HORNOLUKAVICKÉ LISTY
SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ 1990 - 2020
30 let samostatnosti obce

Vážení spoluobčané,
přiblížilo se kulaté výročí 30 let, kdy se naše obec osamostatnila.
Že to nebylo lehké, se dočtete v rozhovoru s panem Karlem Červeným.
Historicky naše obec byla vždy samostatná. V roce 1960 došlo ke sjednocení
pod větší územní celek, který spravoval obecní úřad v Dolní Lukavici.
Zde jsme zůstali 30 let. Je tedy na místě si tento okamžik připomenout.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo k této příležitosti vydat speciální číslo
Hornolukavických listů, které nám pomohla sestavit Mgr. Eva Horová.
Tímto bych jí chtěl poděkovat.
Za 30 let se toho v obci mnoho změnilo. V devadesátých letech jsme se
radovali ze zavedení telefonní sítě do domácností a zřízení telefonní budky,
která byla hojně využívaná. S nástupem a rozšířením mobilních telefonů
začala ztrácet na významu. V letošním roce operátor O2 její provoz ukončil.
Každá doba si zkrátka žádá své...
Přeji vám, aby se vám v obci dobře žilo a věřím, že v budoucnu všichni
najdeme více klidu a ticha po dokončení obchvatu. 				
						Pavel Rádl, starosta obce

První písemné zmínky o Horní Lukavici spadají do roku 1216,
kdy patřila k Dolní Lukavici. V roce 1395 měl v Horní Lukavici
samostatné sídlo Jan Lukava. Horní Lukavice si svou samostatnost
držela do roku 1614. V tomto roce opět náležela pod panství
Dolní Lukavice.
V roce 1960 se Horní Lukavice s obcemi Lišice, Krasavce a
Snopoušovy stala jedním celkem, který spravoval obecní úřad v Dolní
Lukavici. Tak tomu bylo až do roku 1990. Kronikář Karel Hrubý v kronice
z let 1986-2000 zapsal: „První návrhy na rozdělení obcí od střediskové
obce Dolní Lukavice byly konzultovány v květnu 1990 na schůzi rady
národního výboru v Dolní Lukavici. Návrh na oddělení Horní Lukavice
přednesli předseda Oldřich Vokáč a Karel Červený v červnu 1990.
Následovalo písemné vyjádření občanů - pro odtržení se muselo
kladně vyjádřit 2/3 občanů. Na Okresním národním výboru Plzeň-jih
byl návrh podán v termínu a to do 15. srpna 1990. Občané se písemně
vyjádřili, koho chtějí mít v obecním zastupitelstvu. Nekandidovaly proto
žádné politické strany, proto bylo vybráno 18 nezávislých kandidátů.
Šest občanů budoucí kandidaturu odmítlo - tento výběr se konal v září.
Pro listopadové volby byla pak sestavena kandidátka z 12 občanů.
Podle počtu hlasů pak bylo do zastupitelstva zvoleno 7 členů.“

