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ROČNÍK XV

Informace k výstavbě vodovodních a kanalizačních přípojek
Vážení spoluobčané,
po bouřlivém veřejném jednání o realizaci
výstavby V+K přípojek jsem navštívil
majitele fy.Investtel pana ing. Petra Nejdla.
Za přítomnosti obchodního ředitele firmy
ing. Hanzlíka přislíbil dokončení výstavby
V+K přípojek v DL za loňské ceny. Osobně
jsem prověřil, zda požádali Správu údržbu
silnic o povolení k výkopovým pracím
v komunikacích, budu jim nápomocen
v urychlení vydání tohoto povolení. Předal

jsem Investtelu seznam zájemců o přípojky.
Na Vás nyní je telefonicky se s nimi spojit a
objednat si cenovou nabídku a dohodnout
termín realizace výstavby.
Vítězslav Opálko

KONTAKT
Miroslav Hanzlík, provozní ředitel
e-mail: Hanzlík@investtel.cz
tel.: 376 358 501,376 358 111
fax: 376 358 190

K problémům s přípojkami by nemuselo dojít, pokud by občané měli větší zájem o práci obecního
zastupitelstva a zúčastňovali se jeho zasedání. Na posledním zasedání v D. Lukavici byli tři občané.
O provádění přípojek se přitom jednalo již před rokem a o harmonogramu prací při stavbě kanalizační
a vodovodní sítě před dvěma roky. Podobně je to s obecním zastupitelstvem. Každý měl možnost při
loňských komunálních volbách sestavit vlastní kandidátku a využít tak možnost podílet se na řízení
obce. Neplatí tedy vždy to, že ten kdo nejvíc křičí, má největší pravdu.
J. Netrval

*

*

*

*

*

INFORMACE
Tradiční setkání důchodců, se uskuteční 11. května od 19 hodin v KD ve Snopoušovech.
K poslechu a tanci zahraje oblíbená skupina Asfalt. Program si připravil i dětský soubor
Lukaváček. Zváni jsou samozřejmě všichni občané.
Odjezdy autobusu: Z Krasavec v 18:20h, z Dolní Lukavice v 18:25h, z Lišic v 18:35h
Odvoz zpět je pro účastníky setkání zajištěn ve 21,30h a po skončení setkání.
V průběhu května budou střídavě v každé vesnici na týden přistaveny na náklady obce
velkoobjemové kontejnery na objemný komunální odpad. Jedná se o výpomoc občanům
k likvidaci objemného odpadu v rámci jarního úklidu a zamezení vytváření černých
skládek. Nezneužívejte prosím těchto kontejnerů pro uložení nebezpečných,
separovaných odpadů nebo odpadů přírodního charakteru ( tráva, větve, zemina)!!
Kontejnery budou umístěny takto:
4.5. – 11.5. Snopoušovy, 11.5. – 18.5. – Lišice, 18.5. – 25.5. – Krasavce.
Bližší informace podá Michal Komorous, tel.: 728168268
Michal Komorous

Ohlédnutí za kulturou
31. března se konal v sále klubovny Předvelikonoční řemeslný jarmark. Podle ohlasů
návštěvníků to byla velice úspěšná akce.

Své umění zde předvedli:
paní Strnadová – paličkování
paní Milasová – zdobení kraslic
paní Babková – pletení pomlázek

paní Klepsová – zdobení perníčků
pan Kastner – pletení ošatek
pan Kasl – výroba mašlovaček

Prodávaly se zde také výrobky žáků ISŠž Plzeň – chňapky, ubrusy, ubrousky, velikonoční
ozdoby. Velký ohlas měla výstavka velikonoční dekorace, kterou vyrobily a připravily
dámy z Dámského klubu. Děkuji všem, kteří přišli a ochotně předváděli své umění. Škoda
jen, že mezi návštěvníky nebylo více občanů z Lišic, Krasavec či Snopoušov.

Pozvánka na kulturu v měsíci dubnu, květnu a červnu

30. dubna - již 3.ročník „Sletu čarodějnic a čarodějů“
od 16:30h. na hřišti u KD ve Snopoušovech
-

volba MISS
soutěž o nejoriginálnější účes
občerstvení zajištěno
vstupné dobrovolné

