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Vážení spoluobčané,
ani v posledním půlroce volebního období nepolevuje činnost
zastupitelstva obce. Kromě pravidelných veřejných zasedání, kdy
jsme vždy usnášeníschopní a
zpravidla v počtu deseti, se i nadále
scházíme na pracovních jednáních
nejméně 2x měsíčně. Poněkud
poklesl zájem občanů účastnit se
projednávání záležitostí obce, o to
více se však šíří „zaručené zprávy“.
V letošním roce jsme se zaměřili
především na zdárné dokončení
rozdělaných akcí. Především výstavba kanalizačního řadu a následně
přípojek ztrpčuje občanům život.
Mým každodenním snažením
(i když to možná na první pohled
tak nevypadá) je kontrolovat a koordinovat postup prací tak, aby na
sebe bezprostředně navazovaly a
přitom neztrácely na kvalitě. Že to
není vždy jednoduché při nutnosti
dodržovat všechny zákonné povinnosti, to všichni vidíte kolem sebe.
Na podporu důslednosti při uvádění
komunikací do původního stavu
jsem vyvolal osobní jednání s ředitelem Správy údržby silnic PJ- St.
Plzenec. Předmětem jednání bylo
rovněž provádění včasného sekání
trávy alespoň v blízkosti křižovatek
a výstavba nového mostu přes Úhlavu ve Snopoušovech.
Ukončení prací na výstavbě
kanalizačního řadu bude nejpozději
v srpnu, výstavba přípojek bude
pokračovat do podzimu. Podrobné
instrukce k zajištění výstavby a
provozování vod. a kanal. přípojek,
které jsme podrobně zpracovali a
rozdali v loňském roce jsou Vám
volně k dispozici na nástěnce vedle
vchodu na poštu.
O úspěšnosti záměru výstavby
obytné zóny v DL „Ve strouze“
svědčí rychlý prodej všech zasíťovaných stavebních parcel. Smlouvy
na jejich prodej jsou koncipované

tak, že do pěti let by zde měly stát
další tři rodinné domky, každý o
dvou bytových jednotkách.
Zpracování územního plánu a
výstavba infrastruktury dala podnět i
k prodeji pozemků v jihozápadní
části DL „Na pajzovně“ se záměrem
výstavby rodinných domků. Zde se
nejedná o pozemky obce.
Obecní úřad čeká poslední fáze
všech dokončených investičních
akcí, a to je závěrečné vyhodnocení
akcí poskytovatelům dotace. Jde o
nedílnou, administrativně velmi
náročnou část všech rozběhnutých
akcí. Kromě toho musíme dokončit
uzavírání dalších smluv na pronájem
hrobových míst, zkontrolovat platby
za smlouvy rozeslané v loňském
roce a pátrat o nájemcích hrobů,
jimž nebylo možné smlouvy doručit.
Započali jsme rovněž v likvidaci
opuštěných, nepoužívaných hrobů
po předchozím uplynutí zákonné
lhůty. Vzhledem k dřívější nedůslednosti nemalé náklady ponese
obec.
První sekání trávy na veřejných
prostranstvích dokončíme do pouti.
Jsem velmi vděčen těm občanům,
kteří jako samozřejmost berou udržovat jejich část v blízkosti svých
obydlí.
Ani v posledním roce volebního
období jsme nepolevili v získávání
finančních prostředků pro obec.
Mimo řádný rozpočet jsme dosud
získali 659.000 Kč. Čtvrt miliónu
poskytl krajský úřad na rekonstrukci
objektu prodejny v Lišicích, přičemž celková investice v první etapě je téměř 700.000 Kč. Stavebně je
akce díky projektantce velmi zdařilá. Zprovoznění obchodu i hostince
nyní čeká jen na vhodného nájemce.
Zastupitelstvo svůj závazek splnilo.
Dalších 250.000 Kč se nám po
složitých jednáních podařilo získat
od odboru život. prostř. KÚ na

