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„Léto budiž pochváleno!“ Slovy klasika vás vážení
spoluobčané zdravíme v nadcházejícím letním období
a přejeme vám hodně hezkých odpočinkových dní, ať už je
prožijete doma, v naší krásné vlasti, či někde na plážích
u moře.
Zastupitelstvo obce
Ne všude ale budou následující dny odpočinkové. Obec totiž získala od KÚ Plzeňského
kraje dotaci na opravu budovy ZŠ v Dolní Lukavici ve výši. 4. mil. Kč, ke které pochopitelně přidá i vlastní prostředky.
Počítá se s provedením izolace proti vlhkosti, zhotovením nových podlah, výměnou oken,
rekonstrukcí sanitárních zařízení včetně rozvodů, topení, úpravou krovu s výmě-nou střešní
krytiny a tepelnou izolací celé budovy. Po dokončení všech prací bude mít obec školní
budovu odpovídající současným požadavkům na hygienu i výuku. Škola bude další
dominantou obce.
Práce bude pochopitelně nutné koordinovat tak, aby bylo co nejméně narušeno vyučování.
Pokud možno co nejvíce jich bude provedeno o prázdninách.
Na závěr školního roku čeká tedy personál „evakuace” učeben k jejich uvolnění pro
stavební práce.
*

*

*

Obnovení památky
Dne 2. června 2008 se dočkala znovupostavení
významná památka – socha ve tvaru válcového
sloupu s letopočtem 1830, na vrcholu
opatřeného křížkem. Tato socha byla umístěna
v blízkosti křížení silnic D. Lukavice – Dnešice
a silnice I/27. Několik desítek let ležela povalena
vandaly, zarostlá v křoví. Péčí obce Dolní
Lukavice byla vyzdvižena na prozatímně
upravené původní místo. Obec počítá s jejím
restaurováním. Starosta obce již v roce 2006
dohodl s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, že při
výstavbě nové čtyřproudové komunikace v této
lokalitě bude na sochu pamatováno; počítá se
s jejím novým umístěním na vhodný pozemek
obce v blízkosti křížení silnic, i s vhodnou

*

*

terénní úpravou.
V současné době je také dokončována oprava pískovcového podstavce kříže na hřbitově v Dolní
Lukavici. Po odstranění zvětralých částí, bylo provedeno jejich nahrazení umělým kamenem
vytvarovaným do původního vzhledu a povrch opatřen konzervačním nátěrem.
Vítězslav Opálko

Oznámení
Pavel Hajžman oznamuje všem občanům používajícím spotřebiče na PB, že
opět provádí výměnu tlakových nádob.
ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

2. sportovní hry v MŠ
Ve středu 4. června se konaly již druhé sportovní hry MŠ – projekt podporovaný
KÚ Plzeňského kraje i mnoha významnými osobnostmi a společnostmi, kterých se
zúčastnily obě třídy naší školky. Sladká odměna čekala na každého. Po svačině, asi v devět
hodin se děti oblékly do sportovního oblečení a obuvi a odebraly se na první stanoviště –
závod na koloběžkách. Následovalo skákání v pytlích, skok z místa, hod na cíl a běh.
Sportovci obdrželi diplomy a papírové medaile. Byla bezvadná atmosféra, nesoutěžící děti
povzbuzovaly své kamarády a naštěstí nedošlo k žádnému úrazu. Rádi se všichni opět
zúčastníme dalších sportovních akcí.
Olga Aulíková, učitelka MŠ
*

