ČERVENEC 2006

ČÍSLO 4

ROČNÍK XIV

2 Kč

V Plzni dne 21. 7. 2006

Krajský úřad Plzeňského kraje vydává v souladu s ustanovením § 5 Nařízení Plzeňského kraje č.
1/2002 ze dne 16.4. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí
evidovaných Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje jako požáry v přírodním prostředí
tento:
ZÁKAZ
pálení a rozdělávání ohňů ve volné přírodě na celém území Plzeňského kraje.
Tento zákaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu dlouho trvajícího sucha a s ohledem na
měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav.
Zákaz platí až do odvolání.

U s n e s e n í č. 26
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného dne
8. června 2006 ve Snopoušovech
Obecní zastupitelstvo
1.

s c h v a l u j e :

a) závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad
b) podílet se na akci Mikroregionu Přešticko „Mikroregionem na kole bez obav“, podporované finanční dotací KÚ
PK z programu PSOV opravou místních komunikací parc.č. 760/2 a 779 – odbočka k zámeckému parku a hřišti a
poskytnout na ni finanční příspěvek ve výši 69.167,- Kč
c) uzavření SOD na modernizaci provozu ČOV Dolní Lukavice v ceně 454.580,- Kč s 1. JVS a.s. České Budějovice,
termín realizace do 25.9.2006
d) smlouvu o přijetí dotace ve výši 250.000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje z programu PSOV na rekonstrukci domu čp. 14 v Lišicích a smlouvu na přijetí dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na intenzifikaci ČOV
v Dolní Lukavici ve výši 250.000,- Kč
e) prodej pozemků v k.ú. Lišice:
Heleně Sedláčkové, bytem Plzeň, Mírová 16: p.p.č. 1100/34 – ostatní plocha – o výměře 403 m2
stp. č. 199 – zastavěná plocha – o výměře 38 m2
Václavu a Janě Hrubým, bytem Plzeň, K Merfánům 149/13: p.p.č. 1100/33 – ostatní plocha – o výměře 575 m2
stp. č. 200 – zastavěná plocha – o výměře 65 m2
prodej pozemku v k.ú. D. Lukavice: Jaroslavu a Jitce Vrbovým, bytem Dolní Lukavice 204: p.č. 634/7 – zahrada –
o
výměře 39 m2
f) ukončení nájemní smlouvy s paní Ivou Schejbalovou, Dolní Lukavice 89, na pronájem bytového prostoru v čp.
142 v Dolní Lukavici ke dni 31.3.2006 dohodou s finanční kompenzací 10.000,- Kč ve prospěch obce
g) nájemní smlouvu na pronájem rybníka p.č. 1883 o výměře 1375 m2 v k.ú. Lišice panu
Františku Poubovi, bytem Lišice čp. 114 na dobu neurčitou s výší nájmu 200,- Kč za rok a povinností rybník
udržovat
h) záměr pronajmout zemědělsky využívané pozemky p.č. 521, 524, 527/14 a 530 v k.ú. Dolní Lukavice o celkové
výměře 5683 m2
i) záměr pronajmout nemovitý majetek obce – zahradu p.č. 736/1 o výměře 1357 m2 v k.ú. Dolní Lukavice
j) záměr pronajmout nebo odprodat nemovitý majetek obce – pozemek p.č. 49/1 o výměře 265 m2 v k.ú. Krasavce
k) záměr pronajmout nebo odprodat pozemek p.č. 2104 – ostatní plocha – o výměře 758 m2 v chatové oblasti v k.ú.
Lišice

l) nepodávat žalobu proti rozhodnutí Pozemkového úřadu Plzeň-jih č.j. 1356-n/92 o vydání p.p.č. 4 v k.ú. Dolní
Lukavice panu Ferdinandu Veverkovi
m) trasu pro vyhledávací studii mezinárodní
cyklotrasy
n) neměnit výši odměn neuvolněných členů
zastupitelstva dle Přílohy č. 1 Nařízení
vlády č. 50/2006 Sb. ze dne 28.2.2006
o) uzavření smluv na dohodu o pracovní
činnosti s panem Jurajem Peťakem a
Jaroslavem Černým
2. r u š í :
a) prodej pozemků dle bodu 1 písm. g)
Usnesení zastupitelstva Obce Dolní
Lukavice ze dne 6.4.2006 paní Heleně
Sedláčkové, bytem Plzeň, Mírová 16
z důvodu změny výměry pozemků
b) prodej pozemku dle dobu 1 písm. f)
usnesení zastupitelstva Obce Dolní
Lukavice ze dne 6.4.2006 manželům
Jaroslavu a Jitce Vrbovým, bytem Dolní
Lukavice 204 z důvodu změny výměry
pozemku
3. bere na vědomí :
a) zprávu starosty o činnosti OÚ v mezidobí
zasedání zastupitelstva
b) informaci místostarosty o stavebně
technických akcích v obci
c) zprávu o činnosti kulturní komise
d) zprávu o činnosti kontrolního výboru
4. u k l á d á
a) starostovi obce
- pokračovat v řešení záležitostí
vyplývajících z usnesení č. 25 ze dne
6.4.2006
- zabývat se připomínkami občanů z dnešního zasedání OZ
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Dolní Lukavice žije hudbou
O Češích se praví: „Co Čech, to muzikant“. U nás, v Dolní Lukavici, platí toto přísloví obzvlášť.
Základní hudební vzdělání se
dostává našim dětem díky učitelce
paní Mgr. Nadě Květoňové. Některé
děti se hudebnímu umění věnují
pouze na základní škole, jiné tento
koníček „chytne“ a navštěvují ještě
základní umělecké školy, kde si
svoje nadání rozvíjejí a svůj um
pilují. Dá se říci, že v každé rodině,
kde mají děti, alespoň jedno hraje na
hudební nástroj a zpívá. Hudebně
nadané děti se soustředily a začaly
vystupovat organizovaně v souboru
Lukaváček, který vede Mgr.
Květoňová. Soubor vznikl před
půldruhým rokem a za tu dobu slaví
velké úspěchy nejen na Přešticku.
Naše děti vystupují při různých

