ČERVEN 2007

ČÍSLO 4

Vážení spoluobčané,
po prudkém nástupu jara s nadcházejícím
létem Vám využívám příležitosti poskytnout Vám několik informací z činnosti mé i
zastupitelstva.
Předně
příznivá
zpráva
k výstavbě
vodovodních a kanalizačních přípojek
v DL: firmě Investtel KT jsem pomohl
urychlit vydání povolení k výkopovým
pracím a tento týden již započali
s výstavbou přípojek. Někteří z Vás využili
nabídky jiných firem a již mají přípojky
hotové. Rovněž všechny objekty obce jsou
napojené, zajistil jsem realizaci přípojek
k čp. 142, ke klubovně, k budově OÚ i
mateřské školy, kde to bylo nejsložitější.
Následně byla po zavezení septiku položena
na dvorku OÚ zámková dlažba a opravena
vrata. Nerovnosti mezi vozovkou a vstupem
do prodejny u Radů jsme odstranili rovněž
položením nové zámkové dlažby, úpravy a
odvodnění se dočkal i vstup na hřbitov.
Bohužel dále přetrvává neochota obce
Horní Lukavice podílet se na údržbě
hřbitova. Novou technologii na opravu
komunikací jsem vyzkoušeli při opravách
výtluků na návsi v Lišicích.
Velkým problémem zůstává sekání trávy na
veřejných prostranstvích. Obci by velmi
pomohlo, kdyby si více občanů pravidelně
udržovalo prostranství přiléhající k jejich
domům. Děkuji všem, kteří tak dlouhodobě
nezištně činí, mnohdy nejen před svými
domy. Chápu, že ne všichni to mohou dělat,
někteří vzhledem k věku a snažím se jim
vyjít vstříc. Bohužel některým občanům
v produktivním věku nevadí ani metrové
kopřivy a lebeda rostoucí přímo na
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chodníku zpod jejich domů. Chceme-li dál
obec rozvíjet a zároveň splácet úvěry
z investičních akcí, musíme se snažit ušetřit
právě tam, kde nám mohou pomoci občané.
Při hledání dalších finančních zdrojů pro
obec jsem požádal krajský úřad o
mimořádnou finanční pomoc na odstranění
havarijního stavu střechy ZŠ. I když
nemáme zatím písemný příslib, již
připravuji výběrové řízení na dodavatele.
Tato nanejvýš potřebná akce se zřejmě bude
muset dělat etapově. Při vyhledávání dotací
nám
pomáhá
společnost
„Plzeňsko
v Evropě“, se kterou naše obec po
předchozím výběrovém řízení podepsala
smlouvu o dotačním poradenství. Prioritou
a nejnáročnější finanční akcí zůstává
zamýšlená rekonstrukce budovy mateřské
školy.
Obligátně se musím zmínit o nikdy
nekončící práci na majetko-právních
vztazích. Příznivá zpráva je, že po
několikaletém jednání se mi podařilo
dokončit převod alespoň části nemovitého
majetku z ČR na obec. Na převodu zbylého
majetku po MNV intenzivně pracuji.
Dalším úspěchem je uznání žaloby obce na
společnost AP Trust, která je vlastníkem
chatového tábora u Lišic. Zatím neoficiálně
vím, že soud vydal platební rozkaz na celou
žalovanou částku. Samozřejmě dokud tento
rozsudek není pravomocný a peníze
nebudou na účtu obce, ještě není vyhráno.
Ale i tento léta se vlekoucí rest se vyvíjí
dobrým směrem a pokud se podaří na
základě rozsudku uzavřít nájemní nebo
kupní smlouvy podle cenové hladiny,

schválené zastupitelstvem, bude to nesporně úspěch i přínos do rozpočtu obce.
Další žaloba vyplývající z neplnění
nájemního vztahu je v řešení a ke konci se
už blíží i narovnání majetkových vztahů
v k.ú. Lišice a to v obci i v chatové oblasti.
I požadavky občanů Krasavec na odprodej
pozemků z majetku obce, který dosud
užívali, se již blíží ke zdárnému konci.
Celá tato problematika je velmi časově i
odborně náročná.
Pokud se nám podaří na konci roku úspěšně

prokázat ekologické přínosy z výstavby
kanalizace, bude nám zbývat snad již jen
jedno opravdu veliké nebezpečí. Tím je
hrozba vrácení dotace na plynofikaci. Již
jednou posunutý termín do r. 2008 se blíží a
přiznám se, že s tímto problémem máme
vážné starosti. Vyzývat Vás k připojení
odběru plynu a zachránit tak obec před
finančním krachem si v současné situaci
snad ani netroufám. Nikdo jiný než my
sami nás ale před dopady vrácení 8 mil
dotace a dalších sankcí nezachrání.
Vítězslav Opálko, starosta obce

*
*
*
*
*
Třídění odpadů v naší obci je na vysoké úrovni
Po sběru a odvozu nebezpečných odpadů, Určitě ne náhodou získala obec Dolní
který se uskutečnil v měsíci květnu, musím Lukavice v r. 2006 v kraji druhé místo v
naše občany pochválit. Při kontrole, kterou soutěži separování odpadů. Při mých
jsem v průběhu sběru provedl, jsem občasných kontrolách kontejnerů jsem měl
neshledal žádný problém v rozdělení a možnost vidět (až asi na 2 výjimky) správně
uložení těchto odpadů na určená rozdělený plast, sklo a papír. Mohu jen
stanoviště.V praxi to znamená, že za odvoz konstatovat že naši občané jsou pořádní lidé
nekompletního
spotřebiče
nebo se správným přístupem k životnímu
pneumatiky s diskem musí obec zaplatit za prostředí.Tímto všem děkuji a doufám, že si
likvidaci. Když je odpad správně rozdělen, uchováme kolem sebe minimálně takový
je likvidace zadarmo. Za uspořené peníze pořádek jako dosud. Všichni si musíme
za likvidaci těchto nebezpečných odpadů uvědomit, že to děláme pro sebe a hlavně
může obec zakoupit příslušenství do školy pro naše potomky.
Michal Komorous
nebo školky, či investovat do zkrášlení a
údržby životního prostředí.
.*
*
*
*
*

