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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás s dalším vydáním Hlasatele pozdravit a omluvit se za chybně uvedené datum
humanitární sbírky v minulém čísle. Správný termín je 14. a 16. června.
Ani před koncem volebního období zastupitelstvo nepolevuje ve své činnosti. V červnu
vydá obec další knihu pod názvem Dolnolukavické a jiné povídky. Jejím autorem je ing. Jaroslav Kasl, obálku připravil Milan Kasl. Text a mnoho fotografií, zejména z minulého století, graficky upravil Michal Böhm.
V květnu byla dokončena oprava drobné lidové architektury a zároveň proběhla kontrola
vyúčtování a realizace této akce. Nebyly zjištěny žádné závady a tak již jen čekáme, kdy dojde na účet obce částka 846.000,- Kč, kterou bude tato akce podpořena. Rovněž v květnu došlo k podepsání další smlouvy z „Programu rozvoje venkova ČR“ na poskytnutí částky
528.579,- Kč, která bude v rámci projektu „Mateřská škola – nezbytný předpoklad rozvoje
regionu Dolnolukavicka použita na rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ. Tato akce proběhne během letních prázdnin. Spolu s rekonstrukcí střechy na KD v Krasavcích to bude zároveň poslední větší akce současného zastupitelstva. Jejich vyúčtování a kontrola proběhne již
v dalším volebním období.
Po loňském úspěchu v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje, kdy naše obec obdržela
Cenu Rady Plz. kraje a odměnu 30.000,- Kč jsme i letos obec do této soutěže přihlásili. Plzeňský kraj totiž všechny vloni oceněné obce podpoří dotací z programu „Podpora a stabilizace venkovských oblastí“. Domníváme se, že naše obec může předstoupit před hodnotitelskou komisi nejen s mnoha
realizovanými akcemi za
posledních 8 let, ale i s řadou pečlivě připravovaných
projektů směřujících k dalšímu rozvoji obce. Vzhledem k tomu, že návštěva
hodnotitelské komise se
uskuteční již 31. května,
žádám občany i spolky, aby
přispěli úpravou svých nemovitostí i jejich okolí
k hezkému vzhledu naší
obce.
Přeji Vám krásné slunné
léto!
Vítězslav Opálko, starosta

Usnesení č. 15
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 18. března 2010 v Dolní Lukavici
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje:
a) složení návrhové komise: Zdeněk Luňák, Michal Komorous
b) ověřovatele zápisu: ing. Pavel Netrval, Jaroslav Hrubý
c) kupní a nájemní smlouvy a dodatky, předpisy obce:
 dodatek č. 2 k NS na pronájem pozemků Lukreně a.s.
 kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 2043 o výměře 1728 m2, v k. ú. Lišice Ireně a Fr. Hodanovým, Lišice 46 za cenu 120.960 Kč
 kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 35, zahrada o výměře 36 m2 a p. č. 60, v
 k. ú. Krasavce manželům Vlastimilu a Haně Budkovým, Krasavce 37 za cenu
4 060 Kč
 kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 854/84 o výměře 83 m2, ostatní plocha,
k. ú. Lišice za cenu 5.810,- Kč B. Cirhanové, Žlutická 11 Plzeň
 kupní smlouvu na prodej pozemku p. č.854/86 o výměře 183 m2, ostatní plocha,
k. ú. Lišice za cenu 6.405,-Kč Pavlu Kaslovi, Plzeň, Nade Mží 10
 smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení STL plynovodu a kanalizace na pozemku p. č. 760/27 v k. ú. Dolní Lukavice ve prospěch obce D. Lukavice,
 nájemní smlouvu na část. poz. p. č. 760/1 o vým. 126 m2, ostatní plocha v k. ú.
D. Lukavice
 Smlouvu o bezplatné výpůjčce nemovitého majetku obce ZŠ a MŠ v D. Lukavici.
 Smlouvu o sml. budoucí o zřízení věcného břemene vedení kabelu NN na poz. p. č.
1670/2 a 2296 v k. ú. Lišice za úplatu 1.500,- Kč + DPH
 Smlouvu o sml. budoucí o zřízení věcného břemene vedení kabelu VN ve prospěch
spol. Patherno, s.r.o., IČ: 27963829 za úplatu 100,- Kč za 1 m2 + DPH
 Vnitřní normu č. 5 o inventarizaci
 Vnitřní normu č. 6 o poskytování půjček občanům z fondu rozvoje bydlení
 Vnitřní normu č. 7 o schválení reprodukční ceny pozemků
 příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Dolní Lukavice, zřízené obcí
Dolní Lukavice, vést od 1. 1. 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu
s § 9 odst. 3. pís. c) zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění
 Smlouvy o poskytnutí návratných půjček z fondu rozvoje bydlení:
- paní Jitce Flachsové, D. Lukavice 102 ve výši 30.000,- Kč na zřízení kanalizační.
přípojky
- paní Radce Stehlíkové, D. Lukavice 158 ve výši 50.000,- Kč na opravu střechy
RD
 smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku vlastníka s Plz. krajem:
- akce Most ev. č. 18326-1- D. Lukavice
- akce most ev. č. 18028–1 Snopoušovy
d) Schválení smluv o dílo:
- kontrola hospodaření obce za rok 2009 – ing. Nozar
- dokončení parkových úprav u památek drobné venkovské architektury – ing. Mráz
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- dokončení čištění dešťové kanalizace – David Veverka.
- revize a opravy na dětských hřištích – Antonín Zeman.
e) záměr obce:
- prodat majetek obce a to: části st. p. č. 132/2 a p. p. č. 230/6 k. ú. D. Lukavice
v souvislosti
s rekonstrukcí mostu ev.č. 18326 – 1 v D. Lukavici
2) zamítá
a) žádost pana Tomáše Hrubého, Lišice 27, o prodej pozemků obce v k. ú. Lišice p. č. 1821
a 1807
3) bere na vědomí:
a) zprávu starosty z mezidobí konání veřejných zasedání
b) zprávu předsedy finanční komise o stavu financí obce
c) zprávu starosty o provedené inventarizaci majetku obce
d) zprávu předsedy komise ŽP
e) informace ing. Netrvala o rozvoji regionu
f) příspěvky projevené v diskuzi

