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Vážení spoluobčané,
po téměř půlroční práci nové zastupitelstvo
rychle proniklo do problematiky obce,
stanovilo směry činnosti a s blížícím se jarem
začínají být vidět konkrétní výsledky.
Obec vypsala několik výběrových řízení a již
se realizují jejich záměry. Byly zakoupeny
nové vývěsní skříňky pro úřední desky OÚ do
všech obcí a na hřbitov. Chceme tak zlepšit
Vaši informovanost. Jedna z prvních informací
se bude týkat studní.
Byla zahájena rekonstrukce sálu KD ve
Snopoušovech, který jsme převzali v r. 2002 ve
značně zdevastovaném, zcela nepoužitelném
stavu. Po loňské výměně krytiny střechy bude
nyní provedena GO topení, el. instalace,
omítek, montáž nových podhledů a zateplení
stropu. Nezbytné údržby se dočká i exteriér
budovy. I když jsme podali žádost kraj. úřadu o
dotaci, výsledek je nejistý, neboť žádaná
dotace 500.000 Kč nám nebyla poskytnuta.
Byli jsme ale zařazeni mezi náhradníky. To
znamená, že šanci na peníze ještě máme,
jestliže některé obce nedokáží v termínu
přidělené dotace využít.
Zintenzivnili jsme činnost na úseku životního
prostředí, podali jsme 3 žádosti o dotace na
ekologické projekty. Plánujeme letos osázet
bývalý pískový lom u Snopoušov a budou-li
prostředky z dotací, pokračovat ve zdravotních
a bezpečnostních řezech veřejné zeleně a její
obnově.

Bylo
započato
s úpravou
účelových
komunikací – polních cest, struh, propustků a
nezbytnými opravami kanalizačních vpustí.
Dobře pracuje tradičně i kulturní komise a těší
nás Váš zájem o pořádané akce (zájezdy na
hudební a divad. představení, dětský maškarní
ples, masopustní průvod a maškarní bál).
Webové stránky obce jsou pravidelně
aktualizovány,
mají
novou
strukturu.
Vzhledem
k opakovanému
poškozování
dětského hřiště a výtržnostem v jeho okolí
chystáme monitorovat tento prostor s přenosem
na webové stránky obce. Rodiče budou mít
zároveň možnost kontrolovat své děti při cestě
do školy nebo zpět a jejich hry na hřišti před
školou.
Investiční prioritou z hlediska potřebnosti i
finančního rozsahu zůstává rekonstrukce
mateřské školy. Již je zpracována studie
minimalizace energetických nákladů (faktura
za el. energii za poslední rok činila 360 000 Kč
a to spotřeba poslední 3 roky postupně klesá).
Na studii naváže zpracování projektu pro
podání žádosti o dotaci (v řádu milionů) a
mnoho dalších úkonů a jednání. I za tímto
účelem bylo vypsáno výběrové řízení pro
poskytování dotačního poradenství. Nyní se
připravuje k podpisu smlouva, aby na tento
projekt případně mohlo bez problémů navázat
další zastupitelstvo, pokud by celá akce nebyla
dokončena v tomto volebním období.
Vítězslav Opálko
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Výstavba kanalizačních a vodovodních přípojek a jejich kolaudace
*

je prioritou pro letošní rok, neboť s koncem r.
2007 končí i platnost stavebního povolení.
Zároveň končí i lhůta, po kterou nebude
majitelem sítí (obcí) vybírán dle zákona o
místních poplatcích poplatek za připojení na
vodovodní a kanalizační řad. Nezaměňujte

prosím s poplatkem za vodné a stočné, které
uživatelé přípojek platí provozovateli sítí
–1. jihočeské vodárenské společnosti a.s.
(1.JVS). Dovolte nyní o této problematice
podrobněji, snad i srozumitelně.Po dokončení
výstavby nové kanalizace jsou teď v DL

schváleny dva kanalizační řády, jeden pro
dešťovou kanalizaci a druhý pro splaškovou.
Přísné limity v nich uvedené platí pro všechny
majitele nemovitostí v obci. Pokud se budou
držet doporučení uvedených v tomto článku a
zákona o vodovodech a kanalizacích, nemusí
mít obavy z jejich nedodržení a případných
sankcí.