KULTURA
Dne 30.dubna se ve Snopoušovech konal již
3. ročník Sletu čarodějnic a čarodějů.
Tentokrát se nás sletělo o něco méně než v minulých
ročnících, a to 29 všech věkových kategorií.
Každý účastník si mohl vyrobit svoji papírovou
čarodějnici. Byla zvolena MISS čarodějnice, organizátoři
vyhlásili soutěž o nejoriginálnější účes. V závěru sletu
byli také odměněni nejmladší a nejstarší čarodějnice a
čarodějové.
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Tradiční setkání důchodců
letos proběhlo 11. května
v nově rekonstruovaném sále
KD ve Snopoušovech.
Na úvod se svým programem
vystoupily děti ze souboru
Lukaváček a poté k poslechu
a tanci zahrála skupina
Asfalt.
*
*
*

Letošní jarní pochod „Za krásami Lukavicka“ se konal 19. května a
vedl z Dolní Lukavice na Hradčany, lesem Vysoká až do cíle ve Snopoušovvech,
kde byli vyhodnoceni nejstarší a nejmladší turisté:
Nejstarší turisté:
na trase 7,5 km: Daniela Fišerová
na trase 10,5km: Vítězslav Opálko st.
na trase 13,5km: Vladislav Pflanzer
Nejmladší turisté:
na trase 7,5km:Danielka Fišerová
na trase 10,5km: Vít Přerost
na trase 13,5km: Lucie Zedníková
Vyhodnoceni byli ti, kteří se v cíli zdrželi až do konce pochodu, tj. do 13:30h.
Celkem se na jednotlivé trasy vydalo 46 turistů.

*

*

Den dětí v Dolní Lukavici byl
letos premiérově bez organizační účasti
kulturní komise obce (nepočítám-li
zajištění sladkých odměn a občerstvení
pro děti).
Místní hasiči si pro děti připravili stanoviště
se zajímavými disciplínami:
+ překážková dráha
+ provazová dráha
+ srážení kuželek proudem vody z hadice
+ malování obrázku
+ skládání puzzle
+ skákání v pytli
+ házení míčků
Za splnění jednotlivých
disciplín děti dostaly sladkou odměnu a
poté co prošly všemi stanovišti si opekly buřtíky.
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*

Nabídka zájezdů
V poslední době se na mne obracejí občané s návrhem na uspořádání zájezdu do
Čimelic. Jak jsem si zjistila, byla tato akce dříve kulturní komisí obce organizována.
V letošním roce výstava květin a zahradních doplňků v Čimelicích probíhá od čtvrtka
23. 8. do neděle 26.8. Tento termín však koliduje s termínem již tradiční a úspěšné akce
„Putování za pohádkovými bytostmi“, která se koná v sobotu 25. 8. Pokud by občané měli
zájem o tento zájezd, ovšem pořádaný ve všední den, tj. ve čtvrtek 23.8. nebo v pátek
24.8., mohou se závazně přihlásit u pí. Kaslové na tel. č. 725 042 531 do konce června.
Předpokládaná výše příspěvku na dopravu 70 – 80,- Kč. Vstupné si hradí občané.
Také letos kulturní komise obce uspořádá zájezd na folklorní festival Mrákovská
hyjta. Zájemci se mohou závazně přihlásit na výše uvedeném tel. č. u pí Kaslové do konce
června. Výše příspěvku na dopravu je, tak jako loni, 50,- Kč. Vstupenku si hradí občané.
Bc. Jindřiška Kaslová
*
*
*

Pozvánka na kulturu v měsíci červnu
9. června – Oslavy 120. výročí SDH v Dolní Lukavici
Pořadatel: SDH Dolní Lukavice
16. června – III. Fichtl slet aneb další Snopoušovský
motosraz strojů 25 – 1500 ccm
Snopoušovy, hřiště u KD od 14:00 hodin
spanilá jízda, soutěže o zajímavé ceny, občerstvení, hudba,
možnost stanování, večerní zábava
Pořadatel: SDH Snopoušovy
21. června - Den hudby
Sál klubovny v Dolní Lukavici od 17:00 hod.
Pořadatel: Dětský soubor Lukaváček
Kulturní komise obce
23. června – Pouťový turnaj ve fotbalu
Snopoušovy, hřiště u KD
Pořadatel: SDH Snopoušovy

ZE

ŠKOLNÍCH

LAVIC

Tatínkové v mateřské škole…
To, že v neděli 13.května mají maminky svátek, vědí v naší školce v Dolní Lukavici snad
všechny děti. Však si také pro tu svoji chystají dárečky. Některé si vyrobily s paní učitelkou, s dalšími pomůže třeba sestřička doma. Vždyť maminku potěší i obrázek, který dostane s vědomím, že ji máme rádi. „Ale co kdybychom připravili pro maminku překvapení
….třeba s tátou nebo s dědou či babičkou…..? A aby to bylo skutečně překvapení, budeme
dárečky vyrábět odpoledne ve školce !“ dostala jednoho dne nápad paní učitelka. Teď už
jen vymyslet takový dárek, který nadchne i tatínky.
A tak daly hlavy dohromady obě paní učitelky i děti a nápadů tu bylo hned několik.
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Mnoho času nezbývalo a tak jsme museli rychle začít chytat potřebný materiál a připravit
pozvánky. Akce se konala ve čtvrtek 10.5. již od 15 hodin v budově MŠ v Dolní Lukavici.
A protože se děti již celý týden velmi těšily, přišlo mezi nás tatínků opravdu hodně.
Některé zastoupili i dědečkové a babičky. Byla opravdu radost dívat se na to, s jakým
zápalem vyrábějí s dětmi podložku na stůl z keramické mozaiky, zdobí vybranými střípky
květináč,
pomáhají
při
malování
hrnečků
či
výrobě
„bramborového“
náhrdelníku. Všichni měli plné ruce práce a my jsme pozorovali, jak jim pod rukama
vznikají opravdu „umělecká díla“. Děti se v průběhu náročného odpoledne občerstvily
připraveným pohoštěním a rychle se vracely k rozdělané práci.
Ze školky jsme odcházeli témě po 3 hodinách. Všichni jsme měli radost z našeho
nevšedního setkání a příjemně stráveného odpoledne. Dárečky se opravdu vydařily a děti se
již velmi těšily na to, jak se budou líbit mamince.
Věra Kaslová, vedoucí učitelka MŠ Dolní Lukavice
*

