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Vážení čtenáři, přejeme vám vánoční
svátky plné pohody, klidu a radosti z dárků.
V nadcházejícím roce 2008 pak hodně
zdraví, spokojenosti a splnění všech přání
i předsevzetí
zastupitelstvo Obce
Vážení spoluobčané,
je zvykem na sklonku každého roku bilancovat. Kdo sledoval celý rok náš obecní Hlasatel,
webové stránky obce nebo se účastnil veřejných zasedání zastupitelstva, jistě ví, že ani
zastupitelstvo obce zvolené před rokem „nespí na vavřínech“ svých předchůdců. Každý z nich
se podle svých sil, schopností a zkušeností snaží přispívat k řešení projednávaných problémů,
pravidelně se účastní častých jednání zastupitelstva a vyvíjí i samostatnou činnost v komisích
obce. Já jen doufám, že jejich zkušenosti, zrovna tak jako mé, budou přibývat a budeme i
nadále schopni vytvářet předpoklady pro rozvoj obce. Při tom se neobejdeme bez pomoci Vás
všech. K tomu si přejme navzájem zejména pevné zdraví a chuť do další práce. Hezký zbytek
roku, pohodové Vánoce pod nazdobenými stromečky a šťastné vykročení do roku příštího,
byť „zdraženého“ Vám přeje Váš starosta.
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Peníze pro obec
I v letošním roce jsme sháněli peníze pro obec z různých zdrojů. Mimo daňové příjmy se nám do
rozpočtu podařilo navíc sehnat celkem téměř 1,7 mil. Kč.
500.000,- Kč dotace na opravu střechy základní
20.000,- Kč dotace na výsadbu stromořadí nad
hřbitovem
školy
50.000,- Kč dotace na údržbu veřejné zeleně
572.000,- Kč za prodej pozemků
300.000,- Kč dotace na rekonstr. sálu KD ve
230.000,- Kč příjmy z pronájmu nemovitostí
Snopoušovech
obce
V současné době připravujeme několik projektů pro podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU.
Prvním z nich bude žádost o podporu na komplexní rekonstrukci mateřské školy, je již zpracován projekt
pro stavební povolení a do konce ledna bude zpracován projekt pro žádost o dotaci. Rovněž do konce
ledna bude zpracován projekt na podání žádosti na vybavení ZŠ ve výši více než 1,5 mil. Kč. Připravuje
se projektování souboru místních komunikací, budeme se pokoušet získat finanční prostředky na úpravu

těch místních komunikací, které jsme dosud nestačili zaasfaltovat. Do konce volebního období bychom
chtěli uskutečnit ještě několik dalších nápadů, s kterými Vás budeme seznamovat na veřejných
jednáních. Musíme však mít jistotu, že v jejich realizaci nám nezabrání vracení finančních prostředků
z předchozích dotačních akcí, zejména z plynofikace a kanalizace.
starosta
Reklamace povrchů silnic
po pokládce plynovodu se mi podařilo přes odpor Správy údržby silnic St. Plzenec a prováděcí firmy
SEG prosadit při řízení, které proběhlo 17. 10. 2007. Jednání se uskutečnilo přímo v terénu za
přítomnosti ředitele SUS a dalších zodpovědných pracovníků. Na všechny zjištěné závady byl sepsán
protokol s termínem odstranění 31. 3. – 31. 5. 2008. Je s podivem, že samotný správce komunikací nemá
dostatečný zájem o jejich řádné uvedení do původního stavu. Krajský radní pro dopravu, kterého jsem
několikrát žádal o pomoc, ani neodpověděl, zda žádost obdržel.
Obdobně hodlám postupovat před uplynutím záruční lhůty po pokládce vodovodu a kanalizace, kde běží
5 letá záruční doba. U povrchů po kanalizačních a vodovodních přípojkách je nutná součinnost majitelů
nemovitostí, kteří byli jejich investory.
starosta
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Informace OÚ
Vážení spoluobčané,
jak již asi víte, podařilo se nám najít provozovatele pro obchod potravin v Lišicích.
Je jím Velkoobchod potravin CHEZOP s.r.o.,
který má sklady v Chlumčanech. Tím se nám
podařilo naplnit záměr zastupitelstva obce a
přání občanů mít v objektu, který byl postaven
za jejich vydatné pomoci, obchod i hospůdku.
Obchod je zásobován širokým sortimentem
potravin za příznivé ceny,
V provozu je od 29. 11. 2007 zatím takto:
Po, St, Pá
So

8,oo – 10,30 Út, Čt 8,oo – 10,30
14,30 – 17,oo
14,30 – 17,30
8,oo – 10,oo

Provozní doba může být upravena dle Vašeho zájmu. Ochotně Vás obslouží paní Marie Ježková.
Zda se obchod v Lišicích udrží, záleží již teď jen na Vás.
Příjemné nakupování Vám přeje Vítězslav Opálko, starosta obce

