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období
Ohlédnutí za volebním obdobím 2014–2018
Č A S O P I S P R O D O L N Í L U K AV I C I , K R A S AV C E , L I Š I C E A S N O P O U Š O V Y

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se závěr dalšího, pro mne již čtvrtého volebního období. Je tedy na místě shrnout
vše podstatné, co se během něj v naší obci událo. Nejen pro Zastupitele, ale i pro voliče
je dobré si připomenout úspěšné, i méně úspěšné akce. Mým cílem není hodnotit, co bylo
špatné či dobré, ale rád bych této příležitosti využil ke „složení účtu voličům“ prostým
výčtem realizovaných akcí. Myslím si, že je občas dobré se zastavit a v klidu ohlédnout
zpět. zjistit, co po nás zůstalo.
Listuji časopisem Hlasatel ze srpna
2014, vydaným u příležitosti setkání rodáků z Dolní Lukavice, a také
novějším ze srpna letošního roku,
který dostali účastníci II. setkání
rodáků Snopoušov, a možná trochu
neskromně sám pro sebe konstatuji, že toho pozitivního je mnoho.
Jsem si vědom, že vždy se dá udělat
ještě o něco více, ne každý pracuje
na hranici svých možností. Leckdy
však chybí čas, rozmělňovaný ve
snaze vyhovět všem občanům
při řešení jejich podnětů, tužeb či
stížností, mnohdy zase zkušenosti,
neboť i po dlouhých 16 letech ve
funkci starosty se vyskytnou úkoly,
s jejichž řešením nemám zkušenost
vůbec žádnou.

Stejně jako před 4 roky musím
konstatovat, že ne všem zastupitelům vydržela jejich předsevzetí
a aktivita až do konce volebního
období. Ti, kteří se nezúčastňovali
pravidelně jednání zastupitelstva, neměli dostatek aktuálních
informací, nemohli ani reagovat
na podněty občanů. Kde chyběla
aktivita zastupitelů, nezbylo
nic jiného, než ji operativně
nahradit prací mou a obětavou
činností již zavedeného týmu
pracovníků obecního úřadu.
Občané vědí, že když nezastihnou
na úřadu mě nebo místostarostu,
vyřídí jejich potřeby právě oni
v rámci svých kompetencí, zbytek
vyřídím později sám. Někteří si

však neuvědomují, že tento tým
není ten, kdo o jednotlivých akcích či výši poplatků rozhoduje,
ani nevydává vyhlášky a nařízení
obce (tím je zastupitelstvo obce).
Přesto se v převážné většině
případná nespokojenost snese na
jejich hlavu, neboť jsou právě při
ruce. To jim jistě na elánu nepřidá.

Většina zastupitelů však byla
aktivní, na veřejných zasedáních
jsme byli vždy usnášeníschopní.
Vážím si jejich práce a chtěl bych
jim poděkovat. Nejbližším spolupracovníkem mi pochopitelně
byl místostarosta pan Marek
Maňour a jsem velice rád, že jsem
s ním mohl spolupracovat. Shodli
jsme se názorově i lidsky. I přes
jeho velké časové vytížení si vždy
našel čas na posouzení závažných
problémů a dokázal mě zastoupit
v době nepřítomnosti. Bohužel se
rozhodl tuto pozici již neobhajovat.
Jeho rozhodnutí plně chápu a respektuji. Osobně jsem velmi rád, že
se na mé naléhání uvolil jako jeden
z nejzkušenějších kandidovat alespoň jako řadový zastupitel.
Dalším „tahounem“ byl nepochybně Ing. Pavel Netrval, se
kterým jsem v zastupitelstvu
obce nepřetržitě 16 let od roku
2002. Platí pro něj totéž co pro
Marka Maňoura. Strávili jsme spolu
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desítky hodin (zejména večerních i nočních) při analyzování vzniklých situací, hledání co nejlepších řešení,
při zkoumání aktuální finanční situace obce, odhadu
budoucího vývoje a při přípravě koncepčního rozvoje
obce. Moc mě těší, že všechny námi vymyšlené akce se
podařilo úspěšně realizovat včetně vyúčtování dotací.
Zejména všechny poslední akce před koncem volebního období, a tak jsme zodpovědně připraveni předat
řízení obce dalším vámi zvoleným představitelům.