Starostové 1990 - 2020
Karel Hůla (čp. 113) 1990 - 1998 - narodil se v roce 1931 v Horní
Lukavici čp. 113 jako jediný syn ze čtyř dětí. Základní vzdělání nabyl
ve škole v Chlumčanech. Zde se také vyučil
truhlářem. Byl velmi manuálně zručný. Doma
měl dílnu. Na zakázku zhotovoval různé druhy
nábytku, schody, dveře, okna atd. V roce 1961
se oženil s Miloslavou Loudovou (*1939) z
Dolní Lukavice čp. 2. Spolu vychovali dceru
Jitku (*1963, provdaná Štychová) a syna
Karla (*1967, žije v Horní Lukavici). Téměř
celý život pracoval ve Škodě Plzeň v ETD.
V listopadu 1990 byl po osamostatnění Horní
Lukavice zvolen starostou obce.
Tuto funkci vykonával dvě volební období: v letech 1990 - 1994
a 1994-1998. V dalším volebním období (1998-2002) v zastupitelstvu
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pracoval jako místostarosta. Zasloužil se o rekonstrukci obecního
úřadu, kapličky, vybudování chodníků kolem hlavní silnice, plynofikaci
obce, zavedení telefonu firmou Telecom do obce na podzim 1996,
zřízení lesní školky v lese. Měl mnoho zálib.
Byl všestranně nadaný. Od 15 let hrál s kapelou Václava Maška.
Odmalička byl členem SDH Horní Lukavice, kde zastával funkci
velitele sboru, pak předsedy a následně starosty sboru. Byl také
velitelem okrsku SDH Dolní Lukavice – přibližně 20 let. Získal mnoho
ocenění a v roce 2001 získal titul Zasloužilý hasič. Zemřel v roce 2003.
Josef Dědič (čp. 127) 1998-2014 – narodil se v roce 1949. Vyučil
se v Plzni instalatérem a jako instalatér pracoval do roku 1971. V tomto
roce se oženil s Bohumilou Kubešovou (*1953). Spolu vychovali dceru
Renatu (*1971, provdaná Šimůnková, žije v Přešticích). V roce 1990
byl zvolen do obecního zastupitelstva. První volební období pracoval
jako předseda finančního výboru, další období jako místostarosta.
V letech 1998-2014 vykonával starostu. Byl nejdéle sloužící starosta.
Jeho zásluhou byla v obci dokončena plynofikace, má svůj obecní znak,
uskutečnilo se první setkání rodáků, prosadil vybudování dětského
hřiště v obci. Josef Dědič je členem dvou spolků v Horní Lukavici TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. Mezi jeho záliby patří hudba.
Rád si poslechne dechovou hudbu a v dětství hrál na akordeon a občas
si zahraje i v současnosti.
Pavel Rádl (čp. 24) 2014 - dosud - narodil se v roce 1963 v Horní
Lukavici čp. 24. Vystudoval střední školu (obor elektro). V roce 1990
začal v Horní Lukavici podnikat. Založil firmu Elektro-Kovo, která je
jeho hlavní pracovní činností doposud. Oženil se s Lenkou Hrstkovou
(*1963) z Ostrova nad Ohří. Spolu mají dvě děti: dceru Janu (*1995),
syna Jana (*1999). Pavel Rádl se zasloužil se o rekonstrukci obecního
úřadu, uspořádání druhého setkání rodáků a vydávání Hornolukavických
listů. Ve Sboru dobrovolných hasičů v Horní Lukavici pracuje jako
pokladník.
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Vedení obce 1990 - 2020 (z webu www.volby.cz)
1990 - 1994
starosta: Karel Hůla, místostarosta: Karel Červený
členové zastupitelstva: Josef Dědič, Josef Milota, Libuše Kokošková,
František Regner, Vladimír Topinka
1994 - 1998
starosta Karel Hůla, místostarosta: Josef Dědič
členové zastupitelstva: Libuše Kokošková, Karel Červený, Karel
Štěpánek, Ing. Tomáš Kajl a Josef Krs
1998 - 2002
starosta: Josef Dědič, místostarostka: Jaroslava Regnerová
členové zastupitelstva: Ing. Tomáš Kajl, Mgr. Jitka Schluková,
Josef Štáhl, Karel Hůla st., Věra Vozková
2002 - 2006
starosta: Josef Dědič, místostarostka: Jaroslava Hůlová
členové zastupitelstva: Karel Janota, Karel Bouzek,
Alena Benediktová, Věra Vozková, Karel Červený
2006 - 2010
starosta: Josef Dědič, místostarostka: Jaroslava Regnerová
členové zastupitelstva: Ing. Libuše Šrámková, Ing. Václav Havlíček,
Karel Červený, Božena Regnerová, Libor Hajžman
2010 - 2014
starosta: Josef Dědič, místostarosta: Karel Hůla
členové zastupitelstva: Jaroslava Regnerová, Karel Červený,
Josef Milota, Karel Prach, Ing. Václav Havlíček
2014 - 2018
starosta: Pavel Rádl
místostarostky: Ing. Libuše Šrámková a Jaroslava Regnerová
členové zastupitelstva: Jan Hůla, Josef Milota, Karel Červený,
Libor Krs
2018 - dosud
starosta: Pavel Rádl
místostarostové: Karel Hůla a Ing. Libuše Šrámková,
členové zastupitelstva: Josef Milota, Věra Vozková, Libor Krs,
Ing. Petra Štáhlová
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Výstavba rodinných domů
V kronice Horní Lukavice paní Jaroslava Regnerová k roku
1991 zaznamenala: „Obec je vzhledná, modernizovaná, téměř
všechny domky jsou upravené, nově přestavěné a dobře udržované.
V posledních letech se ve vsi postavila celá řada nových rodinných
domů. Jako stavební materiál se používají cihly, pórobetonové tvárnice
a jako krytina eternit a tašky.“
V letech 1990 - 2005 v obci celkem přibylo 8 čísel popisných:
čp. 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172.
V letech 2006 - 2015 v obci celkem přibylo 20 čísel popisných:
čp. 145, 173, 174, 175,176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,185,
185, 186, 187, 188, 189, 190. V roce 2016 v obci bylo 190 domů.
Od roku 2016 byly do letošního roku (2020) postaveny domy:
čp. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208. Nejvíce se v současné době staví v lokalitě
„Na Podubí“ a „Jižní Panorama“.
počty domů v Horní Lukavici
rok
1787
1837
1869
1880
1890