akcích se svým programem písní a tanců. Vyvrcholením a přehlídkou toho, co děti již umějí, je každoročně
„Den hudby“.
I letos celou akci pečlivě připravila paní Mgr. Květoňová na pátek 23. června do sálku klubovny v Dolní
Lukavici. Ti z vás, kteří seděli v hledišti, mi určitě dají za pravdu, že máme šikovné a nadané děti a
můžeme na ně být právem hrdi. Jménem kulturní a školské komise a jménem rodičů bych ráda paní
Květoňové poděkovala za úsilí i čas, který věnuje našim dětem na úkor svého volného času a na úkor své
rodiny.
Pokud máte rádi klasiku, nenechte si ujít také koncert, který se koná u příležitosti Lukavického kulturního léta v kostele sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici v neděli 30. července od 14:00 hodin. Tam se můžete
přesvědčit o tom, co dokáže talent ve spojení s velikou dřinou. Účinkují mladí umělci: devatenáctiletá
Barbora Živná z Dolní Lukavice – varhany a dvacetiletý Václav Kalenda z Prahy – trubka. Na programu
jsou díla J. S. Bacha, H. Purcella, C. Gervaiseho, P. J. Vejvanovského, P. Baldassareho a M.A. Charpentiera. Těšíme se na Vaši účast a Váš zájem o kulturní dění ve vsi.

LUKAVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Pořádá kulturní komise obce ve spolupráci s TJ Sokol, restaurací
Sokolovna a SDH v Dolní Lukavici

ve dnech 28. – 30. července 2006
PÁTEK 28. 7. 2006 – venkovní areál sokolovny v Dolní Lukavici
17:00 – slavnostní zahájení starostou obce, vystoupení místních dětí
19:00 - taneční veselice – hraje HVB Band – doprovodný program finalistek Miss ČR
a Miss Europe v orientálních tancích

SOBOTA 29. 7. 2006 – venkovní areál sokolovny v Dolní Lukavici
10:00 – 15:00 - jarmark s ukázkou starých venkovských řemesel a lidového umění,
zábavné akce pro děti
16:00 – divadlo pro děti: „Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA“
v podání herců divadla J. K. Tyla v Plzni
19:00 – Dudáci v Lukavici – vystoupení Mrákovského dudáckého souboru

NEDĚLE 30. 7. 2006 – venkovní areál sokolovny v D. Lukavici, kostel sv. Petra a Pavla
10:00 – sokolovna – spanilá jízda – přehlídka koní chovatelů Dolnolukavicka
14:00 – koncert duchovní hudby v kostele - Václav Kalenda – trubka
- Barbora Živná - varhany
*
*
*
*
*

Informace k „Lukavickému kulturnímu létu“ – 28. – 30. 7. 2006
Lukavické kulturní léto je „všehochuť“ hudby, divadla, lidového umění. Nebudou chybět ani krásní koně,
kteří již k Dolnolukavicku neodmyslitelně patří. Téměř celá akce, kromě koncertu vážné hudby, který se
koná v kostele, se odehraje ve venkovním areálu Sokolovny v Dolní Lukavici. Jelikož již teď, kdy ještě
neproběhla pořádná reklama na akci, se hlásí zájemci o jednotlivé akce a největší zájem je zatím o
vystoupení mrákovských dudáků v sobotu 29. července od 19:00 hodin, uvažujeme o tom, že pro
krasavské, snopoušovské a lišické zájemce o tuto akci vypravíme autobus, který je po akci zase
odveze zpět. Zájem, případně zamluvení vstupenek, hlaste ve Snopoušovech u sl. Kaslové, v Lišicích
u p. Tolara nebo paní Hodanové, krasavští volejte přímo pí Klepsové – tel. 377985153 nebo mobil
736271103.