*

*

*

*

Konečně je to tady!
……Prázdniny klepou na
dveře a my, předškoláci
z MŠ Dolní Lukavice se už
natrvalo loučíme s naší
školkou. Někteří jsme ji
navštěvovali déle, jiní jen
krátce, ale všichni si
odnášíme vzpomínky.
Na
něco……..,
na
někoho……Dnes jsme se
rozloučili. Se školkou,
s kamarády
i
s pí.
učitelkami. Školáci ze ZŠ
Dolní
Lukavice
nás
korunovali svými nástupci v 1. třídě. Na mateřskou školu nám zbude několik vzpomínek,
několik kamarádů a spolužáků, první vysvědčení a pamětní kniha…
A tak, jak to ve školce má být ani to naše loučení se neobešlo bez pohádky. Divadélko
KUBA pro nás všechny sehrálo kouzelné představení „Pasáček vepřů“. Pohádka potěšila
nejen srdíčko malého diváka, ale i maminek, které přišly podpořit nastávající prvňáčky.
Školní rok 2007/2008 končí, ale my už se těšíme na nové kamarády v září. A za rok se
přijdeme pochlubit do mateřské školky již opravdovým vysvědčením. Přejeme všem dětem
krásné prázdniny plné nových zážitků a dobrodružství
a v září se opět všichni sejdeme!
Předškoláci a p.uč. Irena Režňáková
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Školní výlet
29. května se vypravila naše škola na výlet.
Cesta autobusem proběhla výborně a po
deváté hodině nás již čekala Zpívající fontána.
Skladba doprovázená krásnými vodotrysky
všem
velmi
učarovala.
Paprsky
probleskujícího sluníčka náš dojem ještě
umocnily.
Poté jsme si pochutnali na specialitě
Mariánských Lázní – lázeňských oplatkách.
A dále vzhůru do „miniaturního světa“.
Protože byl před námi opravdu pořádný
kopec, uvítali jsme svezení v lanovce až do
stanice „Krakonoš“. Pět minut chůze od
lanovky jsme již mohli obdivovat dokonalé
repliky významných památek České republiky na naučně poznávacím okruhu a nestačili jsme se divit.
Po vydatné svačině nás pan řidič převezl do přírodní rezervace SOOS, kde jsme na 1,2 km dlouhé
podlážkové naučné stezce poznávali množství mokřadních rostlin a hledali vyvěrající minerální
prameny. Trasu jsme ukončili prohlídkou Muzea přírody.
Výlet jsme ukončili návštěvou „Motýlího domu“. S velkým zaujetím jsme si prohlíželi sbírku
našich i exotických motýlů od vajíčka po housenku a kuklu. A co teprve v 1. patře. Tam jsme
procházeli mezi živými motýly, a jaké bylo nadšení, když někomu usedl motýl na tričko!
Výlet se vydařil, počasí nám přálo a všichni si kromě suvenýrů domů odváželi spoustu pěkných
zážitků. Potěšily nás nejen spokojené děti, ale i následné pozitivní ohlasy rodičů.

Mgr. Hana Skálová
*

*

*

*

*

Výlet na rozloučenou
Každým rokem vyráží páťáci na svůj poslední výlet ve zdejší škole. My jsme vyrazili na naši
nádhernou Šumavu. Ranním vlakem z Přeštic, směr Alžbětín., poslední zastávka na českém území.
Cestou jsme stačili ujíst něco málo ze zásob jídla, které jsme měly zabalené. Marek se svými devíti
řízky vybaloval jako první.
Po malé prohlídce výstavy o Šumavě na nádraží jsme vyrazili k Čertovu jezeru. Cestou jsme dostali
za úkol najít památník Adolfa Kašpara, ilustrátora Babičky. Byla to sranda, protože jsme nečetli
cedule. Nakonec nám ho ukázaly paní učitelky. Marek se touto činností vůbec nezatěžoval,
vychutnával totiž již svůj čtvrtý řízek.
U jezera bylo krásně. Všichni jsme si namáčeli ruce, ale Marek, asi díky těžkému břichu přepadl a
nabral si i do boty.
Na Špičáckém sedle jsme si pochutnali na zmrzlině a pak už byl čas jít na Hofmanky. Odtamtud
lanovkou na Pancíř. Z pancířské rozhledny byl krásný výhled. Čas ale rychle utíkal a my museli
pospíchat na vlak. Vypadalo to, že nám ujede, ale vše dobře dopadlo a na vlak jsme ještě chvilku
čekali. Cesta domů – dobroty, legrace, karty….prostě jsme si to užili.
Byl to nádherný, ale i poučný výlet. Škoda, že to byl náš poslední výlet v Dolní Lukavici.

Tereza Šperlová, 5. ročník
*

*

*

*

*

Atletický trojboj
„Malí, ale šikovní“…to by s určitostí pronesl čertík ze známé pohádky. Jsme malá škola, ale za své
výsledky ve sportovní soutěži Atletický trojboj se nemusíme vůbec stydět. Ba naopak.
Ve čtvrtek 5. 6. 2008 se na ZŠ Přeštice konalo okresní kolo tohoto závodu v disciplínách-běh na 50m,
skok do dálky a hod míčkem. Z devíti zúčastněných škol byla ta naše, spolu vrčeňskou, ta nejmenší.
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Naše děti se ale nezalekly konkurence z velkých škol, kde někteří žáci navštěvují sportovní třídy,
chodí do sportovních oddílů. Jeli jsme tam s chutí si zasportovat a podívat se na „větší“ závody.
O to překvapivější byla naše radost z úspěchu!!
V jednotlivcích se nejlépe umístila Tereza Šperlová ve skoku do dálky. Skočila nejdále společně
s další závodnicí, o umístění rozhodl druhý pokus. Pár centimetrů rozhodlo – Terezka skončila
druhá. Přesto veliká radost! Další překvapení nás čekalo při závěrečném vyhodnocení. Body
jednotlivých závodníků se sčítaly a vyhlašovala se nejlepší družstva. „Třetí místo obsadila.
…Základní škola…Dolní Lukavice!“
Několik vteřin nám trvalo, než jsme si to vůbec uvědomili, ale medaile na krku a „stání na bedně“ si
už každý z týmu – Marek Stavinoha, Mirek Minarčic, Anitka Lezoňová, Terezka Šperlová – náležitě
vychutnal. Cestou domů jsme si dopřáli sladkou odměnu v cukrárně u Baxů a druhý den se konala ve
škole malá oslava se šampaňským, které dětem za velikou bojovnost přivezla paní Šestáková.
Děkujeme!
Závěrem bych chtěla ještě jednou všem dětem pogratulovat a poděkovat. Těm starším, kteří odchází
do Přeštic, přeji hodně takových úspěchů i v nové škole a těm mladším přeji stejnou radost při
sportování a při dalších podobných závodech.