*

*

Výlet MŠ
Úterý 29.6. jsme se vydali na školní výlet do Plzně. Kromě zvířat v ZOO, jsme se těšili hlavně
na dinosaury. Plni očekávání jsme stanuli před bránou Dinoparku a netrpělivě čekali, až budeme
moci jít dovnitř. A najednou jsme tu.
„Jé, paní učitelko, podívejte se, ten je
velkej!“, volaly děti….“ a tenhle je asi
živej, otáčí se na nás!“….
Nadšení nebralo konce a děti si
užívaly plnými doušky. Navštívili
jsme i statek, kde jsme si moli
prohlédnout chov krav, koní, vepřů,
králíků i koz s dovádějícími kůzlaty.
Po chvilce odpočinku a nezbytném
posilnění jsme se vydali na další cestu.
Obdivovali jsme tygry, medvědy,
zebry, velbloudy, lvi. Zasmáli jsme se
dovádějícím tučňákům i opičkám.
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Samozřejmě jsme si i zaskotačili na zajímavých průlezkách. Uteklo to tak rychle…..najednou
jsme byli v autobuse a odjížděli jsme domů. Ve školce rychle na oběd a šup do postýlek….to se
nám to bude krásně spinkat!

Věra Kaslová

Akce MŠ – červen 2007
1.6. – MDD – „Cesta za pokladem“ – šipkovaná
6.6. – ZUŠ Přeštice – výchovný koncert, návštěva DDM v Přešticích
8.6. – ZŠ Řenče – oslava MDD s klaunem Rolandem
12.6. - I. Sportovní hry MŠ
13.6. - fotografování tříd
15.6. - „Popelka“ – divadlo Pampeliška v MŠ
19.6. – „Rozloučení s předškoláky“- akce pro rodiče s dětmi od 16 hodin v objektu MŠ
22.6. – „Přijela k nám pouť“
Věra Kaslová
*
*
*
Poděkování
Děkuji panu Štěpánkovi, který velmi ZŠ Dolní Lukavice a věnovalo příspěvek
ochotně a nezištně věnoval MŠ zahradní ve výši 500,- Kč pro děti z MŠ a 500,- Kč
keramiku. Malé květináče jsme zdobily pro děti ze ZŠ. MŠ za tyto prostředky
několika technikami a využili jsme je při zakoupila dětem občerstvení a využila je
výrobě dárků ke Dni matek. Všichni jsme k nákupu drobností pro dárkové balíčky.
měli radost z nádherných výrobků a nám se Tyto jsem měla možnost ještě obohatit o
podařilo ušetřit nemalé finanční prostředky.
drobné hračky a reklamní předměty, které
Moje poděkování patří též členům se mi podařilo též získat pro MŠ zdarma od
mysliveckého sdružení LUKAVAN. Při oslovených firem.
příležitosti MDD oslovilo MS vedení MŠ a
Věra Kaslová

*

*

*

*

*

Školení ve škole
umělého dýchání a nepřímé masáže srdce na
známé figuríně „Andule“ mohli prakticky
vyzkoušet sami. Každý může svým
pohotovým jednáním zachránit lidský
život. Paní Kokošková mě ujistila, že téměř
každý člověk má obavy, zda to dokáže. Věřte,
že stojí za to si masáž srdce a dýchání z úst do
úst vyzkoušet v praxi. Není to nic
jednoduchého! O zkušenosti jsme nechtěli
ošidit.
Děkujeme paní Kokoškové, že nám věnovala
své bohaté zkušenosti a hlavně svůj volný čas.
Plánujeme spolu další společné akce.
Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka školy

Ráda jsem přijala nabídku paní Marie
Kokoškové, DiS., záchranářky Zdravotní
záchranné
služby
Plzeňského
kraje,
výjezdového střediska Vlčice, k proškolení
zaměstnanců o první pomoci. Akci jsme
rozdělili do dvou částí. V první paní
Kokošková odpovídala na dotazy týkající se
školních i pracovních úrazů, ve druhé nám
vysvětlila současné postupy při resuscitaci
zachraňovaného. Nakonec jsme si techniku
ani naše starší žáky, a tak po několika týdnech
paní Kokošková návštěvu u nás zopakovala,
tentokrát dopoledne, v rámci výuky prvouky a
přírodovědy.
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Výlet na Šumavu
I letos jsme našim páťákům připravili
samostatný školní výlet na rozloučenou. O
zážitky z výletu se s vámi podělí Jakub
Zahradník, který napsal následující článek.
V sobotu 12. dubna jsme brzy ráno
odjeli vlakem na Šumavu. Všichni jsme
byli „natěšení“. Když jsme přijeli do
Alžbětína, šli jsme do muzea lokomotiv.
Tam jsme si prohlédli všechny modely.
Dokonce jsme mohli lokomotivy i ovládat,
ale museli jsme znát některá německá
slovíčka. Potom jsme šli po stezce k pomníku Adolfa
Kašpara. Tam jsme si odpočali a šli jsme dál. Ušli jsme
asi 3 km a našli jsme dvě cesty. Jedna byla zavřená a
druhá vedla po kamenech dolů. Vydali jsme se tedy na
průzkum dolů po kamenech a došli jsme k druhé naší
zastávce, tou bylo Čertovo jezero. Tam jsme se „kochali“
přírodou. Já a Kamil jsme šli podél vody k jednomu
kameni, tam jsme objevili bílé skvrny – byly to kameny.
Anička našla na tabuli informace o jezeře, a tak nám je
přečetla. Po dobré svačině jsme šli k lanovce na Špičák.
Viděli jsme snowboardingovou dráhu a dráhu na sjezdová
kola. Potom jsem šli na lanovku. Vyjeli jsme až na Pancíř
a tam byla veliká zima. Šli jsme na rozhlednu a viděli
jsme Javor. Potom jsme jeli dolů a na nádraží jsme si dali
koláč a horkou čokoládu. Potom jsem nasedli do vlaku a
jeli domů. Byl to hezký výlet.
Jakub Zahradník
Mgr. Lucie Cvrčková

