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Vážení spoluobčané,
po více než půl roce na mě přišla řada ohledně sepsání několika vět na úvod nového čísla
Hlasatele.
Skončily prázdniny a i léto se nám chýlí ke konci. Začíná sklizeň úrody a podzim se
hlásí o slovo. Začal nový školní rok, se kterým do Základní a mateřské školy v Dolní
Lukavici přišlo několik změn:
+ do mateřské školy nastoupila nová vedoucí učitelka paní Romana Techlová z Plzně.
Přejme ji mnoho úspěchů v novém působišti.
+ došlo ke změně zástupce zřizovatele ve školské radě, kde ing. Netrvala nahradila
Bc. Kaslová. Tato změna byla schválená na veřejném zasedání, které se konalo 6. září t. r.
v Krasavcích.
+ k velmi potěšující změně došlo na základní škole – počet žáků na začátku tohoto školního
roku je vyšší než na konci roku minulého.
Svědčí to o velmi dobré práci zdejšího pedagogického sboru a také o tom, že této kvalitní
práce jsou si vědomi i rodiče, kteří své děti na naši školu zapsali. Žákům do nového šk. roku
přeji mnoho úspěchů a učitelům přeji, aby jim energie, kterou načerpali během dovolené,
vydržela co nejdéle – nejlépe do konce června.
Na již zmiňovaném veřejném zasedání zastupitelstvo obce schválilo paní Blanku
Zahradníkovou kronikářkou obce Dolní Lukavice. Jsem potěšena, že výzva ohledně
kronikářů, zveřejněná několikrát během t. r. v Hlasateli, se neminula účinkem. Ještě kdyby se
tak přihlásili i občané z ostatních obcí.
Na závěr si vás dovoluji požádat o zapůjčení pohlednic nebo fotografií, na kterých by
byly zobrazeny obce Snopoušovy a Lišice. Rádi bychom tyto materiály použili při setkání
snopoušovských a lišických rodáků, která se budou konat v červenci příštího roku. Děkuji.
Bc. Jindřiška Kaslová, místostarostka
Patnáct let Haydnových slavností.
Opakuje-li se pravidelně nějaká událost, dá se hovořit o tradici. Zvláště pak to platí, jedná-li se
o mezinárodní hudební festival, jehož patnáctý ročník bude 14. září v Dolní Lukavici zahájen.
Jaké byly začátky festivalu, který je v současné době nejdéle trvajícím festivalem staré hudby
v Čechách? Prvotní inspirací byl návrh pana Petra Šefla, cembalisty a restaurátora historických
hudebních nástrojů, se kterým vystoupil na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva v červnu
2002 v sokolovně. Na pomoc si tehdy přizval muzikologa J. Mikuláše a herečku Táňu
Fischerovou a ve svém projevu seznámil občany s dílem J. Haydna a možnosti využití Haydnova
pobytu na místním zámku, který byl nedávno na obec převeden, k uspořádání hudebního
festivalu.
Návrh přítomné celkem zaujal, přesto však málokdo věřil, že se uskuteční. Petr Šefl se však
myšlenky nevzdal. Podařilo se mu pro ni získat i další umělce podobného zaměření, jako např.
flétnistu, muzikologa a dirigenta Andrease Kröpera, ale hlavně novinářku paní Dagmar Páclovou,
která měla již zkušenosti s organizací podobných festivalů. Po mnoha jednáních v Praze

