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Vážení spoluobčané,
využívám první číslo tohoto ročníku
Hlasatele, abych všechny jeho čtenáře
pozdravila a zároveň se i představila.
Jako místostarostka zodpovídám za oblast
pronájmu a prodeje nemovitého majetku
obce, kulturu, vedení kronik, knihovny a
sociální problematiku.
Ráda bych se k jednotlivým oblastem
vyjádřila podrobněji:
Pronájem a prodej nemovitého majetku
Od konce roku 2006 se zabývám zpřístupněním obecní cesty v Krasavcích (p.p.č.41).
19. ledna 2007 proběhlo zaměření na jehož
základě dojde k narovnání majetkoprávních
vztahů.
Do konce března bude dokončeno narovnání
majetkoprávních vztahů po provedené
obnově katastrálního operátu v kú Lišice.
Kultura
Spolupracuji s předsedou kulturní komise
Z. Luňákem. První kulturní akcí byl
autobusový zájezd na estrádní vystoupení do
Přeštic, dle ohlasu zúčastněných byla tato
akce úspěšná.
Další akce, na které Vás, společně
s předsedou kulturní komise, srdečně zvu:
10. února - Masopust – od 10:00 h. průvod
masek obcemi – následuje Maškarní bál hostinec „U Bílé růže“ od 19h, hraje
Hájenka
23. února - Zájezd do divadla J.K. Tyla
v Plzni na muzikál „Zpívání v dešti“
31. března - Předvelikonoční řemeslný jarmark – klubovna v D.Lukavici 10 – 15 hod.
20. dubna - Setkání důchodců - hostinec
„U Bílé růže“ od 19:00h

Vedení kronik
Dle zákona č. 132/2006 ze dne 14. března
2006 o kronikách obcí každá obec vede
kroniku obce. Bohužel v našich obcích tomu
tak není. Vyzývám proto občany, kteří by
měli zájem o psaní kroniky, aby se přihlásili
na Obecním úřadě.
Knihovny
v Dolní Lukavici a ve Snopoušovech si
úspěšně našly své čtenáře. Obec Dolní
Lukavice
se
zapojila
do
projektu
„Internetizace knihoven v Plzeňském kraji“,
který má umožnit veřejnosti přístup
k internetu. Na základě žádosti byly do
projektu zařazeny knihovny v Dolní
Lukavici a ve Snopoušovech. Knihovna
v Dolní Lukavici již slouží občanům jako
veřejná
stanice
vysokorychlostního
internetu.
Sociální oblast
V listopadu loňského roku zajistil obecní
úřad přednášku paní Věry Kasíkové
k problematice
poskytování
sociálních
služeb občanům se zdravotním postižením a
občanům seniorského věku v návaznosti na
změnu zákona o sociálních službách. S paní
V. Kasíkovou byla uzavřena do 28. 02. 2007
smlouva o spolupráci. Zastupitelstvo obce se
již 2x sešlo na veřejném zasedání. Bohužel
účast občanů byla velice nízká. Celkem Vás
přišlo 16 (slovy: šestnáct). Pokládám si
otázku „Čím to je?“. Nezájmem občanů o
věci veřejné nebo že by naprostou důvěrou
v nově zvolené zastupitelstvo? Doufám, že
zájem Vás občanů o dění v obci se časem
zvýší a to nejen účastí na kulturních akcích,
ale i účastí na veřejných zasedáních.
Bc. J. Kaslová, místostarosta obce

1

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
O víkendu 6. a 7. ledna obešla skupinka dětí v kostýmech tří králů Dolní Lukavici, aby u každého
domu zazpívala známou koledu „My tři králové jdeme k vám …“ Děti se v nevlídném deštivém počasí
moc snažily a dolnolukavičtí obyvatelé byli štědří. Po otevření pokladničky přepočítali pracovníci
charity její obsah a celkově vybraná částka činila Kč 8 692,50 Kč. Přeštická charita děkuje touto cestou
všem občanům, kteří do sbírky přispěli, ale
také malým koledníčkům
– první skupině, která koledovala v sobotu
5. 1. , ve složení: Markéta Matoušková, Jana
Hajžmanová, Katka Šislová,
- druhé skupině, která koledovala v neděli
7. 1., ve složení : Katka Šislová, Jakub
Zahradník, Eva Fenclová a náhradník Jan
Tůša.