pořadatel: SDH Snopoušovy

30. dubna - Stavění májí ve všech obcích
11. května - Setkání důchodců ve Snopoušovech
19. května - Pochod „Za krásami Lukavicka“
26. května - Den dětí v Dolní Lukavici
Sokolovna od 14:00 hodin soutěžní
odpoledne pro děti
pořadatel: SDH Dolní Lukavice,
TJ Sokol, Kulturní komise obce
2. června - Rybářské závody - pro děti do 16-ti let v Lišicích
pořadatelé: p. Pouba a Krčíni Dolní Lukavice
9. června - Oslavy 120. výročí SDH v Dolní Lukavici
pořadatel: SDH Dolní Lukavice
16. června - Fichtl slet -Snopoušovy, hřiště u KD od 14:00 hodin
pořadatel: SDH Snopoušovy
22. června - Den hudby - sál klubovny v D. Lukavici od 16:30 h.
pořadatel: Dětský soubor Lukaváček, Kulturní komise obce
23. června - Pouťový turnaj ve fotbalu -Snopoušovy, hřiště u KD
pořadatel: SDH Snopoušovy
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z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 5. dubna 2007 ve Snopoušovech
Obecní zastupitelstvo
a) bere na vědomí:
výsledek kontroly usnesení č. 2
informace starosty obce o převodu majetku ze státu na obec
informaci starosty o provedení zemních prací
informace starosty o rekonstrukci sálu v KD ve Snopoušovech
stížnost manželů Pelikánových na umístění kamery monitorující veřejné prostranství – dětské hřiště a
prostor před ZŠ v Dolní Lukavici
- diskusní příspěvky
-

b) schvaluje:
- NS, manželé Strnádkovi, D. Lukavice 31, parcely p. č. 230/1 a parcely p. č. 230/5 v D. Lukavici
- NS mezi obcí a M. Machem, T. Brzkové 50, Plzeň na pronájem části p. p. č. 854/2 v k. ú. Lišice.
- KS, pan Škarecký Jindřich, Chemická 6, Plzeň na prodej parcely p. č. 1067/21 a st. parcely p. č.
170m2 v k. ú. Lišice u Dolní Lukavice;
- KS, pan J. Hanzlíček, Mohylová 1210/6, Plzeň, na prodej části parcely p. č. 854/2 v k. ú. Lišice
u Dolní Lukavice
- KS, pan Václav Budek, Rabštejnská 11, Plzeň na prodej části parcely p. č. 41 o výměře 8m2
- KS, pan Jaromír Popek, Skalní 738/20, Plzeň na prodej části parcely p.č. 41 o výměře 123m2
- KS, pan Jiří Hodek, Krasavce čp. 40 na prodej části parcely p. č. 41 a o výměře 119m2

Toto vše k. ú. Krasavce
- KS, Mgr. Jaromíra Otcová, Brožíkova 6, Plzeň na prodej části parcely p. č. 1670/1 v k. ú. Lišice u
Dolní Lukavice
- záměr prodeje části parcely p. č. 760/6 o výměře 118m2 v k. ú. Dolní Lukavice
- záměr prodeje pozemků obce p. č. 1936, 1952 a 1953 v k. ú. Lišice
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s fy. Comfort a.s. o prodeji pozemků obce p. č. 1936, 1952
a
1953 v k. ú. Lišice
- podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 723/2 o
výměře 893m2 k. ú. Dolní Lukavice podle § 5 odst. 1, písm. b) zákona č. 95/1999 Sb.

minimální cenovou hladinu pro prodej a pronájem pozemků v majetku obce:

-

prodej pozemku zastavěného stavbou - 120,-Kč/m2
prodej nezast. pozemku v intravilánu obce – 35,-Kč/m2
prodej nezast. pozemku mimo intravilán obce, v rekreační oblasti - 70,-Kč/1m2
pronájem nezastavěného pozemku 7,- Kč/m2/ rok
pronájem pozemku zastavěného stavbou 10,-Kč/m2/ rok
pronájem lesního pozemku 13,- Kč/m2/ rok
Prodej a pronájem pozemků za nižší ceny bude schvalován pouze výjimečně v řádně odůvodněných
případech.
prodloužení smlouvy o spolupráci v sociální oblasti s paní Věrou Kasíkovou do 30. června 2007
dodatek č. 2 smlouvy č. 15670311 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
výstavbu kanalizace v D. Lukavici – II. etapa
ceny pro odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2007, předložené svozovou společností ZKS Plzeň, a.s.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv
výsledky výběrového řízení na rekonstrukci sálu v KD Snopoušovy
výsledky výběrového řízení na rekonstrukci lávky u lišického mlýna
výsledky výběrového řízení na dotační poradenství
mimořádnou splátku úvěru č. 318-083-05 poskytnutý na plynofikaci obce ve výši 2 700 000,- Kč
zaslání výpovědi z nájmu bytu v budově MŠ paní Štěpánkové
podání žaloby prostřednictvím právního zástupce obce JUDr. Žižky na společnost AP TRUST o
zaplacení za užívání obecních pozemků v k. ú. Lišice (v bývalém letním táboře Škoda)
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c) neschvaluje:
- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úhradě neinvestičních výdajů za žáky v ZŠ Přeštice za rok 2006 a
Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za žáky v ZŠ Přeštice za rok 2007 ve znění předloženém
Městem Přeštice

d) zamítá:
- žádost paní a pana Štěpánkových o zrušení výpovědi z bytu
- žádost paní Peclové o vydržení práva k části pozemku p. č. 1672/1 v k. ú. Lišice u Dolní Lukavice
e)

