LEDEN 2009

ČÍSLO 1

ROČNÍK XVII

Vážení spoluobčané,
využívám prvního vydání Hlasatele v letošním roce, abych Vás informoval o situaci
v obci, a o tom, co lze letos od zastupitelstva a od obecního úřadu očekávat.
Pečlivým čtenářům bude již mnohé jasné šina lidí se postupně naučila třídit,
již při přečtení vyhodnocení hospodaření a v oblasti životního prostředí tak bylo
za rok 2008, rozpočtu na rok 2009 a po- vykonáno mnoho. Jen přímo v DL došlo
sledního usnesení z veřejného zasedání k zvýšení počtu stanovišť na třídění odzastupitelstva. To se uskutečnilo 11. 12. a padu z původního jednoho postupným
od té doby však došlo ke změně v odpa- nárůstem od roku 2003 na současný stav
dovém hospodářství. To se výrazně nega- 5, v počtu kontejnerů pak ve všech obcích
tivně promítne do letošního rozpočtu ob- z původních 15 na současných 35 kont.
ce. Příznivé pro občany je, že v přímých I přesto si myslím, že i v letošním roce se
platbách za domácnost se jich to ještě najdou v rozpočtu obce prostředky na její
letos nedotkne. Ze strany poskytovatele rozvoj, zejména pokud budeme podpořeni
služeb došlo k 15% navýšení, takže obec dotacemi; zpracování žádostí nyní vrcholí.
doplácí v průměru na každou domácnost Z krajského rozpočtu požádáme o přispě574,-Kč jen za vývoz komunálního odpa- ní na opravu střechy a provedení izolací
du (popelnic). Zatímco v roce 2008 činil zdiva na budově obecního úřadu.
celkový doplatek obce v odpadovém hos- V oblasti životního prostředí chceme popodářství 187.337,- Kč, v letošním roce kračovat ve výsadbách stromořadí podél
při využití všech úsporných opatření a polních cest a nechat vypracovat projeksoučasně platných cenách očekávám do- tovou dokumentaci na rekonstrukci čisplatek obce ve výši cca 413.000,-, což je tírny odpadních vod. V nejbližších dnech
nárůst o 225.000,-. Na to není ve schvá- očekáváme sdělení min. zemědělství, zda
leném rozpočtu pamatováno. Protože do- jsme uspěli s žádostí o finance na opravu
šlo i k prudkému nárůstu cen za tříděný drobné lidové architektury.
odpad (např. na tunu plastu z 1.500 na Již asi po šesté za mého působení se nám
3.500 Kč), budeme muset snížit alespoň podařilo pronajmout kulturní dům ve
v zimním období počet kontejnerů, aby se Snopoušovech. Budeme tam směrovat
nevyvážely poloprázdné. Zároveň jsme některé, již tradiční, kulturní a společennuceni zvýšit poplatky za ukládání třídě- ské akce. Plánuje se zde i vyhodnocení
ného odpadu od místních podnikatelů, jubilejního 10. turistického pochodu. To
zejména těch, kteří toho v hojné míře vy- již bude svítit sluníčko a budeme se těšit
užívají. Je smutné, že v tomto dobře vy- na léto.
starosta obce V. Opálko
budovaném systému dochází k prudkému
obratu. Je to velký skok zpět, vždyť vět-
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Rozpočet 2009

PŘÍJMY
1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.

1 280 000,00

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

20 000,00

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

25 000,00

1361

Správní poplatky

20 000,00

1511

Daň z nemovitostí

470 000,00

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

4112

Neinv. přijaté dotace na výkon státní správy

4116

Ostatní neinv. přijaté transfery na podporu zaměstnanosti

4121

Neinvestiční přijaté příspěvky od obcí za žáky

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

25 000,00

2321

Kultura

40 000,00

3632

Hřbitov

3 000,00

3632

Sběr a svoz komunálních odpadů

5512

Požární ochrana

5512

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy z finančních operací

260 000,00
110 000,00
1 800 000,00
196 000,00
2 800 000,00
4 000,00
480 000,00
20 000,00
1 000,00

50 000,00
133 681,00
50 000,00
120 000,00

85 000,00
6 000,00
521 319,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

80 000,00

8 600 000,00

Rozpočet 2009

VÝDAJE
2212

Silnice

300 000,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

49 000,00

2310

Pitná voda

15 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3113

Neinvestiční transfery obcím za žáky

325 000,00
50 000,00
1 000 000,00
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150 000,00