intenzifikaci a modernizaci provozu
čistírny odpadních vod. Bude to
realizace první fáze vloni zpracovaného projektu, v němž je počítáno i
na budoucí připojení H. Lukavice.
Od Mikroregonu Přešticko jsme
získali 104.000 Kč na opravu místních komunikací na připravované
dálkové cyklotrase, která bude
procházet územím naší obce.
Posledních 55.000 Kč jsou dary
občanů na výstavbu infrastruktury
v DL. Máme rovněž požádáno o
dotaci na obnovu lesních porostů .
Další, avšak rozpočtované příjmy
jsou z odprodeje a pronájmu
nemovitého majetku obce. Jedná se
o prodej pozemků v chatové oblasti
a příjmy z narovnání majetkoprávních vztahů mezi obcí a uživateli
jejích pozemků.
Zahájili jsme jednání o možnosti
získání finančních prostředků na
generální opravu střechy základní
školy. Studií a projektovým záměrem se chceme připravit na získání
dotace na rekonstrukci objektu
mateřské školy (energetický audit,
výměna oken, zateplení, změna
vytápění, rekonstrukce kuchyně a
bytu). Z vlastních zdrojů plánujeme
letos obnovit v MŠ nábytek pro děti.
Po 25 letech každodenního užívání
je to opravdu potřeba!
Tolik část informací z toho, co
jsme řešili a ještě se chystáme řešit.
Navzdory kolujícím informacím
jsme dosud ani slovem neřešili
přípravu voleb do obecního zastupitelstva.
Možná to bude tím, že stále
máme dost rozdělané práce.

Krásnou pouť a horké léto Vám
přeje
Vítězslav Opálko, starosta obce.

*

*

*
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U s n e s e n í č. 25
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného dne
6. dubna 2006 v Lišicích
Obecní zastupitelstvo
1.

s c h v a l u j e :

a) zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2005
b) změnu č. 1 rozpočtu na rok 2006 – nárůst příjmů i výdajů o částku 34.388,- Kč
c) zprávu o kontrole hospodaření Základní a mateřské školy Dolní Lukavice
d) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Krajskému úřadu na dopravní obslužnost obce v roce 2006 ve výši
55.663,- Kč
e) pronájem hostince v kulturním zařízení čp. 11 ve Snopoušovech panu Stanislavu
Tokošovi, Štěnovice 212 na dobu 10 let s platností od 1.5.2006 za částku 5.000,- Kč měsíčně
f) prodej pozemku p.č. 634/7 – zahrada- o výměře 37 m2 manželům Jaroslavu a Jitce Vrbovým D. Lukavice čp. 204
g) prodej pozemků v katastrálním území Lišice :
Heleně Sedláčkové, bytem Plzeň, Mírová 16 p.p. č. 1100/34 – ostatní plocha – o výměře 403 m2 stp. č. 199 –
zastavěná plocha – o výměře 32 m2
Františku Palíkovi, Plzeň, E. Krásnohorské 1
stp. č. 166/1 – zastavěná plocha – o výměře 23 m2 p.p. č. 1067/16 – lesní pozemek – o výměře 110 m2
Ladislavu Koutníkovi, Plzeň, Božkovská 38 a Ireně Sedlecké, Plzeň, Božkovská 53
p.p. č. 854/71 – ostatní plocha – o výměře 221 m2
Ladislavu a Jarmile Šteklovým, Plzeň, Dvořákova 27
p.p. č. 1067/20 – lesní pozemek – o výměře 202 m2 stp. č. 169/1 – zastavěná plocha – o výměře 35 m2
Pavlu a Věře Kaslovým, Plzeň, Nade Mží 684/10
p.p.č. 854/73 – ostatní plocha – o výměře 58 m2 Pavlu Kaslovi, Plzeň, Nade Mží 684/10 p.p. č. 854/72 – ostatní
plocha – o výměře 129 m2
Janu a Anně Dvořákovým, Plzeň, Železničářská 656/75
p.p. č. 1100/35 – ostatní plocha – o výměře 593 m2 stp. č. 198 – zastavěná plocha – o výměře 48 m2
h) pronájem pozemku p.č. 51/1 - louka – o výměře 281 m2 v k.ú. Krasavce paní Haně Heidenreichové, bytem
Krasavce čp. 39
i) prodej pozemku p.č. 692/107 se stavební parcelou č. 209 o celkové výměře 942 m2 v k.ú. Dolní Lukavice
manželům Josefu a Jaroslavě Burdovým, Dolní Lukavice čp.193. Tento prodej je časově limitován uzavřením
kupní smlouvy a úhradou platby do 30.6.2006
j) příspěvek Českému svazu včelařů v Přešticích v část 2.500,- Kč na nákup nového přístroje k léčení včelstev
k) dodavatelek prací při rekonstrukci budovy čp. 14 v Lišicích ( prodejna) – firmu Stavitelství Šmíd s.r.o. se sídlem
Sladkovského 43, 326 00 Plzeň
l) uzavření smlouvy s firmou EKORA – Jan Kydlíček, Vstiš 45 na provedení výchovného řezu stromů v obci Lišice
a Snopouošovy v letním období
m) nepodávat žalobu proti rozhodnutí Pozemkového fondu ČR na vydání pozemků p.č. 28/1 a stavebního pozemku
p.č. 6/6 v k.ú. Dolní Lukavice panu Ferdinandu Veverkovi
n) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Streicher spol.r.o. Plzeň, se sídlem Štěnovice, K Lomu 426