Do počátku volebního období jsme vstupovali
s tímto finančním stavem:
Období

Finance

konec roku 2014

11 133 597,19

konec roku 2017

11 707 547,69

k 31. 8. 2018

15 123 081,16

Úvěry

žádné
žádné

žádné

Obec v současné době disponuje 4 byty, z nichž
2 byty jsou součástí výpůjčky budov pro ZŠ a MŠ.

Kvalitní tým spolupracovníků má jistě velký podíl
na úspěšné práci. Bez dostatku financí by se však
zajišťoval chod a rozvoj obce jen velmi těžko. Je velmi
příjemné, že mohu i na konci tohoto volebního období
konstatovat, že naše obec nemá žádné dluhy, úvěry
ani jiné závazky. Žádný majetek obce není zastaven
a disponujeme finančními prostředky ve výši
15 miliónů Kč. Zároveň bych rád zdůraznil, že
obec nijak nestrádá, nadále byl udržován majetek
obce a prováděna jeho obnova. V potřebné výši bylo
financováno školství, kultura, sociální potřeby občanů
i další oblasti. Podle schválených kritérií byly vypláceny příspěvky na činnost spolků. Vždy byl dodržován
rovný přístup pro všechny a transparentnost. Snažili
jsme se uvolňovat finanční prostředky rovnoměrně
do všech našich obcí tak, aby obyvatelé žádné z nich
neměli pocit, že jsou opomíjeni. V zájmu zajištění
zlepšení životního prostředí v obci i nadále nabízíme
možnost vyplácení finančních příspěvků občanům
na domácí čistírny odpadních vod a výměnu kotlů (podle jasně a jednoduše stanovených pravidel).
Oblastí a lokalit, kam by šlo směrovat výdaje, má
naše obec jistě stále dost. Přesto naší snahou zůstává
s penězi obce hospodařit rozumně, zbytečně nerozmělňovat výdaje podle momentálních impulzivních
přání jednotlivců nebo úzkých skupin, ale uspořit je
pro větší připravované akce. Po celou dobu našeho
působení jsme se snažili, aby rozvoj obce probíhal
systematicky a koncepčně. Pokud se i nadále chceme ucházet o dotační tituly, musíme mít prostředky
na jejich dofinancování. Žádná dotace není poskytována ve 100% výši. Většinu dotovaných akcí si navíc
musí žadatel předfinancovat a teprve po její realizaci
a prokázání splnění všech předepsaných kritérií jsou
dotační prostředky uvolněny na účet žadatele. Tak
tomu bylo např. i při všech dosud uskutečněných eta2
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pách postupné rekonstrukce mateřské školy. V uplynulých letech se podařilo realizovat i další akce, např.:
výměna drátového rozhlasu za bezdrátový (Plzeňský kraj poskytl dotaci ve výši 200 000 Kč), obnova
herních prvků hřiště před ZŠ, v Dolní Lukavici byla
dokončena další etapa výměny veřejného osvětlení
(vynucená odstraněním vzdušného vedení rozvodů
elektřiny a demontáží sloupů ČEZu).

Obec začala od roku 2015 poskytovat pro své
trvale žijící obyvatele příspěvek na domácí ČOV
ve výši do 30.000 Kč, na výměnu kotlů za nízkoemisní 10.000 Kč, k tomu bezplatné poradenství
a zpracování žádostí najatým kvalifikovaným pracovníkem. Dosud bylo vyplaceno občanům celkem
560.000 Kč.