Předběžné výsledky Tříkrálové sbírky :
Středisko Přeštice
117 864,Plzeňská diecéze
2 525 757,Česká republika
53 027 928,Škoda jen, že se Tříkrálová sbírka nekonala
i v dalších obcích.
V. Klepsová

U s n e s e n í č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 4. ledna 2007 v Dolní Lukavici
Obecní zastupitelstvo
1. bere na vědomí:
a) zprávu starosty o činnosti v mezidobí zasedání
b) revizní zprávy o stavu veřejného osvětlení ve všech obcích
c) zprávu o inventarizaci majetku obce
d) informaci o činnosti Komunitního centra plánování sociálních služeb v Přešticích
2. schvaluje:
a) změnu rozpočtu č. 4/2006 rozpočtové příjmy navýšené o 1.628.104,- Kč a snížení výdajů
rozpočtu o 425.217,- Kč, změna rozpočtu je přílohou usnesení č.2 2007
b) rozpočet obce na rok 2007, je nedílnou přílohou tohoto usnesení č.2 /2007 - příjmy
8 723 000,-Kč, výdaje 8 723 000,-Kč
c) provedenou inventarizaci majetku obce
d) odepsat pohledávky na místních poplatcích a nájmech z r . 2002 - 3 v celkové částce 11 045,Kč. Jmenovitý soupis těchto pohledávek je nedílnou přílohou usnesení
e) nájemní smlouvy mezi Obcí Dolní Lukavice a:
Michalem Machem, bytem T. Brzkové 50, Plzeň,
Jaroslavem Michalem, bytem Lišice 49
- Václavem Kubešem, bytem tř. 1. máje 1054, Přeštice
f) kupní smlouvu na prodej pozemků v k.ú. Krasavce Ivetě a Emilu Sikovým, bytem Krasavce
- p.p.č. 67/8 – trvalý travní porost o výměře 3.436m2 za cenu 70,- Kč/m2
- p.p.č. 67/7- trvalý travní porost o výměře 63m2 za cenu 70,- Kč/m2
g) dodatky ke smlouvám:
dodatek č. 2 ke sml. o nájmu nebyt. prostor ZO ČSCH o prodloužení nájmu do 31.12. 2010
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor ZO ČSCH o prominutí nájmu za rok 2006
z důvodu brigádnické činnosti na údržbě objektu
h) cenu vodného (22,84Kč, + 5 % DPH) a stočného (18,40Kč, + 5% DPH) pro rok 2007
i) dohodu o tvorbě a čerpání sociálního fondu Obce Dolní Lukavice na rok 2007
j) ponechat odměny neuvolněným členům zastupitelstva v dosavadní výši v souladu
s nařízením vlády ČR č. 614/2006 Sb.
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k)

uhradit Městu Přeštice zálohu na neinvestiční náklady za žáky 6.-9. ročníku za kalendářní rok
2006 na počet 29 žáků, kteří skutečně plnili povinnou školní docházku v ZŠ v Přešticích
v částce 6.337,- Kč na 1 žáka
3. ukládá:
a) ing. P. Netrvalovi
provést reklamační řízení v součinnosti SUS PJ na nekvalitní povrch po pokládce STL
plynovodu u firmy SEG - do 31.ledna 2007
b) p. Maňourovi
zajistit odstranění závad zjištěných revizí veřejného osvětlení u firmy ČEZ – do 15.1. 2007
provést analýzu spotřeby energií obce D. Lukavice s návrhem na opatření – do 31.1. 2007
c) Bc. Kaslové
- dokončení narovnání majetkoprávních vztahů po provedené obnově katastrálního operátu
v kú Lišice u Dolní Lukavice – do 31.3. 2007
- provést narovnání majetkoprávních vztahů v kú Krasavce – do 31. 7. 2007
d) pí. Hodanové
předložit starostovi návrh finančního výboru na využití finančních prostředků obce, které jsou
na účtech – do 31.1. 2007
e) starostovi obce
- objednat právní posouzení Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy,
uzavřené mezi obcí D. Lukavice a obcí Přeštice a jednat se starostou Přeštic o rozporu v počtu
žáků, na které obec Přeštice uplatňuje neinvestiční náklady za rok 2006

Přijetí u hejtmana
Dne 30.ll. 2006 byla přijata paní Blanka
Zahradníková hejtmanem Plzeňského
kraje MUDr. Petrem Zimmermannem.
Při osobním setkání ocenil, že se i
v nelehké osobní situaci dobře stará o 3
adoptované syny, což není u nás zcela
běžný jev. Paní Zahradníková tímto
děkuje za pomoc a podporu, kterou ji
mnohdy poskytli, škole, zastupitelstvu
obce i mnoha občanům v její nelehké
životní situaci. My ji přejeme, aby
zdárně vychovala syny do dospělosti a
oni ji její lásku a péči jednou oplatili.
starosta obce V. Opálko

