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Vážení spoluobčané, přestože se jen velmi těžko hledají vhodná slova, cítím povinnost i v této velmi složité době vás oslovit prostřednictvím našeho časopisu. Původně připravený obsah Hlasatele jsme
přepracovali, aby odpovídal situaci. O její vážnosti snad již nikdo
nepochybuje. Jediné, co teď můžeme dělat, je chovat se zodpovědně
a dodržovat všechna stanovená pravidla.

Slovo starosty

S úctou k vám všem Vítězslav Opálko

I obecní úřad musel přizpůsobit svou práci do podmínek, stanovených usnesením vlády č. 87 Sb. a ostatními nařízeními státu. Všechna jsou zveřejňována na úřední desce
OÚ i elektronickou formou na novém webu obce. Styk s veřejností byl omezen, úřední
hodiny uzpůsobeny těmto nařízením a potřebám občanů. Rovněž zastupitelstvo obce
se nesmí bez vážného důvodu dle nařízení Min. vnitra vzhledem ke karanténě scházet.
To však neznamená, že bychom nepracovali. Obecní úřad i zastupitelstvo jsou plně
funkční, vzájemně jsme v elektronickém a telefonickém kontaktu, osobní omezujeme
na nejnutnější případy při dodržování všech hygienických opatření. Jsme připraveni
pomoci tam, kde to bude třeba a bude to v našich silách. Přerušili jsme jednání o pronájmech volných objektů obce ve Snopoušovech, Krasavcích i v Lišicích a ponecháváme je jako záložní objekty. Stav nouze nám umožňuje disponovat i s dalším majetkem
obce, bude-li třeba. Jsme v kontaktu s kuchyní pana Racka, nabídli jsme technickou
i osobní pomoc při rozvozu jídla. Jsme si vědomi, že po vyřešení zdravotní krize budou následovat zhoršené ekonomické podmínky i pro obce. Proto nebudeme zahajovat
další investiční akce, pokud nebudou nezbytné. Uchováme finanční rezervy pro další
období. Jak to vždy bývalo v historii, po tučných letech následují léta hubená.
Při každé podobné situaci se vždy profilují schopnosti lidí, projeví se, jak dovedou
zvládat krizové situace. Rovněž se v plné nahotě projevují lidské charaktery. Samozřejmě, že každý má strach, co bude dál. Přeji všem, aby nastalé nesnáze snášeli dobře
a pomohli je v rámci svých možností unést i svému okolí. Buďte dobří!
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Slovo zastupitele

Informace obecního úřadu

www.dolni-lukavice.cz

Obecní úřad Dolní Lukavice
Úřední hodiny jsou stanoveny takto:

Úřední hodiny jsou stanoveny takto:

»»
»»

»»
»»

pondělí:
středa:

8:00 - 11:00 hodin
14:00 - 17:00 hodin

Nabídka pomoci
starším občanům

Zahujují se práce na venkovním zateplení.

Interiér má dokončené omítky a podlahy.

Slovo zastupitele ...
Vážení spoluobčané,
tento úvodník píši v době, kterou si troufám říci, nezažil nikdo z nás. I přesto, že
jsme určitě všichni zaznamenali šíření
jakéhosi viru někde ve světě, málokdo si
připouštěl, že by se to mohlo týkat i nás.
Netrvalo to ani moc dlouho a máme
pandemii nového koronaviru a nouzový
stav na území České republiky. I přes
počáteční zlehčování této situace, že jde
jen o „něco jako chřipku“, určitě už všem
došlo, že situace je velmi vážná a týká se
každého z nás. Děti nechodí do školy,
mnozí nařízením vlády pracovat nemohou, kdo alespoň trochu může, pracuje
z domova a pak tu jsou profese, které
naopak teď dostávají zabrat a jsou riziku
nákazy nejvíce vystaveni.
Dané situaci se přizpůsobilo i dění v obci.
V návaznosti na nařízení vlády jsou rušeny plánované akce, jež byly dlouho dopředu organizovány. OÚ omezuje osobní styk
s občany, nicméně funguje dále a pracuje
na postupném plnění strategického plánu
obce, plní požadavky a nařízení nejen
státních orgánů, redakční rada pracuje na
vydání tohoto Hlasatele, kulturní výbor
pilně pracuje na přípravách a organizaci
dalších kulturních akcích, bohužel však
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Ing. Michal Švec