počet
47
58
68
79
83

rok
1900
1910
1921
1930

počet
87
93
100
121

rok
1950
1970
2015
2020

počet
133
134
190
207
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Obec v datech…
■ 1990-2020 průběžná rekonstrukce areálu koupaliště
■ 1993 oprava kapličky, slavnostní vysvěcení
■ 1993 instalace telefonní budky na náves
■ 1993 zřízení lesní školky v lese Vysoká
■ 1996 zavedení pevné telefonní linky do domácností
■ 1998 dokončení plynofikace obce
■ 1998-2001 revitalizace rybníku v Drbné
■ 1997 obnovení místa sv. Vojtěcha u lesa Háj, vysvěcení
■ 2000 renovace pomníku padlých
■ 2000 výstavba chodníků podél hlavní silnice.
■ 2001 obec se stává členem Mikroregionu Přešticko
■ 2004 instalace nového místního rozhlasu
■ 2006 obecní znak
■ 2006 první setkání rodáků
■ 2012 oprava kapličky. Do věže kaple byl dán vzkaz pro budoucí
generace. Ten připravil a sepsal pan Ladislav Běl (čp. 71).
■ 2013 výstavba dětského hřiště
■ 2015 dokončen průtah obcí
■ 2016 vydání knihy 800 let Horní Lukavice (Evy Klepsové)
■ 2016 druhé setkání rodáků
■ 2019 vydávání obecního časopisu - Hornolukavické listy
■ 2020 ukončení provozu telefonní budky
■ 2020 kompletní rekonstrukce obecní budovy za prodejnou COOP
■ 2020 rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ
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Obecní dům (čp. 40)
Budova pochází z roku 1927. Číslo popisné budova získala
ze zrušeného domku Josefa Bouzka. V roce 1990 byla budova OÚ
zrekonstruována z návrhu starosty Karla Hůly (1931-2003). V roce
2012 byla udělána nová střecha (vyměněny některé trámy a položena
nová krytina současně s kapličkou). Poslední opravy se uskutečnily
v únoru 2020. Obecní úřad se skládá ze dvou místností, kanceláře
sekretářky a zasedací síně zastupitelstva.

Podnikání a provozovny v Horní Lukavici 1992-2020
V roce 1992 bylo uzákoněno soukromé podnikání občanů. V obci
v tom samém roce začalo podnikat čtrnáct podnikatelů a deset jich
ohlásilo provozování činnosti na provozovně. Dnes z nich podnikají
jen Pavel Rádl – elektro, kovo, Jaroslav Křivan – provozovna na
opravu aut a ubytování. V hostinské činnosti podnikal též Josef Milota
do roku 2001 (Hostinec Na Zámečku). Poté ji převzal Zbyněk Milota
a v roce 2003 zahájil i ubytovací služby. V dalším roce byly ohlášeny
dvě provozovny. BERGMANN spol. s r.o. – výrobky z plastů a
umělých hmot. Prodej ojetých aut zahájil Václav Krs a v roce 2004 s
ním začal podnikat jeho syn Martin Krs. Robert a Jindřich Vodičkovi
si otevřeli pneuservis v roce 1994. 15. června 1992 zahájila provoz v
hostinci u hlavní silnice paní Milena Benediktová, která v roce 1994
pronajala prostory manželům Stanislavovi a Miloslavě Mikšovských
v oboru hostinská činnost. V roce 1999-2014 zde provozovala činnost
paní Marcela Tichá hostinec „U Tichých“ a poté v hostinské činnosti
pokračoval od roku 2014 – 2016 Miroslav Tichý. Tím rokem byla
hostinská činnost ukončena a v objektu byly jen do roku 2017 ubytovací
služby právnické osoby Premier M+M s.r.o. a v současné době má
v hostinci sídlo firma DarnistA-1 s.r.o. Poté průběžně ohlásili v naší
obci provozovnu fyzické osoby Ondřej Sýkora – oprava karosérií,
Ondřej Liška – autolakýrnictví a právnické osoby CanAgrocz, s.r.o.,
která zahájila výrobu strojů a zařízení v roce 2016, A-Z PREZIP
a.s. se zabývá výrobou stavebních hmot od červena 2018 (V Háji).
Celkový počet aktivních podnikatelů je v současné době v obci 41.
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1992 - 2000 zahájilo činnost 23 podnikatelů
2001 - 2010 zahájilo činnost 13 podnikatelů
2011 - 2020 zahájilo činnost 23 podnikatelů
Jedná se převážně o podnikatele bez provozoven v oborech
zednictví, vodoinstalatérství, topenářství, obráběčství, výroba keramiky,
pokrývačství, tesařství, montáže elektrických a zabezpečovacích
zařízení a dalších oborech v oblasti služeb.
V období roku 1992-2010 ukončil činnost 1 podnikatel a v dalším
desetiletí 2011 - 2020 ukončilo činnost 17 podnikatelů.
						
sestavila Věra Vozková

Obecní znak
2. března 2006 obec z iniciativy starosty
Josefa Dědiče získala svůj obecní znak.
Základem znaku se stalo erbovní znamení
domácích vladyků, píšících se po Lukavici
tj. heroltská figura třikrát lomeného břevna.
Toto jednoduché, leč výrazné znamení je
v několika alternativních návrzích doplněno
figurami, prezentující další významné
majitele obce. Hrabata z Morzinu připomíná
nejen kvádrová hradba s cimbuřím (současně připomínka zdejší tvrze),
ale take převzaté tinktury červená se stříbrnou a zlatá lilie z druhého
klenotu jejich erbu. Schönborny zastupuje především zlatý kráčející
korunovaný dvouocasý lev a opět červená barva. Zelená barva
symbolizuje v obecné rovině zemědělský charakter obce, současně je i
barvou lesů. Znak vypracoval heraldik Miroslav Pavlů (*1954).