Vážení občané!
Od l. ledna letošního roku vešel v platnost Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílem
tohoto letáku je: - podat Vám základní informace k zákonu,

- seznámit Vás s možností pravidelně využívat telefonickou infolinku.
vztahuje i na osoby, které nejsou občany ČR –
přesně stanoví na koho a za jakých podmínek.
P o s k y t o v a t e l ů m zákon zajišťuje
jednotný rozsah práv a povinností. Dosud
rozdílný pohled na poskytovatele, které
zřizovaly orgány veřejné správy a ostatní
poskytovatele
– především v přístupu
k veřejným financím. V některých případech
dochází i k lepšímu ohodnocení rodin, které
se starají o své blízké vlastními silami –

Celý zákon můžeme pro větší přehlednost
rozdělit do tří oblastí zájmů.
Občan nově
získá
možnost spolurozhodování o způsobech řešení vlastní
nepříznivé situace – smlouvou o poskytnutí
sociálních služeb. Navíc má možnost zúčastnit
se rozhodování o síti sociálních služeb na
úrovni obce. V podstatě každý by se měl o
tuto oblast zajímat – málokdo ji nebude
v průběhu života potřebovat. Zákon se
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V oblasti veřejné správy dochází zákonem
k vyřešení vzájemných vztahů a kompetencí na
jednotlivých úrovních veřejné správy. Jasně jsou
dány úkoly pro obce, kraje, ministerstvo. Jsou
stanoveny podmínky dohledu nad kvalitou
poskytovaných služeb, zavádí se jednotný
informační systém.

prakticky se také stávají poskytovateli
sociálních služeb – důchodce nevyjímaje.
Zavádí se registrace poskytovatelů, definují
se druhy a standardy sociálních služeb včetně úhrad nákladů za sociální služby.
Zákon nově upravuje předpoklady pro
výkon povolání sociálního pracovníka.

Obcím v samostatné působnosti přináší zákon další povinnosti.
Všem obcím ukládá na svém území: - zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo
skupinám osob a zajistit dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních
služeb. Dále pak spolupracovat s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování pomoci osobám, případně zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.
Obec může zpracovat střednědobý plán rozvoje soc. služeb na svém území – je stanoven postup
přípravy.
Zákon také řeší vzájemné vztahy mezi
veřejnou správou, poskytovateli sociálních
služeb a osobami, které z důvodů nepříznivé
sociální situace pomoc potřebují tj. uživateli
sociálních služeb. Nejdůležitější úkol – nesmí
se jednat o vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
ale
o vztahy založené na rovnocenném
partnerství.
Hlavní myšlenka – podporovat proces
sociálního začleňování a stát se prevencí proti
sociálnímu vyloučení.
Základní nástroj fungování po 1. 1. 2007:
příspěvek na péči – nově zavedená státní
sociální dávka /do této doby příspěvek
k důchodu pro bezmocnost a příspěvek v péči
o blízkou nebo jinou osobu/. Náleží lidem,
kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu závislí na pomoci jiného člověka při
zvládání běžné denní péče o vlastní osobu
a při soběstačnosti v ostatních činnostech.
Náleží člověku, o kterého je pečováno – ne
tomu, kdo péči zajišťuje.

Schopnost zvládnout péči o sebe a být
soběstačný je u každého člověka různá – jsou
4 stupně závislosti na pomoci někoho jiného.
Podle toho je odstupňována i výše příspěvku na
péči (od 2 000 - 11 000 Kč).O dávce rozhoduje
a vyplácí ji obecní úřad obce s rozšířenou
působností – pro občany obcí náležejících do
obvodu obce Dolní Lukavice vyřizují tyto
záležitosti v Přešticích.
Řízení o nově zavedené státní sociální dávce je
prováděno na základě žádosti osoby /případně
zákonného zástupce/, sociálního šetření v místě
bydliště, i na základě zdravotního posouzení.
Dávka posiluje finanční soběstačnost uživatele
sociálních služeb.
Zákon ukládá příjemci dávky mnoho povinností
– jejich nesplnění může vést až k odebrání
dávky. Sociální služby pomáhají člověku řešit
vzniklou nepříznivou sociální situaci. Protože
i příčiny této situace jsou různé, je i široká
nabídka sociálních služeb.