Výlet do Nebílov
Na sobotu 9. září připravujeme autobusový zájezd na zámek do Nebílov. Přestože jsou
Nebílovy téměř za humny, málokdo tento krásný zámek navštívil. Zájem hlaste již teď opět sl.
Kaslové ve Snopoušovech, panu Tolarovi nebo paní Hodanové v Lišicích a ostatní přímo pí
Klepsové – tel. uveden výše. Autobus zdarma.
Připravila V. Klepsová

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Olympiáda v Přešticích
Mikroregion Přešticko připravil na 24.6.
v rámci přeshraniční
spolupráce olympiádu
v netradičních disciplínnách pro naše děti
z 1.stupně ZŠ a děti
z Nitennau.
Českých družstev
bylo šest, německá
dvě. Soutěžila desetičlenná smíšená družstva.
Naši
školu
reprezentovali: K. Netrvalová, P. Kučera, L.
Zedníková, A. Lezoňová, T. Šperlová, J.
Tůša, L. Skalová, M.
Maňourová, K. Pinkerová, P.Langmajerová. Maskotem družstva
byl živý Krteček v podání I.
Kvíderové ml. Velkou oporou
nejen nám, ale hlavně dětem
byli jejich rodiče. P. Netrval
naše
stanoviště
zastínil
slunečníky, p. Michálková
sehnala kloboučky, p. M.
Maňour dodal chladící box.
Neméně důležitou roli sehrály
i
ostatní
maminky:
p.
Kučerová, p. Hrubá, p.
Tůšová, p. Netrvalová. Rodiče
s dětmi obcházeli všechna
stanoviště, protože p. uč.
Šperlová se mnou měla na
starosti stanoviště U Krtečka,

na kterém byla připravena
Krtečkova štafeta. Závodník
se musel obléct do modrých
kalhot, prolézt látkovým tunelem a sebrat jednu Krtečkovu
nezbytnost (míč, lopatka, …),
prolézt zpět a vybranou věc
odevzdat Krtečkovi. Měřil se
čas celému mužstvu. Naše děti
U Krtečka zvítězily, pak ještě
byly první ve skoku v pytlích.
Čas potřebný k sečtení
výsledků a k vyhodnocení si
družstva krátila fotbalovým
zápasem. Najednou konferenciér vyvolal moje jméno a
*

*

*

*

požádal mě, abych se dostavila do štábu. A tak jsem se jako
první od nás dozvěděla tu
šťastnou zprávu, že
MÁME ZLATÉ MEDAILE!
Děti převzaly ocenění
z rukou starosty Přeštic Mgr.
A. Kmocha, vychutnaly si
slávu na stupních vítězů a
zapózovaly pro fotografy.
Hlavní cenou kromě krásných
medailí byl obrovský dort.
Všichni jsme prožívali šťastné
chvíle. Při nich jsem si
uvědomila, že naše škola má
nejen skvělé žáky, ale i skvělé
rodiče!!!

*

Zahradní slavnost

V úterý 27.6. v půl páté odpoledne se
sešli rodiče a děti, aby na školním dvoře
postavili stany. Od pěti hodin začala slavnost,
kterou zpestřila dvě překvapení pro děti. O ně
se postarali rodiče: p. Ing. Lužná s p. J.
Šamonilem předvedli ukázku výcviku psů. O
druhé překvapení se zasloužil pan Maňour: děti
i rodiče si mohli vyzkoušet paintball. O další
ovšem nečekané překvapení se postaralo

počasí. Bouřka nás zahnala do tělocvičny, ve
které improvizovaně probíhaly soutěže
smíšených družstev (rodiče + děti nebo rodiče
versus děti). Na závěr nuceného pobytu uvnitř
si děti mohly vyzkoušet skok odvahy. Padali ze
žebřin do připravené sítě z rukou rodičů. Mohu
konstatovat, že máme většinu dětí odvážných.
Bouřka pomalu ustoupila a konečně došlo na
opékání vuřtů. Bohužel některé stany nebyly

Rotenborn z D.L., Robert Samek z D.L. Jako
každý rok ochotně se soutěžemi pomáhali žáci
ZŠ. Mám radost, že k této práci přistupují vždy
zodpovědně a mají z pomoci radost. Děkuji jim
za to. Využila jsem přítomnosti budoucích
prvňáků a jejich rodičů a rozdala jim
pozvánnky na první společnou schůzku ve
škole. Sešli jsme se v pondělí 26. 6. odpoledne. Seznámila jsem rodiče i děti s organizačními záležitostmi, potřebami do školy a
provedla hlavně děti po škole. Na moji otázku,
kdo už se těší do školy, se všechny svorně
přihlásily. Přeji dětem i sobě, aby jim nadšení
co nejdéle vydrželo.