Mgr. Radka Šperlová
*

*

*

*

*

Chvála školy
Milí dolnolukavičtí,
Opět jsem využila líbezného slunného květnového odpoledne k návštěvě Vaší školy, kde jsme
tentokrát vytvářely fóliovou batiku na tričko a originální mýdla.
Troufám si říci, že v této chvíli mluvím za všechny ženy, které se tentokrát tradičního
maminkovsko-babičkovského kutění zúčastnily, když prohlásím, že nás žádný průmyslově vyráběný
zákusek nemohl více potěšit, než lahodné, vychlazené, skvěle ochucené a jazyku se hebce
rozpouštějící tiramisu, které vyrobily děti ze 4. – 5. ročníku. A na nějž máme slíbený recept.
Batiku na tričko jsme zprvu váhavě a s nejistotou tvořily pod vedením a za podpory paní
učitelky Cvrčkové, mýdla různých barev, tvarů a vůní s kreativní paní učitelkou Šperlovou a paní
ředitelkou Kvíderovou, která nás do odpoledne vtipně uvedla. Nemohu si pomoci, ale taková veselá
historka ze života, která pedagoga odhalí jako člověka, vždy
potěší.
Zní to sice jako klišé, ale čas uběhl jako voda a najednou
bylo 19 hodin a ženy postupně odcházely domů, příjemně
vyčerpány tvůrčí prací, která se, jak to u prvotin bývá, někdy více,
někdy méně blížila původnímu záměru.
V naší rodině vzbudily stejné nadšení jako o
maminkovsko-babičkovském odpoledni loni, kdy jsme prostě
museli napsat Ježíškovi o modelovací hmotu Fimo, aby si i děti
vyrobily vlastní šperky.
Letos nás čeká ve škole ještě poslední konzultační
odpoledne, na které, jak se přiznám, chodím přece jen s jistým
mrazením po těle – člověk nikdy neví, jak se jeho ratolest ve škole
předvede a pak závěr roku s ohněm a zábavou. Loni jsme se sice
s naší dcerou zúčastnily, ale věc vskutku nevídanou – společný
nocleh dětí s paní učitelkou v jejich třídě, naše dcera nezažila. O to
víc se těší letos, kdy má ve škole hromadu kamarádů.
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Slíbený recept na školní MAMINKOVSKÉ TIRAMISU
1 pomazánkové máslo /bez příchutě! /
1 šlehačka – ušlehat
1 zakysaná smetana
10 dkg moučkového cukru
½ měkkého tvarohu
Vše promíchat a našlehat. 1 balíček dětských piškotů, rozpustná káva, rum
Do misky či formy střídáme vrstvu piškotů namočených v kávě s rumem s vrstvou našlehané hmoty.
Končíme vrstvou hmoty, kterou posypeme kakaem. Podáváme vychlazené, nejlépe druhý den.

Blahopřeji Vám k Vaší škole a těším se na další setkávání.
*

*

*

*

Radka Süssová

*

Kurz AJ pro dospělé
Od října roku 2007 se mohli zájemci o výuku anglického jazyka zúčastnit kurzu v základní škole
Dolní Lukavice. Kurz byl zaměřen na základy anglického jazyka a na schopnost používat angličtinu
v běžném životě. Byl určen především rodičům žáků základní školy, jejichž děti mají angličtinu
povinně ve škole.
Kurz probíhal pod vedením vždy pečlivě připravené a hlavně trpělivé Mgr. Lucie Cvrčkové, a to
pravidelně hodinu týdně. Na začátku školního roku se pro veliký zájem musela výuka rozdělit do
dvou skupin vzdělávajících. Jak tomu však bývá, prvotní zájem trochu opadl a zbyli jen opravdoví
bojovníci, kteří se spojili v jednu skupinu. Ta pak navštěvovala kurz takřka pravidelně po celý školní
rok. Paní učitelka nám připravovala vždy pestrou a zajímavou výuku, při které jsme se nejen mnoho
naučili, ale i též hodně pobavili. Dávala nám ne vždy jednoduché domácí úkoly, kterými nás přiměla
k systematické přípravě, díky které jsme se mohli radovat, byť jen z nepatrných krůčků vpřed. Hodiny
AJ byly opravdu záživné a vždy jsme se těšili na nové lekce, poznatky, hry a anglické písně, při
kterých jsme si užili hodně legrace, a moc se nám to všem líbilo. Poslední hodina AJ se uskutečnila
v pizzerii v Přešticích, kde na nás paní učitelka připravila anglicky mluvícího číšníka.
Celý kurz AJ byl moc příjemný a užitečný zároveň. Rádi bychom v něm, pokud to bude možné,
pokračovali i příští rok. Chtěla bych Mgr. Lucii Cvrčkové za sebe a za všechny ostatní moc
poděkovat, hlavně za trpělivost, kterou s námi při hodinách měla. Také děkuji obecnímu úřadu a paní
ředitelce Mgr. Ivaně Kvíderové, že výuku AJ pro dospělé v lukavické škole umožnili.
Hana Kučerová (Lišice)

