PROSINEC 2010

ČÍSLO 7

ROČNÍK XVIII

Vážení čtenáři, přejeme vám vánoční svátky
plné pohody, klidu a radosti z dárků.
V nadcházejícím roce 2011 pak hodně zdraví,
spokojenosti a splnění všech přání i předsevzetí
zastupitelstvo obce
Vážení spoluobčané,
na
sklonku
Zpracovali jsme podklady pro podání
každého roku žádosti k proplacení dotované akce „Mabývá zvykem bilancovat. Protože rok teřská škola – nezbytný předpoklad rozvo2010 byl také rokem voleb do zastupitel- je regionu Dolnolukavicka“ a jsou předlostev obcí, domnívám se, že hodnocení ženy poskytovateli dotace, jímž je Minisjsme již provedli dostatečně v mimořád- terstvo zemědělství – Státní zeměděl. inném říjnovém vydání Hlasatele. Byl jsem tervenční fond. Stanovená pravidla vypříjemně potěšen celou řadou Vašich žadují osobní předání v sídle fondu v
kladných ohlasů. Nicméně neusínáme na Č. Budějovicích. Počátkem roku přijedou
vavřínech. Vámi zvolené zastupitelstvo již pracovníci zmíněné instituce na kontrolu
vykonává svoji činnost a já se svou osmi- provedené akce k nám a shledají-li vše v
letou zkušeností ve funkci starosty obce pořádku, dočkáme se snad do konce červbudu co nejvíce nápomocen, aby fungova- na proplacení částky 528.579 Kč. Samolo k Vaší spokojenosti. Důležité bude zřejmě bude následovat kontrola z finančtaké, aby zastupitele práce pro obec bavi- ního úřadu, podepisování protokolu pro
la. Výsledky společné činnosti by jim změnu v jejich sídle v Plzni. Byrokracie v
měly přinášet pocit vnitřního uspokojení, naší zemi nezná mezí, takže na běžnou
protože bez toho se pracuje jen velmi práci v obci a na jednání s občany opravdu
obtížně.
není času nazbyt.
Hlavní směry činnosti zastupitelstva
Naši činnost přibrzdilo i řešení nájembyly stanoveny a nyní již pracujeme na ních vztahů. Po ukončení činnosti prodejjejich uskutečňování. Projekt rekonstrukce ny firmy Chezop v D. Lukavici následovačistírny odpadních vod byl dokončen, lo zabezpečení objektu před mrazem, přev současné době je zažádáno o stavební- vod energií na obec atd. Větší časovou
povolení. Rovněž projektové práce pro zátěží bylo ukončení nájemného vztahu
územní řízení na odkanalizování Lišic s dosavadním provozovatelem
jsou před dokončením.

KD ve Snopoušovech.
Zde jsme ukončili nájemní
smlouvu dohodou. Nájemce však nebyl schopen
objekt předat ve stanoveném termínu. Komplikací
je i odpojení KD od sítě
elektrické energie, možné
škody
mrazem
ještě
nejsou vyloučeny. Od
ostatní práce nás samozřejmě zdržel, ale nezaskočil, příval sně-hu. Průběžně byl zajištěn úklid
chodníků, sjízdnost místních komunikací a odklízení sněhu z veřejných
prostranství. Děkuji všem
občanům, kteří při těchto
činnostech přiložili ruku k dílu a pomohli
nám.
Příjemnější záležitostí bylo převzetí
ocenění za umístění obce v soutěži „Vesnice roku 2010 v programu obnovy venkova“.
Z rukou ministra zemědělství a předsedy
spolku pro obnovu venkova jsem v Senátu
ČR převzal ocenění za umístění naší obce
jako vítěze krajského kola oranžové stuhy a poukaz na finanční odměnu obci ve

výši 600.000 Kč. Vítězem se stala Francova Lhota ze Zlínského kraje. Dle neoficiálních informací hodnotitelské komise
byla v celostátním hodnocení naše obec na
2. místě.
V letošním roce se zastupitelstvo sejde naposledy na veřejném zasedání v Krasavcích 16. 12. Nejdůležitějšími body jednání bude schválení rozpočtu obce pro příští
rok, dořešení některých majetkoprávních
vztahů a příprava podkladů pro podání
žádostí o další dotace. Ty budeme směrovat zejména na zajištění
údržby a rozvoje občanské
vybavenosti obce.
Hezký zbytek roku, vánoce prožité u nazdobených stromečků v kruhu
Vašich nejbližších, pevné
zdraví a dobrou pohodu
v nastáva-jícím roce 2011
Vám přeje
Vítězslav Opálko,
starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Telefonní a emailové spojení na obecní úřad:
telefon a fax: 371 120 719
starosta@dolni-lukavice.cz
mistostarosta@dolni-lukavice.cz

ekonom@dolni-lukavice.cz
sekretariat@dolni-lukavice.cz

Místní poplatky se budou vybírat na OÚ od 10. ledna 2011, od loňského roku
v nezměněné výši:
poplatek ze psů: za každého psa 90 Kč
popelnice – poplatek za provoz systému shromažďování a likvidace odpadů : 500 Kč
za osobu, která má v obci trvalý pobyt, v domácnostech s více než pěti osobami
snížený na 2500,- Kč
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví na území obce stavbu určenou nebo
sloužící k rekreaci, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba – poplatek
500,- Kč za nemovitost
- hřbitovní poplatky – za pronájem hrobového místa na novém hřbitově
Žádáme občany o zaplacení všech poplatků při jedné návštěvě OÚ, splatnost je do
31. ledna, kdy také končí platnost loňských známek na odvoz odpadů.
Dobrovolné příspěvky na doručování časopisu Hlasatel se přijímají po celý rok.
Poplatky lze uhradit také bezhotovostně převodem na účet obce č. ú. 6120361/0100
po předchozím přidělení variabilního symbolu ekonomem obce.

