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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou zvláštní vydání
dolnolukavického Hlasatele. S blížícími se komunálními volbami končí
funkční období současného zastupitelstva a je na místě bilancování. Toto
číslo není proto věnováno aktuálním
informacím, ale má poskytnout jakési ohlédnutí za vývojem v našich obcích v období let 2002 - 2006.
Jaké tedy byly ony uplynulé 4
roky pohledy zastupitelů? Asi každý
z nás by zdůraznil či vyzdvihl jinou
událost nebo akci ať už z řad investičních, kulturních nebo těch osobních.
Na jednom se shodneme všichni
– byly to 4 roky velmi hektické, plné
řady nečekaných událostí, velmi náročné na čas. Nikdo z nás si na začátku volebního období nedokázal
představit náročnost a zodpovědnost
svěřené funkce, natož objem a rozsah realizované činnosti. Uvést zde
podrobně všechny realizované akce
je nemožné. Část těch větších je zachycena uvnitř vydání v barevné části, základní výčet včetně ﬁnančního
přehledu získaných dotací je uveden
v přehledu akcí.
Alespoň krátké shrnutí v jednotlivých skupinách: Technická infrastruktura – všechny obce jsou
plynoﬁkovány, v Dolní Lukavici je
kompletně dokončen vodovod a kanalizace a rekonstruována čistírna
odpadních vod. Téměř všechny místní komunikace mají nový povrch,
většinou kvalitní asfaltbeton.
Občanská vybavenost a Rozvoj
obce – vydán nový územní plán pro
všechny obce. Došlo k vykoupení
pozemků v centru Dolní Lukavice a
k jejich kompletnímu zasíťování s následnými rozprodejemi parcel, proběhla úprava návsí, byla zakoupena
a zrekonstruována prodejna ZKD na

ROČNÍK XIV

Obecní dům v Lišicích.
Školství – jmenování nové paní
ředitelky, výrazné rozšíření zájmových kroužků, rekonstrukce školky,
nové dětské hřiště na návsi a ve školce.
Kultura – desítky precizně připravených akcí - podrobně zachycené
v příspěvku paní Klepsové.
Téměř všechny investiční akce
byly realizovány s využitím dotací
v celkovém objemu přesahující 30
milionů korun. Paradoxně otevřít
cestu k většině dotací, které obec získala např. na poškozené komunikace,
vodovod, kanalizaci, pomohly ničivé
povodně z roku 2002.
Je nutné si však uvědomit, že tyto
akce v hodnotě téměř 60 mil. Kč se
naprosto vymykají normálnímu
rozpočtu obce (okolo 6 – 7 mil Kč
ročně) a nemůžou a nebudou se již
opakovat. Přestože se tyto akce samozřejmě projevily v nárůstu zadluženosti obce, dojde k jeho výraznému snížení díky právě završovanému
prodeji bezúplatně získaných kasáren v Háji. Musím proto konstatovat,
že občanská vybavenost všech našich
obcí se dostala na vysokou úroveň a
byl vytvořen dobrý základ pro jejich
další rozvoj.

Řada věcí se však také nepovedla
– především při realizaci stavebních
akcí. Vzpomeneme asi na ty nejpalčivější – nepodařilo se nám přes velké úsilí ohlídat kvalitu povrchů po
instalovaných sítích a to především
v tzv. okresních komunikacích. Rovněž se nám nepodařilo zefektivnit
občanům výstavbu přípojek na páteřní kanalizační a vodovodní řad.
Zde se projevila naše nezkušenost
s koordinací takto rozsáhlých staveb
realizovaných ve velmi krátkém časovém sledu při minimálním personálním obsazení OÚ.
Zůstávají i resty – a to jak již zmiňované povrchy komunikací, které
potřebují celkovou výměnu včetně
nových chodníků; ve velmi žalostném a místy havarijním stavu se
nachází škola; je zapotřebí usilovat
o výstavbu více účelového hřiště pro
mládež; je na čase zaměřit se na rozvoj cestovního ruchu v našem regionu.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem kolegům zastupitelům za jejich skutečně odpovědnou a obětavou práci pro naše obce. Pro ty, kteří
končí své působení v zastupitelstvu,
mám naprosté pochopení, těm, kteří
se rozhodli pokračovat, přeji výdrž a
elán při realizaci budoucích akcí.
Děkuji jejich jménem i Vám za
svěřenou důvěru a místy výraznou
podporu našeho konání. Věříme, že
naše obce se budou i nadále intenzívně rozvíjet a že společně vynaložené úsilí mělo smysl.