a D. Lukavici byla 20. 1. 1993 založena Nadace pro Haydnovo evropské kulturní centrum Dolní
Lukavice, která měla ve svém programu mj. i
uspořádání Haydnových hudebních slavností. To pak
bylo stvrzeno i podepsáním smlouvy o spolupráci mezi
Nadací a Obcí D. Lukavice.
Následující
období kladlo na
všechny zúčastněné
velké nároky. Bylo
třeba
zprovoznit
prostory
zámku
elektrické rozvody,
vodovod, kanalizace, D. Páclová a V. Kvídera při zahájení HHS
provést zednické práce, upravit okolí zámku. V Praze pak
probíhala jednání o vystoupení s jednotlivými umělci, kteří již
většinou měli nasmlouvaný termínový kalendář. Vše se
nakonec i díky pomoci mnoha dolnolukavických občanů
podařilo dokončit, a tak odpoledne 10. září 1993 mohli na P.
Šefl, Zd. Šternberg, Vratislavová terasu zámku nastoupit trubači a fanfárami, které na motivy
Haydnovy 1. symfonie složil skladatel a profesor pražské AMU Juraj Fiala, oznámit
zahájení
Haydnových hudebních slavností.
Po zahajovacích projevech následovalo setkání hostů, mezi kterými byli mj. i zástupci šlechť.
rodů – manželé Bernadetta a Josef Kinski, hraběnky Margareta Kotulinská – Rohan, M.
Nostitzová a M. A. Schönbornová, hrabě Zdeněk Šternberg a jeho sestra Vratislavová, hrabě
Buquoy, kněžna Gabriela Lobkowiczová a princezna
Rohanová, s členy Haydnovy nadace a obecního
zastupitelstva. Byl rovněž ustaven přípravný výbor
České společnosti Josepha Haydna, který pak převzal
organizaci dalších ročníků HHS a Haydnova nadace
se věnovala zajišťování financí a dalším aktivitám.
Na programu 1. ročníku HHS se byly čtyři
koncerty – večer v kostele sv. Petra a Pavla, noční ve
vícovském kostelíku sv. Ambrože, v neděli
dopoledne v zámku a odpoledne v zámecké kapli,
kde se ještě před koncertem konala bohoslužba za
zemřelé obyvatele zámku. Celý průběh slavností byl
Štěpán Rak a Alfréd Strejček
natáčen televizí, bohužel, záznam se ztratil. První ročník
HHS se vydařil, a tak se se zájmem očekávalo, jaký bude
ten příští.
Úspěch HHS byl pro obec impulsem k provádění
dalších prací v zámku. Kromě stavebních prací bylo zadáno
vypracování projektu na celkovou rekonstrukci zámku, což
bylo podmínkou pro získání dotace.
I na přípravách II. HHS se pracovalo. Byly
koncipovány jako součást „Lukavického kulturního léta“,
v jehož průběhu vystoupili i další umělci, člen opery ND
biskup F. Radovský, J. Svoboda
V. Horáček, kytarista Štěpán Rak s Alfrédem Strejčkem
s pořadem „Vivat Koménius“, houslistka J. Herajnová a které bylo až v říjnu zakončeno
vystoupením cembalistky, prof. Zuzany Růžičkové. Lukavické kulturní léto se pak konalo i
v dalších letech.

