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Statistika voleb do obecního zastupitelstva Obce Dolní Lukavice
Okrsek
Zaps. voličů
Volilo
%

D. Lukavice
402
166
41,29

Lišice
139
48
34,53

Snopoušovy
64
30
46,88

Krasavce
55
31
56,36

Celkem
660
275
41,67

Vážení občané,
děkuji Vám za důvěru, kterou jste mně i ostatním kandidátům do zastupitelstva obce projevili
v komunálních volbách. Nově zvolené zastupitelstvo se již sešlo na pracovním jednání. Seznámilo
se s rozpracovanými akcemi, prioritami na další období a finančním stavem obce. Připravilo
program 1. veřejného zasedání, které se uskuteční 7.11.2006 v hostinci v Lišicích.
Pokusím se Vám blíže představit členy zastupitelstva (věkový průměr přesně odpovídá věkovému
průměru obyvatel obce, tj. 39,9 let) a jejich úkoly v nadcházejícím volebním období:
Vítězslav Opálko 48 l - dosavadní starosta, původním povoláním Policie ČR- specialista automobilní služby, ženatý,
2 dospělé děti. Kandidát na místo starosty obce.
ing. Pavel Netrval 33 l - dosavadní místostarosta, ekonom-podnikatel, ženatý, 2 děti. Úkol v zastupitelstvu: rozvoj
regionu, územní plánování, dále bude členem finančního výboru.
Emil Sika 40 l – nový zastupitel, ženatý, 1 dítě. Úkol v zastupitelstvu – ochrana život. prostředí , péče o veřejnou
zeleň.
Bc. Jindřiška Kaslová 34 l – nová zastupitelka, svobodná, učitelka odborného výcviku. Kandidátka na místostarostku,
která bude zodpovídat za oblast pronájmu a prodeje nemovitého majetku obce, kulturu, vedení kronik a sociální
problematiku.
Marek Maňour 35 l – pracoval v zastupitelstvu již dříve, ne v posledním volebním období. Je zaměstnám ve firmě
AB elektro Řenče na vedoucí pozici, ženatý, 2 děti. Úkol v zastupitelstvu: člen kontrolního výboru, dále bude mít na
starosti hospodaření s energiemi v obci.
Irena Hodanová 49 l – dosavadní předsedkyně finančního výboru. Je ekonomkou v soukromém sektoru, vdaná, 2
dospělé děti. I nadále bude předsedkyní finančního výboru, zodpovědná za tvorbu rozpočtu obce a kontrolu jeho
dodržování.
Michal Komorous 21 l – nový zastupitel (nejmladší), svobodný, student VŠ strojní v Plzni. Bude předsedou komise
životního prostředí zodpovědným za péči o životní prostředí a obnovu zeleně v obci.
Zdeňek Luňák 27 l – nový zastupitel, elektrotechnik ve firmě ILV v Příchovicích, svobodný. Bude předsedou kulturní
komise. Ve spolupráci s místostarostkou bude připravovat přehled a propagaci kulturních akcí v obci, jejich
dokumentaci a prezentaci na webových stránkách obce. Ve spolupráci se starostou se bude podílet na zajištění
informovanosti obyvatel obce a na propagaci obce. Připraví vydání DVD o Dolnolukavicku. Bude úzce spolupracovat
s redaktorem Hlasatele.
Josef Netrval 69 l – zastupitel od r. 1990, dosavadní předseda komise výstavby, v důchodu, vdovec, 2 dospělé děti. I
po změně stavebního zákona bude pracovat jako předseda komise výstavby, kde bude v úzké spolupráci se starostou
zastupovat obec jako účastníka stavebních řízení; dalším úkolem komise bude navrhovat zastupitelstvu provedení
lokálních protipovodňových opatření. Jako redaktor časopisu DOLNOLUKAVICKÝ HLASATEL bude spolupracovat
s předsedou kulturní komise.
Miroslav Rotenborn 31 l – dosavadní člen komise výstavby, ženatý, 2 děti, stavební mistr firmy Aulík. Své zkušenosti
z minulého volebního období uplatní jako předseda kontrolního výboru; bude dohlížet na dodržování zákona 128/2000
Sb, o obcích i dalších právních předpisů, kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce. Dále bude členem komise
výstavby.
Jaroslav Hrubý 53 l – nový člen zastupitelstva, ženatý, 2 dospělé děti, podniká v oboru klempíř. Jako člen kulturní
komise se bude podílet na přípravě některých kulturních akcí , hlavně po stránce technického zabezpečení. Jeho
hlavním úkolem bude úzce spolupracovat se starostou a místostarostkou na spolupráci se spolky a společenskými
organizacemi.
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Hlavní směry činnosti ve volebním období 2006 – 2010 :
-