prozatím s nejistotou, zda-li se budou
moci uskutečnit. Dále byl spuštěn nový
web obce, který bude snadněji dostupný
z mobilních zařízení díky optimalizaci
zobrazování na těchto zařízeních.
I přes negativní část tohoto úvodníku
a okolnosti, za kterých byl psán, je třeba zmínit pozitivní postřehy, jež nám
aktuální krizová situace dala. Lidé jsou
ochotní si pomoci např. s nákupy potravin a vyzvednutím léků nejohroženějším
skupinám. Jedno z posledních nařízení
ukládá povinnost nosit roušku na veřejnosti, a protože se roušky momentálně
nedají koupit, lidé si je začali šít doma
sami, a to nejen pro sebe. Někteří se do
toho pustili s velkým nasazením a poskytují roušky bezúplatně tam, kde jich je potřeba, např. do zdravotnických zařízení.
Věřím, že ochota všeho druhu nepomine
se zmírněním/skončením šíření koronaviru a zůstane ve společnosti i nadále.
Přeji nám všem brzké zmírnění situace,
zdraví a pokud možno krásné Velikonoce, ať už v režimu momentálně nařízených opatření, nebo jen v úzkém kruhu
rodinném. Buďte ohleduplní, trpěliví
a hlavně zdraví.

Finanční úřad Přeštice

Pokud někdo z našich spoluobčanů
potřebuje nakoupit a dovézt nákup, či
něco zařídit, a nemá blízkou rodinu,
která se postará, ráda pomůžu... nebo
i s něčím jiným.
»»
»»
»»

Iva Straková, Dolní Lukavice
tel.: 724 308 807
email: iva.strakova@centrum.cz

pondělí:
středa:

8:00 - 11:00 hodin
8:00 - 11:00 hodin

ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
Zápis do 1. třídy proběhne v náhradním
termínu 17. 4. nebo 24. 4. 2020 a to bez
bez přítomnosti dětí ve škole (opatření
vydané MŠMT ze dne 18. 3. 2020).
Zápis do MŠ prozatím platí a to
4. 5. 2020 od 15:30 hodin.
Z důvodu této mimořádné situace sledujte www.ZSAMSLUKAVICE.CZ.

Úřad Práce pro veřejnost
ÚP ČR umožňuje veřejnosti, aby si vyřídila většinu svých záležitostí online, a zavádí organizační opatření s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem. Na Úřadu
práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky. Zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy „na dálku“ a najít vhodná řešení,
bez negativních dopadů na veřejnost. Ústní jednání či jiný individuální styk s klienty probíhá po předchozí domluvě či objednání. Klient je informován oznámením
na dveřích.
Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek
umístěných při vstupu na dislokované pracoviště. Další možnost je na pracovišti
Klatovská 200e (pro NSD) a Kaplířova 7 (pro zaměstnanost), Plzeň v úředních hodinách Po, St 9.00-12.00 (ve vymezených prostorách).
Kontakty na pracovníky:
Radek Štýs 		
tel. 950 147 625
M. Rychtaříková, DiS. tel. 950 147 624
Andrea Forejtová, DiS. tel. 950 147 630
Pavlína Lepší 		
tel. 950 147 607
Petra Přibáňová		
tel. 950 147 608
Martina Bacíková
tel. 950 147 702

radek.stys@uradprace.cz
monika.rychtarikova@uradprace.cz
andrea.forejtova@uradprace.cz
pavlina.lepsi@uradprace.cz
petra.pribanova@uradprace.cz
martina.bacikova@uradprace.cz

Autobusová linka
od 18. března 2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na
prázdninový režim jízdních řádů. Na vybraných linkách je zcela zrušen víkendový
provoz, případně podvečerní provoz. Důvodem jsou jednak přísnější opatření vlády
ČR a také omezený počet řidičů u dopravců.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

Pochvala a poděkování
Vážená redakce, ačkoliv nejsem lukavická občanka, pravidelně čtu váš Hlasatel,
který mně nosí moje sestra Ivona Bělonožová. V Lukavici jsem měla hodně
spolužáků a ještě dnes se scházíme na
školních srazech: Josef Netrval a Tomáš
Hajžman. Váš časopis se mi líbí a též
děkuji za články, které píšete do Přeštických novin.
M. Fornouzová, Přeštice
Do šití roušek se v našich obcích pustilo několik občanů, za což jim patří
velké poděkování. Například paní Vla-

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

ďka Blahoutová (Lišice) a Jana Boušová
(DL) jich společně ušily mnoho, z nichž
20 ks věnovaly Záchranné službě Přeštice a 30 ks předaly paní Vogeltanzové,
zdravotní sestře z FN Plzeň-Bory a paní
Stanislava Zalabáková (DL) je věnovala
pracovníkům obecního úřadu a poště
Dolní Lukavice.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Janu Popovi z Dolní Lukavice čp.
174 za dodání roušek na naši poštu.
Martina Mrázková, Česká pošta Přeštice

Irena Režňáková, Hvězdičky a Sluníčka

„Únor bílý, pole sílí“, tak tato pranostika se právě letos nenaplnila. Naopak si
s námi počasí zahrálo na apríla. My ve
školce však na počasí nedáme, a i když
jsme si sněhu letos neužili, na aktivity, ale
i drobné povinnosti, jsme se připravili.
Recitační soutěž 10. 2. 2020, školní kolo.

