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Vážení spoluobčané,
soudě podle vašich ohlasů jde o stále více oblíbenější zdroj informací
o naší obci. Zájem čtenářů nás těší, budeme se proto i nadále snažit
časopis zlepšovat. Ze setkání s vámi vždy čerpáme nové podněty a inspirace. Do dlouhodobého záměru činnosti nově zařazujeme úkol hledat možnosti zásobování pitnou vodou pro části obcí Lukavicka, kde
Vítězslav Opálko
dosud vodovod není. Jak se říká, „štěsí přeje připraveným“.
Ukončení činnosti Svazku pro plynofikaci
Po více než 17 ti leté činnosti ukončil svo- stala vyhledávanou lokalitou. S tím souji činnost Dobrovolný svazek obcí pro visí nárůst výstavby a příliv obyvatel.
plynofikaci. Členy byly obce Chlumčany,
Dolní Lukavice, Řenče a Dolce. Smyslem Pokud mohu vzpomenout na začátky
Svazku bylo zajistit za pomoci finanční akce v roce 2002, tyto vzpomínky vůbec
dotace rozvod středotlakého plynovodu radostné nejsou. Oceňuji odvahu našich
do členských obcí nebo jejich místních předchůdců, kteří i přes značnou zadlučástí. Je dnes velmi příjemné konstato- ženost obce ji do Svazku zapojili. Ještě léta
vat, že se tento záměr podařilo naplnit. jsme od ostatních starostů poslouchali, že
Mnoho obyvatel si již bez dodávek plynu DL neměla ani 50.000 Kč na vstupní poneumí chod domácností ani představit platek k zahájení činnosti Svazku. Jezdili
a berou to jako samozřejmost. V této sou- jsme s kolegy po večerech na komplikovavislosti je třeba si uvědomit, že zdaleka ná jednání Svazku na Dolce, postupně již
ne ve všech oblastech to samozřejmost je. jen já a Ing. Pavel Netrval, jak se zastupiNapř. sousední Polsko je plynofikováno telé v průběhu volebních obdobích měnili.
jen z 5 %. Provedení plynofikace obce jako O víkendech jsme přesvědčovali občany
první počin koncepčního rozvoje tech- o výhodách, nutnosti či solidárnosti zřínické infrastruktury v obci (následovala dit si přípojku plynu (za cenu 7.000 Kč,
kanalizace, vodovod, komunikace, chod- pro představu - cena dodatečně dělaných
níky…) výrazně přispělo k vysokému přípojek při rekonstukci komunikací přestandardu vybavení obce. Cena pozemků vyšovala 40.000 Kč a to bez úhrady poi domů tím podstatně vzrostla, obec se vrchů komunikací a části zemních prací).
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Starosta píše...
Hrozilo, že získanou mnohamilionovou dotaci bude Svazek vracet. V roce
2010 jsem jako předseda Svazku zajišťoval „prokázání ekologického efektu“
a předložení závěrečného vyhodnocení
akce Státnímu fondu životního prostředí. Kdo nezažil, neuvěří… Jak se říká,
konec dobrý, všechno dobré, ale podruhé bych to již absolvovat nechtěl.

vrátil. V loňském roce tedy mohl Svazek
konečně ukončit svoji činnost a být jako
právnická osoba rozpuštěn. V této souvislosti jsem se musel jako jeho předseda
v závěru roku intenzivně věnovat činnostem k zajištění podkladů u institucí jako
je KÚ PK, FÚ, banky, SFŽP, abych mohl
předložit všem členským obcím potvrzení, že Svazek zanikl a členské obce nemají z jeho činnosti žádné závazky.

Po kolaudaci a uvedení do provozu následovalo 10 ti leté období udržitelnosti Teď nás čeká „jen“ závěrečný audit hosprojektu. Plynovod byl odprodán RWE, podaření a můžeme se vrhnout do plnění
peníze z prodeje Svazek obcím poměrově dalších úkolů.
Projekt výstavby chodníků
a rekonstrukce komunikací
Jako jedna z priorit volebního období, kování průjezdnosti obcí. A to například
které věnujeme maximální úsilí, dospěl navržené zastávky autobusů v jízdním
do fáze předložení návrhu podkladů pruhu dle požadavků dopravního inžek územnímu řízení. Vzhledem ke zkuše- nýra rozhodně jsou. Bude nás stát velké
nostem z předchozí etapy však nechceme úsilí a spoustu času, abychom našli aledopustit, aby platná legislativa provoz spoň kompromisní řešení, které by splv obci spíše zkomplikovala. Chceme za- ňovalo naše „laické“ představy i platné
jistit bezpečnost chodců, ale ne zkompli- předpisy.
Výsledky hospodaření v obecních lesích
za loňský rok by mohly svádět k mylným výsledek hospodaření. Oproti dřívějším
volebním obdobím a způsobu hospodapředstavám, že se nám vše daří:
ření je to výrazný posun.
Celková těžba

3.110 m3

Třžby za dříví

1.651.000 Kč

Získané dotace

1.310.000 Kč

Celkem výnosy

2.682.000 Kč

Celkem náklady

810.335 Kč

Zásadními okolnostmi ovlivňujícími
lesnické hospodaření v roce 2019 byla
pokračující kůrovcová kalamita, která
zasahuje celou ČR (naplňují se prognózy
z loňského roku), stále se prohlubující
odbytová a cenová krize v oblasti prodeje
dříví a nedostatek pracovních kapacit.

