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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás touto cestou pozdravit a
informovat Vás aktuálně o dění v obci.
OBJÍŽĎKA
S koncem letošních prázdnin skončí objížďka
pro nákladní vozidla, která rozhodnutím Krajského úřadu vedla přes D. Lukavici po dobu
opravy silnice I/27 v Přešticích. Přestože s tímto
řešením obec nesouhlasila a odvolala se proti
objížďce až k min. dopravy, nic to nezměnilo.
Zamítavé stanovisko min. dopravy bylo obci
doručeno až 19.8., v plném znění je zveřejněno
na úřední desce OÚ v DL a na webových stránkách obce.
Neradujte se však předčasně. Zhotovitel stavby
mostního objektu u Přeštic, firma AZ Sanace
a.s. požádala krajský úřad o povolení uzavírky
silnice I/27 mezi Přešticemi a křižovatkou na
Dnešice. Objízdná trasa pro tranzitní dopravu
ve směru na Plzeň je vedena opět přes D. Lukavici po silici III/18027 a III/18030 zpět na silnici 1/27. Po zkušenostech s předchozí objížďkou
Vás upozorňujeme, že obec nemá v tomto jednání žádné pravomoci. Veškeré Vaše stížnosti a
připomínky tedy směrujte přímo Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, odbor dopravy, Škroupova 18, 306 28 Plzeň, event. k žadateli o objížďku: AZ Sanace a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí
n./Labem. Jak jste si jistě všimli, řada řidičů již
i bez stanovené objížďky volí raději trasu přes
naši obec v obou směrech, aby se tak vyhnuli
čekání v koloně u Přeštic nebo H. Lukavice. Pro
zajištění dozoru nad silničním provozem
v ranních hodinách nám přislíbila Policie ČR
hlídkování v blízkosti křižovatky u mateřské

ROČNÍK XVII

10. – 19. 9. 2009
HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
ČTVRTEK, 10. 9.
21.00 hod. VÍCOV, kostel sv. Ambrože
Vladimír Richter, Jan Tuláček
PÁTEK, 11. 9.
17.00 hod. DOLNÍ LUKAVICE, kostel
sv. Petra a Pavla
Orchestr Konzervatoře Plzeň – dirigent Jiří Štrunc,
sólo housle – Marek Pavelec, trubka-Jan Vitinger
21.00 hod. D. LUKAVICE – zámek, kaple
Maria Theresia Ensemble (SK-HU-PL)
SOBOTA, 12. 9.
10.30 hod. NEBÍLOVY, zámek
Camesina Quartet (D)
18.00 hod. SPÁLENÉ POŘÍČÍ, zámek
Temperament 430
NEDĚLE, 13. 9.
10.30 hod. PŘÍCHOVICE, zámek
Irena Troupová, Lukáš Vendl
18.00 hod. PŘEŠTICE, kostel Nanebevzetí P. M.
Musica Aeterna (SK)
PONDĚLÍ, 14.9
18.00 hod. BLOVICE – ZÁMEK HRADIŠTĚ
Esterházy Ensemble (A)
ÚTERÝ, 15. 9.
18.00 hod. NEZDICE, kostel sv. Prokopa
Capella Apollinis
STŘEDA, 16. 9.
18.00 hod. DOBŘANY, kostel sv. Mikuláše
Collegium Marianum
ČTVRTEK, 17. 9.
18.00 hod. STARÝ PLZENEC – kostel sv. Jana
Křtitele
Jiří Krejčí, Luigi Magistrelli (I), Petr Hejný
PÁTEK, 18. 9.
18.00 hod. CHOTĚŠOV, klášter
Hipocondria
SOBOTA, 19 9.
14.00 hod. ŘENČE, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Markéta Cukrová, Marek Špelina, Petra Matějová
18.00 hod. LUŽANY, zámek, kaple
Catherine Mackintosh, Geoffrey Govier /GB/

školy v pracovních dnech od 7 do 8 hodin, v poledních hodinách namátkově.
Investorem stavby je přislíbeno zprůjezdnění stavby mostu v obou směrech a tedy ukončení objížďky od poloviny října.
ZÁMĚR OPRAV A VÝSTAVBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKU V D. LUKAVICI
Zastupitelstvo obce se usneslo usilovat o
rekonstrukci komunikací v DL. Jedná se o
trasu od začátku obce ve směru od Přeštic
po konec obce DL ve směru na Lišice a H.
Lukavici. I když se jedná o silnice
v majetku Plzeňského kraje, obec na své
náklady hradí projekt k územnímu řízení,
aby mohla usilovat o investici u zastupitelstva kraje a současně o dotaci na výstavbu
chodníků. Projektová dokumentace totiž
zahrnuje nejen položení nového asfaltového koberce. Naší snahou je, aby kolem komunikací byly uloženy obrubníky, za kterými bude následovat výstavba chodníků a
vjezdů z dlažby. Součástí projektu bude i
zřízení maximálního množství parkovacích

