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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás touto cestou uprostřed horkého léta pozdravit a popřát Vám dny plné
pohody a štěstí.
Se začátkem prázdnin obec započala realizovat práce na akci nazvané „ Mateřská
škola – nezbytný předpoklad rozvoje regionu Dolnolukavicka“. Jedná se o projekt
místní rozvojové strategie, který byl k dotační podpoře vybrán Místní akční skupinou
Aktivios. Celkové výdaje přesáhnou 750.000,- Kč, poskytnutá finanční dotace činí
528.579,- Kč, z toho prostředky z EU 422.863,- Kč. Bude provedena rekonstrukce
sociálních zařízení včetně rozvodů technické infrastruktury, výměna oken na sociálkách, obkladů, dlažeb, osvětlení, těles topení a ohřívačů vody. Z důvodu možnosti
navýšení kapacity o 2 žáky bude navýše i počet klosetů a umývadel, aby MŠ vyhovovala požadavkům hygienických norem. Školka bude vybavena i novým nábytkem
v hodnotě cca 120.000,- Kč.
Kromě popsaného projektu budou v MŠ provedeny i další práce na údržbě budovy
(oprava střechy, výměna kohoutů topení, oprava lina, malby…).
Na základě zpracovaných žádostí o finanční dotace jsme z Plzeňského kraje obdrželi smlouvy na přiznané dotace pro letošní rok:
- rekonstrukce střechy na kulturním domě v Krasavcích: 130.000,- Kč
- projekt rekonstrukce ČOV v DL ke stavebnímu povolení: 50.000,- Kč
- projekt odkanalizování Lišic k územnímu řízení:
50.000,- Kč
V minulém vydání Hlasatele byly již zmíněné první dvě akce (MŠ a KD); úkoly pro
letos končící zastupitelstvo se rozrostly ještě o přípravu vodohospodářských projektů.
Obec vydala koncem června již druhou knihu, tentokrát lehčího žánru. Jedná se o
soubor 26 povídek pod názvem Dolnolukavické a jiné povídky, autorem je ing. Jaroslav Kasl, rodák z D. Lukavice. V knize najdete poutavou formou napsané povídky o
lidech a místech z Dolnolukavicka a Přešticka. Tyto příběhy jsou napsány na základě
skutečných událostí. Dozvíte se např., jak Pan Otec – mlynář, při návštěvě hospody
v Dirce dobře prodal fůru pilin, k zamyšlení Vás přinutí: Vzpomínky sýpky kontribučenské, jedné z největších staveb v obci, proč se Horušanům říká Škalka, či proč je
v Přešticích oslovení „Ty kanče“ vlastně přátelské. 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. Kniha je k nahlédnutí a ke koupi na obecním úřadu.
Pěkné počtení a zamyšlení nad úvodními slovy autora, který letos oslavil osmdesátiny,
Vám přeje
Vítězslav Opálko, starosta obce

Vesnice roku Plzeňského kraje 2010
Naše obec letos opět přihlásila do soutěže Vesnice roku. Využili jsme zkušeností z účasti v loňském ročníku i toho, že za uplynulý rok, se toho v našich obcích událo dost na
to, abychom se měli před hodnotící komisí, která k nám přijela 31. května čím pochlubit.
Za to, že to úsilí nebylo marné, patří dík všem občanům, kteří přispěli k hezkému vzhledu naší obce.
JN
O soutěži:
Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru mající maximálně 5250
obyvatel, a které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice.
Vyhlašovateli soutěže jsou: Spolek pro obnovu venkova ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Svaz města obcí ČR
Ministerstvo zemědělství ČR

Do 16. ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje se přihlásilo 25 obcí,
1 město a 3 městyse:
Broumov, Břasy, Červené Poříčí, Dešenice, Dolní Lukavice, Dražen, Hamry, Hlince, Horní Bělá, Horní Lukavice, Chanovice, Chotěšov, Kasejovice, Kolinec, Koloveč, Kornatice, Kostelec, Luženičky, Němčovice, Seč, Soběkury, Svojšín, Uněšov,
Vejvanov, Volduchy, Vstiš, Výrov, Ždírec, Žihle
Hodnotitelská komise v rámci soutěže posuzovala tyto okruhy:
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií,
péče o veřejná prostranství a přírodní prvky a zeleň v obcích, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie.

Přehled ocenění:
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
Zlatá stuha:
Modrá stuha – za společenský život:
Bílá stuha – za činnost mládeže:
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu:
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí:

Koloveč
Chanovice
Volduchy
Dolní Lukavice
Svojšín

Cena hejtmanky Plzeňského kraje: Cena rady Plzeňského kraje: Kasejovice
Cena rady Plzeňského kraje:
Němčovice
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky:
Vejvanov
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny:
Žihle
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů: Kostelec
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Cena naděje pro živý venkov:

Kornatice

Cena Spolku pro obnovu venkova PK „Zlatá cihla":

Mgr. Pavel Princ, Kolinec
(za obnovu památky)

Cena Spolku pro obnovu venkova PK „Zlatá cihla":

Chanovice
(za novou venkovskou stavbu)

Zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise:
Za záchranu kostela Sv. Petra a Pavla v Dolanech:
Za udržování národopisných tradic:
Za vzornou prezentaci historie a současností obce:

Hlince
Chotěšov
Dešenice

Jak naši obec viděla hodnotící komise, se dočtete v následujícím článku, uveřejněném v brožuře vydané k vyhodnocení soutěže.
JN