dobře zavřené a v bouřce do nich napršelo. „
Vytopené“ děti se nastěhovali do tělocvičny a
družiny. Celou slavnost završilo velice pěkné
zpívání při kytaře u ohýnku. K atmosféře
pomohly připravené zpěvníčky. Po náročném
dni následoval zasloužený spánek.
Rozloučení s MŠ a příprava na školu

Ve čtvrtek 22. 6. se loučila MŠ se školním
rokem a hlavně s dětmi, které odcházejí do 1.
třídy (od září se stanou žáky našeho-1.ročníku):
Andrea Lezoňová z D.L., Štěpánka Peklová z
Lišic, Blanka Vokáčová z D.L., Dominik Fišer
z Vodokrt, Matyáš Janda z D.L., Milan Ježek
z D.L., Radek Kokoška z D.L., David
Poděkování
Děkujeme paní
Renatě Hajžmanové za finanční
dar pro MŠ ve
výši 500,- Kč.

Soutěž - vyhodnocení
Ve třetím ročníku soutěže ve sběru starého papíru a víček od PET
lahví jsme obsadili v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje čtvrté
místo. Sebrali jsme 8 350 kg, což činí v přepočtu na jednoho žáka 181,5
kg. Je to i Vaše zásluha, děkujeme! V soutěži budeme pokračovat i
v příštím školním roce

Oznámení
V sobotu 1. 7. 2006 si společné ANO manželskému životu řekli v Liberci Mgr. Lucie
Kovářová a Ing. Josef Cvrček. Takže zvěst, že od září nastoupí nová p. učitelka, je z části
pravdivá. Ovšem nové je na ní jen příjmení. K jejich sňatku blahopřejeme!
Připravila Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka ZŠ a MŠ

*
*
Něco o myslivosti a přírodě kolem nás
Z historického hlediska má myslivost v životě člověka
nezastupitelné místo. Zprvu lovec, který využíval
svoje schopnosti pro obživu, později myslivec, který
svými znalostmi a činností přispívá k vytváření
rovnováhy mezi živočišnými druhy, přírodním
prostředím a ochranou hospodářských činností
v přírodě. Tomto úsilí je zapotřebí tuto mysliveckou
činnost nejen zachovat, ale i cílevědomě zvyšovat.
Čím se podílí aktivní myslivci v našem mysliveckém
sdružení lukavan na zlepšování tohoto stavu?
- pravidelným přikrmováním v době
zimního strádání.
Uplynulé zimní období s vysokou sněhovou pokrývkou a dlouhou dobou trvání dokonale prověřilo
aktivitu každého našeho člena. Vysokou úroveň péče
dokladuje dobrý fysický stav a minimální úhyn zvěře
v zimním i jarním období.
- ochranou mláďat drobné a spárkaté
zvěře.
Na jaře letošního roku jsme opět prohloubili
spolupráci se zemědělci. Při sekání luk byla využita

*

*

*

zradidla i přímé vyhánění z ohrožených ploch.
Úspěšné bylo i tlumení lišek, ať lovem či norováním
mláďat.
- odchovem
bažantů
a
jejich
návratem do přírody.
Při této činnosti máme úspěchy především v odchovu
a vypouštění před lovem. Stále nepříznivé je jejich
přežití ve volné přírodě. Podstatnou část vypouštěných
slepic nelovíme a na jaře letošního roku, v době
snůšky jsme vypustili 4 komorované kmeny (22 kusů).
- lovem černé zvěře.
V období letošní zimy, vlastně již od poloviny října
se nedařilo pokračovat ve snižování počtu divokých
prasat, a tím omezovat škody na zemědělských
kulturách i ztrátách na drobné zvěři.
Ne všem se nám daří. Stále existují problémy
v soužití jednotlivých druhů v přírodě. Vadí nám
především hájení vran a strk v době hnízdění,
zvyšující se počty labutí, krkavců i kormoránů.
Všichni však věříme, že existující problémy se časem
Jiří Benedikt, mysl. hospodář, Lukavan
vyřeší

Zprávy z fotbalového oddílu
Tréninky na jarní sezónu 2006 probíhaly
dle klimatických podmínek na házenkářském hřišti v Přešticích celkem pravidelně
každý týden Cílem mužstva bylo pokračovat
v dobrých výkonech z podzimu a udržet se
na předních příčkách tabulky.To se v jarní
části povedlo a i přes několik proher se
podařilo udržet krásné 3.místo v tabulce
.III.třídu okresního přeboru vyhrál Mantov,
který postoupil do okresního přeboru. Druhé
skončili Dobřany „B“, ale jelikož jejich „A“
mužstvo hraje v okresu a tudíž „B“ mužstvo
nemůže postoupit, naskytla se nám možnost
hrát barážové dvojutkání se Štěnovicemi
„A“ o postup do okresního přeboru, První
zápas doma jsme remizovali 2:2.Bohužel
*