Maminkovské odpoledne
Jen málokdo už se pozastaví nad tímto
slovním spojením. Mnoho maminek se na ten
den v květnu již těší. A aby ne. Alespoň na
krátkou chvíli si mohou udělat čas jen pro
sebe, posedět a popovídat si se známými.
Snad ani to, že se odpoledne koná ve škole
maminky neodrazuje. Do školy většina z nich
chodí na rodičovské schůzky, ale na tuhle
akci, nebudeme si nic nalhávat, se jim jde jistě
lehčeji. A pokud mohu mluvit za ostatní paní
učitelky, cítíme to tak i my. Na letošní odpoledne, které jsme pořádali již po třetí, jsme si
vzaly větší sousto. Abychom oslovily více maminek, nabídly jsme hned dvě různé techniky,
dva rozličné výrobky, které si u nás mohly zhotovit. Zájem nás mile překvapil a prvotní
obavy jestli to všechno zvládneme se brzy rozplynuly. Opletené podnosy byly velkým
lákadlem. Maminy se vrhly do práce s odhodláním nezamotat se do několikametrových
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pedigových prutů a my se nestačily divit, jak jim
šla práce od ruky. Během chvilky vznikaly
nádherné výrobky, za které by se nemusel stydět
ani mistr košíkář. Ale ani ty, které se pustily do
výroby šperků nezůstávaly pozadu. Náušnice,
přívěsky, náramky, náhrdelníky….co kus, to
originál a ne ledajaký. Krásné doplňky
k nadcházejícímu létu.
Opět se potvrdilo, že stačí jen šikovné ruce,
fantazie a chuť vyzkoušet si nové věci. A že tohle
všechno naše maminky mají, o tom jsme se už
nejednou přesvědčily a při letošním odpoledni
obzvláště.
Mgr. Radka Šperlová
*
*
*

Zlatá horečka
Ve čtvrtek 24.5. vyjela celá naše škola na výlet
směrem k Jílovému u Prahy. Zatímco některé děti
ještě dospávaly (odjezd od školy byl již v 7:00),
jiné se již nemohli dočkat naší zlatokopecky zaměřené expedice.
První naše zastávka byla v muzeu v Jílovém u Prahy. Zde jsme se naučili všechnu
potřebnou teorii, hlavně rozpoznávat zlato :o) (protože opravdu: „Není všechno zlato co se
třpytí“). Protože každý zlatokop si musí umět vyprat své umouněné šaty, pokračovala
prohlídka muzea výstavou starodávných praček. Avšak více, než praní prádla, zaujala
všechny děti zkouška
rýžování
zlata.
V
bazénku
na
dvorku
muzea se každý chopil
zlatokopecké pánve a
hledal jak mohl. A snad
každý našel. Že by to
bylo tak jednoduché?
Ne, to opravdu není.
Děti rýžovaly zlatěnky
z již nachystaného písku.
Ten se ale však získával
drcením
vytěženého
kamene. Proto jsme
zavítali do štoly Sv.
Josefa, abychom zjistili, jak taková těžba vlastně probíhala.
Po prohlídce úzkých a křivolakých uliček místního podzemí jsme se vydali směr viadukt.
S úžasem nad jeho výškou jsme nechápali, jak po něčem takovém může vlastně jezdit vlak.
A přeci. Sami jsme si to vyzkoušeli. To když jsme jeli posázavským Pacifikem k soutoku
Sázavy a Vltavy. Krásný výlet jsme zakončili krátkou vycházkou podél břehu Sázavy.
Ing. Josef Cvrček
.
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MDD ve škole
děti pořídili za finanční dar od Mysliveckého
sdružení Lukavan Dolní Lukavice, si děti
vyzvedly po skončení oslavy.
Touto cestou chceme MS Lukavan za dar
ve výši 1000,- Kč na odmě ny pro celou
organizaci poděkovat.
Ve školní jídelně ještě čekaly na děti po obědě
zdravé dobrůtky v balíčcích, které připravily
paní kuchařky.
Mgr. Ivana Kvíderová

Na oslavu Dne dětí jsme připravili oblíbené
disciplíny. Úkolem dětí bylo obejít co nejvíce
stanovišť a vyzkoušet si střelbu ze
vzduchovky, tunel U Krtka, hmatovou
poznávačku, dovednostní běh, kresbu poslepu,
podpis nohou, chůzi na chůdách, srážení
kelímků. Výsledky se zapisovaly do hrací
karty. Vítězem se stal každý. Sladkou odměnu
v podobě balíčku, kterou jsme pro