Nový zákon vymezuje tři základní oblasti služeb:
-

sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb
služby sociální péče – zabezpečování základních životních potřeb osob, které
nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka
služby sociální prevence – předcházení sociálnímu vyloučení
Podle místa poskytování: terénní služby – v místě, kde člověk žije, případně pracuje apod.,
ambulantní služby – za těmi dochází nebo je dopravován, pobytové služby - jsou poskytovány
v zařízeních, kde člověk v určitém období svého života celodenně či celoročně žije. Značná část
sociálních služeb je poskytována zdarma, některé za částečnou úhradu nákladů a některé jsou
hrazeny plně – prováděcím právním předpisem jsou ale stanoveny maximální ceny, které si
poskytovatelé mohou za služby účtovat.
Každý ze žadatelů o službu si pro sebe může vybrat tu nejvhodnější , která mu pomůže podpořit
vlastní aktivitu při řešení nepříznivé situace (v počátcích budou zcela jistě rozdílné možnosti v
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územní dostupnosti služeb). Je i možnost kombinace různých druhů služeb a také kombinace služeb
s pomocí a podporou ze strany rodiny. Vše nově na smluvním principu mezi uživatelem a
poskytovatelem. Charakter smlouvy je soukromoprávní a řídí se příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

Vážení občané – toto je základní nástin obsahu Zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
Z uvedeného je patrné, že změn a nových informací je mnoho. Proto došlo k podpisu smlouvy o
spolupráci mezi Obecním úřadem Dolní Lukavice a paní Věrou Kasíkovou, která se touto
problematikou dlouhodobě zabývá. Jmenovaná bude zajišťovat pro potřeby občanů naší obce
telekontaktní informační servis. Zpracovala také tuto základní informaci. Pro všechny zájemce se
uskutečnila v měsíci listopadu přednáška, na které byly zodpovězeny konkrétní dotazy.
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Vaše oprávněné potřeby a možnosti jejich uspokojování.
Chybí Vám informace? Volejte telefonickou infolinku: 377 916 180
Pondělí 13 – 15 hodin a 19 – 21 hodin
středu
19 – 21 hodin
sobotu
13 – 15 hodin

Ohlédnutí za prosincem ve škole
Závěr kalendářního roku je vždy velmi rušný a to nejen doma, ale i u nás ve škole.
Proto mi teď dovolte trošku se ohlédnout a zavzpomínat na některé školní prosincové akce.

*
*
*
Besídka „dolnolukavické zvonky“- 8. prosince 2006
Zvonky…možná těmi jsme chtěli probudit „paní zimu“ z jejího spánku….Dnes můžeme říct,
že se nám to nepodařilo, ale snad jsme potěšili a vánočně naladili ty, kteří se na naši každoroční
besídku přišli podívat.

„Andělské zvonky“ 20. prosince 2006
Opět zvonky…a zase nám tu zimu neprobudily.
Jednalo se o celodenní projekt - takové
vyučování formou hry. Po škole se proháněli
samí „andělé“ a plnili úkoly z matematiky,
češtiny, rukodělných dovedností….no prostě ze
všeho, co takový správný anděl musí umět.
Fotografie si můžete prohlédnout na našich
internetových stránkách.
www.dolni-lukavice.cz/zakladni-skola/
*

*

*
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Třídní vánoční besídky 22.prosince 2006
Jako každým rokem byl poslední školní den
před vánočními prázdninami věnován
koledám, vánočním zvykům, hrám,
soutěžím, povídání u horkého čaje a
vánočního cukroví…
Mgr.Radka Šperlová

Karlovarský skřivánek – školní kolo
Dne 25. ledna 2007 se konalo školní kolo celostátní pěvecké soutěže Karlovarský
skřivánek. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii bojovali o body poroty
prvňáčci a druháci. První místo si vyzpíval Daník Srp, druhé místo obsadila Adélka Milotová
a třetí místo patřilo Péťovi Kučerovi. V kategorii starších žáků se o třetí místo rozdělili Marek
Stavinoha a Terka Šperlová, druhé místo obsadila Anička Šperlová. Nejvíce se porotě líbila
Karolínka Hrdonková, která zároveň s Daníkem a Adélkou postupují do krajského kola.
Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím.
Mgr. Lucie Cvrčková