V příštím roce nás určitě čeká povinnost,
pokračovat v likvidaci kůrovcového
Úsilí, které jsme vyvinuli k včasnému se- dříví. V jakém to bude rozsahu, zatím
psání všech žádostí o dotace připadající můžeme jenom odhadovat. Dalším
pro naše lesy v úvahu, značně navýšilo úkolem jsou probírky do 40 ti let věku.
Výsledek hospodaření
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Hodnocení občana
Karel Šebesta

Po krátkém oddechu nový rok vítáme,
co nás v něm čeká, ponětí nemáme.
Magické číslo tohoto roku,
jistě nás povede k správnému kroku.
Plnění plánu opět nás čeká,
některých akcí občan se leká.
Na obci parta jistě je skvělá,
všichni už vědí, jak se to dělá.
Finanční výbor rozpočet schválí,
jiná komise hledá, kde se co válí.
Další skupina majetek sčítá,
a jarní audit starosta vítá.
Obecní úřad je jako po válce,
stavební firma hledá se v obálce.
Poplatek za psa a za svoz odpadu,
“E” číslo na hroby lepíme zezadu.

V pěstební činnosti bude nejdůležitější pokračovat v obnově lesa na nově vznikajících
holinách po kůrovci, vylepšování již zalesněných holin, kvalitní oplocování melioračních
a zpevňujících dřevin (buk, dub, jedle) a následná ochrana proti buřeni, která je v místních podmínkách velmi agresivní.
Výsadba mimolesní zeleně
V současném suchém období se stále více
dbá na vysazování stromů. I my se snažíme
udržovat a dosazovat aleje podél polních cest,
které jsme vysadili v minulých letech. V závěru roku se mi podařilo zajistit za minimální
cenu další vzrostlé stromy, které jsme vysadili v několika lokalitách, např. kolem rybníka
v Lišicích, podél cesty od lišického mlýna do
Snopoušov nebo v bývalé pískovně u Snopoušov, kterou se snažíme zalesnit.

Kontrola kanálů a průplach vody,
čím potom potahnem klouzavé schody.
Na menší opravy peněz je dost,
brzy se opraví i velký most.
Na školu určitě peníze stačí,
oprava hřiště taky nás tlačí.
Úklid obce, sekání trávy,
určitě provedem, když budem zdrávi.
Nebudem vymýšlet, co každý dělá,
všechno to zajistí ta parta skvělá.
Občan vám přeje, ať se vám daří,
a školní kuchyně výborně vaří.
Poslední přání – štěstí a zdraví,
výsledky práce všichni oslaví.

Děkujeme všem občanům, kteří v rámci uložené náhradní výsadby za poražené stromy
zasadili na určených místech nové a starali se
o ně. Např. v lokalitě V lesíkách za Lišicemi
kromě dubů, vysazených mysliveckým sdružením, vyrostly také krásné borovice, rovněž
v úhoru v bývalé pískovně se jim zatím také
daří. Za povšimnutí a vyslovení uznání stojí
i výsadba, provedená rodinou Hajžmanových z Lišic, Ebrlovými ze Snopoušov a Doričákových z DL. V tomto období je každého
stromu velmi potřeba.
Vítězslav Opálko
starosta obce
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
ani jsme nevstřebali všechny dojmy
z vánoční atmosféry a už máme za sebou polovinu zimy. I když letos to spíše
než zimu připomíná sychravý konec
podzimu.