KULTURNÍ ZAJÍMAVOSTI
Maminky dětem
Lukavické maminky nečekaly na to, až dětský den pro jejich
ratolesti připraví zájmové spolky. A tak na neděli 1. června
vymyslely pro děti zábavné odpoledne plné soutěží o zajímavé ceny
a samy se akce zúčastnily jako pořadatelky. Vydatně jim pomohly
také starší děti, a tak se dětský den moc vydařil. Děti soutěžily
v různých disciplinách, například v hodu kroužků na čapí zobák, ve
skládání puzzlí, skákaly v pytlích, chytaly rybičky magnetkou,
srážely kuželky či plechovky, ale plnily také v tomto horkém počasí
disciplinu jako šitou na míru – soutěžily v pití limonády brčkem.
Ani vedro neodradilo více než padesát zúčastněných dětí a jejich

rodičů či prarodičů. Všichni odcházeli spokojeni, nejvíce
spokojené byly ale organizátorky. Jejich úsilí bylo korunováno
úspěchem. Poděkování sponzorům: OÚ DL, Chovatelské potřeby
Petra Hronová, Can Agro H.Lukavice, Pavel Rádl H.Lukavice, rodina Havlíčkových
D.Lukavice
V. Klepsová
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Z Kožichu domů aneb pochod „Za krásami Lukavicka“
Už 9. pochod po Lukavicku
(jedna trasa – údajně 12 km
dlouhá) přilákal 17. května
51 turistů, vlastně 52 – tím
52. byla pudlice Bára, kterou
již známe z předešlých
pochodů.
Místem startu byly tentokrát
autobusové zastávky v jednotlivých obcí Dolnolukavicka a
cíl byl – jako téměř pokaždé –
v hospodě ve Snopoušovech.
Přistavený autobus zaplnili „staří známí“, většinou pravidelní účastníci těchto pochodů, které organizuje kulturní komise obce Dolní Lukavice. Objevili se však i noví účastníci, kteří si všimli
upoutávek v tisku. Zejména tito „cizinci“ si uznale prohlíželi vkusný a krásně vyhotovený „glejt“
s mapou pochodu a zajímavostmi o trase, který dostal každý na startu.
Autobus nás odvezl do Libákovic a dál se už muselo po svých. Počasí nám přálo, drobný deštík trval
opravdu jen chvíli a jen osvěžil vzduch. Po
chvilce stoupání někteří z nás poprvé (a
naposledy) „přišli ke kožichu“ – tedy vylezli
na vrch Kožich a pak vystoupali po 122
schodech na vyhlídkovou plošinu. Odměnou
za tu námahu byl krásný rozhled – i při
momentálně nepříznivých podmínkách. Pak
zpátky do Libákovic a po červené značce
mezi poli míříme do jarního voňavého
lesa - na stromě obdivujeme obrázek sv.
Anny, míříme přes „černý les“ dál po červené. Alejí rozkvetlých jabloní dojdeme do
Netunic - jsme téměř u kostela Na Prusínech. Stočíme se ale na samotu Na Mrtoli a
závidíme pudlici Báře, že má čtyři nohy….
Ale už se jde opravdu jen z kopce. Míjíme lípu na Barborce (památný strom) a pak už dolů do
Snopoušov.
Za chvíli už je všem dobře – u piva a opečených klobásek, které připravili místní hasiči. Sedíme
v novém krásném altánu (též dílo hasičů) před hospodou a nohy už skoro nebolí. Bára se posilnila a
sladce chrupe u nohou své paní – ony ty čtyři nohy také bolí.
Nejmladší turistkou byla desetiletá Lucka Zedníková, dva nejstarší účastníci pochodu byli v cíli
přivítáni bouřlivým potleskem. 84-letý pan Josef Kasl a 82-letý pan Vítězslav Opálko došli do cíle
s elánem a humorem a vysloužili si obdiv a uznání všech.
Díky hostitelům – snopoušovským hasičům a organizátorům!!
Jo a kam příště? Podesáté?
Blanka Zahradníková
*
*
*
*
*