míst, plochy pro veřejnou zeleň v blízkosti
komunikací, místa pro přecházení a chodník ke hřbitovu. Svody dešťové vody
z rodinných domů si budou jejich majitelé
muset zaústit do dešťové kanalizace, pokud
to tak již nemají. V ulici od školy na konec
obce, kde dosud dešťová kanalizace není,
bude uložena.
Ne všechna naše přání mohou být akceptována, při tvorbě projektu úzce spolupracujeme se správou silnic, která zastupuje
majitele komunikací, i dalšími dotčenými
orgány. Předpokládaná investice pouze do
silnic se odhaduje na 25 mil. Kč, ostatní
části projektu zatím nejsou naceněné.

OPRAVY SOCH
Projekt záchrany a obnovy prvků drobné venkovské architektury obcí Dolnolukavicka je
v plném proudu, některé sochy již
budou v průběhu září dopraveny
zpět na svá původní místa.
Socha sv. Jana Nepomuckého
z Krasavec bude po zakonzervování umístěna do kapličky a nahradí
ji replika. Zcela nový bude také
podstavec s křížem v Lišicích ve
svahu směrem na Předenice, rovněž světecký sloup s reliéfní postavou sv. Pavla mezi DL a HL bude
téměř nový. V poli jsme zachránili
jen několik fragmentů ze soklu.
K výrobě repliky poslouží světecký sloup s reliéfní postavou sv.
Petra, umístěný na okraji DL na Pajzovně. Ten také čeká na zaslouženou rekonstrukci,
pokud získáme další dotaci, bude to do konce letošního roku. V říjnu budou provedeny
parkové úpravy v okolí opravených památek a nasvícení některých z nich. Mimo sv. Petra
je jedná o 9 památek:
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k.ú. Dolní Lukavice:
– boží muka (sloup u kostela)
– žulový válcový sloup na vrcholu
s křížkem ( u křižovatky na Dnešice)
– masivní podstavec s kamenným křížem
(U sv. Vojtěcha , u sil. I/27)
– pilíř s reliéfní postavou sv. Pavla (u H.
Lukavice)

k.ú. Lišice
– pilíř a kovový kříž s Ježíšem ( na konci
návsi u Trhlíků)
– podstavec s křížkem (vedle domu p. Macháčka)
– socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci s paměť. deskou (u řeky)

k.ú. Krasavce
– socha sv. Jana Nepomuckého LP 1867 na podstavci se 2 schody
– pomníček , na vrcholu kovový křížek s Ježíšem
Věříme, že dokončením této akce dojde k zlepšení vzhledu obcí. V blízkosti některých
památek budou instalovány lavičky a vzniknou zde pěkná odpočinková místa. Doufáme,
že se v každé obci najde někdo, kdo bude o nově upravená místa pečovat. Příkladem může být péče rodiny Trhlíků, díky nimž se památka u jejich domu v Lišicích zachovala
v dobrém stavu a i její okolí přispívá k pěknému vzhledu obce.
ULOŽENÍ DOKUMENTŮ DO NOVÉ VĚŽIČKY KOSTELA
V loňském roce započatá oprava krovu
a střechy kostela sv. Petra a Pavla v D. Lukavici pokračuje i letos za finanční podpory obce. Zcela nová je sanktusová věžička. Původní
tvar byl poněkud upraven tak, aby se podobala
hlavní věži.
V pondělí 27.7.2009 ve 12 hodin byl naplněn
tubus dokumenty o dění v obci, náhledně uložen v nově opravené sanktusové věžičce kostela Sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici.
Do tubusu bylo vloženo: současná platidla
(pouze kovové mince), pohledy obce, dokumentace prováděných oprav na kostelu, zprávy z dění v obci
(časopis Hlasatel), jako BONUS USB flashdisk o kapacitě 2GB
dat. Návod, co to je USB disk byl přiložen. Doufáme, že uložená data přežijí pro další generace. Je pravděpodobné, že v době
otevření tubusu půjde přehrát USB disk pouze na exponátech
výpočetní techniky v Domu historie Přešticka. Disk nese historické i současné fotografie, archivované webové stránky obce,
video o Dolnolukavicku, zápisy a usnesení ze zastupitelstva
obce, archiv časopisu Hlasatel od roku 2006 do posledního čísla. Není vyloučeno, že data budou vlivem blesků smazána, nebo
v době nálezu nebude možnost toto médium na čem přečíst. Je
to prostě jen pokus předat potomkům o obci co nejvíce informací. Sám dobře vím, jak se těžko shání.
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VESNICE ROKU

