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ážení rodáci, spoluobčané,
dostalo se mi cti z pozice starosty obce Vás opět přivítat po deseti letech
v rodné obci. Deset let je v životě lidském poměrně dlouhá doba. I v naší obci se
za tuto dobu toho hodně změnilo. Víme, že ne vše stačíte při dnešní návštěvě
obsáhnout. Proto jsme Vám připravili stručný souhrn změn a událostí v tomto
časopise, abyste si po návratu domů mohli v klidu pročíst, co se v naší obci událo.

Zastupitelstvo obce systematicky pracuje především na zlepšení občanské
vybavenosti obce. To znamená jak budování technické infrastruktury – kanalizace, vodovod, plyn a komunikace, tak údržbu a obnovu obecních budov
a dalších zařízení, která slouží potřebám všem občanů.
Zásadně neprovádíme z rozpočtu investice, které následně slouží ke zhodnocení soukromého majetku. Tam,
kde je to třeba, jsme v těchto případech nápomocni
organizací investiční akce, zajištěním projektu včetně
potřebných povolení. Vyžadujeme však finanční krytí
od žadatelů. Jedná se zejména o síťování stavebních
pozemků.

Vybudováním plynovodu, vodovodu, splaškové
kanalizace a úpravou čistírny odpadních vod
se naše obec stala velmi zajímavou pro
výstavbu nových domů. Velký zájem
je i o rekonstrukci těch původních.
Velkou roli v tom sehrálo i vybudování nové čtyřproudové komunikace z Plzně na Vysokou.
Dojezdová vzdálenost do Plzně
se tím příjemně zkrátila. Na
trvalém nárůstu obyvatel do
obce má pozitivní roli existence
základní a mateřské školy. To
je další oblast, do které obec
výrazně investuje, v řádu milionů. Nejen, že obě školní budovy
prošli rekonstrukcí, zásadních
změn doznalo i jejich okolí. K nepoznání je bývalý dvůr a zahrada
u ZŠ. V místě bývalého mokřadu
je nyní nové hřiště, altán a herní
prvky. Samozřejmě slouží nejen
žákům školy, ale po výuce celé
veřejnosti. Rovněž tak dětské
hřiště v parčíku před školou. Obdobné zásadní úpravy probíhají
v mateřské škole. Při ZŠ máme

nyní již i družinu, od loňského roku dvoutřídní. Od
letošního roku musela být kapacita ZŠ navýšena,
dosavadní počet 60 žáků byl naplněn. Bohužel kapacitu mateřské školy bez využití dalších prostor
stávajícího bytu navýšit již nelze.

Jistě si kladete otázku, jak jsme to všechno dokázali a jaké má obec finanční závazky. V posledních 12 letech, které jsem oprávněn hodnotit, je
nasazeno v zastupitelstvu obce vysoké tempo. Na
obecním úřadu se podařilo při generační obměně
vytvořit výborný pracovitý tým, který úzce spolupracuje se zastupitelstvem, občany i ostatními
subjekty v obci. Po svém nástupu do funkce, při
úkolech, které jsme si na sebe vzali, jsem musel
obecní úřad posílit o jedno pracovní místo. Současné nároky na znalosti v oblasti účetnictví,
práva, možnosti čerpání dotací, personalistiky
apod. jsou opravdu vysoké. Bez zázemí, které zahrnuje oporu zastupitelů, důvěru občanů a tvůrčí
prostředí na obecním úřadu by se pracovalo jen
velmi obtížně a jistě ne s takovými výsledky. Těžko
bychom Vám dnes mohli předložit průřez historií
obce a naší činnosti v několika tiskovinách. Máme
z nich velkou radost a jsou o to cennější, neboť jsme
jejich tvorbu nesvěřili profesionální agentuře, jak
bývá obvyklé, ale sepsali a doplnili je fotografiemi
a dalšími autentickými materiály sami. Řada z Vás
se na tom určitou měrou podílela, všem patří naše
společné poděkování. Náklady na jejich tvorbu
jsou tudíž samozřejmě nesrovnatelně levnější.
Náš tým na OÚ zajistil nejen náročnou grafickou
úpravu a korekturu, ale i ostatní organizační
i právní záležitosti s tím spojené.
A co se týká závazků obce a její finanční situace?
Je třeba říci, že se nám podařilo získat na výstavbu
infrastruktury i údržbu obecních budov velmi
vysoké dotace. Na dofinancování investičních
akcí jsme museli sehnat bankovní úvěry a zastavit
část nemovitého majetku obce jako záruku.
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Jsem velmi potěšen, že mohu dnes před Vás
předstoupit s konstatováním, že již několik let
jsou všechny úvěry splacené, obec nemá žádné
závazky ani žádný zastavený majetek. Navíc
disponuje finančními prostředky, které převyšují
částku 10.000.000,- Kč. I proto si můžeme
např. dovolit přispívat občanům částkou do
30.000 Kč na pořízení domácí čistírny odpadních
vod v místech, kde není možnost připojit se na
veřejnou kanalizaci.
Srdečně děkuji všem zastupitelům, spolupracovníkům i občanům, kteří se na současném
intenzivním rozvoji obce podíleli a doufám, že
dnešní setkání a bilancování je impulzem k tomu,
že se ještě ve větší míře podílet budou.
Vítězslav Opálko, starosta obce

Lukavickým rodákům
Mgr. Eva Klepsová

Komín s čápy, věž chrámu Páně,
pohled k řece, jezu, na luka,
hnědá pole, cesty, stráně,
kde slunce nit svou navléká,
Náves, stará stavení,
v nichž duch vsi naší žije,
ať chvíle klidu, pokory,
do srdcí všem vlije.
Vítejte po letech,
vítejte doma,
ať rádi se vracíte,
pokaždé znova.

Obecní úřad Dolní Lukavice
Změny ve vedení:

Starosta: Vítězslav Opálko; místostarostové:
Ing. Pavel Netrval (2002 - 2006), Jindřiška Kaslová
(2006 - 2010), Jaroslav Šilhánek (2010 - 2014).

V roce 2006 byl mezi zaměstnance přijat Michal
Böhm (ekonom). V roce 2007 odešla do důchodu
paní Miluška Kastnerová, kterou nahradila Mirka
Štychová.

•

•

minimální údržba obecních objektů vymalování místností OÚ, KD Snopoušovy
a Krasavce, klubovny DL čp. 142 + nová
podlaha a oprava soc. zařízení, autobusové
zastávky v Krasavcích a Snopošuvech mají
nové fasády
dokončen územní plán všech obcí

Michal Böhm se postaral se starostou o velmi
pěkné obecní webové stránky. Provádí fotodokumentace akcí, zároveň graficky zpracovává
veškeré tiskoviny, které obec vydává. Díky němu
si můžete přečíst všechny Hlasatele od roku
2006 také na webu www.dolni-lukavice.cz

Jak šel čas … 2004 - 2014
2004
•
•
•

uzavřena sml. se Státním fondem živ.
prostředí (SFŽP) - II. etapa kanalizace v DL,
dotace 12 500 000 Kč
získána dotace 9 600 000 Kč na výstavbu
II. etapy vodovodu v DL od Ministersva
zemědělství

•

dokončení plynovodu ve všech obcích

•

kolaudace vodovodu

•

rekonstrukce prodejny v DL čp. 142 na byt
a nabídnut k pronájmu

•

získána dotace 480 000 Kč na výstavbu
komunikace pro novou obytnou zónu „Ve
strouze“

•
•

mimořádná dotace 1 500 000 Kč na opavu
komunikací
získána dotace 250 000 Kč z KÚ na úpravu
návsi v Lišicích
spuštěn plyn v Lišicích

2005

•

•
•

proběhlo I. setkání rodáků z Dolní Lukavice

•
•

vyprojektování přípojek na vodovod
a kanalizaci v Dolní Lukavici

postaveny nové garáže u sýpek, které byly
obcí nabídnuty k pronájmu
výměna střešní krytiny v KD Snopoušovy

v Krasavcích prodloužena cesta na vrchol
Hajska k nově postavenému vysílači Eurotel
II. Setkání rodáků Dolní Lukavice 9. 8. 2014 | Hlasatel |

3

2007

2006
•

prodej zasíťovaných pozemků obytné zóny
v Dolní Lukavici „Ve strouze“

•

rekonstrukce sálu KD ve Snopoušovech,
dotace Plzeňského kraje 300 000 Kč

•

zdravotní prořez stromů na veřejných
prostranstvých, dotace 50 000 Kč

•

•
•
•

rekonstrukce místního rozhlasu - hlášení
do všech obcí současně zajišťováno z centra v DL, do obcí se přenáší bezdrátově
provedena modernizace technologie ČOV

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4

•

rekonstrukce prodejny v Lišicích, dotace
Plzeňského kraje 250 000 Kč
výstavba dětského hřiště před ZŠ

získání bývalého vojenského objektu v Háji
bezúplatně do majetku obce
likvidace opuštěných a nepoužívaných
hrobů

vydán barevný nástěnný kalendář r. 2007
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výsadba stromořadí od hřbitova směrem
k Drbné, dotace 20 000 Kč

výstavba kanalizačních přípojek

zpracování prvních návrhů na symboly
obce – znak a vlajka

nová střešní krytina na menší budově ZŠ,
dotace Plzeňského kraje 500 000 Kč

zpracování studie minimalizace energetických nákladů v MŠ
vydání brožury ke 120. výročí založení
SDH v Dolní Lukavici

položení dlažby a odvodnění ve vstupu na
hřbitov
úpravy prostranství u východní části
kostela

uzavření nájemní smlouvy na pozemky
v táboře u Lišic

2008
•
•
•
•
•

zpracován projekt na celkovou rekonstukci
MŠ, vydáno stavební povolení
zateplení stropů v budově na OÚ

rekonstrukce prostor čp. 142 v DL - bývalý
mandl na prodejnu potravin
poskytnuta fin. podpora SDH Snopoušovy
na výstabu altánu na pozemku obce
oprava márnice a hrobů v péči obce