2. bere na vědomí :
zprávu starosty o činnosti OÚ v mezidobí zasedání OZ
zadání územního plán u územního celku Plzeňského kraje
informaci ze zasedání Svazku obcí pro odpadového hospodářství ve Štěnovicích
informaci o postupu při rekonstrukci budovy čp. 14 v Lišicích
informaci místostarosty o stavebně investičních akcí v obci
informaci starosty o výsledku soudního sporu obce s manžely Kašparovými o část pozemku p.č. 854/2 v chatové
oblasti Lišice
g) informaci paní Klepsové o kulturních akcích v obci
h) požadavek pana Františka Pouby o věcnou cenu na závody v rybaření
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

u k l á d á :
a) starostovi pokračovat v řešení úpravy příkopů mezi obcemi Krasavce a Snopoušovy a zajištění vyčištění rybníka
v Krasavcích
b) starostovi řešit v zastupitelstvu obce případný převod majetku (budov) z účetnictví obce do účetnictví ZŠ a MŠ
Dolní Lukavice
c) starostovi jednat o nabídce řešení ochrany obce Snopoušovy před přívalovými dešti
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Konec školního roku v MŠ
Opět se rok sešel s rokem a ten školní 2005/2006 pomalu končí. Nastává čas plný her, výletů, soutěží,
návštěv, ale také čas loučení.Vždyť z našich předškoláků budou již v září prvňáčci, na které už se těší v ZŠ. Letos
odchází do 1.třídy 16 dětí, které se rozdělí do ZŠ v Dolní Lukavici, Řenčích a Přešticích. Ve čtvrtek 22.6. od 16,00
hodin v areálu MŠ nastane to pravé „Velké loučení s předškoláky“
za přítomnosti rodičů. Slavnostně obdrží vysvědčení z MŠ a knihu pohádek pro vzpomínku. A protože se chceme
loučit vesele, bude pro všechny děti z MŠ na školní zahradě připraven bohatý program plný soutěží, sportovních
disciplin a samozřejmě odměn, které si děti za získané žetony samy vyberou. Na závěr se rozloučíme táborákem.
Nyní ale pár slov k akcím, které již zdárně se vydali do parku na plánovanou stopovačku. Proto
v poslední době proběhly. 18.května jsme ukončili paní učitelky připravily náhradní program v prostorách
předplavecký výcvik a již 23.května jsme se vypravili i MŠ. A povedlo se. Děti si svůj svátek opravdu užily. Po
s několika maminkami, babičkami a dědečkem
úspěšném splnění připravených úkolů a soutěží na ně
do plzeňské ZOO. 24.5. jsme navštívili ZŠ Na Jordáně čekalo přímo detektivní pátrání po ztracených dárcích.
v Přešticích, kam nás pozval pěvecký sbor „Skalka“
Když je konečně našly, hlídala je baba Jaga. Ale děti se
na „Písničky z pohádek“.
jí nebály a na babu vyzrály. Odměnou jim byly balíčky
Ve středu 31.5. jsme se vydali se staršími dětmi
plné zdravých sladkostí.
do ZUŠ v Přešticích na koncert žáků a ukázku různých
K svátku dětem z MŠ i ze ZŠ ještě přijela zahrát
hudebních nástrojů. Poté jsme se zašli podívat ještě
divadelní společnost p. Mikana „Vodnickou pohádku“.
do DDM v Přešticích na zvířátka. Moc se všem líbily V pondělí 5.6. jsme se všichni fotografovali a 7.6. jsme
nejen opičky, ale také dovádění v míčkovém bazénu. se rozjeli do KZ v Přešticích na vystoupení dětí
1.června ( MDD ) nám počasí nedovolilo, abychom
z dramatického kroužku s pohádkou „Čertův švagr