ukládá:
1) ing. P. Netrvalovi: provést reklamační řízení v součinnosti SUS PJ na nekvalitní povrch po
pokládce STL plynovodu u firmy SEG - do 30. 4. 2007
2) p. Maňourovi - provést analýzu spotřeby energií obce D. Lukavice s návrhem na opatření do 31. 5. 07
3) Bc. Kaslové
- dokončení narovnání majetkoprávních vztahů po provedené obnově katastrálního operátu v kú
Lišice u Dolní Lukavice – do 30. 6. 2007
- vytipovat pozemek pro umístění čekárny u Snopoušov – do konce dubna
- jednat s vlastníky pozemku u KD ve Snopoušovech (hřiště) o možnosti prodeje – do 30. 6. 077
- provést narovnání majetkoprávních vztahů v kú Krasavce – do 31. 7. 2007
4) pí. Hodanové - předložit návrh finančního výboru na využití finančních prostředků obce, které jsou
na účtech
– do 30.4. 2007 provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ D.Lukavice za rok 2006 a předložit
písemnou zprávu zastupitelstvu obce - do 31. 5. 2007
5) všem zastupitelům
zmapovat výskyt drobných památek na území obce do konce dubna 2007
projednat akci ALTÁN ve Snopoušovech – na nejbližším prac. jednání

*

*

*

*

*

Návštěva Rangers – výročí ukončení 2. světové války
Již třetí rok projevili zájem příslušníci skupiny Rangers z Prostějova navštívit v květnu naši
obec, vzdát hold panu Johnu Shobeyovi, příslušníku U.S. Army Rangers, pohřbenému na
hřbitově v D. Lukavici a zapátrat po autentických vzpomínkách u pamětníků roku 1945 a
pobytu amerických vojsk v naší obci. Jejich návštěva se uskuteční 5.-6. května 2007.
Program 5. 5. :
- 11.00 pietní akt na hřbitově
- 12.00 pietní akt u pomníku před školou
- 16.00 fotbalové utkání Rangers- Sokol D.Lukavice
- 20.00 posezení u ohně na dvoře základní školy,
beseda Jsme jednotka zabývající se reenactingem moderních
U.S. Army Rangers. Naši činnost se snažíme maximálně
přizpůsobit skutečným Rangers a to jak vzhledem, tak i
činností. Reenacting doplňujeme airsoftem, který je pro nás
náhradou bojových akcí. Zabýváme se i pátráním po
informacích kolem jednotek Rangers a to jak historických tak i ze současnosti. Jednotka je členem
koalice Ranger jednotek, 75th Ranger Regiment (cz) a dodržujeme hodnostní systém ustavený touto
koalicí. Naším vzorem je 2. četa, roty A, 3. praporu, 75. pluku Rangers Armády Spojených Států
Amerických.
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice.
Vychází 1x za dva měsíce v nákladu 100 výtisků. Adresa redakce: Obecní úřad D. Luka-vice 134,
334 44 D. Lukavice Registrováno MK ČR E 12350. Zodpovědný redaktor Josef Netrval.
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PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE K 31. 12. 2006
Kapitola

Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatek za znečišťování ovzduší
- za odnětí pozemků s funkcí lesa
- za likvidaci komunál. odpadu
- ze psů
- za užívání veř. prostranství
- za provozovaný výherní automat
- správní (ověřování)
Splátky půjč. prostředků od obyv.
Dot. na volby do PSPČR. a zast..
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z úřadu práce
Dotace od Plzeňského kraje
Dotace ze stát.fondu na kanalizaci
Pozemky – nájem
Pozemky - prodej
Les – pěstební činnost
Silnice
Dopravní obslužnost
Vodovod - DPH
Kanalizace
ZŠ – přísp. a vydání za žáky
ZŠ - DL příspěvek od obce
Knihovny
Kultura
Využití vol. času mládeže
Nebyt. hosp. - garáže
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Plynofikace
Poplatek na rekultivace půdy
Tříď. odpadů
Veřejná zeleň
Hasiči
Zastupitelstvo obcí
Rekonstr. prod. v Lišicích
Činnost místní správy
Úroky z vkladů a úvěrů
Převody vlastním fondům
Splátky půjčky – kanalizace
Splátky půjčky – vodovod
Spl. půjčky – plynofikace

CELKEM

příjmy
návrh
1 241 000
1 403 000
2 136 000
650 000
9 000
120 000
510 000
19 000
110 000
30 000
60 000
37 196
132 000

2 880 000
170 000
1 300 000
380 000

výdaje
plnění
1 444 987
1 507 175
2 802 039
706 681
4 000
1 410
524 962
22 590
183 100
34 944
101 730
50 321
150 112
117 169
81 878
514 040
3 473 330
140 744
6 115 242
491 150
11 394