•

generální oprava budovy ZŠ včetně bytu školníka a střech na velké budově, dotace 4 000 000 Kč

•

oprava pomníku padlým před ZŠ, TGM
v Lišicích

•
•

zakoupení nové hasičské stříkačky a elektrocentrály pro SDH Dolní Lukavice

•

nová střecha na budově OÚ, dotace Plzeňského kraje 150 000 Kč

•

zahájení jednání s majiteli pozemků na
realizaci obytného zóny DL - Sever za jejich
finanční účasti

•

•

zakoupení nové autobusové čekárny do
DL, upraveno okolní prostranství

•

proběhlo setkání rodáků ze Snopoušov

•

I. etapa opravy kostela sv. Petra a Pavla
(krov a střecha) - vyměnily se poškozené
části krovu, klempířské prvky a střešní
krytina za finanční podpody obce
2009

•

oprava a nátěr fasády budovy OÚ

•

opravy a doplnění veřejného osvětlení

•

zřízení archivu na OÚ a oprava interiéru
knihovny v DL + pořízení nových regálů
a podlahové krytiny

získání nové profesionální výstroje pro SDH
všech obcí od Ministerstva vnitra zdarma

•

vysazení 250 stromů podél polních cest
a u obnovených památek

zpracování studie na odkanalizování Lišic
a zaření do Programu rozvoje vodovodů
a kanalizací Plzeňského kraje
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•
•
•
•

vydání a slavnostní křest knihy
Mgr. Evy Klepsové „Historie
Dolní Lukavice do roku 1945“
zakoupení užitkového
automobilu pro údržbu obce
a technického zařízení na úklid
sněhu z chodníků
KD Krasavce - nové linoleum
a židle v zasedacím sále
a v knihovně
KD Snopoušovy - výměna krytiny střechy a klempířských prvků

2010
• opravy místních komunikací v Lišicích
• vydána kniha Ing. Jaroslava Kasla „Dolnolukavické a jiné povídky“
• generální oprava střechy na KD Krasavce, dotace 130 000 Kč
• zahájena I. etapa oprava MŠ - rekonstrukce soc. zařízení, úprava topení,
nákup nábytku, dotace 530 000 Kč
• zpracován projekt k územnímu řízení na obytnou zónu DL - Sever
• zpracován projekt na rekonstrukci komunikace III. třídy v DL a výstavbu
chodníků
• získány dotace na ekologické projekty: 50 000 Kč odkanalizování Lišic
k územnímu řízení; 50 000 Kč rekonstrukce ČOV ke stavebnímu povolení
• proběhlo setkání rodáků z Lišic

2011
•

osazena opravená socha sv. Petra v Dolní Lukavici

•

dokončení I. etapy veřejného osvětlení v Dolní Lukavici

•
•

záchrana a obnova 9 prvků
drobné lidové architektury
včetně parkových úprav
a nasvětlení, dokončeno
r. 2010
6

•
•
•

dokončena akce úpravy odpočinkových zákoutí
pokračování v úpravách hřbitova

doplnění herních prvků na dětském hřišti před ZŠ

vydání publikace „Putování za lukavickými světci“ v souvislosti se
stejnojmenným turistickým pochodem po nově opravených sochách
rekonstrukce MŠ - rozvody vody, obnova a modernizace vybavení školní
kuchyně (zakoupení konvektomatu, myčky, nerezové vybavení)
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•
•

nový krov a střecha na budově čp. 142 v DL a nová
fasáda, dotace Plzeňského kraje 290 000 Kč

poprvé byla vánočně osvětlena stará lípa před kostelem, světla jsou zde umístěna celoročně

2012
•

20 let vydávání časopisu Hlasatel

•

rekonstrukce prodejny čp. 142 v DL na byt, nabídnutý k pronájmu

•
•
•
•
•
•

20 let od prvních Haydnových hudebních slavností

vydání brožury ke 125. výročí založení SDH v Dolní
Lukavici
oprava místní komunikace ze Snopoušov do Krasavec, hradila obec 343 000 Kč
zakoupení pozemků pod hřištěm ve Snopoušovech
získání územního rozhodnutí na projekt rekonstrukce komunikací III. třídy v DL a výstavbu
chodníků
vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ,
které slouží škole a veřejnosti

2013
•

oprava komína bývalého pivovaru, investor
Ferdinand Veverka

•

zajištění pomoci při červnové povodni

•
•
•
•
•
•

výstavba inženýrských sítí a komunikace
v obytné zóně DL - Sever pro 17 rodinných
domů
nové veřejné osvětlení v Lišicích

rekonstrukce veř. osvětlení v Krasavcích
částečně nové veřejné osvětlení v Dolní
Lukavici

získání stavebního povolení na splaškovou kanalizaci
v Lišicích

organizace oslavy 100. narozenin nejstarší rodačky
paní Anny Průchové

dokončení úprav školní zahrady, zakoupení herních prvků, nový
altán
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rekonstrukce
zateplení,
výměna oken,
dveří,
střešní krytiny,
nová fasáda

•

opravy atrakcí na dětském hřišti před ZŠ
a doplněny nové herní prvky

•

•

vydána publikace k oslavám 200. výročí ZŠ
Dolní Lukavice a 10 let Lukaváčku

•

•

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého před
kostelem a na mostě přes řeku Úhlavu

2014
•

v ulici ke hřbitovu se buduje dešťová
kanalizace

•

upravena krajnice a chodník před ZŠ

•
8

ve spodní části školní zahrady je postaven
nový plot a vrata
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•
•

v areálu MŠ je nové oplocení, odstraněny
staré herní prvky, srovnána pláň zahrady,
dovezena ornice, založen nový trávník,
vybudován nový chodník
obec uvolnila 300 000 Kč pro nové vybavení dětského hřiště v MŠ
provedena výměna oken a dveří ve všech
obecních budovách - klubovna, byty
čp. 142, objekt chovatelů, KD Krasavce,
KD Snopoušovy

proběhly stavební úpravy hasičské zbrojnice v DL - nová fasáda, podlaha v části
budovy, rekonstrukce verandy, vymalování,
nátěry

dokončena výstavba infrastruktury
v nové obytné zóně D. Lukavice - SEVER

•

nová střecha na prodejně v Lišicích

•

vydání knih a publikací o obci

•

zorganizování II. setkání rodáků v Dolní
Lukavici

Co se nám povedlo
Soutěž „Zlatý erb“

Ve středu 1. března 2006 byla za účasti
hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra
Zimmermanna předána ocenění finalistům
krajského kola soutěže „Zlatý erb“. V tomto
ročníku soutěže byly účastníci oceněni ve třech
kategoriích – nejlepší internetové stránky města,
obce a nejlepší elektronická služba. Naše obec
se soutěže zúčastnila poprvé. Dolní Lukavice
se umístila společně s obcemi Němčovice
a Kasejovice za nejlepší internetové stránky. Cenu
převzal starosta obce Vítězslav Opálko.

Soutěž „Vesnice roku“
7. srpna 2009 byly ve Zvíkovci na Rokycansku
vyhlášeny výsledky soutěže „Vesnice roku
Plzeňského kraje 2009“. Naše obec obdržela „Cenu
Rady Plzeňského kraje“ (neoficielně 3. místo)
a 30.000,- Kč do obecní pokladny. Cenu jel převzít
starosta obce.
Soutěž „Vesnice roku“ - 2. místo

V roce 2010 jsme se opět zúčastnili soutěže
Vesnice roku a zadařilo se, neboť jsme vyhráli
oranžovou stuhu a 600 000 Kč za obnovu venkova.
Z rukou ministra zemědělství cenu v Senátu ČR
převzal starosta obce Vítězslav Opálko.

Umístění v novinářské soutěži
14. ročník novinářské soutěže Média na pomoc
památkám, kterou pořádá Syndikát novinářů České republiky společně s občanským sdružením
Pro Bohemia byl v úterý 12. dubna 2011 dovršen
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slavnostním předáním cen v prostorách Českého
muzea hudby v Praze. 2. místo v kategorii publicistika si za články o památkách Plzeňska odnesla
zastupitelka Mgr. Eva Klepsová. Jedná se o soutěž
pro novináře probíhající ve čtyřech kategoriích:
tisk, rozhlas, televize a publicistika. Smyslem
soutěže je povzbudit a ocenit nejvýznamnější
publicistické počiny, které apelují nejen na vládu,
parlament, odborné instituce, ale i na občanskou
veřejnost a probouzejí povědomí občanů o kulturní minulosti této země.

Co nás trápilo ....

Požár stohu v roce 2008

Škodu za 150 tisíc korun napáchal požár balíků
slámy a části polního porostu u Dolní Lukavice,
ke kterému hasiči vyjížděli v neděli 3. srpna
2008. V 15.52 hodin byl ohlášen požár slámy
u tamního zemědělského družstva. Dobrovolná
jednotka z Dolní Lukavice zřídila na místě čerpací
stanoviště a začalo se s ochlazováním přilehlých
budov, kterým hrozilo poškození od žáru z hořící
slámy. Aby se zabránilo rozšíření ohně, byl oborán
kus pole. Zhruba do 17 hodin hasiči ochlazovali
okolní prostory a v tuto dobu už měli také požár
plně pod kontrolou. Práce byly ukončeny až kolem
21 hodiny. Škodu majitel vyčíslil na 150 tisíc
korun. Jako možná příčina požáru byla označena
nedbalost, kouření nebo hra dětí.