kanalizace dvě: „stará“ – dešťová, nyní
určena pouze pro vypouštění srážkových vod.
Odtéká z obce kolem Prachů a bez čištění
vtéká do řeky.
Dále „nová“- splašková,
vedená v nově vybudovaném potrubí do ČOV
u hřbitova a potom také do řeky, ale již
vyčištěná. Ta je zase určena pouze pro
splaškové vody. Rovněž jsou pro naši obec
příslušnými
vodohospodářskými
orgány

Z několika důvodů chceme být v této problematice občanům nápomocni, pokud nám budou síly a
znalosti stačit
víme o finanční a technické
hrozí jejich vrácení (podobně jako u
náročnosti přípojek
plynofikace)
obec jako příjemce st. dotace nebude
s koncem r. 2007 končí obci i
bez
nátoku
odpadních
vod
povolení k vypouštění odpadních vod
z domácností na čističku (ČOV)
volnou kanalizační výustí (dále VKV)
schopna doložit účelnost využití
do řeky
miliónů Kč státních prostředků a
Povolení k vypouštění odpadních vod do řeky bez předchozího čištění bylo obci mimořádně a
naposledy prodlouženo v r. 2005 po složitých jednáních, za velmi přísných podmínek, např.:
pro povolené znečištění vypouštěných
1 x ročně musí být o tomto zpracován
vod jsou stanoveny velmi přísné
složitý výkaz, který se kromě Povodí
limity
Vltavy a České inspekce životního
minimálně 4 x ročně musí být z této
prostředí (Čižp) zasílá dalším 4
výusti
odebírány
akreditovanou
institucím
laboratoří vzorky
jestliže jsou stanovené limity
výsledky rozborů vzorků s hlášením o
překročeny nebo nejsou rozbory
provozování VKV musí být ve
vzorků včas zasílány, uděluje se
stanovených termínech předávány
provozovateli (obci) velmi vysoká
odboru životního prostředí MÚ
pokuta.
v Přešticích
Pokud by měl někdo pocit, že přeháním, může se informovat na OÚ v Merklíně, který se teď do
těchto problémů dostal, případně na Čižp.
Protože vybudováním splaškové kanalizace s vypouští splaškové vody do dešťové kanalizace
připojením na ČOV končí důvod vypouštět v rozporu s kanalizačním řádem a vůči
nevyčištěné splaškové vody přímo do řeky, majitelům nebo nájemcům těchto nemovitostí
skončí i povolení k jejich vypouštění. Tím obci budou ve správním řízení uplatňovány vysoké
sice odpadnou výše uvedené povinnosti (odběr finanční sankce. Upozorňuji, že loňskou
vzorků), ale tyto si namátkově a bez našeho novelizací zákona o vodovodech a kanalizacích
vědomí bude dál odebírat Povodí Vltavy nebo byly zrušeny rozdíly v sankcích mezi
Čiž. Zjistí-li po jejich rozboru vypouštění právnickými a fyzickými osobami, jsou teď
nečištěných vod, bude udělovat vysoké sankce. stejné a velmi vysoké.
Protože zastupitelstvo v tomto směru udělalo Napojení nemovitostí na novou splaškovou
maximum, nechce dopustit hrazení případných kanalizaci lze realizovat jen tam, kde je to
technicky možné (kanalizace není u všech
pokut z rozpočtu obce. Kamerovými
zkouškami bude zjišťováno, které objekty domů, např. za řekou).
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Kdo vám vybuduje přípojku?

Bohužel musím konstatovat, že po výběrovém
řízení námi doporučená firma Investtel i přes
veškerou naší snahu, mnoha telefonátech i
osobních
jednáních s ředitelem nesplnila
přislíbený termín realizace všech přípojek
v loňském roce. Proto zastupitelstvo nadále
nelpí na spolupráci s touto firmou a doporučuje
Vám obrátit se i na jiné stavební firmy.
V minulém Hlasateli např. inzeroval své služby
pan Škopek z Příchovic, tel. 774 207 364 .

S nedostatkem stavebních kapacit pro menší
zakázky jsme se setkali také při hledání firmy
na provádění zemních prací pro obec v závěru
loňského roku. Teto problém se ještě zvýšil
mírnou zimou, proto nečekejte s výstavbou
přípojek na pozdější dobu, kdy se naplno
rozběhne stavební výroba. Tam, kde bude
zapotřebí kopat v silnicích, je nutno objednat si
práce již nyní, neboť vyřízení povolení vstupu
do komunikací trvá až dva měsíce.