640 000
137 000
210 000

602 374
176 339
104 959

25 000

46 169

105 000

114 766
7 000

návrh

616 000

plnění

613 849

210 000
117 439

300 000
290 000
126 000
56 000
127 000
4 710 000
215 000
800 000
12 500
84 000

104 422
243 411
168 706
55 663
80 814
4 677 353
199 680
793 022
18 554
107 292
203 862

20 000
148 000
35 000
235 576
1 520

190 906
77 333
251 454
1 520

57 495
27 000
705 000
800 000
2 305 785
28 200
51 900
300 000
90 000
510 000

107 242
78 795
665 786
736 450
2 882 639
26 563
50 792
2 300 000
2 500 000
510 000

12 595 976

17 973 547

10 000

70 000
8 000
51 900

212 535
81 060
50 792

12 434 096

19 884 997
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ZE

ŠKOLNÍCH

LAVIC

Ze života MŠ
Akce ve II. pololetí školního roku
6. 2. – „O třech prasátkách“ - divadlo HRA v MŠ
15. 2. - „Maškarní bál“ – v MŠ za účasti rodičů
19. 3. – „Kvítek Vítek“ – divadlo KZ Přeštice
20. 3. – Zápis do MŠ pro školní rok 2007/2008
21. 3. – „Školní zralost“ – odborná přednáška pro rodiče nejen předškoláků
23. 3. – Fotografování dětí de Dni matek
4. 4. – Velikonoční tvořivé odpoledne v MŠ
6. 4. – „Velikonoční koleda“ – Dolní Lukavice
11. 4. – „Jarní zastavení“ – „O Smolíčkovi“ – maňáskové divadlo PAMPELIŠKA v MŠ
- vystoupení dětí
16. 4. – „Zázračný pramínek“ – divadlo KZ Přeštice
18. 4. – „Hastrmani a detektivové“ – vyst. dramatického kroužku při ZŠ v Přešticích v KZ
19. 4. – „Předplavecká výuka“ – 1. návštěva z 10 plánovaných - (19. 4. – 21. 6.) – bazén
ZU Plzeň – se ZŠ Řenče

*

*

*

Zápis do MŠ
V úterý 20. 3. 2007 se v MŠ konal Zápis dětí do MŠ V Dolní Lukavici pro školní rok
2007/2008. Přijato bylo 8 dětí:
Budek Vlastimil – Krasavce
Budková Viktorie – Krasavce
Krsová Nela – Horní Lukavice
Kučera Pavel – Lišice

Moulisová Klára – Přeštice
Synáčová Eliška – Dolní Lukavice
Šícho David – Horní Lukavice
Thi Thuy Hgan Nhu – Plzeň

Zápis se vztahuje na
přijímání dětí kdykoli
během školního roku
2007/2008, tedy i
v jarních měsících
r. 2008. Pokud mají
rodiče
zájem
o
umístění dítěte do MŠ
a na zápis se z nějakého důvodu nedostavili, je nutné tak
učinit co nejdříve.
Věra Kaslová
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Vítání jara v MŠ
Vynášení zimy
I když letošní zima byla velmi mírná, přesto jsme se s dětmi těšili, až přijde jaro.
Najednou však počasí zlobilo a vypadalo to, že se zima nechce vzdát svého
kralování. Abychom jaru pomohli a zimu vyhnali, uskutečnili jsme s dětmi v MŠ akci
„Vynášení zimy“. Zhotovené symboly zimy děti zodpovědně odnášely k řece, kde jsme
se zimou rozloučili říkadly a hodili ozdobené větvičky do řeky. Jarními písněmi jsme
vítali jaro a zamávali odplouvající zimě. Vždyť za rok přijde zas! Dětem se vydařená
akce velmi líbila a s velkým zájmem pozorovaly každý den měnící se počasí. Sluníčko
hřálo každý den o trochu víc a jen my jsme věděli, že jsme mu k jeho cestě k nám
pomohli.
Věra Kaslová
*
*
*

Velikonoční tvořivé odpoledne
Před velikonoci má většina maminek
spoustu práce s úklidem a přípravou
různých dobrot. Maminky našich dětí
odložily ve středu 4. 4. 2007 tyto
starosti a využily možnost, prožít
příjemné společenské a výtvarné
velikonoční odpoledne se svými
ratolestmi v naší MŠ. Připraveno bylo
několik koutků s různými výtvarnými a
pracovními činnostmi, které nabízely
možnost krásné a zajímavé velikonoční
dekorace si spolu s dětmi vyrobit.
Výrobky z papíru, zdobení vajíček
ubrouskovou technikou, mramorování
vajíček, vlastnoruční zapletení pomlsky
z vrbového proutí a další si přišlo
vyzkoušet téměř třicet maminek a
dokonce i jeden tatínek. Abychom se ve
všech činnostech stačili všichni
vystřídat, začali jsme vyrábět již od
14,15 hodin, kdy přišly první maminky. Čas rychle utíkal a my jsme odcházeli
s poslední skupinkou v 18 hodin. Potěšil nás velký zájem dětí i rodičů a z celé akce
jsme měli velmi dobrý pocit.
Irena Režňáková
*
*
*