3314

Knihovny

15 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3631

Veřejné osvětlení

3632

Hřbitov

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

110 000,00

3639

Stavby (pomníky, památky, sochy)

200 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

718 000,00

3743

Rekult. půdy v důsl. těžeb. a důl. čnn. po skl. odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

234 000,00

5512

Požární ochrana

406 000,00

6112

Zastupitelstva obcí

935 000,00

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné výdaje z finančních operací

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

154 000,00

50 000,00

1 600,00

3 016 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
8124

60 000,00
430 000,00

Plánované a mimořádné splátky dlouhodobých úvěrů

321 000,00
60 400,00

8 600 000,00
2 770 000,00

Usnesení č. 10
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice, konaného
dne 11. prosince 2008 v Krasavcích
Zastupitelstvo obce:
1) bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) zprávu starosty obce z mezidobí
c) informaci o připojení občanů DL na splaškovou kanalizaci
d) zprávu o lesním hospodářství
e) projednání změn hranic katastrálního území Dolní Lukavice – Lišice
f) zprávu o činnosti kulturní komise a komise pro životní prostředí
g) příspěvky projevené v diskuzi
2) schvaluje:
a) volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu
b) program veřejného zasedání
c) plán financování obnovy vodovodů a kanalizace na období 2008 – 2018
d) schválení vodného a stočného na rok 2009:
vodné 24,24 Kč, stočné 18,40 Kč, celkem 42,64 Kč bez DPH
e) ceník prací a dřeva pro hospodaření v obecních lesích na rok 2009
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f) rozpočtové opatření č.2/2008
g) návrh rozpočtu na rok 2009 jako schodkový, příjmy 8.600.000 Kč, výdaje 8.600.000 Kč,
splátky úvěrů 2.770.000 Kč
h) NS Ján Kováč, bytem Dobřany, Polní 1180, schůzovní místnost + WC v KD Krasavce,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc
i) ukončení nájmu KD Snopoušovy p. Janíčkovi dohodou k 30. 12. 2008
j) nájemní smlouvu na pronájem KD ve Snopoušovech p. Lukáši Martínkovi, Chlum 71 na
dobu určitou 31. 12. 2008 - 1.1. 2009
k) nájemní smlouvu na pronájem KD ve Snopoušovech p. Jakubovi Volákovi, Přeštice 617
od 6.1. 2009 na dobu neurčitou
l) smlouvu s auditorem ing. Janem Nozarem na kontrolu hospodaření obce za rok 2008
m) sídlo České společnosti J. Haydna na adrese OÚ (tj. Dolní Lukavice 134)
n) mimořádnou splátku úvěru u Čs. spořitelny na plynofikaci ve výši 1 770 000,-Kč
o) prominutí nájmu z nebytových prostor za roky 2007–8 klubovna Čes. sv. chovatelů
v D. Lukavici z důvodu provedení údržby pronajatého objektu brigádnickou činností členů
3) ukládá
a) předsedkyni finančního výboru předložit zastupitelstvu na veřejném zasedání písemnou
zprávu
b) předsedovi kontrolního výboru předložit zastupitelstvu na veřejném zasedání písemnou
zprávu
*

*

*

*

*

Kulturní život v Dolní Lukavici v roce 2008
V roce 2008 se v Obci Dolní Lukavice uskutečnilo kolem 30 kulturních, sportovních,
turistických a společenských akcí. 15 z nich pořádala kulturní komise obce, ty ostatní pak
zájmové organizace a jednotlivci.
Celkové výdaje na kulturu za rok činily 94 477Kč, celkové příjmy z kultury 42 319Kč.
Výsledkem je ztráta ve výši 52 158Kč. Na vysvětlenou bych chtěla doplnit, že do příjmů a
výdajů se také započítává koupě a následný prodej vstupenek do divadla občanům – proto
je částka na straně příjmů z kultury tak vysoká.