-

-

předložit poskytovatelům dotací „závěrečné vyhodnocení akce“ kanalizace a plynofikace
detailní přípravou ročních rozpočtů hospodaření obce a jejich důsledným plněním zabezpečit
plynulé splácení investičních úvěrů
koordinovat výstavbu kanalizačních a vodovodních přípojek v DL
realizovat připravený projekt v oblasti rozvoje cestovního ruchu Haydnovo Lukavicko z fondů
EU ve spolupráci s Českou společností J. Haydna, bude-li vybrán kr. úřadem k realizaci, popř.
zažádat znovu
hledat finanční zdroje na generální opravu budovy ZŠ, nechat zpracovat projektovou
dokumentaci včetně st. povolení
po předchozím energetickém auditu vybrat variantu změny vytápění budovy MŠ, zateplení ;
hledat pro realizaci finanční zdroje
ve spolupráci s Mikroregionem Přešticko a Správou údržby silnic PJ připravit projekt pro
rekonstrukci silnic III. třídy a vybudování chodníků v intravilánu obcí na trase D. Lukavice –
Štěnovice, Nebílovy
usilovat o realizaci navržených protipovodňových opatření na toku Úhlavy cestou krajského
úřadu PK
ve spolupráci s majiteli pozemků zpracovat III. stupeň územně plánovací dokumentace –
regulační plán na 2 lokality v D.Lukavici
pokračovat v důsledném řešení majetkoprávních vztahů mezi obcí a uživateli nemovitostí obce
zabezpečit informovanost občanů starší generace před nabytím účinnosti nového zákona o
sociálních službách (od 1.1. 2007)
zrekonstruovat sál KD ve Snopoušovech
pravidelně provádět alespoň základní údržbu nemovitého majetku obce
usilovat o získání dotace na zalesnění nových ploch
Vítězslav Opálko

*

*

*

*

*

Palivové dřevo – stanovisko
Na základě stanoviska odborného lesního hospodáře o stavu obecních lesů rozhodlo zastupitelstvo
obce nepřidělovat samovýrobu dřeva na základě žádostí jednotlivých občanů. Vznikne-li potřeba
v obecních lesích provést např. probírku, odstranit kalamitu nebo dřevo napadené kůrovcem apod.,
zastupitelstvo na základě doporučení odborného lesního hospodáře rozhodne, zda potřebnou
činnost v lesích provede odborná firma, společenské organizace nebo jednotliví občané. Vybranou
variantu zveřejní a bude dále postupovat v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích. To
znamená, že teprve po zveřejnění možnosti odprodeje dřeva budou přijímány a řešeny žádosti
jednotlivých občanů a organizací.
Likvidace zbytků dřeva
po těžbě, spojená s úklidem paseky, bude umožněna organizacím nebo občanům na základě jejich žádosti,
podané do 30.11. 2006 na obecní úřad.
*