Jarní zastavení
Ve středu 11. dubna v 16 hodin nás ve školce navštívilo loutkové divadlo
Pampeliška,které nám zahrálo pohádku O Smolíčkovi . A nehrálo jen pro
děti, ale i pro jejich maminky, tatínky či babičky. Dětem se divadlo líbilo,
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živě reagovaly, radily, bránily Smolíčka. Po pohádce děti vystoupily
s krátkým programem – písničky, básničky a tanečky o jaru. Všichni
odcházeli spokojení.
Jana Milasová

Velikonoční odpoledne v ZŠ
Na 29. 3. jsme připravili pro rodiče a
děti naší školy již druhé předvelikonoční
odpoledne. Letos si děti, maminky i babičky
mohly vyzkoušet netradiční způsoby
zdobení kraslic. Dále si vyrobily krásný
mechový strom a velikonoční dekorace do
květníků. No a jaké by to byly Velikonoce
bez pořádné pomlázky? Abychom se do
proutků nezamotali, pozvali jsme si paní
Zdenku
Babkovou
(bývalou
ředitelku školy),
která
nám
ochotně radila
a ukázala nám
hned několik
způsobů pletení pomlázek.
Velice si vážíme času, který paní Babková věnuje našim dětem a
ještě jednou moc děkujeme. Mgr. Lucie Cvrčková

Jak dopadly jarní sběrové dny
Jarní sběrové dny se zdařily. Papíru se na dvoře shromáždilo
tolik, že se to skoro nevešlo ani do velkého auta. Bylo ho 3 390
kg. Pro pet víčka (o hmotnosti
170 kg, což je pro představu asi
12 velkých pytlů) muselo přijet
další auto. Školu navštívila i
organizátorka
soutěže
paní
Nováčková, která přivezla propagační materiály, drobné dárky a
dokumentovala nakládání sběru.
Děkujeme všem, kteří s námi sbírali a předem děkujeme i těm,
kteří budou třídit odpad i nadále.V letošním roce plánujeme sběrové dny ještě v květnu v termínu od 28. 5. do 30. 5.
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka ZŠ

8

Po stopách sv. Vojtěcha
Je sobota 21.4. 8 hodin a před naší školou je
nějak rušno. Schází se zde rodiče a děti z naší
školy. Co se bude dít? Je tu paní ředitelka a
všechny nás vítá ... Už vím, jde se na
Ticholovec. Ještě počkáme na poslední
opozdilce a můžeme vyrazit. Jdeme směrem
na Krasavce a po chvilce odbočujeme na
vedlejší cestu. Máme krásné počasí, tak jsme
zatím všichni spokojení. V lese dostávají děti
snadný úkol – nasbírat dříví na oheň. A rodiče
musí sehnat pruty na opékání. Za lesem se
zastavujeme. Na cestě rozděláváme oheň a už se opékají první vuřtíky. To je dobrota. Děti mají
stále ještě spoustu energie, a tak je čas vyrazit na cestu. Ale proč se musí jít do kopce? Ještě
kousek a jsme u cíle. Děti ani tak nezajímá obraz sv. Vojtěcha jako skála, na které je vyobrazen.

Už jsou nahoře a nadšeně mávají rodičům. Tak honem dolů a vyrážíme zpět k našim domovům.
Máme krásný výhled na Přeštice i Krasavce a cesta rychle ubíhá. A tak se po poledni vracíme
zpět do Dolní Lukavice, kde se loučíme a slibujeme si další společný výlet. Věříme, že příště
půjdete s námi i vy
Mgr. Lucie Cvrčková