Dolní Lukavice -

oranžová stuha

Rozlehlá obec 3 km severně od Přeštic v
údolí řeky Úhlavy. Tvoří ji čtyři části –
Dolní Lukavice, Lišíce, Snopoušovy, Krasavce. Žije zde 859 obyvatel. Poprvé je
obec zmiňována roku 1216. V roce 1708
byl v Dolní Lukavici architektem Jakubem
Augustonem mladším vystavěn barokní
zámek s rozsáhlým parkem.
V druhé polovině 18. st. zde 2 roky jako
zámecký kapelník působil Joseph Haydn,
na jehož počest jsou od roku 1993 každoročně pořádány mezinárodní hudební slavnosti.
Ve všech částech obce pracuje řada spolků (hasiči, myslivci, rybáři, dětský pěvecký
sbor, dámský klub, klub maminek atd). Vychází obecní časopis, obec vydala knihu
„Historie Dolní Lukavice do roku 1945" (autorkou je místní občanka Mgr. Eva
Klepsová). Byl připraven a realizován projekt „Záchrana a obnova prvků drobné venkovské architektury obcí Dolnolukavicka",
devět drobných sakrálních památek získalo
tak svoji původní podobu.
Dolnolukavicko patří mezi tradiční zemědělské oblasti. Vedle několika menších hospodářů je dominantním obhospodařovatelem
společnost Lukrena, která hospodaří na 3500
hektarech a celkově chová 1100 kusů skotu.
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Lukrena se zaměřuje i na speciální ekologickou
péči o část sadů v Nebílovech. Obec se všemi zemědělskými subjekty dobře spolupracuje – zemědělci vycházejí vstříc při údržbě a výsadbě zeleně
(spolupráce společnosti Lukrena
a myslivců při výsadbě 1700 ks dubu zimního při
zalesnění nové lokality), dobrá je i spolupráce při
zimní údržbě místních komunikací. Zemědělská
společnost Lukrena začala vydávat i vlastní periodikum Farmářské noviny.
V roce 2009 obec získala Cenu rady Plzeňského kraje, k ní si letos přidá oranžovou
stuhu.
*

*

*

*

*

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Volby do zastupitelstev obcí
se uskuteční 15. – 16. října 2010. Zájemci o práci ve volebních komisích se
mohou přihlásit na Obecním úřadu v DL, tel. 371 120 719.
Výzva k uhrazení
hřbitovních poplatků
Opakovaně žádáme občany, aby uhradily
hřbitovní poplatky, v letošním roce pouze
za hroby na „starém hřbitově“. Jedná se o
nájem a služby na 5 let, smlouvy se nemění. Výše poplatků zůstala zachována, i
když např. jen cena za vývoz odpadů
vzrostla za 5 let o 400,- Kč za tunu, což
činí za 1 rok nárůst o cca 10. 000,- Kč.
Obec Horní Lukavice, která nemá své
pohřebiště, na chod hřbitova nepřispívá,
takže náklady nese na bedrech pouze
naše obec.
Co se na hřbitově udělalo:
- vyasfaltování prostranství před hřbitovem
- položení dlažby do vchodu, odvodnění
- obnovení fasády a nápisu na vstupní
bráně
- rekonstrukce márnice (nové omítky,
luxfery místo vytlučených oken, nové
dveře)
- vyčištění studny

Knihu možno koupit na OÚ za 150 Kč
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- instalace nové pumpy, oprava odtoku přebytečné vody
- navýšení kontejneru i na starý hřbitov
- oprava hrobového zařízení na hrobech kněží a šlechticů
- zabudování informační vývěsky
- zemní práce v prostoru za hřbitovem u kontejneru
Co připravujeme:
- opravy omítek
- položení dlažby kolem pumpy
- nátěry vrat
- odstraňování opuštěných hrobových zařízení
- posouzení možnosti prohloubení studny, v návaznosti na to zvážení možnosti zhotovení
elektropřípojky a rozvodu vody po hřbitově
- i nadále hledáme správce hřbitova
starosta
_________________________________________________________________________

Přenechám hrobové zařízení s kvalitním základem na st. hřbitově č.78/2 v dobrém
stavu zdarma. Průchová, tel. 605265504 p.Bachtík. Info u starosty obce.

Přerušení elektřiny v Dolní Lukavici
K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni
přerušit dodávku elektřiny:
dne 23. 7. 2010
od
8:00
do
11:00
v části obce od Lišic do vsi až ke kostelu a ulice směr H. Lukavice
( až k sýpce)
dne 26. 7. 2010
od
12:00
do
15:00
horní část (Pajzovna) + stavební obvod až do vsi ke křižovatce proti MŠ
dne 26. 7. 2010
od
8:00
do
11:00
Celá náves, část ke Krasavcům, školka, ulice k hospodě U Růže + ulice ke hřišti
Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písmo d), bod 6, zákona č.
458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem
potřebná opatření k zamezení případných škod. Dodávku obnovíme v nejkratším možném
čase po ukončení prací.

Pozor!
Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této
době považovat za zařízení pod napětím!

