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ROČNÍK XIX

Nová střecha pro budovu čp. 142 v Dolní Lukavici
V polovině května byla zahájena rekonstrukce střechy. Současně s výměnou krovu
krytiny bude provedena nadezdívka pro možné rozšíření využití půdních prostorů.
Celkový rozpočet na akci je 500 tis. Kč, Plzeňský kraj poskytne dotaci 290.000 Kč.

Dále připravujeme ….
V květnu byla podána žádost o dotaci na akci „Odpočinková zákoutí pro všechny
generace“, která zahrnuje úpravu prostranství okolo nově restaurované sochy
sv. Petra a okolí u kulturního domu v Krasavcích.
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Přehled hospodaření Obce Dolní Lukavice v roce 2010
Rozpočet

PŘÍJMY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1335
1337
1341
1343
1347
1361
1511
2460
4111
4112
4113
4116
4121
4122
4134
4222
2321
3319
3632
3639
3725
3745
5512
6171
6310
6402

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Popl. za odň. lesních pozemků
Popl. za likvidaci kom. odp. – popelnice
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek za provoz. výherní hrací přístroj
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva
Neivest. transf. – volby do EP
Neinv. přijaté dot. na výkon st. správy
Neinvestiční přijaté transfery státní fondy
Neinv. transf. na podp. zaměstnanosti
Neinv. přísp. od obcí za žáky
Neinv. dotace od PK
Převody z rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery od kraje
Odpadní vody – kanalizace, ČOV nájem
Kultura
Hřbitov
Přijaté dary na pořízení projektové dokum.
Využ. a znešk. kom. odp. – za tříď. odp.
Veřejná zeleň – poplatek náhradní výsadba
Požární ochrana – předfakturace nákladů ČEZ
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací
Finanč. vypořádání mezi PK a obcemi, fin. úřad

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

1.050.000
100.000
100.000
1.350.000
320.000
2.400.000
4.000
1.000
495.000
21.000
1.000
22.000
585.000
80.000
347.790
860.000

60.400
25.000
41.000
100.000
135.000
16.000
566.000
80.810
8.761.000,0
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Plnění
1.325.500
72.643
118.027
1.434.592
387.600
3.038.895
4.200
1.210
509.895
24.248
600
10.000
47.440
1.109.322
174.702
175.584
347.790
846.000
232.806
14.214
150.000
41.000
100.000
24.600
57.056
163.074
104.569
133.163
5.040
13.323
763.059
26.952
12.020
11.469.125
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VÝDAJE

Rozpočet

2212 Silnice
2221 Veřejná silniční doprava – dopr. obslužnost
2310 Pitná voda
2321 Kanalizace a ČOV
3111 Předškolní zařízení
3113 Platba za žáky v jiných školách
3113 Základní škola
3314 Knihovny
3319 Kultura
3392 Oprava střechy KD Krasavce
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3631 Veřejné osvětlení
3632 Hřbitov
3633 Výst. a údržba místních inženýrských sítí
3639 Stavby (pomníky, památky, sochy)
3722 Sběr a svoz kom. odpadů – popelnice
3725 Využívání a znešk. kom. odp. – kontejnery
3743 Rekult. půdy po skl. odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstva obcí
6114 Volby do parlamentu ČR
6115 Volby do zastupitelstva
6149 Sčítání lidu
6171 Místní správa
6310 Poplatky banky, daň z příjmu, DPH, půjčky FRB
6330 Přev. vlastním fondům
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
8124

informace obce

Splátky dlouhodobých úvěrů (vše splaceno)

240.000
50.000
5.000
477.000
622.000
300.000
1.400.000
16.000
131.500

Plnění

2.165.290
318.810
60.400
8.761.000

186.961
50.400
1.393
472.827
811.695
201.200
1.479.571
13.278
136.049
284.170
7.299
315.473
60.961
669
552.413
597.522
235.624
1.520
225.134
53.162
859.707
72.251
102.944
6.384
2.123.615
518.027
41.000
9.411.249

600.000

1.800.000

188.000
43.000
480.000
586.000
200.000
2.000
140.000
136.000
1.200.000

Obec Dolní Lukavice hospodařila v roce 2010 podle rozpočtu schváleného dne 10. 12. 2009
na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Během roku 2010 byly provedeny 2 rozpočtová
opatření ze dne 26. 8. 2010 a 31. 12. 2010.

