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ČÍSLO 2

Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě nás několika mimořádně
teplými dny přivítalo jaro. Zdravím Vás
tedy s příchodem velikonoc a přináším
několik slov o dění v naší obci.
S tzv. sněhovou kalamitou nám přibyla i povinnost uklízet chodníky. V rámci
skromných možností naší obce jsme se s
touto povinností vyrovnali, hodnocení
nechám na Vás. Poděkování za pomoc
s úklidem místních komunikací právem
náleží Lukreně a.s., která zdarma v rámci vzájemné spolupráce s obcí prováděla
pluhování komunikací v majetku obce.
Kéž by taková spolupráce byla se správcem komunikací krajských – se Správou
údržby silnic (SUS). Zbytky posypu
z jimi spravovaných komunikací jsme
alespoň na nejfrekventovanějších místech provedli vlastními silami, aby se
nám v obci tolik neprášilo a nezanášela
se kanalizace.
Přípravy projektů pro rekonstrukci

ROČNÍK XVIII

komunikací a výstavbu chodníků pokračují, rovněž příprava projektové dokumentace pro výstavbu technické infrastruktury a následné síťování stavebních
parcel v lokalitách pracovně nazvaných
„Nová pajzovna „ a „Dolní Lukavice –
sever“. V obou těchto lokalitách v D.
Lukavici dala Obce souhlas soukromým
investorům k přípravě územního řízení
pro vznik 2 x 19 stavebních parcel. Pokud se projekty budou realizovat, pro
naši obec to bude znamenat další navýšení obyvatel. Jako další možnost se rýsuje
výstavba na 5 parcelách mezi sýpkou a
pajzovnou v DL, kde realitní kanceláře
nabízejí k prodeji volné pozemky, které
jsou územním plánem určeny k výstavbě
rodinných domů. I zde je však nutno vybudovat komunikaci a sítě.
Pro velký zájem jsme opět zorganizovali humanitární sbírku šatstva a dalších
věcí, podrobnosti naleznete uvnitř časopisu a na úředních deskách. Využijte jar-

ního elánu na kompletní úklid, co se nehodí do sbírky, umístěte do kontejnerů,
které budou postupně rozmístěny do
všech obcí a následného sběru nebezpečných odpadů. K dispozici je Vám také
sběrný dvůr v Přešticích v Průmyslové
ulici (za fotbalovým hřištěm), kde se přijímají veškeré odpady po celý rok.
Setkání rodáků v Lišicích připravuje
Irena Hodanová ml. ve spolupráci s Obcí.
Žádám občany Lišic, aby se především
úklidem obce a spoluprací s pořadatelkou
na toto setkání připravili.
Upozorňuji občany, kteří bydlí v DL
na trase připravované rekonstrukce silnice ve směru od Přeštic na H. Lukavici k

sýpce a k Lišicím, že pokud dojde k realizaci této stavby, nebude potom nikomu
umožněno v této komunikace provádět
výkopové práce minimálně 15 – 20 let.
Pokud tedy ještě nejste napojeni na sítě
technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plyn), včas si připojení zajistěte!
Souhlas s umístěním stavby vydává stavební úřad v Přešticích, souhlas k připojení na sítě na základě písemné žádosti
vydává Obec.
Přeji Vám příjemné prožití svátků jara, připravte se na návštěvu „drankáčů“ a
koledníků!

Vítezslav Opálko, starosta obce

INFORMACE
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem v Dolní Lukavici

VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U







Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Látky (minimálně 1 m, prosíme, nedávejte odstřižky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME, NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola, lyže
dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
matrace, koberce z ekologických důvodů, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pondělí 10. a ve středu 12. května 2010 od 8 – 17 hodin
místo: Obecní úřad Dolní Lukavice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc!
dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
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s.r.o. Cukrovarská 16, 303 69 PLZEŇ

Obec Dolní Lukavice pořádá ve spolupráci se
Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
barvy, lepidla, chemikálie
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky-pouze z osobních aut, jen bez disku
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
vyřazené léky
oleje, olejové filtry
lednice, mrazáky

Sběrná místa:
DOLNÍ LUKAVICE
SNOPOUŠOVY

NA DVOŘE OBECNÍHO ÚŘADU
U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Občané ze spádových obcí Lišice a Krasavce dopraví odpady na
výše uvedené stanoviště.