-

Prostory k pronájmu
Obec Dolní Lukavice pronajme:
- k provozování prodejny potravin a smíšeného zboží prostory o výměře 76 m2 v Dolní
Lukavici čp. 142. V objektu je samostatná vodovodní a kanalizační přípojka, nové plynové topení, WC, šatna. V těchto prostorách byla do listopadu 2010 prodejna provozována.
- k provozování hostinské činnosti hospodu a sál v kult. domě ve Snopoušovech č. p. 11
Objekt byl v r. 2008 rekonstruován, vytápěn je kotlem na tuhá paliva, v hospodě krbová
kamna na dřevo, vodovod z vlastní studny, žumpa.

Informace provozovatele vodovodu a kanalizací
Vážení odběratelé, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. května 2010 byl dokončen proces
transformace společností 1. JVS a.s. a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. K tomuto
datu vznikla nová společnost ČEVAK a.s., která se nadále zabývá provozováním vodovodů
a kanalizací. Společnost ČEVAK a.s. jako nástupnická organizace přebírá závazky obou
předchozích dodavatelů plynoucích z uzavřených smluv o dodávce vody, nebo odvádění
odpadních vod. Od 1. 5. 2010 proto svým jménem fakturuje vodné a stočné. Sídlo společnosti ČEVAK a.s. je v Severní ulici v Českých Budějovicích.

Nepřetržitá havarijní služba 800 120 112 Infolinka 844 844 870
Upozorňujeme uživatele vodovodu, aby si zabezpečili vodoměry před poškozením mrazem.
V loňském roce došlo v obci k několika zamrznutím a následnému úniku vody. Výměnu
vodoměru hradí majitel nemovitosti, která je na vodovod připojena.

Pro rok 2011 platí ceny za vodné 28,79 Kč, za stočné 22,66 Kč včetně DPH 10%.

Vánoční dárky
pro své blízké s tématikou naší obce si můžete zakoupit na obecním úřadu.
Máme pro Vás připravenou novou zvukovou pohlednici obce na DVD. Jsou na ní 4 prezentace:
videoprezentace obcí s hudbou bez komentáře, videoprezentace DL, Lišic, Snopoušov
a Krasavec, školy a školky s doprovodným slovem, videoprezentace opravených památek
s komentářem a audionahrávka Čs. rozhlasu Plzeň – rozhovor s nejstarší občankou obce
paní Annou Průchovou, panem Zd. Kastnerem, zástupcem hasičů a s dalšími občany, proložené hudbou. Cena 95 Kč.
Dále nabízíme vázané vydání knihy Dolnolukavické a jiné povídky
Jedná se o soubor 26 povídek, autorem je ing. Jaroslav Kasl, rodák z D. Lukavice. Obálce, kterou navrhl
místní malíř a grafik Milan Kasl, dominuje jeho obraz
„Dolní vod Horní“. V knize najdete poutavou formou
napsané povídky o lidech a místech z Dolnolukavicka
a Přešticka. Tyto příběhy jsou napsány na základě
skutečných událostí. Na fotografiích najdou mnozí
z Vás sami sebe a své vrstevníky v době před padesáti
i více lety. Tři povídky jsou v knize i v anglickém a
německém překladu. Cena je 150 Kč. Přejeme Vám
pěkné počtení a zamyšlení nad úvodními slovy autora, který letos oslavil osmdesátiny.
Než začnete číst
Podívejme se kolem sebe a sami do sebe. Dokážeme
se vcítit do srdcí a duší lidí, kteří jsou kolem nás, se
kterými se stýkáme, kteří nás obklopují? Na první
pohled obyčejní lidé. Ano všichni jsme lidé!
A převážně o lidech jsou Povídky dolnolukavické.
Jsou to vlastně vzpomínky. Vzpomínky na ty, kteří zde žili a již odešli tam, odkud není
návratu.
Proč jsou v Dolnolukavických povídkách Horušany?
Několik čtenářů se mě ptalo, proč jsem zařadil mezi Dolnolukavické povídky tak vzdálenou
obec jako jsou Horušany.
Rád vysvětlím. Dříve se skoro na každé vesnici, kde byli sedláci, pořádaly dožínky. Ne
jinak tomu bylo i v Horušanech, i když zde sedláci nebyli. Protože charakter těchto dožínek
byl na každé vesnici obdobný i v Dolní Lukavici a k dožínkám v Horušanech jsem měl
podklady, uvedl jsem je v povídkách. Ale nejen to. Vazby mezi Dolní Lukavicí a Horušany
jsou širší. Tak např. Paní Hranáčová pocházela z Horušan. Její syn Vojtěch se do Horušan
přiženil. Paní Kaderová, která bydlela na Pajzovně byla z Horušan. Pan Kreč si vzal dívku z
Horušan. Moje manželka se narodila v Horušanech. Dcera pana Havlíčka si vzala chlapce z
Horušan. A co víc. Současná paní starostka Horušan a Soběkur paní Vítková pracovala na
OÚ a v ZŠ v Dolní Lukavici. Neznám druhou vesnici, která by měla takové vazby na Dolní
Lukavici. Proto jsem považoval za správné v Dolnolukavických povídkách se o Horušanech zmínit.
Autor J. Kasl
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U s n e s e n í č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice
konaného dne 11. listopadu 2010 v Dolní Lukavici
Zastupitelstvo obce:
1.určuje
zapisovatelem Jaroslava Šilhánka
mandátovou a volební komisi ve složení Karel Šebesta a Milan Kučera
návrhovou komisi ve složení Marek Maňour a Eva Klepsová