Zasílání aktualit na Váš e-mail
Nabízíme Vám možnost zasílání na email aktuálních informací, dění v obci, pozvánky
na kulturní akce, fotogalerie, zprávy z obecního úřadu a novinky na webových stránkách obce. Máte-li o tuto informační službu zájem, zašlete Vaše jméno a email na
ekonom@dolni-lukavice.cz, předmět AKTUALITY.
Vaše jméno a emailová adresa budou sloužit výhradně pro tento účel.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem v Dolní Lukavici

VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í

SBÍRKU

– 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
– Hračky – nepoškozené a kompletní

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:
od pondělí 23. do středy 25. května 2011 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.

Očkování psů
Očkování se koná v těchto termínech:
Lišice
26. 5. 2011
Dolní Lukavici
26. 5. 2011
Krasavce
1. 6. 2011
Snopoušovy
1. 6. 2011

16:00 – 16:30 hodin
16:30 – 17:15 hodin
17:45 – 18:00 hodin
18:00 – 18:30 hodin

Veřejné jednání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice se koná ve Snopoušovech dne 16. 6. od 19:00 hodin.
Obecní úřad zahájil výběr hřbitovních poplatků z části nový hřbitov.
4
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Obec Dolní Lukavice pořádá ve spolupráci se
Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
barvy, lepidla, chemikálie
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky-pouze z osobních aut, jen bez disku
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
vyřazené léky
oleje, olejové filtry
lednice, mrazáky
Sběrná místa:

DOLNÍ LUKAVICE
SNOPOUŠOVY

NA DVOŘE OBECNÍHO ÚŘADU
U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Občané ze spádových obcí Lišice a Krasavce dopraví odpady na výše uvedené stanoviště.

Termín: sobota 28. 5. 2011
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

Odpad ukládejte odděleně dle druhu na určené místa.
Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah
k životnímu prostředí.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí obec.
Právnické osoby platí dle ceníku po dohodě s obcí.
Další informace na tel. 377 152 150 – Zpč. Komunál. Služby.
5
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Setkání důchodců ve Snopoušovech
V pátek 29. dubna od 19
hodin proběhlo každoroční
Setkání důchodců v sále
hostince ve Snopoušovech.
Na programu, který připravila kulturní komise obce
Dolní Lukavice, bylo vystoupení dětského hudebního
souboru Lukaváček pod
vedením Mgr. Nadi Květoňové, poté následovala
volná zábava za doprovodu
hudební skupiny Asfalt.
Akce se zúčastnilo cca 50
důchodců a skončila o půlnoci.
Děkujeme mnohokrát p. učitelkám ZŠ Dolní Lukavice, které pomáhaly dětem při přípravě stužek na klopy důchodcům.
Pokud bude mít někdo zájem o fotografie (jsou k vybrání na webových stránkách obce), rádi vyhotovíme a dodáme.
Barevná fotografie rozměr 9 x 13 cm za 5 Kč, rozměr 10 x 15 cm za 7 Kč.
Mgr. Eva Klepsová

Procházka za lukavickými světci
Na sobotu 7. května kulturní komise Obce Dolní
Lukavice připravila procházku „Za lukavickými
světci“. Cílem bylo navštívit pět soch a připomenout jejich význam nejen pro obec, ale rovněž
v celkovém měřítku.
Sraz účastníků byl v 9 hodin u kostela na návsi,
kde starosta obce Vítězslav Opálko vycházku zahájil a předal slovo Evě Klepsové, která přiblížila
trasu a upozornila na důležitost první kamenné
památky (sochy sv. Jana Nepomuckého z roku
1713). Poté rozdala několik drobných cen za
správně zodpovězené otázky. Další zastavení bylo
u mostu přes řeku Úhlavu, u sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1807 se soutěžní otázkou.
Dalšími zastaveními na procházce, byly nově
opravené sochy: sv. Jan Nepomucký u lišického
6