7. srpna byly ve Zvíkovci na Rokycansku vyhlášeny výsledky soutěže „Vesnice roku Plzeňského kraje 2009“. Zvíkovec byl zároveň
letošním vítězem a postupuje do celostátního
kola.
„Cenu hejtmanky“ a 40.000,- Kč získala obec
Horní Bělá. Naše obec obdržela „Cenu Rady
Plzeňského kraje“ (neoficielně 3. místo) a
30.000,- Kč do obecní pokladny.
Děkujeme všem občanům i spolkům, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli k prezentaci
naší obce.
Do 15. ročníku soutěže Vesnice
roku 2009 se za Plzeňský kraj přihlásilo 19 obcí (z toho jedno město,
dva městyse a 16 obcí). Hodnocení
prováděla krajská devítičlenná komise v období od 28. května do 8.
června 2009. Do celostátního kola
postupuje 13 vítězných obcí jednotlivých krajských kol soutěže a budou tak soutěžit o titul Vesnice
roku 2009. Celostátní kolo se uskuteční v termínu od 31. srpna do 6.
září 2009.
Přeji Vám krásný zbytek léta !

Vítězslav Opálko, starosta obce

INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
DALŠÍ ČÁST TECHNICKÉ ZPRÁVY K PROJEKTU VODOVODU

Čerpací stanice: Stroje jsou počítány rovněž tak, aby v noční době byly sto
potřebné množství načerpat. Výkon pump je stanoven na 300 1 za 1 minutu t.j.
za 1 hodinu 18m3. Tímto výkonem sníží se používání strojů a jejich životnost
se značně prodlouží. Rovněž je počítáno s jednou úplnou soupravou jako reserva. Aby mohly stroje o tomto výkonu vodu dodati, aniž by voda v studní se
kalila, je zapotřebí, aby sběrná studně měla patřičný obsah, aby voda z pramenů volně přitékala a nebyla odsávaná aby pumpy nebyly schopny tedy hladinu
vody ve studni rozmíchati, proto sběrná studně má míti obsah asi 75m3. Tím
zajistí se klidné čerpání a v případě požáru /čerpá se i ve dne/není možné, aby
požární hydranty zůstaly bez vody.
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Prakticky ať kopeme nebo vrtáme kdekoliv, vždy přijdeme na prameny jen se
ovšem jedná o to v jaké hloubce. Proto jsem se jistil a udělal sběrnou studni na
hloubku 6m a ve dně vrt o hloubce 20m, což je celková hloubka 26m, která
bude jistě postačující vzhledem k hloubkám okolních studní. Proto je nutno
vždy před započetím stavby vodovodu, studna nebo vrt byly aspoň rok provedeny dříve, aby hladina vody mohla se kontrolovati. Je dobře takovou studni
velkým strojem vyčerpati na dno a pak změřiti vydatnost pramenů, za jak
dlouho se sběrná studně opět naplní. V té době nechá se provésti úřední rozbor a složení vody.
Stav vody ve vodojemu je kontrolován při čerpání v čerpací stanici "barevnými světly, kterýžto ukazovatel je jednoduchý, levný a úplně spolehlivý. Vodojem s vodovodní sítí je spojen tak, aby v případě čistění nebo opravy mohl býti
vodojem odpojen a voda čerpána přímo do sítě. U vodojemu je namontován
hlavní vodoměr, který měří celkovou spotřebu vody do obce dodanou. Jím nechá se také kontrolovati případná ztráta vody /prasklé potrubí a voda nepřijde
na povrch/. Vodojem a čerpací stanici nutno chrániti hromosvody.

SDH Dolní Lukavice
si Vás dovoluje pozvat na
5. ročník soutěže mužů
v požárním sportu
(přijedou i ženy)
„O putovní pohár
starosty obce“
která proběhne v sobotu 5.
září 2009 od 14 hod.
dle pravidel požárního sportu
v Dolní Lukavici na fotbalovém
hřišti.
Hlavní cena v hodnotě 2 000,-Kč + putovní pohár
starosty obce.
Na Vaši účast se těší pořadatelé a starosta obce
Vítězslav Opálko
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MEZI SVĚTY /BETWEEN WORLDS
MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM NA ZÁMKU V DOLNÍ
LUKAVICI
se uskutečnilo 21. – 30. srpna 2009
V rámci mezinárodního malířského sympozia se
uskutečnila ve spolupráci s partnerem sympozia
HARLEY-DAVIDSON PLZEŇ prezentace a expozice strojů této legendární značky.
Na ukončení sympozia za přítomnosti všech zúčastněných umělců zorganizovala SOKOLOVNA
v Dolní Lukavici velkou grilovací party dne 29. 8.
2009 v zámeckém parku.