Mgr. Lenka Hajšmanová, DiS., ředitelka školy

Milí čtenáři, v tomto vydání Hlasatele vás seznámím s děním ve škole „obrazem“.
Chtěla bych nám všem popřát hlavně zdraví a klidné jarní dny.

Recitační soutěž 10. 2. 2020, školní kolo.

Bruslení Klatovy 29. 1. 2020, III., IV. a V. třída

Recitační soutěž 10. 2. 2020, školní kolo.

Recitační soutěž 10. 2. 2020, školní kolo.

Recitační soutěž 10. 2. 2020, školní kolo.
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V únoru, když je spousta sněhu, pořádáme výpravy ke krmelci za zvířátky. Ke
krmelci jsme se letos nevydali, ale pozvali jsme si do školky pana Budka, který je myslivec a zvířátkům v lese rozumí. Měli jsme spoustu zvídavých otázek
a dozvěděli se zajímavé věci. A také jsme
zjistili, jak těžké parohy na hlavě nosí
muflon a k čemu takové parohy slouží.
A když jsme nekrmili zvířátka v lese, alespoň jsme se starali o ptáčky, kteří létají
na školkovou zahradu. A pak jsme mohli pozorovat za okny sýkorky, stehlíky,
vrabce a další ptačí drobotinu.
Konec února se nese v duchu masopustního veselí a tak i ve školce jsme si uspořádali maškarní bál. Princezny, rytíři,
berušky i motýlci, piráti i postavy z dobrodružných příběhů, všichni spolu jsme
si užili tance i soutěží a tanec „vdávalo
se motovidlo“ si s námi zatančily i paní
kuchařky. A teď se budeme těšit na jaro.
Na sluníčko, na květiny a na všechny aktivity, které k jaru patří.

Návštěva muzea Jižního Plzeňska v Blovicích
27. 2. 2020. Zúčastnila se celá škola.
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Rozhovor

Všimla jsem si, že v poslední době rád
při focení používáte skleněnou kouli?
Z jakého důvodu a jak se s ní pracuje?
Koule vyvolává v lidech představy, emoce a očekávání. Kromě toho mění realitu.
Nejvíce ji využívám při focení přírody
a architektury (ta snese pokřivení).

Mgr. Eva Horová

s Václavem Živným (*1962). Je ženatý,
žije v Dolní Lukavici.
Jak jste se dostal k focení a jaký máte
fotoaparát?
Po operaci zad jsem dostal od lékařů nařízeno mít denně pohyb, tak jsem si koupil fotoaparát a psa a začal jsem vyrážet
do přírody. Vlastním tři fotoaparáty (zrcadlovky značky Nikon) a pět objektivů.
Dnes mnozí fotí na mobil, co si o tom
myslíte?
Focení mobilem neodsuzuji. Záleží, co
chcete fotkou sdělit, jaký máte typ mobilu a výhodou je, že mobil máte pořád
při sobě. Nemusíte s sebou nosit foťák
v brašně.
Co všechno svým hledáčkem fotoaparátu zachyujete a co fotíte nejraději?
Fotím všechno. Lidi, přírodu, kulturní a sportovní akce. Nafotil jsem také
nějaké svatby, začínal jsem u příbuzných. Nejraději ale "šmíruji", mám rád
momentky.
Pravidelně se zúčastňujte fotografických amatérských soutěží. Co mi k
tomu řeknete?
Dávám fotky do soutěží už řadu let.
V říjnu 2017 jsem vyhrál soutěž v Přešticích v rámci Mikroregionu. Tato fotosoutěž mikroregionu mě vlastně stvořila.
Na vernisáž druhého ročníku jsem byl
pozván ještě jako kuřák. Třetího ročníku jsem se zúčastnil už jako nekouřící
zapálený fotoamatér. V loňském roce
jsem v rámci desátého ročníku byl osloven, abych se prezentoval výstavou svých
prací. Rozhodl jsem se být originální
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Máte nějaké motto?
Dělám si 3x radost.
1) vycházka se psem a fotoaparátem
2) „hraju“ si doma s fotkami v počítači
3) když se fotky někomu líbí.
Děkuji za rozhovor.

Divadlo - Brouk v hlavě

Za Dámský klub Miluška Kastnerová

a připravil přes padesát fotografií pořízených mobilem (aby odpůrci uznali, že
mobilem to také jde).
Gratuluji. To jsou hezké zprávy. Jaké akce fotíte v rámci obcí
Dolnolukavicka?
Jednoznačně nejvíc fotím pro lukavické
hasiče. Jezdím s nimi po soutěžích asi
už 15 let. Beru to s nimi jako fotografický trénink. Nafotím mnoho fotek, pak
je doma prohlížím v počítači a zjišťuji,
kde jsem udělal chybu a čeho se mám
pro příště vyvarovat a udělat jinak. Když
mohu a nejsem zrovna v práci, fotím
i obecní (veřejné) akce jako je například
masopust, rozsvícení vánočního stromu,
rodáky, 800 let obce, 100 let republiky,
100 let Sokola.

