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Soutěž „Zlatý erb“.
Ve středu 1. března byla za účasti hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmernanna předána ocenění
finalistům krajského kola soutěže „Zlatý erb“. V letošním ročníku soutěže, kterou od roku 1999 pořádá
Svaz měst a obcí ČR, byly účastníci oceněni ve třech kategoriích – nejlepší internetové stránky města, obce
a nejlepší elektronická služba. V těchto skupinách byly oceněny: města - Rokycany, Nýrsko, Bělá nad
Radbuzou; obce – Němčovice, Kasejovice, Dolní Lukavice; elektronická služba –Vochov, Rozvadov,
Mladý Smolivec. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné zprávy prostřednictvím
rozvoje informačních služeb s využitím internetu a ostatních elektronických medií. Naše obec se soutěže
účastnila poprvé. (www.dolni-lukavice.cz)
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola, do kterého postoupili vítězové z krajských kol, se
konalo 3. dubna 2006 v Hradci Králové. Oceněni byly: města – Děčín, Tišnov, Bechyně; obce – Tlumačov,
Okříšky, Jiřetín pod Bukovou; elektronická sl. - Most, Č. Budějovice, Brandýs nad Labem.
Rokycany obdržely zvl. cenu spol. Microsoft, Němčovice cenu BMI.

Oslavy osvobození
V loňském roce navštívili naši obec zástupci prostějovské Military skupiny Rangers. V březnu letošního rok jsme od
nich obdrželi zprávu, že by naši obec opět navštívili, tentokrát ve větším počtu. Kromě jiného napsali: V plánu máme,
že by jsme se zdrželi téměř celý prodloužený víkend tzn. od soboty ráno 6.5, do pondělí ráno 8.5. Bylo by též skvělé,
(pokud by šlo zajistit) strávit jednu, nebo dvě noci v zámku, v místech, kde ji trávili několik měsíců i skuteční
Rangers! Dále máme připraveno krátké, skromné, důstojné, ale řádně vojenské uctění památky Rangera Johna
Shobeye. Nemáme zájem na nějaké show - to by bylo v rozporu s naším přesvědčením, ale pojali jsme myšlenku, že
by nebylo špatné založit pro všechny z nás, co se o Rangers zajímají hezkou tradici, každoročně se u příležitosti
osvobození "setkat" s Rangerem Shobeyem alespoň tímto způsobem a vyjádřit tak naše sympatie k našemu
osvobození Poslední součinnost s Vámi by jsme nakonec chtěli požádat o svolení s využitím areálu kasáren k
uskutečnění naší bojové airsoftové akce o tom víkendu
- 6.5. dopoledne - ubytování na zámku, příprava pietního
- 6.5. odpoledne - utkání v malé kopané mezi Rangers
aktu
s výběrem D.Lukavice na hřišti u zámku
- 6.5. asi kolem poledne - pietní akt u J.Shobeye (cca
- 7.5. celý den - bojová akce v prostoru kasáren
max. 10 - 15 min.)
- 8.5. ráno, předání ubytovacích prostor, odjezd
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VÝZVA K ODSTRANĚNÍ SEPTIKŮ Z KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Vážení občané,
v současné době je (s výjimkou místních částí ) celá kanalizační síť Dolní Lukavice napojena na centrální
čistírnu odpadních vod obce.
Protože v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, nedovoluje zákon o vodovodech a
kanalizacích vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky či žumpy (zákon č.274/2001 Sb. § 18
odst.4 s účinností od 1.1.2002):
1) Žádáme Vás o bezodkladné zrušení a odpojení septiku z Vaší kanalizační přípojky.
Kromě splnění zákonné povinnosti ušetříte náklady za vyvážení a likvidaci usazeného obsahu, což si jinak
budete muset zajistit. Přijetí obsahu septiku na ČOV je zpoplatněno dle platného ceníku služeb 1. JVS a.s.
– pro rok 2005 cenou 90 Kč/m3, dále zaplatíte také náklady na dopravu.
2) Žádáme vlastníky staveb dosud nenapojených na kanalizaci, na kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, o splnění zákonné povinnosti připojit se na kanalizaci (přímou přípojkou bez septiku),
když je to technicky možné (ukládá § 3 odst.8 téhož zákona - účinnost od 1.1.2002) - obec dostavbou
kanalizace napojení technicky umožnila (až na drobné výjimky). V opačném případě může obecní úřad tuto
zákonnou povinnost vlastníkům uložit (pak ovšem následuje úplné správní řízení včetně zajištění projektu,
zkoušek těsnosti apod. se všemi ekonomickými dopady ……)
Upozorňujeme, že vypouštění odpadní vody ze septiku do vod povrchových či jejich vsakování do vod
podzemních bez písemného povolení vodoprávního úřadu (tj. rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ)
je možné postihnout pokutou občanům – fyzickým osobám do výše 50 000 Kč (zákon č. 254/2001 Sb. o
vodách, § 129 změna přestupkového zákona), podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám pak v
rozmezí od 10 000 Kč do výše 10 milionů Kč.
starosta obce V. Opálko
Výzva provozovatele vodovodu a kanalizace
Upozorňujeme občany, kteří chtějí propojit kanalizační nebo vodovodní přípojku umístěnou na veřejném
pozemku s domovní částí přípojky, že jsou povinni dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
oznámit provozovateli tuto skutečnost. Zároveň jsou povinni s provozovatelem uzavřít smlouvu o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních vod.
Provozovatelem vodovodu a splaškové kanalizace ve Vaší obci je 1.JVS a.s., 370 10 Č. Budějovice,
Severní 8/2264, tel. 387761911. Veškeré podrobnější informace Vám ochotně podají pracovníci
obchodního oddělení na tel.387761273.
Stavební úřad MÚ Přeštice upozorňuje občany na povinnost zažádat o kolaudaci přípojek před započetím
jejich užívání v souladu se stavebním zákonem.

KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE
Tradiční setkání důchodců se koná v pátek 28. dubna 2006 od 19:00 hodin v hostinci „U Bílé růže“
v Dolní Lukavici. Hraje Asfalt, účinkují místní děti, malé občerstvení.
*

*

*

*

*

V neděli 30. dubna se můžete vypravit za čarodějnicemi do Snopoušov v . Na 13. hodinu je k hostinci
nachystán „Slet čarodějnic a čarodějů“, plný soutěží v čarodějnických disciplinách o ceny
s vyhodnocením nejstaršího i nejmladšího čaroděje či čarodějnice, missky i missáky i nejpočetněji
zastoupené čarodějnické rodiny. K návštěvě hostince v KD Vás zve nový nájemce.
*

*

*

*

*

Turistický pochod „Za krásami Lukavicka“
V sobotu 13. května se koná 5. ročník turistického
pochodu „Za krásami Lukavicka“. Zveme všechny
zájemce na zajímavou procházku po hezkých
místech v nedalekém okolí Dolní Lukavice.
Tentokrát jsou připraveny zatím 2 trasy: 7 km a
13,5 km. Krátká trasa vede na Vícov ke kostelíku,
kde si můžete vyslechnout pověst o vícovském
zvonu, a zase zpět do Dolní Lukavice (bohužel
nemůžete přistupovat do těsné blízkosti kostela

z důvodu narušené statiky zdiva). Dlouhá trasa
pokračuje z Vícova podél lesa pod Střížovem
kolem zajímavého místa – bývalého pohřebiště
vojáků z napoleonských válek, dále ke svatému
Jánu, poté pozvolně stoupá ke svaté Trojici – místu
opředenému hned dvěma pověstmi, dále k vrcholu
Střížov (522 m n.m.). Cesta dále opět klesá
směrem k osadě Střížov. Zde se před námi otevírají
překrásné panoramatické výhledy daleko do kraje
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– na obce Krasavce, Hradčany, Lišice, Dolní
Lukavici, Horní Lukavici, Chlumčany. Vracíme se
zpět z Vícova do Dolní Lukavice.
Start bude opět v autobusové zastávce v Dolní
*