*

odveta ve Štěnovicích se nám nepovedla a
bez několika hráčů, kteří měli pracovní
povinnosti jsme prohráli 8:0.Takže i v příští
sezóně budeme hrát stejnou soutěž jako
letos.Novým trenérem se v průběhu jara stal
hráč Vojta Dědič, současný trenér Jarda
Stehlík dělá asistenta. Dále se začali scházet
a trénovat minižáci, kteří jsou již na podzim
přihlášeni do soutěže.Takže nastupující
mládí v Lukavici Tradičně byl o pouti sehrán
zápas Staří-Mladí. Navíc se ještě hrál zápas
minižáků a již zmíněné barážové utkání se
Štěnovicemi.Tréninky na novou sezónu
probíhají celé léto a již se všichni těšíme na
novou sezónu
Radek Vrba

*

*

*

Dámský klub v D. Lukavici
Po delším odmlčení přispíváme opět několika řádkami do „Hlasatele“. Nejsme žádná organizace, ale
jen parta žen, které se jednou
za měsíc sejdou při přátelském
posezení. Při kávě nebo při
sklence bílého si vyměňujeme
recepty, prohlížíme rodinné
fotografie, ale také vyrábíme
různé dekorativní předměty.
Už tradičně jsou to adventní a
velikonoční
věnce,
různé
dekorace z květináčů zdobené
ubrouskovou technikou, ale
malování na hedvábí. Také si
bobčas měříme krevní tlak,
neboť většina z nás je již
v důchodovém věku.
Ženy z klubu se pravidelně
zúčastňují
všech
akcí
pořádaných kulturní a školskou
komisí OÚ. Velmi nás mrzí, že
na tyto akce chodí málo mladých žen z Dolní Lukavice a okolí (promiňte mi tu kritiku, ale je to
škoda).
Nyní máme dva měsíce pauzu, ale ke konci prázdnin budeme soutěžit o nejkrásnější zahradu. Už se
moc těšíme, protože když se sejde 19 žen, je to prostě „Babinec“.
Ivona Bělonožová

*
*
Z činnosti SDH ve Snopoušovech

*

*

*

Aktivní v pořádání různých společenských a sportovních akcí, z nichž mnohé se již stávají tradicí, je
SDH Snopoušovy. V následujícím přehledu jsou některé akce uspořádané za pomoci ostatních občanů
ze Snopoušov a finančního přispění Obecního úřadu..
Dne 30. 4. 2006 se ve Snopoušovech uskutečnil již druhý ročník Sletu čarodějnic a čarodějů.
Zúčastnilo se nás téměř 40.

Soutěžilo se v těchto disciplinách:
skládání puzzle
hod míčkem do kotlíku
skok přes ohýnek
cvičení s obručí

slalom na koštěti
zdobení šnečích ulit

Zvláštní ocenění organizačního výboru Sletu za masku:
Štěpánka Forejtová, Terezka Kozlová
Ocenění za výt. soutěž „O nejhezčí obrázek čarodějnice /čaroděje“:
Honzík Houška, Terezka Kozlová, Kateřina Šislová, Markéta Maňourová
Nejstarší čarodějnice: Řimbaba v podání p. Poláka
Nejstarší čaroděj:
Zdeněk Kastner
Nejmladší čaroděj:
Karel Černý
MISS – MISSÁK
1 - Milan Kučera,

2 - Řimbaba

3 - Zdeněk Kastner a Karel Černý

Slet se vydařil, počasí nám přálo, a to i díky kouzlům čarodějnice Kanimůry (vl. jménem Jindřiška
Kaslová), která celou noc oprašovala již téměř zapomenutá kouzla proti dešti.
Dne 20. května 2006 se ve Snopoušovech konal již 2. ročník Fichtl sletu.
Po zaregistrování (téměř 65 strojů) začala v 15h spanilá jízda.
Trasa spanilé jízdy: Snopoušovy – Lišice –Dolní Lukavice – Horní Lukavice – Dolní Lukavice – Krasavce
– Vodokrty – Řenče – Osek – Háje – Netunice – Předenice – Snopoušovy.
V rámci sletu proběhly tyto soutěže :
v páce
hod kamenem

skok přes fichtl
hod gumovkou

vyhodnocena nejlepší motorka a největší držkopád.
Kolem 20 h se spokojení účastníci rozjeli domů.
Každoročně, začátkem června, se ve Snopoušovech koná soutěžní odpoledne.
Letos oslavy Dne dětí proběhly 3. června. Zúčastnilo se 35 dětí.
Děti soutěžily v těchto disciplínách:
chytání rybiček
skákání v pytli

střelba ze vzduchovky
cvičení s obručí

hod míčky na plechovky na šaška
chůze na chůdách

Poté, co děti absolvovaly všechny disciplíny, proběhla tombola, ve které bylo více jak 80 cen.Na závěr
soutěžního odpoledne si všechny děti opekly buřty.Počasí se vydařilo, již se všichni těší na příští rok.
Připravila J. Kaslová