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ INFORMACE
Jedeme na výlet!
Tentokrát se dolnolukaváci vypravili do "velkého světa", přímo do lesku a slávy proslulých
západočeských lázní. Ona byla luxusní i cesta, každý z nás si mohl zabrat dvě místa. Jelo
nás jen 25. Navzdory atraktivnímu cíli a navzdory nabídce tří pečlivě připravených tras.
Paní místostarostka nabídla tři možnosti, podle zájmů a chutí si mohl vybrat každý, jak
stráví den. Nejdřív jsme ale všichni navštívili Loket. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli
obdivovat tohle krásné, staré město v ohybu řeky Ohře celé zalité sluncem. Hrad sám je
doslova učebnicí stavebních slohů – celá jedna expozice je věnovaná nálezům z nedávno
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proběhlé velké rekonstrukce. Z věže byl nádherný výhled na údolí řeky Ohře i na město.
Ženy se nejvíce těšily na výstavu porcelánu z okolních manufaktur…a pak už do expozice
hrdelního práva. Ze čtyř pater kobek zaplněných mátohami v zakrvácených hadrech, katovými pacholky a hrzostrašnými nástroji nás až mrazilo. Z kvílení mučených,
chladu, vlhka a skřípění
řetězů se slabší povahy
vzpamatovávaly ještě na
náměstí. A ty krásně opravené domy!
Z Lokte podél Ohře vede
turistická trasa podél romantických skal až do Karlových Varů. Pověstmi
opředené Svatošské skály
zlákaly vedoucího zájezdu
pana Luňáka. My ostatní
jsme pokračovali po prohlídce města a po obědě dále do Varů, na prohlídku slavné sklárny
Moser. Po krátkém filmu o vzniku proslulé křehké krásy od práce mistra skláře u pece až
po práci rytců a brusičů jsme prostudovali skleněné vitríny se vzorky, jména mistrů sklářů
od založení hutě až po současnost, fotografie tří generací zakladatelů a budovatelů sklárny a
také těch nejkrásnějších žen a nejmocnějších mužů světa, jejichž stoly toto sklo zdobí.
Vždyť právě výrobky této sklárny jsou určeny jako dary těm nejvýznamnějším státním
návštěvám.
V huti jsme sledovali práci čtyř sklářských part. Toho dne vznikaly tři
druhy váz a pohár. Mohli jsme jen
obdivovat um, fortel sklářů a sehranost mistrů a jejich pomocníků. Pak
jsme zavítali do podnikové prodejny.
Tam jsme teprve zírali. Na to, co bylo
vystaveno v nádherných skříních a
umně naaranžováno na stolech, by
praskl celý obecní rozpočet a ještě
bychom zůstali dlužni!
A znovu volba – většina zájezdu se
vrhla střemhlav do víru "velkého
světa". Parky a lavičky, Kolonáda,
Vřídlo, prameny… Nádherné domy,
které připomínají nazdobené dorty.
Co dům, to slavné jméno, co dům, to
ho-tel, kavárna, luxusní obchod. Hrčení kočárů, které vozí movité turisty centrem, a směsice jazyků – angličtina, ruština, němčina…
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Poslední možnost využila pouze Zahradníkovi – autobusem přes Karlovy Vary /není
lehké být obyčejným Karlovarákem – jeden lístek MHD stojí 18 Kč, poloviční 9 korun/ pak
lanovkou na Jelení Skok a na vyhlídku Diana – pohled na krásné město stulené v rokli
podél řeky Teplé. Okolní rokle a kopce porostlé lesy jsou protkané sítí turistických a cyklistických tras a odpočívadel. Tuto trasu zvládli Zahradníkovi jenom díky podrobně a pečlivě
vypracovanému itineráři od paní Kaslové, která Vary dobře zná díky svému několikaletému
působení v tamní SOS dětské vesničce.
Šum a ruch lázeňského města byl ale tento den trochu jiný. Čeští řidiči, skláři v huti, technici u lanovky, prodavači a číšníci měli uši i oči přilepené na obrazovkách, čeští majitelé
obchůdků a kaváren nastavili TV obrazovky směrem do ulic. Češi se u nich houfovali, lízali
zmrzlinu a fandili, fandili a jásali! Vary žili prostě hokejem, protože Češi hráli o postup
(a nakonec postoupili) do finále mistrovství světa v ledním hokeji. Bylo 22. 5. 2010.
Blanka Zahradníková
*

*

*

*

*

Fichtl slet
V sobotu 12. 6. 2010 se konal tradičně ve
Snopoušovech již 6. ročník Fichtl sletu.
Počasí naštěstí vydrželo a díky tomu
burácelo na hřišti ve Snopoušovech kolem 70 strojů různých kubatur i značek.
Po spanilé jízdě probíhaly soutěže o pěkné ceny. Letošní novinkou bylo válení
pivního sudu a šroubování svíček do
hlavy. Nechybělo tradiční zatloukání
hřebíků, slalom, skok přes fichtla, ani
hod špalkem. Večer jsme si pozvali
rockovou kapelu 50/50, s kterou jsme si
zazpívali i zatrsali. Kdo přespal, ráno
mohl požádat o česnečku u paní hostinské. Děkuji všem, kteří se na organizování již tradiční akce podíleli.
Michal Komorous
*