INFORMACE
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem v Dolní Lukavici
VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U







Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Látky (minimálně 1 m, prosíme, nedávejte odstřižky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME, NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola, lyže
dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
matrace, koberce z ekologických důvodů, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pondělí 14. a ve středu 16. června 2010 od 8 – 17 hodin
místo: Obecní úřad Dolní Lukavice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc!
dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

3

Hřbitovní poplatky
Obecní úřad zahájil výběr hřbitovních poplatků – jen „starý hřbitov“. Poplatky
vybíráme v úřední dny pondělí, středa a pátek.
Zazáří i sv. Petr v Dolní Lukavici?
Sv. Petr a Pavel patří k sobě a právě lukavický kostel se
pyšní jejich jmény. A protože oba světci patří k místním
patronům, nesměly v obci chybět ani jejich sochy. Nedávno
jsem uveřejnila článek o soše sv. Pavla, která se dočkala
opravy a ve své kráse se vyjímá na
mírném návrší na cestě k Horní Lukavici. Sv. Petr zatím vyčkává v ateliéru
akademického sochaře V. Štochla na
finanční prostředky. Torzo této sochy
se nachází po pravé straně u vjezdu do
obce od Dnešic. Podaří se získat peníze i na jeho opravu? Obec Dolní Lukavice již dva roky usiluje o jeho záchranu. Starosta obce nechal zpracovat
restaurátorský průzkum a záměr od akademického sochaře, zajistil vydání závazného stanoviska odboru kultury a památkové
péče k restaurování tohoto světeckého sloupu se sochou sv.
Petra. Zastupitelstvo obce schválilo záměr opravy této památky již 18. června
2009. Rozpočet na opravu sochy činí 275 000 Kč. Na Ministerstvu kultury je zažádáno o dotaci 100.000,- Kč. Najdou se dárci, kteří by přispěli na jeho opravu?
Bližší informace Vám rádi poskytnou zastupitelé obce a pracovníci Obecního úřadu
v Dolní Lukavici, tel. 371120719, e-mail: starosta@dolni-lukavice.cz. Pro případné
dárce jsou k dispozici darovací smlouvy.
Mgr. Eva Klepsová
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ INFORMACE
Vítání občánků v Dolní Lukavici
V netradiční době se konala tradiční akce. Sobotní odpoledne 17. dubna 2010 patřilo našim nejmenším občánkům.
V klubovně v Dolní Lukavici se totiž opět konalo vítání občánků. Byli to ti, kteří se
narodili koncem minulého a začátkem letošního roku.
K devíti dětem, které byly přivítány na podzim, tak přibylo
dalších
devět,
které
byly
slavnostně
přivítány do
řad občanů naší obce nyní.
K rodičům a dalším přítomným
promluvila místostarostka obce
Bc. Jindřiška Kaslová
Na fotografiích z leva: Jos. Benda, Václ. Zdeněk, Jiří Šik, Tadeáš Podlipský, Jan Kučera