Z již tradičních akcí je třeba připomenout:
+ rybářský a dětský maškarní ples
+ Masopustní průvod
+ velikonoční drnkání s koledou
+ stavění májí ve všech obcích (kromě Krasavec)
+ pouť spojená s pouťovými atrakcemi, slavnostní mší v kostele sv. Petra a Pavla v Dolní
Lukavici, pouťové fotbalové zápasy
+ hasičská soutěž „O pohár starosty obce“
+ výlov rybníků pořádaný rybářským spolkem Krčíni a majitelem rybníka v Lišicích
panem Poubou
+ „Fichtl slet“ – setkání majitelů motocyklů všeho druhu , které pořádá SDH
Snopoušovy
Při pochodu „Za krásami Lukavicka“ opět mohli zájemci objevovat krásu zdejšího kraje. Jubilejní, desátý pochod připravuje kulturní komise na jaro 2009.
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Dětský hudební soubor Lukaváček doprovázel zpěvem a tancem kulturní akce, vítání
občánků a vánoční zpívání koled.
V obci je řada milovníků dramatického umění. Jim byly určeny další akce – dvě návštěvy divadelních představení (Limonádový Joe a Uličnice).
Tradiční předvelikonoční setkání bylo určeno nejen ženám a dětem. Bylo spojeno se soutěží o nejkrásnější kraslici a předváděla se zde výroba ozdob z korálků, pomlázek, březových košťat, peroutek, ale i zdobení kraslic, perníčků a pečiva z vizovického těsta.
Na dubnové setkání seniorů jsme tentokrát pozvali manžele Kubištovi s jejich estrádním
programem, k poslechu a tanci zahrála Hájenka z Hájů.
V červenci se ve Snopoušovech uskutečnilo první setkání rodáků – ze 120 pozvaných
jich přijelo 70. Setkání mělo velice kladný ohlas. Bylo by pěkné, kdyby se i v Lišicích našel
někdo, kdo by setkání rodáků zorganizoval!
Dětský den v Dolní Lukavici, ve Snopoušovech a Lišicích zorganizovalo SDH Lišice,
SDH Snopoušovy a společenství „Maminky Dolnolukavicka“ Tradičně velkému zájmu se
těšil již 5. ročník „Putování za pohádkovými bytostmi“, který organizuje SDH Snopoušovy.
O děti se obec zajímá hned po jejich narození. Na slavnostním „Vítání občánků“ v roce
2008 přivítal starosta jedenáct dětí.
Slavnostně byl také zahájen nový školní rok v zrekonstruované škole. Tam se největší
pozornost obrátila na uvedení pěti prvňáčků do řad nových školáků.
Odkaz hudebního skladatele Josepha Haydna, který v minulosti krátce působil na zdejším zámku, byl uctěn na Haydnových hudebních slavnostech. Byly tradičně zahájeny koncertem v kostele sv. Petra a Pavla a pokračovaly řadou koncertů v historických objektech
jižního Plzeňska.
Letošní zahájení bylo spojeno se slavnostním odhalením busty J. Haydna na penzionu
Haydnův dům v Dolní Lukavici. Hudební slavnosti se opět těšily obrovskému zájmu, který
se projevil na vyprodaných koncertních prostorách.
O klasickou hudbu mají v Dolní Lukavici zájem i děti. Přehlídka toho, co umějí, se
uskutečnila v rámci Dne hudby. Vystoupily zde nejen děti z dolnolukavické základní školy, ale také děti ze ZUŠ v Přešticích.
Milovníkům historie byly určeny zájezdy do Zbiroha a Hořovic, na podzim do Horšovského Týna a do Domažlic.
V čase adventním mohli občané na tradičním setkání obdivovat šikovnost svých spoluobčanů a inspirovat se jejich uměním (výroba ozdob, svíček, svícnů). Mohli také shlédnout
výstavku betlémů a výstavku prací dětí z MŠ a ZŠ, dam z Dámského klubu a žen ze společenství „Maminky Dolnolukavicka“.
Bc. Jindřiška Kaslová místostarostka
*

*

*

*

*

Advent v Dolní Lukavici
Až v polovině prosince (13. 12.) se letos konalo tradiční předvánoční setkání v klubovně
v Dolní Lukavici. Kromě celé kulturní komise se do příprav zapojilo i společenství „Maminky Dolnolukavicka“.
„Maminky“ si udělaly jakousi generální zkoušku už týden předem – díky pochopení OÚ
si vypůjčily klubovnu, krásně jí vyzdobily a připravily krásné, téměř rodinné setkání lidí a
lidiček, kterým je spolu dobře. Trochu se vyrábělo, trochu mlsalo, pouštěly se svíčky a tichounce zněly koledy…Pro 7 maminek a 11dětí to byl moc hezký zážitek!
A protože „Maminky“ nechtějí být jen uzavřenou skupinkou a dělat si akce JENOM pro
sebe, aktivně se podílely na přípravě a organizaci „Lukavického setkání v půli adventu“.