*

*

*

*

Setkání lišických rodáků
V sobotu 26. 6. 2010 se v Lišicích konalo setkání
rodáků. Při přípravě setkání se na nás v pátek zlobilo
počasí, ale naše nadšení nám to zkazit nemohlo. Říkali
jsme si, ono se to vyprší a zítra bude krásně. Už při
raním vstávání v 6.00 (aby se vše stihlo) se ukázalo, že
sluníčko na nás bude hodné opravdu celý den. A také
bylo. V 10 hodin se začali scházet a sjíždět první rodáci
a zapisovat se do prezenční listiny. Po prohlídce lišické
hasičárny, kde byly vystaveny staré fotografie a
kroniky Lišic, bylo setkání oficiálně zahájeno a starosta
obce pan Opálko pronesl projev. Poté se část rodáků
vydala v čele s panem farářem Vodičkou na pouť
obsahující vysvěcení křížku u Macháčků a u Dvořáků a
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položení květin na pomník našich padlých vojáků. Panu
faráři moc děkuji za jeho účast a krásné povídání, ve kterém
ocenil i péči, která je památkám věnována. Po krátké pauze
byl přistaven autobus do Dolní Lukavice, kde byla otevřena
základní škola. Pro mnohé účastníky to bylo takové malé navrácení do školních let. Dalším bodem byla prohlídka
zámku, kostela, školky a obecního úřadu. Po návratu zpět do
Lišic mohl začít hlavní program. Nejdříve zazpívaly děti
z dolnolukavického Lukaváčku. Poté nastoupila skupina
historického šermu Romantika, která předvedla bojové
umění našich
předků.
Kdo
měl
zájem,
mohl navštívit
střelnici, kde
hlídkoval
Robin Hood a učil střílet z luku.
Obzvláště musím pochválit orientální
tanečnice ze skupiny Sabahat (jedna z
nich je rodačka z Lišic), které zatančily naprosto profesionálně a úžasně. Určitě nikdo
nezapomene na noční ukázku kankánu. Nesmím zapomenout na večerní představení
skupiny Romantika. Přestože některé kousky snad není možné ani udělat, oni je zvládli
na výbornou. Po celý den nám hrála reprodukovaná hudba, kterou pouštěl pan Havlíček
z Vodokrt. Večer zahrála oblíbená Hájenka. Atmosféra byla nádherná, celý den bylo
příjemné slunečné počasí. Setkali se lidé, kteří se neviděli celá léta a stále bylo co
povídat. Myslím, že se setkání podařilo, a doufám, že se všem líbilo.

Na závěr trochu statistiky: Bylo rozesláno 189 kusů pozvánek, účast potvrdilo 92
rodáků a do prezenční knihy se jich zapsalo 108. Nejstarší občanka Lišic je Hodanová
Marie z Lišic čp. 86, věk 88 let. Nejvzdálenější rodačka Jiřina Chablais – Poubová ze
Zapsala Irena Hodanová ml.
Švýcarska.
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Ve Snopoušovech se hrál fotbal
Již tradičně v sobotu před poutí se ve Snopoušovech uskutečnil turnaj v malé kopané. Zúčastnilo se celkem osm družstev a hrálo se ve dvou skupinách. Vítězem se stalo družstvo
Předenic před Chlumčany a na třetím místě bylo družstvo z Plzně, jehož trenérem byl Pepa
Švarc (s názvem Hospůdka na mýtince). Celodenní program byl završen diskotékou s DJ
Tomášem Pluhařem.
Pořadatelé děkují panu Dolanskému za vracení míčů z jeho zahrady a všem sousedům,
kteří byli trpěliví a vydrželi trochu ruchu na hřišti i mimo něj. Všichni se již těšíme na další
Jakub Volák, hostinský v KD Snopoušovy
ročník.
*

*

*

*

*

Pouť, fotbal a koně.
V neděli 27. 6. ve 14.00 h. rozhodčí pan Josef Milota zahájil tradiční fotbalové utkání
mezi bývalými hráči fotbalového oddílu Dolní Lukavice a hráči současnými, kteří TJ Sokol
a obec reprezentují dnes. Mládí zvítězilo o jeden gól 4 : 3. Na výsledku však v tomto zápase
tolik nezáleželo. Mnohem důležitější je, že se setkají hráči (někteří po roce), funkcionáři
a příznivci kopané několika generací, popovídají si, předají zkušenosti a ti starší si zavzpomínají na ty krásné časy, kdy byli rychlejší
a obratnější.
Po loňském úspěšném představení jsme
letos opět požádali o spolupráci jezdecký
oddíl paní Jitky Polákové. Parkurové soutěže se zúčastnili:
Nižší soutěž: Jana Mačejovská – Semantic,
Kamča Brunátová – Lesslie
Vyšší soutěž: Gábina Kaslová – Margot,
Jana Hajžmanová – Perfa, Kamča Singrová – Falko
Nejvyšší soutěž: Jana Poláková – Valley
Odměnou za předvedené jezdecké umění
koní i jezdců byl dlouhý potlesk a vynucené druhé kolečko kolem závodiště na rozloučenou.
Fotbalisté, jezdci a ostatní zúčastnění uzavřeli úspěšné sportovní pouťové odpoledne společným posezením v zahradní restauraci v Sokolovně.
Poděkování si zaslouží všichni sportovci, pořadatelé, sponzoři a fanoušci.
Sportu zdar, pevné zdraví a za rok na hřišti.
Pavel Hajžman.
*