*

*

*

*

*

V dubnu a květnu si můžeme připomenout i výročí osobnosti někdy neprávem
opomíjených, vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému umění, divadlu, hudbě,
vědě, sportu a mnoha dalším oblastem života
Výročí v dubnu
ŠTĚPNIČKOVÁ Jiřina (* 3. 4. 1912 Praha,) - česká herečka, interpretka klasických i moderních rolí
ZÍTEK Josef (* 4. 4. 1832 Praha,) - český architekt, čelný předst. novorenes. slohu, stavitel N.D.
FILLA Emil (* 4. 4. 1882 Chropyně,) - český malíř, grafik a sochař
ŠALDA František Xaver + 4. 4. 1937 Praha) - český literární kritik a vědec, prozaik a básník
FRIŠTENSKÝ Gustav, ( + 6. 4. 1957 Litovel) - český zápasník
GABČÍK Jozef (* 8. 4. 1912 Poluvsie u Žiliny,) - slovenský voják, poddůstojník československé
armády a spolu s J. Kubišem byl vybrán pro uskutečnění atentátu na R. Heydricha
KVAPILOVÁ Hana (, + 8. 4. 1907 Praha) - česká herečka
ŠTĚDRÝ Karel (*10 .4. 1937 Praha) český zpěvák – divadlo Rokoko
FIKEJZOVÁ Jiřina (*13. 4. 1927 – Lom u Mostu) – textařka – Půvabná a svěží, Za rok se vrátím,
Řekni, kde ty kytky jsou a další texty pro J. Čeřovskou, M. Rottrovou, vytvořila na 240 textů.
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BOHÁČ Ladislav (* 14. 4. 1907 Uherský Brod,) - český herec, režisér a divadelní ředitel
ZÁZVORKOVÁ Stella (* 14. 4. 1922 Praha,) - česká herečka. patřila k nejoblíb. ženským komikům. .
KIRSCHNER Miloš (* 16. 4. 1927 Praha,) – čs. loutkář, Skupův nást.v roli interpr. Spejbla i Hurvínka,
TICHOTA Jiří (*18. 4. 1937 - Točná u Prahy) muzikolog, zpěvák a textař. Zakl. skup. Spirituál kvintet.
DEYL Rudolf starší (* 6. 4. 1876 Praha, + 16. 4. 1972 Praha) - český herec, režisér a pedagog
DIENSTBIER Jiří (* 20. 4. 1937 Kladno) - český novinář a čs. politik, signatář Charty 77.
BRODSKÝ Vlastimil + 20. 4. 2002 Slunečná) - český divadelní a filmový herec.
HUTKA Jaroslav (* 21. 4. 1947 Olomouc) - český folkový hudebník, sdružení Šafrán, Porta
STEIMAR Jiří (* 24. 4. 1887 Praha,) – čs. herec. Jeho manž. byla A. Steimarová, dcera div. ředitele V.
Budila. Otec herečky J. Steimarové. Eleganci a talent pro konverzační herectví po něm zdědili jeho vnuci:
Jiří Kodet, syn sochaře Jana Kodeta a dlouholetý člen souboru Činoherního klubu, a Evelyna Steimarová.
TROJAN Václav (* 24. 4. 1907 Plzeň,) – čs. skladatel a pedagog, hudba k filmům J. Trnky Špalíček
(1946), Císařův slavík (1948), Bajaja (1950), Staré pověsti české (1952)
ČURDA Karel (+ 29. 4. 1947 Praha) - československý poddůstojník, účastník protinacistického
odboje, prozradil úkryt parašutistů – atentát na R. Hendricha

Výročí v květnu
JANDA Petr (* 2. 5. 1942 Praha) - český hudebník, skladatel a zpěvák – zakladatel skupiny Olympic
ČÁSLAVSKÁ Věra (* 3. 5. 1942 Praha) - česká gymnastka, olympijská vítězka Tokio a Mexika – za

dobu své sportovní činnosti (od 15 do 26 let) získala 140 medailí., z toho 97 zl. Členka MOV
HÖGER Karel (* 17. 6. 1909 Brno, + 4. 5. 1977 Praha) – český divadelní a filmový herec a
pedagog, jeden z nejvýznamnějších herců 20. stol.
NEFF Jan (* 6. 5. 1832 Lipník nad Bečvou,) – čs. velkoobchodník, vlastenec a mecenáš. Osudy
celého rodu popsal ve známé románové pentalogii jeho potomek, spisovatel Vladimír Nef – Sňatky
z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova Královský vozataj.
ČERVENÝ Jiří (* 14. 8. 1887 Hradec Králové, + 6. 5. 1962 Praha) – český skladatel, textař,
kabaretiér, spisovatel a dramatik – kabaret Červená sedma
PLICKA Karel (* 14. 10. 1894 Vídeň, + 6. 5. 1987 Praha) – čs. výtvarník, fotograf, filmový rež.,
folklorista a hudeb. vědec – film. dok. o lid. um.í (Zem spievá), knihy fotogr. (Praha ve fotografii)
KRAMÁŘ Vincenc (* 8. 5. 1877 Vysoké nad Jizerou, + 7. 11. 1960 Praha) - český historik umění,
kritik a sběratel – řeď. Národní galerie, sbírka moderního franc. umění.
MACHÁČEK Miroslav (* 8. 5. 1922 Nymburk) – čs. herec a div. rež. – N D, Činoherní klub.
MARIE TEREZIE (* 13. 5. 1717 Vídeň, + 29. 11. 1780 tamtéž) – česká a uherská královna z
dynastie Habsburků-vládla 40 let a výrazně ovlivnila další osudy habsburské říše. Měla celkem
šestnáct dětí, z nichž deset ji přežilo.
BROUSIL Antonín Martin (* 15. 5. 1907 Dolní Ostrovec, okres Písek,) – český filmový teoretik,
PODVALOVÁ Marie (+ 16. 5. 1992 Praha) – čs. pěvkyně-sopran. – v ND od r. 1937 vynikala
v titulní roli Smetanovy Libuše i v dalších vynikajících operách
VLK Miloslav kardinál (* 17. 5. 1932 Líšnice u Milevska) - český římskokatolický duchovní,
arcibiskup pražský – absolvent FF UK (1960), CM boh. fakulty v Litoměřicích, (1968), tajemník
ČB biskupa J. Hloucha (1968-71), duchovní v Rožm. pod Třemšínem (do 1978), čistič oken, farář
v Železné Rudě (1989), biskup v ČB diecézi (1990), arcibiskup pražský (1991), kardinál (1994)
PIVEC Jan (* 19. 5. 1907 Praha,) – čs. herec - v ND v Praze angažován od r 1934
ŠVEJCAR Josef (* 20. 5. 1897 Praha,) – český lékař, pediatr – zabýval se péčí o kojence,.
VIKTOR Ivo (* 21. 5. 1942 Křelov u Olom.) – čs. fotbalista – brankář Dukly Praha a ČSR
KRAMÁŘ Karel (* 27. 12. 1860 Vysoké nad Jizerou, + 26. 5. 1937 Praha) – český politik – první
předseda československé vlády (14. 11. 1918 – 1919). Kramářova vila – současné sídlo vlády ČR.
ŠIROKÝ Viliam (* 31. 5. 1902 Bratislava, + 6. 10. 1971 Praha) – slov. a čsl. politik, ministr zahr.
věcí, 1953-63 předseda vlády .
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Společenská kronika
V měsíci květnu oslaví významná životní výročí tito občané
Bělohlávková Anna
Havlová Marta
Kasl Josef
Pytlíková Marie
Křížek Ladislav