Povodeň v roce 2013
Dne 2. 6. 2013 došlo ve večerních hodinách
k vyhlášení stavu ohrožení velkou vodou. Po
pokusech o zachránění situace - plnění pytlů
pískem, umístění u vchodů pod rybníkem
a u vjezdů u domů za mlýnským náhonem,
10
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odčerpávání laguny u zahrady čp. 67. Jednotka
SDH odčerpávala vodu z několika zaplavených
sklepů, čistila ucpané kanalizační vpusti
a uvolňovala vodoteče, současně byl členy
povodňové komise obce prováděn monitoring
výše hladiny zaplavených oblastí. Postupně
docházelo však k zaplavování několika místních
komunikací. Obyvatele obce o situaci informoval
starosta místním rozhlasem a na webových
stránkách obce. Na OÚ byla zřízena nepřetržitá
denní i noční služba do odvolání. Hladina vody
pořád stoupala. V 19 hodin začala vznikat kritická
situace, když došlo k nátoku vody ze zaplavených
luk přes hráz do Sládkovic rybníka v parku v Dolní
Lukavici. Rybník se začal rychle plnit a během
hodiny přetekl. Voda z rybníka začala zaplavovat
přilehlé domy, místní komunikaci a silnici III. tř.
z Dolní Lukavice na Krasavce. Občané byli vyzváni
k evakuaci. Celkem opustilo obydlí postupně
11 rodin. V opuštěných domech bylo zajištěno
vypnutí hlavního jističe elektřiny. Dalších 5 rodin
v Dolní Lukavici odmítlo opustit domy, které
byly obklíčeny vodou. Ve mlýně v Lišicích zůstali
2 muži, rodina s dětmi předtím dům opustila.
Nikdo nepožadoval poskytnutí náhradního
ubytování ani vystěhování věcí. Během dalších
dnů ustávalo deště a situace se zlepšila.

Hasiči oslavili 125 let (2012)
V sobotu 16. června 2012 Sbor dobrovolných
hasičů Dolní Lukavice oslavil své 125. výročí od
založení. Sbor byl založen (jako jeden z prvních
na Přešticku) na schůzi obecního zastupitelstva
26. 6. 1887. Při svém založení čítal cca 17 členů.

Od roku 1889 byly dobrovolné sbory hasičů
organizovaně vedeny v župách. V září 1889 vznikla
župa Přešticko-Nepomucká, která měla tři
sekce: Přeštickou, Merklínskou a Nepomuckou.
Ve výboru župy zastupoval dolnolukavické
hasiče jednatel František Vála. Hasičská kolna
byla umístěna v chudobinci. Postupem času
nevyhovovala, tak byla v roce 1926 povolena
stavba nové kolny. 15. května 1927 se konaly velké
oslavy 40 let založení hasičského sboru, kterých
se zúčastnily všechny okolní sbory. Hasičský
sbor byl jednou z mála společenských organizací
v obci. Jejich zásluhou se v obci rozvíjela kultura
a sebevzdělávání členstva i ostatních obyvatel.
Pravidelně se zúčastňoval všech osvětových
a humánních podniků (oslavy 28. října, Husův
svátek atd.).

Výročí obce

35 let od posledního stálého obydlení
fary (2009)

1. května 2009 uplynulo 35 let od doby, kdy
do dolnolukavické fary přišel její poslední stálý
obyvatel a administrátor farností Dolní Lukavice
a Řeneč, pan Václav Kaňák (1923 - 1992). Za svých
18 let působení ve zdejší farnosti se nesmazatelně
zapsal do její historie. Svou přátelskou povahou
a pracovitostí si získal důvěru obyvatel a dodnes
na něho lidé vzpomínají. Jeho úmrtím se zakončila
doba přibližně 640 let trvalého obsazení (kromě
třicetileté války) místní farnosti knězem.

20 let od zahájení Haydnových
hudebních slavností (2012)

20. ročník Haydnových hudebních slavností
měl tři hlavní programové okruhy: Kromě
20. výročí založení festivalu, to bylo ještě výročí
Josepha Haydna (1732-1809) a Michaela Haydna
(1737-1806) a výročí Jana Ladislava Dusíka
(1761-1812).

Hudebníci, kteří na festivalu vystoupili,
reprezentovali země, kde bratři Haydnové žili
a působili: Čechy, Rakousko, historické Uhry
a Anglii.

Dámský klub slavil 10 let (2009)

V roce 2009 sdružení místních žen oslavilo
své 10 výročí. Začaly se jednou za měsíc scházet,
občas si něco hezkého vyrobily, někam se
vypravily. O tom všem svědčí jejich fotokronika,
kterou pečlivě vede paní učitelka Zdeňka
Babková. 10 let své existence oslavili 27. listopadu
2009 v penzionu Haydnův dům. Kam byl přizván
i starosta obce Vítězslav Opálko, pamětnice obce
paní Anna Průchová, paní ředitelka ZŠ Mgr. Ivana
Kvíderová.

II. Setkání rodáků Dolní Lukavice 9. 8. 2014 | Hlasatel |

11

20 let od prvního vydání časopisu
Hlasatel (2012)
V roce 2012 uplynulo přesně dvacet let od
prvního vydání obecního časopisu Hlasatel.
Redaktorem je po celou dobu pan Josef Netrval.
A i když se obsah a forma postupem času trochu
pozměnily a obměnily, účel zůstává stejný,
informovat občany o veškerém dění v obci. K této
příležitosti byl vydán speciální Hlasatel. Od roku
2007 je Hlasatel doručován do domácností zdarma.
Lukaváček pravidelně doprovází svým vystoupení akce jako Vítání občánků, rozsvěcování
vánočních stromů v Dolní i v Horní Lukavici a ve
Dnešicích. Každým rokem pořádá Vánoční koncert a koncert ke Dni hudby. Vystupuje na různých
slavnostech, plesích i Mezinárodním folklórním
festivalu v Plzni, účastní se pěveckých a hudebních
soutěží, kde získali jeho členové nemalé úspěchy.

Lukaváček v roce 2003

Lukaváček slavil 10 let (2013)
Hudební soubor Lukaváček začal pracovat
od října roku 2003 při Základní škole v Dolní
Lukavici. Pravidelně do něj docházejí žáci ve
věku 6 – 11 let a schází se každý týden ve čtvrtek.
Ve dvou vyučovacích hodinách zpívají, hrají na
zobcové flétny a tančí.

Náplní Lukaváčku je zazpívat si písničky lidové,
ale i moderní za doprovodu klavíru, kytary, ba
i v některých písničkách doprovodit se sami na
flétnu. Umění je si zazpívat jak v souboru i sólově,
prostě si „muzicírovat“ tak, aby to přinášelo dětem
a jejich blízkým radost a potěšení. Kdybychom se
trochu ohlédli, v souboru Lukaváček účinkovalo
během deseti let 66 dětí na 128 různých kulturních
vystoupeních či soutěžích.
12
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Mgr. Naďa Květoňová,
vedoucí souboru Lukaváček

Škola oslavila 200 let (2013)
Oslava 200. výročí školy v Dolní Lukavici připadla na sobotu 5. 10. 2013. Hned od 10 hodin se
škola zaplnila návštěvníky. Přivítali jsme vzácné
hosty: JUDr. Jaroslavu Havlíčkovou, vedoucí odboru školství KÚ PK; Mgr. Danu Hanušovou, vedoucí
odboru školství, mládeže, kultury a památkové
péče MěÚ Přeštice; Mgr. Martinu Míškovou,
ředitelku KKC Přeštice; Radku Süssovou a Věru
Kokoškovou z DHP; (zároveň jim děkujeme za
zapůjčení vybavení staré třídy); Ing. Jiřího Běla
a zástupce okolních obcí. Přišli také V. Hřebec, Ing.
Pavel Hřebec a M. Vondrová, děti pana řídícího
Hřebce; Ing. Jaroslav Kasl z Ostrova, který píše

o historii Dolnolukavicka, učitelé ze
ZUŠ Přeštice: Ladislav Chadt, Emílie Parlásková, Marta Čermáková,
Jana Hofmanová; zastupitelé Dolní
Lukavice v čele se starostou Vítězslavem Opálkem a místostarostou
Jaroslavem Šilhánkem. Z pozvaných
bývalých pedagogů naší ZŠ nám svojí přítomností udělaly radost paní
Marie Ausbergerová (ta se u nás ve
škole narodila), dlouholetá ředitelka
školy Zdeňka Babková, Ludmila
Čermáková, Marie Platlová, Miloslava Polívková, Jana Šolová a paní
učitelky z přeštické ZŠ Josefa Hlávky Mgr. Blanka
Hanzlíková, Mgr. Alena Motejzíková a Mgr. Alena
Němečková.
V přízemí školy si všichni s velkým zájmem
prohlíželi kroniky, v tělocvičně výstavu, kterou
tvořily dobové dokumenty a fotografie. Po úvodním slovu ředitelky školy promluvila JUDr. Havlíčková, starosta Vítězslav Opálko i pan školník Pavel
Hajžman. V jedné ze tříd bylo možné vyslechnout
trochu historie od Mgr. Evy Klepsové, v jiné zas
prezentaci fotografií ze školních akcí. Otevřena
byla také budova MŠ. Paní učitelka Irena Režňáková pořídila z oslavy videozáznam.

Pozitivní ohlasy zapsané v Knize návštěv nás
potěšily. Setkání s bývalými pedagogy a hosty
bylo velice milé. Všichni máme ještě dlouho na co
vzpomínat.
K příjemné atmosféře sobotního dne přispěly
nemalou měrou členky Dámského klubu, které
u vchodu do školy připravily stánek, jenž všechny
zavedl do dob před mnoha lety. „Svačinky Káji
Maříka“ obohatily nejen naše chuťové buňky,
ale i vědomosti či vzpomínky na poutavé čtení
příběhů školáka Káji.