2. bere na vědomí
výsledky voleb do zastupitelstva obce Dolní Lukavice, konaných 15. – 16. 10.
2010
3. o v ě ř u j e:
platnost volby členů zastupitelstva obce na základě předloženého osvědčení, vydaného registračním úřadem v Přešticích

4. v o l í:
ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
uvolněným starostou a statutárním zástupcem obce pana
Vítězslava Opálka nar. 9. 1. 1958, bytem Dolní Lukavice 4
počtem hlasů 8
neuvolněným místostarostu obce pana Jaroslava Šilhánka
počtem hlasů 8
předsedou kontrolního výboru pana Miroslava Rotenborna
počtem hlasů 8
předsedou finančního výboru ing. Pavla Netrvala
počtem hlasů 8
5. v o l í:
- členy výborů:
kontrolního výboru: Josefa Netrvala, Milana Kučeru
finančního výboru: Marka Maňoura, Karla Šebestu
- předsedy a členy komisí a redakční radu:
kulturní komise:
předseda: Mgr. Eva Klepsová, člen: Milan Kučera, aktivista: Jaroslav Hrubý
komise životního prostředí:
předseda: Karel Šebesta, člen: Marek Maňour, aktivista: Michal Komorous
redakční rada časopisu obce Hlasatel:
předseda: Josef Netrval, členové: Michal Böhm, Mgr. Eva Klepsová

6. s c h v a l u j e:
a) jednací řád zastupitelstva obce
b) odměny neuvolněným členům zastupitelstva, poskytované od 11. 11. 2010
člen zastupitelstva :
460,- Kč/měsíc
člen komise:
570,- Kč/měsíc
předseda výboru/komise:
880,- Kč/měsíc
místostarosta:
10.000,- Kč/měsíc
5

U s n e s e n í č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného dne
11. listopadu 2010 v Dolní Lukavici
Zastupitelstvo obce
1. s c h v a l u j e :
- uzavření nájemní smlouvy mezi obcí DL a Lenkou Budkovou, Krasavce čp. 43 na
pronájem pozemků v k. ú. Krasavce p. č. 40/1 o výměře 563 m2 a 40/2 o výměře
1087 m2 ze cenu 4.950,- Kč ročně
- složení inventarizačních komisí:
- pro nehmotný majetek: ing. Pavel Netrval, Marek Maňour, Michal Böhm
- pro hmotný majetek: Jaroslav Šilhánek, Miroslav Rotenborn, Karel Šebesta
- uhradit mimořádnou plátku investičního úvěru u České spořitelny a.s.
č.sml.1391/04/LCD poskytnutý na výstavbu II. etapy kanalizace, ve výši
1.400.000,- Kč
- počet zaměstnanců obce ve smyslu § 102 zák. č. 128/2000 Sb. v počtu 4 s úvazky 1,0
- hlavní směry činnosti zastupitelstva obce ve volebním období 2010 – 2014
- jmenování Mgr. Evy Klepsové zástupcem obce v radě ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
2. b e r e n a v ě d o m í:
- připomínky projevené v diskusi
3. u k l á d á
- předsedovi finančního výboru zpracovat ve spolupráci s ekonomem obce návrh rozpočtu obce na rok 2011 v termínu do 1. 12. 2010
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA R. 2011
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Parag

Položka

Text

rozpočet

0000 1xxx

Daňové příjmy fyzické a právnické osoby, DPH

0000 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

0000 1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

0000 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

0000 1341

Poplatek ze psů

0000 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

0000 1347

Poplatek za provozovaný hrací přístroj

0000 1361

Správní poplatky

6 986 800
4 000
1 000
503 000
22 000
1 005
10 000
28 000

0000 2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

120 000

0000 4112

Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu

305 195

0000 4116

Neinvestiční přijaté transfery od úřadu práce

65 000

0000 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

50 000

0000 4134

Převody z rozpočtových účtů

50 000
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2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

