již za třicetileté války (tj.
1618 – 1648). Kdy v této době však začínal školní rok, nevíme. Přenesme se do 19. století,
z této doby již máme podrobnější záznamy o zahájení školního roku, výuce a školních
předmětech. V této době školní rok začínal v polovině září a zpravidla se zahajoval
službami božími v kostele sv. Petra a Pavla v osm hodin ráno jak uvádí kronika školy z let
1800 - 1882. (pozn. autorky: školní rok končil kolem 25. ~ 31. července) Vyučovalo se
čtení, psaní, počítání (tzv. trivium) a také samozřejmě náboženství, které vyučoval kněz.
Zápisy ze školního roku 1894/5 uvádí: „Školní rok počal v pondělí dne 16. září 1894
vzýváním Ducha svatého, načež následoval zápis žactva. Po něm řídící učitel oslovil rodiče,
kteří dítky své prvně do školy přivedli, a v úterý počalo řádné vyučování... "1 Děti do školy
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chodily rády a věřte, že to nebyl žádný med. Děti se mačkaly v malých světničkách, často v
zimě: „Vrchnost dávala dva sáhy dříví, avšak ho bylo málo, tak si dítka s sebou nosila
polínka, aby měl pan učitel čím školu vytápěti.“2 Dalším problémem byla ,,školní
vývařovna". Byly pořádány sbírky na školní stravování. V roce 1902 např. na stravu přispěl
hrabě Karel Schönborn, zámecký kaplan, kněz Jan Michal, zámecká vychovatelka Fanny
Ferrier, ale i prostí lidé. Dětem byla podávána pouze polévka. Byl založen tzv. ,,Polévkový
ústav": „V roce 1906 byly chudé dítky zdarma podělovány polévkou. "3 Žáci se ale i přesto
vzdělávat chtěli, škola vlastnila mimo jiné žákovskou knihovnu. Dítka se účastnila také
různých slavností.
Počet žáků v lukavické škole byl poměrně vysoký, v padesátých letech 19. století se
počet žáků pohyboval kolem 250, na konci 19. století překročil cifru 400, za druhé světové
války docházelo do školy kolem 200 žáků, postupem času však počet slábl, v sedmdesátých
letech se počet pohyboval pouze kolem sedmdesáti žáků, od konce osmdesátých let již
nepřekročil padesát žáků.
Mgr. Eva Klepsová.
(1 Školní kronika 1800 - 82, s 89; 2 Školní kronika 1800 - 82, s 65; 3 Školní kronika 1800 - 82, s 175)

Památné stromy
Letos již sedmý rok pořádala Nadace PARTNERSTVÍ Anketu Strom roku, ve které mohli
občané vybrat svým hlasováním jeden památný strom z 12. finalistů. Z Plzeňského kraje
byla mezi finalisty Lípa pod Ticholovcem u Příchovic. Děkujeme všem, kteří ji svým
hlasováním podpořili.

Výsledky Ankety Strom roku 2008
1. Lípa Jana Gurreho, Jihočeský kraj:
2. Josefovská oskeruše, Jihomoravský kraj:
3. Dub z Branického Mezivrší, Praha:
4. Schillerův dub, Liberecký kraj:
5. Krčmaňský borek, Olomoucký kraj:
6. Klokočovská lípa, kraj Vysočina:
7. Žižkův buk v Malčíně, kraj Vysočina:
8. Lípa pod Ticholovcem, Plzeňský kraj:
9. Prakšická hrušeň polnička, Zlínský kraj:
10. Lidická hrušeň, Středočeský kraj:
11. Lípa svobody v Náchodě, Královéhradecký kraj:
12. Jabloň skalická hrabůvka, Moravskoslezský kraj:

33 967 hlasů
18 091 hlasů
16 555 hlasů
6 543 hlasů
4 223 hlasů
2 700 hlasů
2 020 hlasů
2 011 hlasů
671 hlasů
392 hlasů
120 hlasů
45 hlasů

Obdrželi jsme celkem 87 338 hlasů a výtěžek veřejné sbírky dosáhl částky 620 733 korun. Za tyto
peníze budou vysazeny nové stromy na území celé České republiky – část z nich již během letošního
podzimu.

Vítězný strom
Druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Okres: České Budějovice
Obec: Římov

Lokalita: kostel Sv. Ducha s Loretou, čp. 11/2
Stáří: 680 let
Obvod kmene: 760 cm

Lípa rostoucí v zahradě u římovského kostela je jedinečný strom, který si zaslouží obdiv
hned z několika důvodů. Roste, kvete a svými plodovými lístky léčí již dobrých 670 let.
Byla zasazena v době návratu Karla IV. (tenkrát markraběte moravského) z Francie, tedy v
době kdy zemím Koruny Svatováclavské začalo svítat na lepší časy. Měla být přítomna
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božskému zjevení v roce 1626, na jehož
základě navrhl jezuita Jan Gurre u římovského statku vystavět loretánskou kapli a
kostel sv. Ducha.
S úctou ke stromu, již tehdy třistaletému,
stavbu naplánoval tak, aby lípa zůstala
zachována.
Na konci komunistického režimu byla lípa
v žalostném stavu. Ke zlepšení péče o ni
došlo až po roce 1990. Po zásahu blesku jí
odumřely některé větve. Ty byly odřezány a
řezy odborně zastřešeny tak, aby strom
zevnitř nevyhnil. Při ošetření v roce 1996
vybrala odborná firma Wisteria z útrob lípy
tlející drť o hmotnosti několika tun a dodala
stromu výživu. Kmen lípy zůstal po tomto zásahu dutý, s adventivním kořenem o síle
samostatného stromku uprostřed. O dokončení „očistné práce“ v dutině stromu se postaralo
51 dobrovolníků, včetně starosty obce Římova Vladimíra Koupala. Na jaře roku 1996 se
všichni (pod odborným i lékařským dohledem a s úctou ke stromu) vměstnali se do 12
metrů vysoké duté lípy a dočkali se nejen zájmu médií, ale i zápisu do Guinnesovy knihy
rekordů.

Společenská kronika
Jubilea listopad - prosinec 2008
V listopadu oslaví významná životní výročí tito občané:
Pintířová Marie
Benda Josef
Šlajs Josef

Dolní Lukavice 101
Lišice 10
Lišice 50

70 let
84 let
75 let

Tito občané je oslaví v prosinci:
Krsová Anna
Dolní Lukavice 152
81 let
Hodanová Marie
Lišice 86
86 let
Pivoňka Zdeněk
Lišice 2
60 let
Vydrová Emilie
Lišice 56
84 let
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu
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