*

*

*

*

Kulturní pořad „Co se do knihy Historie Dolní Lukavice do roku
1945 nevešlo“
V neděli 30. května od 16 hodin jsem se zúčastnil v růžovém salonku zámku v Dolní Lukavici kulturního pořadu „Co se do knihy Historie Dolní Lukavice do roku 1945 nevešlo“,
kterým provedl známý a uznávaný plzeňský moderátor Mgr. Jiří Hlobil se svým doprovodem. Program byl zahájen klavírní skladbou od Ludwiga van Beethovena v podání Evy
Voříškové. Po představení autorky Mgr. Evy Klepsové se diváci dozvěděli zajímavosti
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o historii růžového salonku. Následovalo čtení z představované brožury, proložené rozhovory Mgr. Jiřího Hlobila s autorkou. Doprovodily je klavírní skladby Ludwiga van Beethovena, které věnoval Josephu Haydnovi. Pořad jednoznačně zpestřilo promítání historických pohlednic a fotografií, které se do výše zmíněné knihy nevešly (např. zámek, Sokol,
lidová architektura, atd.), což diváci velmi ocenili. Program byl ukončen občerstvením, po
kterém následovala ještě prohlídka zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého s odborným
výkladem autorky knihy o Dolní Lukavici i nově představené brožury. Tato kulturní akce
se velice vydařila. Všichni odcházeli plni těch nejlepších dojmů.
Mgr. Jan Königsmark
*

*

*

*

*

Hudební a výtvarné setkání
V sobotu 5. června na zámku v Dolní Lukavici proběhlo hudební a výtvarné setkání. Akce
byla zahájena v zámecké kapli sv. Jana Nepomuckého, kde v 16 h. vystoupil studentský
sbor SMOG z Mostu. Poté byla slavnostně otevřena výstava pastelů malířky Galiny (Praha) v prvním patře zámku. Po rautu s rybími specialitami následovala hudba blues v podání
Jirky Šlupky Svěráka v růžovém salonu zámku. Setkání završila skupina 4 Bristols z Plzně.
Výstava pastelů na zámku potrvá do 3. září 2010. Pro případné zájemce zde je kontakt pro
návštěvu výstavy: 731 750 796 Mgr. Eva Klepsová

Mejdan na zámku – oslavy 10 let Regionu Plzeň
Před deseti lety byla založena firma
Region Plzeň s.r.o., která provozuje
webové stránky regionplzen.cz. Najdete na nich nejen kulturní program, ale
také informace o ekonomice, sportu,
počasí atd. Nachází se zde také mapa
Plzně a Plzeňského kraje a zapátrat lze
i v jejich archivu. Oslavu svých „kulatin“ se rozhodli umístit právě na lukavický zámek. Akce se uskutečnila
v sobotu 12. června od 17 hodin. Před
zámkem ve velkém stanu vystoupili
hudební skupiny N. D. V. Ú. (underground), a Žužlan z Lužan. Příchozí se mohli občerstvit klobásami a pivem.
Mgr. Eva Klepsová
*

*

*

*

*

Kulturní komise obce připravuje:
14. srpna zájezd na Mrákovskou hyjtu. Čas odjezdu bude upřesněn později na plakátech. Akce se uskuteční jen v případě, že se do 7. srpna přihlásí dostatečný počet zájemců.
5. září soutěž hasičských družstev „O pohár starosty obce“
2. října zájezd za historií – do Velhartic a … Akce se uskuteční jen v případě, že se
přihlásí dostatečný počet zájemců.
Bc. Jindřiška Kaslová
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Školní akademie ve Snopoušovech
I letos jsme s dětmi připravili jarní besídku
v kulturním domě ve Snopoušovech – program
složený tak, aby se předvedli všichni žáci naší školy. Při přípravě vždy respektujeme dispozice dětí –
někdo je zdatný konferenciér, k tomu ještě
v programu účinkuje několikrát, ten nejstydlivější
přednese alespoň krátkou básničku. V pátek 28.
května několikatýdenní snažení vyvrcholilo. Sál se
zaplnil, děti se snažily a měly radost z potlesku.
Děkujeme manželům Volákovým za ochotu, možnost zkoušky před besídkou, všem rodičům a prarodičům, kteří se podíleli na přípravě rekvizit a kostýmů, bez kterých se žádná besídka přece neobejde.
I. Kvíderová
*

*

*

*

*

Rozloučení se školním rokem
Měsíc červen je již tradičně měsícem výletů a chystání konce školního roku. Také letošní
rok nebyl výjimkou. 14. června si děti nachystaly batůžky, paní kuchařky jim připravily
svačinku na cestu a už jsme vyráželi na výlet, směr Švihov. Od rána trošku pršelo, ale než
jsme nabrali kamarády ze školek v Příchovicích a Horšicích, mraky se umoudřily. Na hradě
na nás čekalo divadlo s představením „Skřítek skříňáček“, do kterého se děti aktivně zapojovaly.
Během prázdnin čeká školku oprava sociálních zařízení, proto již 16. června proběhlo
loučení se školkou a hlavně – rozloučení s našimi předškoláčky. Odpoledne v duchu pohádky „O perníkové chaloupce“ zahájilo divadlo HRA. Našich 18 předškoláčků pak obdrželo na památku na MŠ knížky a pamětní listy, prvňáčci s paní ředitelkou přivítali děti mezi
školáky. Děti ze druhé třídy MŠ si pro všechny přítomné připravily pod vedením paní učitelky Ireny Režňákové pásmo písní. Na závěr si všechny děti zasoutěžily, plnily úkoly
z perníkové chaloupky.
Prožili jsme toho ještě spoustu dalšího, ale myslím, že není nutné popisovat každou akci. Kdo tam byl ví, kdo nebyl, může se podívat na naše stránky. Přejeme všem dětem
i dospělým příjemné prožití prázdnin, přeškoláčkům úspěšný start ve škole a my se těšíme
1. září na nové kamarády.
Petra Hadačová
*