13. února navštívily některé členky Dámského klubu opět divadelní představení, které
zajistila naše obec. Tentokrát jsme se vypravily do historické budovy Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni na komedii Brouk v hlavě. Já osobně jsem byla ve Velkém
divadle po jeho rekonstrukci teprve podruhé. Většinou se jezdilo do Komorního
divadla, v posledních letech pak na Novou scénu, a tak jsem si návštěvu historické
budovy plzeňského divadla velmi užila. Zážitek umocnilo i představení - komedie
francouzského dramatika Georgese Feydeaua Brouk v hlavě. Nadchl nás zejména výkon Martina Stránského v dvojroli majitele pojišťovací agentury Viktora Emanuela
Champsboesyho a hotelového sluhy Bufona. Velice se nám líbil i představitel Kamila,
synovce pana Champsboesyho, Michal Štěrba. O komické scény nebyla v představení
nouze, a tak si užila i naše bránice.
Chtěla bychom poděkovat Evičce Horové za zajištění takovýchto zájezdů, které vítáme zejména my, starší generace. Nemusíme shánět vstupenky, autobus nás doveze
z domova až před divadlo a zase zpět. Ještě jednou děkujeme a přejeme šťastnou ruku
při výběru dalších představení.

Hospodský qvíz v Chovatelně
Mgr. Eva Horová

V sobotu 29. 2. se konal soutěžní večer,
kterého se zúčastnilo 5 družstev.
»»
»»
»»

1. místo
2. místo
3. místo

Popovi (47 bodů)
Žofákovi (43 bodů)
Gabréti (41 bodů)

Děkujeme hospůdce Chovatelna.

1. místo, rodina Popova
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MASOPUST SLAVIL 15 LET!

Blanka Zahradníková

Sobota 22. 2. 2020, že to byl šikovně určený datum na konání jubilejního patnáctého
masopustu? A navíc to byla opravdu
poslední sobota masopustního času,
takže i my, konzervativci a strážcové
tradic, jsme mohli být spokojení.
Před hospodou se kolem 11. hodiny
shromáždil houfek masek a věrní diváci a všichni čekali, až přijede od Lišic autobus s další částí masek, které
se vypravily do Lišic. A pak se ozval
už pozapomenutý zvuk. My dříve narození jsme lehce znervózněli: Je toto
shromáždění vůbec povolené? Kolem
se prohnali „Véna a Bohouš, kamarádi
z V.B.“, v oranžovobílém žigulíku se zapnutou houkačkou. A znova. A od Lišic
se blížil autobus a před ním „alegorický vůz“, ověnčený a obalonkovaný, jen
portréty stranických svatých a nějaký
pěkný transparent tam chyběl! A rázem nám bylo o 35 let méně. Z autobusu
se vyrojily maškary a Hájenka a z alegorického vozítka další masky. A také
pan starosta a místostarosta, kteří slavnostně pokřtili novou obecní techniku radlici na sníh. Ještě hromadné foto pro
sociální sítě a pokus o spočítání masek.
Marný. Bylo nás prostě přes padesát
maškar a velmi živých a akčních maškarek. Nedaly se spočítat, byly jak pytel
blech, protože si to náramně užívaly.
Bylo nás dost! A to chyběli někteří staří
„tahouni“ a celý vždycky tak početný
klan Popových! Mezi maškarami se objevily pohádkové postavičky i zvířata,
jako vždy byli úžasní naši hasiči, kteří představovali pohádku o Sněhurce
a sedmi trpaslících. Největší pozornost
upoutal obří klobouk kouzelníka Pokustona s Bobem a Bobkem a dokonce
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i s malým Bobečkem. Právě v masce Boba
se skrývala nejstarší účastnice průvodu,
nejmladší účastnice v masce kočičky spočívala v nosítku na zádech svojí jednorožčí
maminky a všechno to prospala, protože
je jí teprve 11 měsíců. Většinu průvodu tvořily celé rodiny s menšími dětmi a to dává
naději, že tu roste nová generace maškar,
a že tradice masopustu nezanikne!
Průvod prošel obvyklou trasu s obvyklými
občerstvovacími stanicemi, Hájenka hrála
krásně jako vždycky, a tak se tančilo a zpívalo, ochutnávalo a připíjelo se na zdraví,
na štěstí, na Masopust! Hájenka hrála tak
krásně, že i ti „staří a chromí“ odhodili
berli a hole a vytáčeli to jako zamlada!
Všechno to měli pod dohledem dva příslušníci VB, ti udržovali pořádek a nekompromisně vybírali pokuty od okolo jedoucích aut. Ve službě neznali bratra ani kolegu!
Zkasírovali i skutečný policejní vůz s „kolegy“, dokonce dvakrát! Průvod obešel část
vsi a maškary průvod zakončily v Chovatelně, kde již čekalo občerstvení. Jubilejní
Masopust se opravdu povedl, i počasí nám přálo! Zbývá jen poděkovat organizátorům, skvělé Hájence, věrným divákům za podporu i za dárky do kasiček, všem hostitelům za skvělé a bohaté pohoštění. Vybrané peníze budou jako vždycky použity pro
další kulturní akce. Hájenka již přislíbila termín dalšího Masopustu: 13. 2. 2021. Tak
se všichni těšme.