*

Lukavici od 8:00 hodin do 9:30 hodin, cíl nejpozději v 15:00 hodin v sokolovně v Dolní Lukavici
– na hřišti nebo ve vestibulu. Občerstvení na trase
zdarma, startovné dobrovolné
*

*

*

Lukavický dětský den „Putování indiánskou stezkou“
V sobotu 27. května se mohou děti zúčastnit na hřišti sokolovny v Dolní Lukavici zábavného odpoledne plného
soutěží o malé ceny s tematikou ze života indiánů, s ukázkou indiánského bydlení ve stanu , jízdy na koních atd.. Na
závěr si mohou opéct vuřty u ohně a zakřepčit jako indiáni. Přestrojení dětí za indiány a kovboje vítáno.
*
*
*
*
*

Vysvětlení k rozpočtu na rok 2006
V minulém Hlasateli se objevil údaj v rozpočtu obce,
týkající se kulturní komise, položce příjmy: 25 000,- a
výdaje: 84 000,- Kč. Kdybychom tedy měli k dispozici
čistou částku 59 000,- Kč, mohli bychom se radovat.
Bohužel v této rozpočtové kapitole je zařazena i řada
výdajů, které nemají s kulturními akcemi přímé spojení,
ale pro kulturní život občanů jsou neméně důležité.
Jedná se zejména o vítání občánků, kdy každé miminko
obdrží tradičně 1 000,- a maminky drobné dárky (loni
dohromady 8 450,50 Kč) nebo setkání důchodců, které
loni stálo vzhledem ke zdražení hudby i autobusu
7 649,-Kč. Hlavní vliv má však nezahrnutí výnosu ze
vstupenek z pořádavých kulturních akcí do příjmové
stránky rozpočtu, neboť v době jeho sestavování nejsou
známé. Pro srovnání, že v loňském roce činila
plánovaná částka na výdaje v kulturní komisi 47 000,-

Kč a přitom nebyly uvažované žádné příjmy. Skutečně
bylo vydáno na 44 konaných akcí 70 556,60 Kč, ale
příjmy činily 37 733,- Kč a na kulturní komisi tak
v loňském roce „padlo“ pouze 32 823,60 Kč, tedy o
14 176,40 Kč méně, než byl původní plán ve
schváleném rozpočtu. V letošním roce byl rozpočet na
kulturní akce navýšen především z obav před výsledky
masopustu. Skutečnost je ale veselejší. V prvním
čtvrtletí jsme měli čisté příjmy z dětského maškarního
bálu 1 554,50 Kč, z masopustu 7 709,50 Kč a výdaje na
zájezd do divadla v Plzni 1 682,- Kč, na jarní posezení
pro ženy 1 463,- Kč, tedy výsledek je plus 6 196,- Kč.
Jsem proto přesvědčená, že i v letošním roce se nám
podaří podstatně snížit sumu peněz, které v konečném
důsledku obec na kulturní komisi vydá.
V.Klepsová

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Zápis do MŠ
Ve čtvrtek 2.3.2006 se v době od 14 do17 hodin
konal ve II. třídě MŠ zápis dětí na školní rok
2006/2007. Zapsáno bylo celkem 10 dětí. Všechny
děti v si doprovodu svých rodičů pozorně a trochu
nesměle prohlíželo prostředí MŠ. Množství hraček
a pomůcek, které dětem nabízely paní učitelky,
dětem rozzářilo očka a s chutí při hře odpovídaly
na zvídavé otázky. Několika dětem se z MŠ domů
ani nechtělo. S lízátkem, omalovánkou a malým
dárkem přece jen neodcházely smutné. Plná polo*