Termín: s o b o t a 15. 5. 2010
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

Odpad ukládejte odděleně dle druhu na určené místa.
Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu
prostředí.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí obec.
Právnické osoby platí dle ceníku po dohodě s obcí.
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Přehled hospodaření Obce Dolní Lukavice v roce 2009
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1335
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
2460
4111
4112
4116
4121
4122
4134
1031
2212
2321
3319
3632
3632
3725
5512
5512
6310
6402

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Popl. za odň. lesních pozemků
Popl. za likvidaci kom. odp. – popelnice
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek za provoz. výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva
Neivest. transf. – volby do EP
Neinv. přijaté dot. na výkon st. správy
Nneinv. transf. na podp. zaměstnanosti
Neinv. přísp. od obcí za žáky
Neinv. dotace od PK
Převody z rozpočtových účtů
Pěstební činnost
Silnice
ČOV
Kultura
Hřbitov
Sběr a svoz kom. odpadů – nájem kont.
Využ. a znešk. kom. odp. – za tříď. odp.
Požární ochrana
Místní správa
Obecné příjmy z finančních operací
Finanč vypořádání mezi PK a obcemi

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Plán
1 280 000,0
260 000,0
110 000,0
1 800 000,0
135 600,0
2 800 000,0
4 000,0
480 000,0
20 000,0
1 000,0
20 000,0
25 000,0
20 000,0
470 000,0
50 000,0
133 681,0
50 000,0
120 000,0
60 400,0

25 000,0
40 000,0
3 000,0
85 000,0
6 000,0
521 319,0
80 000,0
8 600 000,0
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Plnění
1 259 921,0
125 801,0
114 048,0
1 419 966,0
316 890,0
2 697 556,0
4 200,0
618,0
510 810,0
23 040,0

10 021,0
16 000,0
827 724,0
173 286,0
73 200,0
133 681,0
219 575,0
337 191,0
180 000,0
195 000,0
1 890,0
31 000,0
18 207,0
60 362,0
1 395,0
3 074,0
129 244,0
28 880,0
1 664 455,0
82 808,0
6 781,0
10 666 624,0

VÝDAJE
2212 Silnice
2221 Veřejná silniční doprava – dopr. obslužnost
2310 Pitná voda
2321 ČOV
3111 Předškolní zařízení
3113 Platba za žáky v jiných školách
3113 Základní škola
3314 Knihovny
3319 Kultura
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3631 Veřejné osvětlení
3632 Hřbitov
3633 Výst. a údržba místních inženýrských sítí
3639 Stavby (pomníky, památky, sochy)
3722 Sběr a svoz kom. odpadů – popelnice
3725 Využívání a znešk kom odp. – kontejnery
3743 Rekult. půdy po skl. odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstva obcí
6117 Volby do EP
6171 Místní správa
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6330 Přev. vlastním fondům
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
8124

Plánované splátky dlouhodobých úvěrů

Plán
300 000,0
49 000,0
15 000,0
325 000,0
50 000,0
150 000,0
1 000 000,0
15 000,0
154 000,0
60 000,0
430 000,0
50 000,0
110 000,0
200 000,0
718 000,0

Plnění

3 016 000,0
321 000,0
60 400,0
8 600 000,0

660 806,0
49 800,0
4 689,0
532 891,0
6 648,0
319 811,0
1 060 552,0
17 143,0
131 351,0
8 139,0
164 909,0
25 683,0
8 575,0
1 964 909,0
572 807,0
174 244,0
1 520,0
136 759,0
335 303,0
897 474,0
80 034,0
2 317 314,0
339 463,0
195 000,0
10 005 824,0

2 770 000,0

2 770 000,0

1 600,0
234 000,0
406 000,0
935 000,0

Jarní úklid
V rámci jarního úklidu v obcích rozhodlo zastupitelstvo obce přistavit do všech
obcí velkoobjemové kontejnery k uložení směsného odpadu, pro občany zdarma
(ne pro podnikatelské subjekty).
Neukládejte prosím stavební suť, nerozřezané větve a nebezpečné odpady – na
ty bude i letos sběrový den samostatně.
Termíny přistavení:
Snopoušovy náves:
Krasavce u KD:

12. – 16. 4.
16. – 19. 4.

Lišice náves:
D. Lukavice u prodejny:

19. – 23. 4.
24. – 30. 4.

Kontejner na biologický odpad ze zahrádek je v Dolní Lukavici přistaven od 26. 3.
Neukládejte do něj, prosím, jiné odpady, větve pouze na drobno nasekané!
starosta
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Třídím, třídíš, třídíme …
Většina občanů ve Snopoušovech vytřídí odpad z domácností poctivě a vhodí do kontejnerů k tomu určených. Ale i přes to se v kontejneru na sklo dost často objevují sklenice s plechovými víčky, sklo s drátěnou vložkou nebo lahve se zbytky různých tekutin
(ředidla, rozpouštědla, oleje apod.). Do kontejneru na plast nepatří stará linolea, plastové nádoby se zbytky barev a ocelovými držadly. Do kontejneru na papírový odpad občané často vhazují papírové pytle se zbytky cementu a maltovin.
To, co se však objevilo v kontejneru – zdůrazňuji na
tříděný odpad, byl přímo poklad: v černém igelitovém
pytli byly slupky z banánů, plastové kelímky s víčka a
brčky, různé plastové vaničky se zbytky jídel, krajíce
chleba, igelitové tašky, plastové sáčky, plechovky od
piva a limonád, PET lahve se zbytky nápojů!
Takže „drazí“ spoluobčané, NEBUĎTE LÍNÍ A
TŘIĎTE ODPAD!!!
J. Kasl, Snopoušovy
*
*
*
*
*