*

*

*

Zápis do 1. třídy ZŠ
Zápis do školy je důležitým okamžikem v životě dítěte. Po zkušenostech z minulých let
připravujeme již čtvrtým rokem netradiční tématické zápisy. Paní učitelky Cvrčková a Šperlová
připravily pro letošek zápis se Sněhurkou a sedmi trpaslíky (žáky naší školy). Někteří trpaslíci
se stali průvodci po škole, jiní potřebovali ve třídě od dětí radu a pomoc, za kterou dostávaly
dárečky. Sněhurka (paní učitelka Cvrčková) děti provázela třídou a pomáhala jim. Předškoláci
tak mohli zažít radost z úspěchu, setřásli ze sebe strach a trému a vyzkoušeli si, že škola není
jen nutné zlo. Přítomna byla i paní učitelka ze školky I. Režňáková.
Děti po splnění úkolů dostaly
pěknou encyklopedii, kterou využijí
i ve škole ke společné práci. Ještě
jablíčko (neotrávené, protože bylo
od Sněhurky), fotografie s trpaslíky
a Sněhurkou a je konec...

Děti, které přišly k zápisu:
Patrik Ivanicz, Michal Mach,
Martin Kladívko, Nikola
Kastnerová, Iveta Štychová,
Lukáš Fait, Aleš Vrba, Adam
Brada, Tomáš Maňour, Filip
Nový, Vendula Svejkovská
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOLNÍ LUKAVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

SE KONÁ V ÚTERÝ 20. 3. 2007 V MŠ
V DOBĚ OD 14,00 DO 17,00 HODIN
S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a
přezůvky.
TĚŠÍME SE NA VÁS !
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Děti z Lukaváčku při ZŠ Dolní Lukavice byly úspěšné v Řenčích na DOREMI
V úterý 12.prosince 2006 se konala pěvecká soutěž DOREMI v Řenčích, kterou pořádala
ZŠ Řenče. Ze souboru Lukaváček při ZŠ Dolní Lukavice se zúčastnilo tohoto pěveckého klání
9 dětí ve věku 6-11 let.Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, které hodnotila odborná porota v
čele s Venuší Dvořákovou, členkou opery Divadla J.K. Tyla v Plzni.
1. kategorie: žáci MŠ
2. kategorie: žáci 1.a 2.třídy ZŠ ( soutěžilo 8 dětí)
1.místo Adélka Milotová + hlavní cena za 1. a 2.kategorii
(mobilní telefon) pozvání do McDonaldu v Plzni
4. místo Petr Kučera 5. místo Klárka Netrvalová
3. kategorie: žáci 3.a 4.třídy ZŠ (soutěžilo 7 dětí)
1.místo Karolína Hrdonková + hlavní cena za 3. a 4.kategorii
(mobilní telefon) pozvání do McDonaldu v Plzni,
2.místo Evelína Fenclová, 3.místo Tereza Šperlová
4.místo Tereza Kučerová, 5.místo Natálka Hájková
4. kategorie: žáci 5.třídy ZŠ
(celkem soutěžily 2 děti), 1.místo Andulka Šperlová

Všem žákům blahopřejeme a těšíme se na jejich další úspěchy!
Vedení ZŠ Dolní Lukavice, Mgr. Naďa Květoňová, vedoucí Lukaváčku

*

*

*

Již tradičně uspořádal 20. 12. 2006 soubor Lukaváček v dolnolukavickém kostele sv. Petra a
Pavla koncert pod názvem VÁNOČNÍ VEČER s českou koledou, na kterém vystoupili jako
hosté i žáci ZUŠ Přeštice. Ve zcela zaplněném kostele vyslechli posluchači tradiční domácí
i zahraniční koledy i sólovou hru hostů na klavír a klarinet.

Děkujeme všem, kteří se přišli s námi zastavit v předvánoční době!
Mgr. Naďa Květoňová, vedoucí Lukaváčku
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2007
Kapitola
Daň z příjmu - fyzické osoby
"
" - práv osoby
" z přidané hodnoty
" z nemovitostí
Poplatky -znečišť ovzduší
- za změnu les půd fondu
- za likvidaci komun odpadu
- ze psů
- za užív veř prostranství
- z výh hracího přístroje
- správní
- hřbitovní a výdaje
Splátky půjček FRB
Dotace - státní - neinvestiční
- investiční od EU
Přísp.a vydání na žáky - obce
Neinvest.dotace ZŠ a MŠ
Převod na soc. fond / čerpání
Z pronájmu pozemků
Prodej / nákup pozemků
Lesy
Místní komunik. - opravy
Dopravní obslužnost
Vodovod
ČOV - kanalizace, spl. úvěru
Knihovny
Kulturní komise
Využití vol. času mládeže
Veřejné osvětlení
Plynofikace - splátka úvěru
Od EKO-KOMU za tříď odpadu
Veř. zeleň .
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Místní správa
Oprava lávky v Lišicích
Rekonstrukce KD Snopušovy
Úroky z účtu / bank. poplatky
Bankovní převody
CELKEM

příjmy
plán
1 320 000,0
1 365 000,0
2 413 480,0
700 000,0
5 000,0
120 000,0
450 000,0
20 000,0
10 000,0
30 000,0
70 000,0
5 000,0
65 400,0
141 420,0
125 000,0
315 000,0
26 500,0
130 000,0
450 000,0
480 000,0