Spolky v obci
► Sbor dobrovolných hasičů (založen roku 1904)
► TJ Sokol (založen roku 1933)
► Včelaři
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Obyvatelstvo Horní Lukavice
Nejstarší obyvatelé v roce 1990:
• František Vokáč (čp. 55) - 95 let
• Marie Kastnerová (čp. 125) - 88 let
• Anna Vokáčová (čp. 8) - 83 let
Nejmladší obyvatelé v roce 1990:
• Aneta Brabcová (čp. 87) - *1990
• Ivana Šrámková (čp. 114) - *1990
• Ivana Suchá (čp. 161) - *1990
• Barbora Balounová (čp. 13) - *1990
Nejstarší obyvatelé v roce 2020 (stav k 24. 8. 2020)
• Václav Tobrman (čp. 41) - 92 let
• Bohumila Kubešová (čp. 84) - 90 let
• Bohumila Topinková (čp. 91) - 89 let
Nejmladší obyvatelé v roce 2020 (stav k 24. 8. 2020)
• Jakub Kukla (čp. 191) - *2020
rok počet obyvatel rok počet obyvatel rok počet obyvatel
1850
1869
1880
1890
1900
1910

448
483
479
499
518
579

1921
1930
1950
1961
1970
1980

594
630
540
528
467
412

1990
2000
2010
2015
2020

377
370
394
415
440
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Zeptala jsem se …
Karla Červeného (*1945) z Horní Lukavice čp. 104, který se

zasloužil o osamostatnění obce
1. Co vás vedlo ke kroku osamostatnit Horní Lukavici?
Hlavně to, že obec dříve takto fungovala. Po revoluci pak vyslovená
přání mnoha hlavně starších občanů, kteří viděli, že v područí větší
obce se pro obec toho dá málo prosadit a ta obec pak zaostává v
rozvoji (viz do dneška neprovedená kanalizace, byla připravena ještě
na národním výboru Dolní Lukavice, vodovod, komunikace). Z těch
občanů to byli kromě mě pan Topinka, pan Smola, Karel Hůla a řada
dalších. Bylo nám to i doporučeno a podporováno ze strany tehdejšího
Okresního úřadu Plzeň-jih v Plzni.
2. Co tomu všechno předcházelo?
Provedení referenda či průzkumu mezi občany obce, většina
byla pro. Jednání s Dolní Lukavici, zjištění původního majetku obce
(budovy, pozemky, lesy).
3. Co se všechno událo po osamostatnění?
Příprava a uskutečnění voleb, spousta jednání s Dolní Lukavicí a na
Okresním úřadu PJ v Plzni a dalších institucích. První volby jsem vyhrál,
protože jsem se v té době nejvíce angažoval do osamostatnění obce,
z důvodu pracovního vytížení jsem odmítl dělat starostu, takže nově
zvolené zastupitelstvo se dohodlo, že starostu bude dělat jediný tehdy
důchodce, který je pořád doma - Karel
Hůla. Zajišťoval jsem veškerá jednání se
stranami a firmami a s OÚ v Plzni. Jelikož
jsem pracoval ve stavebnictví, řídil
jsem pak v dalších volebních obdobích
i veškerou stavební činnost v obci, byla
to hlavně výstavba tří etap plynovodu,
telefonizace obce, výstavba a opravy
komunikací, vystupoval jsem za obec a
vyjadřoval se ve věci přípravy projektu
stavby obchvatu obce, dále pak průtahu
obcí, Jižní Panorama a dalších akcí.
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4. Jaké v tom vidíte výhody?
Jsou období v této krátké historii obce, kdy obec vzkvétala, bylo
to hlavně v nových začátcích, nadšení lidí bylo obrovské, vybudoval
se v celé obci plynovod a přešlo se na ekologické vytápění, (které
bohužel s rychle rostoucími cenami energií brzy skončilo). V té době
se prý v Dolní Lukavici říkalo: „Vy máte v Horní Lukavici plynovod,
my rozpadlý zámek a Haydnovy slavnosti.“ Situace se ale obrátila,
Dolní Lukavice po změně vedení buduje a vzkvétá, u nás se začínalo
usínat na vavřínech a původní nadšení opadlo. Záleží to vždy na vedení
obce. Teď se situace po vyburcování lidí ve volbách v roce 2014
zlepšila a nové vyměněné vedení zase pracuje. Vzhledem k tomu, že
to všichni dělají navíc ve svém volném čase, tak některé věci jdou ale
pomalu, navíc brzdí obecní rozvoj někteří vlastníci pozemků svými
nehoráznými a měnícími se požadavky. Asi bych do toho šel znovu, i
když jsem někdy na vážkách, když se ale podívám na některé obce v
područí těch velkých střediskových, nejsou na tom dobře, téměř nic se
tam nedělá, jsou tam obvykle 1-2 zastupitelé, kteří nejsou schopni nic
prosadit. Asi by měl být i v menší obci alespoň jeden uvolněný starosta
nebo místostarosta.
5. Byl jste také místostarosta a obecní zastupitel do roku 2018, co
všechno jste v zastupitelstvu vykonával?
Byl jsem místostarosta v 1. volebním období, dále pak předseda
stavební komise a poté předseda komise pro rozvoj obce a životní
prostředí. V roce 2018 jsem již z důvodu věku nekandidoval, byl jsem
však požádán o pomoc v komisi pro rozvoj obce a životní prostředí,
takže jsem jejím členem. Nadále se zajímám o dění v obci, chodím na
veřejné schůze zastupitelstva, upozorňuji, když se mi nebo občanům
něco nelíbí a dávám podněty k činnosti obecnímu zastupitelstvu v této
oblasti.
6. Je něco, co byste chtěl sdělit závěrem?
Byl bych rád, kdyby všichni, kdo kandidují do obecního
zastupitelstva a jsou pak zvoleni, pracovali pro obec s takovým
nadšením a odhodláním toho pro obec udělat, jako když my jsme před
30 lety v roce 1990 znovu začínali.
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Josefa Dědiče (*1949), druhého nejdéle úřadujícího starosty

