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ROČNÍK XV

Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Hlasatele Vás stručně seznámím s výhledem činnosti zastupitelstva
obce na další období. Po loňském ekonomicky úspěšném roce pokračujeme ve shánění
finančních zdrojů nutných pro rozvoj obce. Dokončujeme projekty pro podání žádostí o
dotace z evropských fondů, z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
V tomto měsíci podáme 2 žádosti: na komplexní rekonstrukci mateřské školy
v hodnotě 14 mil. Kč, máme již zpracován stavební projekt a vydáno st. povolení, je
jmenován realizační a projektový tým. Situaci zkomplikovalo zjištění, že budova MŠ
nebyla od své kolaudace v roce 1981 dosud vůbec zapsána v katastru nemovitostí na
listu vlastnickém obce.
Druhá žádost v na částku 1,5 mil Kč je připravena k podání do 1. výzvy do stejného
programu EU, určená na modernizaci vybavení ZŠ. Na krajský úřad směřovala další
žádost, o investiční dotaci na výstavbu autobusové čekárny v blízkosti křižovatky u
Snopoušov. K povolení této stavby jsem zajistil již mnoho vyjádření a souhlasů
příslušných úřadů, leč konečné stanovisko stavebního úřadu stále očekáváme.
Na celkovou rekonstrukci pomníku padlých před školou jsme požádali o dotaci kr. úřad
z programu
„OBNOVA
HISTORICKÉHO
STAVEBNÍHO
FONDU
V PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍCH A ZÓNÁCH A STAVEB DROBNÉ
ARCHITEKTURY NA ÚZEMÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE". Tuto rekonstrukci chceme
letos provést, i kdyby nám dotace nebyla přidělena. Připravuje podklady k obnově a
záchraně i dalších památek na území obce. V první řadě potřebujeme zmapovat jejich
umístění v terénu, potom identifikovat polohu podle parcelních čísel, pokusit se sehnat
fotografie původního stavu, nechat vyhotovit návrh na rekonstrukci a sehnat peníze na
realizaci opravy. V tomto směru Vás žádám o spolupráci, mnozí z Vás jistě ví o
zchátralých nebo i zaniklých památkách na území obce mnoho, uvítáme konkrétní
informace, nejraději písemné, stačí vlastními slovy na kousek papíru. Staré fotografie si
rádi od Vás vypůjčíme a po převedení do elektronické podoby vrátíme. Intenzivně již
pracujeme ve spolupráci s Evou Klepsovou a paní Tichou z Plzně na podkladech
k obnově božích muk, umístěných na konci DL vlevo ve směru na Dnešice.
Z evropských fondů se chystáme požádat i o rekonstrukci všech místních komunikací,
které dosud nejsou v odpovídajícím stavu. K tomu potřebujeme stavební povolení nebo
územní souhlas, předcházet musí vyprojektování komunikací včetně odvodnění.
Zpracování projektu je objednáno, avšak v některých úzkých lokalitách bude
problematické projekt sladit s požadavky současného stavebního zákona. Jednou
z posledních žádostí o finanční podporu pro letošní rok bude opakovaná žádost do

ekologických projektů na zalesnění bývalého pískového lomu pod táborem v k. ú.
Snopoušovy. Po podzimním navezení ornice je tato lokalita pěkně připravena
k osázení. Vloni nás od realizace kromě nepřidělení finanční dotace odradilo hlavně
veliké sucho, které by mohlo zmařit jinak určitě dobrý záměr. Jednou z posledních, ale
určitě ne nevýznamnou oblastí, které se věnujeme, je kultura. S ní se úzce prolínají i
majetkoprávní vztahy. Tím chci vyjádřit to, že největší kulturní zázemí obce, KD ve
Snopoušovech, do kterého po loňské rekonstrukci směřujeme akce s více než 50
očekávanými návštěvníky, změnil od 1. 3. nájemce. Je jím pan Tomáš Janíček
z Únětic. Po vymalování hostince, přilehlých prostor, vyčištění koberců a dalšího
zkrášlení se připravuje na uvítání návštěvníků. Dne 18. dubna jimi můžete být i Vy, na
tradičním setkání důchodců s netradičním programem.
To nejlepší, nejpopulárnější jsem si nechal nakonec. Zastupitelstvo rozhodlo o vydání
publikace o Dolnolukavicku. Reagovali jsme tak na nabídku slečny Evy Klepsové,
která sepsala poutavě mnoho zajímavosti o obci a jejím okolí. Kromě textu je
připraveno i mnoho fotografií a dalších dokumentů, zapůjčených občany. Poděkování
zaslouží zejména paní Hrdinová (Kůsová). Plánujeme vydat i povídky ing. Jaroslava
Kasla a opět kalendář, tentokrát stolní s historickými fotkami obce. Kromě toho
ekonom obce Michal Böhm zpracovává fotokroniku obce – každý dům bude v letošním
roce vyfocen a data budou s identifikací uložena k archivaci a dalšímu využití.
K uskutečnění výše popsaného potřebujeme kromě financí spoustu času, trpělivosti a
především chuti. Proto Vás žádáme o spolupráci a zároveň o shovívavost, pokud se
něco nepovede přesně podle Vašich představ. Moc mě mrzí, že někteří občané dosud
nepochopili, že napojit svoji domácnost na splaškovou kanalizaci je jejich nejen
morální povinnost vůči obci, ale především vůči zákonu o vodovodech a kanalizacích.
Domnívám se, že zastupitelstvo obce udělalo v tomto směru maximum a já osobně
jsem všem poskytl vyčerpávající informace. Nyní již můžeme jít jen nepopulární, ale
nezbytnou cestou sankcí.
Vítězslav Opálko, starosta obce
Krásné velikonoce Vám přeje