Akce ve volebním období 2002 – 2006

2003

 vyplácení
občanům dotace
1 600 000 Kč na opravy domů po povodni v r. 2002
 zajištění přechodu ZŠ a MŠ do
sam. právní subjektivity, 2 x vypsán
konkurz na ředitele školy
 povodňový večer – poděkování
za pomoc a podporu - předání pamětních listů
 obnovení polní cesty hřbitov
– Drbná
 realizace
protipovod. opatření z EU – fond Solidarita (dotace
1 830 000 Kč)
 výměna oken v budově OÚ
 nátěr střechy a oken na budově
MŠ (300 000 Kč, 50 % dotace)
 splacen Městu Přeštice dluh
za minulé dva roky za žáky, kteří dojíždí do jejich školy
 dokoupení pozemků - vydáno
územní rozhodnutí - příprava výstavby komunikace a všech sítí k zajištění následné výstavby rod. domků
v lokalitě „Ve strouze“.
 odstranění nezkolaudovaných garáží za bytovkami
 demolice obecního domu v Lišicích poškozeného povodní
 zakoupení budovy prodejny ZKD
v Lišicích (950 000,-Kč)
 požádáno o bezúplatný převod
bývalých kasáren v Háji obci

2004

 uzavřena smlouvu se St. fondem
život. prostř. (SFŽP) na podporu výstavby kanalizace - II.etapa v D.Lukavici (dotace 12 500 000 Kč)
 získána dotace na výstavbu vodovodu - II.etapa od Min. zemědělství
(9 600 000 Kč)
 získána dotace 480 000 Kč na výstavbu komunikace pro novou obyt.
zónu „Ve strouze“
 mimořádná dotace na opravu komunikací z MMR 1 500 000 Kč
 získána dotace z KÚ na úpravu
návsi v Lišicích 250 000 Kč
 spuštěn plyn do Lišic

 částečná obnova materiálního vybavení kuchyně školní jídelny
 byla provedena alespoň minimální údržba obecních objektů : oprava
vnitř. omítek a vymalování místností
pro OÚ v KD ve Snopoušovech, sál
v Krasavcích včetně soc. zařízení,
v klubovně v DL vymalování sálu,
nová podlaha, balkón. dveře, oprava
soc. zařízení, nátěry dveří. V Krasavcích a Snopoušovy se dočkaly nové
fasády autobusové čekárny, v Lišicích
kaplička
 obnova nábytku a malování
na OÚ
 větší opravy byly provedeny na
hřbitově, byl vydán nový hřbitovní
řád a uzavírány nájemní smlouvy na
400 hrobových míst
 dokončen územní plán všech
obcí
 proběhlo I. setkání rodáků z Dolní Lukavice
 založení souboru „Lukaváček“,
který vede Mgr. Květoňová

2005

 vyprojektování přípojek na vodovod a kanalizaci v D.Lukavici - přihlásilo se 160 zájemců. Poptávkové
řízení na zpracování nabídky realizace výstavby přípojek bylo rozesláno 6
stavebním ﬁrmám
 v nově vznikající obytné zóně „Ve
strouze“ byla v dubnu dokončena poslední z chybějících sítí – elektřina,
v červenci výstavba komunikace
 zbourání garáží u bytovek a geometrické zaměření stavebních parcel
obce, které jsou nabídnuty k prodeji.
Současně se staví nové garáže u sýpek, které bude obec pronajímat náhradou za zbourané
 brigády na úklid veřejných prostranství v Lišicích , kterou jsme zorganizovali a zabezpečili na ni i technickou pomoc
 komplexní hloubková kontrola
České školní inspekce v lukavické
základní škole - kontrola se věnovala třem oblastem: personální, mate-

riálně tech. zabezpečení a výchovně
vzdělávacímu procesu. Ve všech hodnocených oblastech byla naše škola
hodnocena stupněm velmi dobře.
 kolaudace vodovodu
 dodělán plynovod ve všech
obcích
 oprava fasády budovy OÚ
 pokládka dešťové kanalizace
v ulici od Vrbů ke Kaslům
 rekonstrukce povrchu ulice
na Pajzovně směrem ke Klepsům,
 zajistili jsme pro občany DL projekt a stavební povolení pro zhotovení vodovodních a kanalizačních
přípojek, v říjnu se započalo s jejich
výstavbou.
 výměna střešní krytiny KD
ve Snopoušovech
 v Krasavcích prodloužena cestu
na vrchol Hajska k nově postavenému vysílači Eurotelu, kromě toho
jsme ve spojení s touto akcí kvalitně
obnovili polní cestu směrem na Snopoušovy pod Hajskem,
 kromě jednoznačně pozitivně
vnímaných činností jsme spustili
i opačné - mezi ně kromě ztotožnění obecních pozemků a k narovnávání majetkoprávních vztahů patřilo
i zvýšení daní z nemovitostí a rozesílání nových smluv na pronájem hrobů.
 prodej 45 pozemků v chatové oblasti