Při výběru firmy buďte ostražití, prostudujte si stavební povolení, které jste dostali a vyžadujte
splnění všech podmínek v něm uvedených. Je na tom závislá kolaudace přípojek. Upozorňuji
hlavně na:
rozdělení vypouštění splaškových a
ale přímo do kanalizace)
dešťových vod zvlášť (dvoje potrubí)
dostatečné hutnění výkopů, případné
umístění revizní a čistící šachty
opravy propadání vozovek hradí
povinnost zrušení septiků (splaškové
investor, tedy vy sami
vody nesmí být vypouštěny přes septik,
Před zaplacením přípojky požadujte zejména předání:
protokolu o těsnostní zkoušce u kanaliInvesttelem je provedeno na společném
zace
výkrese, uloženém na st. odboru MÚ
protokolu o tlakové zkoušce vodovodu
v Přešticích, u 1. JVS a na našem OÚ,
předávací protokol
nebude tedy předáváno jednotlivcům).
geometrické
zaměření (u všech
protokol o hutnící zkoušce výkopů
přípojek,
dosud
realizovaných
v komunikaci
_________________________________
Kolaudace
Žádosti o kolaudaci přípojek již předvyplněné Při této činnosti Vám přeji mnoho trpělivosti,
jsou pro Vás k dispozici na nástěnce v chodbě pevné nervy a dobrý výběr firmy. Budiž nám
OÚ vedle vchodu na poštu. Vyplněné a bez útěchou, že se zbavíme nepohodlného vyvážení
dalších příloh (ty si připravte
doma ke septiků, získáme do svých domácnostní pitnou
kolaudaci) je odevzdejte do schránky na OÚ, vodu, jejíž kvalita není závislá na měnící se
hromadně je odevzdám na stavební odbor MÚ hladině spodní vody při povodních a je
v Přešticích, je to s nimi tak odmluveno. Ten dodávána i při výpadku elektřiny. Kromě toho
Vás písemně o termínu kolaudace a potřebných něco uděláme už i pro další generaci a rovněž
pro ochranu přírody.
dokladech vyrozumí.
Vítězslav Opálko
*

*

*

*

*

Informace k povolení k odběrům a vypouštění vody - zákon č. 20/2004 Sb.
V poslední době jsou v médiích často poskytovány informace k zániku platnosti povolení
nakládání s vodami a jeho nutné obnově. Je na místě některé informace zpřesnit a uvést
základní fakta k zániku platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a
zejména uvést, kdy povolení k nakládání s vodami nezaniká. Proto uvádíme odpovědi na
nejčastěji uváděné dotazy
3

1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy
kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený,
nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr
podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti
pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení
zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba
žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde,
např. v místě rekreační chaty či chalupy.
2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce
1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného
povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního
úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je
nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na
těchto stránkách.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce
1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou.
Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou
vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro
zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel
(uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o
zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či
chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost
povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.
4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto
zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno
zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné
povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení
(např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu
(vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.
5. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody
zpoplatněno ?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení k o
vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá
správnímu poplatku.
6. Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného
příslušným vodoprávním úřadem ? Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako
povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje. Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo
v okolí , strhne zdroj vody tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na
jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve studni přišli.
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7. Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě studnu, kterou
vůbec nevyužívám a používám vodu z městského vodovodu?
Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně
odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam
nenahlašujete Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí
osobou jako „zboží“ z vodovodu (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost
povolení zajišťuje sama, apod.).
8. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ?
Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je
studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních
prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou
získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.
9. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno o stáří
studny?
Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních orgánů
vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud,
budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody pro individuální
zásobování domácností pitnou vodou pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno
postavená studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní
břemeno v případě event. kontroly leží na správním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout za
protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat naplnění skutkové podstaty deliktu.
Výše uvedené informace jsou zpracovány podle Výkladu Mze ČR č 70, 73 a 74 k uvedené
problematice a týkají se fyzických osob nepodnikajících. Pro osoby podnikající jsou informace
uvedené na http:// www zanikpovoleni.cz. Další informace může každý získat na bezplatném t.č.
800 101 197 a v Přešticích na t.č. 377 333 520 a 337 332 521.
Josef Netrval