INFORMACE

Plynofikace – nabídka obce – VÝZVA
Vážení spoluobčané,
naše obec i celý Svazek obcí musí letos dokončit plynofikaci podáním „Závěrečného
vyhodnocení akce plynofikace obcí“ poskytovateli dotace. Jak jste byli průběžně
informováni, situace v této oblasti není pro obec příznivá, důvody všichni známe, pro
většinu z nás je to cena plynu. Současná připojenost obce k odběru plynu je cca 26 %
z vyprojektovaných přípojek. Abychom minimalizovali sankce – vracení co nejmenší
části dotace, musíme se dostat na číslo 30% (zjednodušeně řečeno). Chceme-li obec
dále rozvíjet, musíme se pokusit odvrátit vrácení peněz z poskytnuté dotace a
následných finančních sankcí. Proto Vás zastupitelstvo obce

vyzývá ke zvážení možnosti připojit svou domácnost k odběru plynu,
byť by to bylo jen sporákem nebo lokálním topidlem (WAFky).
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Na podporu této akce zastupitelstvo rozhodlo poskytnout občanům tuto pomoc:
1. zprostředkujeme Vám projektanta, který za Vás vyřídí všechny formální
záležitosti (projekt, stavební povolení, revizi, přihlášku k odběru)
2. poskytneme Vám bezúročnou půjčku do 50 000,- Kč z fondu rozvoje
bydlení
3. zprostředkujeme Vám realizační instalatérskou firmu na provedení
vnitřního rozvodu plynu, případně dodání spotřebičů

Písemné žádosti s uvedením telefonního spojení o výše uvedenou pomoc
(nebo některého bodu) doručte laskavě na OÚ do konce března 2008.
Vítězslav Opálko, starosta obce

*
*
*
Odstranění septiků z kanalizačních přípojek - VÝZVA
*

*

Vážení občané,
v současné době je celá kanalizační síť splaškové kanalizace Dolní Lukavice
napojena na centrální čistírnu odpadních vod obce (s výjimkou místní části za
řekou).
V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, zákon o vodovodech
a kanalizacích nedovoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky či
žumpy (zákon č.274/2001 Sb. § 18 odst. 4 s účinností od 1. 1. 2002).
1) Žádáme Vás o bezodkladné zrušení a odpojení septiku z Vaší kanalizační
přípojky.
Kromě splnění zákonné povinnosti ušetříte náklady za vyvážení a likvidaci usazeného
obsahu. Přijetí obsahu septiku na ČOV je zpoplatněno dle platného ceníku služeb 1.
JVS a.s. – pro rok 2008 cenou 120 Kč/m3, dále zaplatíte také náklady na dopravu.
2) Žádáme vlastníky staveb dosud nenapojených na kanalizaci, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, o splnění zákonné povinnosti připojit se na
kanalizaci (přímou přípojkou bez septiku), když je to technicky možné (ukládá § 3
odst. 8 téhož zákona – účinnost od 1. 1. 2002) - obec dostavbou kanalizace napojení
technicky umožnila (až na drobné výjimky). V opačném případě může obecní úřad tuto
zákonnou povinnost vlastníkům uložit (pak ovšem následuje úplné správní řízení
včetně zajištění projektu, zkoušek těsnosti apod. se všemi ekonomickými dopady ……)
Upozorňujeme, že vypouštění odpadní vody ze septiku do vod povrchových či jejich
vsakování do vod podzemních bez písemného povolení vodoprávního úřadu (tj.
rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ) je možné postihnout vysokou pokutou
občanům – fyzickým i právnickým osobám (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, § 129
změna přestupkového zákona).
Vzhledem k vynaloženému úsilí a finančním prostředkům je však toto upozornění
poslední.
Vítězslav Opálko, starosta obce
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OBEC DOLNÍ LUKAVICE
34 44 Dolní Lukavice 134
Plzeňský kraj
Č. j. 155/08

Dolní Lukavice 26. 2. 2008

Veřejné výběrové řízení na prodej pozemků
Obec Dolní Lukavice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 2.
2008 vyhlašuje veřejné výběrové řízení (VVŘ) na prodej souboru pozemků:
Předmět VVŘ:
soubor pozemků – orná půda
- p. č. 1936 o výměře 23568 m2
- p. č. 1952 o výměře 829 m2
- p. č. 1953 o výměře 9472 m2
Tyto pozemkové parcely jsou v katastrálním území Lišice u Dolní Lukavice, obci
Dolní Lukavice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu Plzeň jih.
Tyto pozemky se nachází na lukrativním místě s dalekým výhledem do kraje,
v těsné blízkosti lesa u osady Hradčany. Nejsou zařazeny v územním plánu obce
pro výstavbu. Inženýrské sítě jsou v dosahu v Hradčanech (elektřina, vodovod,
kanalizace plyn).
Cena:
Nejnižší podání je 9 100 000,- Kč za celý soubor pozemků.
Termín podání nabídek:
Nabídky obsahující výši kupní ceny za předmět VVŘ doručte písemně
v zapečetěné obálce, označené „Prodej pozemků – soutěž – neotvírat“ na adresu
Obec Dolní Lukavice, 334 44 Dolní Lukavice 134 nejpozději do 30. května 2008
do 12.00 hodin. Nabídky došlé po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny.
Vyhodnocení nabídek
Bude provedeno komisí, jmenovanou starostou obce Dolní Lukavice do 4. června
2008 posouzením, která nabídky je nejvýhodnější z hlediska ceny. Účastníci budou
o výsledku soutěže písemně vyrozuměni nejpozději do 9. června 2008.
Podrobnější informace lze získat na e-mailové adrese: starosta@dolni-lukavice.cz
Vítězslav Opálko, starosta obce