KVĚTEN 2011

ČÍSLO 4

kulturní události

mlýna a sv.
Pavel u silnice z Dolní
na Horní Lukavici, kde
rovněž děti
dostaly příležitost si
zasoutěžit.
Turistické
dopoledne
bylo zakončeno u sochy
sv. Petra
(při výjezdu
z D. Lukavice na Dnešice). Pro každého účastníka připravila Obec Dolní Lukavice brožuru „Za lukavickými světci“, ve které jsou uvedeny všechny památky, které byly na Lukavicku obnoveny. Najdete zde černobílé fotografie původního a barevné fotografie
současného stavu s popisem památky. Pro zájemce je k dostání na OÚ v Dolní Lukavici.
Mgr. Eva Klepsová

Kulturní komise Obce Dolní Lukavice oznamuje, že zájezd na
Nepomucko se pro malý zájem nekoná.
Akademický malíř Václav Černý - doplnění
V březnovém čísle Hlasatele jsme otiskli článek o
akademickém malíři. V. Černém. Nyní doplňujeme…
Z předválečného rukopisu profesora Šrámka (je uložen v Domě historie v Přešticích) se dozvídáme, že
Václav Černý se vyučil obuvníkem a odjel pracovat
do velkého závodu do Vídně, kde se seznámil s
umělci, kteří jej nabádali ke studiu malířství. Po těžkých začátcích vystudoval malířskou akademii a po
studiích se vrátil roku 1887 do Plzně, kde pracoval na
portrétech. Na výstavě obrazů v Praze v roce 1900
prodal dvě svá díla: "Chudý rybář" a "Ulovená kořist". Pro přeštickou radnici namaloval panorama
Přeštic a pro své přátele obraz Vícova a panorama
Dolní Lukavice (nejčastěji se vyskytuje pohled z Hořice či od sv. Petra).
Zajímavou informaci o V. Černém také poskytla
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letinská kronikářka paní M. Vraná. V Letinech v domě č.p. 49 Černých žili a 29. ledna
1903 se jim narodila dcera Božena, která 31.1. 1903 zemřela, 17.11. 1904 přišla na
svět druhá dcera Marie Jindřiška, která však 20.11. 1904 také zemřela. Ve stejném
roce se manželé přestěhovali do Dolní Lukavice č. p. 105. Přesný důvod stěhování asi
už nezjistíme.
Děkuji všem, kteří na obraz upozornili.
Mgr. Eva Klepsová
Ještě akademický malíř Václav Černý
Článek Mgr. Evy Klepsové o akademickém malíři Václavu Černém mne vrátil do vzpomínek. Velice dobře si na známou postavičku Dolní Lukavice pamatuji. Pan Černý byl
malé, drobné postavy. Aby ho nikdo nepovažoval za nedospělého chlapce, nosil hustý
knír a na hlavě černý klobouk s širokou střechou. Často ho bylo vidět, jak kráčí po
návsi a nese si svoje malířské nádobíčko včetně velkých desek. Šel malovat do přírody.
Pan Černý byl oblíbený. Nejen pro své malířské umění, ale také proto, že byl veselý,
nezkazil žádnou legraci, kterou si často dělal sám ze sebe.
Když jsem chodil do stavební průmyslovky, několikrát jsem ho navštívil a konzultoval
s ním svoje kreslířské problémy. Při práci mi pan Černý vyprávěl veselé zážitky ze svého mládí.
Rád se o ně s Vámi podělím.
Vyprávěl, že když se ženil, stáli s nevěstou před oltářem a čekali na pana faráře, který
se připravoval v sakristii. Konečně vyšel a pomalým krokem přistoupil ke svatebčanům. Pozorně se zadíval na pana Černého a povídá: „ Počkej chlapečku, jdi na stranu,
tady bude stát ženich.“
Jednou šel opět malovat do terénu. Za vsí viděl chalupníka, jak pase krávu. Když přišel
blíž, kravička se na něho podívala a táhle zabučela. Hospodář ji napomenul: „Stará pas
se! Taky se musíš vohlídnout za každým hovnem.“
Ing. Jaroslav Kasl
Hudební soubor LUKAVÁČEK při ZŠ a MŠ
Dolní Lukavice
Pod vedením Mgr. Nadi Květoňové
a kulturní komise Obce Dolní Lukavice