*

*

*

*

„To byl nejlepší výlet…“
Závěr školního roku s sebou přináší spoustu zajímavých akcí, her, soutěží. Mezi ty nejvíce oblíbené patří dozajista, a to hlavně pro děti, školní výlet. V minulých letech jsme navštívili celou řádku krásných míst – hradů, zámků, jeskyní, muzeí atd. Při každém návratu
z výletu už přemýšlíme a plánujeme, kam se vydáme příště. Myšlenka nevydávat se nikam
daleko se ujala a plán, navštívit blízké westernové městečko Halter Valey ve Dnešicích se
stal 18. června 2010 skutečností. Myslím, že nikdo našeho rozhodnutí nelitoval. Cestu tam
jsme absolvovali pěšky, vždyť 6 kilometrů není zas taková dálka. Pokud někoho přece jen
trochu bolely nohy, po vstupu do městečka na všechno zapomněl. Indiáni s lasem, toma-
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havkem, indiánské tance, přepadení banky… to vše velmi rychle děti pohltilo, že nebyl ani
čas kousnout do svačinek v batůžcích. Kolem oběda jsme si stihli opéct klobásku na ohni a
pak nás čekala ukázka jízdy na koni. Čas rychle ubíhal – ještě si na památku nechat pomalovat obličej od indiánky a než jsme se nadáli, vystupovali jsme z autobusu před školou.
Úsměvy na tvářích a věta: „To byl ten nejlepší výlet…“ hovořila za vše.
Mgr. Radka Šperlová

Turnaj v T-ballu
7. června se naše škola zúčastnila VII.
mistrovství v T-ballu ZŠ Plzeňského
kraje ve Spáleném Poříčí. Počasí již
nezklamalo (na rozdíl od původního
termínu 2. 6.) a celý turnaj provázela
dobrá nálada a výborné výkony. Loňské prvenství potvrdila domácí ZŠ
Spálené Poříčí a druhé místo vybojovala naše ZŠ, jakožto nováček turnaje!
Součástí turnaje byly dovednostní
disciplíny: hod do dálky, hod na přesnost a běh po metách. V běhu po metách se naše ZŠ umístila na pěkném 3.
místě.
Naši ZŠ reprezentovali tito žáci: Filip Nový, Martin Šesták, Tomáš Maňour, Aleš Vrba,
David Rotenborn, Matyáš Janda, Radek Kokoška, Štěpánka Peklová, Stanislav Štych a Petr
Kučera.
Celý tým včetně p. učitelek Skálové a Votrubové měl z vítězství a poháru velkou radost a
všichni se těší už na příští ročník.
Mgr. Hana Skálová
*

*

*

*

*

Kola – to je naše (jízda zručnosti)
Tak jako minulý rok jsme v předposledním týdnu plném akcí uskutečnili v pátek 25. června
jízdu zručnosti. Děti si přivezly kola, přilby a v 10 hodin se shromáždily před školou. Paní
učitelky společně s p. školníkem pro ně připravili zajímavou, v některé části i pro některé
děti náročnou dráhu s různými překážkami. Děti se do soutěžení přímo vrhly s nadšením,
páťáci jako první vyrazili postupně na trať a mladší kamarádi je se zájmem pozorovali, aby
to co nejlépe zvládli jako oni. Jízda zručnosti se jako každý rok vydařila a už se těšíme na
další.
Mgr. Jana Votrubová
*

*

*

*

*

Závěr školního roku
Děti se nemohou dočkat, jedna akce střídá druhou, všechno naplánovat co nejlépe,… obvyklý kolotoč jako každý závěr školního roku. Ani letos tomu nebylo jinak. Pro nás hektický konec jsme zahájili přípravou na Setkání rodáků Lišic. Rodáci si mohli prohlédnout
mateřskou i základní školu, popovídat si se zaměstnanci, prohlédnout si kroniky školy
i pionýrů.
Ke konci školního roku patří několik let Zahradní slavnost. Té předchází schůzka budoucích prvňáčků a jejich rodičů v první třídě. V pondělí 28. června všechno vypuklo. Nejdříve
si děti vyzkoušely židle a lavice, udělaly mi radost odpovědí, že se do školy těší, pak si
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mohly zahrát s paní vychovatelkou v družině. Mezitím jsme si ve třídě s rodiči probrali vše
důležité pro hladký nástup dětí do školy. Děti i rodiče přijali pozvání na Zahradní slavnost.
Pro letošek jsme měli připravený následující program: individuální dovednostní soutěže,
Vošouchiáda (soutěž o nejchutnější bramborák), opékání buřtů, soutěže družstev, zpívání
při kytaře, spaní ve třídách. Děkuji panu Hodanovi a panu Kastnerovi z MS Lukavan za
zajištění stanoviště střelby ze vzduchovky, rodičům za zajištění bohatého občerstvení, maminkám p. L. Milotové, p. I. Štychové, p. M. Žofákové a panu školníkovi Hajžmanovi za
nelehkou práci porotců Vošouchiády. Dále všem, kteří připravovali těsta na bramboráky.
Sešlo se nám 14 báječných různorodých těst. Porota nakonec vyhodnotila 5 míst, přičemž
4. a 5. místo obsadily vždy dvě soutěžní skupiny. Vítězství nakonec získala Kačenka Hodanová z 1. třídy. Přesto, že paní učitelka Šperlová propůjčila na smažení obrovskou pánev,
strávila u ní téměř celou slavnost. Každý mohl po skončení soutěže ochutnat z různých
vzorků, mohl porovnat a posoudit. Vůně se linula daleko široko…
Komáři nás zahnali do tříd poněkud dříve, ale na to se stejně děti těšily co nejvíce. V noci
vypadá třída přece tak tajemně… Pro 13. páťáků nastala jedna z posledních společných
chvil strávených v naší škole. Na dobrou noc zahrála Mgr. Květoňová na kytaru krásné
písničky, děti se ochotně k jejímu zpěvu přidaly. Ráno společná snídaně, filmové dopoledne, vyhodnocení soutěží a sběrů.
Poslední den vyzvednout vysvědčení a HURÁ NA PRÁZDNINY! NA SHLEDANOU
V ZÁŘÍ!
Děkuji všem za pomoc a spolupráci v průběhu celého školního roku. Přeji Vám krásné léto,
Mgr. Ivana Kvíderová
v září pokračujeme!
*