K příležitosti oslavy vznikly dvě pohlednice,
nechali jsme vyrobit propisky a hrníčky s logem.

Zdařilou publikaci k výročí, která mapuje historii
i současnost školy, sestavila paní učitelka Mgr.
Radka Šperlová a graficky zpracoval Michal Böhm,
ekonom obecního úřadu. Mgr. Ivana Kvíderová
Sokol oslavil 95. výročí od vzniku
založení (2014)

Tělocvičná jednota „Sokol“ v Dolní Lukavici má
počátek na schůzi 22. ledna 1919. Podnět k jejímu
založení vznesl starosta obce Josef Regner.
Po úředních schváleních se konala první valná
hromada 23. 3. 1919. Prvním starostou byl zvolen
Jan Křen a zapisovatelem Václav Kouřim. Jednota
čítala 80 členů. 2. prosince 1921 se stala TJ
majitelkou tzv. panského kasina, zakoupeného za
50.000 korun. Jméno bylo přeměněno na „Sokolský
dům.“ V roce 1929 již měla 113 členů, z toho
81 mužů a 32 žen. Během deseti let trvání pořádala
5 veřejných cvičení, zúčastnila se sokolských
sletů v Praze, sokolského zájezdu do Plzně v roce
1929, všech okolních veřejných cvičení a župních
sjezdů. Pro vzdělávání členů sloužila vlastní
knihovna od 3. 5. 1929. Dramatický odbor jednoty
pořádal hojně divadelních představení, jak na
vlastním jevišti, tak v přírodě. Pořádal též četné
přednášky a akademie. Pro obveselení a zábavu se
pořádaly plesy a večírky. V roce 1929 byl starostou
František Turek, jednatel Václav Řezníček.

Současní představitelé organizace jsou si
vědomi historie a tradic TJ v Dolní Lukavici, i toho,
že naši předci, ať už před stoletím, v dobách
války, padesátých letech, nebo v období nedávno
minulém, svou vytrvalostí, mnohdy i odvahou
se zapříčinili o to, že dnes TJ stále žije, vyvíjí
činnost a členové nadále pečují a spravují majetek
nabytý v dobách předešlých. Za to patří všem
funkcionářům, organizátorům, cvičitelům a dalším
aktivním členům, kteří se zasloužili v minulosti
o rozvoj TJ velký dík! Vážíme si vaší práce.
Pavel Hajžman
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Co je v obci nového ...

Penzion „Haydnův dům“ (č.p. 82)

Dům rodiny Fremrovy byl v roce 2007 prodán
a koupen firmou VPÚ Deco Plzeň a.s.. Po kompletní
rekonstrukci byl v září 2008 slavnostně otevřen
a odhalena busta Josefa Haydna od akademického
sochaře Jaroslava Šindeláře. Penzion nabízí
11 pokojů: 8 dvoulůžkových a 3 čtyřlůžkové.
Snídaně jsou podávány formou obložených talířů
v jídelně. V penzionu se nevaří. Budova je též
využívána ke kulturním akcím, např. se zde konal
křest knihy Evy Klepsové - Historie Dolní Lukavice
do roku 1945, oslava 10 let vzniku Dámského
klubu, oslava 100. narozenin paní Průchové, rauty
v rámci Haydnových hudebních slavností, byla
zde ubytována např. Hana Zagorová.
Kostel v Dolní Lukavici 2004 - 2014

Do 30. dubna 2008 byl duchovním správcem
našeho kostela pan vikář Th.LicICLic Karel Plavec
Thd. z římsko katolické farnosti Děkanského
úřadu Přeštice. Od 1. května 2008 byl jmenován
novým duchovním správcem dolnolukavického
kostela P. Pavel Vodička z římsko-katolické farnosti
Merklín, v jejíž působnosti je náš kostel doposud.
Současný duchovní správce dochází i do místní
školy vyučovat žáky náboženství. Za posledních
deset let došlo k opravám kostela. I. etapa opravy
kostela (část krovu a střechy) proběhla v roce
2008. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnout
na tuto opravu dar obce ve výši 200 000,- Kč.
27. 7. 2009 ve 12 hodin byl naplněn tubus
dokumenty o dění v obci, následně uložen v nově
opravené sanktusové věžičce kostela. Do tubusu
bylo vloženo: současná platidla (pouze kovové
mince), pohledy obce, dokumentace prováděných
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oprav kostela, zprávy o dění v obci - Hlasatel a jako
bonus USB flash disk 2 GB dat.

V roce 2011 postihly náš kostel dvě neblahé
události. Nejprve byla odcizena socha sv. Bernardety z postranní lurdské kapličky a nedlouho

poté zmizel z kostelní věže hodinový stroj. Ani
v jednom případě nebyli pachatelé vypátráni.
V kostele se konají pravidelné pobožnosti. Každou
neděli je zde sloužena v 11 hodin mše svatá. Mimo
to se v prostorách kostela uskutečňují i kulturní
akce - tradiční zahajovací koncert Haydnových
slavností a vánoční koncert Lukaváčku.
Zámek v Dolní Lukavici 2004 - 2014

Zámek v Dolní Lukavici byl do září 2013 v majetku pana Ferdinanda Veverky mladšího (v září
2013 zemřel). Letní měsíce na zámku trávila jeho
dcera Viktorie Veverková-Duphenieux se svým
synem Zoltánem. Ti na zámku začali organizovat
různé kulturní akce. První větší akcí byl Den památek v dubnu 2009, kdy otevřeli pro veřejnost
zámeckou kapli. V srpnu 2009 paní Veverková-Duphenieux před zámek pozvala cirkus Eduardo.
Následovala tři mezinárodní umělecká symposia.
V létě 2009 na zámek přijeli umělci z celého
světa (Bangladéš, Itálie, Německo atd.) Symposia
pokračovala v dalších dvou letech. Účelem cca
14 denního soustředění bylo tvořit v zámeckém
interiéru a exteriéru a čerpat inspiraci ze zdejšího
prostředí. Vyvrcholením celé akce byla každý
rok vernisáž všech prací. Pozvání na zámek též
obdržel mim Ctibor Turba, který zde v květnu
2009 představil svoji videoprojekci s názvem
„Haydn“ u příležitosti 200. výročí od mistrova
úmrtí. Následovala řada divadelních představení:
v srpnu 2009 v průjezdu zámku zazněla první

opera napsaná v madrigalech Horatiem Vecchim
v roce 1594 - „L ´Amfiparnaso“. Vystoupili členové
sdružení Služebníci lorda Alfreda v režii prof. Ctibora Turby s loutkami.

Další kulturní akcí byla hudební podívaná
nazvaná Nouzový Pro - Padák (režíroval opět
p. Turba). Jednalo se o koláž složenou z úryvků
představení „Archa bláznů“ a „Dr. Stivín a Mr. Turba“.
Část byla promítána, část hraná. Pořad se rozhodně
nestal „Pro – Padákem“, neboť měl obrovský
ohlas a těšili se z něj i přední čeští herci – Radek
Holub a Bára Hrzánová, kteří do Dolní Lukavice
zavítali z nedalekého Manětína. Po hodinovém
vystoupení následoval raut s ochutnávkou vín
v červeném salonku zámku, kde Bára Hrzánová
přečetla podrobně vypracovaný popis všech
testovaných odrůd. Pohoštění – tentokrát indická
kuchyně - připravila dcera majitele zámku paní
Viktorie Veverková- Duphenieux se synem.
V kapli se konaly koncerty v rámci Haydnových
hudebních slavností. Na posledním koncertu
(10. 9. 2011) vystoupil Vilém Veverka (hoboj)
a Kateřina Englichová (harfa). V září 2011 na
zámku pokřtila svoji knihu poezie „Lukavické
snění“ Eva Klepsová, slavnostní uvedení knihy se
konalo v červeném salonku a přítomna byla přední
česko-australská básnířka Hana Gerzanicová.
V srpnu 2013 se před zámkem konaly „Zámecké
zahradní slavnosti“ (Pořadatel MAS Aktivios).
V únoru 2013 byl opraven pivovarský komín,
který hrozil zhroucením, ornitology instalováno
nové čapí hnízdo. V srpnu 2013 se dvakrát po
sobě zhroutila střecha pivovaru.
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Základní a mateřská škola
v Dolní Lukavici 2004 - 2014
Proměny ZŠ

2007 – rekonstrukce části střechy (500 tis. Kč)
2008 – kompletní rekonstrukce budovy včetně
bytu (dotace z Plzeňského kraje 4 mil. Kč)
2011 - 3 keramické tabule (z toho 1 interaktivní)
2012 – nový nábytek ve třídách, lavice, židle,
rekonstrukce ředitelny, 2 interaktivní tabule,
víceúčelové hřiště na školním dvoře, zahrada
s pergolou
2013 – herní prvky u pergoly
2014 – nábytek do družiny a školní knihovny

Proměny MŠ
2010 – rekonstrukce sociálního zařízení (nutné
pro navýšení kapacity na 56 dětí), rozvody
technické infrastruktury (750 tis. Kč), nový
nábytek do tříd (120 tis. Kč)

2011 – rozvody vody a I. etapa rekonstrukce
kuchyně (850 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč, které
obec získala za udělení Oranžové stuhy v soutěži
Vesnice roku 2010)
2013 – zateplení MŠ – výměna oken, fasáda,
střecha (5 mil. Kč, z toho dotace 3,5 mil. Kč)
Naše úspěchy

2006
1. místo v česko – německé olympiádě
v netradičních disciplínách
2. místo v soutěži Pískání pro zdraví (hra na
zobcovou flétnu)
Přijetí žákyně Kristýny Kastnerové na 8leté
gymnázium do Plzně
16
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2007
Zahájení výuky podle vlastního školního
vzdělávacího plánu pod názvem „Držíme spolu“
Mezinárodní folklórní festival v Plzni (Česká
beseda)