dlouhodobých průměrů a v půdě se to
začíná dramaticky projevovat. Tento fakt
nesmíme podcenit a začít přemýšlet, jak
se do budoucna připravit na nedostatek
této pro život naprosto klíčové tekutiny. Jednou z variant je zadržet co nejvíc
vody v krajině vhodnou skladbou plodin
Žádný sníh, mrzne jen občas v noci a vodohospodářských staveb – to je úkol
a přes den teploty již navozují nástup jara. pro stát, obce a zemědělce. Pro občana je
Chudák příroda má z toho pěkný zmatek to výzva jak zachytit maximum vody ze
– ozimné plodiny stále vegetují, někde již střech, která většinou při dešti okamžitě
v lednu rozkvetly sakury, ptáci zpívají, odtéká pryč bez efektu dalšího využití.
jak kdyby opravdu jaro nastávalo. Ale on Budeme v zastupitelstvu této problemaje teprve začátek února a vše může nako- tice věnovat patřičnou pozornost a pokunec dopadnout úplně jinak... Je však zřej- síme se obdobně jako u dotací na změnu
mé, že „klimatická změna“, o které nás vytápění, vypsat podporu pro maximalimédia denně informují je realitou a bude zaci zachycení vody v domácnostech.
se nás dotýkat stále osobněji! Asi tím
nejpalčivějším problémem je evidentní Doufám, že nakonec se klima opět
nedostatek vody – nepršelo celý pod- umoudří a ještě se dočkáme mokrých jar
zim, žádný větší déšť natož sníh nepřišel a zim plných sněhu, ale současné sucho
v prosinci ani v lednu. Není týden, kdy může trvat i déle a je třeba se na to přiněkdo z obyvatel Přeštického regionu pravit. Přejme si, aby se ještě i pro letošní
nehlásí nedostatek vody ve studni. Vrtají zimu naplnilo lidové příslový „únor bílý,
se proto nové hluboké vrty, prohlubují pole sílí“ a věřme, že nakonec nějaká
studně – podzemní voda mizí...
voda nasněží či alespoň naprší...
Je realitou, že náš region jižního Plzeň- Přeji všem pevné zdraví a pohodu v roce
ska je suchem postižem již třetím rokem 2020.
Ing. Pavel Netrval
po sobě – vody napršelo zhruba polovina
Pro spolky 2020 – finanční podpora
Společnost Aktivios, z.s., jejíž zakládajícím členem je i naše obec, vyhlásila pro letošní rok grantový program ProSpolky 2020, kdy chce podpořit vaše nápady, chuť
udělat pro sebe i široké okolí něco zajímavého, smysluplného. Vaše projekty by měly
mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů,
podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit.
Podrobné informace o výzvě i o pravidlech grantu najdete na https://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/pro-spolky/prospolky-2020/. Maximální výše podpory je
20.000 Kč, žádost je jednoduchá. Termín příjmu žádostí do 31. 3. 2020.
Vítězslav Opálko, starosta obce
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Informace obecního úřadu
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Narůstá zájem o Hlasatel. Přejete-li si ho zakoupit svým známým,
aktuální číslo je vždy k dispozici na obecním úřadě a v obchodu U Radů v Dolní
Lukavici (za 20 Kč). Předplatné si vyžádejte na OÚ, na telefonu: 371 120 719 nebo
na e-mailu sekretariat@dolni-lukavice.cz.
Na slovíčko s Ing. Annou Kadlec-Valentovou (*1960),
novou zastupitelkou obce DL
Po složení mandátu Roberta Hajšmana jste na zastupitelstvu obce 12. 12. 2019 byla
jmenována do funkce.
Představíte se čtenářům Hlasatele?
Dobrý den, nejdříve bych chtěla pozdravit všechny občany Dolní Lukavice a přilehlých obcí a popřát do nového roku vše dobré
a ať se v roce 2020 daří. K první Vaší otázce bych chtěla uvést, že
v současné době jsem ředitelkou kontaktního pracoviště Úřadu
práce ČR pro Plzeň–jih. Zkušenosti mám zejména z pracovní
činnosti ve státní správě. Mám dvě dospělé děti, syna a dceru, od
které mám dvě vnoučátka ve věku 6 a 3 roky. V Dolní Lukavici žiji osmý rok. Za tuto dobu jsem zde poznala mnoho milých,
pracovitých lidí, s některými jsme dnes přátelé. Ve volném čase
se věnuji turistice, cyklistice, lyžování. Ráda navštěvuji divadlo.
Co vás vedlo ke kandidatuře?
Ráda bych využila pro obec zkušenosti
získané v průběhu pracovního života.
Je mi dobře známo prostředí okresu Plzeň-jih, mohla bych být nápomocna při
jednání a spolupráci s obcemi, zaměstnavateli a dalšími subjekty. Mohla bych
nabídnout podporu, poradenství v sociální oblasti, v nepříznivých životních
situacích. Také bych ráda posílila počet
žen - zastupitelek v obecním zastupitelstvu, aby byl poměr vyrovnanější. Uvědomuji si, že pro ženy je zastávání těchto
funkcí daleko složitější, neboť tuto práci
musí skloubit s péčí o rodinu, domácnost
a svým zaměstnáním. V neposlední řadě
mě zajímá dění v obci, kde žiji. Venkov
vnímám jako příznivé místo pro život.
I ve svém věku mám ráda nové výzvy,
nevadí mi se něco dalšího učit.

V zastupitelstvu jste členkou finanční
komise. Máte nějaké zkušenosti?
Zkušenosti mám ze svého dlouhodobého
působení na Úřadu práce a z kontrolní
činnosti, kdy organizace má nastavený
vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly včetně rozsahu dispozic příkazců operací, správce rozpočtu a hlavní
účetní. Účelem je vytvořit podmínky
pro hospodárný, efektivní a účelný výkon samosprávy i státní správy. Vychází
se především ze zákona č.320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
a sil v zastupitelstvu. Eva Horová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení čtenáři, vítám vás v roce 2020 a doufám, že jste do „dvojkového a nulového
roku“ odstartovali šťastně.
My jsme úspěšně ukončili 1. pololetí a pomalu se dostáváme do druhé poloviny školního roku. Čeká nás spousta povinností, soutěží, ale i zábavy, sportu a zajímavých
exkurzí.
Od 22. 1. 2020 jsme spustili nové webové stránky – ZSAMSLUKAVICE.CZ (na web
se dostanete i přes webové stránky OÚ).
V minulém vydání Hlasatele jsem informovala, že čekáme na výsledky výtvarné
soutěže, kterou pořádala Městská knihovna Přeštice. A byli jsme úspěšní – 2. místo
v jednotlivcích a čestné uznání – 1. místo v kolektivních pracích. Gratuluji.
Děkuji manželům Pavlíně a Karlovi Kaslovým, kteří nadělili sladkosti a drobnosti žákům naší školy a rovněž i celému personálu.
Mgr. Lenka Hajšmanová, DiS.
ředitelka školy
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PROBĚHNE
V PÁTEK 3. 4. 2020
OD 14:15 HODIN.