Vážení spoluobčané
V letošním roce bude SDH. Dolní Lukavice slavit 120. výročí založení sboru. Oslavy se
uskuteční 9. června 2007. Dolnolukavicka sbor byl založen v roce 1887. Od roku 1889 byl
součástí 58. župy přeštické. V současné době je členem 6. okrsku S.H. Č.M.S., se sídlem
v Dolní Lukavici.
Více se o historii dozvíte v připravované brožuře. Oslavy začnou v 10,oo h výstavou
historických předmětů v zasedací místnosti obce. Dále bude otevřena pro volnou prohlídku
hasičská zbrojnice. V 16,oo h bude zahájena slavnostní schůze v hostinci „U BÍLÉ RŮŽE“.
Po skončení schůze bude uspořádána taneční zábava. Výbor SDH v Dolní Lukavici zve tímto
na oslavy všechny občany.
SDH D. Lukavice děkuje předem všem občanům za finanční dary na podporu činnosti
v jakékoliv výši. Zájemcům bude na požádání vydáno potvrzení pro odpis z daně. Informace
na č.t. 724275597.
Starosta SDH D. Lukavice V. Jindra
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KULTURNÍ KOMISE
Přehled o dosud provedených akcích
18. ledna. První kulturní akcí
v letošním roce byl autobusový
zájezd na estrádní vystoupení
Točte se pardálové do Přeštic,
kterého se zúčastnilo 42 občanů.
Dětský
maškarní
karneval
V neděli 4. února opět proudily
zástupy pohádkových postaviček,
zvířátek a mnoho dalších krásně
ustrojených masek do sálu
v hostinci „U Bílé růže“.
Karneval byl zahájen slavnostní promenádou masek. Pro děti
byly připraveny různé hry a soutěže, drobné dárky v tombole,
sladká odměna. K tanci hrála oblíbená skupina Asfalt.
Zúčastnilo se téměř 70 masek v doprovodu rodičů a prarodičů.

Masopust
Po loňské úspěšně obnovené
tradici i letos kulturní
komise obce, ve spolupráci
se zájmovými spolky i
jednotlivci, uspořádala 10.
února masopustní průvod
obcemi Dolní Lukavice,
Lišice,
Snopoušovy
a
Krasavce.
Slavnostní
zahájení
proběhlo před hostincem „U
Bílé růže“, kde starosta obce
udělil maškarám právo průchodu všemi obcemi Dolnolukavicka.
Průvodu se zúčastnilo téměř 50 masek.
Od 19:00 se konal v hostinci „U
Bílé růže“ maškarní bál. Na
všechny čekala bohatá tombola,
skvělá skupina Hájenka a půlnoční
pohřeb Bakchuse.

23. února se uskutečnil zájezd do Divadla J.K. Tyla v Plzni na
muzikál „Zpívání v dešti“. Podle ohlasů se divadelní představení
velmi líbilo.Další zájezd do divadla plánuje kulturní komise na
měsíc listopad.
Bc. Jindřiška Kaslová
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Kulturní komise obce srdečně zve na tyto kulturní akce:
31. března - Předvelikonoční řemeslný jarmark
Sál klubovny v D. Lukavici 10:00 – 15:00 h
20. dubna - Setkání důchodců
Hostinec „U Bílé růže“ od 19:00h, hraje
Asfalt
30. dubna - Slet čarodějnic a čarodějů
Hřiště u KD ve Snopoušovech od
16:30hod.
Pořadatel: SDH Snopoušovy
19. května - Pochod „Za krásami lukavicka“
květen:
Autobusový zájezd na zámek Blatná a Lnáře
datum bude upřesněn
*

*

*

*

*

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Veselý masopust
Vyvrcholením projektu „VESELÝ MASOPUST“ v mateřské škole