Zpráva o hnízdění čápa bílého v roce 2005
V roce 2005 zahnízdilo v našem regionu čapích
párů Jarní návrat čápů ze zimovišť byl časově
značně rozvleklý. První čáp přiletěl již 7.3. do
Plané u Mariánských Lázní a usadil se na
zasněženém komíně. Péčí pana Karla Bobála a
tachovských hasičů byl na hnízdě přikrmován,
takže kritickou dobu šťastně přežil. Do konce
března bylo již 10 hnízd obsazeno prvními jedinci,
v Toužimi (KV) a Nalžovských Horách (KT) už
byly celé páry. Hlavní přílet probíhal během celého
dubna celkem rovnoměrně ve všech dekádách, ale
na deset hnízd dorazil druhý jedinec z páru nebo
celý pár teprve v červnu. Většina těchto
opožděných párů už nevyvedla mláďata nebo
vůbec nezahnízdila, pouze občas hnízdo navštívila.

.

Počasí v roce 2005 našim čápů nepřálo.
Několikadenní silné ochlazení provázené deštěm
koncem dubna a v první polovině května způsobilo
na řadě hnízd zastuzení snůšek. V dalších
měsících, kdy se střídala několikadenní vedra
s chladnými a deštivými dny, způsobily tyto
prudké výkyvy počasí úhyn zejména slabších
mláďat
Zaznamenali jsme opět úhyny dospělých čápů.
V Kynšperku nad Ohří (SO) byl hnízdící samec
sražen autem a následkům zranění podlehl Vejce
byla odebrána a vylíhnuta u pana Václava Langa
v Horní Bříze. Podařilo se mu vypiplat 3 mláďata,
který byla úspěšně adoptována do hnízd v Hlinném
(TC) a Příchovicích (PJ).

Výsledky hnízdění v některých okresech Plzeňského kraje jsou v následující tabulce

:

Okres

DO
KT
PJ
TC
Celkem.

Počet
hnízdících
párů

Počet
párů
s mláďaty

Počet
vyvedených
mláďat

Průměr
mláďat na
1 pár
s mláďaty

Plocha
okresu
(kraje)
v km2

Počet
hnízdících
párů na
100 km2

16
21
15
22
90

7
8
10
7
36

19
21
23
10
76

1,9
1,75
1,9
1,9
2,7

1140
1940
1080
1378
7561

1,14
0,80
1,11
0,73
0,56

Počet
uhyn.
mláďat

3
2
1
3
10

Došlá hlášení:
Čáp bílý BX 1033 kroužkovaný jako mládě 26.06.1999 v Bělé nad Radbuzou (DO) byl odečten v terénu 28.7.2004
v Gorsbach, Thüringen v Německu. Vzdálenost 242 km, uplynulá doba 1859 dní.
Čáp černý BX 14684, barevný kroužek YELLOW 608BU kroužkovaný jako mládě 19.06.2003 v Počátkách (SO) byl
odečten 12.5.2004 v Schlepzig, Brandenburg v Německu. Vzdálenost 217 km, uplynulá doba 328 dní.
Čáp černý BX 14677 kroužkovaný jako mládě v Sítinách (CH) byl odečten v Beaumont la Ferriere Nievre ve Francii.
Vzdálenost 767 km, uplynulá doba 352 dní.
Stanislav Beneda a Karel Makoň

*

*

*

*

*

*

*

*

O rozšíření populace v D. Lukavici se také postaral pár
labutí, který vychoval pět mláďat, přestože je někteří
„dobrodinci“ krmili kameny i čápů, se třemi mláďaty.

*

*

Při pátrání v archivech se
často přijde na dokumenty,
které s předmětem pátrání
vůbec nesouvisí ale jsou
zajímavé z jiného hlediska.
To se stalo p. St. Benedovi,
který sleduje výskyt čápů
bílých v Zpč.kraji, při
pátrání po zápisech o jejich
výskytu u nás v 19. a 20.
stol. Nalezl tam v jednom
časopisu článek, týkající se pobytu J. Haydna v D. Lukavici, který byl napsán u příležitosti dvoustého výročí
Haydnových narozenin. Díky ochotě pí. Z. Sommerové, která zajistila přeložení vás s ním mohu seznámit. JN

K Haydnovým slavnostem 1932
J. Haydn na panství v Dolní Lukavici u Plzně
(od odborného učitele Josefa Baumruckera)
Josef Haydn, skladatel rakouské hymny, který získal
nesmrtelné zásluhy o rozvoj velkých hudebních forem