Velikonoční výzdoba
Poté, co obec zajistila odvoz letité hromady škváry
z „trojúhelníku“ v křižovatce ve Snopoušovech, pečují o něj vzorně místní občané. Velikonoční výzdobu provedla paní Šplíchalová
KULTURNÍ INFORMACE

Hledá se medvěd
V sobotu 20. února prošel popáté naší
obcí masopustní průvod. Účastníci této lukavické akce se snaží vždycky přijít s něčím
novým a neokoukaným. Za těch pět let jsme
mohli spatřit okolo 200 masek – improvizovaných, vypůjčených, doma vyrobených,
domyšlených do posledních detailů, ale
vždy chystaných se snahou ostatní pobavit a
překvapit.
Letos se „překvápko“ tedy povedlo.
V sobotu ráno to u hospody uprostřed vsi
vypadalo jak v „Nemocnici na kraji města“.
Z několika stran se trousili lékaři a sestry,
rychle si rozdělili specializace, a tak měla
Lukavice i sexuologa, sestru Inu, ráznou
sestru z úrazové chirurgie i personál záchranky. Pole ovšem ovládlo duo „obvoďáků“,
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které od všech přihlížejících a projíždějících vyinkasovalo registrační poplatek a nabídlo mnohá nadstandardní vyšetření – samozřejmě placená, ale zato hned a
na místě a bez čekání. V nabídce byl i klystýr.
Úřední jednání u starosty se zdrželo hledáním žádosti
o povolení průchodu obcemi. Žádost byla nakonec šťastně nalezena za podvazkem ohnivé ženy (místostarostka).
Šokovaný úředník povolení vydal bez okolků včetně kolků! A mohlo se vyjít.
Letos se zúčastnilo
průvodu 50–60 masek.
Někdy jich bylo více
než diváků. Počet
maškar se měnil s přibývajícím časem. Někoho skolily „štamprličky“, jiného zas už neunesly nohy či
nožičky. Nejmladší masce – Matyáškovi – bylo 13
měsíců a většinu cesty absolvoval v pohodlném vozítku. Tuto letošní hojnou účast zajistily neúnavné
členky „Dámského klubu“ a osvědčené rodinné klany. Nejpočetnější byly ženy Kučerovy + rodina
Hrubých (7
masek). Opálkových bylo
sice „jenom“
6, ale měli ve
svém středu nejstaršího i nejmladšího účastníka
průvodu (praděd Vítězslav Opálko nejst. jako
„gentleman“ a pravnuk Matyášek jako okouzlující opička – průvodu se tak zúčastnily 4 generace této rodiny).
Za doprovodu Hájenky z Hájů prošel průvod
celou plánovanou trasu s již obvyklými „občerstvovacími“ stanicemi. K té poslední, na kopci u
Maňourů ve Snopoušovech, se vydrápalo opravdu už jen to „zdravé jádro“ a neúnavní muzikanti. Všude se mlsaly koblihy a další dobroty a
tančilo se, i když to bylo již v první postní sobotu. Masopustní veselí mělo být o týden dříve.
Ale stejně tahle sobota byla veselá, v Lukavici se křižovaly kulturní směry i národy.
Navštívil nás arabský šejk, turecký sultán, Japonka, Indiánka i slovenský bača, pobíhali
tu rytíři se svou psí smečkou. Punker s bujným čírem sprejoval sníh, „Ozzák“ – rocker
upíjel pivo a párek hippies –„ květinových dětí „ byl jednou z nejhezčích a nejnápaditějších masek. V Lukavici jste mohli ten den potkat i hejno vodnic, ohnivé ženy a ohnivou žínku, hejkala strašidlo Barbuchu, šaška, čarodějnici s čarodějkou, dvě báby
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i celé stádo zvířat. Jenom ten medvěd chyběl. Salvy smíchu
vzbudil bezdomovec s kartónko-vým „obývákem“, diváci si
mohli nechat věštit nebo využít služeb 1. lišického „žigola“
nebo dvou nádherně, luxusně oblečených „lehkoživek“. Dala se tu koupit dokonce i nevěsta, celá v bílém – ženicha už
omrzela a rád by se jí byl zbavil, nakonec ji ucouranou a
uválenou vrátil matce-baletce. Nikdo ji prý nechtěl ani zadarmo! V Lišicích se připojila u nás dosud neviděná maska
– tlustý kuchař se sotva kolébal na krátkých nožkách. Hračičkové brzy našli
zařízení na dofukování a vyfukování.
I počasí bylo moc
pěkné, lidé tančili,
bavili se a popíjeli.
Připíjelo se na budoucnost, na zdraví,
štěstí a pohodu, na
všechny vloni narozené občánky.
Nevíme, jakou věštbu by pro nás všechny našel přítomný mág ve své křišťálové kouli
na tento rok. Doufejme, že jenom to dobré a
hezké.
A za rok? Bude Masopust? Určitě! A možná
přijde i ten medvěd. Kožíšek už čeká!
Zapsalo staré strašidlo, co chodí za masku 364 dnů v roce a o Masopustě může jít
v civilu.
*
*
*
*
*
KAM ZA KULTUROU