A teď už se jen těšíme na „Rozloučení s předškoláky“ a také na pouť, stejně jako každý rok. My se ve
školce jdeme vozit na kolotočích přece jen o nějaký den dříve než všichni ostatní.
A pak hurá na prázdniny!!! V MŠ sejdeme tentokrát již 28.8., kdy po prázdninovém uzavření zahajujeme
provoz. A co nám ještě zbývá ? Snad jen popřát si hezké prázdniny plné sluníčka a dobrodružství s kamarády
i s rodinou a prima počasí.
Věra Kaslová

*

*

*

*

*

Náš výlet za Krtečkem
Nedávno jsme do MŠ dostali dopis s pozváním na
výstavu „Krteček a nejoblíbenější večerníčky“. Protože
nám paní učitelka přečetla co na výstavě uvidíme začali
jsme se hned těšit a počítali jsme každý den, kdy už
pojedeme. Tuto nevšední podívanou si nenechalo ujít ani
několik maminek a mladších sourozenců. Všichni jsme
byli doslova nadšeni!!
Vždyť jsme se rázem ocitli v pohádce. A ne v jediné.
Viděli jsme Večerníčka, Macha a Šebestovou, Pata a
Mata, Broučky, Makovou panenku a jiné. Vešli jsme do
pařezové chaloupky, kde ve velké posteli zrovna spal
Křemílek. Všichni jsme si ho pohladili a dávali dobrý
pozor, aby se nevzbudil. Zašli jsme i k rybníku Brčáníku, kde bydlí Rákosníček. A on za chvíli opravdu
přišel! Byl krásný a tak veliký! A protože ztratil cestu,
pomohli jsme mu ji zpět k rybníčku najít.
Nejlepší byl ale Krtek! A zrovna slavil narozeniny.
Už 50.! My jsme mu ve školce nakreslili spoustu
obrázků a tak jsme mu je předali jako dárek. Ten měl
ale radost! Potom zase kreslil Krtek pro děti. Je to ale
popleta. Na obrázcích vždycky něco zapomněl. Ale my
jsme šikovné děti a poradili jsme mu, co tam chybí.
S Rákosníčkem jsme ještě poznávali písničky z večerníčků a zase jsme všechny uhodli. Nakonec jsme si
s Krtkem a Rákosníčkem zatancovali. Pak jsme ještě
zavítali do krtince, kde pod hromádkou hlíny Krtek

bydlí.
Bylo to
tam moc
prima.
Hned
vedle pod
pařezem
bydleli
kamarádi
Myška a
Ježek.
Nevěděli
jsme kam
máme jít
dřív a tak
jsme se se
všemi
dětmi
několikrát
vystřídali, abychom si to všechno pěkně užili. A pak už
na nás čekala pohádka. Jmenovala se Krtek a lízátko. I
když jsme ji všichni znali, rádi jsme se podívali. A teď
už honem spočítat, abychom na někoho nezapomněli a
hurá zpět do školky. Spalo se nám jedna báseň. Vždyť ty
pohádkové sny jsou tak krásné!
Po rozhovoru s dětmi napsala Věra Kaslová
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Zprávy ze ZŠ
Děti z lukavické školy rodičům nic nezatají
od 2.5.2006 mají rodiče žáků dolnolukavické školy možnost pomocí internetu sledovat známky,
docházku, chování a aktuální rozvrh svého dítěte. Byl zde zaveden nový systém katedra. S pomocí tohoto
systému se tak rodiče včas dozví o jakékoliv změně v rozvrhu (suplování kvůli nemoci učitele apod.), co se
probíralo daný den ve škole, jaké známky a z čeho dítě dostalo (zda bylo zkoušeno, nebo se psala písemná
práce a na jaké téma), zda nedostalo nějakou poznámku či zda bylo řádně ve škole. Systém rovněž
upozorňuje na jakékoliv akce pořádané školou a na věci, které mají děti na tyto akce mít. Možnosti
„katedry“ si můžete prohlédnout na našem fiktivním studentovi 5.třídy na stránkách www.zakovska.cz ,
kde se pod odkazem „vstup do aplikace“ přihlásíte jako „kareka“ s heslem „karel“.
Ing. J. Cvrček

*

*

Blíží se prázdniny, pomalu nastává čas bilancování: jak se rok povedl, co udělat v příštím lépe.
Podrobnosti se můžete dočíst po prázdninách ve
veřejně přístupné výroční zprávě školy.
Letos nám sice odchází výjimečně silný ročník
páťáků (Kristýna Kastnerová byla přijata na
osmileté gymnázium, což svědčí o úrovni naší
výuky a odporuje mnohým názorům, že na vesnic-