2006

 deﬁnitivní získání bývalého voj.
objektu v Háji bezúplatně do majetku obce
 webové stránky obce - www.
dolni-lukavice.cz - 3. místo – Zlatý
erb
 o úspěšnosti záměru výstavby
obytné zóny v DL „Ve strouze“ svědčí
rychlý prodej všech zasíťovaných stavebních parcel.
 započali jsme rovněž s likvidací
opuštěných, nepoužívaných hrobů
 obnova nábytku a podlahových
krytin v ZŠ, malování
pokračování str. 7

Výstavba kanalizace a vodovodu - II. etapa v Dolní Lukavici

Pokládka plynovodu z Krasavec do Snopoušov

Výkopy ztrpčovaly občanům život

Prašnost byla veliká . . .

Chodníky v Lišicích

Občané Pajzovny v Dolní Lukavici se po útrapách s výkopy dočkali nových komunikací

Úprava prostranství před hřbitovem

Regulační stanice (plyn)

Čistírna odpadních vod

Nová obytná zóna vznikla v Dolní Lukavici

Oprava fasády OÚ svépomocí

Rekonstrukce rybníka v Krasavcích

Nový povrch dostaly téměř všechny místní komunikace

Úprava návsi v Lišicích, zakoupená budova prodejny

Občané Lišic se konečně mají kde scházet

Výstavba trojgaráže u sýpky svépomocí

Vytopeným občanům zajistila obec ﬁnanční pomoc

Zanešené koryto Úhlavy ...

bylo vyčištěno v roce 2005

Občané Krasavec pečují o svoji kapličku vzorně

Obnova polní cesty hřbitov - Drbná

Ve snopoušovském KD se vystřídalo 5 nájemců

Hned první stavební akce (Lišice) se nám povedla
a povzbudila nás ( fond Solidarity EU)

Lukavické kulturní léto 2006 - mrákovští dudáci

Haydnovy hudební slavnosti - 14 let tradice

Pohádkový les - nová tradice ve Snopoušovech

Obnova masopustu po 20 letech se povedla

Hudební a taneční soubor „Lukaváček“ s vedoucí Mgr. Květoňovou

Slet čarodějnic

Akce ve volebním období 2002 – 2006

 dotace z KÚ (250 000 Kč) na rekonstrukci objektu prodejny v Lišicích (750 000 Kč)
 dotace z odboru život. prostř. KÚ
(250 000 Kč) na intenziﬁkaci a modernizaci provozu čistírny odpadních vod (450 000 Kč)
 dotace prostřednictvím Mikr.
Přešticko na opravu míst. komunikací (104 000 Kč)
 55.000,-Kč - dary občanů
na výstavbu infrastruktury v DL
 probíhá ﬁnální úprava povrchu

dvou hlavních místních komunikací
v DL „Na pajzovně“ a ke hřišti v nejlepší kvalitě – asfaltováním
 stejná úprava povrchu provedena
na odstavné ploše před hřbitovem
 oprava a doplnění veřejného
osvětlení, zejména v DL
 rekonstrukce místního rozhlasu hlášení do všech obcí současně bude
zajišťováno z centra v DL, do obcí se
bude přenášet bezdrátově
 pro nejmenší generaci došlo
k obnově a doplnění mobiliáře hřiště

u mateřské školy, pro větší děti k instalaci dětského hřiště před základní
školou.
 zemní práce k odvedení dešťových vod probíhají ve Snopoušovech, v Lišicích, v DL na Pajzovně
a u hřbitova.
 v Krasavcích byl za pomoci místních občanů a lukavských rybářů
vypuštěn a vyloven rybník. Následně proběhlo jeho odbahnění, úprava
hráze a byla zbudována nová výpusť.
Počítá se i s úpravou bývalé pískovny
pod táborem za Lišicemi.
 dokončena modernizace zařízení
v čistírně odpadních vod za ﬁnanční
podpory krajského úřadu
 u konce je jednání o prodeji bývalých kasáren v Háji (4 000 000 Kč)
 obecní úřad navštívili v srpnu
pracovníci ﬁnančního úřadu na kontrolu použití dotací z roku 2004 a nezjistili žádné pochybení
 zdravotní a bezpečnost. prořez
veřejné zeleně, kácení suchých stromů, náhr. výsadba
 v soutěži v třídění odpadů jsme se
dostali do ﬁnále – nakonec 2. místo
a 10 000 Kč
Tyto akce pro vás schvalovali zastupitelé: Josef Netrval, Irena Hodanová, Václava Klepsová, Milan Kučera,
Miroslav Rotenborn, Karel Šebesta,
František Tolar, Radek Vrba, Libuše
Živná

Poslední akce: dětské hřiště před základní školou

Čtyři roky starostí - teď snad důvod k úsměvu. Místostarosta Pavel
Netrval a starosta Vítězslav Opálko.