*

*

*

*

*

Lukaváček si „vypískal a vyzpíval“ další úspěchy !
Soubor
Lukaváček
pracuje při ZŠ a MŠ
Dolní Lukavice čtvrtým
rokem.
Soubor
navštěvuje asi 15 dětí
ve věku 6 – 12 let ze
ZŠ Dolní Lukavice
( z celkového počtu dětí
37 v ZŠ). Během 4 let
se zde vystřídali i žáci
ze ZŠ Štěnovice, ZŠ
Řenče a ZŠ Přeštice.
Děti se zde učí hře na
zobcovou
flétnu,
základům sólového a
sborového zpěvu a vyzkouší si některé taneční kroky.
V letošním školním roce se soubor z velké části „omladil“ a
dokázal, že bude pokračovat ve šlépějích svých starších spolužáků.
V sobotu 28.dubna 2007 se Lukaváček zúčastnil semifinále
celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu Pískání pro zdraví
v Plzni, kde obsadil v 1.kategorii dětí do 9 let krásné 2.místo. Děti
svoje soutěžní vystoupení odehrály s chutí a velkým nasazením, což
bylo odměněno jejich úspěchem.
Další velký úspěch získala žákyně 2.třídy Adélka Milotová
v krajském kole celostátní pěvecké soutěže Karlovarský
skřivánek v Plzni, kde obsadila v kategorii dětí 6-10 let 5. místo a
tím se stala náhradnicí do celostátního kola. Krajského kola se dále
zúčastnili Dan Srp – obsadil 23.místo a Karolínka Hrdonková,
která obsadila 30.místo. Chtěla bych touto cestou všem soutěžícím
dětem poblahopřát a poděkovat rodičům za podporu svých dětí a
školy. I na malé škole mohou žáci dosáhnout velkých úspěchů!

Mgr. Naďa Květoňová, vedoucí souboru
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11. MFF PLZEŇ 2007
11. Mezinárodní folklorní festival PLZEŇ 2007 se bude konat
13. - 17. 6. 2007
pod patronací hejtmana Plzeňského kraje Petra Zimmermanna a
primátora města Plzně Pavla Rödla

ÚČINKUJÍ
· JISKRA, Plzeň
· JISKRA 58, Plzeň
· JISKŘIČKA, Plzeň
· MALÝ METELÁČEK, Plzeň
· PLZEŇÁČEK, Plzeň
· LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU
· LIDOVÁ MUZIKA Z TŘEMOŠNÉ

· LUKAVÁČEK, Dolní Lukavice
· ÚSMĚV, Horní Bříza
· MÁJEČEK, Nýřany
· ÚSLAVÁČEK, Starý Plzenec
· MRÁČEK, Mrákov
· JIRKOVÁK, Jirkov
· ROKYTIČKA, Rokycany
· BALDRIÁN, Pardubice
· RUSAVJAN, Rusava
· GYMNIK, Bratislava (Slovensko)
· BORICA-BÁLINT SÁNDOR,
Szeged (Maďarsko)
· SPANDAN SANSKRUTIK TRUST,
Ahmedabad (Indie)
· ANATOLIAN FOLK DANCE
GROUP, Ískenderun (Turecko)

Lukaváček pod vedením Mgr.N.Květoňové

STŘEDA 13. 6. 2007
ČIŽICE: Sportovní areál (v případě nepřízně počasí sál restaurace
"U bizona"), od 19:00 hod - "Folklorní večer" (vystoupení souborů
Lukaváček, Jiskra 58, Úsměv a Anatolian folk dance group z Turecka).
Obecní úřad v případě dostatečného zájmu na toto vystoupení vypraví
autobus. Hlaste se do pondělí 11. 6. do 17:00 hodin na OÚ nebo na
tel.: 377 982 396, 377 985386. Přijeďte podpořit naše nejmladší na
tomto prestižním vystoupení.
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Soubor Lukaváček a kulturní komise při OÚ Dolní Lukavice Vás zve na
tradiční koncert u příležitosti Dne hudby, který se koná ve čtvrtek
21.června 2007 od 17:00 hodin ve společenské klubovně OÚ Dolní
Lukavice. Vystoupí také žáci ZUŠ Přeštice.
Jste srdečně zváni!

Oslavy založení sboru dobrovolných hasičů v D. Lukavici
Vážení občané, zveme Vás na akci, kterou chceme připomenout 120.
výročí založení dobrovolného hasičského sboru v naší obci, která se bude
konat 9. června 2007. Věříme, že pořádající sbor SDH Dolní Lukavice
přijdete podpořit svou účastí a zakoupením pěkně zpracované brožury
k další činnosti ve prospěch nás všech. Vždyť nikdy nevíme, kdy se
budeme navzájem potřebovat.
Výbor SDH
PROGRAM
oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Dolní Lukavici
10,oo: ZAHÁJENÍ OSLAV
VÝSTAVA HISTORICKÝCH PŘEDMĚTU
prodej brožur, pamětních razítek – v hasičské zbrojnici
10,oo – 12,oo.: VÝSTAVA VOZIDEL H.Z.S v areálu mateřské školy
11,oo: PŘEDNÁŠKA H.Z.S. v klubovně
POLEDNÍ PŘEKVAPENÍ
14,oo. UKONČENÍ DOPOLEDNÍHO PROGRAMU
17,oo: SLAVNOSTNÍ SCHŮZE v sále U Bílé růže
19,oo: TANEČNÍ ZÁBAVA v hostinci U Bílé růže

Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2006
V roce 2006 zahnízdilo v našem regionu 48
čapích párů. Jarní přílet čápů probíhal
obdobně jako v roce 2005. První čáp byl
pozorován už v první březnové dekádě

v Dobřanech (PJ). Maximum příletů bylo
zaznamenáno v 1. a 2. dubnové dekádě a na
konci dubna byly už na 42 hnízdech celé páry
(jedná se pouze o hnízda, kde byly přílety
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zaznamenány). Podobně jako v roce 2005 do
průběhu hnízdění nepříznivě zasahovaly
opakované extrémní výkyvy počasí jak teplotní,
tak i srážkové. Nejvíce se to projevilo v červnu a
zvláště pak v červenci, kde počátkem měsíce
přišlo výrazné ochlazení. Od 5.7. nastalo období
tropických veder, kdy mláďata na hnízdech
hynula přehřátím, například ve Staré Vodě na
Chebsku. Zaznamenali jsme opět úhyny
dospělých čápů. V Boru u Tachova zahynul
hnízdící samec 23.5. po nárazu do drátů
elektrického vedení. Na hnízdě zůstala samice se
čtyřmi cca 1 týden starými mláďaty. Po
konzultaci s odborem životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje byla 3 menší

mláďata odebrána k vychování a adopci. Byla
pak ve věku 4 týdnů adoptována, jedno
v Postřekově (DO), druhá dvě ve Hlinném (TC).
Adopce byla úspěšná. Největší mládě ponechané
na hnízdě zahynulo následující den po odebrání
jeho sourozenců.
Potěšitelné je, že i navzdory nepříznivým
podmínkám přibyla v regionu 2 nová funkční
hnízda. V Příchovicích (PJ) přesídlili čápi na
komín dílen ZD, kde se už loni pokoušeli stavět,
původní hnízdo na komíně zámku obsadil lichý
jedinec. V červnu bylo nově objeveno hnízdo
s mláďaty v Novém Dvoře (TC) na komíně po
zbourané cihelně mezi novodvorskými rybníky.

Došla opět zajímavá zpětná hlášení:
Čáp bílý BX 5269 kroužkovaný jako mládě 28.06.1998 v Malém Boru (KT) byl zjištěn 24.8.2005
v Sachau, Sachsen Anhalt v Německu. Vzdálenost 268 km, uplynulá doba 2614 dnů (7 let a 59 dnů)
– kroužek odečten.mrtvý, vysílený 4.9.2005 v Kunszenmiklós, Bácz-Kiskun v Maďarsku. Vzdálenost
537 km, uplynulá doba 68 dnů.
Čáp bílý BX 11309 kroužkovaný jako mládě 9.6.2001 v Mladém Smolivci (PJ) byl zjištěn 24.12.2005
v Mittelstetten, Sachsen v Německu. Vzdálenost 222km, uplynulá doba 1659 dnů (4 roky a 199 dní) –
kroužek odečten.
Mládě čápa bílého BX 15758 adoptované po měsíční péči v Záchranné stanici živočichů do hnízda
v Hlinném a okroužkované 17.6.2006 bylo zjištěno jako poraněné 16.8.2006 v Marchegg,
Niederösterreich v Rakousku. Vzdálenost 344 km, uplynulá doba 60 dnů.
Čáp černý BX 18561 kroužkovaný jako mládě 18.06.2005 ve Stanu (TC) byl nalezen mrtvý
28.8.2005 v Lit et Mixe, Landes ve Francii. Vzdálenost 1250 km, uplynulá doba 71 dnů.
Čáp černý BX 24458 kroužkovaný jako mládě 24.6.2000 ve Zhůří (KT) . byl nalezen mrtvý 17.8.2005
v Lindberg, Niederbayern v Německu. Vzdálenost 23 km, uplynulá doba 1880 dnů (5 let a 55 dnů).
Čáp černý BX 300 kroužkovaný jako mládě 18.6.2005 na Přimdě (TC). byl zjištěn 17.8.2005 Čáp bílý
BX 3326 kroužkovaný jako mládě 28.6.2005 v Dolním Metelsku (DO) byl nalezen v Dampiere sur
Avre, Eure-et-Loire ve Francii – kroužek odečten. Vzdálenost 528 km, uplynulá doba 69 dnů.
Stanislav Beneda

Výsledky hnízdění čápů v některých okresech Plzeňského kraje
:

Okres

Počet
hnízd.
párů

Počet
párů
s mláď.

Počet
vyved.
mláďat

DO
KT
PJ
TC
Celk..

7
10
13
11
48

5
8
9
9
35

11
18
18
22
78

Průměr
mláďat na
1 pár
s mláďaty
2,2
2,25
2,00
2,44
2,23
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Plocha
okresu
(kraje)
v km2
1140
1940
1080
1378
7561