Vítání občánků
Sobotní odpoledne 17. dubna od 14:00 hodin bude patřit našim nejmenším. V klubovně v Dolní Lukavici kulturní komise obce společně s místostarostkou uvítá nové občánky.
*
*
*
*
*

Setkání důchodců
Kulturní komise obce pořádá 23. dubna 2010 od 19:00 h v KD Snopoušovy tradiční
setkání důchodců. Tentokrát jsme pro Vás zajistili vystoupení manželů Kubištových
s pořadem „Písničky Josefa Švejka“, poté k tanci a poslechu zahraje Hájenka z Hájů.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši hojnou návštěvu.
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Odjezdy autobusu z jednotlivých obcí:
z Krasavec v 18:20 h
z Lišic v 18:30 h
z Dolní Lukavice v 18:25 h
Autobus k rozvozu účastníků bude přistaven ve 24:00h.
*
*
*
*
*

Pojeďte s námi nejen za historií
Kulturní komise obce připravuje na 22. května 2010 autobusový zájezd na hrad
Loket a do Karlových Varů.
10:00 – 10:45 – prohlídka hradu Loket (vstupné: dospělí 90,- Kč, děti a stud. 60,- Kč,
důchodci 75,- Kč)
10:50 – 13:00 – prohlídka města Loket nad Ohří (doporučujeme muzeum knižní vazby
na náměstí T. G. M., poobědvat můžete v zámecké restauraci nebo
v restauracích či kavárnách na náměstí T. G. M.)
13:00 a) pěšky do KV (cca 8 km) přes Svatošské skály do městské části Doubí – BUS
č. 6 směr Stará Kysibelská (vystoupit na Tržnici) – jízdenky lze zakoupit v samoobsluze nebo přímo v BUSu č. 6.
b) autobusem do KV, procházka po městě
V případě zájmu účastníků zájezdu nabízím prohlídku města spojenou s vyjížďkou
lanovou dráhou na rozhlednu Diana:
o BUS č. 2 – směr Divadelní náměstí, vystoupit na zastávce Lázně I
o pěšky na Mírové nám. – lanová dráha Diana (zpáteční lístek – dospělí 70, – Kč,
děti do 15 let 35, – Kč)
o lanovkou na rozhlednu Diana (vstup na rozhlednu je zdarma, lze využít výtahu)
o zpět lanovou dráhou a buď pěšky městem – kolem Vřídla, Kolonády, hotelu
Thermál (cca 4,5 km) nebo BUSem č. 2 na terminál Tržnice
+ lze zajistit prohlídky:
- sklárny Moser (sklářská huť a muzeum – vstupné: dospělí 180 Kč, žáci a studenti 100 Kč; sklářská huť je otevřena jen do 14:30)
- Muzeum Jana Bechera (dospělí 100 Kč, důchodci a studenti 50 Kč, děti do 18.
let 25 Kč)
17:00 – odjezd
Hromadné vstupné na hrad Loket zajistíme bez ohledu na počet účastníků.
Pokud byste chtěli navštívit sklárnu Moser či Muzeum Jana Bechera, ozvěte se
nejpozději do 30. dubna na Obecní úřad (tel. č. 371 120 719) nebo na tel. č. 725
042 531 – pí Kaslová, abychom mohli zajistit rezervaci.
Přihlásit na zájezd se můžete na výše uvedená tel. čísla okamžitě po přečtení tohoto
článku. Bude vypravován jen jeden autobus, proto neváhejte a přihlaste se co
nejdříve.
Odjezdy autobusu budou upřesněny později.
Připravila Bc. Jindřiška Kaslová
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Ach ta zima …….
povzdychnou si mnozí dospělí. Ale nám, dětem, tahle dlouhá zima vůbec nevadí.
V zimě se dá užít spoustu legrace na sněhu, a když už sníh moc studí, najdeme si príma
zábavu i ve školce.
K zimě patří i masopust a tohle období jsme ve školce prožívali velmi radostně.
Zhotovili jsme spoustu výrobků, výkresů, tančili tanečky, zpívali, hráli divadlo a tohle
veselí jsme zakončili velkým maškarním rejem. Přišli se podívat i maminky a tátové,
babičky a dědové a možná, že v tom chumlu masek měli problém rozpoznat tu svoji
ratolest.
A také jsme byli v divadle. To je vždycky pro nás významná událost. Nejen proto,
že se dobře pobavíme, ale také sami cestujeme jako velcí školáci autobusem do Přeštic
nebo do Plzně. A vždycky nás čeká pěkná pohádka, kde dobro vítězí nad zlem a rozum
nad hloupostí (kéž by to tak fungovalo i v životě) jako v pohádce „Jak se léčí princové“
a „Jak pejsek a kočička pekli narozeninový dort“.
Ale na jaro už se moc těšíme. Svlečeme bundy a kulichy, zujeme teplé boty a vyběhneme na zelenou travičku. Teď však lákáme sluníčko, zpíváme mu jarní písničky,
zdobíme třídu veselými obrázky. A nejhezčí obrázky posíláme také do soutěže. Ve výtvarné soutěži „Nejmilejší zvířátko“ získala naše kamarádka Alenka Lejnarová 1. místo, ale vlastně jsme vyhráli všichni, protože se všichni moc snažíme. Nevěříte? Přijďte
se přesvědčit.
Spoustu toho už dokážeme vyrobit sami a s tím, co ještě nezvládneme, nám jistě rádi
pomůžete.
Společně jsme si tak 25. 3. vytvořili velikonoční dekoraci do
školky i domů. Ale hlavně jsme
společně příjemně prožili tvořivé
odpoledne v mateřské škole a vymetli tak zimu ze všech koutů naší
školky.
A aby se k nám zima hned tak
nevrátila, společně půjdeme hodit
nazdobené vrbové proutky z mostu
do řeky – však my to jaro společně
přivítáme: „ Zimu nesem ze vsi,
nové jaro do vsi.“
Irena Režňáková