ZÁPIS DO MŠ PROBĚHNE
V PONDĚLÍ 4. 5. 2020
OD 15:30 HODIN.

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN – „OČIMA NAŠICH ŽÁKYŇ“
Navštívili jsme divadlo Karlín, kde jsme hodně zkouškách přijde premiéra. Herci
byli na představení „Jak se dělá muzikál“. jsou často ve stresu. Nakonec přijde raBylo to o tom, že se skupinka lidí snaží dost a potlesk diváků. Sál byl nádherný.
zahrát a naplánovat muzikál. Seženou Všichni pozorně poslouchali a v klidu
herce, kteří jsou schopni zazpívat a za- seděli. Cesta zpátky se zdála kratší než
hrát vše, co je na divadlo potřeba. Přidá cesta tam.
Aneta Hajšmanová, 5. ročník
se k nim orchestr s hudebními nástroji.
Co z toho vznikne? Úžasný muzikál se
zpěvákem a zpěvačkou, taneční skupi- 19. 12. 2019 jsme jeli do Hudebního divadla Karlín. Představení se jmenovalo
nou a s hudebním doprovodem.
			
Tereza Baxová, „Jak se dělá muzikál“. Režisér Antonín
Karolína Dvořáková, 4. ročník Procházka nás provázel celou dobu až do
premiéry muzikálu. Hráli tam například
19. 12. 2019 se ZŠ Dolní Lukavice zúčast- Iva Pazderková, Václav Noid Bárta, Ivo
nila muzikálu „Jak se dělá muzikál“ v di- Hrabáč, Martin Písařík a další. Cestou
vadle Karlín v Praze. Hráli: Iva Pazder- zpět jsme se stavili na jídlo. Moc se nám
			
ková, Markéta Procházková, Antonín tam líbilo.
Eliška Machuldová, 5. ročník
Procházka a další. Muzikál byl moc hezký a poučný. Muzikál vznikne tak, že režisér napíše text, udělá se casting, čte se
text, začne se trénovat choreografie a po
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UKÁZKY MODELŮ LETADEL
a AUTOMOBILŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Dne 6. 12. 2019 měly děti ve školní družině nachystané odpoledne plné modelů aut
a letadel, které nám přivezl pan Ivan Říha se
synem Adamem. Děti mohly vidět a také vyzkoušet různé druhy, např. kamiony, závodní
a terénní auta, nakladače a různá letadla. Odpoledne si všichni moc užili. Chceme tímto
moc poděkovat panu Říhovi, který se nám
celé odpoledne trpělivě věnoval.
Lenka Brunátová, vychovatelka ŠD

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Starý rok se přehoupl do nového a dny utíkají, jako s větrem o závod. V naší lukavické
školce je stále živo, pořád se něco děje. Prostě s dětmi je stále zábava. Přibylo k nám
několik nových kamarádů, kteří se už v naší školce cítí jako doma, ale snažíme se, aby
i ostatní děti mohly vyrůstat v klidném a pohodovém prostředí. Proto jsme uspořádali již tradiční sbírku a hlavně jsme ji odevzdali do janovického Klokánku.
Musíme poděkovat všem lidem, kterým
není lhostejný osud dětí, které se, z jakéhokoliv důvodu, ocitli v Klokánku a čekají na vyřešení své situace. Ačkoliv osud
janovického Klokánku je nejistý, stále se
ocitá ve finančních problémech, doufáme
a věříme, že právě proto byla naše sbírka
oblečení a dětského vybavení užitečnou
pomocí.
Ještě jednou velké poděkování všem za pochopení a účast na sbírce.
Irena Režňáková, za Hvězdičky a Sluníčka

V rámci výměny pedagogů mateřských škol organizovaných ČR a Svobodným státem Bavorsko jsem se zúčastnila dvoudenního informačního a kontaktního semináře
pro pedagogy mateřských škol a školních družin. Získala jsem mnoho zajímavých
informací a hlavě možnost nahlédnout do předškolního zařízení v Bavorsku. V současné době se aktivně sháníme po partnerské školce v Bavorsku, se kterou bychom
mohli zorganizovat setkání dětí z naší a partnerské mateřské školy.
Bc. Zdeňka Bláhová, třída Hvězdičky
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ROZHOVOR

auta nezatíží obec, jelikož mají
nařízeno jezdit přes město
Přeštice. Rekonstrukce objektu, který byl v minulosti značně zdevastován, není bohužel
otázkou několika měsíců, ale
několika let.

s Radkem Bažantem (*1967), je ženatý, má dvě děti a žije
v Přešticích.
Co vás vedlo k zakoupení bývalého
panského dvora v Dolní Lukavici?
Především možnost parkování a zázemí
pro naši firmu na vlastním pozemku.
Neboť jsme byli v nájmu v Přešticích.
Dosavadní prostory nebyly jistotou do
budoucnosti. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Tančouzovi a jeho rodině,
za vstřícné a kladné jednání při prodeji.

rekonstrukce
stávajících zdí
a nové oplocení pozemku.

Děkuji za rozhovor a přeji ať se
daří! Eva Horová

V jakém oboru podnikáte?
Naše firma podniká v mezinárodní kamiónové dopravě od roku 1995.