Označení budov čísle m popisným
V souvislosti
s žádostmi
Zdravotnické
záchranné služby a Pečovatelské služby Vám
opětovně připomínám zákonnou povinnost
vlastníků budovy (zákon č.128/2000 Sb. o
obcích) označit je číslem popisným. Nesplnění
této povinnosti velmi ztěžuje zejména práci
těch, kteří nám přijíždějí pomoci ve chvílích
nejtěžších. Proto Vás všechny žádám o
překontrolování stavu u vašich domů a kde čp.
nejsou vůbec nebo nejsou dostatečně výrazná
tento stav co nejdříve napravit

Palivové dřevo
Žádosti o přidělení palivového dřeva na samovýrobu
přijímá OÚ do 10. 1. 2008. Stručné žádosti
v písemné formě s uvedením adresy a telef. spojení
doručte do schránky na OÚ. Po jejich schválení
zastupitelstvem Vás lesní hospodář pan Kindl
vyrozumí o přidělení lokality k výřezu. Dřevo po
úklidu pasek po těžbě bude přiděleno zdarma.
Vzhledem k množícím se krádežím dřeva v obecních
lesích upozorňujeme, že zjištěné případy budou
nekompromisně
nahlášeny orgánům činným
v trestním řízení

Výzva občanům k zaplacení nedoplatků
Vyzývám všechny občany, kteří mají u obce nedoplatky (odpady, psi, nájmy apod.), aby je do 14. 12.
2007 uhradily do pokladny obecního úřadu a nezatěžovali zaměstnance obce zbytečnou administrativou
na rozesílání dalších upomínek, platebních výměrů a následně uplatňování exekucí. Okrádáte tak ostatní
spoluobčany o finanční prostředky obce, spojené s vymáháním těchto pohledávek a nás o čas nad tím
strávený, který bychom jinak rádi využili pro rozvoj obce. Pokud se někdo dostal do osobních finančních
problémů, jsem oprávněn k uhrazení nedoplatků vyhotovit splátkový kalendář. Ve výjimečných
případech může obecní úřad na základě zpoplatněné žádosti místní poplatek i snížit. V žádném případě
však zastupitelstvo obce nebude neplatičům poplatků vyhovovat v žádných žádostech vůči obci, ať se to
již týká poskytnutí palivového dřeva, brigády nebo i zaměstnání s využitím dotace úřadu práce,
poskytnutí sociálních služeb, nebo ve zkrácení lhůty při vyřizování úředních záležitostí.
Všechny neplatiče (není jich mnoho – zákon nám bohužel nedovoluje je zveřejnit) pečlivě evidujeme a
mohou se s následky svého jednání shledat i po mnoha letech, pokud bude však i v budoucnu
zastupitelstvo a úředníci obce dodržovat tato opatření.
Vítězslav Opálko, starosta

Výzva občanům k zastavení spalování nebezpečných látek
§3 zák .86/2002 Sb.: Povinnosti právnických a fyzických osob
(1) Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím
vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních
předpisů.
Tak jako v celé České republice, i v naší obci je z hlediska životního prostředí nejpalčivějším problémem
čistota ovzduší. Jednotliví občané, ale i organizace obtěžují pravidelně své okolí spalováním
nebezpečných látek a spoléhají přitom na netečnost druhých, bezmocnost úřadů a někdy i na anonymitu.
Oč méně je spalování těchto látek v některých případech vidět, o to víc zapáchají a jsou nebezpečné pro
zdraví nás všech. Některé látky zase kromě nebezpečí na zdraví nás ještě obtěžují ohromným kouřem.
Stačí se na naše obce podívat z nedalekých kopců, obzvláště v současné době častých inverzí. I přes
chystané zdražení všech paliv bychom měli myslet především na své zdraví!
Vyzývám Vás proto v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší k topení pouze takovými
palivy, která jsou ke spalování určena! Spalování odpadu je zakázáno zákonem o odpadech. Nejúčinněji
se těmto negativním jevům budeme všichni bránit tak, že na ně přímo upozorníme jejich původce.
Vítězslav Opálko, starosta
Veřejný rozhlas
byl v říjnu ve všech našich obcích dozvučen nákladem téměř 200.000, - Kč. Dozvučovalo se výměnou a
přidáváním reproduktorů na stávající síť i montáží nových bezdrátových „hnízd“. V loňském roce
zakoupená bezdrátová digitální technologie nám umožňuje kamkoliv postupně přidávat další bezdrátová
hnízda až se 4 reproduktory. Současná kombinace drátového a bezdrátového přenosu dělá trošku
problém s nejednotnou hlasitostí. Nyní je zajištěn bezdrátový přenos do všech obcí tak, že můžeme z OÚ
hlásit buď všude najednou, nebo samostatně v jednotlivých obcích. Zjistili jsme však, že v případě
samostatného hlášení např. pro Lišice zachycují bezdrátové hlásiče v DL útržky hlášení. Občané se pak
domnívají, že se jedná o poruchu v DL. Žádáme občany o nahlášení míst, kde dosud slyšitelnost rozhlasu
není dobrá.
starosta