Program tradičně
zpestřily děti ze
souboru Lukaváček
pod vedením Mgr.
Nadi
Květoňové.
Rodiče se podepsali
do pamětní knihy,
maminky obdržely
květiny a deníček
pro děťátko, ale také, jako už tradičně,
i finanční dar.
Na závěr následovalo fotografování.
JN
Matěj Šesták, Jiří Soukup, František Herejk, Jiří Kastner

5

Setkání důchodců
Další z tradičních akcí bylo
setkání důchodců, které
uspořádala kulturní komise
v pátek 23. dubna.
Po několika úvodních slovech starosty obce, který přítomné ve zpola zaplněném
sále KD ve Snopoušovech
přivítal, vystoupili manželé
Kubišovi, s pořadem „Písničky Josefa Švejka“.
K tanci i poslechu hrála již
mnohokrát osvědčená Hájenka.
Pestrý program se všem líbil
a je jen škoda, že na letošním
setkání nebyla větší účast.
Jistě by se jim program líbil.
Mrzí to i všechny, kteří se na
přípravě setkání podíleli.
Děkujeme a těšíme se na
příští setkání. JN
Připravuje se na červen:
30. května 2010 od 14:00 h pořádá SDH Lišice u
hasičárny v Lišicích Dětský den
12. června 2010 od 14:00 h, pořádá SDH Snopoušovy na hřišti u KD další Fichtl slet. Pořadatelé pro
vás připravili opět bohatý program. Např.: spanilá
jízda, plno soutěží nejen pro motorkáře, dobré občerstvení a na večer jsme přichystali zábavu
v místním KD.
Všichni jste vřele vítáni.
17. června 2010 od 17:00 h, pořádá dětský soubor
Lukaváček v klubovně v D. Lukavici Den hudby.
Hosty budou i žáci ZUŠ Přeštice.
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26. června 2010 od 10:00 h, se koná "Setkání lišických rodáků“.
26. června 2010 pořádá SDH Snopoušovy na hřišti u KD tradiční pouťový turnaj
v kopané. Prezentace družstev od 8:00 do 8.30 h
27. června 2010 od 14:30 pořádají TJ Sokol a jezdecký oddíl p. Polákové sportovní
odpoledne. Zahájí jej fotbalové utkání současných a bývalých hráčů oddílu
kopané. Od 16:30h pak předvedou drezůru koní a jezdecké dovednosti děvčata z jezdeckého oddílu. Občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit a podpořit naše sportovce.
P. Hajžman

OBEC DOLNÍ LUKAVICE
dovoluje si vás pozvat
na

SETKÁNÍ LIŠICKÝCH RODÁKŮ
v sobotu 26. 6. 2010

Program:
10:00
prezentace
10:00 – 11:00 den otevřených dveří lišické hasičárny
11:00 – 13:00 proslov starosty obce Dolní Lukavice, a vysvěcení
křížů (u Macháčků, u Dvořáků), beseda mezi rodáky
13:30 – 15:30 prohlídka obce – odvoz autobusem do Dolní Lukavice
- základní škola v DL (výstava školních kronik, beseda
pedagogy)
- obecní úřad – beseda se starostou, zastupiteli, výstava
historických dokumentů obce, výstava kronik a fotografií
- prohlídka zámecké kaple
- návštěva kostela
15:30 – 16:00 odjezd zpět do Lišic
16:30
vystoupení hudebního souboru Lukaváček
17:00 – 19:30 historický šerm – Romantika a orientální tanečnice
20:00 – 24:00 k tanci a poslechu zahraje Hájenka z Hájů
Těšíme se na Vaši účast.
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XVIII. Haydnovy hudební slavnosti (Jižní Plzeňsko, 10. – 19. 9. 2010)

Předběžný program
10. 9. Dolní Lukavice – kostel: orchestr Plzeňské konzervatoře, dir. J. Štrunc
10. 9. Vícov (nokturno): Tre fontane (Julie Braná, Marek Špelina, Jakub Kydlíček),
11. 9. Nebílovy: In Cordis (J. Tuláček, L. Mitášová, K. Doležalová – romantické kytary, harfa),
11. 9. Spálené Poříčí: Affetto; J. Tuláček (romantická kytara),
12. 9. Příchovice: I. Bilej-Brouková, V. Richter (zpěv), E. Keglerová (cembalo)
12. 9. Přeštice: Ensemble Guillaume (sbor), L. Vendl (dir. a varhany)
13. 9. Dobřany: Octopus Pragensis
14. 9. Nezdice: Motus Harmonicus (umělecký vedoucí J. Michl)
15. 9. Blovice: Petr Wagner, Jan Krejča
16. 9. Štěnovice: Zanetto trio (R. Beranova, Z. Paďourek, P. Hejný);
17. 9. Chotěšov: Societas Incognitorum
18. 9. Řenče: instrumentální a vokální soubor (umělecký vedoucí P. Budín)
18. 9. Lužany: (zámek): Viviana Sofronitzky, fortepiano
ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
T-ball
Začátkem března nás oslovil p. Šiman, člen SHARKS klubu ze Spáleného Poříčí, jestli
bychom nechtěli hrát T-ball. Hra nás zaujala a tak se naše škola zapojila do trénování
v T-ballu. Jde o zjednodušenou formu baseballu pro děti do 10 let. V současné době
trénujeme v tělocvičně, až se umoudří počasí, nastane sportování venku. Pokud vše
dobře dopadne, měla by se v červnu naše škola zúčastnit mistrovství v T-ballu mezi
jednotlivými školami v Plzeňském kraji.
Mgr. Hana Skálová