5

13. 12. u stolečků v klubovně zasedli osvědčení, obětaví a trpěliví pí. Strnadová se sladkými perníky (napekla pí. Kaslová), pan Houška s nádhernými korálkovými ozdobami,
pí. Kaslová učila zájemce šít látkové ozdoby na stromek, pí. Klepsová vinula a nahřívala
voskové pláty, protože svíčku si chtěl vyrobit úplně každý návštěvník…M. Hrubá vyráběla
s dětmi jablkový svícen a řetěz z těstovin, její dcera Kristýna a Lucka Skalová měly na starosti vystřihovánky a výrobu společného díla – papírového řetězu z oček. M. Šestáková a
M. Žofáková z předem připravených šablon vytvářely jednoduché šité krajky a andělíčky
na kolíku na prádlo. Pro nejmenší děti připravila B. Zahradníková jednoduchý ozdobný
mobil (závěs) a kapříka s nalepovacími šupinami.
O bezchybný chod akce se staral p. Luňák, o mlsání se postaral krámeček pí. Ivety Dvořákové s oříšky, čajíky a medovinou a dalším zdravým mlsáním. Hned vedle p. P. Hrubý
celý den odléval olovo; brzy nabyl takové zručnosti, že k veliké radosti dětí odléval dinosaury, ještěry, bájné draky a příšery. Pan Luňák také obstarával krámeček s výrobky žáků
IŠŽ Plzeň.
O výzdobu se postarali žáci ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, škola zvala při té příležitosti na tradiční jarmark s výrobky dětí (18. 12.). Velikou pozornost budil tradiční koutek Dámského
klubu, jehož výrobky zkrášlí tuto tradiční akci každý rok. Organizátorky uspořádaly malou
výstavku Betlémů, vedle několika papírových, keramického a perníkového od pí. Klepsové
(letos byl Lukavický – s cibulovitou věží kostela a Haydnovým domem) zaujala snad nejvíce část Betléma – Svatá rodina z korkových zátek. Celý tento Betlém vyrobila a na akci
půjčila Lucinka Žofáková, žákyně první třídy! Své výšivky a výrobky půjčily i paní Žofáková a Šestáková.
Škoda, že letošní akce byla méně navštívená než podobné akce v letech předešlých. Snad
za to mohl pozdní termín, snad nemocnost dětí a rodičů, snad atraktivní nabídka v Plzni či
v Přešticích, snad poslední předvánoční přípravy? At´tak či tak, přišli ti věrní návštěvníci a
krásně jsme si spolu užili adventního těšení. Díky všem za přípravu!
Celková délka řetězu byla 18,20metrů. Vítězkou tipovací soutěže se stala pí. Milada Uzlová
– prohádala pouhých 20 cm. Gratulujeme!
Blanka Zahradníková
*

*

*

*

*

Přehled připravovaných kulturních akcí únor – duben:
28. února – Masopust
- masopustní zábava v KD Snopoušovy
Březen – zájezd do divadla J. K. Tyla na komedii N. Simona „Řeči“ – datum bude upřesněn
později
4. dubna – předvelikonoční setkání, klubovna
v Dolní Lukavici
30. dubna – Slet čarodějnic a čarodějů ve Snopoušovech, pořadatel SDH Snopoušovy
*

*

*

*

*

Dolnolukavický masopust 2009
Kulturní komise obce srdečně zve občany
28. února na masopustní průvod.
Slavnostní zahájení je v 9:30 hodin v Dolní Lukavici před hostincem „U Bílé růže“, kde staros-
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ta obce udělí maškarám právo průchodu všemi obcemi Dolnolukavicka. Poté se průvod
vydá za hudebního doprovodu Hájenky z Hájů po Dolní Lukavici (od Bílé růže
k sokolovně, na Pajzovnu). Po občerstvení masopustní průvod zavítá i do ostatních obcí:
- Lišice (13:40, od DL k obchodu)
- Krasavce (14:30, od shora dolů)
- Snopoušovy (15:00, od Krasavec – náves – nahoru – dolů – hospoda)
Odjez autobusu zpět do Dolní Lukavice je v 17hodin.
Kulturní komise srdečně zve také na MASOPUSTNÍ ZÁBAVU do KD Snopoušovy.
Začátek v 17hodin, vstup volný.
Schůzka ohledně Masopustu se uskuteční v pondělí 9. února od 16:30h „U Bílé růže“.
*