Výstava obrazů vytvořených během sympozia
proběhla dne 30. 8. od 18 hodin v zámecké kapli
na zámku v Dolní Lukavici.
Výstava pokračuje po slavnostním zahájení výstavy 31. 8. 2009 v 18 hodin ve výstavních prostorách AMERICAN CENTER v Plzni, Dominikánská ulice do 31.10. 2009

Usnesení č. 12
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 18. června 2009 ve Snopoušovech

Zastupitelstvo obce:
1) volí
a) členy návrhové komise Miroslava Rotenborna a Michala Komorouse
b ověřovatele zápisu Jaroslava Hrubého a Zdeňka Luňáka

2) schvaluje:
a) návrh programu schůze
b) smlouvy o dílo:
- s MD Planning na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně
inž. činnosti k zajištění územního rozhodnutí na akci „DL – komunikace a chodníky
v ceně 65.000,-Kč
- s Plzeňským projektovým a architektonickým ateliérem s.r.o. na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí na akci „Modernizace ČOV v D. Lukavici“ v částce123.760,- Kč + DPH
- s MgA. Václav Štochl, akademický sochař a restaurátor, sídlo:
Družstevní 33, 330 11, Třemošná na „ Provedení záchrany a obnovy prvků drobné
venkovské architektury obcí Dolnolukavicka “ v ceně 669.151 Kč vč. DPH
- s f. Silnice Chmelíř s.r.o., na opravu části místní komunikace mezi
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Krasavcemi a Snopoušovy o ploše 1236 m2 za cenu 390 000,- Kč vč. DPH + další
dílčí opravy MK ve správním území obce DL dle rozhodnutí starosty,
- s f. Miroslav Štáhl, Horní Lukavice, na generální opravu střechy na
budově OÚ v D. Lukavici v ceně 513 498,- vč. DPH Kč, oprava krovu a zateplení
stropu na přístavbě OÚ v ceně 22.000,- Kč,
- s f. Josef Jílek, Chlumčany, na opravu fasády a obnovu nátěru budovy OÚ v ceně
20.000,-Kč,
c) Darovací smlouvy:
- s Vlastou Brabcovou, Rokycany – daruje obci podíl 1/22 z p.č. 74/18 v k.ú. Snopoušovy
- s Římskokatolickou církvi – farnosti Merklín na částku 37.500,- Kč, kterou obec
DL daruje na opravu střechy kostela v Dolní Lukavici v r. 2009
d) Smlouvy na věcná břemena:
- ve prospěch ČEZ pro vedení zařízení distribuční soustavy el. energie na poz. p.č.
350/1 v k.ú. Snopoušovy a p.č. 799 v k.ú. Krasavce
- ve prospěch VPÚ DECO pro zřízení parkoviště, část pozemku p.č 760/6 o výměře 102m2, finanční úhrada straně povinné ve výši 5 000Kč
e) Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů na žáky, plnící zákl. školní docházku
v ZŠ Přeštice a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření spol. škol. obvodu
f) odstoupení od smlouvy s městem Přeštice o poskytování služeb Egon centra pro
přípravu projektu Czech POINT obcím, za účelem podání žádosti o dotaci na
vybavení OÚ pracovištěm Czech POINT. Tuto službu pro obec zajistí dodavatel
vybavení Galileo Corporation s.r.o., která bude zároveň dodavatel vybavení pracoviště Czech POINT.
g) Dodatek č. 4 nájemní smlouvy, Otto BALAŠKO, trvale bytem Dolní Lukavici čp.
142, 334 01 Přeštice
h) žádost Obce Chlumčany o umístění vodotěsné kanalizace na odvod odpadních
vod z ČOV Hradčany na pozemcích p.č. 1957, 1958, 1959 v k.ú. Lišice
ch) finanční příspěvek TJ Sokol DL na činnost družstva minižáků a mužů ve výši
15 000Kč poté, co bude předložena zpráva revizní komise, složení výboru a zpráva o činnosti
i) finanční příspěvek MŠ na koupi nových hraček ve výši 50 000Kč
j) žádost Městu Přeštice na splátkový kalendář na neinvestiční výdaje za žáky z naší
obce za rok 2008 – doplatek 102.311,- Kč ve výši 10.000,- Kč/měsíc.
k) záměr: pronajmout nemovitý majetek obce:
- pozemek p.č. 20/7 o výměře 220m2 v k.ú. D. Lukavice
- pozemek p.č. 1931 o výměře 3442m2 v kú Lišice
- pozemek p.č. 1921 o výměře 3335m2 v kú Lišice
- pozemek p.č. 1920 o výměře 10 234m2 v kú Lišice
l) prodat nemovitý majetek obce - pozemek p.č. 761/3 v k.ú. Dolní Lukavice
m) směnit nemovitý majetek obce - + část pozemku p.č. 350/1 v k.ú. Snopoušovy
n) žádost obce o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Plzeňského kraje.
o) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet Obce Dolní Lukavice za rok 2008 –
bez výhrad
q) změnu rozpočtu č. 1/2009, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení
x) záměr založit obecně prospěšnou společnost „Haydnovo Lukavicko“
y) symboly obce Dolní Lukavice – znak a vlajku
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z) uzavřít smlouvu o dílo na restaurování světeckého sloupu s reliéfní postavou sv. Petra (boží muka v k.ú. Dolní Lukavice na pozemku p.č.641/1) s MgA. Václavem
Štochlem ; cena za dílo bude 272.766,- Kč, obec uhradí z vlastního rozpočtu 10%
z této částky, 90% bude uhrazeno z dotace, o kterou obec požádá.
3) bere na vědomí
a) zprávu o kontrole plnění usnesení
b) zprávu starosty z mezidobí konání veřejných zasedání
c) zprávu o činnosti finančního výboru
d) zprávu o činnosti kontrolního výboru
e) žádost SDH Lišice o opravu střechy, stropů, výměnu osvětlení a postavení komína
ve zbrojnice, žádost se bude projednávat poté, co proběhne místní šetření st. kom.
f) zprávu o kontrole hospodaření v obecních lesích
g) studii odkanalizování Lišic
h) zprávu auditora o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2008
i) stanovisko Obce Horní Lukavice ohledně napojení na ČOV v Dolní Lukavici
j) příspěvky projevené v diskusi
4) zamítá
a) žádost firmy Comfort a.s o umístění solárních panelů na p.p.č. 1938 v kú Lišice
5) ukládá
a) stavební komisi provést místní šetření ve zbrojnici SDH Lišice a předložit zprávu
z tohoto šetření s návrhem oprav tohoto objektu