2008
Zapojení do projektu Recyklohraní (sběr
vysloužilých elektrospotřebičů, baterií)
1. místo Adély Milotové v krajském kole
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, účast
v celostátním kole
2. místo v soutěži Pískání pro zdraví ve dvou
kategoriích
Celostátní kolo Helpíkův pohár v Jeseníku –
soutěž Mladých záchranářů (Tereza Šperlová)

2009
Projekt Večery se spisovatelem (Celé Česko čte
dětem) – pro žáky s rodiči
Přijetí žákyně Karolíny Hrdonkové na 8leté
gymnázium do Plzně
2010
2. místo na VII. mistrovství Plzeňského kraje
v T-ballu

2011
Zahájení projektu EU – peníze školám (462 tis. Kč)
Cvičný poplach HZS s evakuací objektu
Zápis v České knize rekordů (Certifikát
o vytvoření světového rekordu – Největší galerie
znaků měst a obcí z odpadového materiálu)
4. místo na VIII. mistrovství Plzeňského kraje
v T-ballu

2012
1. místo ze 44 škol v Plzeňském kraji
v Recyklohraní (Velká podzimní soutěž ve sběru
elektrospotřebičů), 16. místo z 881 škol v ČR
4. místo na IX. mistrovství Plzeňského kraje
v T-ballu, 1. místo O nejrychlejší tým
2013
Projekt Škola – srdce regionu: 1. místo se
zrealizovaným projektem „Naučíte pejsky
uklízet?“
3. místo na X. mistrovství Plzeňského kraje
v T-ballu v kategorii B-ball (pro mladší žáky)
Pravidelně se zúčastňujeme výtvarných soutěží
pořádaných KKC, DDM a Městskou knihovnou
Přeštice. I zde se žáci umísťují na předních
místech.
Mgr. Ivana Kvíderová

SPOLKY

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl v Dolní Lukavici
založen v roce 1887. Od posledního setkání rodáků
se toho hodně změnilo. Začneme-li technikou, tak
v roce 2004 sbor získal do užívání od OÚ ponorné
čerpadlo, ale ke škodě sboru prodala společnost
Lukrena Tatru 815 CAS 32, čímž přišel sbor o vozidlo. O rok později hasiči zakoupili několik hadic,
savic a soutěžní troják. V roce 2006 za přispění
a peněžního daru OÚ koupili starší auto Avia-Furgon. V roce 2009 byla zakoupena obcí nová
stříkačka a 3 fázový generátor. Všechny sbory obcí
Lukavicka získali novou profesionální
výstroj od Ministerstva vnitra zdarma.
Na sklonku roku 2013/2014 bylo
obcí Dolní Lukavice pořízeno nové
technické vybavení. Konkrétně se
jednalo o sadu hasičských hadic,
plovoucí profesionální benzínové
čerpadlo a malá, lehká operativní
elektrocentrála.

Hasiči se též podílejí na řadě kulturních akcí. Hasičská soutěž „O pohár
starosty obce“ má v naší obci tradici již od roku
2003. Každé září k nám přijíždí hasičské sbory
hasičů i hasiček z celého Plzeňska. Hasiči se v roce
2004 významně podíleli na přípravě setkání rodáků, pomáhají v oblasti kultury obci a připravují
každoročně svůj hasičský bál.

V roce 2012 lukavičtí hasiči oslavili své
125. výročí od založení sboru. Připravili hry
pro děti – požární útok, dále divadlo „Dráček“
pro malé i velké. Nechyběla ani ukázka techniky
a večer volná zábava při hudbě. Hasičský zásah si
vyzkoušel i starosta obce.
Členská základna hasičů: výbor - starosta:
Zdeněk Hrubý, velitel Jaroslav Uzel ml., pokladník
Lenka Hrubá, jednatel Marie Štychová.
V posledních letech hasiči pomáhali
při těchto událostech:

Požár pole 31. 7. 2007 - požár pole
v Dolní Lukavici, včasným a účinným zásahem se minimalizovaly
škody na majetku – uskladněná
sláma.

Požár uskladněných balíků slámy
v Dolní Lukavici 3. 8. 2008, kdy též
zasáhl sbor profesionálních hasičů Města
Přeštice, dobrovolní hasiči z Chlumčan, Lišic
a Dolců. Škodu majitel vyčíslil na 150 tisíc korun.
Jako možná příčina požáru byla označena nedbalost, kouření nebo hra dětí.
Požár stohu u Krasavec v březnu 2010, kde
oheň zničil slámu za čtvrt milionu korun.
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Likvidace úniku tekutého hnojiva v areálu soukromé firmy Lukrena v roce 2009. Po prasknutí
provizorní skladovací nádrže na dusičan amonný
vyteklo zhruba 20 tun na plochu areálu a též do
kanalizace. Bohužel z důvodu, že se jednalo o ekologickou havárii, se jednotka aktivně nezúčastnila.
Vzhledem k situaci nebyla jednotka kompetentní
provádět zásah. Situaci a tok Úhlavy zachránil
hlavně a převážně pan Jiří Peťak (Zemní práce
JCB) svým duchaplným přístupem – vybagrováním provizorní havarijní jímky v louce.
Požár komínu na bytovce v Dolní Lukavici
4. 3. 2011 – při likvidaci tohoto požáru sbor
zradila částečně zastaralá technika. Zásah byl
improvizovaný. Jednotka DL po uhašení požáru
byla zaúkolována jednotkou profesionálních
hasičů z Přeštic kompletním úklidem po požáru.

Požár stodoly v obci Snopoušovy dne
19. 2. 2012 – likvidace se zúčastnila jen menší
část sboru. S výhodou se využilo světelných ramp
k lepší koordinaci při zásahu profesionálních
hasičů. Dále ve spojení se světelnými rampami
byla využita nově zakoupená
elektrocentrála.
Povodně 1. 6. 2013 – SDH
Dolní Lukavice konala dle
pokynů jednotky profesionálních hasičů. Došlo k
,,napytlování“ tří nákladních
kontejnerových Avií písku
(Autodoprava Petr Opálko).
Během vypjaté situace došlo
k drobným neshodám při
provádění zásahu mezi nově
přistěhovanými
obyvateli
a jednotkou. Tyto neshody nic
neřešily, přesto došlo k dalším
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stížnostem a naléhání.
Výsledkem byly nové
pokyny od Mgr. Antonína
Kmocha (starosta Přeštic). Následkem nových
pokynů, které byl nucen
sbor dobrovolných hasičů uposlechnout, došlo
k nechtěnému zaplavení
dalších domů (doposud
nevyplavené) na úkor
snížení hladiny v již
zaplavených domech. Posléze došlo k neférovému
očerňování starosty Dolní
Lukavice a jednotky SDH
v mediích. Zásah trval nepřetržitě (Pá – Út) celkem pět dní a většina ze zasahujících tak konala
na úkor svého osobního volna či pracovních povinností nebo dokonce nasmlouvaných zakázek.
Po opadnutí vody jednotka prováděla úklid.
Marie Štychová, jednatelka SDH

Myslivecké sdružení LUKAVAN
Myslivecké sdružení Lukavan není pouze
„partou ozbrojených brigádníků“.

Naše MS vzniklo v roce 1993 v rámci nově
uznaných honiteb na k. ú. Dolní Lukavice, Lišice,
Snopoušovy a Horní Lukavice. Uzavřením další
desetileté smlouvy v roce 2003 jsme od Honebního společenstva Dolní Lukavice získali k výkonu
práva myslivosti podstatnou část pozemků v k. ú.
Krasavce. Tím se výměra našich revírů rozrostla
na současných 1899 ha, z toho je 1683 ha zemědělská půda, 144 ha lesní porosty, 18 ha vodní
plocha, 54 ha ostatní pozemky.

Další nájemní smlouvou uzavřenou v roce
2013 jsme honitbu získali na příštích deset let.

V současné době má naše členská základna
27 řádných členů a 2 členy čestné. Sdružení je
řízené pětičlenným výborem, zvoleným Členskou schůzí na čtyřleté volební období. Letos
v únoru byl předsedou MS zvolený Dušan Kindl,
místopředsedou a jednatelem Petr Kastner, mysliveckým hospodářem Josef Hodan, pokladníkem
Josef Kasl a vedoucím odchovu bažantů Stanislav
Polívka.
Myslivost v dnešní době není rozhodně finančně
nenáročný koníček. Nájem honitby, obilí pro
zimní přikrmování a každoroční odchov bažantů
k lovu a zazvěření revíru nás stojí nemalé peníze.
Brigády v obecních lesích a na polích Lukreny a.s.
jsou povinností každého člena. Finanční situaci
vylepšujeme pořádáním veřejné Poslední leče
a mysliveckého bálu.
1. listopadu 2014 uspořádáme ve spolupráci
s kulturní komisí obce Dolní Lukavice „Hubertskou
zábavu“ kam Vás tímto srdečně zveme. Jako
výbornou hodnotím spolupráci s ZŠ a MŠ Dolní
Lukavice. Děti nám nasbírají kaštany a žaludy
pro zvěř a my se na oplátku finančně i aktivně
podílíme na organizaci Dětského dne.