Doba ledová
31. 3. vyrazila naše škola na výlet do Západočeského muzea v
Plzni, kde byla unikátní výstava
modelů gigantických zvířat z
doby ledové. Proč byla výstava
tak výjimečná? Trojrozměrné
modely velkých pravěkých zvířat v životní velikosti totiž nikde ve světě nemají. Exponáty
vytvořil během dvou let tým
českých přírodovědců a výtvarníků. Hned u vchodu upoutal naši pozornost veledaněk s
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téměř čtyřmetrovým rozpětím parohů. Další zajímavostí byl pratur s dlouhými zahnutými rohy. Největším exponátem výstavy se stal dobře známý mamut a obrovský lenochod, který dosahoval délky až šesti metrů. Zaujal nás největší hlodavec severoamerický velebobr a veledaněk s třiapůlmetrovým parožím. Tím nejmenším exponátem byl
americký šavlozubec a také nevelký evropský medvěd jeskynní. Posledním velikánem
výstavy se stal bezkřídlý, téměř čtyřmetrový exotický pták moa z Nového Zélandu.
Byli jsme velmi rádi, že jsme měli možnost tuto výstavu navštívit, protože giganti se
v červnu stěhují do Jižní Ameriky.
Mgr. Hana Skálová

Ekologická výchova – „ Hlasy jara“
Záchranná stanice živočichů Plzeň, dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva, připravila
pro děti nový ekologický program
„Hlasy jara“ a 15. 4.2010 navštívili naši školu i školku. Program děti
velmi zaujal. Se zájmem poslouchaly hlasy různých druhů ptáků
(nahrávky) a poutavé vyprávění
pana Karla Makoně doprovázené
dětskými písničkami s vtipnými
texty a obrazovými kartami. Na
závěr samozřejmě nesmělo chybět
živé zvíře (aktuální pacient) – tentokrát to byla kavka. Děti vše prožívaly
a zábavnou formou se i poučily. Více o činnosti spolku najdete na: www.desop.cz
Mgr. Jana. Votrubová

Návštěva sadů v Nebílovech
Se školou jsme 11. 5. 2010 navštívili sady v Nebílovech, které patří firmě Lukrena a.s.. Počasí nám přálo, když jsme přijeli, byl krásný slunný den a ten vydržel po celou dobu naší návštěvy. Ve skladu jablek
to nádherně vonělo, ale nás víc lákala moštárna, kde
nám udělali čerstvý mošt. Byl výborný. Hodně z nás
moštu vypilo více, než bylo zdrávo.
Při procházce kolem vykáceného sadu jsme se dozvěděli důvod jeho vykácení. Byl založen už roku
1982 a stromy v něm byly již staré. U Domečku jsme
grilovali vuřty, jablíčka a plno dalších dobrot. Zaběhali jsme si, pohráli a pak vyrazili na
cestu domů.
Daniel Fišer, žák 5. ročníku
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Ovoce do škol
V březnu letošního roku se naše škola přihlásila do projektu EU a ČR „Ovoce do škol“.
Ten umožňuje žákům 1. – 5. tříd zdarma odebírat čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové 100% šťávy bez konzervantů. Dosud žáci ochutnali jablka, okurky, hrušky,
kiwi, mandarinky, pomeranče, ředkvičky a některé ovocné šťávy. Pro zaměstnance školy přinesl projekt práci na víc. Žáci přivítali zpestření svačinek s nadšením. Věříme, že
vylepšené stravovací návyky přispějí k zdravému vývoji dětí.
P. Hajžman