Kilo jablek pro krále
10. 3. navštívili žáci naší školy divadlo Alfa v Plzni. Představení Kilo jablek pro
krále inspirované stejnojmennou knihou pro děti bylo plné překvapení – Západní království (Plzeňský kraj), Jižní království (Jihočeský kraj), ustrašený starosta (Strašice)
nebo konec světa (břeh rybníka Svět v Třeboni). Ve hře vystupoval i mluvící drak s
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úžasnými zvukovými efekty a kostýmy. Po skončení pohádkové hry se děti prostřednictvím milé herečky ztvárňující právě draka seznámily s provozem divadla, scénou,
prací osvětlovačů a zvukařů. S velkým zaujetím se ptaly na vše, co je v danou chvíli
zajímalo. Pak mohly nahlédnout do prostor výroby loutek a kulis. Seznámily se s názvy
4 druhů loutek (s marionetou, maňáskem, manekýnem a javajkou) při praktické ukázce
a předvedení zaměstnancem divadla a některé děti si vyzkoušely chůzi s loutkou. Při
zpáteční cestě autobusem jsme přemýšleli, na jakou pohádku či příběh pojedeme příště
- nebo že bychom využili nabídky divadla k uspořádání krásného výletu pro školy s
návštěvou do zoo nebo do pivovaru? Určitě ano, tak nashle krásné divadlo!
Mgr. Jana Votrubová, učitelka ZŠ a vychovatelka ŠD

Reakce dětí na návštěvu divadla Alfa
Uvnitř to bylo velmi hezké, vystavené loutky, dokonce i malý bufet. Bylo možné si zahrát
dámu na velkém hracím poli.(Adéla Milotová)
Připlatili jsme si i povídání o divadle a prohlídku divadelních dílen. Poznali jsme osvětlovače
Filipa a zvukaře Vlastíka. (Dan Srp)
Divadel jsou tisíce, ale podle mě je nejlepší Alfa. (Michal Diviš)
Divadlo se nám moc líbilo. Doporučujeme vám ho navštívit.(Lucka Žofáková, Kamča Malíková, Péťa Bouřil )
Děti zpovídala Mgr. Radka Šperlová

Jak se nám dařilo.
V minulém čísle Hlasatele jsme vás informovali o účasti našich žáků v okresním kole Matematické olympiády. Dnes se chceme pochlubit s velmi pěkným umístěním – Péťa Kučera – 4. místo, Marti Bukovjanová – 13. místo
a Klárka Netrvalová – 16. místo.
Jelikož šlo o okresní kolo s velkou konkurencí, myslím si, že se naše děti vůbec neztratily,
ba naopak uspěly velmi dobře a ukázaly, že se
i na malé škole najdou velké talenty.
Moc jim ještě jednou gratulujeme !!
Mgr. Radka Šperlová