Zapomenuté osobnosti - 2. část

Mgr. Eva Horová

Ervin Damian Hugo ze Schönbornu (1812-1881)
starosta obce, lidumil
Narodil se v roce 1812 ve Vídni. V roce
1849 se stal majitelem panství Dolní Lukavice a krátce na to zde získal přezdívku
lidumil a hospodář. Zápisy uvádí: „Dobrý lid ve službách takového šlechtice byl
také velkou rodinou, která cítila s osudy
jeho pro vzájemné zase cítění jeho s lidem. Co tu bylo drobných, neviditelných
pomocí mnohým nemocemi postiženým,
pohořelým a neštěstím postiženým, to ví

jen vděčná paměť snad ještě i potomků.
Chudému chalupníku, kterému zdechla
kráva, jediný zdroj obživy. Kolik takových
panských Ervín stěhoval do skromných
poměrů na výpomoc? Když vyhořel člověk,
kdo mu daroval dříví na krov nové stavby
z panských lesů?“ Jeho oblíbenost u místních obyvatel narostla tak, že byl 16. srpna 1864 zvolen prvním starostou Dolní
Lukavice. Kronika uvádí: „Když přijel
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s celou hraběcí rodinou do Lukavice, byla vystavěna brána z klestu nedaleko židovské modlitebny,
ozdobena věnci a prápory s nápisem „Obec šlechtí,
starosta šlechtic!“ Okolo půl třetí odpoledne, když
Jeho Osvícenost v průvodu jezdectva ku bráně se
blížil, vypálilo se několik ran z moždířů a hudba
hrála národní hymnu. U samé brány postavil se
Jeho Osvícenost, přivítán byl od Šimona Komorouse, rolníka z Dolní Lukavice, následující řečí:
Vysokorodý a nejmilostivější Pane hrabě! Dnes
Vás vítá Dolní Lukavice s pýchou a radostí mezi
své, Vám na počest otvírá obecní výbor a veškeré
občanstvo tuto slavnostní bránu a odevzdává Vám
takřka obce klíče, neboť jste po jednohlasné volbě
naším ctěným Panem starostou - jste naší obce
milým a drahým Panem představeným. Děkujeme Vám vřele za blahosklonné přijmutí této volby. Pane představený, sláva obci, sláva vlasti!“ Hrabě se rovněž zasloužil
o rekonstrukci zámku a kostela. Nechal ho opravit, zvýšit kostelní věž a dát novou
báň. V manželství s Christinou Marií Josefou hraběnkou von Brühl se jim narodilo
celkem 10 dětí. Ervin a Christina zde přes léto pořádali různé slavnosti, na které zvali
i místní občany. „Na louce u zámku provozovaly se rozličné národní tance. Hraběnka
neodmítla slušnou žádost lukavského rolníka Josefa Havlíčka s ním se několikrát v kole
otočiti.“ Ervin zemřel 12. ledna 1881 v Praze na mrtvici. Je pohřben v rodinné hrobce
u Lovosic.

Myslivci na Lukavicku – 2. část

Karel Stuchl a Mgr. Eva Horová

Za Schönbornů Lukavické panství obsahovalo lesy: Dnešické (Velký, Malý Háj,
Dněby, Borky, Židovský), Snopoušovské (Hajsko, Vysoká, Zahájený, Dlouhý,
Zlín), Libákovické (Hájek, Myť, Částkov,
Sukořín), Příchovické. Na velkostatku
Dolnolukavickém bylo v roce 1902 zastřeleno 16 daňků, 40 srnců, 4.046 zajíců,
508 bažantů, 13 tetřevů, 4.752 koroptví,
7 sluk, 6 divokých kachen, 11 křepelek,
232 divokých králíků. Celkem 9.626 kusů
zvěře (a 2.701 ks škodné). Místní myslivecké sdružení nejvyšší počty zvěře zastřelilo v těchto letech: 85 ks zajíců v roce
1985, (které od roku 1996 již nestřílí), 9 ks
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muflonů v roce 1989, 42 ks srnčí v roce
2004, 59 ks kachen v roce 2005. Loňský
rok (2019) byl pro myslivce úspěšný. Zastřelili: 7 srnců, 1 muflona, 102 černé zvěře (z toho 47 ks skolil Jiří Balzer), 264 bažantů - rekordní počet, 14 kachen, (ze
škodné 9 lišek a 2 kuny skalní). Nejvíce
lišek bylo zastřeleno v roce 2015 (v počtu
25 kusů) a 8 kun v roce 2012.
V osmdesátých letech minulého století
provádělo MS Úhlavan odchyt zajíců.
Zní to skoro neuvěřitelně, ale zajíců bylo
tolik, že jsme je prodávali do Francie.
Tzv. komora na zajíce se nacházela v pro-