Svátek matek ve škole.
Maminky žáků dolnolukavické školy mohly už pošesté oslavit svátek všech maminek
společným posezením.
I letos děti vyzdobily třídu, o ostatní se postaraly paní učitelky – napekly dobroty a zajistily materiál pro to oblíbené „vyrábění pro radost“, Některé nedočkavé matky už od
Vánoc vyzvídaly, co se letos chystá. Snad malování na hedvábí? Na trička? Pletení
z papíru nebo z pedigu ? Odlévání mýdel? Tohle všechno už tu ale bylo, to už
si mamči vyzkoušely a paní učitelky
mají stále nové a nové nápady! Letos to
byla mozaika.
A tak se 13. 5. odpoledne sklánělo jedenáct maminek a babiček a všechny
paní učitelky nad barevnými čtverečky
a z obyčejného květináče vytvářely
„parádní“, ozdobný, dekorativní, prostě
KRÁSNÝ.
Nejprve ovšem spolu vypily kávu a
ochutnaly dobroty, co paní učitelky napekly /a hned si zapsaly recept/. Největší potlesk
sklidily ale úplně nové, dlouho očekávané lavice pro žáky, do kterých maminky usedly,
Vloni, při veliké rekonstrukci školy už na ně nezbyly peníze a tak až letos… Maminky
se při práci raději obložily i podložily novinami, Pro jistotu….
Ve škole bylo všem moc hezky, tak, jako pokaždé.“Ještě budeme něco dělat?“ „Alespoň
chvíli, jen to dodělám!“ „Já ti to ještě dopovím!“
Všem organizátorkám patří velké poděkování za toto krásného setkání, za tu spoustu
jejich volného času a práce, kterou obětovaly jeho přípravě. Ještě jednou díky!
Jedna z pravidelných účastnic ZahrBl

Svátek matek v MŠ
Netradičně letos oslavila naše MŠ svátek maminek. Tak jako každý rok jsme sice s dětmi nacvičili písničky a básničky, abychom připomínali a vštěpovali i těm nejmenším
lásku k rodině a maminkám pečovatelkám zvláště, ale nakonec jsme zvolili jinou formu
gratulace, nežli besídku. Letošní svátek s námi přišli oslavit tatínkové, babičky a dědové, zatímco maminky se doma těšily na překvapení, které jim nejbližší chystají. Sešli
jsme se 6. 5. odpoledne a chutí se pustili do „ubrouskové techniky“, kterou pro nás při10

pravila pí uč. Hadačová. Tato činnost vyžaduje čas a přesné dodržování postupu.
Všichni se snažili a přes menší zaváhání a
po drobnějších opravách se všem dílo
zdařilo
Maminkám k svátku jsme vyrobili hezký
obrázek a květináček, který, jak už děti
samy prozradily, si každá maminky doma
vystavila a bude se z dárku jistě dlouho
těšit.
Irena Režňáková
Zápis do MŠ na šk. rok 2010/2011
V dubnu proběhl zápis do MŠ. I pro nový
školní rok je zájem rodičů vyšší než můžeme uspokojit. Jsme sice rádi, že máme „plno“, ale věta: „Nemám pro Vás dobrou
zprávu, Vaše dítě nemůže být přijato z nedostatku volných míst v MŠ…“, se neříká lehce. Obci se sice podařilo sehnat finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení,
ale i po ní se kapacita může navýšit jen o 2 místa.

Školní akademie
Zveme všechny na tradiční školní besídku do KD Snopoušovy.

Hurá! Tak
jsme se dočkali!
Po dlouhém čekání jsme konečně mohli vyměnit vysloužilé lavice za nové v druhé
(2. a 5. ročník)
a třetí třídě
(3. a 4. ročník).
V družině si děti užívají novou
stolní sestavu.
Pokud si chcete
zbrusu
nové
prostředí učeben prohlédnout, zveme vás do školy v sobotu 26. 6., v rámci Setkání rodáků Lišic
bude škola otevřena pro veřejnost.
Mgr. Ivana Kvíderová
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PŘÍRODA
Zpráva o hnízdění čápa bílého na území Plzeňského kraje v roce 2009
Význam zkratek:
HPa – počet hnízď. párů
HPm – páry s mláďaty
JZG – vyvedená mláďata
JZm – prům. mláď.na hnízď. p.
VO – plocha okr. (kr.) na km2
StD – poč. hnízď. párů na 100 km²
Jt – počet uhynulých mláďat