25 000

3319

Ostatní záležitosti kultury

31 000

3632

Pohřebnictví

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací a vypořádání

150 000
3 000
130 000
16 000
564 000
35 000

9 100 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Pargraf Položka

2212
2221
2310
2321
3111
3113
3314
3319
3421
3631
3632
3633
3639
3722
3725
3743
3745
5512
6112
6171
6310
6330

180 000

Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy

50 000

Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Využití volného času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba inženýrských sítí (plynofikace)
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Rekult. půdy v důsl. těžeb. a důl. činn. po skl. odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

3 000
541 800
300 000
1 600 000
14 000
105 000
75 000
605 000
51 000
1 000
660 000
618 000
270 000
2 000
203 000
97 000
950 000
2 366 200
358 000
50 000

9 100 000
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ INFORMACE

Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí na Dolnolukavicku v roce 2011
Datum
Akce
Leden
15. ledna Myslivecký ples

Místo a čas

Účinkující

28. ledna

Hasičský ples

29. ledna

Dětský maškarní karneval

U Bílé Růže, Dolní
Lukavice
KD Snopoušovy od skupina Asfalt
14:00 h

KD Snopoušovy

Pořadatel
Mys. sdruž.
Lukavan
SDH Dolní
Lukavice
KK obce

Únor
Zájezd do divadla J. K.
Tyla

KK obce

.

Březen
12. března Masopust

Dolnolukavicko

Hájenka

KK obce

KK obce

Klub. v DL, 14:00

Sk. Asfalt,
Lukaváček
Lukaváček

Duben
23. dubna Setkání důchodců
Vítání občánků
30. dubna Stavění májí

KK obce
Zájmové org.

Květen
Pochod po oprav.
sochách na Lukavicku
Autobusový záj. Kotouň +Nepomuk

KK obce

Dětský den Lišice

SDH Lišice,

KK obce

Červen
Fichtl slet
Den hudby
25. června Pouťový turnaj ve
fotbalu
26. června Pouťové sport. odpoledne

Hřiště Snop. od
14:00 h
Klubovna v DL od
17:00 h
Hřiště Snopoušovy
D. Lukavice,
fotbal. hřiště
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Lukaváček, žáci
ZUŠ Přeštice

SDH Snopoušovy
Soubor Lukaváček
SDH Snopoušovy
TJ Sokol,
jezd. oddíl

Vzpomínky na Štědrý den v Dolní Lukavici
Štědrý den dnes každý tráví podle svého,
na štědrovečerní tabuli někomu nesmí
chybět rybí polévka a kapr
s bramborovým salátem, jiný se bez toho
obejde. Mnozí spěchají na půlnoční a jiní
raději odpočívají u televizních obrazovek.
Pojďme nahlédnout do minulosti.
Ze školní kroniky Dolní Lukavice se dozvídáme, že se 24. prosince 1867 přičiněním zámeckého kaplana Františka Fremunda uskutečnila slavnost vánočního
stromku. Po poledni se ve škole shromáždili žáci. Slavnost začala modlitbou, následoval krátký projev kaplana, ve kterém
dětem vysvětlil význam vánočního stromu
a Vánoc. Následovalo rozdávání dárků.
Zámecká kaple byla vyzdobena vánočním
stromem, svíčkami a smrkovými větvemi.
Nejstarší obyvatelka Dolní Lukavice paní
Anna Průchová (* 1913) vzpomíná na vyprávění svého otce, který jako dítě chodil
na Štědrý den do lukavického zámku
(pozn: jeho rodiče byli u hraběcí rodiny
Schönbornů zaměstnáni). V průjezdu byl

obrovský nazdobený vánoční strom, pod
kterým každé dítě našlo nějaký vánoční
dárek. Jednalo se zpravidla o oblečení či
obuv. „U schodiště stáli dva muži v livrejích“ doplňuje paní Průchová.
Půlnoční mši v kostele sv. Petra a Pavla
v Dolní Lukavici dříve také nikdo nemohl
vynechat. Často na půlnoční mši hrával
pan učitel Levý (zemřel r. 1853). S dětmi
secvičil Vánoční mši a mistrně ji předvedl
v kostele sv. Ambrože na Vícově. Z historických záznamů víme, že přítomna byla
i hraběnka Schönbornová, která neskrývala nadšení.
Na Štědrý večer před druhou světovou
válkou vzpomíná také pan Kasl (* 1921)
z Dolní Lukavice. „Jakmile se setmělo,
chodil pan Pavel Mašek s obecním policajtem vesnicí a troubil na trubku. Vždy
zastavil u každého stavení, zatroubil, poté
oba popřáli všem krásné svátky, ti je odměnili nějakou korunou či jídlem a pokračovali dále..“ prozrazuje pan Kasl.
Mgr. Eva Klepsová

Jak se kde ve Snopoušovech říkalo – místní názvy
I ve Snopoušovech měly louky, pole i různé místa svoje názvy.