Intenzivně jsme se věnovali i dalším oblastem životního
prostředí. Podél polní cesty ke Zlínu ve směru od
Krasavec a na zahradě ZŠ byla provedena výsadba
ovocných stromků. Podařilo se je získat zdarma
od Plzeňského kraje v rámci akce „1000 stromků
pro Plzeňský kraj“. Na výsadbu jsem zorganizoval
brigádu, které se zúčastnili kromě dobrovolných
hasičů i zaměstnanci ZŠ a rodiče s dětmi. Zálivky
provedla zdarma Lukrena, a. s. Byla to neformální,
příjemná a navíc užitečná akce, při které se občané
vzájemně seznámili. V minulosti osázených lokalitách
jsme provedli dosadbu uhynulých stromků. Zajistili
jsme výsadbu lesních porostů v bývalém dobývacím
prostoru pískovny u tábora v k.ú. Snopoušovy.

již nepodařilo dohnat. V letošním roce byla tato historicky nejnákladnější a organizačně nejnáročnější
investiční akce dokončena. Musím konstatovat, že
během výstavby projevili občané obce velkou
trpělivost a pochopení. Uznání nám v tomto směru
vyslovil i dopravní a správní odbor MÚ Přeštice, který
na rozdíl od jiných akcí nemusel řešit žádné stížnosti.
Totéž platí o výstavbě kanalizace v Lišicích.

Poděkování jistě právem náleží všem
zastupitelům, spolupracovníkům,
zaměstnancům obce i ostatním občanům,
kteří se podíleli na intenzivním rozvoji obce.
starosta
Vítězslav Opálko
místostarosta
Marek Maňour
Ing. Pavel Netrval
Tomáš Hrubý

Mgr. Eva Horová

Mgr. Jindřiška Kaslová
Josef Netrval

Marcel Fischer

V rámci lokálních protipovodňových opatření byly
opakovaně vyčištěny vodoteče v celém správním
území. Byla vybudována nová splašková kanalizace
v Lišicích a modernizace čistírny odpadních vod
nákladem 25.361.165 Kč. Ve výběrovém řízení se
o tuto zakázku v projekční ceně kolem 40.000.000 Kč
ucházelo 24 firem z celé ČR. Do výběrového řízení na
rekonstrukci komunikací a výstavbu chodníků v DL se
přihlásily již jen 3 firmy. Po vyloučení nejlevnějšího
z nich pro konkrétní nedostatky v nabídce rozhodoval
v dalším řízení Úřad pro hospodářskou soutěž. Tím
se zdržel začátek prací o 6 měsíců. Toto zpoždění se

Následovala obnova povrchů všech komunikací v Lišicích, ke mlýnu v DL, pravidelné lokální opravy v dalších částech obce. Po mnohaletém úsilí jsme dokázali
prosadit u Lesů ČR vyasfaltování lesní komunikace
Snopoušovy – Mrtol. Uskutečnila se oprava střechy
stodoly obce, na kterou poskytl dotaci 250.000 Kč

zaměstnanci

Ing. Tomáš Harviš
Stanislav Vokáč
Michal Böhm

Mirka Štychová

Naděžda Popová

pracovníci zaměstnaní obcí dočasně z projektu
Evropského sociálního fondu cestou Ministerstva
práce a sociálních věcí v období 2014-2018
Karel Diviš

Zdeněk Sigmund

Blanka Vokáčová
Milan Kasl

Mgr. Jindřiška Kaslová
Petr Rout
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V naší obci se koná mnoho kulturních akcí, které
v samostatné kapitole představí zastupitelka a předsedkyně kulturní komise Mgr. Eva Horová. Přesto
bych zde rád zmínil 800. výročí od první písemné
zmínky obce Dolní Lukavice, které jsme, troufám si
říci velkolepě a důstojně oslavili v červnu 2016. Do
třídenního programu se zapojilo mnoho místních, ať
už v řadách organizátorů, technického zabezpečení
nebo v roli účinkujících (pracovníci a žáci ZŠ a MŠ,
spolky i jednotlivci). Program vyvrcholil vystoupením legendární hudební skupiny Čechomor
v zámeckém parku.

»» dětský maškarní karneval
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»» zájezdy do Nového a Velkého divadla do Plzně
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To je jen stručný výčet těch nejvýznamnějších
akcí. Administrativní náročnost zpracování spolufinancovaných projektů je velmi vysoká. Jsem
velice rád, že mohu konstatovat, že při kontrolách
zvláštního oddělení finančního úřadu, ministerstev
a dalších poskytovatelů dotací bylo prokázáno, že
obec při zadávání veřejných zakázek a čerpání
poskytnutých dotací postupovala bezchybně, transparentně a v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Stejné
konstatování stvrdil podpisem i nezávislý audit, kterému se obec podle zákona každoročně musí podrobit.