Vzpomínka (nejen) na Zbiroh
24. května se vypravili milovníci historie a turistiky z Dolnolukavicka na výlet. Autobus zaplnili
většinou stálí, pravidelní účastníci kulturních akcí obce.
I tentokrát byl výlet dobře zorganizovaný a trasa pečlivě zvolena. První cíl návštěvy – státní
zámek Hořovice, od r. 1945 spravován státem, dle možností opravován a udržován. Druhým
cílem byl kdysi slavný a významný zámek Zbiroh, od r. 1942 do devadesátých let v „péči“
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armády – nejprve SS, pak ČSLA. Od r. 2005 je přístupný veřejnosti. Patří soukromé firmě
Gastro Žofín. Jeho opravy, rekonstrukce a komerční
využití představují jednu z cest k zachování a využití
památek.
V Hořovicích nás příjemný průvodce provedl 1.
okruhem – zámeckými interiéry. Jeho výklad byl velice
poutavý a zaujal celou naší výpravu – od nejstaršího 84
letého pana Kasla po 8 letého Radka Kokošku.
Hořovice jsou od roku 2002 národní kulturní památkou.
Většina interiérů je rekonstruována a zařízena dle
dochovaných kreseb jedné z urozených návštěvnic
zámku.
2. prohlídkový okruh „Hry a hračky malých aristokratů“ zlákal hlavně děti. Nádherné loutky,
stavebnice, panenky s výbavičkou, nábytečkem a nádobíčkem, modely lodí či ohromné kolejiště
s mašinkami a okolní krajinkou……dětem a dospělým až oči přecházely.
Děti se pak ještě mohly „krásně bát“ ve sklepeních, kde sídlilo několik strašidelných postav –
hejkal, mladý drak či bazilišek.
Ještě jsme poobědvali či pomlsali v cukrárně, prohlédli si nádherný, vzorně udržovaný park
s umělou jeskyní (grottou) a odcestovali do 11 km vzdáleného Zbiroha.
Zbiroh, vykukující z moře lesů, je dosud obestřen mnohými záhadami a skrývá zřejmě ještě
hodně tajemství. Prohlédli jsme si návštěvnický okruh naznačující proměny zámku i země
během staletí, obdivovali zbirožskou Madonu. Velká část expozice je věnována jednomu
z nejvýznamnějších hostů – malíři Alfonsu Muchovi. Tento světoznámý umělec zde pobýval 16
roků a vytvořil tu své nejrozměrnější dílo – Slovanskou epopej.
Část objektu se dosud rekonstruuje, část již slouží jako luxusní hotel, v provozu je zámecká
krčma. V zámku a v parku kolem něj se odehrávají významné kulturní a společenské akce.
Zámek vlastní a opravuje firma Gastro Žofín (od roku 2004), v roce 2005 zpřístupnila první
zrekonstruované prostory veřejnosti. Na mnohá překvapení či záhady se ještě můžeme těšit –
zámek dosud nevydal všechna tajemství. Brzy bude otevřena studna – 146m hluboká,
prozkoumávají se sklepení a další a další prostory.
U hradní hlásky nám průvodkyně vysvětlila, proč byl zámek pro armády tak přitažlivý – stojí
totiž na buližníkové skále, tento masiv odráží radiové vlny. Po celá léta zde byla umístěna
zařízení ke sledování radiového provozu, např. radiolokátor „TAMARA“.
Ještě jsme si prohlédli park a potěšili se nádherným výhledem. Byl to opět krásný, zdařilý a
poučný výlet. Organizátoři, díky!!
Blanka Zahradníková

HUDEBNÍ UDÁLOSTI

Že Dolní Lukavice žije hudbou
nejen o Haydnových hudebních
slavnostech, se dozvíte
z následujících řádků.
Veselé flétničky dávají o sobě
vědět …
Je úterý 10. června, blíží se čtvrtá
hodina a v mateřské škole je
nezvykle rušno. Není se čemu
divit. Děti z kroužku flétniček se
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chystají na první větší vystoupení a všichni jsou trochu nervózní, zda se jim vše povede.
Všichni jsou již na svém místě, a tak se může začít. Kromě skladeb zahraných na flétnu děti
zpívají, tancují a užívají si zasloužený potlesk. Po ročním úsilí mají pocit, že opravdu něco
umí a mají z toho velikou radost. Jako hosté nám přicházejí zahrát a zazpívat děvčata ze
základní školy a nakonec ještě společně zpíváme písničku na rozloučenou … Koncert je u
konce a děti jsou odměněné velkým potleskem a sladkým dárečkem.
Pevně věřím, že děti jejich nadšení pro hru na flétnu a zpěv neopustí a že je brzy
zase uslyšíme.
Mgr. Lucie Cvrčková
*
*
*
*
*
Další hudební akcí byl v naší obci již tradiční koncert u příležitosti Evropského
dne hudby.
Letos se konal 19. 6.
Jak už je tradicí, účastnili
se jej kromě domácího
souboru ze ZŠ „Lukaváček“ i žáci a žákyně ze
ZUŠ v Přešticích za
doprovodu svých učitelek.
Letos poprvé předvedly
své umění i děti z MŠ.
Plně obsazená klubovna
v D. Lukavici měla
možnost vyslechnout
v jejich podání skladby a
písně jak z oblasti hudby
klasické, tak i populární
a lidové. Díky bohatému programu, který připravila pí.
učitelka Květoňová, bylo vystoupení účinkujících pro
všechny posluchače příjemným kulturním zážitkem, a
proto je také
odměňovali
bohatým
potleskem.
Škoda jen,
že klavírní
doprovod
byl někdy
hlasitější než
zpěv těch,
které měl
doprovázet.