Pro samotné II. HHS, které měla zajišťovat jak
organizačně, tak i finančně profesionální agentura, se počítalo
s deseti koncerty, mj. i v Přešticích, v Plzni a v Praze.
Nakonec se pro různé potíže podařilo uspořádat na obvyklých
místech šest koncertů. Slavností se zúčastnil mj. i plzeňský
biskup F. Radovský, náměstek min. kultury J. Svoboda,
poslanec PS PČR V. Koronthali, zástupci OÚ Plzeň – jih a
další. Součástí Haydnových slavností byla i dvě divadelní
představení. Divadelní spolek Kašpar z Prahy předvedl
v sobotu drama „Cyrano“ a v neděli drama „Růže pro
Algeron“, ve kterém hrál hlavní roli Jan Potměšil.
Následující ročníky HHS se pak zahajovaly koncertem
v zámecké „dvoraně“, zahájení III. HHS zpestřil „žánrový
obrázek“ příjezdu a uvítání J. Haydna na zámku, od IV.
ročníku byly slavnosti zahajovány provedením I. Haydnovy
symfonie – „Lukavické“. Průměrně se počet koncertů se
pohyboval kolem pěti. Od VI. HHS v r. 1998 se jeden koncert
pořádá i v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Přešticích.
cembalistka Z. Růžičková
Po restituci zámku v r. 2000, byly HHS zahajovány v kostele
sv. Petra a Pavla v D. Lukavici a umístění koncertů se rozšířilo na zámek v Nebílovech.
Desáté HHS přinesly změnu.
Program byl rozšířen na deset koncertů v
devíti místech a to kromě stávajících
ještě do Klatov, Chudenic, Chotěšova,
Dobřan, Plzně a Řenec. Jistě dobrá
myšlenka. Avšak nahuštění koncertů do
čtyř dnů bylo problematické pro
organizaci, přičemž
také chyběly
schopnosti zesnulého starosty Václava
Kvídery a program byl také náročný
finančně. Jejich hodnocení proběhlo na
několika následujících jednáních a
výsledkem byly změny ve vedení ČSJH.
XI. a XII. ročník pak již byly bez Klatov a Chudenic, program XIII. HHS byl rozšířen na
devět dní a do míst: St. Plzenec, Sp. Poříčí, Blovice a Lužany, letos se koná koncert i v Nezdicích.
Na organizaci Haydnových hudebních slavností se podílí v poměru k jejich rozsahu poměrně
malý tým. Někteří jeho členové a spolupracovníci bohužel zemřeli, někteří svoje působení
z nejrůznějších důvodů ukončili, a tak ti, kteří se na organizaci HHS podílejí od začátku do
současnosti, se snadno spočítají. Naštěstí přicházejí noví, nezatížení minulými stereotypy a
s novými nápady. Pochopitelně se nedá zapomenout na množství spolupracovníků v jednotlivých
místech koncertů, bez nichž by se dílo nepodařilo. Po celou dobu trvání slavností jsou limitujícím
faktorem peníze. Proto také při přípravě každého ročníku dochází ke střetu mezi tím koho ze
zájemců o vystoupení vybrat a jak jej zaplatit. V průběhu slavností se vystřídalo množství
sponzorů. Někteří vydrželi delší dobu, jiní krátce. Díky jim. Stabilitu HHS ale dodala až podpora
Krajského úřadu Plzeňského kraje, který je největším donátorem, a příspěvky měst a obcí, kde se
jednotlivé koncerty konají.

Přispívají také mezinárodní instituce a kulturní zastoupení států, jejichž umělci na HHS vystupují.
Včetně letošního ročníku HHS se uskutečnilo 113 koncertů, na kterých vystoupilo přes 300
interpretů z mnoha států Evropy, USA a Japonska.
A co na závěr? Všechno to úsilí by bylo zbytečné, nebýt
vás, návštěvníků koncertů, kteří se každým rokem scházíte
k poslechu hudby 18. století, hudby, která překonala staletí a
má i nám stále co říci. V jednom ze svých rozhovorů řekl
bohužel příliš předčasně zemřelý JUDr. Lubomír Voleník o
hudbě toto: „Hudba pomáhá v každém okamžiku, posiluje
v bolestech a trápení, sdílí s námi radost a potěšení. Poslech
hudby na koncertech mi pak dodává dvojí energii. Jednak
z obsahu hudby samotné, jednak vzájemným předáváním
pocitů s ostatními posluchači“.
A právě odtud, od, vás získáváme sílu k pořádání dalších
koncertů.
manželé Voleníkovi
V paměti a dokumentech pátral a zapsal J. Netrval