Dolní Lukavice 130
Dolní Lukavice 189
Dolní Lukavice 176
Dolní Lukavice 50
Krasavce 25

83 let
70 let
83 let
85 let
85 let

V červnu je oslaví tito občané
Janda Václav
Hodanová Marie

Dolní Lukavice 90
Lišice 58

82 let
60 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
OSN, UNESCO a další Evropské a světové organizace vyhlašují podle svého zaměření
různé mezinárodní a světové dny. V následujícím období jsou to například:
26. 4 – Mez. den vzpomínky na Černobyl
27. 4 – Světový den grafiky
29. 4 - Mezinárodní den tance
2. 5 – Světový den ptačího zpěvu
3. 5 – Světový den svobody tisku
3. 5. – Den slunce
3. 5 – Světový den svobody tisku
4. 5 – Den hasičů – svátek sv. Floriana
5. 5 – Den Evropy - výročí zal. rady Evropy
8. 5 – Mez. den Červeného kříže

8. 5 – Den vzpomínání na zemřelé ve II. sv.v.
13. 5 – Den matek
15. 5 – Mezinárodní den rodiny
17. 5 – Světový den telekomunikací
18. 5 – Mezinárodní den muzeí
21. 5. – Světový den kult. rozvoje
25. 5 – Den Africké svobody
25.5 – Mez. den pohřeš. dětí
31. 5 – Světový den bez tabáku.
1. 6 – Mezinárodní den dětí
*

*

*

Vzhledem ke stížnostem na
opakované porušování
provozního řádu dětského hřiště
upozorňujeme občany
především na:
- dodržování provozní doby,
- dodržování věku návštěvníků,
- kouření v prostorách hřiště
- znečišťování prostor hřiště
poškozování zařízení
- obtěžování okolí nadměrným
hlukem
- zákaz míčových her
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Rekonstrukce sálu KD ve Snopoušovech
V březnu byla zahájena rekonstrukce sálu KD ve Snopoušovech. Po loňské výměně
krytiny střechy byla provedena GO topení, el. instalace, omítek, montáž nových podhledů a
zateplení stropu. Nezbytné údržby se dočkal i exteriér budovy. V těchto dnech se
rekonstrukce blíže ke zdárnému konci. Na tuto akci jsme podali žádost kraj. úřadu o dotaci,
bohužel žádaná dotace 500.000 Kč nám poskytnuta nebyla. Byli jsme ale zařazeni mezi
náhradníky. To znamená, že šanci na peníze ještě máme, jestliže některé obce nedokáží
v termínu přidělené dotace využít. Kulturní komise obce by ráda i v budoucnu směřovala
konání kulturních akcí do Snopoušov. Doufáme, že si i občané sem cestu najdou.