Místní poplatky
K neradostným povinnostem v úvodu roku patří placení místních poplatků. V naší obci jsou to poplatky
za odpady a za psy, pro příští rok v nezměněné výši, tedy u odpadů 500,- Kč na osobu a 90,- Kč
z každého psa. V loňském roce nás mile překvapilo, že řada z Vás při platbě těchto poplatků dobrovolně
přispěla i na vydávání tohoto časopisu. Již rok je zdarma doručován do všech domácnostní ve všech
našich obcích. Žádáme všechny občany, aby počínaje 7. lednem a konče 31. lednem uhradily všechny
místní poplatky najednou, ať již osobně v úřední dny na OÚ nebo převodem na účet obce KB Přeštice
č.ú. 6120361/0100.
Známky na popelnice z roku 2007 mají platnost do konce ledna 2008!
starosta

Třídění odpadů
Dne 6. 11. jsem se zúčastnil se starostou
Konference o odpadech 2007. Vyslechli jsme
mnoho přednášek na téma „nakládání s odpady“.
Doslechli jsme se, co se v parlamentu chystá, jako
je zavedení záloh za PET láhve a co od toho
můžeme, či musíme čekat. Dále bohužel již o
populárním zdražování ročních poplatků za
popelnice, také o systému rozdělování peněz mezi
obcemi a krajským úřadem. Je to politika, my
s verdikty parlamentu nic nenaděláme, můžeme je
pouze akceptovat a dle nich se řídit a pracovat.
Na závěr konference se vyhlašoval již druhý
ročník soutěže „My už třídit umíme“, kde jsme

obdrželi krásné 7 místo.
Po loňském druhém místě tvrdím krásné
proto, že byla veliká konkurence – kraj má 501
obcí a mezi 96 přihlášenými obcemi být na 7.
místě už něco znamená. Tím bych Vám chtěl
poděkovat za třídění odpadů. Myslím si, že každý
solidní a slušný člověk třídí. Ušetří místo ve své
popelnici, uspoří životní prostředí (separované
odpady se zpracovávají zpět jako suroviny) a
v neposlední řadě pomůže dobrému jménu obce,
při hodnocení soutěže „My už třídit umíme“, kde
doufám, že i příští rok se umístíme na předních
příčkách.
Michal Komorous

Nádoby na tříděný odpad v DL“Za řekou“
V průběhu letošního roku došlo opět k navýšení počtu nádob na tříděný odpad ve všech našich obcích,
zejména na plasty. To znamená, že o třídění odpadů je v naší obci zájem, což je jistě dobře. Na žádost
občanů byly v listopadu nově pořízeny nádoby na plasty a papír, které jsou umístěny na konci obce DL
směrem na Krasavce. Udržujte prosím v okolí stanovišť kontejnerů pořádek, není to smetiště! Sběrný
dvůr na veškeré druhy odpadů je Vám k dispozici v Přešticích v Průmyslové ulici (za fotbalovým
hřištěm).
starosta

Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů
v D. Lukavici, na které se bude volit nový starosta hasičů, se uskuteční v pátek 14. 12.
od 19 hodin v klubovně na návsi. Všechny své členy srdečně zve výbor SDH.

________
Placená inzerce

Stříhání psů
stříhání, koupání, fénování malých a středních plemen
Hodanová Irena, Lišice 124
tel.: 606 291 936

_______________________________________________________________
Obec Dolní Lukavice přijme všestranného pracovníka formou dohody o
provedení práce na údržbu majetku obce a veřejné zeleně (sezónní práce)

Prodej vánočních smrčků za 80,- Kč bude probíhat na dvorku
obecního úřadu v pondělí 10.12.2007 od 8:00 do 17:00 hodin.

Vítání adventu v Dolní Lukavici
Sobota 1. prosince 2007 patřila v Dolní Lukavici adventu a vánočním zvykům. Konala se totiž již
tradiční akce, letos nazvaná „Vítání adventu aneb předvánoční setkání“. Každým rokem se tu lidé
scházejí před Vánocemi i Velikonocemi, aby si připomněli hezké zvyky našich předků. Pokaždé jsou
akce zajímavě obměňovány. Letos byl třešničkou na dortu nápad paní Blanky Zahradníkové z Dolní
Lukavice, maminky tří dětí,
která oslovila další rodiče, aby
se svými dětmi zhotovili
postavičky
do
prvního
amatérského dolnolukavického
Betlému. Jaké mají děti a jejich
rodiče či prarodiče šikovné ruce,
obdivovaly téměř tři stovky
účastníků akce. Objevily se zde
jednoduché
figurky,
které
očividně vyrobily dětské ruce,
ale
také
velmi
pěkně
vypracované
postavičky
z různých materiálů, mnohdy až
na profesionální úrovni. Svůj
um při zhotovování různých
vánočních ozdob předváděli:
zdobení perníčků – paní Strnadová z Dolní Lukavice, výrobu ozdob ze slámy, makovic a šustí – paní
Milasová z Příchovic a výrobu ozdob z korálků – pan Martin Houška z Přeštic. Výroba překrásných
korálkových ozdob byla v Dolní Lukavici raritou. Vrátila se doba našich babiček, které s korálkovými
ozdobami kdysi zdobívaly vánoční stromky. U všech předvádějících si mohli účastníci akce vyzkoušet
svůj um a šikovnost rukou. Domů si odnášeli originální vánoční ozdoby z různých materiálů.
Hospodyňky zaujala ukázka slavnostně ozdobených tabulí, které se pro ně staly námětem na stolování o
Štědrém večeru. Tabule připravily žákyně 3. ročníku oboru Provoz služeb z ISŠž v Plzni. Další
zajímavostí byla sbírka zvonků, dřevěný či perníkový Betlém a výstava dekorativních předmětů na
Vánoce vyrobených Dámským klubem v Dolní Lukavici. Velké seskupení dětí a dospělých bylo také u
stolu, kde si mohli vyrobit originální vánoční přání. Žákyně oboru Krejčí a Provoz služeb ISŠž v Plzni
měly také možnost prodat své výrobky – vánoční dekorativní textilie – v prodejním stánku na akci. A
byly spokojené, jejich výrobky šly dobře na odbyt. K hezké předvánoční atmosféře přispěly také krásně
nazdobené velké i malé vánoční stromečky, vůně perníků i zvuky vánočních koled.
Poděkování za uspořádání hezké akce patří místostarostce Jindře Kaslové, předsedovi kult. komise
Zdeňku Luňákovi a samozřejmě i všem předvádějícím, kteří se nezištně na akci podíleli, za jejich úsilí,
trpělivost i čas věnovaný pro radost druhých.
V. Klepsová