1. Louky
„Na Štrubině“
Tak se říkalo louce pod bývalým ovčínem
tj. pod současným kulturním domem. O
této louce se zmiňuje Adolf Šlégl v knize
Politický okres přeštický, vydáno v roce
1905.: „Ve 14. století byl ve Snopoušovech zemanský rod, který tu měl dvě tvrze:
jednu, kde je nyní louka Štrubina a druhou
kde je nyní poplužní dvůr a louka „ohrada“ zvaná.“
„Na ohradě“
Louka, která se nachází pod rybníkem
směrem k mostu. Kromě toho, že zde ve
14. století stávala tvrz, se pamětníci do-

„Na roubence“
Tak se říkalo louce, která se nachází nad
kulturním domem k cestě vedoucí k hájovně „Pod Habří“
Louka pod Hajskem u řeky. Pravděpodobně zde rostlo hodně stromů habrů, proto
tento název.
„Na malejch loučkách“
Louka vpravo od řeky Úhlavy ve směru
k Předenicím. (od ústí strouhy do řeky
směrem k Předenicím) Dříve zde bývala
studánka a dle pamětníků s velmi dobrou
vodou.
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mnívají, že název tato louka dostala především kvůli dobytku, který se zde pásl.
„Na velké louce“
Louka, která se nachází pod vsí od silnice
k řece ve směru do Předenic. Název „velká“ nese dle pamětníků proto, že kdysi tato
louka patřila velkostatku a byla oproti těm
ostatním o hodně větší.
„Na luhu“
Louka pod mostem ve směru na Předenice

(k jezu). Dnes se na tomto místě nachází
autobusová čekárna.
„Na kole“
Tak se říkalo louce „U škalky“ tj. u řeky
ve směru na Lišice.
„Na dolíkách“
Označení louky, která se nacházela mezi
Zlínem a „Škalkou“.
„Škalka“ – les u řeky

2. Cesty
„V brance“
Cesta z návsi podél statku (na tuto cestu
navazuje cesta „Na aleji“
„Na aleji“
Tak se říkalo cestě ze Snopoušov k lišickému mlýnu. Dříve tam bývaly podél cesty
stromy a podle této cesty mnoho sedláků
často určovali svoje pole tj. „Nad alejí“ či
„Pod alejí“. U této cesty rovněž býval
ovocný sad. Přibližně v polovině cesty
stojí torzo dřevěného kříže.
„Krašavská cesta“
Cesta, která spojuje Krasavce a Snopoušovy. Je z části nově vyasfaltovaná.
„Na houhelích“
Cesta nad křížkem (křížek T. Forejta)
ve směru do Krasavec

„Na koplu“
Cesta od „Krašavské“ cesty směrem nahoru do lesa Hajska.
„V souvozu“
Mezi zahradou pana Kasla a pozemkem
paní Lorencové
„ V nové cestě“
Mezi pozemkem pana Topinky a paní
Hajšmanové (cesta pokračuje k domu paní
Černé, dále k lesu (hájovna).
„Nad vsí“
Polní cesta, ze vsi k Hajsku.
„Cesta na bambouzek“
Podél Kulturního domu směrem k lesu (na
ní navazuje lesní cesta „K lípě“)

3. Pole
„Bendovic pole“
Pod cestou na bambouzek až ke strouze.
„Na bambouzku“
Za kulturním domem k lesu
„U křížku“
Pole kolem křížku, který postavil Tomáš
Forejt (* 1831) v roce 1865 jako vzpomínku za svou zemřelou ženu.
„U moltýře“
Pole, které se nachází ve směru
k dětskému táboru. Moltýř byl název lomu, kde se těžil velmi jemný červený

písek, který používal do malty na zdění
i na omítky
„Za sušárnou“
Pole za vsí nad „Krašavskou cestou“ ve
směru k Hajsku. Dle pamětníků se zde
kdysi pravděpodobně sušily švestky, proto
název sušárna.
.Děkuji za informace paní Přibáňové a
panu Kaslovi ze Snopoušov.
Mgr. Eva Klepsová
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Haydnovy hudební slavnosti už po osmnácté
Dokončení z min. čísla

Všechny 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. 11. 9. dopoledne vnesli
zpěváci Vladimír Richter a Kateřina Doležalová, která rovněž hraje
na harfu, kytaristé Jan Tuláček a
Tomáš Hanzlíček a soubor La
societa di danza do velkého sálu nebílovského zámku La guitaromanie – atmosféru biedermeierové salonní zábavy doby nejen
Schumannovy a Chopinovy, nýbrž
i Rybovy – hudbu (skladby pro

Řenče

Štěnovice
kytaru a harfu), zpěv (včetně Rybovy a Chopinovy písňové tvorby) a tanec. Na zámku ve
Spáleném Poříčí vystoupilo týž den večer s
dobovými mužskými čtverozpěvy české a rakouské provenience brněnské kvarteto Affetto.
A to nejzajímavější přišlo nakonec: festival
uzavřel recitál ruské klavíristky Viviany Sofronitsky, která v průběhu jeho příprav pozměnila
program a do někdejšího lužanského sídla architekta Josefa Hlávky přivezla 18. 9. namísto
původně
ohlášeného
jednoho
klavíru
s vídeňskou mechanikou (kopie nástroje Conrada Grafa z doby kolem roku 1819) klavíry dva,
z dílny jednoho z nejvýznamnějších dnešních
stavitelů historických klavírů, Paula McNultyho: kopii Steinova vídeňského nástroje z doby
kolem roku 1800, na kterém zahrála Haydnovu
Sonátu E dur, Hob. XVI: 31, a kopii Pleyelova
klavíru s anglickou, ve Francii zdokonalenou
mechanikou. Tento typ si v Paříži zamiloval
Fryderyk Chopin; v Lužanech na něm zazněly
jeho nokturna op. 9, 44, 48 a 55, Polonéza fis
moll op. 44 a Variations brillants B dur op. 12
na téma, z Halévyho opery Ludovic.
Michaela Freemanová
11