4

USNESENÍ Č. 7
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 21. února 2008 ve Snopoušovech
Obecní zastupitelstvo
1) bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení
b) výsledky průzkumu veřejného mínění ohledně prodeje pozemků p. č. 1936, 1952 a
1953 v kú Lišice
c) studii protipovodňových opatření
d) finanční stav obce
e) příspěvky projevené v diskusi
2) schvaluje:
a) odprodat pozemky p. č. 1936, 1952 a 1953 v kú Lišice ve veřejném výběrovém
řízení za minimální cenu 9 mil. Kč
b) záměr:
- provedení komplexní rekonstrukce MŠ v hodnotě cca 14 mil. Kč dle projektové
dokumentace, zhotovené ing. arch. Václavem Mastným
- provést modernizaci vybavení ZŠ v Dolní Lukavici v hodnotě cca 1,5 mil. Kč
- partnerské smlouvy s Lukrenou a.s. na výše uvedené akce
- požádat o poskytnutí dotace na výše uvedené akce z programu ROP II Jihozápad
- záměr koupit část pozemku kolem kostela p. č. 760/5, celková výměra 1219
- záměr prodeje st. p. 32/2 o výměře 10 m2 v kú Snopoušovy
c) smlouvy:
- KS J. Veseleňaková, Rabštejnská 1599/53, Plzeň-Bolevec, prodej p.p.č. 183/36 o
výměře 75 m2, za cenu 70 Kč/m2, v kú Krasavce
- KS Z. Zábranová, nám. Generála Píky 2219/22, Plzeň, prodej p.p.č. 854/82 o
vým. 497m2 za cenu 70 Kč/m2, p.p.č. 854/83 o vým. 58 m2 za cenu 10 Kč/m2
(snížená cena je z důvodu polohy pozemku) a st. p. 338 o vým.10m2 za cenu
120Kč/m2, to vše v kú Lišice u Dolní Lukavice
- NS P. Hronová, Dolní Lukavice 6, nebytové prostory na pozemku st. p. 2/5 za
cenu 2 410 Kč/rok, v kú Dolní Lukavice za účelem prodeje krmiva pro zvířata
- KS VPÚ DEKO Plzeň, část parcely p. č. 760/6 o výměře 118 m2 za cenu
70 Kč/m2, v kú Dolní Lukavice
- Směnnou smlouvu na pozemek obce p.p.č. 350/6 o výměře 65m2 za p.p.č. 22/21
o výměře 37m2, která je ve vlastnictví manželů Volfových, bytem Zelenohorská
183/4, Plzeň, v kú Snopoušovy
d) ukončení NS dohodou na pronájem KD Snopoušovy s p. Tokošem k 29. 2. 08
e)
zakoupení židlí a stolů pro vybavení KD ve Snopoušovech
f)
NS s T. Janíčkem, Únětice, 336 01, na pronájem nebyt. prostor, KD Snopoušovy
g)
Změnu rozpočtu obce k 21. 12. 2007
h)
finanční příspěvek SDH Snopoušovy ve výši 30 000 Kč
3) ukládá
a) Bc. Jindřišce Kaslové dořešit aktuálnost informací MŠ na web. stránkách obce
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Maškary ve škole
Děti, které ve škole navštěvují
výtvarný kroužek, zažily při jedné
z únorových hodin spousty
legrace.
Pomocí speciálních barev si
mohly pomalovat své obličeje a
proměnit se tím v strašidelné
bytosti. Do práce se vrhly
s nadšením. Kdy se jim také
poštěstí se „počmárat“ a ještě
s dovolením dospělých…
Výsledky jejich „řádění“ posuďte
sami.

Jarní sběrové dny
Ve dnech 31. 3., 1. 4. a 2. 4. 2008 probíhají v ZŠ již tradiční sběrové dny.
Noviny, časopisy, kartony a víčka od PET lahví můžete ukládat v těchto dnech na
školním dvoře. Vše tříděné a
svázané.
Děkujeme, že s námi chráníte naše
životní prostředí.
O nasbíraném množství vás budeme
informovat v některém dalším čísle
Hlasatele
Mg. L. Cvrčková, Mgr. R. Šperlová

Maškarní rej
Dne 28. 2. 2008 jsme uspořádaly pro
děti MŠ dopoledne v maskách.
Tančilo se, zpívalo a soutěžilo. Pro
všechny zúčastněné děti, kterých
bylo 28, byly připraveny odměny.
učitelky MŠ

KULTURNÍ INFORMACE
Kulturní komise obce pořádá dne 15. března 2008 od 10:00hodin

„Vítání jara aneb Předvelikonoční setkání“.
Opět si budete moci zakoupit doplňky do kuchyně (chňapky, ubrusy, ubrousky). Pro
návštěvníky jsou připraveny ukázky velikonoční dekorace, zdobení perníčků, tradiční
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i netradiční zdobení kraslic, výroba peroutek, pomlázek, vizovického pečiva
a………přijďte a uvidíte.
Bc. Jindřiška Kaslová
*