Karneval v ZŠ
V pátek 19. 2. 2010 naše škola ožila maškarním rejem. Po velké přestávce se v tělocvičně sešli princezny, vodníci, zvířátka, čarodějové a mnoho dalších krásně ustrojených masek. Tanec střídaly rozmanité hry a soutěže, za které byly sladké odměny. Už
se těšíme na další krásné masky příští rok.
Mgr. Hana Skálová
Recitační soutěž
Všechno začalo povinným třídním kolem v rámci hodin čtení. Odměnou byla známka
do žákovské. Nejúspěšnější recitátory ještě čekal postup do školního kola. Sešli jsme se
Sešli jsme se ve třídě u třeťáků a čtvrťáků. Atmosféra by se dala krájet. Diváci byli
zvědaví na představení svých kamarádů a hlavně na to, jak to dopadne.
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Soutěžící se zhostili svých rolí se ctí. Porota
(paní učitelky) měla těžký úkol. Nakonec
vyhlásila
Nejúspěšnějšími recitátory školy jsou:
L. Bušek, J.Peťak, A. Brada, P. Šilhánek, A.
Milotová, K. Netrvalová

Výtvarná soutěž „Moje nejmilejší zvířátko“
Kulturní a komunitní centrum Přeštice a
Dům dětí a mládeže v Přešticích vyhlásilo i
letos výtvarnou soutěž Moje nejmilejší zvířátko. Celkový počet soutěžních prací přesáhl 400. Do soutěže jsme poslali přes 20
prací našich žáků.
V kategorii 3. – 5. roč. se umístila R. Süssová na 1. místě, M. Bukovjanová na 2. místě.
V kategorii 1. – 2. roč. byl Jakub Netrval vyhodnocen na 6. místě.
Výhercům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
VÝZVA: Podpořte naše jarní sběrové dny
Vyhlašujeme jarní sběrové dny starého papíru, novin a víček od PET lahví. Od pondělí
19. 4. do středy 21. 4. 2010 můžete odevzdat sběr na školním dvoře.
P. S. Do projektu „Recyklohraní“ sbíráme použité baterie a drobné elektrospotřebiče
(můžete ukládat na určené místo také na šk. dvoře).
SBÍREJTE S NÁMI! Děkujeme.
Mgr. Ivana Kvíderová
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

TJ Sokol
21. 2. 2010 se uskutečnila Valná hromada TJ Sokol Dolní Lukavice. Práci výboru TJ
za loňský rok zhodnotil ve své zprávě předseda V. Pelc a nastínil plán činnosti pro rok
2010. Za fotbalový oddíl promluvil M. Rotenborn. Konstatoval, že družstvo minižáků
trenéři odhlásili v půlce soutěže pro nedostatečný počet aktivních hráčů. Někteří odešli
hrát za TJ Přeštice. S nedostatkem mladých, perspektivních hráčů se potýká i mužstvo
dospělých. Tuto sezonu však určitě dohrajeme.
Tréninky na domácím hřišti jsme zahájili 24. 3. V plánu jsou ještě dva přátelské zápasy. V prvním mistrovském utkání se potkáme s Merklínem na domácím hřišti v neděli
11. 4. od 15.00 hod. Zveme všechny příznivce kopané na všechny naše zápasy. Informace o dění v TJ a oddílu kopané budeme zveřejňovat v nové vývěsní skřínce, která se
za nedlouho objeví na budově OÚ. Sportu zdar.
Pavel Hajžman
*