*

*

*

*

Internet v knihovně
Obec Dolní Lukavice se zapojila do projektu „Internetizace knihoven v Plzeňském kraji“. Na
základě žádosti byly do projektu zařazeny knihovny v Dolní Lukavici a ve Snopoušovech.
Knihovna v Dolní Lukavici již slouží občanům jako veřejná stanice vysokorychlostního internetu.
Provozní doba je shodná s výpůjční dobou knihovny – tj. PO od 16:00 do 18:00 hod.
V knihovně ve Snopoušovech byla již přípojka zřízena, čeká se jen na zapojení.
Provoz veřejných stanic vysokorychlostního internetu se bude řídit provozním řádem, který vyjde
jako příloha Knihovního řádu Místní knihovny.
Bc. Jindřiška Kaslová
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Upozornění pro poplatníky daně z nemovitostí
Od 1.1.2007 nabývá účinnosti novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti .
Nejdůležitější změny:
Podá-li jeden ze spoluvlastníků daňové přiznání na spoluvlastnický podíl k pozemku zapsanému v KN, na
kterém není umístěna stavba, jsou ostatní spoluvlastníci povinni podat daňové přiznání za svůj
spoluvlastnický podíl. Neučiní-li tak, bude jim daňová povinnost vyměřena z moci úřední.
Pokud nebyl do 31.12. vyřízen vklad na katastru u převáděné nemovitosti , je poplatník povinen podat
daňové přiznání k dani z nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy
byl vklad zapsán.
V této lhůtě je i daň splatná, pokud již uplynul řádný termín splatnosti.
Pokud není do 31.12. pravomocně ukončeno dědické řízení týkající se nemovitostí, je dědic povinen podat
daňové přiznání k dani z nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž
nabylo právní moci rozhodnutí soudu o ukončení dědictví.
V této lhůtě je i daň splatná, pokud již uplynul řádný termín splatnosti.
Daň z nemovitostí je splatná pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných
splátkách a to do 31.srpna a do 30.listopadu běžného zdaňovacího období.
U ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách tj. do 31.května a do 30.listopadu běžného zdaňovacího
období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitosti částku 5000,- Kč, je splatná najednou a to do 31.května běžného
zdaňovacího období.
Činí-li daňová povinnost za spoluvlastnický podíl na pozemku méně než 50,- Kč, je daňová povin. 50,- Kč.
Od 1.1.2007 budou platit nové tiskopisy daňového přiznání k dani z nemovitostí a stávající tiskopisy již
nebude možné používat.
V. Klepsová

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Začátek školního roku v MŠ
Školní rok 2006/2007 jsme zahájili s počtem
45 přihlášených dětí. Během měsíců září a října
nastoupila ještě 2 děvčátka. Nyní MŠ
navštěvuje 47 dětí, které mimo dolnolukavických dětí dojíždějí ze 12 okolních obcí. Během
tohoto období došlo též ke změně v personálním obsazení místa učitelky v I.třídě MŠ. Paní
učitelka Ilona Sigmundová z Lišic ke 30.9.
2006 na vlastní žádost ukončila pracovní
poměr a odešla pracovat mimo obor. Na její
místo zatím do konce r. 2006 nastoupila paní
učitelka Jana Milasová z Příchovic, která byla
v našem právním subjektu zaměstnaná jako
vychovatelka ve školní družině. Od září již
s námi nespolupracuje též p. učitelka Marie
Šlesingerová, která zde v posledních letech
prováděla nápravu řeči jako logopedická
asistentka. Rodičům dětí, které potřebují tuto
odbornou péči byla nabídnuta adekvátní
pomoc. Do MŠ od září každý lichý týden
v úterý dojíždí p. Mgr. Martina Míšková,
učitelka ze ZŠ Řenče, která s dětmi provádí
logopedická cvičení. Logopedii navštěvuje 10
dětí.