Horní Lukavice v letech 1998-2014
1. Proč jste v roce 1990 kandidoval?
Protože
bylo
třeba
sestavit
kandidátku, chyběli nám lidé. Řekl jsem
si tedy, že to podpořím.
2. Co se vám na práci starosty nejvíce
líbilo?
Bavilo mě veškeré zařizování,
organizování práce, zvelebování obce k
lepšímu.
3. Když se podíváte zpětně, z čeho máte
největší radost?
Určitě z toho, co se udělalo pro naše
občany – plynofikace, chodníky, které
zvýšily bezpečnost chodců v obci u rušné hlavní silnice. Těší mě také,
že obec má svůj obecní znak. V roce 1997 u příležitosti 1000. výročí
úmrtí sv. Vojtěcha se mi podařilo obnovit místo sv. Vojtěcha v lese
Háji. Zařídil jsem rekonstrukci křížku „U Lipek“ a o opravu sv. Jana
Nepomuckého v obci u silnice.
4. To je vše moc hezké a záslužné, proč jste již dále nekandidoval?
Po 16 letech náročné práce jsem si již potřeboval odpočinout a byl
zde také můj vyšší věk. Řekl jsem si, že tuto práci ponechám mladší
generaci. O dění v obci se však stále zajímám.

Pavla Rádla (*1963) z Horní Lukavice čp. 24, současného

starosty obce
1. Jste starostou obce Horní Lukavice již druhé volební období. Co
se za vás v obci za tu dobu změnilo?
Podařilo se nám dokončit průtah obcí, společně s chodníky a
přechodem pro chodce. Výměna obecního rozhlasu a výměna veřejného
osvětlení za nové úspornější LED.
2. Pracujete jako uvolněný nebo neuvolněný starosta?
Pracuji jako neuvolněný.
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3. Co si na samostatnosti obce
nejvíce považujete?
Větší možnost rozhodování
o investicích a rozpočtu obce.
4. Má z Vašeho pohledu
samostatnost obce i nějaká
negativa?
Velké zatížení ze strany
nadřízených orgánů.
5. Čeho byste chtěl do budoucna ještě dosáhnout?
Chtěli bychom vybudovat čističku odpadních vod, kanalizaci
v obci a obecní vodovod. Dále bychom chtěli vybudovat záchytnou
nádrž na vodu za koupalištěm.