Dolní Lukavice byl maškarní bál, který se konal 15.2.2007. Děti
si svými výrobky vyzdobily MŠ, p. kuchařky napekly koláčky,
maminky
připravily dětem
kostýmy a vše
mohlo začít. A že
bylo
na
co
koukat!
Jedna
maska lepší než
druhá.
Veselý
průvod i taneční
skotačení přišli
podpořit rodiče,
prarodiče i sourozenci
našich
dětí. Všichni se vesele bavili a při tanečku
„Vdávalo se motovidlo“ s využitím nastrojeného
koštěte, se už hlasitému smíchu nikdo neubránil.
Paní učitelky si pro děti připravily v oddechových
chvilkách zábavné soutěžení a též řadu odměn. Za
pomoci rodičů zde byla vyhodnocena i výtvarná soutěž „Veselý obrázek“, která byla v rámci
projektu vyhlášena. Jaké bylo ale překvapení všech přítomných, když na „taneční parket“
přitančila „orientální tanečnice“. Nádherná hudba přilákala odvážnější holčičky, které si hned
mohly vyzkoušet zajímavé taneční kreace. Ale ani chlapci se nedali zahanbit….Po tanečních
výkonech si děti pochutnaly na koláčcích a rychle spěchaly zpět. Nádherná atmosféra, radostné
úsměvy dětí i dospělých, nás neustále ujišťovaly, že se akce vydařila. Jen velmi pomalu jsme se
rozcházeli do svých tříd a připravovali se na oběd.
Všichni budeme mít na co vzpomínat!
Věra Kaslová, vedoucí učitelka MŠ D. Lukavice
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Poděkování
Za mateřskou školu bych ráda vyjádřila poděkování slečně Heleně HODANOVÉ, která svým tanečním
vystoupením obohatila a zpestřila maškarní bál, který se konal
15.2. v MŠ. Velmi oceňuji vlastní iniciativu, připravenost na
zapojení dětí, které si exotické tancování opravdu užily.
Výkony břišní tanečnice ocenili nejen děti, ale i dospělí, kteří
byli na akci přítomni. Slečna Hodanová děti potěšila za jejich
snažení malými dárečky, které si sama přichystala.
Můj dík patří též panu Michalu Böhmovi, ekonomovi obecního
úřadu, který mi velmi ochotně a hlavně rychle poskytl
fotografii z této akce a já jsem měla možnost velmi rychle
zareagovat a zaslat svůj příspěvek do Plzeňského deníku. Vše
se podařilo a článek i s fotografií vyšel již v sobotním vydání
17.2. 2007. Cítím potřebu zde ještě uvést, že omylem došlo
v tisku k chybnému uvedení autora fotografie, kterým byl již
jmenovaný pan Böhm.
Jak se říká, do třetice všeho dobrého…velmi chválím aktivitu
kuchařek ŠJ, které nám na tuto akci napekly pravé domácí
koláčky, maminkám, že dětem nachystaly krásné masky a
všem, kteří přišly děti na jejich velkou událost podpořit a
přispěli k vytvoření radostné atmosféry.
Věra Kaslová

V MŠ připravujeme…
Ve středu 4.4.2007 se v mateřské škole uskuteční „Velikonoční tvořivé odpoledne“. Pozveme mezi nás
maminky i babičky, které budou mít možnost si zde s dětmi v čase předvelikonočním vyrobit různé
druhy výtvarných dekorací. Budou k vidění velikonoční výrobky z keramiky, profesionálně zdobené
kraslice, paličkované výrobky a další dílka vytvářená různými technikami. V případě zájmu, bude
zabezpečena i možnost drobného nákupu presentovaných výrobků.
Ve středu 11.4. 2007 se bude v MŠ konat „Jarní zastavení“. Děti si chystají za vedení svých učitelek
kulturní vystoupení a jako odměna pro všechny přítomné bude shlédnutí „Jarní pohádky“ v podání
maňáskového divadla PAMPELIŠKA. Srdečně zveme i přátele MŠ z řad našich spoluobčanů.
Věra Kaslová

V ZŠ plánujeme následující akce
Jarní sběrové dny – 26.,27. a 28. března 2007
Tříděný papír a pet víčka můžete v těchto dnech shromažďovat na školním dvoře.
(Z peněz za podzimní sběr se koupila do školy kytara, která je využívána nejen v hodinách hudební
výchovy, ale i při veřejných vystoupeních a společných akcích. Děkujeme všem.)

Velikonoční odpoledne ve škole – 29. března 2007 od 16,00 hodin
Odpoledne pro děti a rodiče spojené s výrobou velikonočních dekorací.

Společný výlet pro děti a rodiče aneb Čas strávený s našimi dětmi není čas
ztracený – 21. dubna 2007
Pěší výlet do Ticholovce a za sv.Vojtěchem spojený s opékáním vuřtů.

„Maminkovské“ odpoledne – 15. května 2007 od 16,00 hodin
Tradiční aktivně odpočinkové odpoledne pro maminky. Přijďte si s námi vyrobit něco pro potěšení.