Zprávy ze školy
Každý jistě zaznamenal prázdninovou rekonstrukci střechy budovy ZŠ, vymalovala
se značná část MŠ i ZŠ, stěny ožily barvami. Ke zlepšení úrovně hygieny přispěly
papírové ručníky, zásobníky na mýdlo i toaletní papír.
V ZŠ jsme zahájili třídění odpadu do malých kontejnerů v každé třídě.
Do MŠ nastoupila nová vedoucí učitelka paní Romana Techlová.
Podle potřeb rodičů byl na společné schůzce 30. 8. stanoven a schválen provoz MŠ pro
letošní rok od 6, 30 do 16, 00 hodin. Školku navštěvuje 38 dětí.
Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 3. září. První den doprovodilo děti
i velké množství blízkých. Za zřizovatele se zahájení zúčastnila Bc. Jindřiška Kaslová.
V průběhu září začnou fungovat nové e-mailové adresy:
zslukavice@dolni-lukavice.cz
mslukavice@dolni-lukavice.cz
Na společné schůzce ZŠ 6. 9. byla nabídnuta rodičům podvečerní angličtina s informatikou
(obojí pro úplné začátečníky).
Počet žáků v ZŠ se zvýšil o 6, školu navštěvuje celkem 43 žáků.
Do 1. ročníku nastoupilo 10 žáků:
- z Dolní Lukavice:
- z Lišic:
Nikola Kastnerová
Filip Nový
Michal Mach
- ze Snopoušov:
Lukáš Fait
Aleš Vrba
Iveta Štychová
Tomáš Maňour
Martin Šesták

- z Krasavec:
Vendula Svejkovská
Jarmila Lancová
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Z činnosti hasičů
V letošním roce si SDH v Dolní Lukavici
připomněl 120.výročí svého založení. 9.6.
byla tato skutečnost připomenuta pěkně
připravenou vzpomínkovou akcí, při níž toho
bylo hodně k vidění: historické předměty,
kroniky
sboru,
výstava
současné
profesionální techniky i cvičný zásah naší
dobrovolné jednotky. Za pomoci OÚ byla
vydána k tomuto výročí pěkně zpracovaná
brožura s barevnou přílohou, kterou si dosud
můžete zakoupit za 30,- Kč na OÚ.
Odpoledne bylo na slavnostní výroční schůzi
oceněno mnoho zasloužilých členů, večer
pokračoval taneční zábavou.
Omlazený kolektiv hasičů připravil na 1.
září soutěž v požárním útoku „O pohár

Vítězové SDH Dolní Lukavice

starosty obce“, kterou starosta podpořil
1.cenou 2.000,- Kč, obec a SDH pak dalšími
věcnými cenami. Za účasti 5 družstev se
bojovalo na hřišti ve dvou oficielních a
jednom neoficielním („sranda“) kole.
Zúčastnili se dvě domácí družstva (1.a 2.
místo!), Lišice, Hradčany a Touškov-Ves.
Vítězem neoficielní části se stalo smíšené
družstvo z Lišic, které nás překvapilo po
několikaleté odmlce. Foto z této pěkně
připravené akce můžete zhlédnout na
webových stránkách obce www.dolnilukavice.cz. Připomínám, že veřejný internet
je Vám k dispozici zdarma v knihovně na
OÚ.
Vítězslav Opálko

Smíšené družstvo z Lišic

Za krásami Lukavicka
V sobotu 1. září se konal další, již osmý ročník pochodu „Za krásami Lukavicka“. Přestože
počasí bylo brzy ráno značně nejisté, většina turistů došla do cíle na fotbalové hřiště v Dolní
Lukavici zasucha. Vybaveni krásnými barevnými průvodkami jsme se vydali na trasu tentokrát za
památnými a významnými stromy Dolnolukavicka. O těchto našich přírodních památkách jsme se
dozvěděli hodně z informačního letáku, který pro nás zpracoval pan starosta Opálko. První
zastávkou byl dub u školy v Dolní Lukavici, vysazený v roce 1854 na počest sňatku rakouského
císaře Františka Josefa s císařovnou Alžbětou. Dále nás cesta vedla do mlýna k „Mlynářově lípě“.
Tato lípa je místním přírodním unikátem. Dozvěděli jsme se o ní mnoho zajímavého, především
nás zaujala skutečnost , že přes její stáří asi 400 let a také značnou ztrouchnivělost je stále zelená,
jakoby ze všech sil vzdorovala všem vnějším vlivům, které na ni po staletí působí. Dále jsme se
ubírali k lišickému mlýnu při řece Úhlavě a odtud pak mezi poli do Snopoušov. Další památný a
také nejstarší strom na trase pochodu, nás čekal nad Snopoušovy cestou stoupající lesem k Mrtoli.
Je jím dutá „Lípa na Barborce“. Tato lípa, stará 500 až 600 let, by mohla jistě hodně vyprávět,