Historie

Jak jste se dozvěděl o tomto objektu?
Již dlouho jsem měl v plánu koupit nějaký pozemek. Když jsem projížděl vaší
obcí a všiml jsem si cedule „Na prodej“,
kontaktoval jsem pana majitele a vše šlo
ráz na ráz. Cedule tam prý visela několik
let. O to víc mě překvapují reakce některých lidí, že jsem jim překazil plány
s tímto objektem.

Kultura - co nás čeká ...
Budete se v budoucnu zaměřovat např.
na úpravu okolí?
Po dohodě s panem starostou se budeme snažit udržovat okolí, a přispívat tak
k estetickému vzhledu vaší obce.
Máte v úmyslu v budoucnu navázat
spolupraci s obcí Dolní Lukavice? Případně, jaký vztah?
Samozřejmě chceme s obcí a občany vycházet jen v dobrém. Nebráníme se proto vždy vyjít vstříc požadavkům pana
starosty.

Jaký máte záměr? Co postavíte?
Realizujete?
Hlavním záměrem byla zpevněná plocha
pro parkování vozidel. Do budoucna plánujeme zázemí pro naši firmu. To zna- Je něco, co byste vzkázal čtenářům?
mená kanceláře, sociální zařízení a další V první řadě bychom chtěli informovat
prostory. V současné době probíhají občany Dolní Lukavice, že veškerá naše
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»»

29. 2. od 18:00 hodin v Chovatelně proběhne vědomostní soutěž
o ceny s názvem Hospodský qvíz.
Startovné: 10 Kč. Přijďte si zasoutěžit.

»»

18. 3. Vítání občánků

»» 4. 4. Jarní úklid v rámci projektu
„Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020“.
Jedná se o dobrovolnickou akci, která
probíhá na území celé ČR. Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Kdo se má chuť zúčastnit, ať se hlásí na OÚ.

Vzpomínky na lišický masopust
V lišických masopustních průvodech
v šedesátých letech minulého století chodily zejména masky zvířat, třeba medvěda, krávy, kobyly, velblouda, žirafy.
Postavy měly obrovské legrační papírové
hlavy, představující třeba Spejbla, matrónu, holčičku, hasiče, nebo Hitlera. V maskách tehdy chodili jen muži. Tyto masky
byly dlouho uchovávány po půdách,
vždy před masopustem se oprašovaly,
malovaly a opravovaly. Až od osmdesátých let, v době kdy se do masek oblékaly
ženy (členky svazu žen), se vymýšlela
různá aktuální témata, která momentálně běžela v televizi, a ta se předváděla
na návsi. Třeba aerobikové cvičení, hrající pojízdná bedna nebo doktor Cvach
a primář Sova na nosítkách odnášeli
a ošetřovali většinou babičky, které nepokazily žádnou legraci. Další rok byla
zabíjačka se řezníkem a skutečně „tekla
krev“ ve formě červeného vína, když se
v maskách objevila prasata i malá selátka
nebo xaverovské slepice i s kotcem vajec,
případně sud plzeňského piva a božkovský rum s hostinským, který vážně
šenkoval a nabízel rundy. To se neobešlo
bez rámusu, smíchu všech, kteří se tlačili
kolem. Jindy předváděli děti Jů a Hele
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Kultura, historie
či Sněhurku se sedmi trpaslíky. Koček,
pejsků, vojáků a lokajů a jiných masek se
vždy sešlo hodně.
Každoročně už ve 13:00 hodin byla náves přeplněná přihlížejícími diváky, aby
dobře viděli a o nic nepřišli. Rodáci, příbuzní i lidé z okolních obcí se sjeli a netrpělivě čekali, až masky vyjdou ze dvora
od Hajžmanů čp. 30 nebo hostince u Tolarů. Pak nastal pravý rozruch! Maškary
se rozběhly, postrašily a prohnaly kolem
„bazény“ nejprve děti, pak roztančily
babči, děvčata a mladé maminky od kočárků, přiťukly si s každým dědou a kdekomu vyvedly nějakou lumpárnu. Nikdo
se nezlobil, bylo plno smíchu. Když se
všechny masky předvedly, skončilo „hrané představení“ na návsi, průvod prošel
celou ves. Zprvu se chodilo i ke kravínu,
pokračovalo se ke každé chalupě, kde se
zahrálo a s domácími zatancovalo. Každý masky a muzikanty pohostil za tu čest,
že u nich průvod zastavil. Vždyť to byla
slavná lišická masopustní neděle, na kterou se každý těšil!

Kultura - Co proběhlo ...
»» Ve čtvrtek 12. 12. se v kostele konal
tradiční koncert. Děti zpívaly koledy,
vánoční
písně,
recitovaly
verše
a úryvky z Bible. Na vstupném se
vybralo 1.200 Kč. Soubor Lukaváček
z této částky věnoval 800 Kč na kostel.

»»

Půlnoční bohuslužba se konala 24. 12.,
které se zúčastnila i „Dolnolukavická
skupina oživené historie“.