Výlet na Šumavu – květen 2007
Turistický výlet vlakem pro páťáky i jejich rodiče za krásami Šumavy. Mgr. R. Šperlová
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KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK – krajské kolo
V úterý 20. února se konalo v Plzni krajské kolo celostátní pěvecké soutěže Karlovarský
skřivánek. Naše škola vyslala do soutěže tři žáky – Adélku Milotovou, Daníka Srpa a
Karolínku Hrdonkovou. I přes velkou konkurenci se Adélce podařilo vybojovat 5.
místo a postoupit (jako náhradník) do celostátního kola. Daník obsadil 23. místo a
Karolínka se dělila o 30. místo. Gratulujeme!

Velké díky patří nejen zpěvákům, ale i paní učitelce Mgr. Květoňové, která
děti na soutěž připravila a postarala se o hudební doprovod. Dále bych ráda
poděkovala paní Srpové, která zajistila odvoz dětí a při soutěži byla velikou
oporou. Všem zpěvákům ještě jednou blahopřejeme a držíme palce při
dalších soutěžích.
Mgr. Lucie Cvrčková
*

*

*

*

*

Společenská kronika
Jubilea březen - duben 2007
V měsíci březnu oslaví významná životní výročí tito občané
Bělohlávek Pravomil
Havránková Ludmila
Mader Jan
Skuhravá Karla
Šilhánková Marie
Turečková Milada

Dolní Lukavice 130
Dolní Lukavice 34
Dolní Lukavice 132
Dolní Lukavice 70
Dolní Lukavice 93
Lišice 12

84 let
83 let
75 let
60 let
84 let
81 let

V dubnu je oslaví tito občané
Herejková Marie
Dolní Lukavice 76
Kašparová Barbora
Dolní Lukavice 84
Opálko Vítězslav
Dolní Lukavice 4
Pechar Jiří
Dolní Lukavice 149
Radová Marie
Dolní Lukavice 92
Strnadová Marie
Dolní Lukavice 159
Černá Květoslava
Lišice 29
Michal Jaroslav
Lišice 49

85 let
95 let
81 let
60 let
85 let
82 let
84 let
60 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
Pták roku
Od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická akci Pták roku. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a
praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Výbor ČSO každoročně vybírá jeden ptačí
druh, pro letošní rok se jím stal Slavík obecný.
Slavík je symbolem krásného zpěvu a námětem pro umělce nejrůznějších žánrů – od spisovatelů,
básníků, dramatiků až po výtvarníky a hudební skladatele. Přitom jeho zpěv široká veřejnost prakticky
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nezná, nemluvě o jeho podobě. Díky skrytému způsobu života a nenápadným barvám uniká pozornosti
i tam, kde žije v těsné blízkosti lidí – v parcích, velkých zahradách i chatových koloniích. A právě tam
mu díky redukci jeho biotopu - keřového patra - hrozí největší nebezpečí.
Slavík je druhem, kterému se u nás relativně dobře daří, jak dokládají čísla o jeho populačním trendu i
skutečnost, že slavíci obsazují i výše položené oblasti, ve kterých se dříve nevyskytovali. Na straně
druhé je ohrožován ztrátou vhodného hnízdního prostředí,
zejména v intravilánech a jejich bezprostřed-ní blízkosti
nebo na březích toků v důsledku protipovodňových
opatření..
Slavík obecný je nenápadně rezavohnědě zbarvený,
velikosti štíhlejšího vrabce domácího. Hnízdění Vyskytuje se v řídkých listnatých lesích nížin a v porostech
křovin podél řek; spíše jej však můžeme slyšet než vidět.
Hnízdo bývá postaveno obvykle na zemi v hustém křoví.
Samička snáší 4-5 vajíček olivové barvy. Zahřívá je pouze
samička, sameček se podílí až na péči o mláďata.Potrava je
téměř výhradně živočišná, pouze na podzim se živí
bobulemi.Můžeme ho slyšet od půli dubna až do července
v níže položených místech, především v teplejších
křovinatých lesích nebo i v parcích. Má neobyčejně bohatý
hlasový fond. Při svém zpěvu střídá flétnové tóny, vydává silný tlukot, hvízdá i klokotá.
Slavík se dříve řadil do čeledi drozdovitých, nicméně od roku 1993 je řazen mezi lejskovité.
Rozšíření - Evropa včetně severní Afriky a Přední Asie, Asie včetně Japonska a severní Číny, Etiopská oblast (Afrika od Sahary k jihu).Slavík obecný patří mezi tažné ptáky; přílet vrcholí na přelomu
dubna a května, odlet probíhá v srpnu, přezimuje v v afrických savanách jižně od Sahary až po hranici
deštných pralesů.
J. Netrval