*
*
*
*
*
Přehled o kulturních, sportovních a společenských akcích na Dolnolukavicku v roce 2008
Leden: 25. ledna – Rybářský ples – Hostinec u „Bílé růže“, hraje skupina Asfalt
Pořadatel: „Krčíni“ Dolní Lukavice
Únor: 2. února – Dětský maškarní karneval – KD Snopoušovy, od 14:00 hodin, hraje Asfalt
Pořadatel: kulturní komise obce
9. února – Masopust – od 9:30 h. průvod masek obcemi Dolní Lukavice, Snopoušovy, Lišice a
Krasavce, hraje Hájenka z Hájů
Pořadatel: kulturní komise obce
– Zájezd do divadla J. K. Tyla na muzikál „Limonádový Joe“ – termín bude upřesněn
později. Pořadatel: kulturní komise obce

Březen: 15. března – Předvelikonoční setkání – Sál klubovny v DL
Pořadatel: kulturní komise obce
Duben: 18. dubna – Setkání důchodců – KD Snopoušovy od 19:00h, hraje Hájenka z Hájů
+ estrádní vystoupení
Pořadatel: kulturní komise obce
30. dubna – Stavění májí ve všech obcích
Pořadatel: zájmové spolky
Květen: autobusový zájezd – zámek, hrad?? – Pořadatel: kulturní komise obce
17. května – Pochod „Za krásami Lukavicka“
Pořadatel: kulturní komise obce
31. května – Den dětí v Dolní Lukavici
Červen:
-Rybářské závody – Pořadatel: p. Pouba
14. června – Fichtl slet – Snopoušovy, hřiště u KD od 14:00 hodin
Pořadatel: SDH Snopoušovy
19. června – Den hudby – Sál klubovny v DL
Pořadatel: dětský soubor Lukaváček, kulturní komise obce
28. června – Pouťový turnaj ve fotbalu – Snopoušovy, hřiště u KD. Prezentace: 8:00-8:30
Červenec:

Srpen:

Pořadatel: SDH Snopoušovy
– Setkání rodáků ze Snopoušov
Pořadatel: kulturní komise obce
– Setkání rodáků z Lišic
Pořadatel: kulturní komise obce
– Autobusový zájezd na Mrákovskou hyjtu?
Pořadatel: kulturní komise obce

30. srpna – Putování za pohádkovými bytostmi – Snopoušovy, start: 13:00 – 15:15 h.
Pořadatel: SDH Snopoušovy
Přehled připravili: Bc. J. Kaslová a Zd. Luňák

*

*

*

*
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Haydnovy hudební slavnosti po patnácté
„Patronem“

letošního jubilejního ročníku byl Ludwig van
Beethoven (1770–1827); program připomenul i pět dalších
skladatelů: Dietricha Buxtehude (1637–1707; jeho velkým
obdivovatelem byl Johann Sebastian Bach), výtečného autora
skladeb pro klávesové nástroje Domenica Scarlattiho (1785–1757),
otce moderní symfonie Jana Václava Stamice (1717–1757),
„božského Čecha“ Josefa
Myslivečka (1737–1781) a
samozřejmě i Josepha
Haydna, který se narodil
před dvěma sty sedmdesáti
pěti lety.
Posluchači
během festivalu cestovali
nejen po jižním Plzeňsku,
ale prostřednictvím hudby
doslova po celé Evropě – z Londýna přes Paříž, Berlín,
Bonn, Mannheim a Lipsko do Prahy, Bratislavy a Vídně