Anny Rádlové (*1958) z Horní Lukavice čp. 190,
1. administrativní pracovnice po osamostatnění

1. Co všechno bylo ve vaší pracovní náplni?
Vedla jsem kompletně administrativu obce (tj. evidence obyvatel,
poplatky, účetnictví atd.). Starosta byl tehdy neuvolněný.
2. Měla jste s administrativou zkušenosti?
Ano. Předtím jsem pracovala na bývalém MNV v Dolní Lukavici.
Odtud jsem přešla sem.
3. Pracovala jste na plný úvazek?
Ne, jen na částečný (docházela jsem na OÚ na 4 hodiny denně).
4. Co vás nejvíce bavilo?
Práce mě bavila a nemohu si vybavit nic, co
by bylo na prvním místě.
5. Změnilo se něco v budově OÚ oproti dnešku?
Myslím uspořádání místností atd.?
Ne, je to stejné.
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Věry Tolarové (*1966) z Lišic čp. 119, sekretářky OÚ,

která v letošním roce na OÚ pracuje již 25 let.
1. Proč jste vzala místo sekretářky?
Na jaře 1995 za mnou přišel tehdejší starosta pan Karel Hůla (19312003) a oslovil mě, zda bych nechtěla vzít po paní Anně Rádlové, která
tehdy končila, pozici sekretářky OÚ. Jelikož jsem předtím pracovala
jako účetní v Keramu v Horní Lukavici na 8 hodin a na OÚ se tehdy
pracovalo na zkrácený úvazek, souhlasila jsem, neboť jsem měla
malého syna (*1991). Nastoupila jsem 18. dubna 1995.
2. Jaká byla náplň vaší práce v roce 1995?
Měla jsem na starosti administrativní práce, úklid a knihovnu.
Knihovna byla otevřena 2x týdně, vždy v pondělí a ve středu. Vedla
jsem evidenci knih, výpůjček, vystavovala čtenářské průkazy atd.
3. Funguje ještě knihovna?
Bohužel ne. Byla zrušena k 30. březnu 2016. Zpočátku přicházelo
hodně čtenářů, ale postupem času s rozvíjejícími se informačními
technologiemi, si knihy půjčovalo jen několik důchodců a poté zájem
upadl úplně. Knihovna se nacházela v budově obecního úřadu.
4. V čem je práce na OÚ dnes jiná, než tomu bylo v roce 1995?
Dnes je mnohem více papírování. Na administrativu OÚ jsou
vznášeny stále vyšší požadavky. Výhodou dnes je to, že máme mnohem
lepší techniku (počítač, tiskárnu, skener, kopírku atd.), než jsem měla
v době svého nástupu a vše teprve začínalo. Práce se tudíž po této
stránce zrychluje, ale zase jí přibývá. Změnila se i pracovní doba, dnes
jsem na OÚ na plný úvazek – 8 hodin denně a sloužím úřední dny.
5. Změnilo se za vás něco na budově OÚ?
Samozřejmě. Budova prošla několikrát rekonstrukcí. Budova byla
odizolována, zateplena, vyměněna střešní krytina. Na jaře letošního
roku byla zrealizována rekonstrukce sociálního zařízení. Oproti
roku 1995 mohu říci, že se ze „špeluňky“ stalo místo, které slouží k
reprezentaci obce, tak, jak to má být. I když jsou prostory malé, jsou
útulné, máme nové vybavení (nábytek, osvětlení atd.). Jsem za to
všechno moc ráda.
Pan starosta a všichni zastupitelé gratulují paní Věře Tolarové
k 25 letům pečlivé práce na OÚ.
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Jaroslavy Regnerové (*1945) z Horní Lukavice čp. 151,

kronikářky a bývalé místostarostky a zastupitelky obce
1. Proč jste se rozhodla psát kroniku Horní Lukavice?
Kroniku obce jsem začala vést
v listopadu 1991 na žádost nového
zastupitelstva. Dlouho jsem se ale
rozmýšlela. Uvědomovala jsem si, že tato
práce je časově velmi náročná. Jela jsem
za ředitelem muzea Jižního Plzeňska do
Blovic a ten mě přesvědčil, že by bylo
dobré kroniku u nás psát, protože od
roku 1935 ji v obci nikdo nevedl. Dostala
jsem k prostudování několik příruček
a dokumentační inkoust. Začala jsem
soustřeďovat materiály k prvnímu zápisu.
2. Co všechno zaznamenáváte?
Denně do záznamníku zapisuji všechny údaje o vesnici, včetně
počasí, (teploty ranní, polední, večerní, sílu větru, srážky, mimořádné
astronomické úkazy, úrodu), volby a jejich výsledky, kandidátky v
obci, akce obecního úřadu, stručně rozpočet obce a jeho plnění, akce
na zvelebení obce, veškeré kulturní akce, stav služeb, pro občany
obce, obchod, pohostinství, doprava a spoje, výročí obce a veřejný
život, činnost organizací, významná výročí našich občanů, pohyb
obyvatelstva.
3. Píšete ji ručně 29 let, kolik svazků již máte a kde jsou uložené?
V současné době píšu třetí svazek kroniky velkého formátu o 200
listech. První díl je uložen v archivu v Blovicích, s druhým ještě pracuji
při ročních zápisech, do třetího zaznamenávám zápisy z poslední doby.
4. Co vás baví zapisovat a co naopak nemusíte?
Nejraději zapisuji zdařilé akce, hlavně kulturní, např. setkání
rodáků, dětské aktivity, vítání občánků, karnevaly atd. Nebaví mě
popisovat formality, které se opakují a akce, které se příliš nepovedly.
5. Co nám sdělíte o práci kronikáře?
Práce kronikáře obce je činnost velmi záslužná, ale zároveň
časově náročná. Vyžaduje návštěvu všech akcí v obci a spolupráci se
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všemi organizacemi, zastupitelststvem i občany. Na ročním zápisu je
třeba pracovat desítky hodin od ledna do března. Nikdo z mladších
občanů neprojevil zájem v této práci pokračovat. Nechtěla bych,
aby po téměř třiceti letech kronika skončila. Jsem velmi ráda, že
na ilustraci jednotlivých zápisů se zapojil pan Stanislav Tyml. Jeho
ilustrace kroniku oživí a každý je obdivuje. Mikroregion Přešticko má
velký zájem o kroniky, práci kronikářů a péči o kroniky. Každoročně
organizuje akce se školením, návštěvou různých institucí, např.
Státní vědecké knihovny v Plzni, Mariánské Týnice s přednáškou o
historických kronikách a ukázkou nejlepších kronik i prohlídku kronik
zařazených do soutěže Plzeňského kraje.
6. Zvažujete zapojit se do Soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského
kraje?
Naše kronika má určitě jisté šance obstát už i vzhledem k bohatým
ilustracím Stanislava Tymla. Momentálně však o soutěži neuvažuji.