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
…………Základní škola zahajuje nový školní rok!
O prázdninách se dočkaly dveře ve škole nového nátěru a veselejší barvy.
A co se za nimi chystá nového?
V novém školním roce 2009/2010 očekáváme 45 žáků:
1. ročník: 8 žáků
4. ročník: 8 žáků
2. ročník: 7 žáků
5. ročník: 13 žáků.
3. ročník: 9 žáků
Pedagogickou činnost na naší škole ukončil Ing. J. Cvrček, jeho úvazek přebírá Mgr.
J. Votrubová.
Vyučující ve třídách:
1. roč: Mgr. I. Kvíderová
3. a 4. roč.: Mgr. H. Skálová
2. a 5. roč.: Mgr. R. Šperlová
Školní družina: Mgr. J. Votrubová.
Pro mimoškolní činnost dětí připravujeme tradiční i nové zájmové kroužky, chceme
pokračovat v soutěži ve sběru použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, budeme sbírat pomerančovou kůru, pro myslivce žaludy a kaštany. K osvědčeným akcím pro rodiče a děti připravujeme i akce nové. O nich vás budeme informovat průběžně.
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Ve školce je zase veseleji
S nástupem prázdnin začalo ve školce malé budování. Prostory 1.třídy byly rozšířeny o bývalou izolaci, obě třídy dostaly nový kabát v podobě malby
a v posledním týdnu prázdnin nám byly dodány i nové dětské záchody. Za
opravy v MŠ děkujeme zastupitelům obce, kteří měli pochopení pro nutnost
oprav v MŠ. Všechny nově dodané věci budou sloužit i po plánované rekonstrukci. Další poděkování zastupitelstvu směřuje za uvolnění peněz na nákup
nových hraček a za skříňky do šaten, které jsme obdrželi koncem minulého
roku.
Nově vymalované třídy jsme se snažili co nejvíce zútulnit. V posledním
týdnu prázdnin jsme vyráběli výzdobu, přestavovali nábytek a snažili se vytvořit dětem co nejpříjemnější prostředí. V letošním školním roce máme
zcela naplněnou kapacitu školky, tj. 54 dětí. Kromě běžné činnosti nabízíme
dětem výuku angličtiny, pískání na flétnu, výtvarný a pěvecký kroužek. Na
podzim plánujeme návštěvy solné jeskyně, na jaře plavecký výcvik. K tomu
přidáme divadla, kina, výlety, společné akce s rodiči. Prostě v letošním školním roce se bude moci vyřádit každý, kdo má chuť něco dělat. A hned
v počátku trošku usnadníme příchod nejmenším nováčkům, kteří se do školky přijdou podívat již 31.8. a v doprovodu rodičů budou objevovat školičku.
Přejeme dětem spokojený nástup do školky.
Za zaměstnance MŠ Petra Hadačová
KULTURNÍ INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
OHLÉDNUTÍ