Od října zahájily činnost též zájmové kroužky.
Každé pondělí dochází mezi nás
p. učitelka Mgr. Lucie Cvrčková, která děti
seznamuje s anglickým jazykem. Paní učitelky
Kaslová a Milasová vedou výtvarný kroužek,
který probíhá každou středu po obědě. Do
kroužků je přihlášeno celkem 19 dětí, což je
optimální počet na to, aby se učitelky mohly
dětem individuálně věnovat.
Začátkem školního roku bylo vypsáno
výběrové řízení na vybavení MŠ dětským
nábytkem ( stoly a židlemi ). S nabídkou se
přihlásilo 8 uchazečů. Hodnotící komise
vybrala jako nejlepší nabídku výrobního
družstva Tvar Klatovy, která dodá vybraný
nábytek do konce r. 2006. Již nyní se na nové
vybavení těšíme. Bude to pro všechny děti
krásný dárek pod vánoční stromeček, za který
děkujeme zastupitelům naší obce. Zároveň
děkujeme za opravu zařízení školní zahrady a
instalaci nových dřevěných prvků, které jsou
pro děti velkým lákadlem. Naplno je začneme
využívat ale až na jaře, za slunného počasí. Již
nyní z nich máme velkou radost
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Akce MŠ
15.9. - podzimní výprava do bažantnice
19.9. - „O zlaté rybce“ – divadlo HRA v MŠ
25.9. - „Korunka pro draka“ – divadlo v KZ
Přeštice
3.10. - „Našel se medvěd“ – divadelní
představení KZ Přeštice
12.10.- 4. ročník Drakiády MŠ
*

*

13.10.- návštěva výstavy chovatelů drobného
hospodářského zvířectva a exotického
ptactva v Dolní Lukavici
13.10.- Klaun Roland a dopravní hřiště – ZŠ
Řenče
18.10.- Fotografování dětí – vánoční iglú
Věra Kaslová

*

*

*

Podzimní sběrové dny
Moc ráda sleduji seriál My všichni školou
povinní – tak trochu se vracím zpátky do
dětských let, ale dnes je to pro mě spíš takové
„okénko“ či pohled z druhé strany na naše
učitelské povolání. Proč ale o tom píši….
V jednom z posledních dílů řešil pan učitel
problém, že jeho třída odevzdala nejméně
papíru z celé školy. Pousmála jsem se nad tím,
a byla ráda, že tahle doba je pro nás minulostí.
Papír sice také sbíráme, ale ne pro „čárku“
svého dítěte ve škole, proto, aby se na něho
lépe dívali. To je opravdu minulost. Naučili
jsme se odpad jen tak nevyhodit do popelnice,
či spálit v kotli. Starý papír nejen hoří, ale
především poslouží k výrobě papíru nového a
tím pádem méně krásných stromů skončí
*

*

v drtičkách papírenských závodů. Tímhle
dáváme svým dětem dobrý příklad, jak chránit
naši přírodu.
Vracím se zpět k seriálu – jediné, co mají
naše sběrová akce společné je přilepšení si „
korunou“ na nákup potřebných věcí do školy.
Zejména teď před Vánocemi sháníme
prostředky, abychom mohli děti pod
stromečkem něčím překvapit.
A jak jsme dopadli při podzimních sběrových
dnech?? Díky mnohým z vás jsme sesbírali
skoro 3 tuny papíru a plastových víček.
MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME !!!
Další sběrové dny plánujeme na jaro.
Mgr. Radka Šperlová

*

*

*

Ukázky z tvorby žáků
V čase Dušiček jsme si s dětmi při hodině slohu povídali o tom, proč lidé chodí na hřbitovy, proč si
vzpomínáme na naše blízké. Samy pak psaly své postřehy, myšlenky. Jen malá ukázka z jejich prací….

Vzpomínky jsou, když myslíme na někoho, na to co jsme s ním prožili hezkého…..
Teri Kučerová 3.ročník