(symfonie, smyčcová kvarteta, sonáty, oratoria) byl dva
roky ve službách hraběte Morzina a jako jeho hudební

ředitel pobýval časem na panství v Dolní Lukavici u
Plzně. Poté, co se protloukal různými způsoby napřed
ve Vídni (výuka hudby, učitel zpěvu, spolupůsobení při
nočních a tanečních hudbách), obdržel na doporučení
barona Fürnberga v r. 1759 svoje první zaměstnání u
českého hraběte Františka Morzina, který obvykle
pobýval v zimě ve Vídni, v létě ale na svém zámku
v Dolní Lukavici. Tím došlo ke zlepšení Haydnovy
životní situace.
Dolní Lukavice leží asi 15 km jižně od Plzně trochu
na východ od říšské silnice, která vede z Plzně do
Železné Rudy. Vesnička má 889 obyvatel a nádherně
položený zámek, který dnes vlastní hrabě Schönborn.
Jako kapelník hraběcí domácí kapely napsal Haydn
pro orchestr svoji první symfonii v D-dur. Již toto dílo
ukazuje novou vývojovou formu.
Hrabě a jeho syn byli velcí milovníci hudby. Aby si
Haydn udržel toto místo, měl zůstat svobodný. Ale
přihodilo se, o čemž Haydn později sám rád vyprávěl, že
musel se svatbou velmi pospíchat.
Když jednou
doprovázel při zpěvu pěknou hraběnku, naklonila se
k němu, aby lépe viděla. Přitom jí prý vypadl z výstřihu
šáteček. „To bylo poprvé, kdy se mi naskytl takový
pohled, zmátl mě, má hra se zadrhávala a prsty zůstaly
ležet na klávesách“, říkal sám ke zpěvačce. „Co je to
Haydne, co on to tady provozuje?“ Plný úcty Haydn

*
*
Setkání rodáků obce Horní Lukavice

odpověděl: „Ale hraběcí milosti, kdo by neměl
vypadnout z role?“. Během následujícího zimního
pobytu ve Vídni býval hudební umělec u parukáře
Kellera, který jej dříve častěji podporoval a jehož dvě
dcery patřily k jeho žákyním. Navzdory hraběcímu
zákazu se rozhodl oženit s mladší dcerou, která se mu
líbila. Když se však tato vrátila do kláštera a její otec
žertem prohodil: „Haydne, vy byste si měl vzít moji
nejstarší dceru“, rozhodl se Haydn
- proti své
náklonnosti – k tomuto kroku. Manželství bylo všechno
jen ne šťastné. Velký skladatel označil jednou svoji ženu
ve svém dopise zpěvačce Luigii Polzelli jako „pekelnou
bestii“. Uplynulo půl roku, aniž by se hrabě Morzin o
svatbě svého kapelníka dozvěděl. Finanční těžkosti
donutily hraběte brzy k tomu, aby omezil své výdaje a
rozpustil svou kapelu.
Haydnova první symfonie v D-dur, která krátce před
tím dospěla k provedení v přítomnosti knížete Pavla
Antona Esterhazyho, se zalíbila slavnému příteli umění
takovým způsobem, že se začal zajímat o skladatele.
Skrze doporučení hraběte Morzina obdržel Haydn místo
jako kapelník u knížete Esterhazyho. V městečku
Eisenstadt, rezidenci tohoto knížecího rodu, zůstal velký
hudebník téměř 30 let až do penze. Jak požehnaně
působil tento pobyt na další vývoj hudeb. skladatele, je
známo z dějin hudby.

*

*

*

Konalo se 24.6.2006 u příležitosti 790 výročí prvních
zmínek o obci .Větší část setkání probíhala na koupališti,
kde byla od 9. h. ráno registrace. Na setkání bylo pozváno
520 rodáků, přítomno bylo 225. Nejmladší účastnicí byla
Klárka Pokorná čp. 34(nar. v březnu 2005), nejstarší pí.
Věra Švajcrová, roz. Puchtová, čp. 36, nar. 1919, která
absolvovala celý program i s prohlídkou školy, hřbitova a
kostela v D. Lukavici.
Po registraci dostal každý účastník občerstvení (koláče,
kávu nebo limo). Dojemné byly i dopisy těch rodáků,
kteří se nemohli ze zúčastnit ze zdravotních důvodů, nebo
proto, že žijí dlouhá léta mimo republiku a přesto rádi
vzpomínají na rodnou vesnici. Oficiální část začala po 10.
hodině projevem starosty. Dále následovalo vystoupení
Lukaváčku a přeštických mažoretek Bohemia. Po 12. h
byl pravšechny účastníky připraven zdarma oběd na
Zámečku. Od 14. h. následovalo kladení květin
k pomníku padlých na návsi a vysvěcení symbolů obce
(prapor a znak). Pak se mohli zájemci dopravit autobusem
do D. Lukavice, kde bylo na programu položení květin na
hřbitově za zesnulé a návštěva školy a kostela. Ve škole
byly přítomny byly kromě řeď. školy Mgr. Kvíderové i pí
uč. Babková a Polívková. Patří jim poděkování za ochotu
se kterou strávili s návštěvníky ve škole celé odpoledne.
Obrovský zájem přítomných vzbudily školní kroniky.
Po návratu do H. Lukavice následovala prohlídka has.
zbrojnice, kde je stálá výstava trofejí a cen získaných
místními hasiči a dále zde byly vystaveny obecní a požární kroniky. Pak následovala volná zábava. Odpoledne hrála
na koupališti Doubravanka, večer ji pak vystřídala skupina asfalt, která vyhrávala až do pozdních nočních hodin.
Nálada přítomných byla výborná.Tančily děti, dospělí, mladí i staří.
První setkání se vydařilo a díky patří všem, kteří se o to zasloužili: především přípravné komisi, OÚ, účinkujícím a
v neposední řadě i třinácti sponzorům, kteří přispěli penězi.
Jar. Regnerová