*

*

*

*

Už se těším do Lukavice
Jsem paneláková myška, ták mne to táhne na venkov. Nejhezčí okamžiky prožívám u svých
známých na Dolnolukavicku. Proto také mohu sledovat dění v této lokalitě. Již druhé
volební období se obec zvedá z prachu a zase se z ní stává ta „dáma mezi venkovem".
Mladí z celého okolí tu staví domky jako o závod.
Já do Dolní Lukavice jezdím poslední léta převážně za kulturou. Místní se snaží obnovit
staré lidové zvyky, jako je Masopust, oslava Velikonoc, Vánoc, tradiční poutě, ale vznikly
tu i nové tradice. Takovou tradicí se staly jarní a podzimní pochody „Za krásami
Lukavicka", které pro jejich atraktivnost navštěvují právě lidé z celého okolí. Pochodu jsem
se zúčastnila několikrát a vždy jsem byla nadšená z překrásně směrovaných tras, které si
mohou účastníci vybrat podle jejich délky a fyzické náročnosti. S dětmi jezdím každoročně
také na pohádkový les do Snopoušov poslední víkend v srpnu a také za koníčky –
Lukavicko je taková koňská velmoc, reprezentovaná velmi dobře i na prestižních závodech
a přehlídkách v rámci republiky.
Místní lidé nás „náplavy" hezky přijali mezi sebe a právě pro jejich dobrosrdečnost je nám
tu dobře a vždy se na návštěvu do Lukavice těšíme.
Hana Vojtěchová

Setkání důchodců
Kulturní komise obce pořádá 18. dubna 2008 od 19:00h v KD Snopoušovy
tradiční setkání důchodců.
Tentokrát jsme pro naše seniory zajistili estrádní vystoupení manželů
Kubištových „Setkání s úsměvem aneb Život tropí hlouposti“. Po skončení tohoto
programu k poslechu a tanci zahraje Hájenka z Hájů.
Těšíme se na Vaši hojnou návštěvu.
Tentokrát zajistíme přistavení autobusu až ke kulturnímu domu.
Odjezdy autobusu z jednotlivých obcí:
z Krasavec v 18:30h
z Dolní Lukavice v 18:35h
z Lišic v 18:40h
Autobus k rozvozu účastníků bude přistaven ve 24:00h.

Lukavický masopust
V sobotu 9. 2. se konal již třetí masopustní průvod. Za doprovodu „Hájenky“ prošly
masky všemi obcemi Dolnolukavicka.
Čarodějnice, upírky, zvířátka, čáp a vrána s miminky, tlupa cikánů, klaun, Aladin,
indiánka, vězeň, mnich, kat i čaroděj, čert, víly, vznešené panstvo … a protože jsme
v Dolní Lukavici, zúčastnil se i sám Mistr Joseph Haydn.
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Před hostincem „U Bílé růže“ předal starosta klíče od
všech čtyř obcí, udělil právo průchodu obcemi a
maškary mohly vyrazit. Počasí nám přálo a přálo nám i
obecenstvo, které průvod provázelo po celé Lukavici.
Mnozí raději
uvítali maškary
doma a
připravili pro
ně i pohoštění.
Pokladničky se
utěšeně plnily;
za vybraný
obnos se
zaplatily veškeré výdaje na tuto akci a ještě něco zbylo.
Letos se za masky převléklo asi 50 nadšenců. Chybělo několik „tahounů“ a bavičů
z předchozích let. Zaúřadovala chřipka, ale asi i nechuť po loňském Masopustu (byl méně
úspěšný, slabší účast než na prvním ročníku). K radosti všech se ale zapojili „-náctiletí“,
kteří tvořili polovinu
masek.
Nejmladší účastnicí maškarního průvodu se stala
tříletá Žanetka Pirníková,
která spolu se svými
rodiči představovali
celou myší rodinku.
Nejstarší účastníci – pan
Opálko nejst. a paní
Weinfurtová,
vzbudili
svým elánem a nadšením obdiv všech.
Největší uznání zaslouží
„SNOPOUŠOVSKÁ CIKÁNSKÁ SPOLEČNOST“,
jejíž členky, -většinou „staršího středního věku“, ukázaly všem
mladým,
jak se umí
lidé bavit –
zpívaly,
tančily a
hodovaly,
tak jak to
má o
Masopustu
být.
Díky kulturní komisi za zajištění téhle jistě organizačně náročné akce. Těšme se zase za
rok – na čtvrtý masopustní průvod!
Zapsala kronikářka Blanka Zahradníková, foto: Z. Luňák, M. Böhm.
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HISTORIE
V 1. čísle Hlasatele a i v několika dalších novinách byl uveřejněn pod názvem „Tajemná
plastika sv. Petra v Dolní Lukavici“, článek Evy Klepsové o torzu sochy, stojící na
západním konci obce. Na tento článek reagovala paní J. Veinfuterová z Chlumčan,
následujícím příspěvkem.