kdyby promluvila. Je také opředena zajímavou pověstí o nebílovském rytíři Strachbojovi a
snopoušovském vladykovi Štrubinovi.
V lese bylo krásně, malí turisté cestou sbírali pravé
hřiby a právě „Na Barborce“ jsme si chvíli odpočinuli a
využili malého
občerstvení
připraveného
kulturní komisí.
Cesta zpět vedla po
okraji lesa Hajsko do
Krasavec a zpět do
Dolní Lukavice. Zde
jsme obdivovali
v zámeckém parku
ještě další raritu – mohutný, asi 170 let starý, Tisovec dvouřadý,
nejmohutnější strom tohoto druhu rostoucí v ČR.
Protože jsem dříve pochody sama organizovala,
vychutnávala jsem si tentokrát dosyta možnosti strávit pochod
jako účastnice. Pochod byl perfektně zorganizován, občerstvení
zajištěno ve Snopoušovech, na trase i v cíli pochodu – na hřišti
v Dolní Lukavici. Tentokrát byl zároveň akcí poznávací. Počasí bylo po celé dopoledne krásné,
přesto vylákalo na pochod jen malý počet účastníků. Úsilí všech, kteří akci připravovali,zaslouží
velkou pochvalu. Škoda jen, že nebylo zúročeno větší účastí. My, kteří jsme se pochodu zúčastnili,
jsme byli překvapeni novými poznatky i hezkými zážitky na trase. Putování za památnými stromy
byl dobrý nápad a myslím si, že informace z letáku zpracovaného panem starostou by mohly být
zveřejněny v několika dalších našich Hlasatelích pro ty, kteří se nemohli zúčastnit.
Za všechny zúčastněné organizátorům moc děkuji.
V. Klepsová

Společenská kronika
Jubilea září - říjen 2007
V měsíci září oslaví významná životní výročí tito občané
Brož Bohuslav
Hajžman Josef
Novák Jiří
Purkarová Růžena
Vokáčová Karolina

Dolní Lukavice 124
Dolní Lukavice 154
Krasavce 6
Dolní Lukavice 41
Dolní Lukavice 68

83 let
50 let
50 let
84 let
80 let

V říjnu je oslaví
Bělonožová Ivona
Divínová Vlasta
Halamová Zdeňka
Polívková Miloslava
Rojtová Anna
Sigmund Zdeněk
Tureček František

Dolní Lukavice 105
Dolní Lukavice 117
Lišice 75
Dolní Lukavice 157
Dolní Lukavice 5
Lišice 93
Lišice 12

60 let
75 let
60 let
70 let
88 let
50 let
84 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.