storu ,,Drbná”, to je mezi Lišicemi
a Horní Lukavicí. Zhruba uprostřed se natáhla síť, před kterou si
v několika metrových odstupech
lehli mladší myslivci. Každý měl
pod sebou pytel vycpaný slámou,
aby to bylo pohodlnější. Když bylo
vše připraveno, chytači leželi nehybně na pytlích. Následně se do
pohybu dala celá rojnice naháněčů. Každý člen MS měl povinnost
mít ještě jednu osobu s sebou. (Ve
většině případů to byl člen rodiny).
Největší skupinu tvořily děti ze základní školy v Dolní Lukavici, které nám při
této akci vždy vydatně pomáhaly. Rojnice postupovala pomalu, bez většího hluku, aby zajíci vybíhali postupně. Když
se zajíc zachytil v síti, okamžitě vyběhl
nejblíže ležící myslivec, vyprostil jej, uložil do připravené bedny a znovu ulehl.
Když byl odchyt z jedné strany sítě ukončen, naháněči přešli na druhou stranu

sítě a to samé se opakovalo z opačného
směru. Po odchytu děti za odměnu dostávaly teplý čaj a párky. Pro hospodáře
a členy MS, však práce ještě neskončila.
Všichni zajíci prošli krátkou zdravotní
prohlídkou a samci byli vypuštěni zpět
do revíru. Z každé strany sítě se chytilo
zhruba 100 zajíců a po přebrání zůstalo
asi 130 samic. Pouze samice se ukládaly
do beden a ještě ten den byly odvezeny
na nádraží.

Jiří Balzer (*1965) z Dolní Lukavice čp. 44
Myslivecká vášeň se u nich dědí. Pan Balzer, pražský rodák, je již třetí generací. Když
mu bylo 14 let, začal u myslivců jako honec. Je absolventem lesnického učiliště (Písky u Křivoklátu).
V roce 1982 složil zkoušky z myslivosti a následně
získal lovecký lístek. Do myslivecké jednoty vstoupil 12.9. 1983. Za svůj největší úspěch považuje skolení Jelena evropského a jelena sika v roce 1990. Stalo
se tak krátce předtím, než se přistěhoval do Dolní
Lukavice. „Do místního mysliveckého sdružení jsem
vstoupil v roce 1991. Od té doby se změnila honitba. Nejraději střílím černou zvěř (tj. prasata).“ Na
honech ho doprovází pes (Německý lovecký teriér
– Jagdteriér). Pes má kynologické zkoušky a je užitečný zejména při lovu černé zvěře a norování lišek.
Na otázku, zda má rád zvěřinu, odpovídá: „Moc jí
nemusíme. Konzumujeme ji velmi střídmě.“
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Josef Kasl (*1960) z Dolní Lukavice čp. 205
„V roce 1998 jsem si koupil loveckého psa - Irského setra. Po výcviku pes zvládl kynologické zkoušky. Na tento popud jsem se rozhodl přidat se k myslivcům.“ sděluje pan
Kasl. Do mysliveckého sdružení vstoupil v roce
2002. V současné době má již čtvrtého psa, který ho doprovází na honu na kachny a drobnou
zvěř. Pan Kasl chodí pravidelně na čekanou
(cca 10x do měsíce, dle počasí). Za největší
úspěch považuje skolení nepravidelného čtrnácteráka (srnce) v roce 2014 v lese Hajsko. Nejvíce ho baví střílet divoká prasata. Zvěřinu má
rád, nejvíce zajíce, kteří se již nestřílí. Do roku
2018 byl členem sdružení jeho syn Jiří (*1985).
Odstěhoval se a přidal se k myslivcům v místě
nového bydliště.
Na lovu se v současné době nejvíce podílí Jiří
Balzer a Josef Kasl z Dolní Lukavice.
Děkuji za výpovědi, Eva Horová