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Návštěva Prahy
2. 11. se 5. ročník naší ZŠ (ještě s dvěma 5. ročníky ze ZŠ Přeštice) vydal do Prahy za
poznáváním historických památek našeho hlavního města. Děti uvítaly informaci, že do
Prahy se dopravíme vlakem, což byla pro některé děti první zkušenost.
Po příjezdu do Prahy si nás našla sympatická průvodkyně, která nás provedla nejznámějšími místy Prahy s vyčerpávajícím výkladem. Prohlídka začala u sochy svatého
Václava, pokračovala kolem
Stavovského divadla, dále k
Prašné bráně směr Staré Město.
Nenechali jsme si ujít Staroměstský orloj, kde měly děti
přestávku s rozchodem. Na
jednom z domů jsme našli
desku připomínající, kde žil
Albert Einstein. Nezapomněli
jsme na nejznámější Karlův
most a zamířili na Pražský
hrad. Tady jsme měli štěstí,
byli jsme svědky výměny
hradní stráže. Ještě jsme si
udělali pár fotografií Chrámu sv. Víta a vydali se na metro, které nás přivezlo na stanici
Muzeum, odkud už byl jen kousek na hlavní nádraží.
Domů jsme se vrátili v podvečerních hodinách plni dojmů a dobré nálady.
Mgr. Hana Skálová
*

*

*

*

*

"Děkuji, nechci!"
15. 11. 2010 se žáci 4. a 5. ročníku naší
školy sešli s kamarády z dalších škol na
pořadu v KKC Přeštice. Tématem byla
výuka základních způsobů odmítání návykových látek (drogy, kouření, alkohol)
v různých životních situacích. Jinak se
odmítá neznámému, jinak v partě, na diskotéce nebo třeba milovanému partnerovi.
To vše proběhlo v podání žáků, kteří byli
na to předem připraveni odborníky. Během pořadu vznikly 2 skupiny (dealeři a
ti co odmítají). V našem případě to byla
skupina děvčat (Štěpánka, Nikolka a Ivet-

ka) a chlapců (Dominik, David a Milan),
byli úžasní, vžili se do role, snažili se danou situaci zahrát co nejlépe. Dokonce
i p. uč. Hana si zahrála a děti ji odměnily
velkým potleskem. Po vystoupení žáků vše
hodnotil a rozebíral odborník, p. Dr. Šárka
Palečková, vedoucí oddělení pro závislosti
mládeže nemocnice U Apolináře v Praze.
Paní doktorka byla milá, bylo vidět, že
mladým lidem dobře rozumí a děti ji se
zájmem sledovaly. Součástí programu byla
i autorská muzikoterapie, která se dnes
běžně používá při léčbě závislostí.
Mgr. Jana Votrubová
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Jak ten čas letí ……
Ještě „včera“ někteří z kamarádů plakali,
že se jim stýská po mamince … a dnes?
Už jsou z nás „velcí“ šikulové, umíme už
spoustu věcí úplně sami a bez maminky
to ve školce docela zvládáme. Cestujeme
autobusem, třeba do divadla nebo do solné jeskyně a už se skoro ničeho nebojíme.
Dnes už se těšíme na Vánoce. Jenže do
Ježíška zbývá ještě několik adventních
dní a před námi je spousta krásných
aktivit.
Mikuláš, tohle jméno laskavého světce se
však pojí s čerty. My se čertů nebojíme,
však jim o tom zazpíváme spoustu písniček, ale přece jen, když můžeme, raději se
přitulíme k mamince nebo paní učitelce.
Tam jsme vždycky v bezpečí.
Našemu Mikuláši a čertovi to moc slušelo
a byli hodní a dali nám dárky. Moc děkujeme paní M. Štychové a panu M. Böhmovi z OÚ Dolní Lukavice, za milé ztvárnění těchto postav.
Na Ježíška se moc těšíme a to čekání si
příjemně užijeme. Společně s rodiči budeme ve „Vánoční dílničce“ tvořit různé
dekorace a zdobení, abychom si vyzdobili
třídu i pokojíčky doma a Ježíškovi se tak

u nás zalíbilo. Budeme ho do školky lákat
písničkami, koledami, budeme si připomínat staré zvyky a obyčeje, krájet jablíčka,
pouštět ořechové lodičky a hlavně budeme
hodní, abychom dostali hodně dárků pod
stromeček. A pak pozveme rodiče a prarodiče, aby se s námi mohli těšit z nových
hraček.
S maminkami doma napečeme voňavá
cukrovíčka, ty si pak přineseme do školky
a na vánočním nadělování je všechny
společně sníme.
A pak půjdeme ještě po vsi na vánoční
koledu a to už jistě bude slyšet cinkání
vánočních zvonečků, vonět jehličí, kapři
se budou šplouchat ve vaně a my …, my
se budeme těšit, že konečně letos uvidíme
zlaté prasátko, že budeme všichni zdraví
a šťastní se svými milými a i kdyby letos
Ježíšek na nějaký ten dárek zapomněl,
nevadí
Jsme šťastni s tátou a mámou a se všemi,
kteří nás mají rádi. A to štěstí přejeme
všem dětem na celém světě, i když právě
nemohou slavit Vánoce
Irena Režňáková