Rok 2009 nebyl v našem regionu pro čápy příliš
úspěšný. Ačkoliv proti r. 2008 zahnízdilo v roce
2009 o 16 párů více, vyvedeno bylo o 14 čápat
méně. Podíl na tom měla i vyšší úmrtnost (17 č.).
Letos poprvé, po třech úspěšných letech nezahnízdil v okrese PM ani jeden pár.
V zimě 2008/2009 bylo opět zjištěno přezimování
čápů, a to jednoho jedince u Žichovic (KT) a opakovaně páru u Spáleného Poříčí (PJ). První přílet
1 jedince byl zaznamenán 9. 3. v Postřekově
Mezi 11. a 18. březnem obsadilo hnízda dalších 8
jedinců. Tah vrcholil v 1. dubnové dekádě, kdy přilétaly na hnízdo většinou celé páry,
a pokračoval během celého dubna. V květnu už přiletěl jediný čáp 14. 5. ve Stříbře
k partnerovi, který na něho čekal od 30. 4. Tento pár, patrně pro pozdní přílet mláďata
neměl.
Došla opět zajímavá zpětná hlášení:
Čáp bílý kroužkovaný jako mládě 29. 6. 2008 v Bělé nad Radbuzou (DO) 1. 9. 2008
v Bataku, Turnovo v Bulharsku. Vzdálenost 1188 km, uplynulá doba 64 dní.
Čáp bílý kroužkovaný jako ml. 26.1998 v Plané u Mar. Lázní, byl odečten dalekohledem 10. 8. 2009 v Jetřichově /NA/. Vzdálenost 264 km, nosil tedy kroužek přes 11. let
Čáp bílý krouž. jako mládě 16. 6. 2002 v Koutě na Šumavě (DO) byl odečten dalekohledem 26. 6. 2009 v Dobeši (PI). Vzdálenost 76 km, uplynulá doba 2567 dní.
Čáp bílý kroužkovaný jako mládě 12. 6. 2004 v Mariánských Lázních (CH) byl odečten dalekohledem 1. 4. 2008 v Schönborn, Sachsen v Německu. Vzdálenost 154 km,
uplynulá doba 1389 dní.
Čáp bílý kroužkovaný jako mládě kroužkovaný jako mládě 19. 6. 2005 v Dobřanech
(PJ) byl nalezen mrtev 12. 5. 2008 na silnici v Kaposfured, Somory
Čáp bílý kroužkovaný jako mládě kroužkovaný jako mládě 19. 6. 2005 v Dobřanech
(PJ) byl nalezen mrtev 12. 5. 2008 na silnici v Kaposfured, Somory v Maďarsku. Vzdálenost 489 km, uplynulá doba 1058 dní.
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Čáp bílý krouž. jako mládě 7. 6. 2008 v Boru u Tachova, byl nalezen mrtvý 11.
8. 2008 v Pitzling, Bavorsko v Německu. Uplynulá doba 53 dní, vzdál. 53 km.
Čáp bílý s kroužkem kroužkovaný jako mládě 19. 6. 2002 v Calbe, Sachsen-Anhalt
v Německu byl chycen a puštěn Karlem Makoněm 15. 5. 2008 v Merklíně (PJ). VzdáSt. Beneda a K. Makoň
lenost 278 km, uplynulá doba 2157 dní.