*

*

*

*

Zprávy z knihovny.
Regály knihovny se zaplnily množstvím nových knih všech žánrů. Zvu všechny zájemce o kvalitní četbu k návštěvě útulné a přívětivé knihovny, kde vám rád poradím a
obsloužím vás. Čeká na vás i veřejně přístupný internet. Knihovna je otevřena každé
pondělí od 16 – 18 hod. Těším se na setkání.
P. H.
*
*
*
*
*
V současné době vrcholí akce „Záchrana a obnova prvků drobné venkovské architektury obcí Dolnolukavicka“, dokončováním úprav v okolí památek a instalací
laviček.
O průběhu restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí u brodu přes řeku
Úhlavu za lišickým mlýnem, hovořila s MgA. Václavem Štochlem – autorem její rekonstrukce Mgr. Eva Klepsová
1. Jaký byl z Vašeho pohledu stav sochy před jejím zrestaurováním?
Když mě pan starosta Opálko poprvé zavezl na odlehlé, místo kde se socha nacházela,
byla ve velmi špatném stavu. Staticky byla narušena část plintu, kde muselo proběhnout lepení odpadlé části. Celá socha byla po očištění důkladně celoplošně konsolidována (zpevněna). S velkou lítostí musím konstatovat, že až 90% veškerého poškození
bylo v minulosti způsobené hlavně člověkem. Respektive ubohými vandaly, kteří sochu pravděpodobně ostřelovali kameny a při jednom takovém činu došlo i k odlomení
celé hlavy. Hlava jak víme, se bohužel nedochovala. Při demontáži sochy jsem maličko
doufal, že hlavu naleznu nedaleko v houští, na poli nebo na blízkém břehu řeky, ale
marně.
2. Jak jste tedy hlavu dodělal, když se nedochovala?
Hlava je v současnosti volnou rekonstrukcí, která však plně respektuje dochovaný originál a svým charakterem je přizpůsobena tak aby nepůsobila rušivě a aby dojem ze
sochařského díla byl celistvý.
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3. Dokážete odhadnout autora sochy?
Socha sv. Jana Nepomuckého je zhotovena z
jemnozrnného pískovce a autorem tedy bude
poměrně zručný sochař z 2. poloviny 19. stol.
(můj odhad na základě stavu degradace a typu
kamene). Ale může být i mladší.
4. Jak dlouho jste na soše pracoval?
Odhadnout dobu jak dlouho jsem dělal právě sv.
Jana Nepomuckého je pro mě trochu obtížné,
jelikož jsem vlastně na díle pracoval průběžně
s dalšími památkami, které jsem u Vás letos dělal. Ale odhadem práce mohly probíhat cca 2,5
měsíce, včetně technologických pauz.
5. Co byste poznamenal nakonec? Setkal jste se
s něčím zajímavým atd.?
Rád bych nakonec dodal informaci o nápisové
desce, která je ztracenou součástí díla. Po této desce nám na architektuře pod sochou
zbyl jen prázdný otvor. S panem starostou jsme již uvažovali o nové nápisové desce.
Samozřejmě je teď velkou výzvou návrh textu nápisu. Ten by měl podle mého názoru
připomenout jméno světce a také okamžik záchrany výtvarné památky. Realizací nápisové desky by byla dovršena snaha zastupitelstva obce D. Lukavice o záchranu a celkovou rekonstrukci památky.
Děkuji mnohokrát za rozhovor! Mgr. Eva Klepsová
*
*
*
*
*

Další část technické zprávy z historického projektu vodovodu:
Prodej vody.
Prodej vody počítaný dle zastavené plochy, nebo z počtu osob zvířat, nebo nájemné
hodnoty bytu, jsou paušály, na které vždy jedna strana doplácí. Proto nejspravedlivější
způsob prodeje vody je prodej dle vodoměru. Vodoměr dodá obec a sice jednotný typ a
účtuje si za propůjčení nájem. Proto každý odběratel složí zálohu na vodoměr 250.- K,
na které obec mu vystaví vkladní list, které po 10 letech odběrateli vrátí s úrokem. Odběratel platí však obci měsíční nájemné ode dne připojení. Nebo odběratel neplatí nájem do té doby, dokud nájemné nedostoupne výše 250.- K. Jakmile odběratel má
250.- K v nájmu odečteno, počne pravidelné nájemné platiti. Nájem z vodoměru by
činil asi 3.- K měsíčně. Vodoměr je počítadlo úředně cejchované a každý vodoměr je
opatřen cejchovním nálezem. Jsem přesvědčen, že tento způsob prodeje vody by byl
oblíben neboť: paušály jsou semeništěm sváru při nejlepší vůli vodárenské komise.
JN
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 7x v roce
v nákladu 380 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno MK ČR E 12350 Adresa
redakce: OÚ D. Lukavice 134, 334 01 Přeštice, www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval – josefnet@centrum.cz
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PAMÁTNÉ STROMY
Dalším památným stromem v našem okolí je Skašovský buk – buk lesní (Fagus sylvatica L.). Stojí na severním okraji obce, u
cesty vedoucí do lesa, poblíž myslivny.
Památným stromem byl vyhlášen 11. 3. 2006.
Výška stromu je 20 m, obvod kmene ve výšce 1,3
m je 410 cm. Stáři je podle odhadu lesníku je asi tři
sta let. Na tomto stromu visel obrázek P. Marie, ke
kterému se lidé chodili modlit a načerpávat sílu.
Začal zarůstat do kůry, a proto byl sejmut a po čase
znovu pověšen. Na stromě je ještě patrné místo, na
kterém visel. Kůra stromu se tam skutečně uzavřela,
a proto pamětníci usuzují, že do stromu zarostl.
Listnaté stromy, zejména buky a duby byly často
vysazovány na okrajích lesů. Když dorostly, chránily jehličnany před vichřicemi. To, že stojí na okraji
lesa, umožňuje stromům nabývat na mohutnosti,
protože mají pro svůj život dostatek prostoru a světla. V lesním porostu se stromy táhnou za světlem
do výšky.
JN
*