Stanislava Tymla (*1988) z Horní Lukavice čp. 87,
ilustrátora kroniky

1. Jak jsi se ke kreslení dostal?
Kreslím odmalička. Na základní škole mě
bavily hodiny výtvarné výchovy, kde jsem si
mohl vyzkoušet různé techniky kresby i malby.
Jako dítě jsem nejraději kreslil pastelkami nebo
temperami na čtvrtku. Po základní škole jsem si za
své budoucí povolání zvolil profesi dřevomodelář
na Střední odborné škole strojnické v Plzni a
nevydal se uměleckou cestou. Je tudíž třeba zmínit,
že jsem samouk.
2. Co všechno kreslíš a co nejraději?
Kreslím portréty, stará vozidla, architekturu, krajinky, ale nejraději
portréty.
3. V Horní Lukavici je Tvá práce vidět na více místech, prozraď
čtenářům, kde všude?
Byl jsem požádán, zda bych zhotovil nápis na budovu bývalé
restaurace U Tichých. Souhlasil jsem a nakreslil ještě obrázek kuchaře.
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Dělal jsem nápis na hostinci Na Zámečku nad vchodem a v obou štítech.
Od roku 2019 mám svojí ilustraci na titulce Hornolukavických listů.
4. Jsi dřevomodelář, pracuješ stále se dřevem?
Ano, je tomu tak. Mám ke dřevu kladný vztah, a proto si i doma
něco rád vyrobím. Nedávno jsem dokončil leguána z lipového kusu
dřeva, lidskou ruku z topolu, předtím model Škoda Spartak nebo skútr
ČZ z různých cizokrajných dřevin.