Pták roku
Už od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) kampaň Pták roku, pomocí které se snaží upozornit na některé ubývající, ohrožené nebo jinak zajímavé ptačí druhy.
Letos je jím kukačka obecná (Cuculus canorus). Je rozšířena po celé Evropě, téměř v celé
Asii i Africe. Délka 31 – 39 cm. evropské kukačky zimují v Africe jižně od Sahary. Přilétá
koncem dubna a po příletu je slyšet kukání samečka. Obývá nejraději řídké lesy s křovinatými porosty. Odlétá v srpnu až v září.
Ptákem roku je pro svoji jedinečnost v české přírodě. Její známé kukání je neodmyslitelně spjato s jarem i s kulturními tradicemi, Kukačka má mezi ptáky výjimečné postavení. Její hlas je snad nejznámějším ptačím hlasem vůbec – volání samce kukačky
pozná každý. Stejně tak je široce znám její způsob
rozmnožování – kukačka je jediným hnízdním parazitem u nás, nestaví si vlastní hnízdo, ale snáší svá
vejce do hnízd až několika desítek hostitelských
druhů. I přesto ale zůstává velice tajemným ptákem.
Během jara ji sice často zaslechneme, ale málokdy
spatříme. Setkání s kukaččím mládětem či vejcem je
pak ještě mnohem vzácnější – dokonce ani většina
ornitologů se přes všudypřítomné hlasové projevy
kukaček s jejich potomstvem v cizích hnízdech nikdy nesetkala. Kukačky žijí skrytě, svá
vejce snesou jen do pár procent hostitelských hnízd a navíc hostitelé část kukaččích vajec ze
svých hnízd vyhodí. Nejčastěji parazituje hnízda rákosníků, červenek a rehků zahradních.
Samice kukačky klade vejce přímo do hostitelského hnízda a přitom vypije jedno nebo víc
vajec hostitele. Pokud adoptivní rodiče podvržené vejce nepoznají, přijdou záhy o všechno
vlastní potomstvo. Kukačka načasuje kladení vejce tak, aby se její mládě vylíhlo o něco dříve, než potomstvo pěstounů. Po vylíhnutí mládě okamžitě „vyčistí“ hnízdo od nežádoucí
konkurence. Je malým zázrakem, že se holému a slepému mláděti podaří vystrkat z hnízda
několik vajec nebo mláďat, která jsou skoro stejně velká, jako je ono samo. Získá tím pro
sebe veškerou potravu, kterou by jinak pěstouni krmili několik svých mláďat, a po téměř
třech týdnech opustí hnízdo. I pak ale ještě dlouho dobu pěstouni mladou kukačku dokrmují
mimo hnízdo. JN
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x
v roce v nákladu 380 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah článků odpovídají jejich
autoři. Registrováno MK ČR E 12350 Adresa redakce: OÚ D. Lukavice 134, 334 01 Přeštice, barevné vydání na www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval – josefnet@centrum.cz
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Památné stromy
Dalším památným stromem na Přešticku je „Roupovský tis“. Věk stromu
byl odhadnut na 300 – 350 let. Vysoký je 10 m, obvod kmenu 1,5 m +1 m.
Památným stromem byl vyhlášen 19.
5. 2006. Jedná se o strom mohutného
vzrůstu s estetickou a kulturně – historickou hodnotou. Roste v hradním příkopu hradu, zříceniny
čp. 1., Roupov z poloviny 13. stol. Tis červený
(Taxus baccata L.) je druh silně ohrožený, většina
lokálních populací tisu v ČR má omezený počet
jedinců. Roupovský tis může být cennou genovou
základnou.
Nad obcí se nachází zřícenina hradu založeného
ve 13. století Držkem z Roupova. V roce 1704 se
stal majitelem Jan Jiří z Haubenu, který Roupov
spojil s Červeným Poříčím. Nový majitel zahynul
r. 1716 jako císařský generál v boji proti Turkům.
Od spojení s Červeným Poříčím hrad chátral, obyvatelný byl však ještě v roce 1760. Po požáru nedalekého Merklína v roce 1817 byl hrad rozebírán
na stavební kámen. Z hradu se zachovalo jen několik zdí a typický komín kuchyně, který mnozí považují za hradní věž. JN
Další část technické zprávy z historického projektu vodovodu

Připojovací poplatek
Na vodovodní síť je nejsprávnější platiti podle počtu výtoků /kohoutů/. Kdo má jeden výtok zaplatí za jeden, kdo však používá více výtoků, musí zaplatiti více, neboť
používá větších výhod do domu. Nebylo by sociálně správné platiti připojovací poplatek jednotně. Na př.: u nás se platí připojovací poplatek podle velikosti domu.
Přízemí 250.- K, I.posch. 500.- K, II. posch. 1000.- K, III.posch. 2000.- K. Způsob
tento není také správný, poněvadž může míti poschodí 1 byt nebo 4 byty. Při velikosti obce by určitě bylo málo 200 výtoků á 100.- K t.j. 20.000.- K s kterými jsem
při stavbě rovněž nepočítal, kdyby snad nějaká nepředvídaná překážka se objevila
při stavbě. Tyto peníze po ukončení stavby mohly by se uložiti na úmor dluhu.