*

Některá výročí osobností

*

*

*

– DUBEN

TOPOL Josef (* 1. 4. 1935 Poříčí nad Sázavou) – dramatik, básník a esejista
DRDA Jan (* 4. 4. 1915 Příbram, + 28. 11. 1970 Dobříš) – prozaik a básník – Městečko na dlani (1940), Němá barikáda (1946), Dalskabáty, hříšná ves, (1959).
HÁLEK Vítězslav (* 5. 4. 1835 Dolínek u Mělníka, + 8. 10. 1874 Praha) – básník,
prozaik, dramatik a žurnalista – Večerní písně, Muzikantská Liduška
VRÁZ Enrique Stanko (* 8. 4. 1860 Trnov v Bulharsku, + 20. 2. 1932 Praha) – cestovatel po Africe, Asii, Stř. a Již. Americe. Jeho sbírky jsou v Náprstkově museu.
RYBA Jakub Jan Šimon (* 26. 10. 1765 Přeštice, + 8. 4. 1815 Rožmitál) – pedagog a
skladatel
KUTÍLEK Rudolf (*8. 7. 1923 Mnichov – 15. 4. 2005 Plzeň) – sól. plzeňské operety
VOJTA Jaroslav (* 27. 12. 1888 Kutná Hora, + 20. 4. 1970 Praha) – herec
NESVADBA Josef (* 13. 6. 1926 Praha) – psychoterapeut, spisovatel, scenárista Tarzanova smrt (1962), Pane, vy jste vdova (1970), Zítra vstanu a opařím se
čajem (1977).

výročí – KVĚTEN
ŠTURSA Jan (* 15. 5. 1880 Nové Město na Moravě, + 2. 5. 1925 Praha) – sochař
VEJRAŽKA Vítězs. (* 9. 5. 1915 Dolní Bousov, + 8. 6. 1973 Praha) – herec a režisér
MÁNES Josef (* 12. 5. 1820 Praha, + 9. 12. 1871 tamtéž) – malíř
ŠAFAŘÍK Pavel Josef (* 13. 5. 1795 Kobeliarovo, + 26. 6. 1861 Praha) – obrozenecký jazykovědec a historik
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DVOŘÁK Vladimír (* 14. 5. 1925 Písek, + 28. 12. 1999 Praha) – dramatik, textař,
konferenciér, dramaturg, režisér a herec
ZÁZVORKOVÁ Stella (* 14. 4. 1922, + 17. 5. 2005) – herečka
ZÁVADA Vilém (* 22. 5. 1905 Ostrava-Hrabová, + 30. 11. 1982 Praha) – básník
NEZVAL Vítězslav (* 26. 5. 1900 Biskoupky u Třebíče, + 6. 4. 1958 Praha) – básník
a dramatik – Sbohem a šáteček (1934), Manon Lescaut (1940).
SUK Josef (* 4. 1. 1874 Křečovice u Sedlčan, + 29. 5. 1935 Benešov) – skladatel a
houslista
PLUSKAL, Svatopluk (*28. 10. 1930 Zlín, + 29. 5. 2005 Ústí n/L) fotbalista, tréner,
(282 zápasů v lize)
VOJAN Eduard (* 5. 5. 1853 Praha, + 31. 5. 1920 tamtéž) – herec
HECKEL Vilém (* 21. 5. 1918 Plzeň, + 31. 5. 1970 Peru) – fotograf – Království
slunce a ledu, (1960), Hindúkuš, (1967). Zahynul na výpravě při zemětř. v Peru.

Společenská kronika
V měsících duben a květen oslaví významná životní výročí tito občané:
duben 2010
Opálko Vítězslav
Rotenbornová Libuše
Kohout Vladimír
Kvídera Václav
Černá Květoslava

Dolní Lukavice 4
Dolní Lukavice 125
Krasavce 21
Krasavce 1
Lišice 29
květen 2010

84 let
60 let
81 let
75 let
87 let

Hranáčová Růžena
Pytlíková Marie
Bendová Marie
Živná Ludmila
Pech Josef
Kasl Josef
Bělohlávková Anna
Křížek Ladislav

Dolní Lukavice 181
Dolní Lukavice 50
Lišice 10
Dolní Lukavice 145
Dolní Lukavice 189
Dolní Lukavice 176
Dolní Lukavice 130
Krasavce 25

80 let
88 let
82 let
86 let
60 let
86 let
86 let
88 let

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, zdraví a životní pohody.

Nezapomeňte!
V neděli 9. května
je Den matek.
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