Nejen sv. Petr, ale také sv. Pavel
K článku „Tajemná plastika sv. Petra v Dolní Lukavici", otištěného v příloze
únorových Přeštických novin, bych si dovolila něco doplnit. Pokud se někdo domnívá,
že socha sv. Petra stávala kdysi u některého z tehdejších šesti rybníků, a posléze byla
přemístěna na okraj obce, raději v tomto případě věřím vyprávění své babičky, pí.
Josefy Červenkové, roz. Ichové, která se narodila a žila v Dolní Lukavici v letech
1885–1962. Velmi se zajímala o historii, byla dobré vypravěčka a vždy ráda vyprávěla
o tom, co jí kdysi vyprávěla její babička (moje praprababička), pí. Anna Ichová, roz.
Kokošková, taktéž rodačka z Dolní Lukavice.
Protože moje babička velice uctívala umělecké památky a vážila si vyprávění našich
předků, vodívala mne už jako malou holčičku na procházky po okolí Dolnolukavicka
právě K různým památníčkům a vyprávěla zajímavé historky, které znala od své
babičky a nejednou dodávala, že je to hodně starý příběh; její babička že ho znala také
z vyprávění své babičky.
A tak si vzpomínám, jak mne, možná před více než sedmdesáti lety, zavedla ke sloupu
sv. Petra a tam mi vyprávěla, že sv. Petr a sv. Pavel jsou ochránci D. Lukavice, že je
těmto patronům zasvěcen kostel a k jejich úctě, že byly postaveny sloupy s jejich reliéfy.
Taktéž mne zavedla ke sloupu sv. Pavla, který se nacházel při cestě mezi Dolní a Horní
Lukavici.
Zatímco sloup sv. Petra ohlodával jen zub času, sloup sv. Pavla byl postupně
vandalizován v padesátých a šedesátých letech min. stol., stejně jako socha sv.
Vojtěcha nad dolnolukavickým „Rajčůrem“, kříž na křižovatce „U pána Krista“,
socha sv.„Petra nad Horní Lukavici, křížek „V Lipkách“ u Horní Lukavice, sv.
Vojtech u lesa Háj, kaplička v dolnolukavickém zámeckém parku aj.
Poničené památky, které jsem nyní zmínila, jsou všechny vyznačeny na mapě býv.
přeštického okresu, vydané jako učební pomůcka pro národní školy v r. 1936. Sloup sv.
Petra označen ve výšce 370 m n. m. sloup sv. Pavla ve výšce 357 m n. m. Dolní
Lukavice je v nadmořské výšce 343 m, proto byly určitě oba sloupy patronů obce
postaveny tak, aby ochránci byli poněkud nad obcí a shlíželi na své chráněnce do údolí
(jak to říkala moje babička).
V obsáhlé publikaci „Umělecké památky Čech“, vydané v r. 1977, jsou zmíněny sochy
v Dolní Lukavici z let 1714 a 1741 a zmíněn též pilířek s reliéfní postavou sv. Pavla z 1.
pol. 18. stol. na cestě do Horní Lukavice. Myslím, že místo, kde stával sloup sv. Pavla,
bych dokázala označit a dost velkou přesností.
Kéž by se našli sponzoři, kteří by přispěli na záchranu kulturních hodnot po našich
předcích, ale hlavně aby se občané našeho státu naučili těchto hodnot si vážit a
ochraňovat je před vandaly, kteří svými stupidními činy způsobují nesmírné škody.
Jaroslava Veifurtová, Chlumčany
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Pro doplnění fotografie současného stavu jednotlivých míst uváděných v předchozím
článku

Zbytky z pomníku sv. Pavla – cesta z D. do
H. Lukavice

Pomník sv. Petra

Zbytky pomníku na křižovatce D. Lukavice – Dnešice, letopočet na hlavici sloupu – 1830

Křížek na křižovatce cesty po“Rajčůru“
se st. silnicí (Bory)

Kaplička na konci bažantnice
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Část mapy tzv. III. vojenského mapování z r. 1877 -1880, kde jsou zakresleny místa
pomníků sv. Petra a sv. Pavla, uváděná v článku J. Veinfurtové
Ze sledování dostupných mapových podkladů se dá usuzovat i na dobu postavení těchto
pomníků, s ohledem na to, že i současná silniční síť byla v minulosti vedena jinudy. Podle
I. voj. mapování z r. 1764/68 neexistovala cesta do Dnešic. Pouze asi v polovině cesty do H.
Lukavice je vyznačen křížek. V D. Lukavici jsou zakresleny 3. rybníky, největší, nyní již
zrušený, byl v místech, kde se nyní říká „v rybníku“.
Na mapě II. voj mapování z r. 1836/52, je již cesta do Dnešic zakreslena. Zde jsou zakresleny i zmiňované pomníky, i když jen jako křížky (stejně je značen např .i kříž na cestě do
Přeštic), ale chybí ten u cesty z Dolní do Horní Lukavice. V té době byl již velký rybník
zrušen a zůstal pouze současný „Sládkův“ rybník, rybník proti kostelu a u dvora 2. rybníky.
Připravil a foto J. Netrval
*

*

*

*

Kostel sv. Ambrože ve Vícově
Vícovský kostel patří k nejstarším kulturním památkám
na Přešticku, jde o historicky i architektonicky cennou
stavbu spojenou s raným křesťanstvím v Čechách. Podle
výsledků provedené dendrochronologie pochází dřevo
v krovu z roku 1502–3, u kleštiny ve zdi nad vstupem do
věže z kůru je rok smýcení dřeva odhadován dokonce na
roky 1236 – 1247.
V posledních několika letech byla stavba veřejnosti
uzavřena z důvodu špatného technického stavu. Koncem
roku 2004 se ve zdivu začaly projevovat výrazné praskliny
ve vertikálním zdivu i v klenbách. Opravy byly zahájeny
v roce 2005. Pod severním průčelí kostela byly nejprve
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*

vykopány 2 sondy k ověření hloubky založení a
zeminy v základové spáře jako podklad pro
zpracovatele projektu statického zajištění
kostela. Nejprve byla vyklizena suť z půdního
prostoru, ošetřeny a podezděny pozednice a
provedeno statické zajištění táhly nad kruchtou.
Statika byla dokončena v roce 2006, kdy došlo
k přitažení vazných trámů k pozednici i stažení
pomocí táhel v blízkosti vítězného oblouku.
Kolem celého kostela byl proveden nový okapní
chodníček.
Opravy byly financovány mimo jiné též
z prostředků Ministerstva kultury České republiky: 100.000,- Kč v roce 2005, 150.000,- Kč
v roce 2006. Z dotací Plzeňského kraje bylo na opravy uvolněno v roce 2005 50.000,- Kč
v roce následujícím pak 180.000,- Kč. K finančnímu zajištění oprav přispěli také občané
Přeštic i přilehlého okolí. Čistý výtěžek z vyhlášené veřejné sbírky na opravu vícovského
kostela dosáhl částky více jak 285 tisíc Kč.
Počátkem roku 2007 byl kostel na základě darovací smlouvy převeden do vlastnictví
města Přeštice. V témže roce
opět
za
podpory
dotace
z Ministerstva kultury (130 tis.
Kč) a z dotace z KÚ Plzeňského
kraje (200 tisíc Kč) byla
opravena věž kostela. Krovová
konstrukce byla citlivě opravena
formou protézování poškozených částí a byla položena nová
šindelová střecha. Po dokončení
stavebních prací byla restaurátorským způsobem zajištěna a očištěna nástěnná gotická
malba uvolněná vlivem předchozího statického narušení stěny.
Kostel byl veřejnosti otevřen při první adventní neděli 2. 12. 2007. Slavnostní
předvánoční atmosféru pro četné návštěvníky vytvořil dětský pěvecký sbor Hlásek
z přeštické ZUŠ. Letos se kostelík otevře návštěvníkům hned několikrát – poprvé při
velikonoční mši, která letos připadá na pondělí 24. března. V září bude kostelík otevřen
v rámci Dnů evropského dědictví, rovněž by zde měl proběhnout jeden koncert z cyklu
Haydnových hudebních slavností. Velikonoční mše je v 10 h.
Věra Lukášová, MěÚ Přeštice, OŠKPP, foto. J. Běl