Vánoční jarmark
V sobotu 27. 11 od 15. h.
se opět konal v klubovně
na návsi, náš předvánoční
jarmark. Výrobky připravili žáci ZŠ, členky dámského klubu, účastnili se i
ze střediska Diakonie
ČCE z Merklína. Návštěvníci se mohli v chladu občerstvit i různými nápoji.
Jen co se začalo smrákat,
ožila zahrada u mateřské
školky. Andělé, poutníci,
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pastýři, zvířátka, Tři králové i Marie s Josefem…opravdové hemžení jako před
mnoha lety v Betlémě. Děti ze základní
školy zahrály pro cca 200 diváků příběh
o narození Ježíška, doprovázený zpěvem
koled souborem Lukaváček. Celý program
vyvrcholil rozsvícením Vánočního stromu.
Věříme, že ti, kteří se přišli podívat, měli

z vystoupení dětí stejně krásný zážitek,
jako děti samotné.
Pokud jste to o jarmarku nestihli a chtěli
byste zakoupením drobných dárků podpořit naši školu, můžete se přijít podívat 21.
prosince od 15,00 hodin do základní školy.
Jistě si vyberete z mnoha pěkných výrobků
rodičů a dětí
Mgr. Radka Šperlová

Sběr papíru a PET lahví
Jak už jsme vás informovali v minulém čísle Hlasatele – koncem listopadu bylo ukončeno vybírání starého papíru a PET lahví. Opět budete moci pytle se sešlapanými
lahvemi a svázaný starý papír odevzdávat na školním dvoře každý pátek až od měsíce
března.
Víčka od PET lahví, pomerančovou a citrónovou kůru, nefunkční mobily, staré
drobné elektrospotřebiče můžete nosit do školy kdykoliv.
Děkujeme, že spolu s námi chráníte naše životní prostředí.
Mgr. Radka Šperlová