Každoročně jsme pro vás uspořádali

Vývoj obyvatelstva v období 2006 - 2018

2006

Plzeňský kraj. Smluvně byl pořízen kontejner na bioodpad v DL a Snopoušovy.
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fungující ZŠ, MŠ, obchodní síti, kvalitní dopravní
obslužnosti vzrostl zájem o pozemky a o výstavbu rodinných domů. V Dolní Lukavici vznikly tři
nové lokality s celkem 38 stavebními parcelami.
Individuální výstavba se rozvíjí i v dalších částech obce. Od roku 2006 počet obyvatel vzrostl
z 796 na současných 975. Do obce se stěhují mladí
lidé a průměrný věk obyvatel tak klesá. S tím souvisí
další milá, ale nelehká povinnost starosty, kterou
jsem měl čest opakovaně splnit v naší obci v závěru
volebního období. O uzavření sňatku požádali obecní úřad snoubenci Eliška Glaserová a Radek Tureček
ml., které jsem oddal 7. července 2018. Následovali
tak po dalších párech (Lenka Stuchlová a Robert
Hajšman, Eva Klepsová a Radek Hora), které po několika desítkách let využily možnost uzavřít sňatek
prostřednictvím zdejšího obecního úřadu.

Sociální oblast
Stejně jako v předchozích volebních obdobích jsme
několika občanům pomohli překonat nepříznivou
životní situaci. Ve spolupráci s úřadem práce jsme
vytvořili pracovní místa v rámci veřejně prospěšných
prací. S využitím finančního příspěvku od MPSV jsme
je pak zaměstnali v obci. Celkem jsme tak získali
na mzdové prostředky již téměř 2.000.000 Kč.
Rovněž jsme pomohli cestou Pečovatelské služby města Přeštic zajistit a dofinancovat potřebnou péči seniorům. Samozřejmostí je udržování kontaktu se seniory
(písemně i osobně), kteří jsou umístěni v domovech
důchodců a obdobných zařízeních, ale i s rodáky naší
obce, kteří se odstěhovali do vzdálených koutů světa.

Prioritou zastupitelstva byla po celých 16 let obnova a rozvoj občanské vybavenosti. V hodnoceném
období se zúročila výstavba sítí technické infrastruktury v obci z předešlých let. Díky nynější existenci kanalizace, plynovodu a vodovodu, kvalitně
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Intenzivní trvalá pozornost byla věnována ZŠ a MŠ,
které je obec zřizovatelem. Kromě financování v řádu
min. 1.000.000 Kč ročně zajišťuje obec personální zajištění ředitele. Jak jste jistě postřehli, právě na tomto
postu proběhlo v uplynulých letech několik změn. Po
provedení konkurzního řízení byla jmenována
novou ředitelkou Mgr. Lenka Hajšmanová, Dis.,
kterou jsem při zahájení školního roku představil zaměstnancům, žákům i veřejnosti. Škola je personálně
stabilizována, materiálně plně vybavena. Věříme, že
nová paní ředitelka povede školu úspěšně, dlouhodobě a bude spolupracovat se zastupitelstvem. Má
k tomu všechny předpoklady a moji podporu.

V závěru volebního období jsme zaznamenali ještě
jeden úspěch, na kterém se jistě podílela i většina

obyvatel obce. 6. září jsem z rukou radní Plzeňského
kraje pro oblast životního prostředí Radky Trylčové
a zástupkyně společnosti EKO-KOM, a. s., převzal ocenění za 2. nejlepší místo v třídění odpadů v kategorii
obcí s 300 – 1 000 obyvateli Plzeňského kraje a šek na
20 000 Kč. Zásluhu na tom mají všichni, kdo odpady
třídí. Těm právem náleží poděkování. Do ukazatelů
soutěže je zahrnut i sběr separovaných odpadů, pořádaný ZŠ, sběr železa, pořádaný hasiči. Hodnotícím
kritériem je rovněž hustota sběrné sítě, pořádek kolem kontejnerů a informovanost občanů. Zde sehrála
pozitivní roli dlouholetá snaha zaměstnanců obce,
zejména pana Michala Böhma.