*

*

*

*

Tříkrálová sbírka v Dolní Lukavici.
Byla jsem jmenována „pověřenou dospělou osobou“, která má doprovázet skupinku koledníků a zodpovídat za obsah zapečetěné pokladničky. První potíže se ukázaly vzápětí:nebylo koho doprovázet…
Těch několik oslovených děvčat a chlapců reagovalo tak, že jsem „do služby“ povolala
svoje syny a jejich věrného kamaráda Honzíka Tůšu.
Opatřeni kasičkou a průkazem, oblečeni
v slušivých královských hábitcích a
s korunkami na hlavách jsme vyrazili 3.1
a 4. 1. na obchůzku. Od štiplavého mrazu
klukům pomáhal horký čaj v termosce,
proti nezájmu lidí, kteří náš houfeček
pozorovali za záclonami a „nebyli doma“,
jsme se museli obrnit. Naštěstí většina
lidí pochopila poslání této tradiční sbírky
a podle svých možností přispěla do
kasičky. Někde sledovaly zpěv kluků celé
rodiny, mnozí nabízeli čaj na zahřátí, i
přes protesty koledníků krom peněz do
kasičky přidali i sladkost pro kluky. Došlo i na fotografování.

Výtěžek letošní sbírky
V Dolní Lukavici …….............................................................4 392 Kč.
Na Přešticku ........................... 24 skupin............................ 105 881 Kč
V plzeňské Diecézi …………753 skupin…......................2 536 475 Kč
V celé ČR pak celkově……3 151 skupin……................54 676 842 Kč
Výtěžek sbírky bude rozdělen, podle informace pí. Sedláčkové z Charity v Přešticích se
65% peněz vrátí do regionu, část je věnována na celostátní projekty, malá část /asi 15% /
směřuje do zahraničí.

Přejme všem dárcům, atˇ se jim věnovaný obnos mnohonásobně vrátí, ve zdraví, pohodě a spokojenosti atˇ prožijí celý rok 2009. Vždyť nápis K+M+B 2009 neznamená
jména oněch tří králů, ale volně přeloženo „Kristus žehnej tomuto domu“.
Blanka Zahradníková
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Česká školní inspekce
Asi každý ředitel má před působením školní inspekce respekt a jisté obavy: „Obstojím? Každá
kontrola musí najít nějaké chyby – co to bude u nás?“ Minulá zpráva o činnosti ZŠ z ledna 2005
pro nás vyzněla pozitivně.
Od 5. do 12. listopadu 2008 proběhlo hodnocení institucionální, tedy celé organizace (ZŠ a MŠ)
jako celku. Pro každou součást organizace byl stanoven zvláštní inspekční tým. Kromě samotné
výchovně vzdělávací činnosti hodnotil a zkontroloval 44 povinně vedených dokumentů a písemností organizace. Což svědčí o tom, že kontrola byla opravdu důkladná. Inspekční zpráva je veřejná, každý má možnost si ji celou přečíst (buď ve škole, nebo na webu – informace viz níže).
Inspekce velice kladně hodnotila materiální starost obce o školu. V současnosti je nejvíce viditelná rekonstrukce budovy ZŠ, její fasáda, ale i díky finanční podpoře obce máme příkladnou
mimoškolní činnost a další vzdělávání pedagogů.
Závěrečná slova pana inspektora panu starostovi byla zpětnou vazbou svědčící o tom, že tato
investice není zbytečná, ale má značný podíl na zkvalitnění naší práce. A že tu práci skutečně
odvádíme. Nejsme jen podřadnou vesnickou malotřídkou na pokraji existence, ale splňujeme
požadavky pro moderní instituci poskytující předškolní a základní vzdělávání.
Na současném působení ČŠI oceňuji, že nehledá jen chyby, ale dokáže vyzdvihnout a ocenit
dobrou práci. Tam, kde jsou rezervy, umí poradit a nasměrovat správným směrem. Dává řediteli
prostor k diskusi.
Takže – obstáli jsme? Ano, a troufám si říci, že se ctí.
Posuďte sami, přečtěte si zprávu celou (znění inspekční zprávy si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce www.dolni-lukavice.cz/zakladni-skola/, na stránkách ČŠI bude zveřejněna během měsíce).
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka školy