Vodovodní a kanalizační přípojky – výzva občanům D. Lukavice
Žádáme všechny občany D.Lukavice, kteří bydlí v dosahu nové kanalizace, aby si zajistili
nejpozději do konce října 2007 vybudování kanalizační přípojky a vypouštěli odpadní vody
do nové splaškové kanalizace bez použití septiků, dešťové vody pak odděleně do původní
kanalizace. Ta bude nyní sloužit dle platného kanalizačního řádu pouze pro odvod dešťových
a povrchových vod. Dosavadní septiky je dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů bezpodmínečně nutno odpojit a zrušit u těch nemovitostí, kde je technicky možné
připojení na novou splaškovou kanalizaci. Kromě citovaného zákona nás k tomu nutí
povinnost obce vypracovat po kolaudaci kanalizace poskytovateli dotace „závěrečné
vyhodnocení akce“. Pro definitivní přiznání dotace a uvolnění 10% pozastávky (1,7mil. Kč) je
nezbytně nutné vybudování kanalizačních přípojek, jejich zkolaudování a uzavření smlouvy o
vypouštění odpadních vod s provozovatelem kanalizace.
Tím je u nás Veolia - 1. jihočeská vodárenská společnost Č. Budějovice,
V říjnu je provozovatelem nahlášená kontrola, zda všichni připojení majitelé nemovitostí mají
s provozovatelem uzavřenu tuto smlouvu. U vypouštění „načerno“ jsou vysoké sankce.
Před zaplacením přípojky dodavateli požadujte zejména předání:
- protokolu o těsnostní zkoušce u kanalizace
„
o tlakové zkoušce u vodovodu
- předávací protokol (za Investtel je uložen na OÚ)
- geometrické zaměření (u všech přípojek, dosud realizovaných Investtelem je
provedeno na společném výkrese, uloženém na st. odboru MÚ v Přešticích, u 1. JVS
a na našem OÚ, nebude tedy předáváno jednotlivcům).
- protokol o hutnící zkoušce výkopů v komunikaci
Kolaudace
Žádosti o kolaudaci přípojek již předvyplněné jsou pro Vás k dispozici na nástěnce v chodbě
OÚ vedle vchodu na poštu. Vyplněné a bez dalších příloh (ty si připravte doma ke kolaudaci)
je odevzdejte do schránky na OÚ, hromadně je odevzdám na stavební odbor MÚ v Přešticích,
je to s nimi tak odmluveno. Ten Vás písemně o termínu kolaudace a potřebných dokladech
vyrozumí.
Děkuji Vám za pochopení.
starosta obce
KORESPONDENČNÍ ADRESA
1. JVS a.s.
Oddělení vyjadřovací činnosti - paní Helena Němcová
Severní 8/2264
370 10 České Budějovice
Telefon : 387 761 259, 602 244 149 Fax : 387 761 225

E-mail : nemcova@1jvs.cz

Kavárna nejenom pro seniory
Město Přeštice pořádá v termínech 23. září, 21. října a 25. listopadu 2007 posezení
s hudbou
v salonku Spolkového domu. Začátek je v 15 hodin, ve vstupném 30 Kč je zahrnuto
občerstvení. Srdečně zveme všechny k příjemnému posezení.
Pokud máte zájem, můžete se závazně přihlásit u pí Kaslové na tel. č. 725042531 –
Obecní úřad dle zájmu vypraví do Přeštic autobus.