(a odtud dále až do Varšavy a Rigy), z Lisabonu přes
Madrid, Regensburg (Řezno), Benátky a Řím do Neapole.
V centru festivalového dění Dolní Lukavici, tradičně
hostoval orchestr plzeňské konzervatoře, s hudbou Josepha
Haydna a Jana Václava Stamice; sólistkou Haydnova
nejpopulárnějšího koncertu, Koncertu pro violoncello a
orchestr, který byl před několika desítkami let objeven
v Čechách, byla mladá pražská violoncellistka Dominika
Hošková. V současné době sdružuje festival dalších
jedenáct měst,
míst, zámků,
kostelů a klášterů: Blovice, Dobřany, Chotěšov,
Lužany, Nebílovy, Nezdice, Přeštice, Příchovice,
Řenče, Spálené Poříčí a Starý Plzenec. Letošní první
koncert, na kterém vystoupily klavíristky Jana
Tůmová a Ukrajinka Olena Ivanenko (obě laureátky
Smetanovské klavírní soutěže 2006), se konal
v Plzni. Mezinárodní atmosféru měly i další koncerty
–

v Příchovicích hostoval německý Camesina Quartet
(mimo jiné s obnovenou světovou premiérou skladby
Jana Ladislava Dusíka), ve Spáleném Poříčí znamenitá
mladá slovenská gambistka Rebeka Rusó spolu
s rovněž mladým a výtečným německým hráčem na
kladívkový
klavír
Sebastianem
Wienandem,
v Lužanech bulharská cembalistka Sylvia Georgieva.
Dva z ostatních souborů byly z Brna (Ave Musica v Přešticích a Hofmusici v Řenčích – na
programu měly raně barokní hudbu okruhu vídeňského dvora); dva z Plzně: profesorka plzeňské
konzervatoře Julie Braná se svým žákem Martinem Rezkem a gambistou Petrem Wagnerem ve St.
Plzenci a dále Ensemble Inégal v Dobřanech – s výběrem z tvorby Angliekého raně barokního
skladatele Henry Purcella a jeho součas-níků Gottfrieda Fingera (původem z Čech) a Roberta de
Visée. Beethovenovský program si připravilo několik pražských umělců: v Nebílovech Petra
Matějová (kladívkový klavír) s Václavem Luksem (invenční lesní roh), v Chotěšově Antiquarius
Consort, který uvedl Beethovenovu Pátou symfonii v pozoruhodné úpravě pro smyčcový kvintet (!)
a Dvořákův málo hraný „Americký“ kvintet, v Blovicích zpěvačka Markéta Cukrová a klavíristka
Monika
Knoblochová. Díky systematické propagaci festivalu prostřednictvím plzeňského rozhlasu a
regionálního tisku i místních organizátorů se počet návštěvníků jednotlivých koncertů téměř
zdvojnásobil; stejně jako loni se někteří posluchači rozjeli
na několik míst. Patnáctý ročník Haydnových hudebních
slavností se skutečně vydařil. Hodně slibují i předběžné
programy dvou následujících festivalů. Šestnáctý, v roce
2008, bude věnován především Franzi Schubertovi (a,
samozřejmě, písním a komorním skladbám jak jeho, tak
jeho současníků i předchůdců, včetně českých skladatelů).
Sedmnáctý bude opět jubilejní: v roce 2009 uplyne dvě stě
let od úmrtí Josepha Haydna. Nebudeme však vzpomínat

jen na něj: festival bude věnován dvěma dalším velkým skladatelským osobnostem, které se (i když
nepřímo) významně zapsaly do hudební historie našich zemí – Georgu Friedrichu Händelovi
(1685–1757) a Felixu Mendelssohnu-Bartholdymu (1809–1847). Sedmnáctý festival má už teď
pracovní podtitul „hvězdy a květiny“ (proč právě ty, dozvědí se jeho návštěvníci za necelé dva
roky).
Michaela Freemanová
Fotografie - místa koncertů: D. Lukavice, Nebílovy, Sp. Poříčí, Příchovice, Chotěšov, Řenče

Strašidel se nebojíme….
Je poslední den měsíce října, čas nadcházejících „dušiček“.
Ráno je ještě šero, do školy vcházejí postavy, které by se spíš hodily do filmu o strašidelném zámku.
Čarodějové a čarodějky, ježibaby, kouzelníci, skřítkové…všichni pospíchají do školy. To, že je nečeká
pouze maškarní rej, ví většina z nich, přesto se na tenhle den všichni moc těší.
A jestli bylo na co se těšit, zda se dětem „halloweenský“ den líbil, to už napsaly děti samy. Uvádím jen
několik úryvků z jejich slohových prací.
Mgr. R. Šperlová
„Halloween se mi líbí, protože se převlékáme za různá strašidla a postavy, abychom se
skryli před jinými duchy. U nás jich bylo
hodně. Já byl čarodějnice Alžběta. Byl to
parádní den.“
/Jan Zahradník, 5. r. /
„Ten den byl prima, protože jsme se učili a
hráli si s Morousem, Lucimůrou, Ivimůrou,
Radimůrou a Hanimůrou.“
/Lucka Zedníková, 4. r. /
„Nakonec každé ze strašidel ještě dostalo
hezkou myšičku k jídlu a ten, kdo byl moc
hodný, dostal kouzelnické jojo. Myslím, že se všem hezký halloween líbil.“ /Karolína Hrdonková, 4. r./
„Byl to nádherný den. S čarodějkou Hanimůrou jsme vyráběli ducha na špejli nebo dýňové přání. Dlabali
jsme dýně a potom byla osvícená celá naše škola. Můj názor je, že je to nádherný svátek a užije se při
něm spousta legrace a smíchu.“
/Teri Šperlová, 5.r./
„Probíhalo to v dobré atmosféře. Byli tu čarodějové, ježibaby a mnoho dalších stvoření. Byli hodní a
nezlobili jako my při vyučování a o přestávkách.“
/Marek Stavinoha, 5.r./
„Naše Radimůra učila čtení, Ivimůra češtinu, Lucimůra matiku a Morous měl tělocvik. S Hanimůrou
jsme vyráběli. Bylo to, jak jsem si představovala.“
/Natálka Hájková, 4.r./