Přání

Hudební soubor
Blíží se Vánoce, konec roku, bilanLukaváček,
cujeme, přejeme si navzájem zdraví, štěstí, spokojenost, … Někdy mě
pod vedením
zamrzí, když slyším, že škola je Mgr. Nadi Květoňové
přirovnávána k nutnému zlu apod.,
a žáci ZUŠ Přeštice
učitelky si neustále něco vymýšlejí,
Vás zvou na
děti se bojí špatných známek a poznámek.
VÁNOČNÍ ZASTAVENÍČKO
Dnes už neplatí (u nás na 1. stupni
ZŠ vůbec!), že učitel hledá žákovo
s českou koledou
slabé místo, snaží se jej nachytat,
v úterý 21. prosince 2010
ale naopak! Snažíme se děti podpov 17.00 hodin
rovat, aby si zdravě věřily, aby se
v kostele Sv. Petra a Pavla
k neúspěchu dokázaly postavit čelem. Špatná známka se dá opravit,
Dolní Lukavice
vyplatí se říkat pravdu, do školy se
Srdečně Vás zveme. Přijďte si
dá i těšit (a v mnoha případech to
s námi zazpívat koledy!
tak opravdu je a z toho máme samozřejmě radost).
Často říkám prvňáčkům, že právě proto chodíme do školy, abychom všechno řádně
natrénovali, že chybovat k procesu učení patří – nemůžeme umět všechno hned.
Děkuji všem našim příznivcům za podporu, zřizovateli za finance, rodičům našich žáků
za důvěru. Do nového roku mám jedno neskromné přání: v současné nelehké době si
přeji, aby podpora a spolupráce zůstala minimálně taková jako dosud. Klidné Vánoce
a úspěšný nový rok 2011!
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka ZŠ
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Významná výročí
prosinec 2010
* 1. 12. 1885, Sidonie Nádherná z Borutína (+ 30. 9. 1950) mecen. a org. kult. života
* 5. 12. 1870 Vítězslav Novák, skladatel (+ 18. 7. 1949)
+ 5. 12. 1940 Jan Kubelík, houslista a skladatel (* 5. 7. 1880)
+ 6. 12. 1920 Karel Kovařovic, skladatel a dirigent (* 9. 12. 1862)
* 8. 12. 1890 Bohuslav Martinů, skladatel (+ 28. 8. 1959)
* 10. 12. 1790 Václav Veverka, (+1849) s bratrancem Františkem vynálezce ruchadla
* 10. 12. 1935 Jaromil Jireš, filmový režisér a scenárista mj. Učitel tance, Helimadoe
* 11. 12. 1900 Hermína Týrlová, režisérka (+ 3. 5. 1993) osobnost animovaného filmu
* 15. 12. 1920 Vlastimil Brodský, herec (+ 20. 4. 2002)
* 20. 12. 1890 Jaroslav Heyrovský, fyzik. chemik, tvůrce polarografické analytické
metody, nositel Nobelovy ceny (+ 27. 3. 1967)
* 21. 12. 1850 Zdeněk Fibich, skladatel (+ 15. 10. 1900)
+ 21. 12. 1765 Prokop Diviš, přírodovědec, vynálezce bleskosvodu (+ 26. 3. 1698)
+ 24. 12. 1930 Oskar Nedbal, skladatel a dirigent (* 26. 3. 1874)
* 24. 12. 1920 Jiří Hanzelka, cestovatel (+ 15. 2. 2003)
* 27. 12. 1920 Jiří Sovák, herec (+ 6. 9. 2000)
* 29. 12. 1925 Alena Ladová, malířka, ilustrátorka (+ 25. 6. 1992)
* 31. 12. 1915 Jan Opletal, student (+ 11. 11. 1939)
leden 2011
* 2. 1. 1941 Petr Pithart, politik a právník
* 4. 1. 1846 Jan Karafiát, spisovatel, (+ 31. 1. 1929) autor knihy Broučci
* 7. 1. 1911 Zdeněk Jirotka, spisovatel (+12. 4. 2003) mj. Saturnin
* 8. 1. 1936 Zdeněk Mácal, dirigent
+ 10. 1. 1986 Jaroslav Seifert, básník, nositel Nobelovy ceny (* 23. 9. 1901)
+ 11. 1. 1991 Eva Bosáková, gymnastka, olymp.vítězka ve cvičení na kladině r. 1960
(* 18. 12. 1931)
+ 12. 1. 1996 Eduard Haken, operní pěvec (* 22. 3. 1910)
* 14. 1. 1896 Karel Svolinský, malíř, grafik, ilustrátor, scénograf (+ 16. 9.1986)
* 21. 1. 1951 Ondrej Nepela, krasobruslař, olymp. vítěz z roku 1972 a trojnásobný
mistr světa (+2. 2. 1989)
+ 22. 1. 1941 František Křižík, vynálezce, (* 8. 7. 1847)
* 23. 1. 1891 František Smolík, herec (+ 26. 1. 1972) mj. Škola zákl. života, Městečko
na dlani, Princezna se zl. hvězdou na čele
* 24. 1. 1916 Jiřina Steimarová, herečka (+ 7. 10. 2007) mj. Poslušně hlásím, Tři chlapi v chalupě, Hříšní lidé města pražského
* 25. 1. 1951 Boris Rösner, herec (+ 31. 5. 2006) mj. Sanitka, Černí baroni, Četnické
humoresky
* 26. 1. 1951 Jarmila Kratochvílová, atletka, mistr. světa v běhu na 400 a 800 m
+ 27. 1. 1996 Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla (* 11. 7. 1933)
+ 27. 1. 2006 Antonín Moskalyk, režisér (* 11. 11. 1930) mj. Babička (s L. Šafránkovou), Panoptikum města pražského, Četnické humoresky
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Společenská kronika
V prosinci a lednu oslaví významná životní výročí tito občané:

prosinec 2010
Ornet Josef
Puchtová Marie
Mašková Anna
Hodanová Marie
Krsová Anna

Lišice
Dolní Lukavice
Krasavce
Lišice
Dolní Lukavice

80 let
60 let
70 let
88 let
83 let

leden 2011
Dvořáková Anna
Lišice
85 let
Hrubá Anna
Lišice
83 let
Husák Jaroslav
Dolní Lukavice
75 let
Pátý Jiří
Dolní Lukavice
70 let
Strnad Karel
Dolní Lukavice
60 let
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.

ZVEME OBČANY NA VEŘEJNOU SCHŮZI
zastupitelstva obce, která se koná dne:

16. 12. 2010, 19:00 h v KD v Krasavcích
Program: Zpráva starosty z mezidobí zasedání, schvalování rozpočtu obce na rok 2011,
informace o kulturních akcích, splacení úvěru, projednání žádostí o dotace na rok 2011,
majetkoprávní záležitosti, diskuse.

Tříkrálová sbírka
Již po jedenácté se začátkem roku 2011, ozve před našimi domovy známý zpěv Tříkrálových
koledníků, kteří přijdou požádat o pomoc pro rodiny a lidi v nouzi. Výtěžek tříkrálové sbírky,
kterou vyhlašuje Sdružení Česká katolická charita je podporou prakticky pro všechny charitní
projekty věnované matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem bez domova a vůbec všem lidem
v nouzi. V letošním roce to byla hlavně pomoc po povodních.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty černej stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu
A já černej vystrkuju
a nový rok vám vynšuju

Místo
D. Lukavice
Přešticko
Plz. diecéze
Česká rep.

Skupinek
1
26
831
15 701

Vybráno Kč
7 452
123 535
3 042 654
67 557 903

Děkuji všem, kteří se svými příspěvky podílejí na obsahu
Hlasatele a přeji jim i čtenářům radostné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2011.
J. Netrval
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