*

*

*

ké malotřídce se děti nic nenaučí), nastupuje 9
nových prvňáků. Sice početně poklesneme, věřím
však, že jen dočasně. Mému přání nasvědčuje i to,
že poslední dva roky přicházejí k zápisu do 1. třídy
všichni pozvaní. Přicházejí i děti z okolních
nespádových obcí.
Nespornou výhodou je samostatná třída pro žáky 1.
ročníku.
Mgr. I Kvíderová

Co je od posledního vydání u nás nového…
-

-

-

-

-

místo tradičního výletu na Šumavu připravila Mgr. Kovářová s Ing. Cvrčkem víkendový pobyt
pro nejstarší děti na turistické základně DDM Stod Buben na Hracholuskách. Tady už není
samozřejmostí věnování svého volného času dětem. A to se cení!
Mgr. Květoňová nacvičila se souborem Lukaváček vystoupení na Setkání důchodců
vystavujeme v chotěšovském klášteře výtvarné práce našich žáků (tímto vás na výstavu, která je
spojená s výstavou J. Lady srdečně zvu . Trvá po celé prázdniny a jak se říká:“Všude dobře, tak
co doma?“)
Mgr. Šperlová s Mgr. Kovářovou připravila příjemné odpoledne pro maminky – malování na
hedvábí s občerstvením od dětí
V soutěži Houby očima dětí byla oceněna kolektivní práce (Atlas kouzelných hub) žáků 1.-3.
ročníku (spolu s Mgr. Šperlovou jsme se zúčastnily slavnostního předání cen v Zpč.muzeu
v Plzni)
páťáci se zúčastnili atletických závodů v Přešticích (Kristýna Pinkerová zvítězila v konkurenci
v hodu míčkem)
školní výlet byl zpestřením ve školním roce. Letos s programem: Kašperské Hory (Kašperkmuzeum Šumavy - muzeum motorek a hraček – procházka Amáliným údolím – štola Naděje –
bizoni)
volný den po výletě si děti jistě vychutnaly, pedagogický sbor strávil pracovní víkend nad tvorbou
školního vzdělávacího plánu, podle kterého budeme učit od školního roku 2007/2008
spolu s MŠ jsme dětem ke Dni dětí věnovali krásnou Vodnickou pohádku

… a co nás ještě do prázdnin čeká:
- dětské dopravní hřiště + jízda zručnosti
- rozloučení s předškoláky v MŠ
- vystoupení Lukaváčku na Dni hudby
- olympiáda v netradičních disciplinách
v rámci Mikroregionu Přešticko
s německými dětmi (ve spolupráci

s rodiči)
- otevření školy u příležitosti Setkání
rodáků Horní Lukavice
- rozloučení se žáky 5. ročníku
- zahradní slavnost s přespáním ve škole

Děkuji všem za spolupráci s námi, po prázdninách začínáme nanovo!
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka školy
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Lukaváček slavil úspěch !
……tentokrát v hraní na zobcovou flétnu.
V sobotu 29.dubna 2006 se děvčata z Lukaváčku zúčastnila v Plzni semifinále celostátní soutěže ve
hře na zobcovou flétnu
„Pískání pro zdraví“.
Patronkou této soutěže
byla Jitka Molavcová a
předseda
poroty
Mgr.Mario Mesany.
Děvčata
zahrála
lidové písně a skladby
L.Daniela, J.Prchala za
klavírního
doprovodu
Mgr. N.Květoňové a
obsadila ve své kategorii
2. místo. Gratulujeme
k jejich
velkému
hudebnímu úspěchu a
doufáme přibudou další!
Tímto bychom Vás
chtěli srdečně pozvat na tradiční hudební setkání a koncert žáků navštěvující hudební kroužek Lukaváček
a ZUŠ v Přešticích konaného u příležitosti Dne hudby.
Mgr.Naďa Květoňová, vedoucí souboru

KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE

Zprávy z knihovny
S nastávajícím létem, klesá i zájem půjčování knih z místní knihovny v D. Lukavici. Jaký byl
zájem čtenářů o knihy uvádí následující přehled. Od ledna do konce května tohoto roku navštívilo
M K 210 občanů, kteří si vypůjčili celkem 778 titulů.
Z toho:
Časopisy
401
Válečná a vojenská tematika (muži)
28
Romány pro ženy
138
Romány a příběhy o koních (dívky)
43
Encyklopedie, nauč. literatura
41
Auta, motorky, lodě,atd. (chlapci)
27
24
Životopisy slavných osob
14
Pohádky a kreslené příběhy (nejmenší děti)
Detektivky (muži)
62
Z výše uvedených čísel vyplývá, že mládež vykazuje slabší účast a tedy málo čte. Musím však zmínit, že
většina žáků ZŠ v Přešticích navštěvuje knihovnu tamtéž, kde zaměstnanci knihovny snáze uspokojí jejich
speciální požadavky. V dnešní době je také velmi obtížné knihou konkurovat počítači, televizi, internetu a další
moderní elektronice. Přesto věřím, že s podzimním období se účast mládeže v naší knihovně zlepší. Zvláště když
už od dubna můžeme občanům nabídnout veřejně přístupný internet.
Přeji všem hezké, teplé léto a těším se na vaši návštěvu.
Knihovník Pavel Hajžman
*
*
*
*
*

Lukavickým v sobotu počasí vydrželo
Ačkoli se v sobotu 27.5. odpoledne počasí skutečně vyřádilo, během konání dětského dne v Dolní Lukavici
nazvaného „Putování indiánskou stezkou“ se nebe smilovalo nad pořadateli i nad zúčastněnými dětmi. Pro
jistotu byla některá soutěžní stanoviště přesunuta do vnitřních prostor sokolovny, kde se akce konala, nejvíce
však děti přitahovaly soutěžní discipliny konané venku na hřišti. Pořadatelé v maskách kovbojů a indiánů se
postarali o zážitky dětí především při střelbě z luku, hodu oštěpem, přechodu provazové lávky. Děti si ale
vyzkoušely také hod šiškami na cíl, splétání indiánského copánku, skládání polínek do hraničky, soutěžily
v kresbě indiána či skládání rozstříhaného papírového indiánského koně a hodu míčkem do medvědova bříška.
To nejlepší je ale čekalo na konec. Po opékání vuřtů na ohýnku v pravém indiánském tee-pee následovala
vytoužená jízda dětí na koních. O hezkou akci se postarali především dolnolukavičtí hasiči, majitelka koní paní
Ullrichová, přeštičtí skauti, kulturní komise a několik nadšených dobrovolníků
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Za krásami Lukavicka
I když v loňském roce byla účast na tradičním
pochodu „Za krásami Lukavicka“ dvojnásoná, letos –
v sobotu 13. května – neodradilo deštivé počasí ani
lákadla dalších kulturních akcí v okolí pět desítek turistů.
Na trase bylo k vidění mnoho zajímavého, perlou byl
ale určitě románský kostelík na Vícově. Řada turistů
byla nucena zvolit z původně uvažované 13,5 km dlouhé
trasy jen
trasu
sedmikilometrovou
vzhledem
k vytrvalému dešti. Po návratu do cíle čekalo všechny
příjemné posezení v restauraci Sokolovna. Všichni
turisté obdrželi glejt stvrzující zdolání lukavických
kilometrů i malou pozornost. Odměněni diplomem a

cenou byli absolutně nejstarší turista na trase
sedmikilometrové - dvaaosmdesátiletý pan Josef
Kasl, na trase dlouhé 13,5 km šestašedesátiletý pan
Vladislav Pflanzer , ale také nejmladší turista na
třináct a půlkilometrové trase Patrik Myslivec i tříletá
Terezka Rotenbornová na sedmikilometrové trase.
Velký dík patří především Zdeňku Luňákovi z Lišic,
který v dešti pomáhal na kontrolním stanovišti v lese
na Střížově a také Markétce Matouškové za její
pomoc a vystoupení na Vícově.
V. Klepsová

Pozvání na akce
Myslivecké sdružení v Dolní Lukavici ve spolupráci s majitelem rybníka v Lišicích panem Františkem
Poubou srdečně zve děti, rodiče, prarodiče a další příznivce hezké zábavy na akci pro děti nazvanou „Vítání
prázdnin“ v sobotu 1. července 2006 na lišický rybník p. Pouby. Od 8:00 do 14:00 hodin bude pro děti
připravena řada soutěží (budou si moci vyzkoušet také vlastnoručně chytit rybu či střílet na cíl), vyprávění o
myslivosti a jiné zajímavosti.
Hasiči ve Snopoušovech připravují na sobotu 15. července „Střelecký den“. Akce se koná od 14:00 hodin na
hřišti u KD Snopoušovy.
Po loňském úspěchu se koná opět i letos ve Snopoušovech u kulturního domu „Historické klání“. V sobotu
22. července od 15:00 hodin se můžete bavit pohledem na statné šermíře či šermířky v akci, uvidíte ukázky
historických zbraní sečných i palných a můžete si zasoutěžit v prastarých bojových disciplinách. Čeká vás
příjemné posezení při hudbě s chutnými pokrmy i moky. Srdečně vás zvou snopoušovští hasiči a další kulturní
nadšenci.