10

Hlasatel | Únor 2020 |

a syny rodiny Kučerových zajistili hudební
doprovod.

domácí i ze širokého okolí! Pánové zajišťovali většinou jen dovoz a po dobu čekání i tanečníky, neboť masky měly právo
vyzvat k tanci kohokoliv. V době pauzy
mezi písničkami se maškary procházely
na sále, a těm sedícím dělaly lumpárny –
upily brčkem ze sklenice pivo nebo jiný
alkohol, pozlobily babky na lavici nebo
muzikanty. To vše bývalo do půlnoci!
Pak masky musely odhalit obličej! Po
půlnoci se pohřbíval Bakchus. Muzikanti zahráli Jděte báby jděte domů, tancoval se s koštětem „kominík“ nebo „pátá
kurie“ a zábava trvala většinou až do
rána. Na to vše se moc krásně vzpomíná.
Naďa Herejková, Lišice

»» „Tři krále“ v Lišicích doprovodila Mgr.
Lenka Zedníková (koledovali Anička
Zedníková, Terezka Bendová a Jakub
Lovás). V Krasavcích Eva Budková (koledovaly Karolína Chvojková, Kateřina
Zapomenuté osobnosti
Mašková a Dominika Budková). V Kra1. část
savcích se vybralo 3.542 Kč a v Lišicích
6.615 Kč. Všem patří velké díky za tuto V následujících několika číslech Hlacharitativní činnost!
satele budeme postupně zveřejňovat

osobnosti z Dolní Lukavice a okolí, které určitě stojí za zmínku a nebyly dosud
nikde uveřejněné.

»» V sobotu 14. 12. o Jordánsku a nabatejské
Petře vyprávěl Slávek Honzík v Chovatelně. Po přednášce následovala zábava,
hrál DJ Standa.

Stejně slavné byly lišické pondělní maškarní bály. Masek se vždy sešlo tolik, že
se v sále hostince U Tolarů skoro nedalo
tancovat. Zde v maskách kralovaly ženy,

Kultura, historie

www.dolni-lukavice.cz

		
»» Již 3. rok jsme se sešli na návsi v Lišicích
na Štědrý den. Společně jsme si zazpívali
vánoční koledy a připili na zdraví. Letos se nás sešlo kolem 80! Účastníci byli
nejen z Lišic, ale i z blízkého okolí. Velké
poděkování patří paní Mgr. Nadě Květoňové (patronka akce), která s rodinou

Vojtěch Mašek (1829-1902),
zahradník, pěstitel a podnikatel
Narodil se v Dolní Lukavici čp. 1 dne
23. 4. 1829. Narodil se Tomášovi, hraběcímu mušketýrovi a Alžbětě, rozené
Švihlové. Alžběta byla dcerou Jana Švihly, mistra krejčovského z DL čp. 52. Oba
sloužili na lukavickém zámku. Vojtěch
Mašek zde chodil do školy. Poté se na
»» Z iniciativy Marcela Fischera a Jiřího zámku u zahradníka Pankráce PfisteHodka byl v neděli 26. 1. v kulturním ra (1791-1859) vyučil zahradníkem. Po
domě v Krasavcích uspořádán mini maš- vyučení odchází „do světa“. Pracoval
karní karneval.
v Schönbrunnu a Veltrusech a od roku
1855 na panství Sychrov. Po krátké době se
»» 13. 2. jsme se vypravili do divadla do Plz- zde stal ředitelem knížecích rohanských
ně na komedii Brouk v hlavě s Martinem zahrad. Byl velice podporován Kamilem
Stránským v hlavní roli. Hra sklidila vel- hrabětem Rohanem (1800–1892). S Mašký úspěch, nejen u našeho publika.
kovým jménem je spojována největší slá-
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Zajímavosti

va sychrovského parku. Po smrti majitele
zámku, poklesl zájem o park. Mašek začal
spolupracovat se zahradnickým závodem
v Turnově (Maškova zahrada) který byl
v provozu od roku 1873 pod jménem Korselt. Po smrti Karla Korselta (†1895) vedl
Mašek zahradnický závod sám až do své
smrti v roce 1902. V informačních i reklamních materiálech byl Maškův zahradnický závod uváděn vždy jako první a největší závod svého druhu v celém Rakousku
(později v Československé republice). Rozsáhlé zahrady, skleníky a pařeniště dodávaly semena, křoviny a rostliny nejen po
celém Rakousku-Uhersku, ale i daleko za
hranice, kde zásobovaly zahrady panovníků, šlechty i dalších korporací. Rodinnou firmu poté řídil jeho syn MUDr. Karel
Mašek, který ji dále rozšiřoval. Zahradnickému umění se zde učili pěstitelé z Čech
i z celé Evropy. Pojmem se staly okrasné dřeviny všeho druhu – jablko Turnovský
granát, Maškova švestka, Maškova jahoda a mnohé další. Závod trval 53 let.

tovala. V roce 1984 vysadili dalších pět
muflonů. Zakladatelem a duší odchovu
bažantů byl Jiří Benedikt z Lišic (až do
†2016). Každým rokem se odchová kolem
300 kusů. Počty zajíců se také rapidně
zmenšovaly. Poslední hon na ně byl
v prosinci 1996 (uloveno jen 7 kusů). Od
té doby nebyly hony na zajíce povoleny,
pro nízký stav se neloví dodnes.