*

vina těchto dětí zahájí docházku do MŠ ještě ve
stávajícím školním roce. Více nám kapacita
mateřské školy nedovoluje. V červnu nás bude již
54! Protože ale pak odejdou naši předškoláci do
ZŠ, doufáme, že nově zapsaných dětí ještě přibude.
Maminky, které si ještě nástup svého dítěte
rozmýšlejí, prosíme, aby se rozhodly co nejdříve,
jelikož kapacitu MŠ – 54 dětí nesmíme překročit.
Věra Kaslová, ved. uč. MŠ
*

*

*

Velikonoční odpoledne ve škole pro rodiče s dětmi
V úterý 11. 4. od 16 hodin začaly do školy proudit
skupinky dvou i vícečetné – děti v doprovodu
maminek, tatínků i babiček. V místnosti ŠD jsme
pro ně k vyzkoušení připravili různé techniky
zdobení vajec: vosková batika s následným
barvením,
zdobení
vajec
vystřihovánkami,
děrované kraslice (vrtačky se nebály ani děti) a
výrobu jarní dekorace: dečky zdobené textilními
barvami, slepice z kartonu, vystřihovánky do oken
a hlavně pletení pomlázek (mám radost, že moje
pozvání neodmítla paní Zdenka Babková, která ze
svých proutků na chodbě předváděla a učila pletení
různých druhů pomlázek. Nakonec všechny
ozdobila pestrými stužkami. Její práci ukončil až
nedostatek proutků. Děkuji za její čas a práci). Na

tuto akci přišlo na padesát účastníků, a to nejen
žáků a rodičů naší školy, ale zájem projevily i
maminky dětí, které k nám do školy nechodí. Tak
máme možnost ukázat jim naši školu při práci,
rodiče našich potencionálních budoucích žáků si o
naší škole udělají svůj vlastní obrázek. Dostali jsme
i materiál na pracovní vyučování, za který velice
děkujeme. Paní Havlíčkové děkujeme za pečené
zajíce.
Ing.
Cvrček
vše
zdokumentoval
fotoaparátem, pro zájemce budou fotografie
k dispozici. I když nás příprava stojí čas a sílu,
velká účast svědčí o zájmu lidí a hlavně smyslu
těchto akcí: setkat se s ostatními v uvolněné
atmosféře, vyzkoušet si něco nového, získat na
školu trochu jiný pohled.
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Akce školy do konce školního roku
Ať chceme nebo ne, konec školního roku už zase klepe na dveře. Zatím jen pro jeho přípravu. Seznámím
vás se stručným přehledem našich plánovaných akcí:
•
2. 6. divadlo v MŠ (ke Dni dětí)
•
18. 4. vycházka do přírody s opékáním vuřtů
•
28. 4. vystoupení na setkání důchodců
•
10. 6. fotbalový turnaj
•
11. 5. hedvábné odpoledne pro maminky
•
23. 6. Den hudby
•
18. 5. poslední plavání
•
24. 6. česko-německá olympiáda
v netradičních disciplínách v Přešticích
•
19. – 21. 5. výlet páťáků
•
27. 6. zahradní slavnost – přespání ve škole
•
25. 5. školní výlet (Kašperk, muzeum
Šumavy, muzeum motorek, procházka)
•
30. 6. závěr školního roku
Mgr. Ivana Kvíderová ředitelka školy

*
*
*
*
*
Předběžný program XIV. HHS
pátek
15.září
17.00 Dolní Lukavice zahajovací koncert –
orchestr konzervatoře
sobota 16.září
10.30 Nebílovy
Kvartet Martinů a P.Šefl
18.00 Spálené Poříčí Duo Knoblochová Cukrová
neděle 17.září
10.30 Příchovice
Odstopus Pragensis
18.00 Přeštice
Lotz trio
pondělí 18.září
19.30 Plzeň
Pavel Černý – varhany u
Františkánů
úterý
19.září
18.00 Starý Plzenec Brněnský mužský kvartet

středa
20.září
18.00 Blovice zámek J. Ogg, W.Hazelzet
čtvrtek 21.září
10.00 Plzeň konzervatoř seminář
18.00 Dobřany
I.Troupová – .Spurný
pátek
22.září
18.00 Chotěšov
Societas Insognitorum
sobota 23.září(
14.00 Řenče)
Tomasini Quartet
18.00 Lužany
Petra Matějová
neděle 24.září
Nebílový závěrečný koncert Collegium Marianum