Kašpar, později ho vystřídal Karel Šebesta.
Členové byli Václav Tureček, Václav Dvořák,
Jaroslav Hrubý, Ladislav Círus, Josef Kasl, Miroslav
Hranáč, František Kohout, Jiří Tesař st., Jiří Tesař
ml., Jiří Kasl, Radek Fiala, Josef Fiala, Václav
Brabec, Vítězslav Opálko ml., Petr Opálko, Josef
Průcha, Pavel Langmajer, Jan Profes, Jan Pirník,
Lukáš Hajžman, Karel Glasser.
Jmenujeme se „Krčíni“ a začínali jsme tím,
že jsme každý ze svého složili určitou částku
peněz a z těch se pak nakupovaly věci, které byly
potřeba. Také jsme udělali brigádu pro obec ve
Snopoušovech a výdělek nám hodně do začátků
pomohl. Pořádali jsme různé akce, jako zájezdy
na hokej do Prahy, dva zájezdy do pivovaru
Chodová Planá s prohlídkou pivovaru a posezení
v restauraci Ve Skále, zájezd do vinného sklípku
do města Lanžhot na Moravě. Hráli jsme fotbalový
turnaj v Německu a odehráli jsme zápas na hřišti
v Dolní Lukavici se studenty z Etiopie. Každý rok
jsme pořádali rybářské závody, které byly hojně
navštěvované.

Přátelé i nepřátelé myslivců! Lidová myslivost
na vesnici patří a já doufám, že ještě dlouho patřit
bude. A opravdu to není o zabíjení nevinných
zvířátek a plných mrazácích.
Myslivosti Zdar!

Dušan Kindl předseda MS Lukavan

Rybáři - Krčíni
Sdružení rybářů je neoficiální parta rybářů.
Parta vznikla na obnovu rybníků v Dolní Lukavici
v roce 1997. Na začátku byl předsedou Václav

Když byl zámek předán po restituci, spadaly pod
něj i rybníky. Domluvili jsme se s paní Veverkovou
a hospodařili na nich i nadále s tím, že kdyby se
prodávali, budou nejprve nabídnuty nám. Panský
rybník jsme vybagrovali a udělali nový odtokový
kanál a nový čap. Kotlík se také vybagroval a udělal
nový čap a přepad. Také k tomu patřilo celoročně
sekání a uklízení trávy okolo Panského, Kotlíku
a Zámeckého rybníka a ošetření proti žabinci.
Zámecký rybník nám byl odebrán na podzim
v roce 2010 s tím, že bude využíván pro jiné účely,
zatím se však nic neděje. O to větší bylo naše
zklamání, když se na jaře 2011 ozval nový majitel,
že rybníky koupil a chce si je přebrat. Nikdo
nebyl schopen nám něco říci, i když jsme na nich
hospodařili 14 let.
Naše parta i nyní dále funguje především tak,
že se domlouváme a podnikáme různé výlety
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za rybami. Každý rok děláme ukončení roku
mezi svátky s hudbou a různými rybářskými
specialitami, které připravují naši šikovní členové.
Doufejme, že se budeme takto scházet i nadále.
Petrův zdar!

svědčí hojná návštěvnost diváků a jejich kladný
ohlas.

Václav Dvořák

Sokol
V roce 2014 TJ registruje 70 členů. Složení
výboru: starosta Václav Pelc, tajemník Radek
Vrba, hospodář Miroslav Roternborn, člen výboru
Jaroslav Matík, Jaroslav Stehlík, Stanislav Stavinoha, Miloslav Kokoška. V rámci TJ velmi dobře
funguje fotbalový oddíl. Po přerušení činnosti
mládežnických mužstev pro malý počet hráčů
se v současné době mistrovské soutěže III. třídy
okresního přeboru zúčastňuje pouze družstvo
mužů. V sezoně 2012/2013 naši borci „vykopali“ první místo v nelehké skupině. Momentálně se držíme v polovině tabulky, na 7. místě.
Pro absenci mládežnických mužstev nastal
nedostatek vlastních odchovanců. Převážná
většina hráčů přichází na hostování, či přestup
z nedalekých Přeštic. Dolnolukavických rodáků
na hřišti hraje pouze pět. Miroslav Rotenborn,
Petr Bělonož, Libor Hajšman, Miloslav Kokoška,
Radek Vrba.
Fotbalové hřiště, umístěné v krásném prostředí
zámeckého parku provozujeme na pronajatém pozemku. Celý areál pravidelně sekáme a udržujeme
tak, aby sloužil ke sportovnímu vyžití a odpočinku
široké veřejnosti v Dolní Lukavici i přilehlých
obcí. Provoz fotbalového oddílu a údržbu hřiště
financuje TJ každoročně částkou cca. 100.000 korun. Na sportovní činnosti i údržbu majetku nám
přispívá obec.

V roce 2008 TJ zakoupila novou kvalitní
sekačku trávy Honda za finanční spoluúčasti obce.
Krom hřiště samotného s tímto strojem jsme
udržovali do minulého roku i trávníky v základní
a mateřské škole a ve středu obce. V nové vývěsce
umístěné na budově OÚ pravidelně informujeme
naše příznivce a občany o aktuálním dění v TJ,
rozpisech a výsledcích fotbalové soutěže.

V posledním desetiletí jsme navázali spolupráci
s místním jezdeckým oddílem paní Polákové. Společně pořádáme každoroční pouťové odpoledne
na fotbalovém hřišti. Po již tradičním zápasu
v kopané následuje ukázka drezury koní, skokové
soutěže v parkurovém areálu pod hřištěm a jiné
dovednosti. Toto spojení se osvědčilo, o čemž
20
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Vedoucí fotbalového mužstva: Pavel Hajžman,
trenér Jaroslav Stehlík. Ostatní činnost TJ se
v současné době orientuje převážně na provozování, údržbu a opravy nemovitého majetku,
budovy „Sokolovny“ se zahradou, hřiště a kabin
v parku a dalšího vybavení. TJ pronajímá sál,
restauraci a byt v patře nad hospodou. Získané
finanční prostředky jsou investovány do údržby
a zvelebování majetku TJ.

V restauraci, v klubovně a v bytě byla osazena
nová plastová okna. Novotou svítí i hlavní vstupní
dveře. Opraveny a nově vybaveny byly toalety patřící k restauraci. Na chodníku od schodiště ke
vstupním dveřím nahradila nová zámková dlažba
starou, již nevyhovující. V roce 2012 z iniciativy
několika aktivistů TJ byla ve dvou etapách zastřešena terasa na jižní straně restaurace a vznikla
tím pro hosty prostorná pergola. Ta je využívaná
k letním tanečním zábavám, posezení u grilu i jako
zázemí při pořádání sportovních akcí v areálu
zahrady TJ.
Vážení rodáci, přejeme vám příjemný pobyt
v areálu TJ a věříme, že se k nám opět rádi vrátíte.

Za výbor TJ Sokol
Pavel Hajžman

Dámský klub 2004 – 2014 (neoficiální spolek)
Dámský klub je „parta“ místních žen, které
by svou aktivitou předčily lecjakého náctiletého.
Schází se jednou za měsíc na „babinci“, vymýšlí
různé akce jak pro sebe, tak pro obec, hýří nápady…
a každé pondělí chodí cvičit. Pomáhají obci s
„Vítáním adventu“, kdy pro děti napečou cukroví
a uvaří čaj. V loňském roce se vydatně podílely na
oslavách 200. výročí od založení lukavické školy.
Před školou připravily prvorepublikové školní
svačinky – inspirované knihou o školákovi Kájovi
Maříkovi. Každý návštěvník mohl k teplému čaji
ochutnat např. štrúdl paní nadlesní, koláčky od
slečny z fary, bábovku paní řídící a další dobroty
z tradiční české a poctivé kuchyně. Peníze, které
vybraly, darovaly škole.

Heslo dámského klubu je „Kdo se směje,
nestárne“ a dámy nouzi o legraci rozhodně nemají.
Např. v roce 2010 zahrál „amatérský divadelní
spolek dámského klubu 4XXL“ upravenou
pohádku Boženy Němcové „O dvanácti měsíčcích“.
Scénáře, režie i roli vypravěče se ujala Ivona
Bělonožová. Hlavní roli Marušky Červené zahrála
Marie Tobrmanová. Holenu, nevlastní sestru
Marušky Miloslava Šestáková, měsíc březen
Jarmila Babková, měsíc červen Marie Radová,
měsíc září Miluška Kastnerová a Jožina z bažin
Marie Divišová. Jako host vystoupil člen spolku

„Sokolovna“ pan Pavel Bouše v roli macechy.
Večer se všem moc líbil. Každý rok jezdí na nějaký
výlet, např. v roce 2011 vystoupaly až k Hitlerovu
Orlímu hnízdu v Rakousku, v roce 2012 je kroky
zavedly na klenot českých hradů – Karlštejn
atd. Velmi rády chodí i po našem krásném okolí,
např. každý rok před Vánoci vyráží do Příchovic
na betlém paní Jiřiny Andrlíkové, podporují svou
účastí turistické pochody, organizované obcí.

Opustili nás ty nejstarší....