Poděkování
Kulturní komise obce děkuje tímto Dohlížecímu výboru Zpč. konzumního družstva za příspěvek v částce Kč 1 000,-- na dětský den „Putování indiánskou stezkou“, konaný dne 27. 5. 2006.
V. Klepsová
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává obecní zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice.
Vychází 1x za dva měsíce v nákladu 100 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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O z n á m e n í:
Obec Dolní Lukavice oznamuje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, záměr

- pronajmout nemovitý majetek obce – nebytové prostory v budově čp. 14 v Lišicích u D. Lukavice.
Jedná se o nově zrekonstruované prostory pro prodej potravin, smíšeného zboží a provozovnu rychlého
občerstvení:
- prodejna 30 m2,
- 2 sklady á 7 m2
- zázemí 10,5 m2
2
2
- rychlé občerstvení 39 m ,
- sociální zařízení 20 m - sklad 17 m2
V budově je zaveden plyn, elektřina 220/380 V, voda z vlastní studny.
K pronájmu od 1. července 2006. V blízkosti obce se nachází velká chatová osada, letní dětský tábor a
chatový tábor.
Písemné žádosti o pronájem provozovny zasílejte s kopií živnostenského listu na výše uvedenou adresu.
Bližší informace Vám podá starosta nebo místostarosta obce na emailové adrese starosta@dolni-lukavice.cz..
Vítězslav Opálko starosta obce

Na oslavách 780 let města Přeštice , které de
konaly 1. – 8. května, byl asi největší zájem o zvonici
přeštického kostela, kam během soboty vystoupilo 757
návštěvníků a o cvičení mažoretek .
*

*

*

*

*

Rangers
Ve dnech 7. a 8. května navštívili opět po roce D.
Lukavici příslušníci prostějovské airsoftové jednotky
75th Ranger Regiment, 3rd Battalion z Prostějova.
Po ubytování ve škole uspořádali smuteční akt u hrobu
příslušníka US Rangers Johna Shobeye na místním hřbitově a také u pomníku padlých v parku před
školou. Pak následovala beseda s paní Kohoutovou –
manželkou J. Shobeye, která přinesla ukázat dokumenty a fotografie jak z r 1945, tak i z pozdější doby
a z pobytu v USA. Odpoledne sehráli fotbalové utkání
s místním oddílem kopané. V neděli se cestou domů zastavili ještě na
oslavách osvobození v Plzni
Ranger jednotky v ČR jsou členy sdružení pod názvem 75th Ranger regiment, které si klade za cíl sjednotit veškeré ideály,vlastnosti a strukturu tak,
aby co nejvíce odpovídaly skutečným US Rangers a zároveň tak, aby byly
přizpůsobené našim reálným možnostem. S tím je spojena veškerá činnost, ať
již po její aktivní, nebo pasivní stránce. Snaží se každým možným krokem
přiblížit ke skutečnému vzoru jak je to jen možné. S tím souvisí i naprosté
dodržování armádní morálky našich členů dle hodností US Army.

Organizační uspořádání 75th Ranger Regiment (cz)
75th Ranger Regiment, 1st Battalion, A Company - Jablonec nad
Nisou
75th Ranger Regiment, 1st Battalion, C Company - Praha
75th Ranger Regiment, 2nd Battalion, A Company - Praha
75th Ranger Regiment, 2nd Battalion, B Company - České
Budějovice

75th Ranger Regiment, 3rd Battalion, A Company Prostějov, Praha, Brno, Ostrava
Původ jednotky A Company sahá až do roku 1992, kdy čtveřice
nadšenců založila jednotku A/1-504 PIR, 82nd Airborne Division
Prostějov. Jednotka neměla dlouho žádný kontakt s jinými jednotkami, takže bylo dost času a prostoru na rozvoj taktických dovedností, umění přežití a dalších základních vojenských dovedností.
První setkání s Airsoftovým bojem proběhlo na podzim roku 1994
na akci Kelly I., kterou pořádal SSG Mick Leinwand. Kontakt s
dalšími jednotkami vedl až k založení “A Company, 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment, U. S. Army” který se datuje
k.28..červenci.1995, kdy se uskutečnila první akce A Co.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2006
Místo

D.L.

voličů

339

volilo

257 64,16
254

pl.hlasů

%

Liš.