Letošní XIV. HHS se konají ve znamení výročí dvou skladatelů období klasicismu. Kromě známého a letos
již mnohokrát připomínaného výročí narození W. A. Mozarta (1756 – 1791), je to výročí úmrtí o pět let
mladšího bratra J. Haydna – Michaela (* 14.9.1737 Rohau - + 10.8.1806 Salcburk). Podobně jako bratr byl
v mládí členem chlapeckého sboru dómu Sv. Štěpána ve Vídni. Od r. 1763 až do své smrti byl hudebním
ředitelem kapely salcburského arcibiskupa (v téže době zde působil i W. A. Mozart a jeho otec Leopold).
Napsal 40 symfonií, 12 smyčcových kvartet, opery, mše a mnoho další duchovní hudby.

*

*

*

*

*

Pozvánka: od 1. 5. – 8. 5. 2006 se konají oslavy 780 let města Přeštice (1226 – 2006) s tímto programem:
PONDĚLÍ 1.5.- Mažoretkový den 10 – 12 h – náměstí
ÚTERÝ 2.5. – Akademický den I. – 10 let nové ZŠ
akademie – sál KZ
STŘEDA 3.5. - Akademický den II. – Dny otevř. dveří
v ZUŠ
ČTVRTEK 4.5. – Den volného času – Týden otevř. dveří
v DDM Rebcova ul.

PÁTEK 5.5. - Rodácký den – sál KZ – koncert rodáků
SOBOTA 6.5. – Zábavný den – soutěže, koncerty,
DHP – noční prohlídka, ohňostroj,
NEDĚLE 7.5. – Historický den – jarmark, rytířské
souboje, slavnostní akt na radnici
PONDĚLÍ 8.5. – Sportovní den – turist. pochody,
fotbalový turnaj, divadlo

Podrobnější informace, včetně dalších doprovodných programů jsou na plakátech

Pro zajímavost: Dolní Lukavice je uváděna od r. 1216, kdy se na statku připomíná Shepan de
Lucowiz. Kdo se toho dožije, bude moci za deset let oslavovat již 800 let obce.
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává obecní zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice.
Vychází 1x za dva měsíce v nákladu 150 výtisků. 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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PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE K 31.12. 2005
Kapitola
Daň z příjmu - fyzické osoby
"
" - práv osoby
" z přidané hodnoty
" z nemovitostí
Poplatky - správní
- za znečišťování ovzduší
- ze psů
- za výdaje hřbitovní,
nájmy zaplacené 5 let dopředu
- za odvoz odpadů
- z dobýv. prost. / rekultivace
- za plyn. přípojky
- za odnětí ZPF
- z veř. prostranství
- použ. hraciho přístroje
Nájmy: z pozemků
" z obecních budov
Lesy
Přísp.na žáky
Prodej / nákup pozemků
Sběr a separace odpadů
Dotace globální
" od EU
" a vyd. na provoz a opr. ZŠ a MŠ
" - místní komunik. - opravy
" - komunikace "Ve strouze"
" - vodovod / výstavba + úvěr
- kanalizace / výstavba
DPH - vodovod + kanalizace
Kanalizace a ČOV
Proj. přípojek vodov. a kanalizace
Převod z FRR - kraj
Ostatní příjmy a výdaje
Zaměření.pozemků - "Strouha"
Azyl. byt v Lišicích + prod. - projekty
Veř. zeleň .
Správa OÚ
Převod na soc. fond / čerpání
Zastupitelstvo
Veřejné osvětlení
Kulturní komise
Kultura: knihovny
Oprava střechy KD Snopoušovy
Hasiči
Úroky z účtu / bank. poplatky
Převod Svazku pro plynofikaci
Dopravní obslužnost
Splátka úvěru a půjčky na kanalizaci
Splátka úvěru a půjčky na plynofikaci
FRB - splátky a půjčky
Převod mezi účty
CELKEM