Vzpomínka na paní Panuškovou

Ve věku 103,5 let zemřela 3. července 2009 paní
Anna Panušková. Byla rodačkou ze Seče. V naší
obci žila v domku u rybníka čp. 64 s manželem
Jaroslavem Panuškou v bezdětném manželství. Na
podzim roku 1999 se pro vysoký věk přestěhovala
do domova důchodců v Žinkovech. Při našich
návštěvách měla vždy výbornou paměť a svěží
mysl. Byla dobře a čistě upravená, sama chodila
i na procházky do parku u žinkovského rybníka.
Ráda na Lukavici vzpomínala a vždy nechávala
její občany pozdravovat.
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Vzpomínka na paní Průchovou
Dne 5. listopadu 2013 zemřela paní Anna
Průchová (čp. 95), která v červenci 2013 oslavila

100. narozeniny. Paní Průchová (rozená Vokáčová) se narodila 26. července 1913 v domě čp.
76. V šesti letech nastoupila do místní základní
školy, kde ji vyučoval dle jejích slov velmi přísný
učitel Křen. V 15ti letech nastoupila na výpomoc
do zahradnictví pana Jiráska v parku. Po dvou
letech přešla na jinou práci - do lesa Háje do „Hlinek“, kde sušila hlinku. Když jí bylo 18 let, zemřela
jí maminka, tudíž musela zůstat doma a starat se
o mladšího bratra Františka. Ve 24 letech se provdala za Jana Průchu, se kterým měla dceru Janu
(provdanou Ptáčkovou do Chlumčan). S manželem měli pekárnu, která fungovala až do roku
1950, kdy proběhlo znárodnění. Když pekárnu
zavřeli, paní Průchová až do důchodu pracovala
na „Energovodu“ jako kuchařka.
Myslím, že dlouho zůstane v paměti všech
obyvatel Dolní Lukavice i okolí, neboť byla
laskavá, přátelská, veselá a obětavá. Překypovala
vitalitou, optimismem a perfektní pamětí, byla
živou kronikou naší obce.
22
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Nejstarší rodačkou nyní je:
Marie Pytlíková (* 1922)
Paní Marie Pytlíková v letošním květnu oslavila
své 92. narozeniny a je nejstarší rodačkou z Dolní
Lukavice. I přes svůj vysoký věk má velmi dobrou
paměť a v Domově klidného stáří v Žinkovech
často vzpomíná na Dolní Lukavici. „Je to tu hezké,
jídlo chutné, spolubydlící příjemná, jsem zde
spokojená, ale domov je domov a ten je pro mě
stále v Lukavici..“ sdělila nejstarší občanka obce.

Paní Marie Pytlíková se narodila jako Marie
Kaslová a se svými rodiči a bratrem Josefem
bydleli v domě č.p. 50 v Dolní Lukavici. Měli krávu,
louku a zahradu. Její tatínek, Josef Kasl, byl krejčí,
šil a upravoval oděvy lidem z celé vsi. Byl z devíti
dětí – pocházel z domku č.p. 54 („U Bečvářů“), poté
manželé Kaslovi koupili domek čp. 50. Tatínek
paní Pytlíkové byl též „cestovatel“, např. v době
velké revoluce byl v Rusku, kde to v tomto čase
bylo o život, vzpomíná rodačka. Jeho bratr Vincent
Kasl byl za války svědkem útoku Rusů na loď
legionářů, kterou chtěli potopit, naštěstí to dobře
dopadlo a zachránili je Američané. Maminka byla
v domácnosti a starala se o děti. Paní Pytlíková
chodila do lukavické školy a vzpomíná na vnučku
řídícího učitele Voltra – nyní paní učitelku
Ausbergerovou. Dědeček jim často odemkl školu
a ony si tam mohly hrát a psát na tabuli. Jejími
vrstevníky byli: Karel Uzel a Jindra Herejková.
Hodně se kamarádila se Zlatou Tumpachovou,
která bydlela se svými rodiči a bratrem v domku
za židovským hřbitovem, kde se říká „V Lochu“.
Ráda se také přátelila s paní Emilií Březinovou, se
kterou byli příbuzní.

Když jí bylo šest let, začala chodit cvičit do
Sokola. Vzpomíná na život v obci: „Bylo zde
několik hospod a tatínek chodíval k panu Uzlovi
– za pivovar (dnes č.p. 60), já lukavické pivo
nikdy neochutnala a ani víno nepiji, já jsem na
bylinky …“ sdělila. Za dob, kdy na zámku bydleli
Veverkovi, někdy potkávala sestru pana Veverky,
paní Melanovou venčit jejich psy, znala i děti
Veverkových – Kornélii a Ferdinanda. Vzpomíná
na malou zídku se schůdky, která oddělovala
zámek od vsi. V paměti má dosud židovského
obyvatele-pana Blocha, který k nim chodil
poslouchat rozhlas za války a Jirku Šancra, který
prý velmi rád tancoval a nesměl chybět na žádné
tancovačce.

Paní Pytlíková po měšťance v Přešticích
nastoupila do učení a vyučila se švadlenou a tato
práce jí celý život bavila a ráda šila i na své děti. Když
jí bylo 18 let (za války), tak šila v Plzni pro vojáky
do války. Pracovala na směny a někdy musela
do práce i v neděli, když šili např. uniformy do
Ruska. Po válce se v lukavickém kostele provdala
za zubaře pana Jaroslava Pytlíka, se kterým měla
dvě děti. Poté pracovala v Plzni v opravě oděvů.
Do Žinkov jí obec Dolní Lukavice pravidelně
posílá Hlasatel, který si vždy s chutí přečte. V obci
se jí líbí to, že je vše opravené a že se obec o vše
příkladně stará. Ve vyprávění si vzpomněla na
kněze pana Kaňáka, který se zasloužil o opravení
kapličky Panny Marie v zámeckém parku.
Těší se na II. setkání rodáků, protože se tam
potká s lidmi, které dlouho neviděla.

S paní Pytlíkovou hovořili na návštěvě
v Žinkovech zástupci obce
Mgr. Eva Klepsová a Vítězslav Opálko

Obnova lidových tradic - masopust

V roce 2006 byl po cca 20 letech obnoven
masopustní průvod. Akce se ujala kulturní komise
obce Dolní Lukavice (Václava Klepsová).
Ohlédnutí za lukavickým masopustem

Prvně po dlouhých letech zavítaly opět do
Dolní Lukavice a všech jejích spádových obcí
maškary. V sobotu 25. února 2006 prošel průvod
v rekordním počtu 60 masek v dopoledních
hodinách Dolní Lukavicí, odpoledne pak
Snopoušovy, Lišicemi a Krasavci. Kuriózní bylo
již zahájení masopustního reje starostou obce
před hostincem „U Bílé růže“ v Dolní Lukavici.
Všechny maškary, muzikanti i přihlížející diváci

zažili určitě nevšední podívanou, když starosta
obce přijížděl v tmavé „limuzíně“ s osobním
šoférem od školy k hostinci. Zde fáro zastavilo,
šofér ladně otevřel, muzikanti spustili uvítací
fanfáry a z auta vystoupil vyšňořený pan starosta
změněný k nepoznání - na hlavě paruku, falešný
nos s knírem a kulatými brýlemi na očích. Nejprve
si vyslechl žádost jedné z maškar o povolení
průchodu obcemi a poté se sám, opět stylově,
ujal slova na korbě své limuzíny, přičemž proslov
četl z roličky papírových kuchyňských ručníků
upevněné na postranici auta. Symbolicky předal
vedoucí maškaře čtyři obrovské klíče, kterými
měl být otevřen průchod všemi čtyřmi obcemi.
Poté se průvod odebral v doprovodu šikovných
muzikantů z hudební skupiny Hájenka na
pochůzku obcemi.
V průvodu bylo k vidění několik vodníků,
Karkulka s živým vlkem, medvěd s medvědářem,
několik cikánek s cikánem a jejich malým
drobečkem ve staré košatině, jeptiška s mnichem,
lepé děvy lehkých mravů, upíři i smrtky, čerti
a čertice, berušky, opice, zajíci, povedené
čarodějnice, řezník Krkovička, dva příslušníci
SNB, pytel mouky i sud piva, myšák Micky,
párek slepic, růžový statný vepřík, Veselá kráva
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s hermelínem Pepou, kuchtík, kominík, uklízečka
a řada jiných zajímavých masek. Za nejlepší výkon
si zaslouží pochvalu maska vizážistky s nápisem
na zádech „Vypadáš skvěle“, které neunikli ani
páni starostové z Dolní Lukavice a z Přeštic. Oba
posadila na rybářskou stoličku, která byla součástí
její vizážistické výbavy, poctivě jim nastříkala
obličej šlehačkovou pěnou a pak je obřadně
oholila. Stejnému osudu neunikla řada dalších
příslušníků mužského pohlaví, ale také několik
žen, kterým prováděla po vysoukání nohavic
depilaci lýtek.
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Navečer pokračovalo masopustní veselí
maškarním bálem v sále hostince „U Bílé růže“.
Skláníme se nad výdrží některých masek i pánů
muzikantů, kteří zvládli nejen celodenní túru po
vsích, ale vydrželi až do pozdních nočních, vlastně
až časných ranních hodin dalšího dne. Kromě
muziky, která uvedla osazenstvo sálu pořádně do
varu, přispěla k dobré náladě i půlnoční scénka
pohřbu Bakchuse a také výhry v bohaté tombole.
Masopust pokračuje každým rokem, v roce
2015 bude desátým.

Po všech lukavických
cestách aneb V Lukavici
po deseti letech

Při procházce po Lukavici nejspíš
zjistíte, kolik se toho ve vaší rodné
vesnici změnilo. Oni jsou někdy
překvapeni i stálí obyvatelé Lukaváci,
když náhodou zabloudí do některé
části obce, kde třeba už dlouho nebyli,
nestačí prý se divit. Pokusíme se Vám
všechny změny přiblížit v tomto malém
průvodci.