Počet
hnízdících
párů na
100 km2
0,62
0,51
1,21
0,79
0,82

Počet
uhyn.
mláď.
3
2
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V měsíci červnu si můžeme připomenout i výročí osobnosti někdy neprávem
opomíjených, vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému umění, divadlu, hudbě,
vědě, sportu a mnoha dalším oblastem života.
VANČURA Vladislav (+ 1. 6. 1942 Praha) - český prozaik, filmový scenárista a publicista
zfilmováno - Markéta Lazarová,Rozmarné léto, Konec starých časů. Dílo Obrazy z dějin národa
českého (1939, 1940), zůstalo nedokončeno.
MYSLBEK Josef Václav (, + 2. 6. 1922 Praha - český sochař,. Patřil ke generaci Národního
divadla, byl nadšený buditel. Jeho sochy ozdobily nejen Národní divadlo, ale i vídeňský parlament.
Myslbekovy sochy nalezneme také v chrámu sv. Víta v Praze, na pražských hřbitovech a v parcích
(například Pomník Karla Hynka Máchy na Petříně)Na svém vrcholném díle - jezdecké soše sv.
Václava na Václavském náměstí v Praze - pracoval plných 30 let.
GUTFREUND Otto (* 3. 8. 1889 Dvůr Králové, + 2. 6. 1927 Praha) - český sochař,. Mezi jeho
nejznámější díla patří pomník Babičky v Ratibořickém údolí a sousoší Rodina
HEYDRICH Reinhard (* 7. 3. 1904 Halle, Německo, + 4. 6. 1942 Praha) - německý nacistický
politik a zastupující říšský protektor. Na základě Hitlerova pověření byl 27. září vyslán do
Protektorátu, aby brutální silou potlačil odboj a odpor českého národa. Heydrich bezprostředně po
příchodu do Prahy vyhlásil stanné právo. Spoluautor tzv. „Konečného řešení Českomoravského
prostoru“ V období stanného práva, bylo odsouzeno k smrti 489 osob a 1 637 jich bylo odvezeno do
koncentračních táborů. Atentát na R. Heydricha uskutečněný 27. května 1942 byl jedním z největších
činů protifašistického odboje, navíc v roce 1942, kdy ještě nacistické armády nepoznaly hořkost
porážky a zasáhl nacistické špičky.
TĚSNOHLÍDEK Rudolf (* 7. 6. 1882 Čáslav,) - český publicista, básník a prozaik - pohádka
Liška Bystrouška, která se stala světově proslulou díky zhudebnění Leošem Janáčkem
MISTRÍK Ivan (+ 8. 6. 1982 Bratislava) - slovenský herec, člen činohry Slovenského národního
divadla.). Filmy (Romeo, Julie a tma; Vyšší princip).
WINTER Zikmund (+ 12. 6. 1912 Bad Reichenhall v Bavorsku) - český historik, z jeho díla bylo
zfilmováno Rozina sebranec, Nezbedný bakalář. román Mistr Kampanus,.
ABSOLON Karel (* 16. 6. 1877 Boskovice, + 6. 10. 1960 Brno) - český archeolog, paleontolog a
speleolog. Jeho zásluhou byla zpřístupněna propast Macocha, probádána jeskyně Pekárna a objeveny
jeskyně Punkevní a Kateřinská. Prozkoumal světoznámé čtvrtohorní lokality prehistorického člověka
na Moravě v Přerově-Předmostí a v Dolních Věstonicích,
DOSTALOVÁ Leopolda (+ 17. 6. 1972 Praha) - česká herečka. V roce 1901 debutovala v
Národním divadle (ND) jako Maryša ve stejnojmenném dramatu a v ND hrála až do roku 1959, tedy
téměř celý život. Byla první představitelkou některých velkých ženských postav z her K. Čapka, např.
Emilii Marty (Věc Makropulos), v roce 1938 byla první představitelkou Matky, kterou Čapek napsal
právě pro ni. Patří ke slavné generaci Eduarda Vojana, se kterým vytvořila celou řadu postav.
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ROHÁČ Ján (* 18. 6. 1932 Nitrianske Pravno,) - slovenský režisér působící v Čechách, těžiště
jeho tvorby spočívalo v práci pro divadla malých forem (Semafor) a pro televizi. V Divadle satiry
(později ABC) v letech 1957-59 pracoval s J. Werichem, M. Horníčkem i M. Kopeckým, od roku
1961 v Semaforu - spolupráce s J. Šlitrem, J. Suchým, J. Grossmannem, Miloslavem Šimkem, ale
také M. Lasicou a Juliem Satinským a později i Luďkem Sobotou, pracoval pro Světovou výstavu v
Montrealu 1967 (Kinoautomat), Televizní seriál (Byli jednou dva písaři). Zfilmoval „semaforský"
muzikál Kdyby tisíc klarinetů.
KUBIŠ Jan ( + 18. 6. 1942 Praha) - československý voják
GABČÍK Jozef (+ 18. 6. 1942 Praha) - slovenský voják, poddůstojník československé armády –
Oba měli podobný osud. Po rozdělení a okupaci republiky odešli do zahraničí, bojovali ve Francii,
pak ve Velké Británii, kde absolvovali parašutistický a speciální výcvik. V prosinci 1941 byli jako
členi desantu Anthropoid vysazen poblíž Prahy. 27. 5. 1942 uskutečnili atentát na R. Heydricha.
OLMER Vít (* 19. 6. 1942 Praha) - český herec a filmový režisér, hrál v komedii Muž z prvního
století či v historickém dramatu Ďáblova past. Mezi jeho velké režisérské úspěchy patří filmy Jako
jed (1985), , Bony a klid (1987), Ta naše písnička česká II, (1990), Tankový prapor (1991).
ELIÁŠ Alois (+ 19. 6. 1942 tamtéž) - československý generál, účastník protirakouského i
protinacistického odboje, předseda protektorátní vlády,. Hned na počátku 1. světové války přešel
do Ruska. Zprvu byl v zajateckém táboře, ale hned po počátku formování legií do nich vstoupil a
bojoval i u Zborova.. Po návratu do Československa působil v mnoha vojenských i diplomatických
funkcích. Se souhlasem vznikajícího vojenského odboje Obrana národa (sám byl členem Rady
starších) převzal v dubnu 1939 funkci premiéra protektorátní vlády. Eliášovi se podařilo prosazovat
politiku tzv. retardace, jejímž smyslem bylo brzdit a zpomalovat germanizační opatření okupantů,
klást překážky nacistickému teroru. Po příchodu R. Heydricha do Prahy byl již 27. září 1941 zatčen
gestapem a odsouzen k trestu smrti.
FUTURISTA Ferenc (* 7. 12. 1891 Praha, + 19. 6. 1947 tamtéž) - český herec, komik, vlastním
jménem František Fiala. Mezi léty 1913-45 prošel celou řadou kabaretů (Červená sedma, Rokoko,
Bum, Červené eso), karlínským Varieté, smíchovskou operetní Arénou, Divadlem komiků (zde hrál s
Járou Kohoutem) a operetou v Nuslích, Osvobozené divadlo. a některé role ve filmových
zpracováních populárních operet, komedií (školník, Cesta do hlubin študákovy duše) (pö)
NEUMANN Stanislav Kostka (* 5. 6. 1875 Praha, + 28. 6. 1947 tamtéž) - český básník, publicista,
prozaik, literární a výtvarný kritik Neumann se stal tvůrcem české socialistické poezie a po celý
život představoval významnou kulturně politickou osobnost.. Aktivně se podílel na pokrokovém hnutí
mládeže v 90. letech 19. století a v proslulém procesu s tzv. Omladinou byl odsouzen na 14 měsíců
těžkého žaláře. Na konci století se přiklonil k anarchismu, kterému dal k dispozici vlastní časopis
Nový kult, kolem něhož se sdružovali básníci-anarchisté: F. Šrámek, J. Mahen, K. Toman, F. Gellner
ad. Sbírka lyrických básní Kniha lesů, vod a strání a sbírka poezie Nové zpěvy.
FABIANOVÁ Vlasta (* 29. 6. 1912 Lvov, Ukrajina, + 26. 6. 1991 Praha) - česká herečka a
pedagožka Po působení v Brně (1933-41) přišla V. Fabianová roku 1941 do činohry Národního
divadla v Praze, kde hrála až do svého nuceného odchodu do důchodu v roce 1977. Vynikla
především v dramatech Čechova a v postavách bohatých inteligentních žen z intelektuálního,
měšťanského i aristokratického prostředí, pro které ji předurčoval její přitažlivý zjev, pro který se také
uplatnila ve filmech (Pohádka máje, Prstýnek,
Krakatit, Morálka paní Dulské a další) a v
televizi.
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MAŠÍN Josef (* 26. 8. 1896 Lačany u Kolína, + 30. 6. 1942 Praha) - československý důstojník,
účastník protinacistického odboje, za 1. světové války byl v čs. legiích v Rusku. Po návratu do ČR
v 1919 prošel řadou velitelských funkcí (České Budějovice, Olomouc, Praha). Po okupaci se zapojil
do vojenského odboje a spolu s Balabánem a Morávkem vytvořili proslulou skupinu (Tři králové),
která se podílela nejen na zpravodajské činnosti (předávání informací londýnské vládě), ale provedla i
řadu diverzních akcí. 13. května 1941 byl však Mašín zatčen gestapem. Za stanného práva v rámci
heydrichiády byl popraven v Kobylisích.
*