Jarní období

Josef Puchta st., DL

Již koncem února obyčejně bývalo pár teplých slunných dnů. Běhali jsme v zámeckém
parku, hráli tam různé hry, obyčejně s míčem (vybíjenou, fotbal, nohejbal – ten později, když už jsem chodil do školy v Přešticích). Blížily se Velikonoce a Květná neděle.
Pro většinu kluků to znamenalo nasbírat si vrbové a lískové proutky a jívové kočičky.
Doma jsme je dali do nádoby s vodou a nechali je vyrašit, rozkvést. Den před Květnou
neděli (tj. výročí vítání Ježíše Krista v Jeruzalémě květy) nám rodiče nebo prarodiče
upletli „jehnědy“ (10 – 20 kusů), které při nedělní bohoslužbě pan farář posvětil svěcenou vodou. Pak jsme je roznášeli po známých ve vsi. Za tyto jehnědy (květy) jsme
dostávali peníze, které jsme nutně potřebovali na slavnou vícovskou pouť. Konala
se každý rok na Velikonoční pondělí. Dříve to bývala největší a nejslavnější pouť na
Přešticku. Tam se u starobylého vícovského kostela scházelo až mnoho set lidí z vesnic na Přešticku i z města Přeštic. Bylo tam vždy hodně krámků a různých atrakcí.
Bývaly to krásné poutě. Nejvíce jsme se na ně těšily my děti a mladí lidé, kteří si začali
vyhledávat své budoucí partnery. Byly-li na Velikonoce alespoň tři teplé slunné dny,
na velikonoční pondělí se pod vícovským kostelem koupali v řece Úhlavě otužilci.
Čtvrtý den po Květné neděli přišel „Zelený čtvrtek“, kdy po vesnicích začali obyčejně
páni kluci (někde i dívky) drnkat, neboli chřístat. Drnkalo se tři dny. Na Zelený čtvrtek v 15 hodin a v 18 hodin. Na Velký pátek ráno v 6 hodin, pak ve 12 hodin, v 15 hodin
a v 18 hodin. Ve většině vesnic se začalo vybírat (peníze a syrová vejce) v pátek v 18 ho-
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din. Na Bílou sobotu se ráno v 6 hodin Po drnkání jsme na velikonoční pondělí
ještě naposledy zadrnkalo, vybraly se coby menší kluci spěchali na vícovskou
zbylé peníze po chalupách, a pak páni pouť. Těšili jsme se, že si koupíme tzv.
velitelé s kapitánem „mužstva“ rozdělili „sekané gumy“ do šíspraků o průměru 5 x
peníze a vejce. Zase přibyly peníze na 5 mm nebo 6 x 6 mm, které tam někteří
slavnou pouť. To snad v té době byla naše prodejci pololegálně prodávali. Střelba
největší klukovská radost. V době mého s těmito gumami měla velkou razanci.
dětství byla Dolní Lukavice rozdělena na Po pouti jsme obnovili šíspraky, někdy
čtyři klukovské skupiny: Hořejšáci, Paj- luky a šípy. Ty jsme si vyráběli sami. Nězovňáci, Dolejšáci a Zářečáci. Hořejšáci které dny jsme trénovali střelbu na různé
- k těm jsem patřil já, Milan Bureš, Václav cíle. Také začala jízda na koloběžkách,
Kašpar (oba *1944), Václav Dětka (*1945), tříkolkách a kolech. K tomu někteří od
František Tančouz, Zdeněk Stieber, Ja- jara pásli a koupali husy. Jsou to velmi
roslav Šilhánek (*1946), Jiří Benda, Karel chytrá zvířátka, takže, i když se hejna
Červený, Karel Šlouf (*1947). Pak až Sláva u rybníka různě smísila dohromady,
Brož (*1949), jeho bratr Václav Brož, Ka- před odchodem domů se domovské hejrel Vokáč, Josef Skála (* 1951). Ti nejstarší no zase samo „seřadilo“. My jsme doma
vždy zodpovídali za bezpečnost těch husy také chovali. Vykrmená husa vážila
nejmladších, aby se jim po dobu drnkání 4 -5 kg masa se sádlem, peří na peřiny.
nic nestalo. Byl to nepsaný zákon pánů Většinu vykrmených husí matka dobře
kluků a ten se vždy dodržoval. Když prodala, pro naši potřebu jsme si ponejsem začínal drnkat, těmi staršími byl chali 3 až 4 husy.
František Křížek (*1938), který si přizval
kamaráda z Dolejšáků Frantu Huřťáka
(*1938), Josef Baumruk a Jan Bělonož
(*1942).

fotosoutěž
Fotosoutěž Za krásami Dolnolukavicka je u konce. V příštím čísle zveřejníme fotografie s výhercemi včetně předání cen.T. 10: Lišický tábor
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Fotohádanka:

Noví obyvatelé

O jaké budovy se v Lukavici jedná?