Všechny cesty začínají na návsi

Ale kde má vlastně Lukavice náves? Určitě
jí mívala, tak jako každá řádná vesnice, a dost
velikou. Na návsi byl kostel, fara a škola, na jedné
straně ji rámovala řada statků, na opačné straně
návsi byl pivovar a zeď, která uzavírala zámecký
park. V místech proti kostelu býval rybník, ten
byl asi roku 1894 zavezen a na jeho místě vyrostl
nájemní dům čp. 82 a zahrada čp.194, nyní dům
Radových a Kaslových. Tím byla ucelenost návsi
rozbita. Dnes považujeme za náves plácek před
zadním traktem zámku, proti kostelu, v sousedství
obou obchodů a penzionu „ Haydnův dům“. Tak se
tedy vydejme na cesty z tohoto místa.
Z návsi na hřbitov

Určitě Vaše pohledy přitáhne komín s čapím
hnízdem. Čápi k Lukavici patří už desítky let
a proto velkou rekonstrukci komína i čapího
hnízda sledovala v únoru 2013 celá vesnice. Nyní
SD Jednota prodala objekt soukromému majiteli

a funguje zde obchod s potravinami stejně jako
naproti, kde je také soukromý obchod paní Radové.
Veliký rohový dům býval domem nájemním
s kupeckým krámem a pekařskou dílnou. Značně
zchátralý dům v roce 2008 přeměnili noví majitelé
v krásný penzion a dali mu jméno „Haydnův dům“
na počest slavného skladatele, který ve zdejším
zámku krátký čas žil a tvořil. Naproti penzionu
jistě zajdete do kostela. Ten je stále stejný celá
desetiletí. Místo, kde celé generace Lukaváků
křtily svoje děti, uzavíraly manželství a loučily
se se svými blízkými. Socha sv. Jana je taky nově
opravena (včetně nového podstavce) od září
2013, je rovněž nasvícena.
Právě opravou této sochy a sochy téhož světce
na velkém mostě přes Úhlavu byl dokončen více
než pětiletý projekt záchrany drobných církevních
staveb na území Dolnolukavicka. Vedle kostela
stojí fara, která je nyní v soukromém vlastnictví.
Naposledy zde působil náš nezapomenutelný kněz,
P. Václav Cyril Kaňák, který se zasloužil o opravu
(nejen) lukavického kostela v sedmdesátých
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letech. Noví majitelé už několik let faru citlivě
rekonstruují. Než dojdeme ke škole, nemůžeme
se nezastavit u malého dětského hřiště. Je stále
v obležení a tak není divu, že od roku 2008 musely
být některé prvky už vyměněny či opraveny
a přibyly i další.
Obraťme se teď ke škole. Září do daleka novou
fasádou, veliká rekonstrukce proběhla v létě
2008. V roce 2012 bylo na místě bývalé zahrady
vybudováno víceúčelové hřiště pro potřeby školy
i pro veřejnost, v roce 2013 byl upraven i školní
dvůr, vyrostl zde altán a herní prvky, které jsou
obklopeny pečlivě udržovaným trávníkem.
V menší budově školy je upraven obecní byt.
Pokračujeme silnicí směrem na Lišice. Po
levé straně nás překvapí úplně nová ulice, která
vyrostla mezi domkem Netrvalových a Motlíkovic
zahradou a táhne se až k sýpce. Vyrostla během
roku 2013 po pěti letech příprav. Navštívíte jistě
hřbitov, kde odpočívají vaši předkové, známí,
přátelé. Nápis na bráně připomíná „Co jste vy, byli
jsme my. Co jsme my, budete vy.“ Po celá léta obec
dbala na pěknou úpravu hřbitova a na pravidelný
úklid a svědomitou údržbu. V roce 2008 byl
zrekonstruován veliký kříž v centru hřbitova. Byl
také nově upraven hrob kněží i farské hospodyně
paní Marie Opekarové, známé spíše jako „slečna
z fary.“
Z návsi na Pajzovnu

Vyjdeme-li od rohového domku Dvořákových
nad ves směrem ke státní silnici, zaregistrujeme
jen nad vsí upravené další odpočinkové zákoutí
s lavičkami. Socha sv. Petra byla vlastně příčinou
celé několikaleté snahy o opravy drobných
církevních staveb, soch, křížků a božích muk ve
všech částech Lukavicka. Dalo opravdu moc práce,
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úsilí, času a nervů všech zúčastněných získat
dotace a zrealizovat opravy, ale výsledek stál za
to. Tato socha byla v takovém stavu, že nebylo
možno ani poznat, jakého světce vlastně torzo
představuje. Až pátráním v archivu památkového
ústavu bylo zjištěno, že jde o druhého patrona
obce sv. Petra.
Pokud bychom se ale pustili nad krajními domy
doprava, zjistíme, že tam vyrostly další dvě nové
ulice, nazývané „Nová Pajzovna.“
Ve Strouze

Pokud se ale cestou z hospody stočíme do
strouhy, kde po celá léta byla jen uzoučká cesta
mezi zídkou Uzlovic zahrady a neudržovaným,
zapleveleným zavezeným korytem potoka,
překvapí vás po několika metrech asfaltka,
která vás vyvede až k Pajzovně a představí
Vám tu nejstarší novou ulici v Lukavici. Vede až
k bytovkám a je postavena na bývalých obecních
pozemcích a na části bývalé zelinářské zahrady
pana Topinky st. – celá nová ulice je nazývaná
prostě „Ve Strouze.“

Z návsi na Horní Lukavici
Další cesta vede z návsi okolo Obecního úřadu,
kolem hospody „U Bílé růže“ směrem na Horní
Lukavici. U staré sýpky zjistíme na první pohled,
že obnovou prošla i ona - má novou střechu a její
okolí je upravené.

Za novými garážemi, které Obec pronajímá,
v roce 2010 vybudovala Obec malé hřiště
s několika herními prvky na zakoupeném
pozemku. A proti sýpkám vyrůstá z obou stran
cesty celá nová ulice - obytná zóna DL SEVER.
Přípravné práce - budování inženýrských sítí – se
odehrávaly hlavně v roce 2013. Vyjdeme-li kus
za vesnici směrem na Horní Lukavici, v polovině
cesty najdeme odpočinkové místo s lavičkami
v sousedství sochy sv. Pavla, jednoho z patronů
obce.

Blanka Zahradníková

Dolní Lukavice před sto lety …
Přenesme se v čase do doby před sto lety....

V roce 1914 lukavické panství vlastnil Karel Jan
Schönborn (1890 – 1952), syn Jana Schönborna,
který je pohřben na lukavickém hřbitově vedle
svých rodičů Karla a Zdenky. V obci žila malá
židovská komunita, kterou tvořily 2 rodiny:
Schanzerovi (čp. 91), kteří měli v obci kupecký
krámek a Blochovi (čp. 92), kteří měli řeznictví.

Lukavickou školu tehdy navštěvoval větší
počet žáků a řídícího učitele vykonával Václav
Mazanec (do roku 1915). Našli byste zde budovy,
které již dávno nestojí: špitál, kovárna, lesní úřad,
dům vedle školy, 2 malé domky mezi Radovými a
„Haydnovým domem“. Přibližně někde v místech
parčíku před školou až k „Haydnovu domu“ se
nacházel rybník. Budovu bývalého pivovaru
nezakrývala dřevěná kolna, která tam vyrostla za
éry JZD. O výrobu chutného piva se staral tehdy
sládek Jan Rund. Tenkrát ještě nestála budova nynějšího obecního úřadu a pošty, budova Jednoty,
„chovatelna“, klubovna na návsi, mateřská škola.
Neexistovala ani čtvrť „Pajzovna“.

O občerstvení se staraly dva hostince: Panský
(Sokolovna) a V Dirce (čp. 111), dvě pekárny:
„U Fremrů“ a „U Hodiců“. Panský hostinec před sto
lety krátce sloužil jako lazaret - byli zde zranění
Němci, Slováci, Poláci a Češi. Dolní Lukavice měla
svého lékaře, který ordinoval v čp. 104 (Šíslovi).
Nejdříve zde působil MUDr. Schneider (schönbornský lékař střídavě
v Letinech), pak MUDr.
Navrátil a Mudr. Fulnecký. V této době ke
svému účelu sloužila
i hájovna v parku
(jägerhaus) čp. 97 –
(Babková). Lesní úřad
stál přibližně v místě
dnešní MŠ a sloužil
ke správě lesního
hospodářství panství.
K zámku patřily konírny i skleníky. Do
kostela
přicházelo
více věřících a farářem
v té době byl Vojtěch
Kellner (1907 - 1924).
Ve staveních neznali
ještě elektřinu, svítilo
se petrolejkami. Obci
starostoval Josef Regner.
Lidé žili pospolně, panovaly zde dobré
sousedské vztahy. Oproti dnešku neměli obyvatelé
takové možnosti kulturního života, přesto kultura
v obci kvetla. Pořádala se ochotnická představení,
plesy, taneční zábavy. Při společenských akcích
i církevních obřadech se lidé scházeli ve velkém
počtu od těch nejmenších až po nejstarší. Po návsi
běhaly skupinky dětí, které ještě netušily, jaké
technické vymoženosti překazí dětskou hravost
za sto let. 			
Mgr. Eva Klepsová
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Z archivu obecního úřadu

Tak už nám to skončilo, předvolební mela.
Malá část však občanů zavolit si chtěla.
Kandidátka zůstala jedna o samotě,
jako když si necháte jednu plaňku v plotě.
Občané si stěžovali na ty časy útisku,
když jim jejich rodiny zůstaly bez zisku.

Kanál, vodu, plyn tu mají v tomto krátkém období,
cenu akce však neznají, ať se na nás nezlobí.
Dětské hřiště, nové cesty, obec tady krášlí,
v této těžké šlamastice peníze tu našly.
Kasárna i parcely úspěšně se prodaly,
z obecního rozpočtu korunu však nedali.
Zástavba se vyřešila, také školské vedení,
to pro členy úřadu bylo těžké řešení.

Nechci chválit jejich činnost, co se všechno vyřešilo,
těch nešťastných rozhodnutí několik tu také bylo.

Noví členi úřadu už se zase scházejí,
kdo teď bude starosta, občané se sázejí.
V Lišicích se rozhodlo, kdo to tady povede,
jiný prý než Opálko už to asi nesvede.
Ať je nová práce baví, všichni ať jsou šťastni, zdraví.
Sociální zázemí pro všechny tu přichystejte,
že tu skoro škola padá, na paměti také mějte.
Své dny prožívejte vždy jen plné pohody,
s občany ať nemáte nikdy žádné neshody.
Nepřeji jim bez přetvářky ty dešťové velké srážky.
Končím už to svoje přání, brzy zase na shledání.
Toto všechno, bez gesta, přeje Karel Šebesta.
Říjen LP 2006
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