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Slovo starosty

Vítězslav Opálko

Vážení spoluobčané, s blížícím se
koncem roku jsme pro vás připravili poslední letošní vydání Hlasatele.
Dlouhé zimní večery jsou dobrou příležitostí si jej
v klidu přečíst. Věřím, že pro každého se v něm najde něco zajímavého.
Dobrou informací je termín kolaudace budovy
obecního úřadu 2. 12. po generální opravě. Po vybavení nábytkem a postupném stěhování úřadu zpět bude v jarních měsících včas zveřejněn termín slavnostního zpřístupnění veřejnosti. Domnívám se, že jeho novou podobou budete mile překvapeni. Jak
napsal klasik, „kdo chvíli stál, už stojí opodál” aneb pokrok se nedá zastavit ani v naší
obci. Proto jsem uzavřel s Komerční bankou smlouvu o užívání platebního terminálu
na OÚ. V provozu bude již od ledna ve stávajících prostorech a aby byl poplatek za
užívání pro obec co nejnižší, prosím o jeho maximální využití, zejména při úhradě
poplatků za odpady.

Územní plán - ÚP

Vítězslav Opálko

jednání, které není primárně určeno pro
veřejnost, ale pro orgány státní správy
a sousední obce. S přihlédnutím k současné složité situaci se pořizovatel rozhodl společné jednání zatím nevypisovat do
doby, než poleví nejrestriktivnější vládní
opatření a epidemiologickou situaci se
podaří dostat pod kontrolu.

Během září 2020 bylo dokončeno zpracování první fáze, tzn. návrh nového územního plánu obce Dolní Lukavice (ÚP).
Návrh ÚP komplexním způsobem řeší
základní koncepci rozvoje obce, koordinuje všechny důležité zájmy a stanovuje
na všech pozemcích podmínky využití.
Předpokládáme, že na přelomu roku by
Dle dikce zákona by tedy měla následovat mělo být jasněji. O všem vás budeme
první fáze projednání ÚP - tzn. společné včas informovat!
Pořizovatel ÚP: Městský úřad Přeštice
Zpracovatel ÚP: SLADKÝ&PARTNERS s. r. o.
Subjekt působící pod jednotnou značkou Volného Architektonického Sdružení
Ateliéru VAS, http://www.ateliervas.cz/
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Slovo starosty

Vítězslav Opálko

Na poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v letošním roce. Uskuteční se v KD
v Krasavcích 10. prosince 2020 od 19:00 hodin. Jedním z hlavních bodů bude schválení rozpočtu obce na příští rok, což je při současné nestabilní fin. situaci ve státě
téměř alchymie.

Nové auto pro dobrovolné hasiče

Vítězslav Opálko

Nový dopravní automobil Ford Tranzit
pro 9 osob s vybaveným přívěsem pro hašení pro výjezdovou jednotku SDH Dolní
Lukavice jsem od dodavatele THT Polička převzal 19.10. 2020. Vzhledem k situaci pandemie COVID a legislativním
omezením byl bez slavnostního pokřtění
a dalších oficialit po nezbytných úkonech registrace, pojištění apod. předán
k užívání výjezdové jednotce SDH Dolní
Lukavice. Auto i vlek je plně vybaveno
nejmoderněší technologií dle podmínek
HZS a min. vnitra včetně vysílaček kompaktibilních s profesionálními hasiči,
dobíjecími svítilnami a mnoha dalšími
užitečnými věcmi. Po 3 letech snažení
o dosažení potřebného počtu bodů pro

získání dotace se tak naplnil další z našich cílů a snů. Pořizovací cena činí celkem 1.712.392 Kč. Získaná finanční dotace
od MV ČR - GŘ HZS ČR činí 450.000 Kč,
od Plzeňského kraje 300.000 Kč. Další finační prostředky se nám podařilo získat
formou finančních darů v celkové výši
185.000 Kč. 173.000 Kč je od oslovených
firem a společností, 11.000 Kč od občanů
obce, z toho 5.000 Kč darovali zastupitelé obce.
Z pořízené techniky máme velkou radost
a doufáme, že mnoho let bude obyvatelům obce sloužit. Doufáme, že největším
dílem bude sloužit při výcviku a soutěžích dobrovolných hasičů, ale primárně

je určena k zásahům. Přejme si, ať je jich co nejméně. Sluší na tomto místě poděkovat
panu Jaroslavu Šilhánkovi, který mně významnou měrou pomáhal s výběrem nejvhodnější techniky, věnoval čas podrobné kontrole množství zpracovaných materiálů, které bylo nutno pro získání dotací zpracovat, ale i jiným souvisejícím činnostem.

Rozloučení s čestným občanem obce

Vítězslav Opálko

S lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí pana Ing. Zdeňka Kota, rodáka z naší obce.
Ing. Kot věnoval velkou část svého života rozvoji sportu v obci, má nezpochybnitelné
zásluhy o udržení TJ Sokol v Dolní Lukavici a jeho majetku, zastával mnoho let funkci předsedy TJ. Působil i ve vyšších funkcích v ČSTV. Svůj celoživotní zájem o rozvoj
obce, kde trávil veškerý volný čas, prokázal odbornou prací pro obecní úřad.
Řadu let byl předsedou komise výstavby při MNV. Po mém nástupu do funkce starosty mne navštívil, a ačkoliv již dlouho nebyl občanem obce, zajímal se o záměry zastupitelstva. Po zjištění rozsahu investičních plánů nabídl nezištnou pomoc. Několik let
mě byl nápomocen při přípravě rozsáhlých stavebních akcích, při výstavbě technické
infrastruktury a při koncepční přípravě územního plánování. Jeho odborné znalosti
a celoživotní zkušenosti byly pro mne i pro obec velmi přínosné. Rád jsem se s ním
setkával i později, kdy již mu zdraví nedovolilo do Lukavice tak často jezdit. Mnoho2
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krát byl prvním čtenářem nového čísla Hlasatele, když jsem mu jej rovnou z tiskárny
do Božkova zavezl.
V roce 2016 při příležitosti 800. výročí založení obce jsem měl tu čest na základě
usnesení zastupitelstva obce jmenovat Ing. Zdeňka Kota čestným občanem obce Dolní Lukavice. Vím, že si toho velmi vážil.
5. listopadu 2020 jsem se s ním byl na jeho přání i na přání rodiny rozloučit naposledy.
Čest jeho památce!