*

*

*

* *

Podzimní sběrové dny
Koncem října proběhly podzimní sběrové dny starého papíru a víček. Letos jsme se přihlásili již do 5.
ročníku soutěže, kterou vyhlašují Západočeské sběrné suroviny Plzeň, a. s. pro Plzeňský a Karlovarský
kraj. Letos se nám spolu s Vámi podařilo nashromáždit 3 820 kg papíru a 10 pytlů víček. Získané
peníze použijeme na odměny v soutěžích. Děkujeme všem za podporu školy.
Sběr kaštanů a žaludů
Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů jsme letos vyhlásili jako soutěž tříd.
Výsledky:
1. ročník: 244,4 kg
2. a 3. ročník: 207,3 kg
4. a 5. ročník: 51,1 kg
Celkem jsme mysliveckému sdružení Lukavan odevzdali 502,8 kg žaludů a kaštanů

*

*

*

* *

Halloween v MŠ
Starý keltský zvyk, který k nám v poslední
době „připlul“ přes moře oklikou z Ameriky,
oslovil svojí kreativitou i děti a učitelky naší
MŠ. Již od poloviny října přinášely děti do MŠ
dýně všech možných tvarů, barev a velikostí a
společně jsme je pak obdivovali a hráli si
s nimi.
V předvečer Halloweena jsme pak tu největší
vydlabali, vyřezali oči, nos a pusu a umístili
svíčku, která dotvořila „strašidelnou tvář“.
Tahle velká strašidelná dýně nás pak každé ráno vítala u vchodu do školky. Strašíme se rádi, ale musí to
být jenom hra. Proto jsme si v naší školce uspořádali Halloweenské dopoledne.
Děti si přinesly z domova masky, které jim vyrobily maminky a ve školce, před zraky ostatních
kamarádů se do nich oblékaly. Vzájemně si pomáhaly a proto i ty nejmenší děti mohly pod maskou
ducha, čarodějnice, bílé paní a dalších strašidel poznat svého kamaráda a věděly, že se nemusí ničeho
bát. Byla z toho velká legrace.
Na tento den jsme také pozvali do MŠ rodiče, kteří mohli sledovat své ratolesti během rojení strašidel a
pak se zúčastnit společného sázení stromu „Catalpa“ na naší zahradě. Na tento strom zcela přispěli rodiče
našich dětí. Nahradí tak uschlý jediný větší strom na zahradě, do jehož stínu se děti uchýlily v parném
létě. Strom jsme společně zasadily a děti slíbily, že ho budou zalévat, aby se mu na naší zahradě dařilo.
Halloweenský den jsme pak zakončili návštěvou ZŠ, kde jsme naše kamarády školáky i pí. učitelky našli
ve strašidláckých maskách a vůbec jsme se jich nebáli. Hlavní cíl, odstranit u dětí strach z neznámých,
nadpřirozených a pohádkových bytostí byl tímto Halloweenským dnem zcela naplněn.
Irena Režňáková učitelka MŠ

Vánoční koncert

Dětský soubor Lukaváček
srdečně zve 20. prosince
2007 na, již tradiční,
Vánoční koncert, který se
uskuteční v 17.00 h v
kostele sv. Petra a Pavla
v Dolní Lukavici.

Adventní období v MŠ
13.12.2007

Divadelní představení „ O cukrářce Barborce“
Akce pro rodiče a děti v MŠ
od 15.30 hod.
- po ukončení představení krátké vystoupení
dětí
společné posezení „ dětská párty “
Děti zaplatí 35,- Kč předem ve své třídě, rodiče a
ostatní návštěvy 35,- Kč při vstupu na divadlo.
Vánoční nadílka v MŠ od 9.00 hod.
Na nadílku zveme i rodiče.
21. 12. 2007 „ Na koledu“
Děti jdou navštívit ZŠ, OÚ, obchod pí Radové a poštu s vánočním přáním.
Tak jako každý rok, prosíme maminky o trochu vánočního
cukroví na stůl pro dětskou párty.