Setkání s myslivci
Vysedávání na posedu, střílení po srnkách a zajících, procházky po lese, …
Takto si možná někteří žáci představovali práci myslivců. Proto jsme byli rádi, když na úterý 16.
12. přijali naše pozvání zástupci mysliveckého sdružení Lukavan, kteří nás seznámili se svými povinnostmi a prací.
Přišli tři pánové v myslivecké uniformě – pan Jiří Benedikt, pan Josef Hodan a pan Josef Hodl.
Děti tato tematika opravdu zajímala, a proto povídání myslivců často přerušovaly záludnými
otázkami. Velký ohlas sklidily trofeje různých zvířat a kančí zuby. Nadšení ze strany dětí, ale i
milé překvapení myslivců z nasbíraného množství kaštanů a žaludů u těch nejlepších sběračů
nás přivedlo k další spolupráci, a to v rámci přírodovědného kroužku. Proto pevně věříme, že se
v letošním roce ještě budeme setkávat. Děkujeme za čas, který jste věnovali našim dětem.
I žáci naší školy každoročně pomáhají myslivcům tím, že na podzim sbírají kaštany a žaludy.
Myslivci se této pomoci opravdu váží.
V letošním roce celkem nasbírali 104,5 kg žaludů a 432,5 kg kaštanů.
Nejlepšími sběrači byli (Tomáš Maňour 82 kg, Štěpánka Peklová 77kg, Lukáš Fait 65 kg.).
Mgr. Lucie Cvrčková

Večer se spisovatelem
16. prosince 2008 se v naší škole uskutečnil již 4. večer se spisovatelem, tentokrát s Josefem
Ladou. Potěšilo nás, že v předvánočním shonu si na čtení s dětmi našli čas rodiče, ale i někteří
prarodiče našich žáků.
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Ti nejmladší uvedli dílo Josefa Lady recitací básní o zvířátkách z knih Savci, Ptáci a Brouci a
hmyz. A pak už se děti i s rodiči s napětím rozešly do tříd s očekáváním, jaké úkoly je tentokrát
budou čekat.
Vyplněním křížovky se děti seznámily s životem Josefa Lady. Ve spojovačce zase přiřazovaly správné názvy knih. Nebylo tak jednoduché seřadit jedenáct obrázků příběhu ve správném
pořadí! Dalším úkolem bylo vyluštit název slavné knížky, která popisuje mazané kousky chytré
lišky. S chutí se děti pustily do složení popletené básničky. Také možnost si poskládat rozstříhané puzzle Ladova obrázku si nenechal nikdo
ujít.
Celým večerem nás v pohádkách provázel
věrný kocourek Mikeš s jeho kamarády.
Josef Lada nám zanechal opravdu přebohaté
dílo a všichni vnímali, že své obrázky a knihy
tvořil z hluboké lásky k dětem a svému rodnému kraji.
Večer uběhl jako voda a děti si na památku
odnášely „Řád Josefa Lady“ i „Ladovu“ sladkou odměnu.
Mgr. Hana Skálová

Vánoční tržnice ve škole
I když jsme neuspořádali vánoční besídku, nechtěli jsme veřejnost ochudit o zhlédnutí „malé“
výstavky dětských prací s vánoční tematikou a o možnost zakoupení drobných dárečků pro své
blízké.
A že to byl dobrý nápad, potvrdilo se již po pár minutách zahájení této akce, která se konala 18.
prosince. Andílci, perníčky, sněhové vločky…vše začalo ze stolků rychle mizet. Každý
z návštěvníků si našel nějakou drobnost pro potěchu, ale všichni příchozí hlavně vnímali předvánoční atmosféru celého odpoledne.
Tradice školní vánoční tržnice nebyla tedy ani letos přerušena. A na co jsme použili utržené penízky?
Na již potřebný radiomagnetofon s CD MP3 přehrávačem a zbývající část byla použita při koupi
nového počítače do počítačové učebny. Tímto vám chceme poděkovat, že jste zakoupením výrobků podpořili naši školu. Děkujeme!
Mgr. Radka Šperlová

Karlovarský skřivánek
Ve čtvrtek 8. ledna 2009 se konalo
v ZŠ Dolní Lukavice školní kolo
celostátní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Školního kola se
zúčastnilo 15 dětí, které zazpívaly
vybranou píseň.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
1. a 2. ročník
1 Nikola Kastnerová
2. Jarmila
Lancová
3. Jakub Netrval a Iveta
Štychová
3. 4. a 5. ročník
1. Karolína Hrdonková, 2. Adéla Milotová, 3. Kristýna Maříková
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Blahopřejeme!!!
K. Hrdonková, A. Milotová a K. Maříková budou ZŠ Dolní Lukavice reprezentovat v krajském kole v Plzni dne 10. února 2009!