V září a říjnu si můžeme připomenout i výročí osobnosti někdy neprávem opomíjených, vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě,
sportu a mnoha dalším oblastem života
GORAZD (* 26. 5. 1879 Hrubá Vrbka u Hodonína, + 4. 9. 1942 Praha) – čs. pravoslavný duchovní. V
kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze skrýval po atentátu na R. Heydricha parašutisty.
SEDLÁČEK Vojtěch (* 9. 9. 1892 Libčany u Hradce Králové, + 3. 2. 1973 Praha) - český malíř,
grafik a ilustrátor. Krajinomalba, venkovská témata
ROHÁČ z DUBÉ Jan (+ 9. 9. 1437 Praha) - český šlechtic a husitský vojevůdce. Popraven po dobytí
hradu Sionu, poslední bašty odporu proti Zikmundovi.
VRCHLICKÝ Jaroslav , vl. jm. Emil Frýda, (* 17. 2. 1853 Louny, + 9. 9. 1912 Domažlice) - český
básník, dramatik, prozaik a překladatel. Vydal 270 knih, Noc na Karlštejně.
FÜGNER Jindřich (* 12. 9. 1822 Praha, + 15. 11. 1864 tamtéž) - starosta pražského Sokola, založ. v
Praze 16. 2. 1862. Spolupracoval s M. Tyršem na organizaci sokolského hnutí, průkopník těsnopisu
BRZOBOHATÝ Radoslav (* 13. 9. 1932 Vrútky u Žiliny) - český divadelní, filmový a televizní herec.
Dáma na kolejích, Všichni dobří rodáci, F. L. Věk.
MASARYK Tomáš Garrigue (* 7. 3. 1850 Hodonín, + 14. 9. 1937 Lány) - zakladatel novodobého
československého státu
BEZRUČ
Petr (* 15. 9. 1867 Opava, + 17. 2. 1958 Olomouc) - český básník – Slezské písně
TYRŠ Miroslav (* 17. 9. 1832 Děčín, + 8. 8. 1884 Ötz, Tyrolsko) - umělecký kritik a historik umění,
spoluzakladatel organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách
ZÁTOPEK Emil (* 19. 9. 1922 Kopřivnice, + 22. 11. 2000 Praha) - český atlet, 3x mistr Evropy 18.
svět rekordů, 4x olymp. vítěz, 1948, 1951, 1952 vyhlášen jako nejlepší sportovec světa.
KRAUTGARTNER Karel (* 20. 7. 1922 Mikulov, + 20. 9. 1982 Kolín nad Rýnem ) – čs. hudebník,
dirigent, skladatel, orch G. Broma, K. Vlacha, TOČR
FILIPOVSKÝ František (* 23. 9. 1907 Přelouč, + 26. 10. 1993 Praha) - český herec a režisér, Osvob.
divadlo, Cesta do hlubin študákovy duše, Hříšní lidé města pražského, dabbing – Louis de Funes
MACOUREK Miloš (*2. 12. 1926 v Kroměříži, + 30. 9. 2002 v Praze), čs, dramatik, filmový a
televizní scénárista, dramaturg a režisér, Divadlo Na zábradlí, Dívka na koštěti, Arabela

*

*

*

*

HOLUB Emil (* 7. 10. 1847 Holice, + 21. 2. 1902 Vídeň) - český cestovatel v Africe. Do nitra černého
kontinentu vykonal celkem tři velké výpravy, třetí, největší byla ke kmeni Mašukulumbů.
RYCHMAN Ladislav (* 9. 10. 1922 Praha) - český filmový a televizní režisér a scenárista, Starci na
chmelu, Dáma na kolejích, Laterna magika
RESSEL Josef (* 30. 7. 1793 Chrudim, + 10. 10. 1857 Lublaň) - český vynálezce lodního šroubu.
ZRZAVÝ Jan (* 5. 11. 1890 Vadín u Havlíčkova Brodu, + 12. 10. 1977 Praha) - český malíř, grafik,
ilustrátor a scénický výtvarník
THOMAYER Josef (* 23. 3. 1853 Trhanov, + 18. 10. 1927 Praha) - český lékař v r. 1885 se stal
přednostou české polikliniky
BUDIL Vendelín (* 19. 10. 1847 Praha, + 26. 3. 1928 Plzeň) - český herec, režisér, divadelní
podnikatel a ředitel V období let 1887-1900 řídil Vendelín Budil vlastní divadelní společnost. V r. 1902
až 1912 byl řeď. Měst. divadla v Plzni, pro jehož postavení a otevření vytvořil předpoklady.
JINDŘICH Jindřich (* 5. 3. 1876 Klenčí pod Čerchovem, + 23. 10. 1967 Domažlice) - český
skladatel, klavírista, upravovatel lidových písní (Chodský zpěvník)
PIŠTĚK Theodor mladší (* 25. 10. 1932 Praha) - český malíř a filmový výtvarník, autor výprav a
kostýmů téměř ke stovce filmů: Markéty Lazarové, Postřižiny ,Amadeus, (oceněn Oskarem) Valmonta,
(TIGRID Pavel (* 27. 10. 1917 Praha, + 31. 8. 2003 Héricy u Paříže) - český novinář a publicista
FREJKA Jiří (* 6. 4. 1904 Outěchovice u Pelhřimova, + 27. 10. 1952 Praha) - český divadelní režisér,
ředitel a pedagog, zakladatel Osvobozeného divadla
HAENKE Tadeáš (* 5. 10. 1761 Chřibská, + 31. 10. 1817 Buxacaxie, Bolívie) - český botanik, lékař a
cestovatel, objevil a popsal Viktorii královskou
NEDBAL Miloš (* 28. 5. 1906 Rožmitál pod Třemšínem, + 31. 10. 1982 Praha) - český herec a
pedagog, Pudr a benzin, Cesta do hlubin študákovy duše, Sňatky z rozumu, Nezralé maliny