Vás srdečně zvou
Na koncert u příležitosti

DNE HUDBY
ve čtvrtek 16. června 2011
v 17:00 hodin
v klubovně v Dolní Lukavici
V programu vystoupí žáci hudebního souboru Lukaváček
a jako hosté žáci ZUŠ Přeštice

Zveme všechny přátele hudby!
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Dolní Lukavice v České knize rekordů
Jak už jsme uvedli v minulém Hlasateli, na sklonku loňského roku proběhly ve všech krajích
ČR výstavy, na kterých byly představeny vybrané znaky lokálně příslušných obcí a měst.
Krajské výstavy se spojily 13. ledna 2011 na veletrhu GO a Regiontour v jednu obří galerii.
V pavilónu P brněnského výstaviště bylo reálně vystaveno 454 znaků o rozměrech cca 1×1
metr.
V březnu naše škola dostala mail: „Vážení přátelé, paní ředitelky, páni ředitelé, paní
učitelky, páni učitelé, milé děti.
Zdravím Vás z Pelhřimova – města rekordů.
Posíláme Vám bezplatně Českou knihu
Rekordů, jejíž dotisk jsme dali vyrobit speciálně k našemu společnému rekordu, tedy ke
Galerii znaků měst a obcí ČR vyrobených z
tříděného odpadu.
V knize jsou o znacích celé 4 stránky! Navíc
na sedmé stránce najdete vlepený a potvrzený zápis o účasti Vaší školy na projektu. Zasíláme i certifikát potvrzující Vaši účast na
vytvoření
světového rekordu.
Děkuji
Vám za
všechno
a těším
se někdy
příště na
shledanou u společné a smysluplné práce. Třiďte odpad. Má to smysl. Na výsledky i na pár fotek se můžete
mrknout na známou adresu www.znakymestaobci.cz.
Ať se Vám ve školství daří. Klobouk dolů před Vaší
prací.

Jen dobré dny jménem Agentury Dobrý den, přeje
Luboš Rafaj.“
Kniha je spolu s certifikátem uložena v ředitelně, znak prozatím zdobí mezipatro školy.
Mgr. Ivana Kvíderová

Poslední SBĚROVÉ DNY.
Ve dnech 23., 24. a 25. května pořádáme poslední sběrové dny v tomto školním roce.
Papír, časopisy, noviny, kartony, PET lahve, víčka můžete ukládat na školním dvoře.
Děkujeme za spolupráci a pomoc ve sběru v tomto školním roce a na další se budeme těšit opět na podzim.
Mgr. Radka Šperlová
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Jaro ve školce
S nástupem jara nastalo velké cvrlikání i ve školce. Zúčastnili jsme se několika divadelních představení v Přešticích, ve školce proběhl koncert středověkých nástrojů, naši
předškoláčci se byli podívat v 1. třídě. Proběhl také zápis dětí do MŠ na další školní
rok, kdy na jedno volné místo připadali dva zájemci. Ale hlavně – s nástupem jara přišly pro děti větší radovánky. Vše se rozzářilo barvami, můžeme sportovat venku, malovat na chodníky, ….
Na Velikonoce jsme vyráběli přáníčka, zdobili vajíčka, stříhali zajíčky, kuřátka, učili se
básničky, písničky. No prostě vše, co
k tomuto období patří. Jen se Velikonoce
překutálely, blížil se Den matek. V letošním
roce jsme k tomuto dni připravili besídky.
Dětem z obou tříd se velmi povedly a poděkování patří nejenom jim, ale i paním
učitelkám, které s nimi besídky nacvičily.
A co dále? Pojedeme na výlet, oslavíme
s dětmi jejich svátek, připravujeme sportovní odpoledne s pohádkou, také rozloučení s našimi předškoláčky a spoustu dalších
akcí. Informace o aktuálním dění v MŠ najdete vždy na našich webových stránkách
a na nástěnkách ve školce. Přijďte se k nám také podívat.
Bc. Petra Hadačová