10 000,0
41 000,0

výdaje
plnění

plán

300 000,0
666 000,0

20 000,0

250 000,0
850 000,0
35 400,0

220 000,0
500 000,0
60 000,0
15 000,0
600 000,0
17 000,0
100 000,0
100 000,0
290 000,0
696 000,0

60 000,0

120 200,0
200 000,0
50 000,0
8 723 000,0
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131 000,0
23 000,0
650 000,0
2 649 200,0
200 000,0
300 000,0
25 000,0
25 400,0
8 723 000,0

plnění

Statistika pohybu a počtu obyvatel obce k 31. 12. 2006
Narození
M Ž C

D. Lukavice
Lišice
Snopoušovy
Krasavce
Celkem

Zemřelí
M Ž C

2 3 5
2 1 3
1 1 2
0 0 0
5 5 10

0
0
2
0
2

4
1
0
0
5

4
1
2
0
7

Přistěhovaní
M Ž C

6
1
1
0
8

Odstěhovaní
M Ž C

11 17
3 4
1 2
0 0
15 23

Celkem
k 31.12.05

6
6 12
1 3
4
2
0 2
1
0 1
10 9 19

495
161
77
71
804

M

31.12.2006
Ž
C

239 262
86 77
35 42
34 36
394 417

501
163
77
70
811

Narození v roce 2006
Bradová Julie
Bureš Milan
Peťak Pavel
Vrbová Elen
Herejková Nela

D. Lukavice 200
D. Lukavice 188
D. Lukavice 141
D. Lukavice 204
D. Lukavice 127

Nový Richard
Babka Matěj
Štychová Valerie
Fait Martin
Mahdalová Hana

Lišice 26
Lišice 29
Lišice 118
Snopoušovy 41
Snopoušovy 31

Zemřeli v roce 2006
Poubová Anna
Valešová Milada
Husáková Helena
Mašková Marie

D. Lukavice 48 - 95 let
D. Lukavice 81 - 84 let
D. Lukavice 113 - 93 let
D. Lukavice 43 - 71 let

Štruncová Milosl.
Přibáň Václav
Salák Miloslav

Lišice 7
- 79 let
Snopoušovy 30 - 51 let
Snopoušovy 31 - 52 let

Přistěhovali se v roce 2006

Odstěhovali se v roce 2006

Heřman Vít
Hodanová Miroslava
Hrádek Václav
Menšík Miloslav
Menšíková Magdalena
Müllerová Alice
Strnádek Jan
Strnádková Zdeňka
Přibáň Jan
Přibáńová Jitka
Přibáňová Martina
Přibáňová Petra
Přibáňová Simona
Sedlák František
Synáčová Kateřina
Synáčová Eliška
Cardová Ivana
Petr Jiří
Petrová Věra
Pitterová Romana
Skalová Irena
Skala Jan

Bednářová Olga
Burle Hanuš
Eisnerová Petra
Flachsová Angelika
Hodan Jan
Chudo Michal
Klepsová Hana
Samek Robert
Šilhánek František
Tampa Stanislav
Ulmová Hana
Vrbová Jitka
Březinová Kateřina
Štych Kryštof
Štychová Eva
Štychová Valérie
Kasl Luboš
Radil Bohuslav
Tančouz Stanislav

Dolní Lukavice E2
Dolní Lukavice 214
Dolní Lukavice 213
Dolní Lukavice 167
Dolní Lukavice 167
Dolní Lukavice 11
Dolní Lukavice 31
Dolní Lukavice 31
Dolní Lukavice 188
Dolní Lukavice 188
Dolní Lukavice 188
Dolní Lukavice 188
Dolní Lukavice 188
Dolní Lukavice 127
Dolní Lukavice 214
Dolní Lukavice 214
Lišice 4
Lišice 31
Lišice 31
Lišice 65
Snopoušovy 50
Snopoušovy 50
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Dolní Lukavice 87
Dolní Lukavice 14
Dolní Lukavice 32
Dolní Lukavice 102
Dolní Lukavice 214
Dolní Lukavice 188
Dolní Lukavice 135
Dolní Lukavice 203
Dolní Lukavice 150
Dolní Lukavice 80
Dolní Lukavice 102
Dolní Lukavice 204
Lišice 28
Lišice 118
Lišice 118
Lišice 118
Snopoušovy 3
Snopoušovy 36
Krasavce 32