Vzpomínám si na hezké chvíle. Vzpomínáme si, protože je to jako bychom jsme s nimi byli právě
teď…..
Karolína Hronková 3.ročník
…protože se mi po nich stýská a chybí mi. Chtěla bych je vidět. Přála bych si, aby bydleli se
mnou………
Evča Fenclová 3.ročník
Vzpomínka je jediný, co lidem zbude po lidech, které měli rádi a třeba už nežijou nebo jsou někde
daleko. Cítí v sobě něco zvláštního, na co nemůžou zapomenout, na to, co s nimi prožili. A nezáleží
na tom, jestli žijí nebo ne……
Teri Šperlová 4.ročník
*
*
*
*
*
Drakiáda ZŠ
Foukej, foukej větříčku ... Tak to jsme si v úterý 10.10.2006 ráno říkali snad všichni. Nemysleli
jsme si však na sladké hruštičky. Krátce před třetí hodinou byl snad největším větrem v okolí
průvan ve školních dveřích, které nechal školník otevřené. Málokdo věřil, že to dnes bude létat.
Ano, šli jsme na Hořici se školáky, předškoláky i poškoláky a jejich rodiči pouštět draky. Snad
mávnutím kouzelné hůlky či jiným zázrakem na Hořici foukalo a ta nás stejně jako loni
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nezklamala. Draci se vznesli k nebi, což asi přilákalo další a další zájemce. Ale ti co seděli v teple
domova, koukali z okna zda zahlédnou nějakého
dráčka, a přiběhli až při jasném signálu, že na
Hořici fouká, přišli zkrátka. Inu jak se říká: „Kdo
pozdě chodí, sám sobě škodí.“ Přesně v půl čtvrté,
jakoby kouzlo přestalo působit, všichni dráčci, až
na jedinou výjimku, pomalu doplachtili k zemi.
V nejlepším se má přestat. Kdo přišel včas, tak si
pouštění užil. Kdo přišel déle, šel si spolu
s ostatními alespoň užít dobrých vuřtíků a modrého
nápoje. U vuřtíků probíhalo i vyhodnocení soutěže
o nejhezčího namalovaného draka (draky malovaly
všechny děti ZŠ o hodině výtvarné výchovy s paní
učitelkou Šperlovou). Každý mohl odevzdat své
hlasy těm výkresům, co se mu nejvíce líbily. V kategorii mladších žáků byli oceněni tito žáci:
Adélka Milotová, Matyáš Janda a Marta Bukovjanová. A v kategorii starších se o ceny podělili
Kamil Janda, Anna Šperlová a Jakub Zahradník.. Odpoledne se určitě vydařilo, děti se vyběhaly a
s modrými jazyky po šmoulým nápoji odcházely spokojeně domů.
ing. Josef Cvrček
*
*
*
LUKAVÁČEK ve školním roce 2006 / 2007

*

*

Hudební soubor Lukaváček zahajuje v letošním
školním roce čtvrtý rok své činnosti. S radostí
jsme přivítali nové členy našeho souboru. Čeká
nás také spoustu nových písniček a připravíme si
pro Vás opět nějaký nový taneček. V tuhle
podzimní dobu máme za sebou již dvě veřejná
vystoupení. 9.září 2006 v Horní Lukavici při
„Setkání důchodců“ jsme zahráli na flétny a
zazpívali sólové písně. 21. října 2006 v Dolní
Lukavici při příležitosti „Vítání občánků“
vystoupili se svými písničkami už noví členové.
Co nás ještě čeká? Měli bychom přispět vystou-

Vystoupení na vítání občánků v Dolní Lukavici

Vystoupení na setkání důchodců v H. Lukavici
pením a zúčastnit se předvánočních trhů v německém
Nittenau v neděli 9.prosince 2006, zájezd pořádá
Mikroregion Přešticko. Můžete nás také vidět na
některém z plesů v Dolní Lukavici a okolí,
Mikulášské besídce ZŠ a MŠ Dolní Lukavice. Zveme
Vás na tradiční vánoční zpívání v předvánoční době
do kostela SV.Petra a Pavla v Dolní Lukavici, kde
v letošním roce vystoupí naši hosté a v závěru
školního roku na tradiční koncert u příležitosti Dne
hudby, který pořádáme společně s kulturní komisí OÚ
Dolní Lukavice. Vážení posluchači, těšíme se na Vás
a přejeme Vám krásný a příjemný rok!
Mgr. Naďa Květoňová, vedoucí souboru
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Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno MK ČR E 12350. Zodpovědný redaktor Josef Netrval.
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Vítání občánků v Dolní lukavici
Sobotní odpoledne 21. října 2006 patřilo našim
nejmenším občánkům. V klubovně v Dolní
Lukavici se totiž konalo vítání občánků. V letošním
roce
byl
důvod
k velké
radosti.
Za poslední rok se v naší obci narodilo celkem 11
dětí. Slavnostně byly přivítány tyto děti do řad
občanů naší obce: Julie Bradová, Kateřina
Mašková, Richard Nový, Milan Bureš, Martin Fait,
Hana Mahdalová, Matěj Babka, Pavel Peťak, Elen