Velikonoční odpoledne
19. 4. se v naší ZŠ konalo velikonoční odpoledne, kdy se sešly děti s rodiči a celé odpoledne věnovaly výrobě velikonočních výrobků. Ale nebylo to jen tak obyčejné tvoření,
děti si mohly vyzkoušet různé zajímavé
techniky.
Po příchodu do školy se děti s rodiči rozešly na stanoviště do jednotlivých tříd a
školní družiny, kde jim paní učitelky ukázaly, co budou vyrábět. Tam se děti pustily do zdobení vajíček pšeničnými vločkami, obarvenými těstovinami, vyzkoušely si voskovou batiku, zdobení voskem a
ubrouskovou techniku. Dále se vyráběl
velikonoční závěs se stuhou a nakonec si
děti nazdobily perníková vajíčka barevnou polevou.
Děti tvoření bavilo, některá vajíčka byla
opravdu krásná, nikdo se nenudil a děti odcházely domů spokojené a natěšené na
nadcházející velikonoční svátky.
Mgr. Hana Skálová
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ze školních lavic

Výprava za včelami
V pátek 13. května se celá naše škola vydala na půldenní výlet do Příchovic k panu včelaři. Rodina Sedláčkova nás velmi mile přivítala a dokonce měla
i pro děti připravené občerstvení (perník, med,
limonádu).
Pan Sedláček dětem ukázal včelí úly, vyprávěl jim
o šlechtitelské stanici a o způsobu života včel. Děti
měly možnost si zakoupit malý dáreček nebo „medovou pochoutku“. Krásné a milé prostředí dotvářela kouzelná zahrada i místo pro grilování, čehož děti
beze zbytku využily a s pomocí p. učitelek si opekly
vlastní pochoutky. Počasí nám přálo a už se těšíme
příští rok na shledanou.
Mgr. Jana Votrubová

Hoříííííí !!!!!
Hoří! Hoří! Poplach!! Slova, která v každém vyvolávají pocit strachu, paniku. V pondělí
9. května v 9 hodin ráno se tohle volání rozléhalo po chodbách naší školy. Na zmatky
nebyl čas. Rychle ven z budovy! Na chodníku ještě jednou přepočítat žáky a pak už
jsme mohli sledovat dění v bezpečné
vzdálenosti. Během pár minut dorazily
vozy záchranného hasičského sboru.
V dýmu jsme rozeznávali postavy hasičů
v maskách a s dýchacími přístroji. Hadice, ventilátor…perfektní souhra jednotlivých členů zásahové jednotky. Na místo přijíždí další vozy z vedení HZS. Dění
přilákalo i mnoho místních.
Nejen oni, ale hlavně my ze školy jsme
měli obavy, co se vlastně děje. „Mám tam nové boty….. zapomněla jsem tam telefon a
klíče od domu…. nechal jsem ve třídě úplně novou hračku…. nemám bačkory, zůstaly
ve třídě…“ Po půl hodině jsme mohli zpět do budovy – voda byla na školním dvorku,
ale jinak jsme žádné škody nezjistili. Po chvilce nám paní ředitelka vše vysvětlila. Ulevilo se nám. Celá akce byla předem naplánovaná. Jednalo se o nácvik zásahu HZS spojený s evakuací objektu. Od reálné situace takřka nerozeznatelné.
Věříme, že vždy budeme takovéto akce pouze nacvičovat a hasiče a jejich zásah
uvidíme ve škole jen na obrázcích našich žáků.
Mgr. Radka Šperlová