R O Z B O R

P L N Ě N Í
P Ř Í J M Ů
R O Z P O Č T U
v období 1 - 6/2007
********************************************************
Popis
Rozpočet
upravený tis.Kč
Čerpání Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.
1.020,00
579.772,49
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
230,00
70.242,64
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
70,00
37.201,54
1121 Daň z příjmů právnických osob
1.170,00
687.159,71
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1.695,00
1.592.880,00
1211 Daň z přidané hodnoty
2.404,58
1.101.314,94
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
5,00
0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
140,70
608,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
450,00
450.380,00
1341 Poplatek ze psů
20,00
20.700,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
10,00
20,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
30,00
20.000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
40,00
38.573,08
1361 Správní poplatky
70,00
63.030,00
1511 Daň z nemovitostí
700,00
224.494,03
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
40,00
48.346,50
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt
141,42
70.710,00
4116 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
8,00
8.000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
315,00
50.247,00
4122 Neinvestiční přijaté ansfery od krajů
70,00
0,00
4134 Převody z rozp.účtů
6.560,80
6.002.922,95
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
500,00
500.000,00
4232 Investiční přij.transf. od mezinárodních instit
125,00
231.936,60
------------ Daňové příjmy ----------------------------------1031 Pěstební činnost
480,00
178.203,14
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
10,00
13.900,00
3319 Ostatní záležitosti kultury
40,50
34.993,00
3632 Pohřebnictví
13,00
16.612,00
3722 Sběr a svoz kom. odpadů
60,00
49.692,00
5512 Pož. ochrana – dobr. část
25,00
25.231,30
6171 Činnost místní správy
935,20
553.563,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
50,00
38.705,77
6402 Finanční vypořádání min. let
64,50
64.488,00

Příjmy celkem

17.493,70

12.773.927,83

R O Z B O R

P L N Ě N Í
V Ý D A J Ů
R O Z P O Č T U
v období 1 - 6/2007
**************************************************************************
Popis
RU tis.Kč Čerpání Kč

1031 Pěstební činnost
224,00
2212 Silnice
560,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
60,00
2310 Pitná voda
15,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 300,00
3111 Předškolní zařízení
300,00
3113 Základní školy
1.600,00
3314 Činnosti knihovnické
17,00
3319 Ostatní záležitosti kultury
103,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
100,00
3631 Veřejné osvětlení
327,00
3632 Pohřebnictví
32,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 186,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
666,00
3743 Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.od
1,52
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
211,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
48,00
6112 Zastupitelstva obcí
650,00
6171 Činnost místní správy
4.078,33
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
25,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úr
6.560,80
6399 Ostatní finanční operace
1.640,00
6402 Finanční vypořádání minulých let
112,40

6.002.922,95
1.608.761,00
112.368,00

Výdaje celkem

11.731.391,24

17.817,55

134.464,80
60.485,06
0,00
2.680,00
71.888,80
0,00
497.724,00
7.933,35
57.768,30
1.045,00
86.673,00
23.020,50
116.797,40
328.348,00
1.520,00
39.840,75
22.373,00
281.094,50
2.261.821,83
11.861,00