Vrbová, Nela Herejková a Anežka Hrubá.
K rodičům a dalším přítomným promluvil
slavnostně starosta obce pan Vítězslav Opálko a
program tradičně zpestřily děti ze základní školy
pod vedením učitelky paní Mgr. Radky Šperlové.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky
obdržely květiny a deníček pro děťátko, tatínkové
obálku s tisícikorunou. Na závěr následovalo
V. Klepsová
pamětní fotografování.

Poděkování
Vzhledem k tomu, že pracuji ve státní správě a v letošním roce jsem změnila pracoviště z Plzně na Přeštice, nesmím
již vykonávat činnost zastupitelky obce pod hrozbou ztráty zaměstnání, protože Dolní Lukavice spadá do správní
působnosti úřadu, na kterém pracuji. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří mi ve funkci členky kulturní komise
vydatně pomáhali, i všem, kteří se pravidelně akcí zúčastňovali. Novým členům zastupitelstva přeji hodně elánu do
práce a těm, kteří zůstali, aby jim jejich elán dlouho vydržel.
Sama bych si přála, aby se dolnolukavičtí občané více zajímali o veřejné dění a svoje případné dotazy
a připomínky uplatňovali na veřejných zasedáních, protože postranní kritikou na základě „zaručených informací“ se
nic nevyřeší. Navíc ti největší kritikové nehodlají většinou podat pomocnou ruku, o čemž svědčí i fakt, že nikdo z nich
v zastupitelstvu pracovat nechce. Pro letošní volby byla sestavena pouze jedna kandidátka. Myslím, že kdyby se dali
dohromady všichni ti postranní kritikové odhodlaní věnovat svůj volný čas i úsilí pro veřejné blaho a sestavili si
kandidátky, měli by voliči z čeho vybírat a naše obec by se nemusela honosit titulem „obec s nejhorší volební účastí na
Plzeňsku“.
V. Klepsová

Společenská kronika
Jubilea listopad - prosinec 2006
V listopadu oslaví významná životní výročí tito občané
Marie Hodanová
Věra Kučerová
Růžena Pachová
Emilie Vydrová

Lišice 86
Lišice 112
Snopoušovy 7
Lišice 56

84 let
70 let
85 let
82 let

V prosinci je oslaví
Josef Benda
Kateřina Březinová
Josef Hodic
Václav Topinka

Lišice 10
Lišice 28
Dolní Lukavice 79
Snopoušovy 75

82 let
93 let
60 let
75 let

Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
Martin Svátek Sv. Martina (11. 11.) je v lidových pranostikách uváděn
v souvislostí s blížící se zimou. Např: Sv. Martin přijíždí na bílém koni. Na
Martina po ledě, o Vánocích po blátě. Přijede – li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí. Nebo také ze současnosti – nepřezuješ - li
pneumatiky do Martina, nehoda tě nemine. Jméno Martin je poměrně
oblíbené, nosí ho přibližně 164 536 obyvatel ČR.
Další ze svátků blížících se Vánoc je svátek Sv. Mikuláše, který se
připomíná na den jeho úmrtí 6. 12. (asi v letech 343-352), jako oběť
pronásledování křesťanů. Jedná se jednoho z nejpopulárnějších svatých
v řeckých a latinských církvích. Působil jako biskup kolem r. 300 v Myře
v tehdejší Lykli, dnes Turecko. Po jeho smrti se rozšířilo mnoho legend o
jeho štědrosti, které vedly k dnešní tradici, kdy Sv. Mikuláš rozdává dětem
dárky, pamlsky a cukroví. Památce Sv. Mikuláše je zasvěcena řada chrámů
J. Netrval
a kostelů, jen v ČR je jich 124.