Uctění památky zesnulých

OÚ DL

V neděli 15. listopadu starosta obce Vítězslav Opálko a zastupitelka Mgr. Eva Horová
uctili památku zesnulého starosty Václava Kvídery (1961-2000) a akademického malíře
Václava Černého (1865-1950). Na oba hroby společně položili květiny a zapálili svíčky.

Slovo zastupitele

Marek Maňour

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych napsal pár řádek. Podzim máme v plné síle, počasí nám zatím přeje.
Na rozdíl od počasí nám nepřeje současná situace s nemocí covid-19. Omezuje nás
všechny bez rozdílu, jak ve školách počínaje, v pracovních činnostech a v neposlední
řadě v osobním životě. Ale vše jednoho dne skončí a my všichni se vrátíme k běžnému běhu života. V této situaci je třeba si najít i to pozitivní, rodiny jsou větší dobu
pohromadě, nabízí se více společných aktivit v rámci současných opatřeních. Vůbec
však nezávidím rodičům s malými dětmi a jejich on-line výuce. Jak se ostatní běh
života zpomalil, je více času na vnímání si věcí kolem sebe. Ať už od barev v přírodě,
co nám podzim přináší, přes pohled na rozrůstající se naše obce a s tím související
změnou obyvatel. S tím, jak se nám začíná blížit konec kalendářního roku, nastává
čas se ohlédnout za celým jeho průběhem.
Vím, že radostných věcí letos moc nebylo, ale není důvod klesat na mysli. Vždyť v novém roce budeme mít dostatek času plnit si své sny, absolvovat plánované aktivity
a vůbec věnovat se všemu dle svých představ. Blížící se zahájení adventu asi neproběhne tradičním zpěvem Lukaváčku a rozsvícením naší vánoční lípy (nebojte, lípa
svítit bude), ale i tak tento slavnostní den si každý přivítejme v kruhu rodinném.
Dovolte mi závěrem vám všem popřát šťastný konec letošního roku, do nového pak
hlavně pevné zdraví a o to ostatní se musíme postarat všichni sami.

Přeji vám klidný závěr roku, který byl pro všechny
nesmírně komplikovaný novým poznáním.
Přejme si, ať se po nedobrovolné odluce můžeme
během nejkrásnějších svátků v roce bezpečně
a bez obav setkat se svými nejbližšími.
Přejme si, ať nebezpečí nákazy překleneme.
Ať se v příštím roce v klidu a míru
můžeme věnovat každý své práci,
studiu, učení, sportovním i kulturním
aktivitám a všemu, co je nám milé.
Vítězslav Opálko
4
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Informace obecního úřadu

Rozsvícení vánočního stromu

Vítězslav Opálko

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Dolní Lukavici na návsi
před kostelem proběhlo v neděli 29. listopadu 2020. Na akci poskytl
naší obci ČEZ a.s. finanční příspěvek 20.000 Kč. Skupině ČEZ tímto
děkujeme a přejme si, abychom si mohli alespoň na začátku adventního období společně zazpívat vánoční koledy.

Místní poplatky

Mirka Štychová

Odpady
V roce 2021 místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je pro fyzické osoby nezměněn a zůstává ve výši 700 Kč/
osoba/rok. Známky na rok 2021 budou
k zakoupení na OÚ od 15. února do
28. února. Známka z roku 2020 platí do
konce února 2021.

Místní poplatky lze platit hotově i bezhotovostním převodem na místě využít
nový platební terminál. Dále platí i úhrada bankovním převodem po předchozím vyžádání variabilního symbolu, tel.
371 120 719, mail: sekretariat@dolni-lukavice.cz. Již přidělené var. symboly z minulých let jsou platné i pro následující
roky.

Hřbitov - část nový
Pes/fena
Hřbitovní poplatky budou vybírány
Poplatky ze psů budou pro rok 2021 po- souběžně s odpadem. Poplatky se týkají
nechány na 100 Kč/pes (i fena)/rok.
pouze části nový hřbitov.

Novinka na OÚ

OÚ DL

Obec Dolní Lukavice bude instalovat na
obecním úřadě platební terminál, který bude
sloužit pro bezhotovostní styk občanů při
platbě místních poplatků. Doufáme, že tuto
novinky uvítají všichni.

Prosba čtenářům

ZŠ a MŠ

www.dolni-lukavice.cz

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení čtenáři,
setkáváme se v adventním čase, který se
liší od časů minulých, ale i tak může být
příjemný. Přeji nám všem za celý kolektiv školy klidné dny, příjemné prožití
vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce 2021.
Od 14. října začala distanční výuka a od
3. listopadu jsme spustili online výuku
na jednotné platformě MS Teams. První
týden byl zkušební. Děkuji všem, především rodičům, za toleranci a trpělivost,
kdy jsme vychytávali drobnosti. Velice
děkuji pedagogům, kteří vyučovali online. Vážím si práce všech, ale musím
poděkovat Evě Kučerové a Pavle Nohav-

Mgr. Lenka Hajšmanová, DiS.

cové - vždyť tyto paní učitelky už tohle
opravdu dělat nemusely a přesto chtěly
a nebály se naučit se něčemu novému.
Nyní se výuka postupně vrátila s omezeními k „normálu“. Všichni doufáme, že
to takhle zůstane. Bohužel daná situace
si vyžádala vrátit finanční dotaci, kterou
škola získala na dopravu výuky základního plavání. (Výuka proběhla pouze
jednou.) Tato dotace od roku 2021 již nebude možná.
V mateřské škole probíhalo vzdělávání
nepřetržitě, vypomáhaly zde vychovatelky ŠD. Děkuji nejen jim, ale i ostatním
kolegyním z mateřské školy a školní jídelny, jak vše zvládly.