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE K 30.6.2006
Kapitola

příjmy
plán

Daň z příjmu - fyzické osoby
"

"

- práv osoby

1 241 000,0

výdaje
plnění
561 539,0

2 136 000,0

1 043 719,0

z přidané hodnoty

"

z nemovitostí

650 000,0

309 862,0

Poplatky - správní

60 000,0

43 140,0

- ze psů

9 000,0
19 000,0

plnění

685 560,0

1 403 000,0

"

- za znečišťování ovzduší

plán

18 630,0

- a výdaje hřbitovní

105 000,0

37 676,0

35 000,0

10 983,6

- za odvoz a separace odpadů

450 000,0

445 060,0

616 000,0

254 414,1

- z dobýv. prost. / rekultivace
- změnu les. půd.fondu

10 000,0

700,0

1 520,0

1 520,0

120 000,0

10,0

300 000,0

80 622,5

110 000,0

183 000,0

158 144,9

- za odnětí ZPF
- z veř. prostranství
- použ. hraciho přístroje

2 000,0
30 000,0

19 944,0

160 000,0

91 347,0

50 000,0

54 191,5

Lesy

380 000,0

275 616,0

290 000,0

Přísp.a vydání na žáky - cizí obce

210 000,0

104 959,0

215 000,0

7 700,0

800 000,0

450 000,0

Nájmy: z pozemků
"

z nemovitostí

Neinvest.dotace ZŠ a MŠ
Prodej / nákup pozemků

1 300 000,0

1 161 120,0

Za sběr a třídění odpadu

120 000,0

18 110,0

Dotace globální

132 000,0

58 584,0

125 000,0

250 000,0

"

od KÚPK

"

volby

70 112,0

54 487,4

"

podpora zaměstnanosti

33 878,0

22 400,0

Místní komunik. - opravy

4 000,0

Vodovod
Kanalizace / výstavba - II. etapa

70 000,0

30 674,0

60 000,0

41 350,2

2 880 000,0

1 167 470,0

2 880 000,0

375 024,0

640 000,0

602 374,0

1 184 000,0

189 770,0

12 000,0

172 539,8

450 000,0

Splátky půjček od obyvatel

37 196,0

23 548,0

Ostatní příjmy a výdaje

20 000,0

25 636,0

Kanalizace - DPH / vlastní prostředky
ČOV - intenzifikace provozu

Výstavba garáží u sýp.

20 000,0

Azyl. byt v Lišicích + prod. - rekonstr.
Veř. zeleň .
Správa OÚ
Převod na soc. fond / čerpání

26 500,0

25 400,0

Zastupitelstvo
Veřejné osvětlení
Kulturní komise

25 000,0

36 012,5

Kultura: knihovny
Hasiči
Úroky z účtu / bank. poplatky

8 000,0

31 437,2

Převod Svazku pro plynofikaci
Dopravní obslužnost

800 000,0

372 185,5

57 495,0

10 390,0

2 305 785,0

832 665,5

26 500,0

25 400,0

705 000,0

281 971,5

148 000,0

41 822,0

84 000,0

40 862,4

12 500,0

5 211,0

27 000,0

70 044,0

28 200,0

11 435,5

6 000,0

2 500,0

56 000,0

Splátka úvěru a půjčky na kanalizaci

496 000,0

Splátka úvěru a půjčky na vodovod

157 000,0

72 500,0

Splátka úvěru a půjčky na plynofikaci

702 950,0

280 000,0

Plynofikace
FRB - splátky a půjčky
Převod mezi účty
CELKEM

25 400,0

22 500,0

36 626,0

12 000,0

25 400,0

210 000,0

12 595 976,0

3 968 578,1

111 880,0
12 605 976,0

7 557 174,9