PŘÍRODA
Zpráva o hnízdění čápa bílého na území Plzeňského kraje v roce 2007
V loňském roce k nám čápi přiletěli značně brzy a tah probíhal ve zřetelně odlišitelných
vlnách. V první březnové dekádě byly zaznamenány přílety prvních jedinců v Postřekově a
na dvou hnízdech v Plané u Mariánských Lázní. Maximum příletů (v 28 obcích) bylo
zaznamenáno v 3. březnové dekádě. V 1. dubnové dekádě dorazili jednotlivci nebo celé
páry do 15 obcí, v 2 dekádě do 10 obcí. Teprve v 3. dekádě dorazil druhý jedinec do Staré
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Vody (CH), Hrádku u Sušice a Žihobců (KT) – zde se přidal k čápovi, který v okolí obce
přezimoval. Ani u jednoho z těchto párů nebylo hnízdění úspěšné. Čáp, který dorazil 22. 4.
do Zbiroha, se zdržel jen 2 dny a potom zmizel. Rovněž se nezahnízdili čápi, kteří přilétli
až v 1. květnové dekádě /pár v Malém Boru a v Nemilkově (KT) a druhý jedinec z páru
v Třebeni (CH)/. Naproti tomu v Březí (PJ) úspěšně vyhnízdil pár, kde oba partneři přilétli
až květnu, první v 1. dekádě, druhý v 2. dekádě.
Z 50 párů, které v regionu zahnízdily, nevyvedlo mláďata 13 párů. Nejčastější příčinou
neúspěchu bylo opuštění hnízda v době sezení na vejcích (Bělá nad Radbuzou, Poběžovice,
Planá, komín u zámku, Planá-Karlín a Tachov).
Celkem od nás odletělo 107 mláďat, tedy o 37 více než v roce 2006. Průměrný počet
mláďat na 1 hnízdící pár byl 2,28, takže podle výsledků hnízdění můžeme rok 2007 označit
za mírně úspěšný.

Okres
DO
KT
PJ
PM
PS
RO
TC
Celkem

Počet Počet
hnízď. párů s
párů
mláď.
11
7
10
8
12
9
1
1
3
2
2
2
11
8
50
37

Počet
vyved.
mláď.
18
25
29
1
4
7
23
107

Poč. hňíz. Počet
Plocha
okresu
párů na
uhyn.
(kraje)
100 km2 mláďat
1140
0,96
3
1940
0,51
1080
1,11
2
125
0,80
1
1323
0,22
575
0,34
1378
0,79
2
7561
0,66
8

Průměr
mláď. na
1. pár s ml.
2,37
3,12
3,22
1,00
2,00
3,50
2,87
2,28

Došla opět zajímavá zpětná hlášení:
Čáp bílý BX 12641 kroužkovaný jako mládě 26. 6. 2003 v Chodově (DO)
/kroužkovatel St. Beneda/ byl nalezen 20. 1. 2004 mrtvý, zasažený elektrickým proudem
v Caminreal, Toruel ve Španělsku. Vzdálenost 1461 km, uplynulá doba 208 dnů.
Čáp bílý BX 16570 kroužkovaný jako mládě 18. 6. 2005 v Postřekově (DO)
/kroužkovatel St. Beneda/ byl odečten dalekohledem 15. 8. 2007 v Etzenricht, Oberpfalz
v Německu. Vzdálenost 53 km, uplynulá doba 788 dnů.
Čáp černý BX 16580 s odečítacím kroužkem 61JJ kroužkovaný 10.6.2006
v Hubenově (PS) /St. Beneda & K. Makoň/ byl odečten začátkem září 2007 v Cáceras,
Extremadura ve Španělsku. Bližší údaje jsme zatím neobdrželi.
RNDr. Stanislav Beneda
*

*

*

*

*

Snopoušovy – vesnice, kde lišky nedávají dobrou noc, ale dobré ráno
Bylo to začátkem února letošního roku. S manželkou jsme kolem 9. hodiny něco dělali
na dvoře, když jsme od opuštěného statku Kohoutových zaslechli divné skřeky, až nás
zamrazilo. Nedalo mě to a tak jsem se tam šel podívat. Jaké bylo moje překvapení, když
jsem na hřebeni dost vysoké hospodářské budovy spatřil tři lišky. Jedna měla hlavu
vztyčenou (zřejmě lišák) jako když vyjí vlci na měsíc a další dvě kolem ní. Ještě chvíli
vydávali tyto zvuky – něco mezi vytím a štěkotem. Po chvilce mě asi uviděli a tak jedna po
druhé zmizeli za hřebenem střechy a bylo po koncertu.
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Že v opuštěném statku žijí lišky potvrdí i obyvatelé nedalekých rodinných domků.
Dokonce tam předloni liška vyvedla mladé a při shánění potravy navštívila náš i sousedovic
dvůr se slepicemi a několik jich zadávila. Sám jsem ji při tom nachytal a od nás i od
Josef Kasl
sousedů vyhnal.
*