Závěrečné práce na sportovním hřišti

Slávek Honzík, učitel ZŠ

V podzimních dnech jsme se jako učitelé naší školy podíleli spolu se zaměstnanci
místního úřadu na dokončovacích pracích v závěrečné fázi výstavby školního hřiště.
Nejdříve bylo potřeba natáhnout a přidělat sítě do dvou fotbalových branek. Poté
jsme ještě natahovali sítě po obvodu celé hrací plochy a posléze je připevnili ke konstrukci i vypínacím drátům. Až na pár závěrečných dodělávek je tak hřiště připraveno k využití a k provozování sportovní činnosti. Na jaře si tak budeme (doufejme!)
moci konečně zakřičet své první „GÓL“ nebo třeba „HRA!!!“.

Mgr. Eva Horová

Připravuji publikaci o farnosti Dolní Lukavice. Prosím čtenáře o zapůjčení starých fotografií, dokumentů, popř. budu ráda za sdělení nějaké vzpomínky, příběhu.
Kontakt: tel. 605 530 633, email: evahorova@post.cz
6
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ZŠ a MŠ

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

za zaměstnance a děti MŠ Bc. Petra Hadačová

V letošním roce i dění v MŠ ovlivňuje
více než jindy situace kolem nás. Snažíme se, aby pro děti zůstalo vše tak, jak
jsou zvyklé. Bohužel ne vše jde, ale i tak
jsme toho na podzim spoustu zažili. Ve
školce proběhly dva projektové dny hrazené ze Šablon II, navštívila nás divadla,
besedovali jsme s autorkou dětské knihy,
pouštěli jsme draky, dělali objevné výpravy a spoustu dalších aktivit. Všechny
návštěvy ve školce dělají svou práci pro
děti s radostí, a tak nám herci hráli ve
štítech, besedy probíhaly v rouškách (dospělí), ale nikomu to nevadilo. Teď už pomalu vyhlížíme adventní čas a i na toto
období se velmi těšíme. A když nebudou
moci rodiče do školky? Nevadí, máme to
pro ně vymyšleno jinak.

Sibiřský modřín, který se nepoužil při
výrobě mantinelů na hřišti.

Předvánoční období je také časem, kdy
se bilancuje a děkuje. Za školku děkujeme všem rodičům za spolupráci při
8
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řešení všech situací, která současná doba
přináší. Děkujeme do základní školy
paní ředitelce Lence Hajšmanové nejen
za vedení, ale i za aktivní připojování
školky k aktivitám školy (projekty, šablony, plavání,…). Děkujeme vychovatelkám Gabriele Šíchové a Lence Brunátové,
které nám vypomáhaly během uzavření
škol a školka tak mohla fungovat na obě
třídy bez omezení. Děkujeme vedení
obce za zakoupení dalšího vybavení na
školkovou zahradu v hodnotě 100.000 Kč.
Poděkování také míří k panu Michalovi
Böhmovi, který nám aktivně vymýšlí
a vyrábí doplňky pro děti na venkovní
hraní. Děkujeme všem, kdo s námi nějakým způsobem spolupracujete.
Přejeme všem krásné a klidné prožití
předvánočního času, šťastné a veselé
Vánoce a úspěšné vykročení do nového
roku.

On-line výuka

Karolína Dvořáková, žákyně lukavické ZŠ

I když jsou teď školy zavřené, my nezahálíme. Každé ráno vstáváme v půl 8 a připravujeme se na vyučování. On-line výuku vedeme přes počítače, tablety, mobily
či jiná elektronická zařízení. Připojíme
se na aplikaci Microsoft Teams a probíhá
videohovor. Učíme se každý den, v počátcích bez pondělí a každý den máme jiný předmět. Hovoříme spolu, kontrolujeme
úkoly, které nám paní učitelka posílá emailem, nebo plníme jednoduchá cvičení. Občas se nám objeví problémy s připojením nebo výpadky proudu, ale i přesto je každá
on-line hodina zábavná. Jelikož teď nemáme výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu,
věnujeme se tomu ve volném čase. Na konci října jsme vydlabávali dýně a připravovali podzimní výzdobu. S kamarádkami sportujeme a někdy si u toho i zazpíváme.

Rozhovor

Mgr. Eva Horová

s Viktorií Veverkovou Duphenieux
(*1948), již 20 let žije na zámku v DL.
Kdy jste poprvé navštívila Čechy?
Bylo to v roce 1990, kdy jsem přijela do
Prahy s kamarádkou. Můj otec zde s mojí
sestrou Dianou byl o rok dříve. Pak do
Čech jezdil 2x - 3x do roka.
Od roku 1990 probíhala restituce a
zámek byl vašemu otci navrácen až v
roce 2000. Měla jste již od počátku se
zámkem nějaké plány?
Je to krásné místo, které mě hned zaujalo.
Hned jsem v hlavě měla, jak zámek vybavím nábytkem a kde budou jednotlivé
místnosti. Také jsem hned věděla, že to
bude můj nový domov. Asi o 3 roky později se za mnou nastěhoval syn Zoltán
(*1977).

10 let, ovládala jsem 6 cizích řečí. Zoltán
se začal učit postupně. Dnes se česky
domluví.
Co místní lidé?
Můj otec ihned v roce 1989 navštívil pana
Uzla a pana Rojta. Moc rád se v Dolní
Lukavici setkával s lidmi. I já a Zoltán
jsme si tu brzy našli přátele.

Jaké místo máte na zámku nejradši?
Byl zde problém jazyková bariéra?
Prostřední místnost na zámku - nad
U mě ne. Vždy jsme doma mluvili čes- hlavním vchodem s krásným výhledem
ky a oba rodiče byli Češi. Když mi bylo do parku.
| PROSINEC 2020 | Hlasatel
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Rozhovor

úklízí, pečou, lidé hodně nakupují. Ve
Francii tohle neznám. Obecně se v Čechách Vánoce v současné době slaví víc
než v cizině, řekla bych. Na Vánoce
máme rádi Foie gras (husí játra) na topince. Připravujeme bramborový salát,
který jíme se smaženým kaprem nebo
krocanem. U nás se v rodině (za dob
mého dětství) vždy připravoval.
Konalo se zde mnoho kulturních akcí.
Jaké jmenujete?
Haydnovy hudební slavnosti, divadelní
představení, závody chrtů, ochutnávky
vín, malířská symposia, promítání filmů,
koncerty.