3HLASATEL – 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 44 D. Lukavice
barevné vydání na www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval – josefnet@centrum.cz
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Vážení spoluobčané.
Chtěl bych seznámit Vás spoluobčany o činnosti Mysliveckého sdružení Lukavan o. s.
Myslivecké sdružení Lukavan o. s. vykonává právo myslivosti v honitbě Lukavan a Hůrka o celkové výměře 1899 ha. K dnešnímu dni má MS 25 členů dva čestné členy a jednoho hosta.
V roce 2010 členové odpracovali pro obce V loňském roce MS zakoupilo 350 ks baDolní Lukavice a Horní Lukavice celkem žantích kuřat. Na zakoupení kuřat a krmiva každý člen i
183 hodin především při úklidu klestu a
host složil do
sázení stromků, toto bylo za finanční
pokladny jeúhradu.
den tisíc Kč.
Pro akciovou společnost Lukrena odpracovali naši členové při sběru kamene
Celkové
ficelkem 102 hodin, toto bylo za kompennanční náklazaci škod zvěří na zemědělských plodidy na odchonách.
vání bažantů do dospělosti činily 36 tisíc
V letošním roce jsme již započali brigád- Kč. Každý myslivec musel minimálně 7 dní
nickou činností pro obce vysazováním krmit. Bažanti byli průběžně vypuštěni do
stromků a sběrem kamene pro Lukrenu honiteb v měsíci říjnu listopadu a prosinci.
a.s.
Z celkového počtu 345 ks vypuštěných
Výčet
samotné
bažantů bylo odloveno při honech 178 ks.
myslivecké činnosti
Jsem si věbych začal tím, že
dom toho, že
každý člen i host
velká část venašeho MS má
řejnosti se na
přidělen k zimnímu
myslivce dívá
přikrmování zvěře
jako na zabijákrmelec nebo záky zvěře, prosyp. Na přikrmováto jsem uvedl
ní spárkaté zvěře
čísla která hoMS zakoupilo 1200 kg ovsa a 80 kg soli.
voří hlavně o
Odloveno bylo v loňském roce 13 lišek, 4 celkové
činkuny skalní, 9 srnců, jedna srna a jedno nosti členů MS.
srnče. Dále jeden muflon, dvě muflonky a Všichni zemědělci, kteří na pozemcích
jedno muflonče. Kachen bylo sloveno 29 honitbách hospodaří, nás tlačí k tomu,
kusů, prasat divokých bylo loni sloveno abychom ještě více snížily počty přederekordních 31 kusů především selat a vším spárkaté zvěře, která nejvíce dělá
lončáků.
škody na zemědělských plodinách a veZjištěný celkový úhyn srnčí zvěře za loňský řejnost je zase krmena z médií o nás mysrok činí 17 ks a tři kusy prasat především livcích jako o nepřátelích veškeré zvěře.
sražené auty.
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Myslivecké sdružení se snaží dát tyto argumenty z obou stran v soulad.
V této věci nám především nepomáhají
někteří spoluobčané – majitelé psů, kteří
nechávají své miláčky volně pobíhat

v honitbách a ti likvidují vše živé, na co
přijdou. V loňském roce byla stržena a
roztrhána psy v Lišicích srna, která v sobě
nosila dvě srnčata. V bažantnici byly nalezeny dva kusy a za Dvorem v Dolní Lukavici jeden kus, taktéž strženy a roztrhány
psy.
Z kulturních a společenských akcí bych
chtěl upozornit na spolupráci se školou
a školkou, kdy děti nám nasbírají žaludy
a kaštany na zimní přikrmování a mi se
snažíme finančně i účastí přispět především na dětský den.
Na setkání rodáků v Lišicích, MS a hlavně
členové Polívka, Pouba a Hodanové přispěli zvěřinou na guláš, který byl prý

zajímavosti z obce

dle zúčastněných vynikající.
Dále MS pořádalo Poslední leč s účastí
veřejnosti a Myslivecký ples. Na těchto
akcích MS dává do tombol vždy 50 cen
především ve zvěřině. Bohužel na posledních těchto akcích byla účast menší
než v předminulých.
Jako v každé společenské organizaci, tak i
v našem MS jsou členové někteří velmi
aktivní, ale také takoví, kteří se tzv.
„jenom vezou“. Snad se na mne nebudou
zlobit ti nejaktivnější, když jim touto cestou poděkuji, jsou to Kasl Josef, Polívka
Stanislav, Hodl Josef, Kindl Dušan a Benedikt Jiří st.
Do letošního roku, ale i do příštích let
bych si přál, aby nás veřejnost brala tak,
jak nás někteří nazývají tj. „ozbrojení
brigádníci“ a ne jako „zabijáci všeho živého“.
Před námi jsou měsíce květen a červen,
kdy se v přírodě rodí nový život. Prosím
proto, při vycházkách do přírody se chovejte jako ta naše zvěř tj. tiše a nenápadně a ne jako člověk z města.
Na lepší spolupráci s veřejností tj. s Vámi
a na připomínky k veškeré činnosti MS se
těší myslivecký hospodář MS Lukavan
o. s. Josef HODAN tel. 724579892