Zajímavostí je, že Vojtěchova pravnučka, Marie (rozená Bibikovová, 1917–2009) se
provdala za slavného režiséra Huga Haase (1901–1968). Zmínit lze i potomka Vojtěchova bratra Václava a Vojtěchovu sestřenici Kateřinu. Václav Mašek (1820–1896),
dolnolukavický rodák (čp. 1), působil v Praze jako ředitel ústřední kanceláře hraběte
Schönborna a jedním z jeho potomků byla dcera Kateřina (1857–1938). Výtvarně nadaná, studovala v Praze malířství a později se z ní stala uznávaná malířka rostlin
(tvořící pod pseudonymem Katy) spolupracující s cestovatelem Benediktem Roezlem
(1824–1885) a ilustrující knihu České ovoce (díl I., Jablka) autora Františka Thomayera
(1856–1938). Kateřina se v roce 1889 provdala za řezbáře Dominika Buška (1855–1934),
spolutvůrce interiérů zámku Sychrov.
Děkuji za materiály D. Markovi z Muzea ČR v Turnově, Eva Horová

Myslivci na Lukavicku – 1. část
Po vzoru včelařů a chovatelů vám v letošním roce v Hlasateli budeme postupně
představovat členy mysliveckého sdružení Lukavan z našich obcí.
V roce 1952 došlo ke sjednocení lidové myslivosti v jeden celek (Dolní Lukavice,
Krasavce, Snopoušovy, Lišice). O deset let později bylo na k. ú. obcí Dolní Lukavice,
Horní Lukavice a Lišice ustaveno Myslivecké sdružení Úhlavan. V roce 1980 došlo
ke sloučení MS Úhlavan s MS Vysoká. Předsedou se stal Václav Valenta, hospodářem Jiří Benedikt. V roce 2003 bylo na základě změny vlastnických vztahů k novým
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honebním pozemkům ustaveno nové Myslivci se podílí na kulturním životě.
MS s názvem Lukavan Dolní Lukavice. V roce 2001 uspořádali Hubertské slavV současnosti má 24 členů. Předsedou nosti se Svatohubertskou mší v kostele
je Dušan Kindl, pokladníkem Josef Kasl. v DL. Mši a Hubertskou zábavu doprovázelo vystoupení 18 členné skupiny
MS Vysoká v 70. letech 20. století obo- loveckých trubačů z Německa. Každým
hatilo honitbu vysázením mufloní rokem pořádají myslivecký bál a posledzvěře, která se v této oblasti nevysky- ní leč.
Dušan Kindl (*1973) z Horní Lukavice
V mysliveckém prostředí vyrůstal. Tuto zálibu zdědil po otci, který střílel s myslivci v Horušanech. Pan Kindl je absolventem Lesnické školy v Písku. Součástí studia
bylo mimo jiné složit vyšší myslivecké zkoušky, které ho nyní opravňují vykonávat
funkci mysliveckého hospodáře MS Lukavan. Po maturitě se ve volném čase věnoval
výcviku loveckých psů. To ho z myslivosti nejvíce naplňuje. Sdělil: „Po výcviku svého
psa (ohaře) se věnuji vedení sdružení a na lov mi již nezbývá moc času. O to více si to
pak užívám.“ Když se z Přeštic přestěhoval do Horní Lukavice, přidal se k místním
myslivcům. Nejdříve zde byl řadovým členem, pak se stal místopředsedou a nyní je
v čele sdružení. Na otázku, zda jí zvěřinu, odpovídá: „Nejraději mám divočáka.“
Děkuji za výpověď, Eva Horová

Fotohádanka:
Poznáte prodavačky v prodejně Jednoty?
Řešení z minulého čísla:
Horní řada zleva: Bohumila Polívková,
Ilona Hodanová, Karel Herejk, Petra Poubová, Blanka Herejková, Vladi Trhlíková.
Spodní řada zleva: ?, Věra Pacourková,
Petra Stuchlová, Tomáš Pacourek, Hana
Divišová, Eva Hodanová, Gabriela Turečková, Karel Diviš, stojící Mikuláš je Naďa
Herejková.
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10. kolo fotosoutěže
Fotosoutěž Za krásami Dolnolukavicka, poslední 10. kolo. Fotografie přírodních krás, nám zašlete na
e-mail
podatelna@dolni-lukavice.cz.
Nezapomeňte uvést název místa, datum
pořízení a jméno autora. Ze soutěžících,
kteří zašlou fotografie alespoň z 8 výletů
bude na závěr vylosován vítěz, který obdrží hodnotnou cenu. Těšíme se na vaše
fotografie do 31. 3. 2020.
Téma č. 10: Lišický tábor
Objekt se nachází v příjemném prostředí,
obklopen lesem u Lišic.

Noví obyvatelé
Představujeme vám další nové obyvatele…
12. 8. 2019 se do Krasavec čp. 27 z Radnic-Spořilova přistěhoval Jiří Zollpriester (*1988), rodák z Krasavec, s manželkou Veronikou (*1982) a dětmi Josefem
(*2004) a Karolínou (*2007). K výběru nového domova je vedla možnost bydlení
u rodičů. V Krasavcích se jim líbí. Uvítali by
více přímých spojů pro školáky (Krasavce-Dolní Lukavice-Přeštice).