V únoru si můžeme připomenout i výročí osobnosti někdy neprávem opomíjených, vážící se
k naší historii, literatuře, výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha dalším oblastem
• Hrabal Bohumil (* 28. 3. 1914 Brno - Židenice, + 3. 2. 1997 Praha) - český prozaik
• Baar Jindřich Šimon (* 7. 2. 1869 Klenčí pod Čerchovem, + 24. 10. 1925 tamtéž) - český
katolický kněz, prozaik, básník a národopisec Jan Cimbura trilogie Paní komisarka,
Osmačtyřicátníci, Lusy; Hanýžka a Martínek..
• Škroup František (* 3. 6. 1801 Osice u Hradce Králové, + 7. 2. 1862 Rotterdam) - český
skladatel Fidlovačka – Kde domov můj - 1834
• Švabinský Max (* 17. 9. 1873 Kroměříž, + 10. 2. 1962 Praha) - český malíř a grafik
• Firkušný Rudolf (* 11. 2. 1912 Napajedla, + 19. 7. 1994 Staatsbourg, New York, USA) český klavírista
• Skupa Josef (* 16. 2. 1892 Strakonice, + 8. 1. 1957 Praha) - český loutkář, výtvarník a autor
loutkových her Spejbl a Hurvínek
• Vráz Enrique Stanko (* 8. 4. 1860 Trnov v Bulharsku, + 20. 2. 1932 Praha) - český
cestovatel – Afrika, Amerika
• Holub Emil (* 7. 10. 1847 Holice, + 21. 2. 1902 Vídeň) - český cestovatel - Afrika
• Trnka Jiří (* 24. 2. 1912 Petrohrad - Plzeň, + 30. 12. 1969 Praha) - český výtvarník a režisér
animovaných filmů, ilustrátor, malíř a sochař
• Gollová Nataša (* 27. 2. 1912 Brno, + 29. 10. 1988 tamtéž) - česká herečka - Eva tropí
hlouposti, Hotel Modrá hvězda
• Božek Josef (* 28. 2. 1782 Bierce, Polsko, + 21. 10. 1835 Praha) - český vynálezce - první
parní vůz na evropské pevnině- 1815 a parní loď- 1817

Nabídka realizace kanalizačních a
vodovodních přípojek
Stavební firma
Michal Škopek, STAVEX Příchovice
Nabízí provedení kompletní dodávky kanalizačních
a vodovodních přípojek včetně připojení ke stávajícím
rozvodům v objektech.
Kontakt. tel.: 774 207 364, e-mail: stavex@cbox.cz
placená inzerce