Závody chrtů před zámkem v Dolní Lukavici
V sobotu 14. května se v Dolní Lukavici před
zámkem konaly závody chrtů. Všichni přítomní zde mohli vidět mnoho různých plemen
chrtů např. anglický tzv. greyhound, skotský
tzv. deerhound atd. Závody začaly v deset
hodin a skončily v odpoledních hodinách.
Eva Klepsová
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aneb další Snopoušovský
motosraz strojů ...25 - 1500
ccm
Kde: Snopoušovy u hřiště
Kdy: 11. 6. 2011 od 14:00 h

Spanilá jízda, soutěže
o zajímavé ceny, občerstvení hudba,
možnost stanování, večerní zábava
Více na www. jawa.xf.cz

Pouťové sportovní odpoledne 26. 6. 2011
Fotbalový oddíl TJ Sokola Dolní Lukavice s jezdeckým družstvem paní Polákové se o letošní
pouti již tradičně postarají o zábavu pro širokou veřejnost.
Od 14.00 h. sehrají zápas v kopané bývalí hráči
s přizvanými posilami proti družstvu borců,
kteří hájí dolnolukavické fotbalové barvy na 3.
místě tabulky ve III. třídě okresní fotbalové
soutěže.
V 16.30 h. přicválají na svých koních děvčata z
jezdeckého oddílu a předvedou jejich drezůru i
atraktivní skoky přes překážky na novém parkurovém závodišti.
Společně zveme všechny příznivce sportu a
dobré zábavy. Přijďte nás povzbudit a pobavit
se. Občerstvení zajištěno.
Pavel Hajžman
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM XIX. HHS 2011
Pátek 9. 9.
17:00 Dolní Lukavice – kostel sv. Petra a Pavla – ZAHAJOVACÍ koncert festivalu
Orchestr Konzervatoře Plzeň, dir. J. Štrunc, sólisté K. Englichová, V. Veverka
20:30 Vícov – kostel sv. Ambrože
Vícovské nocturno, Lukáš Vytlačil (barokní flétna) – Jakub Michl (viola da gamba)
flétnové skladby přelomu 17. a 18. století

Sobota 10. 9.
10:30 Dolní Lukavice – zámek
Kateřina Englichová, Vilém Veverka: Koncert pro harfu a hoboj

18:00 Štěnovice – kostel sv. Prokopa
In Cordis: K. Doležalová-harfa a zpěv, M Študent-loutna, J. Krejča-loutna; renesanční
tvorba pro strunné nástroje a zpěv

Neděle 11. 9.
10:30 Příchovice – zámek
Zámecké matiné: Irena Troupová – soprán, Miloslav Študent – barokní loutna

18:00 Přeštice – kostel Nanebevzetí P. Marie
Tiburtina Ensemble: Vokální tvorba středověku a renesance

Pondělí 12. 9.
18:00 Dobřany – kostel sv. Mikuláše
Koncert barokního dechového ansámblu Musica ornamentata, hudba 17. století

Úterý 13. 9.
18:00 Nezdice – kostel sv. Prokopa
Jan Čižmář (loutna), Marta Kratochvílová (příčná flétna), P. Wagner (viola da gamba)
Koncert ze skladeb harrachovské a strážnické zámecké sbírky

Středa 14. 9.
18:00 Blovice – kostel sv. Jana Evangelisty
Musica malinconica: koncert renesanční hudby

Čtvrtek 15. 9.
18:00 Řenče – kostel sv. Cyrila a Metoděje
Affetto: Pocta Františku Škroupovi – vokální hudba pro 4 mužské hlasy od středověku po
19. století