J. Netrval
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ZAJÍMAVOSTI

Výročí některých osobností v červenci
RÁŽ Vladimír (* 1. 7. 1923 Nejdek, + 3. 7. 2000 Praha) – herec, král Miroslav v Pyšné princezně,
seriály Sňatky z rozumu, F. L. Věk, dabing - Old Shatterhand
NEFF Vladimír (* 13. 6. 1909 Praha, + 2. 7. 1983 tamtéž) – spisovatel – pentalogie: Sňatky z
rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský vozataj (1957 – 1963).
KOLBEN Emil (* 1. 11. 1862 Stránčice u Prahy, + 3. 7. 1943 Terezín) – elektrotechnik,
spolupracovník Edisonův, nejvýzn. zakladatel elektrotechnického průmyslu u nás
ANČERL Karel (* 11. 4. 1908 Tučapy, + 3. 7. 1973 Toronto) – dirigent: Osv. divadlo, SOČR,
Česká filharmonie.
BOHÁČ Ladislav (* 14. 4. 1907 Uherský Brod, + 4. 7. 1978 Praha) – herec, režisér a divadelní
ředitel
TROJAN Václav (* 24. 4. 1907 Plzeň, + 5. 7. 1983 Praha) – skladatel a pedagog, – hudba pro
loutkové filmy J. Trnky: (Špalíček, Císařův slavík, Bajaja), Staré pověsti české), Osudy dobrého
vojáka Švejka, Sen noci svatojanské, hry: Srpnová neděle apod.
EISNER Pavel (* 16. 1. 1889 Praha, + 8. 7. 1958 tamtéž) – čs. něm. překladatel, literární kritik,
esejista - pojednání o češtině Chrám a tvrz (1946) a Čeština poklepem a poslechem
ALEŠ Mikoláš (* 18. 11. 1852 Mirotice u Písku, + 10. 7. 1913 Praha) - malíř a ilustrátor
JUNGMANN Josef (* 16. 7. 1773 Hudlice u Berouna, + 14. 11. 1847 Praha) – národní buditel,
jazykovědec, básník a překladatel
KROMBHOLC Jaroslav (* 30. 1. 1918 Praha, + 16. 7. 1983 tamtéž) - dirigent – Nár. divadlo,
SOČR
KLOS Elmar (* 26. 1. 1910 Praha, + 19. 7. 1993 tamtéž) – filmový režisér, scenárista a dramaturg
– Hudba z Marzu, Obchod na korze (Oscar)
KOHOUT Pavel (* 20. 7. 1928 Praha) – prozaik, dramatik, básník, scenár. a publicista
MODRÝ Bohumil (* 24. 9. 1916 Praha, + 21. 7. 1963 Praha) - hokejista - V roce 1947 a 1949 byl
členem mužstva mistrů světa - považován za nejlepšího brankáře v Evropě.
MÁNES Antonín (* 3. 11. 1784 Praha, + 23. 7. 1843 Praha) – malíř a kreslíř období romantismu
HOFFMEISTER Adolf (* 15. 8. 1902 Praha, + 24. 7. 1973 Říčky u Rychnova n. Kněžnou) –
výtvarný umělec, karikaturista, spisovatel, publicista
RESSEL Josef (* 30. 7. 1793 Chrudim, + 10. 10. 1857 Lublaň) - vynálezce lodního šroubu
DLOUHÝ Vladimír (* 31. 7. 1953 Praha) – ekonom a politik – ministr průmyslu a obchodu (1992
– 1997)