Předepsaný materiál na přípojky
Přípojka dle vodovodního řádu znamená vedení od hlavního potrubí až k vodoměru.
Toto vedení musí býti provedeno z olov. rour o síle stěny 3 mm opatřené uvnitř cínovou vložkou od 0.25 - D. 50 mm. Navrtávací pas z litiny /ne železný/. Poklop na
navrtávací kohout rovněž z litiny. Klíč pro navrtávací kohout ze železa 0 18 mm a
hrany klíče 14 mm. Ochranná železná roura o 0 30 - 32 mm. Uzavírací ventily namontované/před a za vodoměrem/ musí býti mosazné. Je-li potřeba olověnou rouru
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prodloužit, musí býti prodloužení provedeno vletováním do sebe / na kalíšek/ a ne
na šroubení. Doporučuje se všem odběratelům provésti si své zařízení rovněž z olovených rour poněvadž železné roury i pozinkované po čase pouštějí lupínky řezu
což není sice zdraví škodlivé, ale rez způsobuje skvrny na prádle a tím prádlo znehodnocuje. Olověné roury nehodí se zase tam, kde má procházet teplá voda, neboť
olovo ztvarohovatí a ztvrdne a lehce se láme. Do stáje a na zahrádku postačí železné
nebo pozinkované roury. Olověné roury pro studenou vodu vydrží dle zkušenosti
snad nekonečně.
Jubilea některých osobností – červen
1. 6. 1945 nar. Karel Šíp – hudebník, moderátor, scenárista a textař
3. 6. 1900 nar. Vincenc Makovský, (+ 28. 12. 1966) – sochař a designér,
3. 6. 1930 nar. Václav Vorlíček – filmový a televizní režisér a scenárista, mj. Dívka na
koštěti (1971), Tři oříšky pro Popelku (1973), seriál Arabela.
3. 6. 1935 nar. Václav Hybš – trumpetista, dirigent, hudební aranžér,
5. 6. 1875 nar. Praha Stanislav Kostka Neumann, (+ 28. 6. 1947) – básník, publicista,
prozaik, literární a výtvarný kritik. Kniha lesů, vod a strání
5. 6. 1950 nar. Jitka Zelenková, zpěvačka
7. 6. 1865 nar. Praha, Luděk Marold (+ 1. 12. 1898) – malíř a grafik, panoráma Bitva
u Lipan,
6. 6. 1835 nar. Adolf Heyduk, (+ 6. 2. 1923) – básník, předst. májovců, autor více než
šedesáti básnických sb. převážně s přírodní, vlasteneckou či rodinnou lyrikou
11. 6. 1880 nar. Albert Pražák (+ 19. 9. 1956) – literární vědec, čsl. politik, čelný
představitel České národní rady (ČNR) v pražském květnovém povstání.
11. 6. 1950 nar. Jaroslav Šindelář – plzeňský sochař, výtvarník a restaurátor,
11. 6. 1970 zemř. Jiřina Skupová, (* 2. 2. 1895) – loutkoherečka, po smrti manžela
ředitelka Divadla S+H
12. 6. 1840 nar. Jakub Arbes (+ 8. 4. 1914) – spisovatel a novinář, tvůrce romaneta
12. 6. 1930 nar. Adolf Born – grafik, lustr. a karikaturista, Mach a Šebestová, (1977).
14. 6. 2005 zemř. Leoš Suchařípa, herec a překladatel (* 15. 2. 1932) – např.: Skřivánci na niti, Faunovo velmi pozdní odpoledne, Ene bene.
28. 11. 1884 nar. Růžena Nasková, (+ 17. 6. 1960) – herečka a spisovatelka
18. 6. 1920 nar. Přemysl Otakar Špidlen, mistr houslař
19. 6. 1905 nar. Jiří Voskovec (+ 4. 7. 1981) – herec, dramatik a režisér
21. 6. 1945 zemř. Josef Hora, (* 8. 7. 1891) – básník a překladatel
22. 6. 1930 nar. Zdeněk Mlynář (+ 15. 4. 1997) – politolog a politik. Jeden z nejvýzn.
předst. „pražského jara", signatář Charty 77. Mráz přichází z Kremlu 1978).
23. 6. 1955 zemř. František Janda – Suk (* 25. března 1878) – první český Olymp.
med. (OH 1900). Jako první na světě použil při hodu diskem otočky (1897)
24. 6. 1930 nar. Ilja Racek, – herec, např.: Stříbrný vítr, Vrchní prchni, Četnické humoresky
24. 6. 1970 zemř. Emanuel (Eman) Fiala, (* 15. 4. 1899) – herec, např.: Měsíc nad řekou, Dařbuján a Pandrhola, Poslušně hlásím, Limonádový Joe
24. 6. 2005 zemř. Pavel Dostál, (* 25. 2. 1943) – divadelník a politik
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27. 6. 1950 popravena Milada Horáková (* 25. 12. 1901) – politička, právnička
25. 6. 2005 zemř. Jiří Kodet, (*6. 12. 1937) – herec např..: Pelíšky, Musíme si pomáhat
26. 6. 1885 nar. Antonie Nedošínská, (+ 17. 7. 1950) – herečka
26. 6. 1945 nar. Ondřej Neff – publicista, scénárista a spisovatel science fiction
27. 6. 1950 popravena Milada Horáková, (* 25. 12.1901) – politička, právnička
22. 5. 1929 nar. Jaroslav Dietl (+ 29. 6. 1985) – divadelní autor, filmový a televizní
scenárista

Společenská kronika
V měsíci červnu oslaví významná životní výročí tito občané:
Menšíková Magdalena
Havel Václav

Dolní Lukavice 167
Krasavce 36

70 let
75 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 28.
května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00
hodin do 14.00 hodin v obecních volebních místech.
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