Máte nějakou oblíbenou vánoční
specialitu?
Ano, jako dezert máme rádi Mouse au
Chocolat. Zde je recept:
»» 300g tm. čokolády (nejméně 52% kakaa)
»» 5 čajových lžiček silné kávy (místo
kávy na Vánoce dávám 3 lžičky jaJaké máte plány do budoucna?
majského rumu)
Bohužel v současné době nemohu nic »» 6 vajec
plánovat, neboť dosud nebylo uzavřeno »» 100g másla a 30g práškového cukru
dědické řízení, které probíhá od roku Rozpustíme čokoládu ve vodní lázni.
Žloutky smícháme s máslem, cukrem,
2013. Budu moci plánovat až pak.
kávou (nebo rumem) a vyšleháme. Pak
Blíží se Vánoce, co jsou pro Vás Váno- vyšleháme bílky v tuhý sníh, přidáme
ce a jak je trávíte?
cukr a opatrně promícháte se zbytkem.
Je pro mě hezkým překvapením, jak se Vychladíme v lednici a servírujeme.
Češi na Vánoce pečlivě připravují, ženy

Kultura - co nás čeká
»»

Zapomenuté osobnosti – 7. část

Mgr. Eva Horová

Pavel Mašek (1890-1959), hudebník, kapelník
Narodil se 28. června 1890 v Dolní Lukavici čp. 106 jako jedno z devíti dětí kapelníka Martina Maška (*1857), rodáka z Vodokrt a jeho ženy Filomeny, rozené Boudové.
Pavel se od dětství věnoval hře na klarinet. Vyučil se obuvníkem. Hrál u vojenské
hudby 35. pěšího pluku v Plzni. V průběhu
první světové války byl zajat v Rusku a byl
ruskými úřady jmenován dirigentem divadelního orchestru v Petro-Pavlovsku. Po
návratu z Ruska byl dva roky dirigentem
vojenské hudby v Kroměříži. Na začátku
20. let 20. století založil v Dolní Lukavici
velký dvaadvacetičlenný orchestr složený
z hudebníků z Dolní a Horní Lukavice,
Lišic, Chlumčan a dalších obcí. Byla to reprezentační kapela i pro Přeštice.
11. července 1925 se oženil s Barborou Taflíkovou z Lišic (*1904). Žili v domě čp.
106, kde se jim narodili dva synové: Pavel (1926-2006, generál major na ministerstvu
obrany v Praze, měl syna Pavla, který žije s manželkou a 2 syny v Dánsku) a Václav
(1929-2007, zdědil hudební nadání, pokračoval v kapele, s manželkou měl tři děti. Synové Václav a Pavel žijí v DL a dcera Marie v Lišicích). 19. 11. 1938 manželé Pavel a Barbora Maškovi dům čp. 106 vyměnili za čp. 43 (s Regnerovými). Kapelník Pavel Mašek
zemřel 26. 12. 1959. V roce 2020 by uplynulo 150 let od založení Maškovy kapely.

Mgr. Eva Horová
Tříkrálové koledování 2021. V letošním roce Tříkrálová sbírka slaví 20 let. Najdou se koledníci na rok
2021 v našich obcích? Pokud byste rádi chodili, kontaktujte paní Sedláčkovou na tel. 731 433 146.

»»

30. 1. Dětský maškarní karneval ve Snopoušovech

»»

13. 2. Lukavický Masopust

»»

6. 3. Divadlo ve Snopoušovech - Nevěrníci

»»

27. 3. Sčítání lidu
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Bílé Vánoce