*
*
*
*
*
V březnu si můžeme připomenout i výročí osobnosti někdy neprávem opomíjených,
vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha
dalším oblastem
KAŠPAR Jan (* 20. 5. 1883 Pardubice, + 2. 3. 1927 Pardubice) - první český letec (1911)
VÍTOVÁ Hana (* 24. 1. 1914 Praha, + 3. 3. 1987 Praha) – čs. herečka a zpěvačka (Noční
motýl)
ZEMAN Bořivoj (* 6. 3. 1912 Praha, + 23. 12. 1991 tamtéž) – čs. filmový režisér a scenárista
(Pyšná princezna, Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna, Dovolená s Andělem)
Sv. ANEŽKA (* mezi 1205/11, + 6. 3. 1282 Praha) - česká světice, princezna a abatyše z rodu
Přemyslovců
MIŠÍK Vladimír (* 8. 3. 1947 Praha) – český hudebník. V r. 1968 s Radimem Hladíkem
skupina Blue Effect. 1970-72 zpěvákem skupiny Flamengo V r. 1974 sestavil soubor Etc
CUPÁK Eduard (* 10. 3. 1932 Brno, + 23. 6. 1996 Praha) - český herec (F. L. Věk, Taková
normální rodinka)
MORÁVEK Václav (* 8. 8. 1904 Kolín, + 11. 3. 1942 Praha) - československý důstojník,
představitel protinacistického odboje (Balabán, Mašín, Morávek)
PREISS Viktor (* 13. 3. 1947 Praha) - český herec (Tajemství ocelového města)
PATOČKA Jan (* 1. 6. 1907 Turnov, + 13. 3. 1977 Praha) - český filosof, historik, disident
VACEK Karel (* 21. 3. 1902 Liberec, + 18. 8. 1982 Praha) - český hudebník (Cikánka, Čtyři
pár ybílejch koní)
POLÁČEK Karel (* 22. 3. 1892 Rychnov nad Kněžnou + 21. 1. 1945 Gleiwitz) - český prozaik
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a novinář (Muži v offsidu, Hostinec u kamenného stolu, Bylo nás pět)
ČAPEK Josef (* 23. 3. 1887 Hronov, + .1945Bergen-Belsen) - český malíř, scénograf,
spisovatel a výtvarný kritik
BARTOŠKA Jiří (* 24. 3. 1947 Pardubice) - český herec (Sanitka, president FF Karlovy Vary)
DOČOLOMANSKÝ Michal (* 25. 3. 1942 Niedzica, Polsko) - slovenský herec (Adéla ještě
nevečeřela, Inženýrská odysea)
BEŇAČKOVÁ-ČÁPOVÁ Gabriela (* 25. 3. 1947 Bratislava) – slov. pěvkyně-sopranistka
HEYROVSKÝ Jaroslav (* 20. 12. 1890 Praha, + 27. 3. 1967 Praha) - český chemik, první
český nositel Nobelovy ceny za objev polarografie a polarografu
KOMENSKÝ Jan Amos (* 28. 3. 1592 Nivnice, + 15. 11. 1670 Amsterdam) - biskup jednoty
bratrské, pedagog, vědec a spisovatel
VEJVODA Jaromír (* 28. 3. 1902 Zbraslav u Prahy, + 13. 11. 1988 tamtéž) - český skladatel a
kapelník dechových hudeb (Škoda lásky, Kdyby ty muziky nebyly)
FRIČ Martin (Mac) (* 29. 3. 1902 Praha, + 26. 8. 1968 tamtéž) - filmový režisér, scenárista,
herec a pedagog (Císařův pekař a Pekařův císař, Princezna se zlatou hvězdou na čele)
J. Netrval
*