*

*

*

*

NEPOMUCKÝ ORNITOLOGICKÝ SPOLEK
zve srdečně všechny příznivce přírody a širokou
veřejnost na akci

„Vítání ptačího zpěvu“
Přivstaňte si ráno a pojďte s námi přivítat jaro ve vašem
okolí. Akce proběhne formou vycházky probouzející se
přírodou za odborného výkladu členů pořádající
organizace.
Dozvíte se mnohé ze života ptáků a zajímavosti z okolní
přírody. Budou zodpovězeny veškeré vaše dotazy a k
rozebrání budou mnohé tiskoviny s „ochranářskou“
tématikou.
V rámci doprovodného programu je mimo jiné
připravena výstavka přírodnin, ukázky stromolezeckých dovedností a zejména ukázky
odchytu a kroužkování volně žijících ptáků. V Nepomuku vás navíc seznámíme s jednou z
lokalit NATURA 2000 a zajímavým živočišným druhem – vrkočem útlým.

A kdy se tato akce koná?
- ve čtvrtek 1. května 2008 v Dolní Lukavici
V Dolní Lukavici je sraz v 9:00 na mostě přes řeku Úhlavu.
Pořádá: N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o. s. – Klášterecká 40, 335 01 –
NEPOMUK, tel.: 777 900 519, e-mail: info@nospolek.cz , http://www.nospolek.cz
*

*

*

*

*

Pták roku 2008
Už od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) kampaň Pták roku,
pomocí které se snaží upozornit na některý ubývající,
ohrožené nebo vědou i veřejností opomíjené ptačí druhy.
Prvním historickým Ptákem roku byla vlaštovka obecná.
Tím zatím posledním – tedy loňským – byl slavík obecný.
Protože ČSO záměrně volí jeden rok Ptákem roku pěvce
a další rok nepěvce, je letos na řadě opět zástupce z řádu
nepěvců – racek chechtavý.
Racek je rozšířen v Evropě a zasahuje až na Dálný východ.
V Čechách je tažný druh, přezimuje v atlantské oblasti a ve
Středomoří, malá část přezimuje i v Čechách (např. v Praze).
Hnízdí v různě velkých koloniích na zemi nebo nízko nad
zemí, hnízdo je zpravidla umístěno v pobřežní vegetaci,
vzácně hnízdí na keřích nebo dokonce i na stromech.
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Hnízdění je jedenkrát do roka, při zničení snůšky může zahnízdit podruhé, snůška obsahuje
3 vejce, na kterých sedí oba rodiče 23 – 26 dní.
Potrava je převážně živočišná (nejrůznější členovci, brouci, blanokřídlí, dvoukřídlí, žížaly,
z obratlovců pak především ryby a drobní hlodavci), v létě i rostlinná složka; mláďata
většinou hmyz (zejména brouci a dvoukřídlí).
Rackové, a mezi nimi i racek chechtavý, patří mezi lidmi k velmi známým ptákům. Většina
z nás si při vyprávění o raccích představí mořské pobřeží, přístav nebo opuštěný ostrov
uprostřed oceánu. Přesto patří racek chechtavý mezi typické představitele středoevropské
ptačí fauny a v minulosti pravidelně oživoval svojí přítomností a křikem i českou
kulturní krajinu.
U nás se rackové objevovali se zvláště na jaře po opadnutí vody z luk, rovněž doprovázeli
oráče na polích při hledání potravy. Poslední dobou jsou vidět ojediněle a je tomu i v jejich
oblíbených hnízdištích v krajinách rybníků a nádrží na jižní Moravě a jižních Čechách.
Současné stavy se za posledních 20. let snížily na polovinu až čtvrtinu pův. stavu. Jako
příčina se uvádí hlavně ztráta vhodného životního prostředí v důsledku meliorací,
odvodňování mokřadů a jejich rušení, přímé pronásledování – sběr vajec, často se
projevuje lidské rušení v koloniích a zatížení potravy jedovatými látkami.
*