Představujeme vám další nové obyvatele…

Řešení z minulého čísla:
Prodavačky Jednoty zleva:
»» Marie Turečková (z DL)
»» paní Rychlíková (z Přeštic)
»» Miloslava Radová (z DL)
»» Jiřina Kaslová (z Preštic)
»» Marie Topinková (z DL)

Klára Lovásová (*1989) se synem Jakubem (*2010) se k trvalému pobytu
v Lišicích čp. 127 přihlásili 6. 1. 2020. Přistěhovali se z Pernarce. „Do Lišic mě dovedl přítel (Pavel Kraus *1987), který odtud
pochází. Koupili jsme zde dům, který si
opravujeme k obrazu svému.“ sdělila paní
Lovásová. Líbí se jim tu vesnický klid a zároveň dobrá dostupnost do měst (Plzeň,
Přeštice, Klatovy). Nelíbí se jim opuštěný
a nevzhledný kravín na okraji vesnice. „Ocenila bych označení parkovacích míst.
Když přijede návštěva, neví, kde může zaparkovat“, dodala paní Lovásová závěrem.
Přejeme, ať se vám tu hezky žije.

Zprávy z fotbalu

Za výbor TJ Pavel Hajžman

Dne 7. 3. se uskutečnila Valná hromada TJ Sokol za nebývale velké účasti členů.
Z průběhu schůze vyplynulo, že pro spolek byl minulý rok vzhedem k organizaci
oslav 100. let od založení Sokola v Dolní Lukavici velmi náročný, ale i úspěšný. Vzhledem k výrazně zvýšeným výdajům souvisejícími s oslavou výbor TJ očekával schodek v hospodaření. Zpráva o hospodaření a pak i kontrolní komise naopak potvrdila
nárůst peněz na účtu organizace. A to především díky dotacím a sponzorům, jejichž
příspěvky pokryly značnou část výdajů.
První mistrovské utkání má mužstvo mužů plánované na 5. 4. v Neurazech. První
domácí zápas se Záhořím pak 12. 4. od 16:30 hodin. Vzhledem k aktuální situaci ve
společnosti se pravděpodobně soutěž tak brzy neodehraje. Aktuální zprávy zveřejníme ve vývěsní skřínce. SPORTU ZDAR, KORONAVIRU ZMAR !!!

Fotbalové soustředění
V termínu od 12.-15. 3. 2020 se uskutečnilo soustředění fotbalového mužstva mužů TJ
Sokol Dolní Lukavice ve Skelné Huti u Nýrska. Naši fotbalisté se v hojném počtu věnovali především nabírání fyzické kondice formou delších i kratších výběhů. Vzhledem k nastálé situaci nebylo možno využít tréninkové haly, která
měla sloužit k herním nácvikům
a posilování těla. Stejně tak bylo
zrušeno plánované přátelské
utkání. Nicméně soustředění se
povedlo, kolektiv se utužil a jsme
připraveni na případnou jarní
část bojů o postup do vyšší třídy.
Jakub Šmiřák
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Michal Komorous

Gratulace ke zlaté svatbě
Manželé Hodanovi se seznámili v roce 1966 na taneční zábavě v sokolovně v Dolní
Lukavici. Nevěsta Eva, rozená Přibáňová, je rodačka ze Snopoušov čp. 8. Ženich Václav pochází z Lišic čp. 86. Od
chvíle, kdy si řekli své „ano“,
uplynulo již 50 let. Stalo se tak
4. dubna 1970 na Městském
národním výboru v Přešticích.
Po svatbě začali společně žít ve
Snopoušovech. V roce 1971 se
pustili do stavby domu v Lišicích. Dva roky poté se do domu
nastěhovali a žijí v něm dodnes.
Mají 3 dcery: Ilonu (*1970), Evu
(*1973) a Jitku (*1975). Radost jim
dělá 6 vnoučat a 1 pravnouček.

Obec Dolní Lukavice všem gratuluje a přeje hodně zdraví do dalších let.
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Jubilanti - duben
Kvídera Václav, Krasavce		
Maderová Anna, DL		

85 let
84 let

Matoušková Zdeňka, DL		
Uzlová Milada, DL		

82 let
60 let

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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej 22. 5. 2020

Prodej 6. 8. 2020

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé
(nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost), Vlaška a kuřice
Modrá, kohoutci, Kačeny pekingské bílé
brojlerové, Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny), Husy bílé, Krůty
(kanadské širokoprsé brojlerové), Holokrčky, Kalimera (selské brojlerové kuře),
Brojlerová kuřata, Perličky.

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé
(nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,
vysoká užitkovost), kohoutci, Moularden
(kříženec pižmové a pekingské kachny),
Husy bílé, Brojlerová kuřata, Perličky.

v čase 15:30 Dolní Lukavice (před prodejnou Potravin)
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15 hodin, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

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.
Registrováno MK ČR E 12350 Adresa redakce: Obecní úřad Dolní Lukavice 134, 334 44. Archiv
www.dolni-lukavice.cz, zodpovědný redaktor a grafika Michal Böhm – ekonom@dolni-lukavice.cz
Členové redakční rady: Mgr. Eva Horová, Mirka Štychová.
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