*

*

*

*

Vystupování hudeb. souboru LUKAVÁČEK v uplynulém školním roce
Děti z Lukaváčku v letošním roce pilně nacvičovaly pásmo písniček a skladeb na zobcové flétny, aby mohly tradičně uspořádat
koncert u příležitosti DNE HUDBY. Koncert
se opravdu vydařil a tímto děkujeme všem,
co si nás přišli poslechnout a také kulturní
komisi OÚ Dolní Lukavice za zajištění místnosti a za odměny. Na koncertě mohl předvést své „muzicírování“ každý sám. Mohli
jste také slyšet hrát na akordeon, kytaru,
klavír a příčnou flétnu žáky ZUŠ Přeštice.
Hudební soubor Lukaváček byl pozván
na veřejná kulturní vystoupení do Skočic a
Lišic u příležitosti setkání rodáků těchto
obcí. Děkujeme obcím za odměnu za naše
písničky a zároveň také společnosti
LUKRENA, které jsme přispěli pásmem
písniček při jejich výroční schůzi. Také
jsme měli možnost přivítat hrou a zpěvem
nové občánky v Dolní i Horní Lukavici.
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Děti se účastnily také krajského kola pěvecké soutěže v Plzni. Děti v Lukaváčku pracovaly pilně po celý rok, a proto zaslouží poděkování nejen ony, ale i jejich rodiče, že
je podporují a doprovázejí je na jejich vystoupeních. Přeji všem krásné a slunné prázdniny a těším se v dalším školním roce.
Naďa Květoňová, vedoucí souboru

HISTORIE
Snopoušovské křížky
Mnohdy dnes už nepovšimnuté bývají drobné lidové památky nebo taktéž „drobné
sakrální památky“. Ve většině případů šlo o výtvory
místních mistrů. Těmito památkami ukazovali svou
úctu a pokoru (Bohu), připomínaly významné události
v jejich životě a připomínaly je i následujícím generacím. Tyto, většinou nikomu nepatřící, památky volně
roztroušené v krajině, se z ní pomalu vytrácejí.
V minulých letech byly často ničeny vandaly či na nich
pracoval zub
času. A právě
tím, že zmizí
z místa, kde
dlouhá
léta
stála, zmizí i
z podvědomí
lidí Je škoda
přicházet
o
tyto
drobné
lidové skvosty, protože tím přicházíme i o vlastní historii, o své vlastní kořeny o příběhy zapsané přímo v krajině. Proto jsem se rozhodla připomenout snopoušovské
křížky. Podle pamětníků tu o ně nikdy nebyla nouze. Z výpovědí jsem se dozvěděla, že
jeden z nich již neexistuje. Stával v křižovatce směrem ke Kulturnímu domu a nahoru
do vršku. Můžeme si ještě všimnout prázdného zatravněného místa. Když se někdo zeptá kde je „U křížku“,
každý obyvatel Snopoušov jistě ví, kam dotyčného
poslat. Torzo této lidové památky se nachází v poli nad
Snopoušovy. Najdete zde žulový sloup s otvorem po
křížku v horní části. Dle pamětníků zde křížek stál
ještě v 60. letech 20. století. Někdy během 80. let došlo
k uražení jeho pravé části, poté k odlomení. Snad se
ještě nějaký čas povaloval někde v okolí.
A proč zde byl postaven? Stalo se zde snad nějaké neštěstí? To se již asi nedozvíme, ale jisté je, že byl postaven v roce 1865. O jeho vyzdvižení se zasloužil
Tomáš Foreit (jméno u letopočtu v dolní části sloupku).
Ze sčítacích archů (k roku 1869), uložených ve Státním oblastním archivu v Blovicích,
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se dozvídáme, že se Tomáš Foreit ve Snopoušovech narodil roku 1831, měl pět dětí a
bydlel v čísle popisném 23. Třetí kříž se nacházel na poloviční cestě ze Snopoušov
k lišickému mlýnu po pravé straně. Vydáte-li se tudy, uvidíte jen dřevěný hranol. Dříve zde stával poměrně velký kříž s Ježíšem Kristem a kovovou stříškou. Zub času hlodal a ani tato lidová památka se nedočkala lepšího osudu.
Mgr. Eva Klepsová
*