Pavel Havlíček (*1936) z Dolní Lukavice

Vánoce v době mého dětství ve 40. letech 20. století rozhodně
nebyly to, co jsou dnes. O adventu nikde nesvítila žádná světýlka, stromek tatínek zdobil skromnými ozdobami z papíru, ze
slámy a několika perníčky. O adventu se ani neuklízelo jako
dnes. Nebyl na to čas, protože byla pořád práce kolem dobytka. Když jsme večer usedli ke stolu, museli jsme mít nakrmený
dobytek a všechno venku hotovo. Na Štědrý den jsme drželi
půst. K večeři jsme měli vánočku s mlékem nebo kávou. Když
jsem byl malý, brzy jsem přišel o matku. Starala se o mě Aloisie Nohová (1886-1971), která přišla do Lukavice nejprve sloužit
jako vychovatelka. Když byly děti velké a vychovatelku již nepotřebovaly, otec si ji vyžádal jako pomocnici na našem malém hospodářství v DL
čp. 42. Lojzinka, jak jí všichni říkali, před Vánocemi šla vždy nakoupit k Fremrům.
Koupila vánočku i cukroví.
K Vánocům patří trubač. Z vyprávění otce vím, že dříve v Dolní Lukavici na Štědrý
večer ves obcházel obecní pastýř a troubil. Lidé mu přinášeli občerstvení. Já si pamatuji, že každý rok na Štědrý večer kolem 18. hodiny obcházel Václav Mašek (19292007) ves a troubil lidem v každé ulici. Ti vycházeli ze stavení a přinášeli mu občerstvení (nejčastěji štamprdle). Jako malý jsem od Ježíška dostával vždy to, co jsem
potřeboval (např. kalhoty, ponožky, školní potřeby, rukavice, šálu). Tehdy lidé neměli
mnoho peněz, proto si nadělovali skromné a potřebné dárky.
Za to na půlnoční mši byl vždy plný kostel! To se nedá s dnešní účastí srovnat. Přesně
o půlnoci se v kostele scházeli nejen dolnolukavičtí, ale také z okolních vsí (HL, Lišice,
Krasavce, Snopoušovy, Hradčany). Na půlnoční jsem se vždy moc těšil. Na kůru, kde
jsou varhany, stály s notami tři zpěvačky (Libuše Brožová, Jarmila Babková a Marie
Plocarová) a zpívaly vánoční písně a koledy, které
se nesly kostelem. V kostele na Štědrý večer nikdy
nechyběl betlém. Jako malý kluk jsem si vždy rád
prohlížel sádrové figurky a jesličky s Ježíškem.
Nejvíce se mi však líbila zvířata – velbloud, slon,
osel, kráva, kůň a ovce. Jelikož se mi betlém moc
líbil, doma jsem žadonil, zda by mi Ježíšek nemohl
nějaký přinést. Ježíšek ho však nepřinesl, ale jednou ho přivezl strýc z Prahy.
K zimě a Vánocům patřil sníh a věřte, že ho dříve
celou zimu bývalo hodně. Když jsem mohl, vzal
jsem sáňky a vyrazil s kluky (Václavem Suchým,
Karel Ottou, Jaroslavem Průchou a Frantou Hu12
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kam jsme vyráželi na brusle. Uprostřed
rybníku vždy býval slabší led a každou
zimu se tam někdo „vykoupal“. Dodnes
vzpomínám, jak tam jednou jel Ota Vacek z Krasavec (čp. 4) na motorce. Propadl se a my ho pak museli zachraňovat
a motorku vytahovat na hácích z vody.
A když jsme přišli domů s červenými tvářemi a zmrzlými prsty, čekal nás teplý čaj
a teplo od kamen. U nás doma se topilo,
vařilo a peklo na kachlových kamnech.
Ta měla i nádržku na vodu. Takže jsme
řťákem) na Hořici. Tam také v té době měli i teplou vodu. Večer nikdo moc
chodila některá místní děvčata, jako neponocoval, protože před zavedením
např. Marie Tobrmanová (provdaná el. proudu jsme svítili petrolejkami nebo
Loudová) a sestry Loudovy - Marie (pro- svíčkami. Petrolejkou jsme si svítili nejen
vdaná Kottnauerová) a Miluše (provda- ve stavení, ale také když jsme šli k dobytná Hůlová) a mnoho dalších. Sáňkovali ku. Dříve byly zcela jiné Vánoce, ale moc
jsme také na svahu při vjezdu do obce od hezké, prožité v klidu a pokoji. Obešli
Dnešic (od sv. Petra dolů). Mnoho legra- jsme se i bez televize, rádia a internetu.
ce jsme také užili na Sládkovic rybníce,

Apollo 13 - výročí

Mgr. Eva Horová, Pavel Hajžman

V letošním roce si připomínáme
50 let od letu kosmické lodi Apollo
13. Přestože Apollo 13 nesplnilo zadaný
úkol, stal se jeho let legendou. Na motivy této události, kterou J. Lovell popsal
ve své knize Ztracený Měsíc, byl v roce
1995 natočen film s názvem Apollo
13, v němž hlavní roli Jamese Artura
Lovella ztvárnil herec Tom Hanks. Proč o tom ale píšeme na stránkách Hlasatele?
James Artur Lovell (*1928) má kořeny v Dolní a Horní Lukavici. Jeho otec pocházel
z Horní Lukavice, matka z Dolní Lukavice. Rodina koncem 19. století emigrovala do
USA. Při letu Apollo 13 si Lovell jako připomínku svého českého původu s sebou vezl
československou vlajku. V roce 1997 a 2000 navštívil Dolní Lukavici. 28. 10. 2000 přijel společně s jediným českým kosmonautem Vladimírem Remkem. Akce pro veřejnost se tehdy konala na fotbalovém hřišti. Na obecním úřadě si J. Lovell převzal od
starosty Václava Kvídery čestné občanství obce.
Pamětník Luděk Strouhal sdělil: „Dle vyprávění babičky a dědy Topinkových z konce šedesátých let 20. století vím, že v jejich domě čp. 125 dožívali rodinní příslušníci
| PROSINEC 2020 | Hlasatel
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astronauta Lovella. Má babička Anna
Topinková (1899-1969) dokonce natočila
po prvních vzletech Lovella do vysílání
Plzeňského rozhlasu rozhovor, kde toto
popisovala. Pak uháčkovala krásné šatičky na panenku, kterou měla připravenou
jako dárek pro Lovella, když se ještě na
konci šedesátých let připravovala jeho
návštěva v Dolní Lukavici. Následné politické události toto zhatily.“

hož předci pocházejí z Dolní Lukavice.

28. října, tedy před dvaceti lety, navštívil tento slavný muž Dolní Lukavici za
doprovodu Vladimíra Remka, prvního československého kosmonauta. Pro
obyvatele DL a okolních obcí to byla
velká událost. Od příletu vrtulníku na
fotbalové hřiště až do jeho odletu oba
astronauty i jejich doprovod po celý
program doprovázely davy přihlížeV dubnu 1970, tedy před padesáti lety se jících. Podrobnější informace lze dos obrovskými problémy úspěšně navráti- hledat z již zveřejněných článků v Hlasala ze své mise vážně poškozená kosmická teli/rok 2000 a 2015 a na webových stránloď Apollo 13. Posádce velel James Arthur kách obce Dolní Lukavice.
Lovell, dnes již legendární astronaut, je-