Výročí v srpnu
KMOCH František (* 1. 8. 1848 Zásmuky u Kolína, + 30. 4. 1912 Kolín) - skladatel a kapelník
BLANKA (Markéta) z VALOIS (* 1316 Francie, + 1. 8. 1348 Praha) – francouzská princezna a
česká královna, první manželka Karla IV.
NĚMEC František (* 9. 8. 1943 Sezimovo Ústí) – herec (Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat
tatínka do polepšovny), TV seriály (Muž na radnici, Nemocnice na kraji města).
KOMÁREK Vladimír (* 10. 8. 1928 Hořensko, okres Semily) – malíř, grafik a ilustrátor
KLEMENT Václav (* 16. 10. 1868 Velvary, + 10. 8. 1938 Mladá Boleslav) – podnikatel, spolu s V.
Laurinem založili v Mladé Boleslavi výrobu jízdních kol Slávia, pozdější automobilku Škoda
OLMEROVÁ Eva (* 21. 1. 1934 Praha, + 10. 8. 1993 tamtéž) – jazzová zpěvačka
PALACH Jan (* 11. 8. 1948 Všetaty, + 19. 1. 1969 Praha) – student, symbol odporu proti okupaci
z r. 1968
JANÁČEK Leoš (* 3. 7. 1854 Hukvaldy, + 12. 8. 1928 Ostrava) – skladatel a folklorista
ADAMÍRA Jiří (* 2. 4. 1921 Dobrovice, + 14. 8. 1993 Praha) – herec a pedagog seriály (Byl jednou
jeden dům, Hříšní lidé města pražského)
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DOBROVSKÝ Josef (* 17. 8. 1753 Ďarmoty, Maďarsko, + 6. 1. 1829 Brno) – vědec, filolog,
historik, zakladatel slavistiky, vychovatel v Chudenicích "modrý abbé"
VESELOVSKÝ Zdeněk (* 26. 8. 1928 Jaroměř) - zoolog, ředitel Zoologické zahrady v Praze-Tróji
(1959 – 1989) inicioval záchranu koně Przewalského
VÁŠÁRYOVÁ Magda (* 26. 8. 1948 Banská Štiavnica) - slovenská herečka (Markéta Lazarová,
Postřižiny) 1990 - 1992 velvyslankyně ČSFR v Rakousku
FRIČ Martin (Mac) (* 29. 3. 1902 Praha, + 26. 8. 1968 tamtéž) - filmový režisér, scenárista, herec
a pedagog (Hej rup, Katakomby, Cesta do hlubin študákovy duše, Prstýnek, Císařův pekař a Pekařův
císař)
TIGRID Pavel (* 27. 10. 1917 Praha, + 31. 8. 2003 Héricy u Paříže) - novinář a publicista, ministr
kultury
*
*
*
*
*

Památné stromy
Podobně jako je tomu v ostatních oblastech přírody, jsou i mezi památnými stromy některé,
které se něčím odlišují od ostatních. Jsou např. nejvyšší, nejstarší, nejsilnější ap. Mnohé
z nich jsou i v Plzeňském kraji.
V ČR je např. nejsilnější borovice lesní borovice u Lomu u Tachova (o -520 cm), rovněž
tak Javor pod Zelenou horou (o – 520 cm), Formutova jedle na Domažlicku (o – 387
cm), Pastýřova hruška u Únějovic na Domažlicku ( o – 435cm), Mochovské modříny na
okraji CHKO Šumava ( o – 410 a 398 cm), Broumovský jasan na Tachovsku (o – 673
cm).
Nejsilnější PS v kraji je Lípa u Zelených v Mokrosukách na Klatovsku (o – 835 cm).
Douglaska tisolistá v Americké zahradě na Chudenicku je nejstarší a nejmohutnější
douglaska v ČR a jednou z nejstarších v Evropě z r. 1842 (o – 554 cm, v – 35 m).
Nejvyšším stromem v kraji je Smrk pod Bukovou strání na Tachovsku (o – 444cm, v – 50
m) a zároveň patří mezi 10 nejmohutnějších stromů v ČR.
Tachovsko je v ČR významné alejemi. V osmi alejích je chráněno 1396 stromů,
nejpočetnější v kraji a čtvrtá v ČR je Knížecí alej v Tachově, kde roste 481 stromů.
Nejbohatší na památné stromy je Sušicko, dále je to na Šumavě okolí Žel. Rudy, Hojsovy
Stráže a Nýrska. Dále je to mezi Kdyní a Domažlicemi. V Českém lese pak okolí Pivoně a
na Tachovsku.
*