Výstava květin v Čimelicích
V sobotu 22. srpna občané Dolnolukavicka po dvou letech opět navštívili
výstavu květin a zahradních doplňků v Čimelicích. Kulturní komise tentokrát
vypravila dva autobusy, takový byl zájem o tento zájezd. Bohužel letos nám
nevyšlo počasí – pršelo téměř celý den. I přesto se výstava líbila – nádherná
aranžmá květin, ovoce a zeleniny, vazby suchých květin, stromky, zahradní
keramika, proutěné nádoby a další zahradní doplňky, …
Putování za pohádkovými bytostmi
Ve Snopoušovech se v sobotu 29. 8. 2009 uskutečnilo již 6. Putování za pohádkovými bytostmi. Počasí akci přálo a tak na trať vyrazilo celkem 158 ratolestí. Start byl na návsi v čekárně, kde beruška s vílou vydávaly dětem pohádkovou průvodku a pak už hurá na cestu.
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Celkem bylo připraveno 11 stanovišť, kde děti plnily drobné úkoly.
Po jejich
splnění
obdržely
sladké
odměny a
razítko do
průvodky.
Na
děti
čekali vodník Dušička, Pat a Mat, Karkulka
s vlkem, Hejkal, čerti, 3 sudičky, Sněhurka
s trpaslíky, Křemílek a Vochomůrka, Krteček a za-

hradník, čarodějové, loupežník Sarka Farka. V cíli
na děti čekala bába Maggi
a dědek Bujon, od nichž
děti dostali buřta a limonádu. Pak ještě probíhaly
různé soutěže a čekání na
příjezd všech pohádkových bytostí. Následovalo
hromadné focení. Putování se všem velmi líbilo a
pro všechny to bylo krásné ukončení prázdnin.
ZÁJEZD ZA HISTORIÍ

Kulturní komise pořádá zájezd na zámek Chyše a do kláštera Plasy, který se
uskuteční v sobotu 3. října 2009.
Vstupné viz. níže + příspěvek na dopravu (dospělí 80Kč, děti 50Kč).
Zájemci se mohou závazně přihlásit do
20. září u pí Kaslové na tel. č. 725 042
531 nebo na Obecním úřadě v Dolní
Lukavici na tel.č. 377 982 396.
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Program:
Klášter Plasy
prohlídkový okruh zavede návštěvníky do obytné budovy mnichů, která pochází z dob vrcholného baroka, do kapitulní síně, kaple sv. Bernarda a navštívíme nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody. Dále uvidíme knihovní sál, pracovnu opata,
čítárnu a zimní jídelnu.
Doba prohlídky 55 minut
Zámek Chyše
návštěvní okruh zahrnuje stylové zámecké interiéry, zámecké sklepení, středověkou baštu, barokní
studnu a expozici věnovanou osobnosti Karla
Čapka.
Doba prohlídky: 45 minut.
Poobědvat a ochutnat výborné pivečko lze
v zámecké restauraci

Vstupné:
Klášter Plasy
- 40,-Kč: děti do 15 let, studenti (po předl. průkazu), senioři, držitelé průk. ZTP
- 60,-Kč: dospělí

Zámek Chyše
- 30,-Kč: děti do 15 let
- 40,-Kč: studenti (po předl. průkazu), senioři, držitelé průkazu ZTP
- 50,-Kč: dospělí

Pro uplatnění slevy, je nutné, aby si občané s sebou vzali průkaz ZTP,
ZTP/P, studentský průkaz. Slevu také oznamte při přihlašování se na zájezd.
Zájezd se uskuteční jen v případě, že se do 20. září přihlásí dostatečný počet
zájemců.
Odjezd autobusu z jednotlivých obcí bude upřesněn později.
ZÁJEZD DO DIVADLA