Myslivci na Lukavicku – poslední část

vypráví Karel Stuchl

Myslivecký bál se každý rok konal v sokolovně v Dolní Lukavici (nejpozději vždy
druhou sobotu v lednu). Důvodem toho byla tombola, kterou tvořila z větší části
zvěřina (bažant, zajíc a hlavní cena srnčí). To vše se odlovilo v prosinci při poslední
leči, nebo se ještě něco dohánělo na konci roku před Silvestrem. Každý člen sdružení
měl povinnost dodat nějakou cenu do tomboly. Před mysliveckým bálem se ručně
vyrobily plakáty, které jsme rozmístili do okolních obcí. V každé obci, která patřila
do našeho rajónu, jsme utvořili dvojice a chodili osobně zvát. Tímto způsobem se
prodala většina vstupenek. Do přímého prodeje už mnoho lístků nezbylo.
O myslivecký bál byl vždy velký zájem. Ten, kdo chtěl dobré místo, musel si už
v 17:00 hodin držet stůl. Sál byl slavnostně vyzdoben. Na zdi vpravo i vlevo visely
preparované, nad vchodem do přísálí visela tradičně hlava divočáka. Vlevo u jeviště
byl postaven myslivecký posed, ze kterého Václav Suchý (1910-2002), člen sdružení,
odpálil po zahajovací řeči Jirky Benedikta dvě rány z brokovnice. Tím byl bál zahájen. Další dekorace (po stranách jeviště) tvořily smrkové stromky. Nad hlavami
tanečníků byly nataženy girlandy. Na jevišti hrála známá hudební skupina Lesanka,
pod vedením Václava Palečka. Během večera manželky myslivců prodávaly lístky do
tomboly, která se vyhlašovala o půlnoci. Lístky se tahaly z klobouku místní slečnou
„dobrovolnicí” se zárukou panenství. Nechyběla ani dámská volenka, při které se dámám kupovaly květiny. Vždy po odtančení série (tří skladeb) se chodilo do přilehlého
lokálu na panáka. Výběr likérů byl tenkrát velice omezen. Nejčastěji se pil gruzínský
koňak s jistotou nedělního bolení hlavy.
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Představujeme myslivce – z mysliveckého sdružení Hajsko Řenče
Vlastimil Budek (*1952) z Krasavec čp. 37
Kladný vztah k myslivosti zdědil po dědovi a otci. Myslivecké zkoušky složil v roce
1971 a poté se stal členem MS v místě svého rodiště – ve Vodokrtech. Nejraději má přírodu, péči o zvěř (krmení divokých prasat, srnek atd.). Nejčastěji loví divoká prasata.
„Nejsem členem MS Lukavan, ale střílím za MS Hajsko Řenče. 3x–4x za mysliveckou
sezónu (tj. od listopadu do ledna) se také jako host zúčastním lovu na Jeleny sika na
Plzni-severu.“ sděluje myslivec.
Jiří Šik (*1988) ze Snopoušov čp. 57
Lásku k myslivosti si předávají v rodině odpradávna, kdy ještě jeho děda a praděda dělali hajné u lesů.
Od třinácti let myslivcům ve svém rodišti – Černošíně u Stříbra – s bratry pomáhal. Když mu bylo
18 let udělal si zbrojní průkaz a myslivecké zkoušky
a začal střílet v MS Svojšín. V roce 2012 se přidal
k místním myslivcům – MS Hajsko Řenče, kde
střílí doposud. Prozrazuje: „Na myslivosti mám rád
všechno. Přírodu, lov, bály … O víkendech chodím se
svými dětmi přikrmovat zvěř. Zvěřinu konzumujeme, nejvíce máme rádi divočáka. Zúčastňuji se také
honů na jiných honitbách, kde se dají střelit jiné druhy zvěře, než které jsou u nás na Lukavicku běžné.”
Přinášíme vzpomínku na dlouholeté myslivce, kteří již nejsou mezi námi.
Legendou a duší místního mysliveckého sdružení byl bezpochyby pan Jiří Benedikt
z Lišic (1936-2016) z Lišic čp. 110. Od vzniku sdružení zastával 28 let vedoucí funkci
mysliveckého hospodáře. Za jeho práci v myslivosti
mu bylo uděleno vyznamenání Za zásluhy o myslivost prvního stupně. Byl propagátorem umělého
odchovu bažantů.
Nezapomínáme ani na další letité členy sdružení:

»Václav
»
Suchý (1910-2002) z Dolní Lukavice 118
»Václav
»
Hrabík (1925-2010) z Dolní Lukavice 33
»»Josef Burda (1937-2019) z Dolní Lukavice 193
»»Karel Tobrman (1941-2008) z Dolní Lukavice 186
»»Ladislav Krs (1924-1998) z Dolní Lukavice 152
»»František Hodan (1912-1983) z Lišic
»»František Kašpar (1914-1984) z Lišic 110
»»Josef Hes (1936-2005) z Lišic 87
| PROSINEC 2020 | Hlasatel
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Činnost MS Lukavan v roce 2020

Dušan Kindl, předseda spolku

V únoru jsme uspořádali výroční členskou schůzi. Poté naší spolkovou činnost přerušila epidemie koronaviru. Nemohli jsme se scházet, myslivci mohli lovit jen individuálně.
Sešli jsme se až na konci června na členské schůzi. Zde jsme si naplánovali čtyři hony
(dva na kachny divoké a dvě naháňky v lese na černou zvěř). Vše jsme však na základě vládních nařízení museli nakonec zrušit. 6. listopadu jsem rovněž odvolal kapelu,
kterou jsme měli domluvenou na veřejnou Poslední leč, která se měla konat 28. listopadu. Jelikož jsme tuto nepříjemnou zdravotní situaci trochu očekávali, ani jsme si letos
nebrali bažanty, když bychom pak nemohli uspořádat společnou poslední leč. Věřím,
že brzy bude lépe a všichni se zase sejdeme. Přeji nejen všem myslivcům, ale také čtenářům Hlasatele krásné svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví. Lovu zdar!

Věděli jste, že ...?