*

*

*

*

Některá výročí v březnu
RIEGER František Ladislav (* 10. 12. 1818 Semily, + 3. 3. 1903 Praha) – čes. politik
SKOUMAL Petr (* 7. 3. 1938 Praha) – čes. hudebník Králíci z klobouku, Maxipes Fík
JAROŠ Otakar (* 1. 8. 1912 Louny, + 8. 3. 1943 Sokolovo) - československý důstojník, účastník
protinacistického odboje – bitva u Sokolova - hrdina Sovětského svazu.
ADAMEC Jiří (* 9. 3. 1948 Dvůr Králové n. Labem) – režisér – Sanitka, Pojišťovna štěstí
MASARYK Jan (* 14. 9. 1886 Praha, + 10. 3. 1948 tamtéž) – čs. diplomat a politik
HLÁVKA Josef (* 15. 2. 1831 Přeštice, + 11. 3. 1908 Praha) - český stavitel, architekt a mecenáš
NOVÝ Oldřich (* 7. 8. 1899 Praha, + 15. 3. 1983 tamtéž) - herec, zpěvák, režisér a dramatik
CALTOVÁ Věra (* 15. 3. 1923 Plzeň) – fotografka Div. J. K. Tyla v Plzni – 1950/1983
JÁNOŠÍK Juraj (* 25. 1. 1688 Terchová, + 18. 3. 1713 Lipt. sv. Mikuláš) – zbojník a lid. hrdina
KŘÍŽENECKÝ Jan (* 20. 3. 1868 Praha, + 9. 2. 1921 Praha) - český architekt a filmař
KARLÍK Josef (* 19. 3. 1928 Kroměříž) - český herec ( Jak dostat tatínka do polepšovny)
MUNZAR Luděk (* 20. 3. 1933 Nová Včelnice) - český herec
JAN z POMUKU (* asi 1345, + 20. 3. 1393 Praha) - český duchovní, později ztotožněný s
barokním světcem Janem Nepomuckým
KRAMERIUS Václav Matěj (* 9. 2. 1753 Klatovy, + 22. 3. 1808 Praha) - český novinář,
nakladatel a národní buditel
THOMAYER Josef (* 23. 3. 1853 Trhanov, + 18. 10. 1927 Praha) - český lékař
VEŠKRNOVÁ - HAVLOVÁ Dagmar (* 22. 3. 1953 Brno) česká herečka
SCHWARZENBERG František (* 24. 3. 1913 Praha, + 9. 3. 1992 Unzmarkt, Rakousko) - český
šlechtic, československý diplomat, účastník protinacist. odboje a organ. poúnorového exilu
JANDA-SUK František (* 25. 3. 1878 Postřižín u Roudnice, + 23. 6. 1955 Praha) - atlet – diskař
KLAR Alois (* 25. 4. 1763 Úštěk, + 25. 3. 1833 Praha) - český humanista, zakl. ústavu slepců
KOŠLER Zdeněk (* 25. 8. 1928 + 2. 7. 1995) český dirigent - Česká filharmonie
HLAVÁČOVÁ Jana (* 26. 3. 1938 Praha) - česká herečka
BUDIL Vendelín (* 19. 10. 1847 Praha, + 26. 3. 1928 Plzeň) - český herec, režisér, divadelní
podnikatel a ředitel
FRIESL Karel (*28. 3. 1938 Plzeň) – klavírista, hudební pedagog a dlouholetý ředitel plzeňské
konzervatoře
PAVEL Ota (* 2. 7. 1930 Praha, + 31. 3. 1973 tamtéž) – český prozaik a novinář

15

Výročí v dubnu
JANSKÝ Jan (* 3. 4. 1873 Praha, + 8. 9. 1921 Horní Černošice) - lékař – objevitel krevních skupin
NEZVAL Vítězslav (* 26. 5. 1900 Biskoupky u Třebíče, + 6. 4. 1958 Praha) - básník a dramatik
STRETTI Viktor (* 7. 4. 1878 Plasy, + 5. 3. 1957 Praha) - český grafik a malíř
VYDRA Václav (* 29. 4. 1876 Plzeň, + 7. 4. 1953 Praha) - český herec a režisér
ŠTORCH Eduard (* 10. 4. 1878 Ostroměř, + 25. 6. 1956 Praha) - český pedagog a spisovatel pro
mládež – Lovci mamutů, Osada havranů
SCHEINPFLUGOVÁ Olga (* 3. 12. 1902 Slaný, + 13. 4. 1968 Praha) - herečka a spisovatelka,
manželka K. Čapka – Eliška a její rod, Byla jsem na světě
NÁROŽNÝ Petr (* 14. 4. 1938 Praha) - český herec
LIPSKÝ Lubomír (* 19. 4. 1923 Pelhřimov) - český herec
PIK Luděk (* 18. 5. 1876 Praha, + 19. 4. 1948 Plzeň) - novinář, československý sociálnědem. politik
- byl jednou z nejvýznamnějších osobností Plzně a v letech 1919-38 její starosta
HONZL Jindřich (* 14. 5. 1894 Humpolec, + 20. 4. 1953 Praha) - český režisér, teoretik, publicista
a pedagog – Osvobozené divadlo
PEROUTKA Ferdinand (* 6. 2. 1895 Praha, + 20. 4. 1978 New York, USA) - novinář a spisovatel
HERMANOVÁ Ljuba (* 23. 4. 1913 Neratovice, + 21. 5. 1996 Praha) - česká zpěvačka a herečka
HAŠEK Jaroslav (* 30. 4. 1883 Praha, + 3. 1. 1923 Lipnice u Havlíčkova Brodu ) - český prozaik,
satirický žurnalista a bohém
JAKUBISKO Juraj (* 30. 4. 1938 Kojšov u Spiš. Nové Vsi) – film. režisér, scenárista a kameraman

Společenská kronika
Jubilea duben – květen 2008
V dubnu oslaví významná životní výročí tito občané
Herejková Marie
Matoušková Zdeňka
Opálko Vítězslav
Pouba Bohuslav
Radová Marie
Černá Květoslava
Šuhová Libuše
Luňák Zdeněk

Dolní Lukavice 76
Dolní Lukavice 108
Dolní Lukavice 4
Dolní Lukavice 48
Dolní Lukavice 92
Lišice 29
Dolní Lukavice 200
Lišice 45

86 let
70 let
82 let
70 let
86 let
85 let
60 let
60 let

V květnu je oslaví tito občané
Bělohlávková Anna
Kasl Josef
Pytlíková Marie
Živná Ludmila
Bendová Marie
Trylč Ladislav
Křížek Ladislav

Dolní Lukavice 130
Dolní Lukavice 176
Dolní Lukavice 50
Dolní Lukavice 145
Lišice 10
Lišice 47
Krasavce 25

84 let
84 let
86 let
84 let
80 let
75 let
86 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x
v roce v nákladu 300 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno MK ČR E 12350
Adresa redakce: OÚ D. Lukavice 134, 334 01 Přeštice, barevné provedení najdete na stránkách
www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval – josefnet@centrum.cz
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