5. Jaká místa jsi v Horní Lukavici zvěčnil do kroniky?
Bylo jich již hodně. Zmíním některá z nich. Např. stará stavení,
ale i pohled na nové domky za naším domem, koupaliště, obecní úřad,
hostinec Na Zámečku, pomník padlých.
6. Jakou techniku při ilustracích v kronice používáš?
Tužku a fix.
7. Jaké máš plány do budoucna?
Potěšilo by mě, kdybych v budoucnu mohl uspořádat výstavu a v
obrazech postupně vytvořit svůj vlastní směr a styl, aby každý poznal,
že jsem autor.
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Kultura 1990-2020
Horní Lukavice žila a žije společenským životem. Každým rokem
se zde staví májka, pořádají bály. Areál koupaliště sloužil k zábavě
mládeže, konaly se zde odpolední čaje a zábavy. V současné době
se zde konají např. dožínky firmy Lukrena, a.s., koncerty. Kulturní
komise při obci Horní Lukavice pravidelně pořádá dětské karnevaly,
vítání občánků, lampionové průvody. Na kultuře se také podílejí hasiči
a další spolky. Neopomenutelnou kulturní složkou v obci je Český
svaz žen, založený v roce 1983. Ženy pořádají akce několikrát do roka.
Např. V roce 2002 uspořádaly akci na Velikonoce, kdy přizvaly místní
výtvarníky a učily děti malovat vajíčka, zdobit voskem a drátkovat.
Jezdí také na výlety, vyrábí z pedigu, úzce spolupracují s kulturní komisí
OÚ. V roce 2014 ženy připravily pohádkový les pro děti s účastí 120
dětí. Slaví MDŽ, každoročně se schází na ukázce podzimních suchých
vazeb, nikdy nechybí u zpívání koled pod vánočním stromem. V obci
také od poloviny devadesátých let fungoval spolek mužů nazvaný
Sporopito. Muži se scházeli Na Zámečku. Jednou za rok uspořádali
pro ostatní spoluobčany taneční zábavu, pohoštění ve formě zabijačky
apod. Obec úzce spolupracuje s Obcí Dolní Lukavice a občané HL
i DL se zúčastňují kulturních akcí a zájezdů.
V roce 2006 byla uspořádana větší akce 1. setkání rodáků z Horní
Lukavice k příležitosti 790 let od založení obce. Byla připravena brožura
o historii obce a zajištěn bohatý program. Dopoledne zahrála kapela
Asfalt a vystoupily mažoretky. Po obědě Na Zámečku se konal pietní
akt na lukavickém hřbitově za zesnulé rodáky, následovalo vysvěcení
praporu a obecního znaku farářem P. Plavcem. Byla uctěna památka
padlých vojáků u pomníku na návsi. V Dolní Lukavici mohli rodáci
navštívit školu a prohlédnout si školní kroniky. Otevřená byla také
hasičská zbrojnice v Horní Lukavici a vystavené trofeje. Odpoledne na
koupališti hrála Doubravanka, kterou večer opět vystřídal Asfalt. Sešlo
se asi 250 rodáků. Nejmladší účastnicí byla Klárka Pokorná (*2005) a
nejstarší paní Věra Švajcrová (*1919). Kronika uvádí: „Nálada byla
výborná, tančili dospělí, staří i děti. Došlo i několik dopisů rodáků,
kteří nemohli přijet ze zdravotních důvodů.“
V říjnu 2008 se v hospodě Na Zámečku slavilo 100 let od otevření.
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Oslavu uspořádali majitelé – Milotovi. Akce se konala od 16 hodin
a byla určená zejména těm, kteří hostinec pravidelně navštěvují.
25. června 2016 proběhlo druhé setkání rodáků. K této příležitosti
byla vydána faktografická kniha 800 let Horní Lukavice (autorka Eva
Klepsová). Knihu je doposud možné zakoupit na obecním úřadě v
Horní Lukavici, více informací na tel. 377 982 782. Program byl také
pestrý. Po úvodním slovu starosty zahrál dětský soubor Lukaváček
z Dolní Lukavice, akordeonové trio ze ZUŠ Přeštice, zatančila
Kristýna Lorencová a mažoretky KOLOSEUM Štěnovice. Po obědě
Na Zámečku byly položeny kytice u pomníku padlých, autobusem
rodáci odjeli do Dolní Lukavice, kde si prohlédli kostel a školu.
Odpoledne k poslechu a tanci hrála Úhlavanka a večer Asfalt.

Lípa – strom svobody
Lípa je symbolem českého národa, symbolem svobody a smíření.
To už věděli naši předkové. Jakmile se dva znesvářené rody či sousedé
udobřili, zasadili na hranici svých území lípu, aby hlídala a chránila mír
a pokoj. Hornolukavičtí sázeli lípy také při významných událostech.
27. října 1935 byla v Horní Lukavici vybudována vodní nádrž.
Na břehu nádrže bylo vysazeno pět lip. Každý žák přednesl při sázení
lípy své heslo.
První lípu sázel Jaromír Červený (čp. 112). „Vzrůstej tu, jak
mého národa sláva." Druhou sázel Miloslav Puchta (čp. 36). „Hlásej
vždy našim potomkům, jak vážíme si naší svobody, vlasti a národa."
Třetí lípu sázel Václav Tůma (čp. 88). „Na paměť našim potomkům a
okrase obce." Čtvrtou lípu sázel Josef Regner (čp. 111). „Vzpomínka
na 28. říjen 1935.“ Pátou lípu sázel Václav Jílek (čp. 72). „Ke cti
našeho prvního prezidenta, osvoboditele T. G. Masaryka."
Žák obecné školy v Dolní Lukavici Václav Tobrman (čp. 76)
přednesl báseň o sázení lip.
„Sázím, sázím stromeček, co maličký školáček. Až pak budu
starším, bude stromem velkým. Ujmi se, milý stromečku, trvej mnoho
roků. Kdokoli Tě uzří, ať vroucně se modlí.“
(Převzato z Kroniky obce Horní Lukavice 1924-1935)
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Listopad 1990
Eva Horová

Kabát mlhy ves obléká,
za sychravých dnů,
kapky stříbra padají
do něžných snů.
Jeřabiny šeptají
šípkovému keři,
že sníh je navštíví,
silný mráz udeří.
Srdce vsi bije,
opět zas samo,
pod listy v kaluži,
směje se ráno.
Vítr podzimní
s korunami si hraje,
brzy na obci
prapor na stořáru vlaje.
Letos již 30 let
příběh se píše,
rodáci, občané,
pozvedni číše!
Zlatý lampión
před radnicí svítí,
ať obci daří se,
mrak ji nezastíní.
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