*

*

*

*

Oslavy Mistra Jana Husa v Dolní Lukavici
Mistr Jan Hus, upálený 6. 7. 1415 v Kostnici, byl oslavován i v Dolní Lukavici. Dle
záznamů Osvětové komise se vždy uspořádala slavnost v předvečer tohoto svátku tj.
5. 7. Na programu byla přednáška, hudba Pavla Maška a poté se průvod přesunul
k soše sv. Petra, kde se zapálila hranice.
Ze zprávy z roku 1948 se dozvídáme: „Husovy oslavy budou předvedeny v předvečer
svátku u sochy sv. Petra, sraz v 20:30 h u Pomníku padlých, odchod ve 21 hodin bez
hudby k hranici. Proslov přednese pan ředitel pan J. Viktora Po skončení bude zazpívána státní hymna. Hranici obstará pan předseda Karel Přibáň. Slavnost bude vybubnována. Zapsal V. Hřebec.“
Mgr. Eva Klepsová

Jubilea některých osobností – červenec
* 2. 7. 1930 Praha, Ota Pavel, (+ 31. 3. 1973) – prozaik a novinář, mj.: Smrt krásných
srnců (1971), Jak jsem potkal ryby (1974).
* 3. 7. 1940, Bratislava, Pavel Pafko – chirurg. v oboru hrudní a břišní chirurgie. Opero
val V. Havla
+ 4. 7. 2000 Praha, Vladimír Ráž, (* 1. 7. 1923) – herec, mj.: král Miroslav - Pyšná
princezna.
* 5. 7. 1880 Praha, Jan Kube lík (+ 5. 12. 1940) – skladatel a houslový virtuos
+ 6. 7. 1415 Kostnice, upálen mistr Jan Hus (* 1369) – náboženský myslitel, reformátor a
kazatel
+ 8. 7. 1935 Řevnice, Ignát Herrmann, (*12. 8. 1854) – spisovatel a novinář, U snědené
ho krámu, Otec Kondelík a ženich Vejvara, Tchán Kondelík a zeť Vejvara
*16. 7. 1885 Domaslavice, Hana Benešová, (+ 2. 12. 1974) – manželka bývalého prezidenta ČSR Edvarda Beneše
+17. 7. 1950 Poděbrady, Antonie Nedošínská, (* 26. 6. 1885) – herečka
+19. 7. 1970 Praha, Bedřich Nikodém, (* 12. 8.1909) – skladatel mj.: Barborka, Dva
modré balonky, Je po dešti, Mám malý stan
*24. 7. 1860 Ivančice, Alfons Mucha, (+ 14. 7. 1939) – malíř, div. plakáty, známky, bankovky, Slovanská epopej
+28. 7. 1960 Praha, Arnold Jirásek, (*3. 7. 1887) – akademik, chirurg
+29. 7. 1985 Vysoký Újezd, Vlastimil Hála, (nar. 7. 7. 1924) – trumpetista, aranžér, skladatel a hudební režisér
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– srpen
+5. 8. 1845. Litomyšl, Magdalena Dobromila Rettigová, (* 31. 1.1785)–-národní buditel
ka, spisovatelka Domácí kuchařka (1826).
*7. 8. 1865 Praha, Luděk Marold, (*1. 12. 1898) – malíř a ilustrátor. Panoráma Bitva u
Lipan (1898)
+8. 8. 1900 Seltzhal (Rak.), Emil Škoda, (*19. 11. 1839) – technik a podnikatel, zakladatel jednoho z našich největších průmyslových podniků Škodových závodů v Plzni
+20. 8. 1995 Praha, Jiří Lír, (*19. 6. 1923) – filmový herec a naivní malíř
+22. 8. 1925 Praha, Vojtěch Hynais (*14. 12. 1854) – malíř, dekoratér a grafik. Výzdoba
a opona ND v Praze po požáru (1881–83).
+23. 8. 1965 Brazilie, Jan Antonín Baťa (*. 7. 3. 1898) – podnikatel a ekonom
* 24. 8. 1885 Žlunice, Špála Václav, (+ 12. 5. 1946) – český malíř, grafik a ilustrátor
*30. 8. 1920 Jičín, Zde něk Řehoř, (+8. 11. 1994) – herec, mj. Taková normální rodinka,
Krkonošské pohádky
+31. 8. 2000 Praha Jaroslav Dudek, (*. 17. 1. 1932) – divadelní a televizní režisér mj. Tři
chlapi v chalupě, Nemocnice na kraji města, Taková normální rodinka.

Společenská kronika
V měsíci červenci a srpnu oslaví významná životní výročí tito občané:

červenec 2010
Kastner Zdeněk
Bouše Pavel
Peťak Juraj
Turek František
Habada Pavel
Babka Josef
Průchová Anna

Snopoušovy 37
Dolní Lukavice 163
Dolní Lukavice 74
Dolní Lukavice 107
Dolní Lukavice 207
Dolní Lukavice 97
Dolní Lukavice 95

80 let
60 let
75 let
83 let
50 let
80 let
97 let

srpen 2010
Herejková Anna
Dolní Lukavice 59
83 let
Šesták František
Krasavce 33
70 let
Hrubý Václav
Lišice 78
84 let
Hajžman Karel
Lišice 57
60 let
Králová Růžena
Dolní Lukavice 135
81 let
Polívková Bohumila
Lišice 34
60 let
Černá Marie
Dolní Lukavice
81 let
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohodu.
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, www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval
– josefnet@centrum.cz
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