%

Sn.

139

%

Kr.

%

Obec

%

Stř.Př.

%

61

55

654

16 601

94 67,63

37 60,66

46 83,64

433

66,21 10 988 66,19

93

37

46

430

10 940

Pl. kr.

%

ČR

%

458 899

8 333 305

289 884 63,92

5 372 449 64,47

289 049

5 348 976

Kód str.
1

4

1,57

1

1,07

0

0,00

0

0,00

5

1,16

66

0,60

3

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

5

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

6

4

1,57

0

0,00

1

2,70

0

0,00

8

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1 783

0,61

0,00

8

0,00

48

5

1,16

0

0,00

24 828

0,46

0,07

356

0,43

1 084

0,12

6 897

0,12

0,37

12 756

126

1,15

0,23

2 184

0,75

33 030

13

0,11

0,61

604

0,20

7 293

0,13

9

81 31,88

32 34,40

10 27,02

16 34,78

139

32,32

3 693 33,75

105 391 36,46

1 892 475 35,31

10

69 27,16

32 34,40

9 24,32

18 39,13

128

29,76

3 463 31,65

91 606 31,69

1 728 827 32,32

11

9

3,54

7

7,52

1

2,70

2

1,34

19

4,41

424

3,87

12

3

1,18

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3

0,69

36

14

2

0,78

1

1,07

0

0,00

0

0,00

3

0,69

55

15

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

18

10

3,93

2

2,15

0

0,00

3

20

42 16,53

21
22
24

12 12,90

13 35,13

6,52

15

3,48

5 10,86

72

16,74

3

69,00

0

0,00

1

1,07

2

5,40

0

0,00

1

0,39

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

27 10,62

5

5,37

1

2,70

1

2,17

34

5 912

2,04

111 724

2,08

0,32

973

0,33

16 457

0,30

0,50

1 339

0,46

20 382

0,38

8

0,07

233

0,08

3 109

0,05

548

5,00

17 090

5,91

336 487

6,29

1 806 16,50
30

0,27

0,23

26

7,90

513

40 578 14,03
560

0,19

0,23

495

4,68

16 338

685 328 12,81
8 140

0,15

0,17

9 341

0,17

5,65

386 706

7,22

25

1

0,39

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

23,00

53

0,48

1 912

0,66

36 708

0,68

26

1

0,39

0

0,00

0

0,00

1

2,17

2

0,46

24

0,21

611

0,21

10 879

0,20

1

Strana zdravého rozumu

14

Pravý Blok

3
5

Balbínova poetická strana
Právo a spravedlnost

15
18

4 Vize - www.4vize.cz
Strana zelených

6

NEZÁVISLÍ

20

Komunistická str. Čech a Moravy

8

Koruna Česká (monarch strana)

21

Koalice pro Českou republiku

9

Občanská demokratická strana

22

Národní strana

10

Česká str. soc. demokratická

24

KDU - Čs. strana lidová

11

SNK Evropští emokraté

25

NEZ. DEMOKRATÉ (Vl. Železný)

12

Unie svobody - DEU

26

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

Společenská kronika
Významná životní jubilea oslaví v následujících měsících tito občané

Č e r v e n e c
Dvořáková Magdalena
Husáková Helena
Průchová Anna
Reicheltová Anna
Mgr. Sommerová Zora

Dolní Lukavice 143
Dolní Lukavice 113
Dolní Lukavice 85
Dolní Lukavice 54
Dolní Lukavice 156

S r p e n

Šiling Karel
Dolní Lukavice 170
Valeš Jaroslav Dolní Lukavice 81
Hesová Helena Lišice 87
Hrubý Václav
Lišice 78
Pouba František Lišice 114
Skála Václav
Krasavce 5
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.

LUKAVICKÉ

85 let
93 let
93 let
75 let
70 let

KULTURNÍ

89 let
88 let
60 let
80 let
60 let
70 let

LÉTO

Pořádá kulturní komise obce ve spolupráci s TJ Sokol, restaurací Sokolovna a SDH v Dolní
Lukavici
ve dnech 28. – 30. července 2006