*

*

*

*

OSN, UNESCO a další Evropské a světové organizace vyhlašují podle svého zaměření
různé mezinárodní a světové dny. V následujícím období jsou to například:
Červen
1.6. Mezinárodní den dětí
Podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen,
Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. MDD byl
poprvé slaven v roce 1950.
4.6. Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese
Výročí dětských obětí izraelského vpádu do Libanonu roku 1982. Připomínán od roku 1983 z
rozhodnutí VS OSN z 19. srpna 1982.
5.6. Světový den životního prostředí
V tento den v roce 1972 začala ve Stockholmu Konfernce OSN o problémech životního prostředí
8.6. Mezinárodní den oceánů
12.6. Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí
16.6. Evropský den židovské kultury
17.6. Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha
Vyhlášen v prosinci 1994 Valným shromážděním OSN
20.6. Světový den uprchlíků
vyhlášen OSN, slaví se od roku 2000
21.6. Evropský den hudby
oficiálně vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury
23.6. Světový den házené
vyhlásila Mezinárodní federace házené IHF
26.6. Světový den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
Mezinárodní den boje proti narkomanii - vyhlásilo Valné shromáždění OSN 7. 12. 1987
26.6. Mezinárodní den na podporu obětí mučení
27.6. Den politických vězňů České republiky
Výročí popravy Milady Horákové v roce 1950
27.6. Světový den rybářství
slaví se od roku 1985
30.6. Den ozbrojených sil České republiky
nebo také Den armády - slaví se od roku 2002
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává obecní zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice.
Vychází 1x za dva měsíce v nákladu 350 výtisků. Adresa redakce: Obecní úřad D. Lukavice 134, 334 44 D.
Lukavice Nevyžádané rukopisy se nevracejí. www.dolni-lukavice.cz starosta@dolni-lukavice.cz
Registrováno MK ČR E 12350. Zodpovědný redaktor J. Netrval. josefnet@centrum.cz
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Vážený pane, vážená paní

Dovolte mi Vás tímto oslovit naší nabídkou volných pracovních míst na
pozici operátor výrobní linky v naší společnosti.
Jsme japonská společnost FUJI KOYO CZECH
s.r.o. - přední evropský výrobce řídících systémů
pro osobní automobily, působící na českém trhu
již od roku 2002. Nacházíme se ve známé
průmyslové zóně v Plzni na Borských polích, kde
naleznete i jiné společnosti jako Panasonic, Tatung nebo Daikin.
V současné době zaměstnáváme cca 350 zaměstnanců.
Našim zaměstnancům nabízíme bohatý motivační program, jazykovou výuku,
školení a příjemné pracovní prostředí .
V případě zájmu o perspektivní zaměstnání zasíláme bližší informace.
S pozdravem Ilona Bartovská, personální manager E-mail: i-bartovska@fujikiko-fkc.cz

Operátor výrobní linky
Náplň práce obsluha poloautomatických pracovních stanovišť
-vykonávání mechanických operací s kovovými díly
-plnění denního plánu výroby v požadované kvalitě a kvantitě
-spolupráce na stálém vylepšování výrobní účinnosti a produktivity
-práce ve dvousměnném provozu
Požadujeme: vyučení (popř. základní. vzdělání), čistý tr. rejstřík, zodpovědnost,
spolehlivost
Nabízíme: - perspektivní zaměstnání
- příjemné pracovní prostředí
- příspěvky na dojíždění (výhodné pro dojíždějící)
- příspěvky na stravování
- motivační program (příspěvek na praní, permanentky na sport,
náborový příspěvek, pohyblivá složka mzdy, příplatek za odbornost
školení, jazyková výuka, 13. plat)
- 5 týdnů dovolené
Nástup dle dohody..
FUJI KOYO CZECH s.r.o. Podnikatelská 1144/8 301 00 Plzeň Tel.: 00420 378 011 126
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