*

*

*

*

Na sv. Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, šelma sedlák, který neoře – je jedno

z nejznámějších přísloví počátku jara.
Má ale několik obměn: „Na sv,Řehoře den s nocí v jedné míře“ –
tato pranostika je původní, další varianty jsou: „Na sv, Řehoře plove
led do moře a čáp letí od moře“, „Na sv. Řehoře líný sedlák, který
neoře“. I když letošní počasí této pranostice odpovídá, těžko se dá
říci, že na sv. Řehoře (12.3) je den a noc v jedné míře.
Vysvětlení se nabízí takové že tato pranostika pochází z doby před
r.1584, kdy jiný Řehoř, papež
Řehoř XIII., zavedl tak zvaný
gregoriánský kalendář, místo
dosud používaného kalendáře
juliánského, který se opožďoval proti hvězdnému kalendáři.
Změna byla provedena tak, že po 6. lednu se psalo ihned 17.
ledna. Tím nastalo posunutí, které by odpovídalo tvrzení o
dni a noci v jedné míře. I další části pranostik tomuto
výkladu odpoví-dají. V poslední třetině března jsou většinou
řeky bez ledu, ne nadarmo má sv. Josef podle jiné pranostiky
svou pilu, i polní práce jsou v teplejších
částech státu na postupu. Čápi přilétají
nejčastěji na rozhraní března a dubna,
ale je možné že v 16. století létali dříve.
Řehoř Nysský se narodil okolo roku
335 v Caesareji v Kappadocii. V mládí
byl učitelem rétoriky. V roce 371
získal biskupský stolec v Nysse. Po
celý svůj dlouhý život byl všemi
uctíván, zemřel okolo roku 435. Svátek
sv. Řehoře měl pro naše předky velký
význam. Vracelo se jaro a polní práce musel zahájit i ten nejlínější sedlák.
J. Netrval
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Vážení sportovní přátelé ,
Zima je pomalu za námi a za pár týdnů vypuknou opět fotbalové boje. V Dolní Lukavici
máme mužstvo minižáků a mužů. Minižáci se scházeli pravidelně od ledna, kdy trénovali v hale
v Přešticích jednou týdně. Zúčastnili jsme se také dobře obsazeného turnaje v Nezvěsticích, kde
se naši mladí umístili ve své kategorii na třetím místě. Vzhledem k příznivému počasí již
probíhají tréninky venku na našem hřišti. V kategorii mužů trénujeme také od ledna, jako tradičně
na házenkářském hřišti v Přešticích. V současné době již na hřišti v Dolní Lukavici dvakrát týdně.
V kádru nedošlo k žádným zásadním změnám, na hostování se podařilo sehnat dva mladé
perspektivní hráče. Před začátkem mistrovských utkání nás čekají dva přáteláky. Start sezóny je
8.dubna. Cílem pro jarní část je předvádění dobrého fotbalu a udržení druhého místa v tabulce.
Těšíme se, že nás budete v hojném počtu povzbuzovat.
Radek Vrba
*

*

*

*

*

Velikonoční svátky jsou vrcholem celého církevního roku.
Tyto svátky patří mezi tzv. svátky pohyblivé. O způsobu jejich určování se dlouho vedly spory, až
asi koncem 6. stol. byl přijat obecně způsob výpočtu data velikonoc - Alexandrijský způsob.
Vychází ze zásady slavit velikonoce po jarní rovnodennosti - 21.3. v neděli po prvním jarním
úplňku. Takto stanovená neděle může být v rozmezí od 22.3. do 25.4. Od tohoto data se pak
počítá i počátek půstu - Popeleční středa i konec velikonočního období – Seslání Ducha sv. (Boží
hod svatodušní) – pouť v Přešticích.
Svátky začínají „Květnou nedělí“, kdy se světí ratolesti připomínající Ježíšův slavný vjezd do
Jeruzaléma, zpívají se pašije, někde se provádí i jejich dramatické představení
Po Květné neděli následují poslední dny postní doby pod názvem „Svatý týden“. Slavnost
Velikonoc je tak tvořena Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí
zmrtvýchvstání - Boží hod velikonoční. (Podle židovského počítání začínal nový den vždy po
západu slunce, proto jsou tyto dny skutečně tři). Tyto dny jsou doprovázeny mnoha lidovými
zvyky a obyčeji.
Pro nás bylo asi nejdůležitější Pondělí velikonoční – Vícovská pouť, dále koledování – pomlázka
– malovaná vajíčka. Bohužel, již nic není tak jako dřív.
J. Netrval
*

*

*

*

*

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci obecním úřadem

VYHLAŠUJE

H UM AN I TÁ R NÍ

SBÍRKU


Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční

Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Sbírka se bude konat od 2. 4. do 6. 4. 2007 na obecním úřadu v Dolní Lukavici
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu
práce.
Více na www.diakoniebroumov.org
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice.
Vychází 1x za dva měsíce v nákladu 300 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
Toto číslo vyšlo 14.3.2007 .
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