Digitalizace dobových fotografií
Obecní úřad Dolní Lukavice má zájem o
historické materiály. Žádáme občany o
zapůjčení historických fotografií z dění v
obci. Skenováním vytváříme archiv starých
fotografií, abychom zabránili jejich zničení
působením času a nepříznivých vlivů. Na
webových
stránkách
najdete
první
vlaštovky této práce, historické pohlednice
a fotografie Lukavicka z počátku 20.století.
Výstavba Obecního úřadu Dolní Lukavice
Fotografii zapůjčila Miloslava Hrdinová, děkujeme.
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Piliny – povídka od Jaroslava Kasla
Vesnice je různorodá. Dobrá i kritická,
dobrosrdečná i nepřející, upřímná i
poťouchlá. Mne vždy lákala taková ta
symbióza protkaná lišáckou dobrosrdečností, kdy nikomu nebylo ublíženo,
naopak oběma stranám pomoženo.
Hospoda „Dirka“ byla známá. Scházeli se
zde štamgasti dobrého moku a chutného
jídla a také vášniví hráči kuželek. Ti se
právě vraceli od ukončené partie, do
přívětivé místnosti vedle kuchyně.
„Josef, skoč domů pro kus uzeného a máš
u mě fůru pilin,“ prohlásil pan Otec,
mlynář a majitel pily. Josef byl můj otec.
Včera jsme celý den udili a vůně uzeného
se zřejmě zatoulala až do Dirky. Otec
nelenil. Fůra pilin byla lákavá. Vybral ten
největší kousek a paní hostinská
připravila pro pana mlynáře a jeho
společnost podvečerní gáblík.
Druhý den jsme připravili vůz s korbou,
naložili postraní prkna, přidali dva
proutěné koše, kterým se říkalo
přidavačky, zapřáhli do vozu kravičky a
jeli pro piliny. Byla právě neděle. Když
jsme míjeli kostel, velký zvon zval věřící
na mši svatou. Přejeli jsme po dřevěném
mostě přes řeku Úhlavu, odbočili doleva
ke mlýnu a zastavili před dřevěnou
kůlnou, kde byla umístěná strojní rámová
pila. Pan Otec nás již očekával. „Josef,
nalož si pořádnou fůru“, poradil po
vzájemném pozdravu dobrého jitra. Jak
jinak, proto jsme také přijeli. Přistavili
jsme vůz k posuvným dřevěným vratům
a snažili se je otevřít. Šlo to ztěžka, bránily
tomu piliny, navršené do půli vrat.
Pohled na kupu pilin byl ohromující. Až
po samý katr. Pilové listy byly v pilinách
přímo „zabetonované“. Zřejmě se s nimi
nemohlo ani pohnout. Pan otec neustále
povzbuzoval a byl spokojen, jak se
postupně jednotlivé části katru uvolňují.
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Spěchali jsme, abychom byli doma
dříve, než půjdou lidé z kostela. Korba
se plnila, pilin v kůlně ubývalo. Piliny
byly pro pana Otce odpad. Ty
nepotřeboval, ale aby rámová pila
v pondělí
ráno
fungovala,
to
potřeboval. Co se ještě včera odpoledne
napřemýšlel, koho oslovit aby se zbavil
pilin. Náhoda tomu chtěla, že se
povedlo. Listy pily byly již uvolněny,
ale přesto ještě hromádka pilin
zůstávala.
„Pane Otče, nebyly by tu někde dvě
prkna, abychom nastavili korbu?“,
staral se můj otec. Pan mlynář se
zatvářil neurčitě, ale poradil. „Támhle
pod lípou mají vodokrtský složený
nějaký prkna. Já jdu něco zakousnout.“
Odešel, nic neviděl. My jsme na fůru
naložili ještě poslední piliny. „Je to
kapitální fůra“, pochvaloval si můj otec.
Už jsme byli daleko za kostelem, když
první
věřící
vycházeli
hlavním
vchodem. Doma nastala další úmorná
práce. Ale do oběda byly piliny uloženy
ve stodole.
Zdálo by se, že nás pan Otec napálil.
Pochutnal si na čerstvě vyuzené šunce,
pohostil přátele, zbavil se nepotřebných
pilin a v pondělí mohli dělníci
nastoupit do práce k dobře fungujícímu
katru. Nebylo tomu tak. Pro nás fůra
pilin znamenala, že jsme celou zimu
měli čím nakrmit naše piliňáky a bylo
nám teplo. A co
navíc, pan Otec byl
v našich očích tím
nejlepším člověkem
pod sluncem.

Ing. Jaroslav Kasl

Dolní Lukavice jde opět do boje o Zlatý erb
Naše obec již rok provozuje
novou verzi svých internetových
stránek www.dolni-lukavice.cz
V soutěži o nejlepší webové
stránky obcí a měst se umístila
v loňském roce v krajském kole
neočekávaně na 3. místě podle
hodnocení odborné poroty. Do
této soutěže „O Zlatý erb“ jsme
obec přihlásili i letos. Pokud se
Vám webové stránky obce líbí,
můžete obec podpořit hlasováním
kliknutím na ikonku „Soutěžíme
o Zlatý erb“ přímo na úvodní
straně webu obce.
Vítězslav Opálko

Škody po vichřici 18. – 19. ledna 2007
I v Dolní Lukavici obci způsobil silný vítr škody. Většina
z nich se dá naštěstí napravit, bohužel zlomením čtyřicetimetrového smrku v zámeckém parku vznikla škoda
nenahraditelná.

V HLASATELI pravidelně uveřejňujeme seznam životních jubileí našich
spoluobčanů. Týká se to výročí let 60, 65, 70, 75, 80 a dále. Pokud někdo nesouhlasí
s uveřejněním svého jména při uvedeném výročí, sdělte to prosím na obecním úřadě.
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává obecní zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice.
Vychází 1x za dva měsíce. Adresa redakce: Obecní úřad D. Lukavice 134, 334 44 D. Lukavice
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno MK ČR E 12350. Zodpovědný redaktor Josef Netrval
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