LUKAVÁČEK ,
Hudební soubor Lukaváček při Základní škole v Dolní Lukavici začal pracovat od října školního
roku 2003/2004.
Pravidelně do něj dochází žáci ve věku 6 – 13 let. Scházíme se každý týden ve čtvrtek, kdy ve
dvou vyučovacích hodinách zpíváme, hrajeme na flétnu a tančíme.
Přehled vystoupení v roce 2008
5. února – krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek Plzeň
17. březen – celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek Karlovy Vary
19. duben – krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu Pískání pro zdraví Plzeň
17. května – Vítání občánků Horní Lukavice
19. června – DEN HUDBY Dolní Lukavice
25. října – Vítání občánků Dolní Lukavice
29. listopad – Rozsvěcování Vánočního stromu ve Dnešicích
18. prosinec – Vánoční zastaveníčko – koncert v kostele Sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici

Děkujeme všem účinkujícím za jejich
zpříjemnění předvánočního času v
kostele Sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici a také všem návštěvníkům, kteří si přišli s námi zazpívat vánoční
písně a koledy.
Chtěla bych poděkovat za obětavost a
podporu všem rodičům, i vedení ZŠ
Dolní Lukavice.
Mgr. Naďa Květoňová

Jedno výročí
13. ledna 2009 by se dožil sta let Václav Hřebec. Pocházel ze Kbela, kde také učil, než byl od
1. 7. 1938 ustanoven def. učitelem na škole v D. Lukavici. Řídícím učitelem byl jmenován
23. 12. 1945. V této funkci zde působil až do 31. 1. 1950, kdy byl ředitelského místa ze služebních důvodů zproštěn a přeložen na školu do Horšic. Na jeho místo nastoupil J. Klečka, ředitel
nár. školy v Řenčích.
Ve šk. kronice z let 1919 – 1961 (str. 206) je zápis: „Snahou jmenovaného bylo vždy připraviti
členům zboru radostné prostředí, aby se jejich práci a ovzduší kolegiální lásky lépe dařilo. Děkuji Sdružení rodičů a přátel školy za krásný a pro jmenovaného milý a potěšující projev důvěry
a za jejich velikou snahu, abych mezi nimi zůstal i nadále. Této jejich snaze nebylo vyhověno.
Děkuji též všem žákům mateřské i národní školy za milé dárečky a upřímné rozloučení.“

V. Hřebec byl později donucen opustit i učitelské místo a pracoval v průmyslu. Zemřel 20.
9. 1993. Byl to, dalo by se říci, jeden z těch posledních řídicích, kteří byli opravdu osobností, jak ve škole, tak i mimo ni. Proto také na to doplatil.
Prosba. Děti jmenovaného – Václav, Pavel a Marie prosí čtenáře, zda by někdo neměl nějaké fotografie z doby, kdy jejich otec v D. Lukavici působil a zapůjčil je k okopírování.
J. Netrval
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Statistika pohybu a počtu obyvatel obce k 31. 12. 2008
Narodili se

Přistěhovali
Ž

C

Zemřeli

Odstěhovali

M Ž C M

C

M

Ž

C

M Ž

C

M

D. Lukavice

2 3

5

8

7 15 4 3 7 3

4

7 244 268 512 506

Lišice

0 0

1

3

2

5 1 1 2 2

3

5

88

73 161 163

Snopoušovy

1 0

1

0

1

1 0 0 0 0

1

1

39

44

83

81

Krasavce

0 0

0

0

0

0 0 0 0 2

3

5

35

36

71

76

Celkem

3 3

6 11 10 21 5 4 9 7 11 18 405 421 827 826
Ze
mřelí vv roce
roce2008
2008
Zemřelí
Brož Bohuslav D. Lukavice 124
Tobrmanová R. D. Lukavice 184
Valeš Jaroslav D. Lukavice 81
Ornetová Marie Lišice 54
Tobrman Karel D. Lukavice 186
Rojtová Anna D. Lukavice 5
Jandová Anna D. Lukavice 90
Hodic Josef
D. Lukavice 79
Hajžman Josef Lišice 30

Narození v roce 2008
Divišovská Nikola
Hamršmíd Šimon
Dolejšová Lucie
Pelc Daniel
Mahdal Karel
Sladká Zuzana
Petr Jiří

Ž

2007

k 31. 12. 2008

D. Lukavice 60
D. Lukavice 218
D. Lukavice 175
D. Lukavice 55
Snopoušovy 31
D. Lukavice 68
Lišice 30

84 r.
75 r
90 r.
69 r.
69 r
89 r.
76 r.
62 r.
74 r.