Od 27. 12. 2007 do 31. 12. 2007 je MŠ
uzavřena. Zahájení provozu 2. 1. 2008

Návrh znaku a vlajky Obce Dolní Lukavice (barevně na úř. deskách)
Používání obecních symbolů patří v současné době k často používaným prostředků prezentace. Protože i
v našem okolí přibývá obcí, kterým již byly uděleny, zvážilo obecní zastupitelstvo možnost získat tyto
výsostné znaky i pro naši obec. Na základě referencí byl o vypracování návrhu požádán pan PhDr. J.
Pelant, který má mj. i zkušenosti z práce v Podvýboru pro heraldiku PS Parlamentu České republiky,
který návrh symbolů schvaluje a na základě toho je pak předseda PSP ČR obci předává. Při vypracování
návrhu bylo vycházeno z historie obce D. Lukavice, do které významně zapsal rod Morzinů, původem ze
severní Itálie. Po zavraždění Valdštejna za třicetileté války, získali za věrné služby Habsburkům panství
ve Vrchlabí. v r. 1635 a v r. 1663 i D. Lukavici a další panství. Ferdinand z Morzinu nechal v r. 1708
sešlou lukavickou tvrz zbořit a pověřil architekta J. Augustona stavbou nového zámku. Ta byla
dokončena kolem r. 1730. V době, kdy zámek vlastnil Karel Josef Morzin (1717 – 1783), působil
v zámecké kapele v r. 1758 – 1760 J. Haydn, který zde složil svoji 1. symfonii D dur, známou pod
jménem „Lukavická“.
Morzinové měli v původním znaku čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém stříbrném poli, byl trup
mouřenína (to byla narážka na první část jejich jména, když německé slovo Mohr značí černocha,
mouřenína) a ve druhém i třetím červeném poli byla stříbrná cimbuří (narážka na druhou část jejich
jména, Zinne). Z těchto skutečností bylo tedy vycházeno při návrhu znaku obce.
Základem dolnolukavického znaku bude tedy červený štít, jehož dolní polovinu vyplňuje stříbrná hradba
s cimbuřím (podobně jako tomu bylo v některých variantách morzinovského štítu ve druhém a třetím
poli).
Druhý nový obecní symbol, který umístíme do horní červené poloviny štítu, bude připomínat zmíněnou
Lukavickou symfonii D dur Josefa Haydna. Obec se k ní každoročně hlásí, když se od roku 1993 podílí
na pořádání Haydnových hudebních slavností spolu s Českou společností Josefa Haydna. Bude ji
vyjadřovat zlatá pětilinková hudební osnova se zlatým počátečním záznamem stupnice D dur (houslový
klíč, křížky fis a cis, celý takt, čtyři osminové noty d, e, f, g spojené trámkem).

Popis znaku :
V červeném štítu stříbrná zeď
s cimbuřím o pěti stínkách, která
dosahuje do poloviny štítu a nad
ní zlatá
pětilinková hudební
osnova se zlatým počátečním
záznamem stupnice D dur
(houslový klíč, křížky fis a cis,
celý takt, čtyři osminové noty d,
e, f, g spojené trámkem

Popis vlajky:
List tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 2 : 1, červený a bílý zubatý kvádrovaný s pěti obdélníkovými
zuby a čtyřmi stejnými mezerami. V červeném pruhu je v prostřední třetině žlutá pětilinková hudební
osnova, která vychází ze žerďového do vlajícího okraje listu a na ní je žlutý počáteční záznam
stupnice D dur (houslový klíč, křížky fis a cis, celý takt, čtyři osminové noty d, e, f, g spojené
trámkem). Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Připravil J. Netrval

Společenská kronika
Jubilea leden – únor 2008
V lednu oslaví významná životní výročí tito občané
Cihlář Zdeněk
Prach Josef
Dvořáková Anna
Hrubá Anna
Turečková Anna

Dolní Lukavice 157
Dolní Lukavice 58
Lišice 76
Lišice 78
Snopoušovy 26

50 let
60 let
82 let
80 let
60 let

V únoru je oslaví í tito občané
Dolanský Josef
Hrabík Václav
Šebestová B
Kasl Václav
Kastnerová Zdeňka

Dolní Lukavice 17
Dolní Lukavice 33
Dolní Lukavice109
Lišice 71
Snopoušovy 35

80 let
83 let
82 let
87 let
89 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.

102. narozeniny oslavila na Mikuláše v Domově klidného stáří
v Žinkovech paní Anna Panušková.
Je obdivuhodně duševně i fyzicky svěží, chodí bez pomoci na
procházky do okolí žinkovského rybníka, čte kromě jiného i náš
Hlasatel, který tam našim bývalým občanům zasílám. Při každé naší
návštěvě se zajímá o dění v obci a pozdravuje Vás. Společně se mnou
jí přednesli přáníčko i žáci základní školy ve slušivých staročeských
krojích. S gratulací přišli i zástupci Obce Žinkovy a krajského úřadu.
Paní Panušková pochází ze Seče. Sloužila v Plzni a do DL se
přistěhovala po II. svět. válce. V Žinkovech žije 8 let a jako první se
v tamním Domově dožila tohoto požehnaného věku. Dle nám
dostupných informací je také zároveň prvním občanem z naší obce,
který se dožil takového věku.