Mgr. Eva Horová, Vítězslav Opálko

Ing. Jaroslav Kasl v lednu oslavil 90. narozeniny. Je rodákem z DL čp. 113. Zde
vychodil obecnou školu, pak přeštickou
měšťanku. V roce 1950 složil maturitní
zkoušku na Vyšší průmyslové škole stavební v Plzni. Poté působil jako stavební
konstruktér u jáchymovských dolů ve
skupině Budování. Odtud odešel studovat
do Prahy na Vysokou školu architektury
a pozemního stavitelství, kterou ukončil diplomem v roce 1956. Jako stavební
inženýr se vrátil opět k jáchymovským
dolům do Projektového ústavu, kde zastával funkci hlavního inženýra projektu
a působil zde až do odchodu do důchodu
v roce 1990.
Je autorem knihy Dolnolukavické
a jiné povídky, (vydáno obcí DL v roce
2010 a rozšířené vydání v roce 2014, přenechal na ní obci autorská práva). Některé
jeho povídky byly také otištěny v regionálním tisku a můžete je najít na webových
stránkách obce. Ing. Jaroslav Kasl je lukavický patriot, byť žije v Ostrově nad Ohří.
Několikrát měl také besedu o historii v lukavické škole. V roce 2016 při příležitosti
800. výročí založení obce byl jmenován
16
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čestným občanem obce Dolní Lukavice.
Pan starosta a zaměstnanci obce mu byli
osobně popřát pevné zdraví do dalších let.
Společně se synem je provedl po Ostrově,
ukázal ulici, ve které projektoval všechny
domy a kde nyní s rodinou syna bydlí.
V únoru oslavila paní Zdeňka Kohoutová rovněž 90. narozeniny. Paní Kohoutové pogratuloval pan starosta osobně
a popřál ji mnoho zdraví do dalších let.
Strávili spolu příjemné odpoledne, kde si
popovídali a společně s její dcerou a oběma syny zavzpomínali na Dolní Lukavici.
Paní Kohoutová nyní bydlí v Plzni, v letních měsících se vždy těší do rodné obce.
Zde byla dříve aktivní ve svazu žen a ve
sboru pro občanské záležitosti. Těší se
vzhledem ke svému věku dobrému zdraví,
má svěží mysl a úsměv na tváři. Jen nohy
už ji neslouží tak, jak by si představovala.

Na slovíčko s Ing. Karlem Luňákem (*1959)
správcem obecních lesů obce Dolní Lukavice
Mgr. Eva Horová

Popište nám, prosím, naše obecní lesy
Obec je vlastníkem lesa s názvem lesního
hospodářského celku Obecní lesy Dolní Lukavice. Lesní majetek se skládá ze
dvou ucelených částí. Jedna část leží jihovýchodně od obce Hradčany (navazuje
na komplex lesa Vysoká), druhá ucelená
část se nachází východně od obce Krasavce (Hajsko). Výměra tohoto celku činí
105,98 ha. Největší zastoupení má smrk,
pak borovice a dub. Ostatní dřeviny zde
byly zastoupeny podstatně méně (javor,
modřín, lípa, buk).

Jakou mírou se v nich podepsal
kůrovec?
Tento stav trvá již od roku 2015, kdy se
začalo projevovat nepřiměřené sucho
a velmi teplé počasí. Důvody aktuální situace jsou zjednodušeně dva. Prvním je
druhová skladba lesů, kde má smrk vysoké zastoupení kvůli své hospodářské
hodnotě, ale je náchylný k oslabení povětrnostními podmínkami a napadení
škůdci, zejména lýkožroutem smrkovým.
V lesích Obce Dolní Lukavice bylo v letech 2016-2019 vytěženo 6981 m3 dříví
(z toho téměř 95 % představují kůrovcové těžby). Jedná se o aktivní kůrovcové
stromy. Z těchto důvodů bylo katastrální území Krasavce a Lišice zařazeno do

tzv. červené zóny, která je charakteristická svým abnormálním poškozením
kůrovcem. Vzhledem k pokračujícímu
a rozšiřujícímu se kalamitnímu poškození lesních porostů bylo ministerstvem
zemědělství vydáno tzv. opatření obecné povahy platící pro celé území České
republiky. Na základě tohoto opatření
mohou vlastníci lesa holinu vzniklou
v důsledku nahodilých těžeb zalesnit do
5 let nebo na těžbu kůrovcových souší
se nemusí až do 31. 12. 2022 vztahovat
povinnost vlastníka přednostně zpracovávat nahodilou těžbu, což mu ukládá
zákon o lesích. Tato uvolnění v hospodaření zatím na LHC Dolní Lukavice
nevyužíváme, protože nechceme našim
nástupcům zanechat nezalesněné plochy,
v lepším případě zarostlé břízou nebo
osikou. V horším případě by tyto plochy
byly porostlé ostružinou, bezem, hlohem,
šípky a ostatními keři. Zatím nám prostředky získané dosavadním hospodařením a částečně i obdrženými dotacemi
umožňují hospodařit bez využití opatření obecné povahy.

Co dalšího lesům škodí?
Jedná se hlavně o opakující se větrné
kalamity, po kterých zůstávají vývraty a zlomy, sucho a teplo, které vytváří
| PROSINEC 2020 | Hlasatel
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Zajímavosti
podmínky pro vývoj a množení kůrovce
a v poslední době se na místních porostech začínají projevovat zvýšené škody
způsobené spárkatou zvěří. Černá zvěř
vyrýpává sazenice, srnčí a daňčí zvěř
okusuje letorosty dřevin a vytlouká paroží na stromcích.

ně o borovice, buky, duby a jedle. Pokud
by občané chtěli při zalesňování pomoci,
budeme jen rádi.

Jaký druh vánočního stromku máte
nejraději?
V první řadě ve vánočním stromku vidím symboliku Vánoc. Nezáleží mi na
Probíhá výsadba nových strom- jeho kráse, pravidelnosti či druhu. Poků. Mohou se i občané zúčastnit a kud bych si musel vybrat druh vánočnípomáhat?
ho stromku, upřednostnil bych klasicKaždá holina je po těžbě zalesňována kou borovici lesní, protože jsme ji měli
novými stromky. Čím dříve se podaří většinou doma, když jsme byli ještě děti,
založit novou generaci lesa, tím lépe. Od které se asi na Vánoce těší nejvíce.
roku 2016 bylo v místním lese zasázeno
112 tis. ks sazenic (13,5 ha). Jedná se hlav-

Fotohádanka:

Mgr. Eva Horová

Řešení z minule: dům čp. 33, kde dříve žili
Horovi, Ibermajerovi a Hrabíkovi.