Společenská kronika: jubilea únor – březen 2009
V únoru oslaví významná životní výročí tito občané
Dolanský Josef
Hrabík Václav
Kasl Václav
Kastnerová Miluška
Kastnerová Zdeňka
Šebestová Božena

Dolní Lukavice 17
Dolní Lukavice 33
Lišice 71
Dolní Lukavice 190
Snopoušovy 35
Dolní Lukavice 109

81 let
84 let
88 let
60 let
90 let
83 let

V březnu oslaví významná životní výročí tito občané
Babka Jaroslav
Bělohlávek Pravomil
Havránková Ludmila
Skálová Eufrozina
Šilhánková Marie
Hajžmanová Juliána
Kraus František
Turečková Milada
Bárta Šimon

Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Lišice 57
Lišice 53
Lišice 12
Snopoušovy 44

154
130
34
112
93

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu
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80 let
86 let
85 let
81 let
86 let
80 let
60 let
83 let
70 let

Západočeské konzumní družstvo v Plzni hledá
Vedoucí provozovny
pro prodejnu v Dolní Lukavici
Kontakt
pí Baslová, telefon: 377 335 166 , 377 335 167, e-mail: ost@zkdplzen.cz
nebo osobně v sídle firmy na adrese : Plzeň, Poděbradova 1389 / 31
Očekáváme
vyučení v oboru, praxe vítána, ochotu rozvíjet profesní znalosti
Nabízíme
možnost pracovat ve stabilizované firmě s dobrým pracovním a sociálním zázemím,
příspěvek na důchodové připojištění, odměny při pracovním i životním jubileu, příspěvek na stravování v podobě stravovacích poukázek, využití podnikové rekreační
chaty, ubytování zahraničním zaměstnancům
Západočeské konzumní družstvo v Plzni nabízí
Pronájem prostor v prodejně potravin v Dolní Lukavici čp. 129:
Prodejní plocha 71 m2 Nájemné: 3.990,- Kč měsíčně, včetně zařízení
Bývalé řeznictví 19 m2 Nájemné: 500,- Kč měsíčně
Výročí únor – březen
* 2. 2. 1929 Ostrava, CHYTILOVÁ Věra – filmová režisérka
+ 2. 2. 1989 Mannheim, NEPELA Ondrej – krasobruslař, 5x ME, 3x MS, ol. vítěz.
* 7. 2. 1869 Klenčí pod Čerchovem, BAAR J. Š. – kněz, prozaik, básník a národopisec
+ 11. 2. 1979 Praha, POSPÍŠIL Jára (Jaroslav) – operetní zpěvák a herec
* 14. 2. 1919 Plzeň, ZIKMUND Miroslav – cestovatel a publicista
* 15. 2. 1924 Zálesní Lhota, ŠLITR Jiří – skladatel, pianista, zpěvák, herec a výtvarník
+ 17. 2. 2004 Praha, ŠIMEK Miloslav – herec, moderátor, literát
* 19. 2. 1924 Český Těšín, VLÁČIL František – filmový režisér, malíř a grafik
* 27. 2. 1849 Třebíz u Slaného, BENEŠ TŘEBÍZSKÝ Václav - kněz a spisovatel
* 2. 3. 1824 Litomyšl, SMETANA Bedřich – skladatel
+ 3. 3. 1994 Mnichov, KRYL Karel – hudebník a básník
* 6. 3. 1889 České Budějovice, KOHOUT Eduard - herec
* 7. 3. 1799 Strakonice, ČELAKOVSKÝ F. L. – básník a vědec
* 18. 3. 1944 Praha, HOLEČEK Jiří – hokejista, 3x zlatá z MS
* 24. 3. 1899 Dvůr Králové nad Labem, DVORSKÝ R. A. – hudebník a nakladatel
* 26. 3. 1874 Tábor, NEDBAL Oskar – skladatel, dirigent a violista
* 30. 3. 1939 Tábor, HRZÁN Jiří – filmový a div. herec
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x
v roce v nákladu 380 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno MK ČR E 12350
Adresa redakce: OÚ D. Lukavice 134, 334 01 Přeštice, barevné vydání na www.dolni-lukavice.cz
Zodpovědný redaktor J. Netrval – josefnet@centrum.cz
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