Sběr nebezpečných odpadů
z komunální sféry se uskuteční v sobotu 12.5.2007 pro všechny obce Dolnolukavicka na
těchto sběrových místech od 8 do 17 hodin:
Dolní Lukavice - dvůr obecního úřadu
Snopoušovy náves - u kontejnerů na separ.odpad
Přijímány budou následující druhy odpadů :
Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a
plechovky od barev
Zářivky, výbojky,
Televizory, monitory, rádia – pouze
kompletní
Lednice, mrazáky – pouze kompletní

Všechny druhy baterií, akumulátorů a
autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavř. nádobách
Brzdové a nemrznoucí kapaliny
Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
Pneumatiky – osobní pouze bez disků

Budou odebírána jen kompletní elektrická a elektronická zařízení!
Kolektivní systémy, které zajišťují zpětný odběr odebíraly do konce roku 2006 veškerá
vyřazená elektrická a elektronická zařízení bez ohledu na to, zda jsou kompletní či ne. Od
počátku roku 2007 jsou předmětem zpětného odběru pouze ta zařízení, která jsou tzv.
kompletní a nejsou rozebrána. To znamená v praxi, že lednice obsahují například
kompresor, motor a neporušený plášť, pračky mají buben a motor atd. .
Další informace poskytne Michal Komorous, tel.: 728168268, předseda komise pro životní prostředí

Tato akce je určena pouze pro občany, nikoliv živnostníky a podnikatelské subjekty

Změna v umístění velkoobjemového kontejneru
Vzhledem ke zneužívání kontejneru u prodejny v DL k ukládání všeho netříděného i
nebezpečného odpadu byl tento přemístěn do uzamykaného areálu obce vedle klubovny
chovatelů. Při nárůstu cen za likvidaci odpadu (rok 2004 – 782 Kč/t, rok 2007 - 1.160 Kč/t)
nelze toto chování občanů nadále tolerovat a hradit z rozpočtu obce. Cena za odvoz
jednoho kontejneru přesahuje 5.000,- Kč. Obdobná situace je i s kontejnerem u hřbitova.
Kontejner u prodejny je určen výhradně k ukládání biologicky rozložitelného odpadu ze
zahrad kromě nedrcených větví. Bude přistaven mimo zimní období a přístupný pro
veřejnost v pracovní dny v pondělí a ve středu a dále v sobotu, vždy od 9 do 17 hodin.
K ukládání
jiných
druhů
odpadů
používejte kontejnery
na tříděný odpad,
skládku na Vysoké
nebo sběrný dvůr
v Přešticích na konci
Průmyslové ulice - za
fotbalovým hřištěm.,
informace
o
něm
naleznete na druhé
straně.

13

S ČÍM?

KAM S NIMI?
S VYTŘÍDĚNÝMI SLOŽKAMI ODPADŮ!

INFORMACE O PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA PŘEŠTICE (SD)
Občané, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využívat sběrný
dvůr za úplatu dle níže uvedeného ceníku za ukládání odpadů, který je rovněž k dispozici
přímo ve sběrném dvoře.

ODPADY, KTERÉ LZE UKLÁDAT VE SBĚRNÉM DVOŘE
Nebezpečné složky komunálního odpadu - olověné akumulátory, brzdová kapalina,
fridex, oleje, rozpouštědla, znečištěné textilie, olejové a vzduchové filtry, nádoby od
nátěrových hmot, plastové obaly od olejů, barvy, lepidla, pryskyřice, kyseliny, hydroxidy,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, suché baterie a články, zářivky a
výbojky.
Objemné odpady - ledničky, mrazáky, pneumatiky, televizory, elektrický a elektronický
odpad (rádia, sporáky, vysavače, atd.), ostatní objemný komunální odpad (nábytek,
koberce, židle, atd.).
Využitelné složky komunálního odpadu - sběrový papír, plasty, sklo, železný šrot
Stavební odpady a odpady ze zeleně - zemina a stavební suť, tráva, listí, větvě, apod.
(pouze v množství maximálně do 1 m3).

PROVOZNí DOBA SD PŘEŠTICE, PRŮMYSLOVÁ 454
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Pondělí, středa
Sobota
8,00 - 12,00
Provozovatel: Záp. kom. služby a.S., Koterovská 522, 32600 Plzeň, IČ: 252 17 348, DIČ: CZ25217348

Ceník sběrného dvora odpadů Přeštice
Oleje, olověné akumulátory, sklo, železo a ocel, papír a lepenka
Znečištěné plechovky a plasty, znečištěné tkaniny
Brzdové a nemrznoucí kapaliny, nepoužitá léčiva, rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie
Vyřazené organické a anorganické chemikálie
Alkalické baterie
Pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, barvy, tisk. barvy, lepidla a pryskyřice
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Pneumatiky (osobní)
Ledničky, mrazáky (pokud nejsou předmětem zpětného odběru)
Televize, monitor
Radia, vysavače
Plasty , zemina a kamení, cihly, suť, objemný odpad
Tráva, větve

zdarma
11,- Kč/kg
17,- Kč/kg
30,- Kč/kg
12,- Kč/kg
36,- Kč/kg
11,- Kč/kg
30,- Kč/kg
28,- Kč/kg
360,- Kč/kg
125,- Kč/kg
40,- Kč/kg
2,- Kč/kg
3,- Kč/kg

Na 50 Přeštice je rovněž možnost zakoupit plechové (750,- Kč) i plastové (900,- Kč) popelnice.
Dodávku pytlů s logem na plast a komunální odpad je nutné domluvit předem u vedoucí sběrných
dvorů paní Votavové na telefonu 377 152 158.
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