Zprávy z fotbalu

Mgr. Eva Horová
Ať letošní Vánoce
klid do rodin vnesou,
až rybníky zamrznou
a vločky se snesou.
Ať prskavka rozzáří
krásný Štědrý den,
pod stromkem najdete,
nejen zlatý sen.
Ať purpura ovine
domov váš celý,
písně a koledy
všechny rozveselí.
Ať pokora z Betléma
ke dveřím padá,
oko na obloze
hvězdu svou hledá.

Ať pod lustrem v předsíni
jmelí vás vítá,
vzpomínka na blízké
jak paprsek svítá.

Pavel Hajžman

Družstvo mužů odehrálo do uzavření soutěže kvůli karanténě dalších 5 utkání:
6. 9.
Mantov - DL
2:1/1:1
Kastner M.
13. 9.
DL - Líšina
13:0/7:0 3x Kastner M. + další hráči
20. 9.

Dnešice - DL

2:1/2:1

Kastner M.

27. 9.

DL - Ptenín

6:2/2:0

3x Kastner M., 2x Ščislák D., Rajchard D.

11. 10.

DL - Soběkury

4:0/2:0

Rajchard D., Bělonož P., Ščislák D., Kabele F.

Po ukončení soutěže se družstvo mužů v tabulce usadilo na druhém místě s 25. body
a skórem 30:8 za Dnešicemi. Nejlepším střelcem celé soutěže je dolnolukavický Marek Kastner. Dokázal vstřelit 9 gólů v sedmi zápasech. Gratulujeme! Pro zkušené
mužstvo mužů doplněné několika posilami byl vstup do nové sezóny velmi úspěšný.
Hlasatel | PROSINEC 2020 |

Vánoční přání

Ať nikdo není sám,
když ježíšek zvoní,
na půlnoční v kostele
vše tajné se plní.

Poznáte o o jaké lyžaře z našich obcí se
jedná?

18

Fotbal DL

www.dolni-lukavice.cz

Ať každý nám dovolí
milým občanům psát,
veselé Vánoce
všem chceme přát.

Co přinese jaro z hlediska fotbalových soutěží a sportu vůbec, budeme všichni netrpělivě očekávat. Děkujeme našim
fanouškům a příznivcům za celoroční podporu a těšíme na
setkání při prvním fotbalovém utkání. Sponzorům patří
poděkování za finanční podporu fotbalového oddílu. Všem
spoluobčanům přejeme klidné Vánoce a zdraví v novém
roce 2021.

Mladší přípravka DL

trenér, Petr Dvořák

I pro sezónu 2020/21 bylo do okresní soutěže přihlášeno
družstvo mladší přípravky Sokola Dolní Lukavice. Stejně
jako konec jarní části minulého soutěžního ročníku byl
i konec podzimu letošní sezóny poznamenán pandemií koronaviru a zůstal nedohrán. Protože jarní část soutěže byla
zrušena, využili jsme čas po rozvolnění opatření k tréninkům a k sehrání několika přátelských utkání. Děti si pak
užily prázdniny, abychom se v polovině srpna sešli a zahájili
tréninky.
Máme poměrně stabilní kádr a velmi hojnou účast na trénincích, na kterých máme téměř vždy plný počet 11 malých
fotbalistů. V září byla zahájena i samotná soutěž, kde jsme
stačili se střídavými úspěchy odehrát několik utkání. Samotné výsledky v tomto věku nejsou ještě na prvním místě.
Prioritou je, aby děti měly z fotbalu radost a vybudovaly si
k němu vztah, a samozřejmě také rozvoj fotbalových dovedností jednotlivců. S dětmi jsem již třetí rok a musím říct, že
všechny udělaly obrovské pokroky. Nevyhráváme sice moc
často, ale všichni máme radost z každého vstřeleného gólu,
což je odměnou za tréninky, na kterých všichni pracují s velkým nasazením.

Když nám to situace dovolí, máme
na zimu opět domluvenou tělocvičnu
v Přešticích, kde bychom se od ledna
měli začít 1x týdně připravovat na jarní část soutěže. Vzhledem k věku bude
muset 5 kluků náš tým na konci léta
opustit, a tak rádi uvítáme nové malé
fotbalisty (především ročník 2014),
abychom mohli soutěže hrát i v příštím
roce.
| PROSINEC 2020 | Hlasatel
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Tichá vzpomínka

Za TJ Sokol Pavel Hajžman

12. dubna a 25. října 2020
navždy opustili řady „Sokolů“, sportovců a kamarádů
pánové Bohuslav Pouba a Ing. Zdeněk Kot.
Oba svou celoživotní obětavou a zodpovědnou prací zanechali
nesmazatelnou stopu v TJ Sokol DL i ve veřejném životě. Jejich vzpomínky
a zápisky se staly ztěžejními pro knihu 100 let sportu v Dolní Lukavici.
Čest jejich památce.

Noví obyvatelé

Mgr. Eva Horová

Do novostavby čp. 271 v Dolní Lukavici se přestěhovali z Plzně Jan Karásek (*1983) se ženou
Janou (*1985) a syny Josefem (*2015) a Jaroslavem (*2017). K trvalému pobytu se přihlásili
22. 4. 2020. Paní Karásková sdělila: „Dolní Lukavice se nám zalíbila hned při první návštěvě. Je to
místo s historií, s krásným okolím, pro nás i strategicky umístěné - na půli cesty mezi Klatovy a Plzní, odkud pocházíme. Jsou tu dobré podmínky pro
rodinný život (škola, školka, různé spolky). Uvítali
bychom chodník pro bezpečnější cestu dětí do školy.“

Jubilanti - leden a únor
Hajžman Tomáš, DL		
Hodek Jiří, Krasavce 		
Strnad Karel, DL 		

84 let
50 let
70 let

Budková Hana, Krasavce
Kohoutová Zdeňka, DL 		
Lipert Oldřich, DL		

70 let
91 let
75 let

Obec Dolní Lukavice všem gratuluje a přeje hodně zdraví do dalších let.
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x v roce
v nákladu 450 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah článků odpovídají jejich autoři.
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