Foto z 9. kola. Foto Jiří Bednář

17. 8. 2019 se do Krasavec čp. 52 k trvalému
pobytu přihlásili Petra (*1987) a Marcel
(*1984) Jíchovi se synem Marcelem (*2017),
který se stal tisícím občanem. 29. listopadu
2019 se jim zde narodil druhý syn Tomáš.
Jako hlavní důvod k přestěhování z Plzně
uvedli stavební pozemek od rodičů, žít na
venkově a být blíže své rodině. Líbí se jim
místní příroda, jsou spokojení s občanskou
vybaveností a dopravní dostupností (Přeštice, Plzeň).
Ať se vám tu hezky žije! Eva Horová

Gratulace
Manželé Langmajerovi se seznámili v roce
1965 na taneční zábavě v sokolovně v Dolní
Lukavici. Nevěsta Anna, rozená Herejková, je rodačka z Dolní Lukavice. Ženich
Josef pochází z Lišic. Od chvíle, kdy si řekli
své „ano“, uplynulo již 53 let. Stalo se tak
4. 2. 1967 na MNV v Přešticích.

Foto z 9. kola. Foto Petra Jánská

Zprávy z fotbalu
Mužstvo mužů v zimním období pravidelně trénuje každou sobotu na házenkářském hřišti v Přešticích. 12.-15. 2. se
hráči zúčastní společného kondičního
soustředění ve Skelné Huti u Nýrska.
První přáteské utkání plánujeme na sobotu 21. 3. se soupeřem z Letin. Místo
utkání a čas upřesníme podle povětrnostních podmínek ve vývěsce TJ a hlášením v obecním rozhlasu. V jarních
mistrovských zápasech se divákům
naši borci předvedou v nových dresech
a kompletních sportovních soupravách.
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Přípravka minižáků mladší i starší přes
zimu trénuje v tělocvičně ZŠ Přešticích
pod vedením trenérů Petra Dvořáka
a Jiřího Švajcra. Mladící absolvovali
5. 2. ukázkový trénink od FAČR a zúčastní se během zimní přestávky několika
halových turnajů.
Výroční Valná hromada TJ Sokola DL se
uskuteční v sobotu 7. 3. 2020 v restauraci
v Sokolovně od 16:00 hodin. Členy a hosty srdečně zveme. Sportu zdar a fotbalu
Za výbor TJ Pavel Hajžman
zvlášť!

Společně začali žít v Dolní Lukavici čp.
59, kde si přestavěli dům, v němž žijí dodnes. Mají 3 děti: syna Pavla (*1967), syna Libora (*1973) a dceru Petru (*1976). Radost
jim dělá 6 vnoučat.
Obec Dolní Lukavice gratuluje a přeje hodně zdraví do dalších let.

Jubilanti
Únor
Puchta Josef, DL			
Maron Milan, DL		

75 let
70 let

Kondrová Maříková Anna, DL
Hrubá Ludmila, DL		
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70 let
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Březen
Hodanová Eva, Lišice
Kvíderová Anna, Krasavce
Komorousová Romana, DL
Turečková Milada, Lišice		

70 let
82 let
89 let
94 let

Rada Jiří, DL			
Vrba Jaroslav, DL		
Bárta Šimon, Snopoušovy

70 let
70 let
81 let

Obec Dolní Lukavice všem gratuluje a přeje hodně zdraví do dalších let.

Stromy v zahradách
Toto je inzertní článek pro ty, kteří potřebují provézt
zásah na svých stromech, o řezu, kácení a o tom co je
podstatné vědět před započetím.
První otázka, kterou je třeba si zodpovědět, pokud si
chceme nechat ořezat strom je - co očekáváme. Nejčastěji
provádíme řez pro zvýšení bezpečnosti, zajištění ochrany střech a budov, ale také z důvodu přílišného množství
podzimního listí, či nadměrného zastínění. Na druhou
stranu si často považujeme stromu na zahradě právě pro
jeho krásu, stinné místo v létě, či ochranu před větrem.
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že každým řezem je
strom do jisté míry poškozen. A jelikož existuje rovnováha
mezi korunou stromu a jeho kořeny, může při nadměrném ořezu větví odumřít i významná část kořenů. To se zpravidla projeví výskytem dřevokazných hub a následně
snížení stability celého stromu. Z toho vyplývá důležitost naší první otázky. Dobře
míněný zásah na stromě, se nakonec může významně projevit proti našim vlastním
zájmům. Druhá otázka je zda se vyplatí řezat, nebo rovnou kácet. Z předešlého vyplývá, že pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujeme strom řezat radikálně (více než
1/3 koruny stromu), např. málo místa, stín, listí, je na zvážení úplné odstranění stromu a případná výsadba vhodnějšího druhu. Na závěr bych uvedl několik hlavních
chyb, které vedou k poškození stromu, snížení provozní bezpečnosti a prodražení
péče v dlouhodobém horizontu: Vyvětvování stromů vede ke snížení stability. Velké
řezy na kmeni a hlavních větvích způsobují oslabení pevnosti. Přílišné ořezání větví
způsobuje odumření kořenů. Poškození kořenů vede k odumření větví. Zavezení kořenové zóny vede k odumření kořenů a chřadnutí stromů.
Jiří Kořínek, DiS. – provádím odborné zásahy na stromech, řez, rizikové kácení,
stabilizace korun. Zkušenosti v praxi již od roku 1999. www.stromosmrst.cz, tel.
608 531 227.
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x v roce
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