Kulturní komise připravuje zájezd do Komorního divadla v Plzni. Vybrali
jsem novou hru autora Antonína Procházky „Ve státním zájmu“. Doufáme, že i tentokrát budou divadlamilovní občané s výběrem spokojeni. Bližší
informace o zájezdu (datum, čas odjezdu) budou zveřejněny později.
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PŘEDVÁNOČNÍ DĚTSKÁ VÝSTAVA
Na 28. listopadu připravuje kulturní komise obce slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Dolní Lukavici, kde se také představí dětský hudební soubor Lukaváček. Při této
příležitosti bychom rádi představili umění našich dětí v rozličných oborech lidské činnosti (např. keramika, paličkování, pletení, fotografování, sport, hudba aj.).
Jak celou akci pojmeme, bude záležet na tom, kolik dětí se bude na této výstavě podílet
a čím se budou prezentovat.
Víte-li o dětech, které by mohly být zastoupeny na této výstavě, prosím, ozvěte se
na tel. č. 725 042 531 nebo e-mail: jkaslova@volny.cz nejpozději do konce října.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Sobotní odpoledne 17. října bude patřit našim nejmenším. V klubovně
v Dolní Lukavici kulturní komise obce společně s místostarostkou uvítá nové
občánky.
ZAJÍMAVOSTI

Znám křišťálovou studánku, kde… II.
V loňském roce byl zveřejněn v Hlasateli článek o studánce nad hájovnou u Snopoušov.
Letos jsme nechali tuto studánku zaregistrovat na www.estudanky.cz . Letos na podzim
chceme tuto studánku, za pomoci místních občanů, vyčistit a opravit zastřešení. Necháme udělat rozbor vody a zhotovit info tabuli.
Informace připravili: Jindřiška Kaslová, Michal Komorous, foto: Zdeněk Luňák

Společenská kronika

Jubilea

září, říjen 2009

V měsíci září oslaví významná životní výročí tito občané
Cibulka František
Šerý Jiří
Vokáčová Karolina
Purkarová Růžena
Vlček Miloslav

Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice

75 let
50 let
82 let
86 let
60 let

V měsíci říjnu oslaví významná životní výročí tito občané
Tolarová Hana
Tureček František
Ing. Hrubý Zdeněk
Polák Jan

Dolní Lukavice
Lišice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice

70 let
86 let
70 let
50 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
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Nejstarší občanka obce oslavila narozeniny
V neděli 26.7. 2009 oslavila paní Anna
Průchová z Dolní Lukavice čp. 95 v plné
duševní i fyzické svěžesti 96. narozeniny.
V tento den na sv. Annu slaví zároveň i
svátek. Starosta obce Vítězslav Opálko ji
popřál za celou obec pevné zdraví a stále
svěží mysl. Kromě kytice a knihy ji přinesl kopii farního věstníku z r. 1938, ve kterém je zveřejněn její sňatek. Ten uzavřela
s panem Janem Průchou v kostele sv. Petra a Pavla v D. Lukavici 18.12.1937.
Spolu měli od r. 1937 v obci pekařství.
Blahopřejeme!
Aktuální přehled složení obyvatelstva obce podle stáří
do 6
M

D. Lukavice
Lišice
Snopoušovy
Krasavce

Celkem

Ž

7 - 18
M

Ž

19 -30
M

Ž

31 - 60
M

Ž

61 - 70

71- 80

81- 90 91- 100

M

M

M

Ž

Ž

Ž

11 24 41 35 46 43 120 105 19 33 16 22 8 13
8 2 10 5 10 8 40 33 15 9 4 5 4 8
4 3 5 6 4 6 20 20 3 6 3 4 0 0
1 3 4 6 3 6 17 15 4 4 3 1 2 0
24 32 60 52 63 63 197 173 41 52 26 32 14 21

Vzpomínka na paní Panuškovou
Ve věku 103,5 let zemřela 3. července 2009 paní Anna Panušková. Byla rodačkou ze Seče.
V naší obci žila v domku u rybníka, čp.64 s
manželem Jaroslavem Panuškou v bezdětném
manželství. Na podzim r. 1999 se pro vysoký
věk přestěhovala do domova důchodců
v Žinkovech. Při našich návštěvách měla vždy
výbornou paměť a svěží mysl. Byla dobře a čistě upravená, sama chodila i na procházky do
parku u žinkovského rybníka. Ráda na Lukavici
vzpomínala a vždy nechávala její občany
pozdravovat. Věnujte jí proto tichou vzpomínku.
starosta obce
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M

Ž

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

Na závěr společenské rubriky ještě jeden přehled
V období od dubna do srpna 2009 se do naší obce přistěhovali tito občané:

Jméno a příjmení
Švarc Josef
Brada Jan
Čejková Eva
Diviš Martin
Nová Adéla
Nová Zuzana
Nová Veronika
Nový Jan
Podlipský Lukáš
Frey Dominik
Frey Patrik
Frey Jakub
Frey Marek
Freyová Monika
Šatra František
Šatrová Hana
Kubátová Zuzana
Černý Karel

Odkud
z Plzně
Z Plzně
z Plzně
z Plzně
z Plzně
z Plzně
z Plzně
z Plzně
z Vejprnic
z Chlumčan
z Chlumčan
z Chlumčan
z Chlumčan
z Chlumčan
z Přeštic
z Přeštice
z Plzně
z Plzně

Nový trvalý pobyt
Snopoušovy
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Snopoušovy
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Snopoušovy

Vítáme je v naší obci a přejeme, aby se jim zde dobře žilo!

starosta

NĚKTERÁ VÝROČÍ ZÁŘÍ – ŘÍJEN

FIALOVÁ Květa (* 1. 9. 1929 Velké Dravce, Slovensko) - česká herečka
NÁPRSTEK Vojtěch (* 17. 4. 1826 Praha, + 2. 9. 1894 tamtéž) - český vlastenec a
mecenáš
ZÁBRANA Jan (* 4. 6. 1931 Herálec na Vysočině, + 3. 9. 1984 Praha) - český
překladatel, básník a autor deníkových záznamů
PODVALOVÁ Marie (* 5. 9. 1909 Čakovice, + 16. 5. 1992 Praha) - česká pěvkyně-sopranistka
BAAROVÁ Lída (* 7. 9. 1914 Praha, + 27. 10. 2000 Salzburg (?)) - česká filmová
herečka
SVĚTLÁ Karolina (* 24. 2. 1830 Praha, + 7. 9. 1899 tamtéž) - česká spisovatelka
ŠIK Ota (* 11. 9. 1919 Plzeň) - český národohospodář a politik
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KLICPERA Václav Kliment (* 23. 11. 1792 Chlumec nad Cidlinou, + 15. 9. 1859
Praha) - český dramatik
SVOBODA Ludvík (* 25. 11. 1895 Hroznatín, + 20. 9. 1979 Praha) - československý generál a politik
ČEPEK Petr (* 16. 9. 1940 Praha, + 20. 9. 1994 Vrchlabí) - český herec
JIROUS Ivan Martin (* 23. 9. 1944 Humpolec) - český výtvarný teoretik a kritik,
básník, textař a publicista
SEKORA Ondřej (* 25. 9. 1899 Královo Pole u Brna, + 4. 7. 1967 Praha) - český
malíř, ilustrátor a spisovatel
BURIAN Karel (* 12. 1. 1870 Rousínov u Rakovníka, + 25. 9. 1924 Senomaty u
Rakovníka) - český pěvec
ŠKVORECKÝ Josef (* 27. 9. 1924 Náchod) - český prozaik, esejista, překladatel
a exilový nakladatel
ZEMAN Miloš (* 28. 9. 1944 Kolín) - český ekonom a politik
VÝROČÍ ŘÍJEN

HÁLEK Vítězslav (* 5. 4. 1835 Dolínek u Mělníka, + 8. 10. 1874 Praha) - český
básník, prozaik, dramatik a žurnalista
MAŘÁK Julius Eduard (* 21/29. 3. 1832 Litomyšl, + 8. 10. 1899 Praha) - český
malíř
MENŠÍK Vladimír (* 9. 10. 1929 Ivančice u Rosic, + 29. 5. 1988 Brno) - český
herec
PLICKA Karel (* 14. 10. 1894 Vídeň, + 6. 5. 1987 Praha) - český výtvarník, fotograf, filmový režisér, folklorista a hudební vědec
ŠTROUGAL Lubomír (* 19. 10. 1924 Veselí nad Lužnicí) - český komunistický
politik, dlouholetý předseda československé vlády
POLÁČEK Karel (* 22. 3. 1892 Rychnov nad Kněžnou + 19. 10. 1944 Osvětim) český prozaik a novinář
ŠMOK Pavel (* 22. 10. 1927 Levoča) - český choreograf, tanečník a herec
PELNÁŘ Josef (* 16. 11.1872 Domažlice, + 28. 10. 1964 Praha) - český lékař, internista
HAŠLER Karel (* 31. 10. 1879 Praha, + 22. 12. 1941 Mauthausen) - český herec,
textař, skladatel, spisovatel, dramatik a režisér
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x
v roce v nákladu 380 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah článků odpovídají jejich
autoři. Registrováno MK ČR E 12350 Adresa redakce: OÚ D. Lukavice 134, 334 01 Přeštice, barevné vydání na www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval – josefnet@centrum.cz
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Placená inzerce
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