příjmy
plán

výdaje
plnění

plán

plnění

1 280 000,0

1 522 817,00

1 305 000,0

1 263 377,00

1 700 000,0

1 986 873,00

650 000,0

662 225,00

30 000,0

71 010,00

6 000,0

9 000,00

21 000,0

21 060,00

10 000,0

129 402,00

25 000,0

28 011,00

405 000,0

404 878,00

600 000,0

588 202,80

10 000,00

1 520,0

1 520,00

170 000,0

168 000,00

110 000,0

766 100,00

131 400,0

82 208,00

50 000,0

112 141,00

465 000,0

444 010,35

404 000,0

397 138,10

210 000,0

44 923,68

150 000,0

153 965,00

1 300 000,0

370 840,00

125 760,0

125 760,00

608,00
28 333,00
4 065,00

54 058,40

54 058,40

125 485,26
800 000,0

900 000,00

117 500,00

70 000,0

312 749,60

161 000,00

903 750,0

478 755,30

9 646 130,0

7 748 000,00

10 331 000,0

11 414 887,90

9 265 000,0

6 480 000,00

9 000 000,0

12 012 787,69

3 672 890,0

3 461 827,00

3 672 890,0

12 000,0

233 560,00

46 000,0

275 000,0

275 000,0
49 880,00

90 000,0

26 500,0

6 874,00
20 000,0

20 000,00

50 000,0

50 000,00

26 000,0

62 738,00

204 678,01

2 138 960,0

1 921 013,45

26 500,00

26 500,0

26 500,00

720 000,0

650 643,00

120 000,0

105 210,00

47 000,0

70 556,60

4 500,0

10 000,00

21 000,0

35 876,80

28 200,0

23 328,90

37 733,00

71 353,00
8 000,0

25 400,0

34 997,18

111 382,00

63 360,0

63 360,00

102 000,0

111 048,00

400 000,0

376 402,00

894 000,0

1 700 966,00

25 400,0

5 054 734,90

30 990 080,0

32 131 775,78

25 392,00
5 002 842,90

30 966 080,0

36 673 371,44
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Společenská kronika
Významná životní výročí oslaví v následujících měsících tito občané

K v ě t e n
Bělohlávková Anna
Flachs Milouš
Kasl Josef
Mašek Pavel
Medková Anna
Pytlíková Marie

Dolní Lukavice 130
Dolní Lukavice 102
Dolní Lukavice 176
Dolní Lukavice 202
Dolní Lukavice 110
Dolní Lukavice 50

82 let
50 let
82 let
50 let
88 let
84 let

Tančouz František Dolní Lukavice 178 60 let
Polívka Stanislav Lišice 34
60 let
Křížek Ladislav
Krasavce 26
84 let

Č e r v e n
Fenclová Ivana
Janda Václav

Dolní Lukavice 11
Dolní Lukavice 90

50 let
81 let

Zaměstnání
Firma ILV s.r.o. v Příchovicích hledá pracovníky s praxí pro rozšíření své elektronické výroby. Práce je vhodná pro
ženy, které mají praxi s výrobou elektroniky zejména s osazováním desek plošných spojů. Pro muže nabízíme
možnost zaučení a práce na technologickém zařízení. Požadujeme aktivní postoj k práci a spolehlivost. V současné
době se jedná o práce v jednosměnném provozu. Nabízíme práci v nadstandardním pracovním prostředí v závodě v
Příchovicích. Kromě nadprůměrné měsíční mzdy nabízíme možnost výplaty 13. a 14. platu. Dále zaměstnavatel
zajišťuje závodní stravování a podporuje prodej občerstvení přímo ve firmě. Pro přespolní zájemce jsou přichystány
příspěvky na dopravu. V současné době zavádí společnost systém věrnostních příplatků pro své stálé zaměstnance.
Přijďte se sami přesvědčit a nabídnout své zkušenosti ve prospěch prosperující firmy.
Informace: tel. č. 377 819 711