Pátek 16. 9.
18:00 Chotěšov – kapitulní síň kláštera premonstrátek
Capella Regia Praha: Hudba barokních západních Čech

Sobota 17. 9.
14:00 Spálené Poříčí
Adam Viktora-Petra Matějová – Koncert pro harmonium a klavír

18:00 Lužany – zámek Josefa Hlávky – zámecká kaple
Ensemble Inégal: skladby A. Dvořáka pro varhany a harmonium

Upozornění! Z technických důvodů se letos nekoná koncert v Nebílovech a jsou
přehozeny některá místa koncertů – Štěnovice, Řenče a Spálené Poříčí. Nově je
koncert v Blovicích v kostele sv. Jana Evangelisty.
15
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V měsíci červnu oslaví významné životní výročí:
Pirník Jan
Dolní Lukavice
60 let
K jubileu přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu

Významná výročí v červnu
* 3. 6. 1801 František Jan Škroup, hudební skladatel (+ 7. 2. 1862) 210, mj.: Fidlovačka
aneb žádný hněv a žádná rvačka
*4. 6. 1926 Ivo Žídek, operní pěvec (+19. 5. 2003) 85, tenorista, od r. 1948 v ND v Praze
+4. 6. 1941 František Janeček, technik, průmyslník a vynálezce, mj. zakladatel továrny
na výrobu motocyklů Jawa (* 23. 1. 1878) 70
*10. 6. 1791 Václav Hanka, básník, filolog, národní buditel, "objevitel" Rukopisu
královédvorského a zelenohorského (+ 12. 1. 1861) 220
11. 6. 1881 operou B. Smetany Libuše bylo v Praze (poprvé) slavnostně otevřeno
Národní divadlo 130
*11. 6. 1941 Marie Drahokoupilová, herečka 70, mj.: Zítra vstanu a opařím se čajem,
*13. 6. 1931 Věra Suková-Pužejová, tenistka, finalistka Wimbledonu v roce 1962 (+ 13.
5. 1982) 80
+16. 6. 1991 Adina Mandlová, herečka (* 28. 1. 1910) 20, mj.: Panenství, Kristián,
*16. 6. 1966 Jan Železný, atlet, olympijský vítěz 45
+16. 6. 2006 Vlasta Průchová, jazzová zpěvačka, první dáma českého jazzu (* 12. 7.
1926) 5, mj.: Docela všední obyčejný den
*19. 6. 1926 Josef Nesvadba, lékař, spis, scen., nejvýz. osobnost sci-fi literatury (+ 26. 4.
2005) 85, mj.: Zabil jsem Einsteina, pánové, Zítra vstanu a opařím se čajem
*19. 6. 1941 Václav Klaus, prezident České republiky, ekonom a politik 70
*19. 6. 1941 Jan Vodňanský, autor písní a veršů 70, mj.: Jak mi dupou králíci, Kolik je na
světě věcí
21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze se konala poprava 27 českých pánů,
účastníků českého stavovského povstání 390
*23. 6. 1891 Vladislav Vančura, spisovatel (+ 1. 6. 1942) 120, mj.: Rozmarné léto,
Markéta Lazarová, Obrazy z dějin národa českého
+23. 6. 1996 Eduard Cupák, herec (* 10. 3. 1932) 15, mj.: Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr,
Princezna ze mlejna, Taková normální rodinka, F. L. Věk
25. 6. 1991 byl podepsán protokol o ukončení pobytu sovětských vojsk z území
Československa 20
+25. 6. 1956 Eduard Štorch, pedagog, archeolog, spisovatel (* 10. 4. 1878) 55, mj.: Lovci
mamutů, Bronzový poklad, Volání rodu
+26. 6. 1991 Vlasta Fabianová, herečka (* 29. 6. 1912) 20, mj.: Pohádka máje, Prstýnek,
Anděl na horách, Dobrodružství kriminalistiky
+28. 6. 2001 Václav Zahradník, skladatel, dirigent a klavírista (* 29. 1. 1942) 10,
dir.Orch. Čsl. televize, hudba k filmům, např.: Jak dostat tatínka do polepšovny,
S tebou mě baví svět (Sladké mámení)
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