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?
Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo
organizování kulturních akcí již
v roce 2002 po listopadových volbách. Centrem konání kulturních
akcí byla převážně Dolní Lukavice, avšak během tohoto volebního
období se podařilo probudit kulturní aktivity občanů také hlavně
ve Snopoušovech a v Lišicích. V Krasavcích za velkého úsilí kulturních
nadšenců došlo k opravě kapličky
na návsi, a také se konal první sraz rodáků v r. 2003. Při akcích pořádaných kulturní komisí
v Dolní Lukavici pomáhali částečně
také hasiči, myslivci, chovatelé, rybáři, sokolové, základní škola a mateřská škola, Dámský klub a řada jednotlivců.
Kulturní komise obce Dolní Lukavice uspořádala v roce 2003 celkem 15 akcí, v roce 2004 celkem 20
akcí, v roce 2005 celkem 24 akcí a do
21. října 2006 27 akcí.

Kromě pravidelně každoročně se konajících akcí jako je dětský maškarní bál, velikonoční
a vánoční posezení pro ženy, setkání důchodců, Den dětí, Den
hudby, vítání občánků, Haydnovy
hudební slavnosti, vítání prvňáčků a loučení se žáky 5. tříd ZŠ, se
konaly další akce. V rámci přednáškového cyklu „Lukavická cestománie“ se uskutečnilo několik přednášek o cizích zemích, zpestřených
videozáznamy,
fotograﬁemi
a
také tombolou. Oblíbené byly zájezdy: za historickými památ-

Zastupitelka Klepsová v oblasti kultury doslova „čarovala“.
kami (v r. 2005 klášter Kladruby, 2006 zámek Nebílovy),
zájezd na výstavu květin do Čimelic
v r. 2004, zájezd na Mrákovskou
hyjtu v r. 2006, pravidelné každoroční autobusové zájezdy na divadelní představení c. k. Divadla Pluta
a Divadla J. K. Tyla v Plzni (celkem
8 zájezdů na profesionální scénu,
1 zájezd na ochotnické divadlo do
Kladrub). Divadlo přijelo několikrát
i k nám do obce. Jednalo se o představení pro děti v rámci dětského
dne v r. 2005 „Otesánek“ v podání herců divadla Kašpar a v r. 2006
divadelní představení „Z deníku
kocoura Modroočka“ v podání herců divadla J. K. Tyla v rámci Lukavických kulturních slavností, dále
přijelo kabaretní divadlo c. k. Pluto
z Plzně s pořadem „Křeslo pro hosta“
v r. 2005, v témže roce v rámci akce
„Lukavické radovánky“ u nás účinkovali lužanští ochotníci s pořadem
„Od vesnice k vesnici“. Hojně navštívenou akcí byl také jarmark řemesel
a lidového umění konaný v rámci Lukavického kulturního léta
v r. 2006, vystoupení mrákovských dudáků a přehlídka koní
lukavických
chovatelů
také
v rámci této akce. Přehlídka koní
by se v obci měla stát tradicí - koně
jsou naší chloubou a jejich majitelé
a chovatelé jsou vstřícní a báječní lidé.
Pěknou návštěvností se mohou poch-

lubit také výstavy pořádané kulturní
komisí obce – „Staročeské Vánoce“
v r. 2004 a 2005 a dvě výstavy modelů p. Jindry konané během r. 2005.
Historie obce byla přiblížena na
přednášce „Z historie obce“ konané
v r. 2006.
Z největších a nejvíce navštěvovaných akcí pořádaných obcí nelze
opomenout každoroční Haydnovy
hudební slavnosti, první setkání lukavických rodáků v srpnu r. 2004,
Mikulášské slavnosti v r. 2004
a 2005, Lukavický masopust v r. 2006,
Lukavické kulturní léto v r. 2006, Putování za pohádkovými bytostmi ve
Snopoušovech v r. 2005 a 2006 a také
pochody „Za krásami Lukavicka“.

Kulturní komisi se podařilo
vzkřísit některé lidové venkovské
tradice jako právě Masopust, jarmarky, předvádění řemesel a lidového
umění, přiblížení oslav velkých náboženských svátků prostřednictvím
posezení pro ženy i Mikulášských
slavností, poznávání Dolnolukavicka
prostřednictvím pochodů .
Zpracovala: Vendula Klepsová