Narcisy jsou jedněmi z prvních poslů blížícího se konce zimy. Oblíbené dlouholeté květiny, které svou jasně
žlutou barvou rozzáří nejednu zahradu. Název pro tuto květinu vznikl v
řecké mytologii. Narcis byl mladý pohledný muž, který pohrdl láskou
nymfy Echó a bohyně lásky Afrodité ho za to potrestala. Narcis se
zamiloval sám do sebe, respektive odraz své tváře, kterou si tak dlouho
prohlížel ve vodní hladině, až se proměnil v květinu. Křížením narcisů,
které pocházejí z oblasti Středomoří, vzniklo zejména díky nizozemským a
britským zahradníkům více než deset tisíc odrůd. Toto nepřeberné
množství se však dá rozdělit do dvanácti základních kategorií, které nesou
názvy jako Trubkovité, Plnokvěté či Velkokorunné a Malokorunné narcisy
podle typu květu, okvětních lístků a dalších poznávacích znaků. Narcis je
celý jedovatý a proto nemůže být ve váze spolu s dalšími květinam i. Jsou
popsány i otravy dobytka, který se pásl v místech, kde roste volně
v přírodě. V Čechách je narcis znám již v době Rudolfa II.
*
*
*
*
*
Bobři se objevili nedávno se na Úhlavě poblíž obce. Protože je poměrně neznámý, uvádím o něm několik
informací.
Bobři žili ve svých hradech celkem nerušeně až do doby, kdy se o ně začal zajímat člověk. Toho lákala jak kvalitní
bobří kožešina, tak castoreum - silně aromatické žlázy od kořene ocasu, které našly uplatnění v lékařství a kosmetice.
Bobří maso bylo navíc řazeno k masu rybímu, tj. postnímu, a bylo prodáváno do klášterů. Od 12. století proto začalo
bobrů ubývat a v polovině 18. století z volné přírody zcela vymizeli.
Přežívali ještě nějakou dobu v umělých chovech, byli dokonce opět
vysazeni na Třeboňsko, roku 1830 pronikli až do Prahy a žili na
vltavských ostrovech, ale brzy byli opět vyhubeni. Od 80. let 19.
století u nás téměř sto let nežil jediný bobr. První navrátilec se u nás
objevil až koncem šedesátých let 20. století. Byl to sice jen osamělý
poutník, ale začalo se blýskat na lepší časy. Bobr patří mezi
býložravce. Živí se jak bylinami, tak lýkem a větvičkami různých
stromů, jež si na zimu opatřuje do zásoby. Nejvíce mu chutnají topol
a vrba, ale nevyhýbá se ani jiným druhům. Mláďatům, která byla v
umělém chovu v Polsku krmena větvičkami jabloně, zachutnalo její
dřevo tak, že se po vypuštění do přírody chodila krmit do ovocných
sadů a zahrad. Bobr nepohrdne ani řepou nebo kukuřicí, které chodí
krást na blízká pole. Dokáže porazit jakýkoli strom včetně jehličnanů, nerozhoduje ani síla kmene. Je pro něj
samozřejmě pohodlnější kácet tenké, mladé stromky, nezastaví se však ani před velikánem majícím metr v průměru. Z
padlého stromu okusuje tenké větvičky, ke kterým by se jinak nedostal. V našich představách je bobr neodmyslitelně
spjat se stavbou hrází a obytných hradů. Není to však pravidlem. Tyto staví jen tam, kde je nestabilní hladina vody a
nejsou podmínky pro vybudování nory s bezpečným vchodem pod hladinou. Bobr je celoročně chráněn. Nechte ho
tedy u nás v klidu, nechoďte zbytečně do lokality kde se vyskytuje a už vůbec ne se psy.
JN