*

*

*

*

Vzpomínka
Je to již pět let, co nás překvapila zpráva o náhlém úmrtí
JUDr. Lubomíra Voleníka, presidenta NKÚ, velkého
příznivce a podporovatele HHS.
Ač stižen Bechtěrevovou nemocí, což je vážné revmatické,
velmi bolestivé onemocnění páteře, které projevuje se
postupným omezováním pohyblivosti (tuhnutím páteře),
dokázal vystudovat Právnickou fakultu UK. Byl členem
ekologických hnutí, v r. 1990 zvolen poslancem a v r. 1993
je jmenován presidentem NKÚ.
Je těžké vybrat z různých psaných i mluvených dokumentů
to, co by nejlépe vyjadřovalo vztah Lubomíra Voleníka k
hudbě a k Haydnovým hudebním slavnostem zvlášť. Tak
jen krátce:
„Mám rád tento krásný a pro mne osudový kraj kolem řeky
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Úhlavy, ale také hudbu a výtvarné umění a především lidi, kteří v tomto malebném
kousku Čech, odkud pocházejí moji rodiče, žijí. S údolím řeky Úhlavy a s hudbou Josepha
Haydna se potkávám celý svůj dosavadní život. Vzpomínám jak v mládí, když jsem
doprovázel tatínka na vycházkách k Vícovu, ukazoval mi směrem k Dolní Lukavici a
vypravoval o malíři Václavu Černém a především o tom, že tam žil a komponoval jeden z
největších hudebních skladatelů všech dob – Joseph Haydn.
Hudba a výtvarné umění dokáží k lidem mluvit i beze slov a to bez ohledu na státní hranice
i jazykové bariery. A byla to právě česká hudba s výtvarným uměním, co po staletí
udržovalo aktivní kontakt českých zemí s ostatní Evropou. České a evropské hudební
podvědomí neovlivňovali pouze Haydnové a Bachové, nýbrž také Harantové z Polžic a
Bedružic, Rybové i Myslivečkové, Koželuhové, Rejchové, Stamicové a mnoho dalších, kteří
šířili v Evropě slávu českého umění.
Snad proto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří před lety obnovili polozapomenuté
hudební tradice plzeňského kraje a především těm z vás, kdo pochopíte skutečný rozměr a
nadčasovost Haydnových hudebních slavností a kdo se do budoucna zasadíte o to, aby se
staly trvalou součástí kulturního života plzeňského regionu
Od prvního okamžiku mne okouzlila jak sama idea tohoto mimořádného kulturního počinu,
tak i entuziasmus všech těch známých a neznámých lidí, kteří se na jeho realizaci podílejí. A
tak jsem tomuto svátku staré hudby zůstal věrný – stejně jako údolí řeky Úhlavy, kam se
mnou jezdí nejen moji dva synové, ale i mí dva vnuci“.
Lubomír Voleník, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a pravidelný účastník
Haydnových hudebních slavností se již do údolí Úhlavy nevrátí.
„Kulhavý poutník", jak sám sebe nazval, člověk ryzího srdce, vzor skromnosti, sebeovládání a obětavosti, který se dokázal postavit zákeřné chorobě, plnohodnotně žít a pracovat
tak, že úřad jím řízený získal všeobecný respekt a uznání, zemřel náhle na služební cestě v
Dánsku 5. června, ve věku třiapadesáti let.
J. Netrval

Společenská kronika
Jubilea červenec - srpen 2008
V červenci oslaví významná životní výročí tito občané

Cibulková Anna
Kořanová Růžena
Průchová Anna
Jindra Václav
Turek František

Dolní Lukavice 36
Dolní Lukavice 118
Dolní Lukavice 95
Dolní Lukavice 168
Dolní Lukavice 107

70 let
60 let
95 let
60 let
81 let

V srpnu je oslaví tito občané
Herejková Anna
Hrubý Václav

Dolní Lukavice 59
Lišice 78

81 let
82 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu
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Jiná vzpomínka
Je tomu již dlouhých 60 let, co jsme se takhle postavili před školu v D. Lukavici ke
společnému fotografování. V červnu r. 1948 jsme tady dokončili školní docházku. Protože
jsme od 6. ročníku pokračovali podle místa bydliště v jiných školách (Přeštice, Štěnovice,
Chlumčany), již jsme se takhle pohromadě nikdy nesetkali.
Později, v dospělosti, jsme se rozprchli do ještě vzdálenějších končin, někteří nás již
opustili navždy, a tak zůstávají jen vzpomínky na krásné chvíle strávené v dolnolukavické
škole.
J. Netrval

Na fotografii zleva
Vyučující: P. František Vrba, tř. uč. Květa Jindrová, řídící uč. Václav Hřebec
U tabulky: Hrubý Vlastimil + Sn., Hajžman Tomáš, Kr.
1. řada (sedící)
2. řada
Červená Milada
Šloufová Jarosl.
Vorlová Jarosl.
Ryplová Marie
Duchková Mar. +
Hrubá Anna
Loudová Eliška
Čechurová Libuše
Fremrová Marta

D. Luk.
D. Luk.
H. Luk
Kras.
Hrad.
H. Luk.
H. Luk.
D. Luk.
D. Luk.

Březina Petr
+
Voráček Petr
+
Milota Josef
Michalová Jarm.
Hrubá Jana
Šlajsová Anna
Herejková Milena
Pitterová Marie
+
Valentová Marie +
Karnolt Ladislav
Netrval Josef
Diviš Jindřich

H. Luk.
H. Luk.
H. Luk.
Liš.
Liš.
D. Luk.
Hrad.
H. Luk.
Snop.
D. Luk.
D. Luk.
Snop.

3. řada
Polívka Laď.
Černý Karel
Hraběta Zd.
Voráček Jiří
Hes Josef
Křížek Frant.
Karas Josef
Ládr František
Milota Václav
Mašek Josef

+
+
+
+

Liš.
Snop.
D. Luk.
H. Luk.
Liš.
D. Luk.
H. Luk.
H. Luk.
H. Luk.
Snop.
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