Některá výročí v prosinci a lednu
CHITTUSSI Antonín (* 1. 12. 1847 Ronov nad Doubravkou, + 1. 5. 1891 Praha) – český malíř, krajinář
KODET Jiří (*6. 12. 1937 Praha, + 25. 6. 2005 Praha) – čs. herec, 1966 - Čin. klub, 1991- ND, mnoho film.
rolí – Ostře sledované vlaky (1966), poslední – Knoflíkáři (1997), Pelíšky (1999), Musíme si pomáhat (2000)
SCHEINPFLUGOVÁ Olga (* 3. 12. 1902 Slaný, + 13. 4. 1968 Praha) – česká herečka a spisovatelka,
manželka K. Čapka (1935) činohra ND (1929), tel. seriál Anežka a její rod, kniha Byla jsem na světě
KOVAŘOVIC Karel (* 9. 12. 1862 Praha, + 6. 12. 1920 tamtéž) – český skladatel, dirigent a harfenista,
šéf opery ND, opera Psohlavci
HROZNÝ Bedřich (* 6. 5. 1879 Lysá nad Labem, + 12. 12. 1952 Praha) – český orientalista, rozluštil
neznámý jazyk (chetitštinu), kterou obsahovaly klínopisné tabulky. Patřil k nejvýzn. svět. orientalistům.
MAHEN Jiří (* 12. 12. 1882 Čáslav, + 22. 5. 1939 Brno) – český spisovatel a dramatik
LADA Josef (* 17. 12. 1887 Hrusice u Senohrab, + 14. 12. 1957 Praha) – český malíř, kreslíř a spisovatel
PURKYNĚ Jan Evangelista (* 17. 12. 1787 Libochovice, + 28. 7. 1869 Praha) – český učenec, fyziolog,
jeden z největších českých vědců, světově prosnulý v oblasti fiziologie
HACKENSCHMIED Alexander (* 17. 12. 1907 Praha) – český filmový kameraman, střihač, kritik,
držitel filmového Oscara, (1965)
FORMAN Miloš (* 18. 12. 1932 Čáslav) – český a americký filmový režisér, držitel 8 Oscarů a dalších mez.
filmových ocenění
OLBRACHT Ivan (* 6. 1. 1882 Semily, + 20. 12. 1952 Praha) – český spisovatel a publicista, Nikola Šuhaj
loupežník (1933)
ŠALDA František Xaver (* 22. 12. 1867 Liberec, + 4. 4. 1937 Praha) – český literární kritik a vědec,
prozaik a básník
BRDEČKA Jiří (*24. 12. 1917 Hranice na Mor, + 2. 6. 1982 Praha) – čs. režisér a scénárista, Císařův pekař
a pekařův císař, Limonádový Joe, Princ a večernice
KAŠPAR Adolf (* 27. 12. 1877 Bludov u Šumperka, + 29. 6. 1934 Železná Ruda) – český malíř a ilustrátor
Proslul jako ilustrátor Babičky B. Němcové
SATINSKÝ Július (20.81941 Bratislava, + 29. 12. 2002 Bratislava) slovenský herec a spisovatel S tebou mě
baví svět (1983), Vesničko má středisková (1985), Vážení přátelé ano (1989)
PUCHOLT Vladimír (* 30. 12. 1942 Praha) – český herec a kanadský lékař – filmy Černý Petr, Konkurs
(oba 1963) a Lásky jedné plavovlásky (1965), muzikál Starci na chmelu (1964).
DYK Viktor (* 31. 12. 1877 Pšovka u Mělníka, + 14. 5. 1931 Lopud v Jugoslávii) – český básník, prozaik,
dramatik, novinář a politik
TIŠNOVSKÝ Karel (*31. 12. 1922 Praha, + 4. 7. 2007 Plzeň) – od r. 1950 sólista operety D. J. K. T. v Plzni

*

*

*

*

*

BASS Eduard (* 1. 1. 1888 Praha, + 2. 10. 1946 tamtéž) – český novinář, kabaretiér a spisovatel, nejzn.
Klapzubova jedenáctka (1922). Cirkus Humberto (1941),
BĚHOUNEK František (* 27. 10. 1898 Praha, + 1. 1. 1973 Karlovy Vary) – český fyzik-radiolog, polární
badatel a spisovatel Trosečníci na kře ledové (1928), Kniha robinsonů (1944), Na sever od Zambezi (1946)
HUSÁK Gustáv (* 10. 1. 1913 Bratislava-Dúbravka, + 18. 11. 1991 tamtéž) – slovenský právník,
československý politik a prezident
TĚSNOHLÍDEK Rudolf (* 7. 6. 1882 Čáslav, + 12. 1. 1928 Brno) – čs. publicista, básník a prozaik, nejzn.
Liška Bystrouška (1920),
FIALOVÁ Vlasta (* 20. 1. 1928 Brno, + 13. 1. 1998 tamtéž) – česká herečka, film Divá Bára (1948).
MEDNICKÁ Dana (* 11. 7. 1920 Praha, + 21. 1. 1983 tamtéž) – česká herečka, od r 1960 v ND., film
Předtucha, (1947), TV seriál Taková normální rodinka, My všichni školou povinní
ROMAN Pavel (* 25. 1. 1943 Olomouc, + 30. 1. 1972 Tennessee, USA) – český krasobruslař, od r. 1962
4x MS a 2x ME
KROMBHOLC Jaroslav (* 30. 1. 1918 Praha, + 16. 7. 1983 tamtéž) – čs. dirigent, ND (1945 – 1975)
PETROVICKÁ Jiřina (* 30. 1. 1923 Pardubice) – česká herečka, ND (1951 – 1993)
připravil J. Netrval
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