V samotném závěru dovolte, abych jmenovitě poděkoval za činnost ve prospěch obce panu Josefu
Netrvalovi, který byl platným zastupitelem obce,
dlouholetým předsedou komise výstavby nepřetržitě od roku 1990. Je zakládajícím členem Haydnovy
hudební společnosti. Aktivně
se podílel na konání všech
ročníků slavností. V loňském
roce oslavil své 80. životní
výročí. Po překonání určitých
zdravotních komplikací se
rozhodl v dalším období již do
zastupitelstva nekandidovat.
Děkujeme za vše a přejeme
mu v dalších letech především
zdraví, spokojenost a radost
z rodiny. Ze spolupráce s ním
jsem si vštípil do paměti jedno
moudro, které při složitých jednáních používal: „Nemá
vždy pravdu ten, který nejvíc křičí.“

»» masopust

»» ochotnická divadla
»» setkání důchodců
»» vítání občánků
»» Den hudby

»» Haydnovy hudební slavnosti

»» rozsvěcování vánočního stromu

»» adventní zájezd (Regensburg, Norimberk, Pasov, atd.)

Nově jsme uspořádali

»» Dětský den (r. 2015)

»» výstava obrazů v klubovně k výročí úmrtí akademického malíře Václava Černého (r. 2015)
»» Večer v lukavickém kostele (r. 2016)
»» Noc kostelů (r. 2017)

»» Lukavické kulturní odpoledne (r. 2018)

Důležité je také zmínit

»» otevření a kolaudace Chovatelny (r. 2015)

Všem občanům děkuji za důvěru, mnohdy
i vyslovenou podporu a uznání, kterého
jsem si vždy vážil a s povděkem přijal. Byla
pro mě motivací pro další činnost.
Vítězslav Opálko, starosta obce

Ohlédnutí za kulturou
Ve volebním období v letech 2014-2018 jsme v obcích
Dolnolukavicka uspořádali více než 100 kulturních
a sportovních akcí. Pokračovali jsme v těch tradičních
a osvědčených a zároveň se snažili připravit i něco
nového, co by mohlo přilákat i někoho dalšího.

»» odhalení pomníku s bustou V. J. Maška (r. 2016)
Ráda bych touto cestou poděkovala jednotlivcům
i spolkům, kteří se podíleli na organizaci kulturních
akcí na Dolnolukavicku. Velké díky patří paní učitelce
Mgr. Květoňové, která s Lukaváčkem doprovází již
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řadu let na obecních akcích, nájemci KD panu Krsovi za přípravu
sálu na kulturní akce a dál již nechci jmenovat, abych na někoho
nezapomněla. Zároveň děkuji také všem, kteří mi poskytli informace
do časopisu Hlasatel.

Za hlavní kulturní akce považujeme

»» setkání rodáků v Krasavcích (r. 2015)

»» oslavy 800 let Dolní Lukavice (r. 2016)

»» setkání rodáků ve Snopoušovech (r. 2018)

www.dolni-lukavice.cz

Volby s humorem
Haló, haló, je to tady
čas politické hitparády,
po čtyřech letech, znovu zas,
nastal voleb správný čas.
V obálce dvě kandidátky,
pan Vokáč už plní schránky.
I komise má práce dosti,
voliče má na starosti.
Vsí se různé zprávy nesou,
komu růže letos snesou?
Každý hlas má velkou cenu,
chcete stálost nebo změnu?

Čechomor před zámkem při oslavách 800 let v roce 2016

Zahájení oslav 800 let s jednotnou cenou 800 haléřů

Výměna starého drátového rozhlasu za bezdrátové hlásiče

Čištění struh Lišice

Průtah Dolní Lukavicí před stavebními úpravami

Odstranění nevyhovujícího můstku

Odstranění nevyhovujícího můstku

Trubní vedení nahradilo nevyhovující můstek

Stranu nebo devět lidí?
ať nikoho neošidí?
Je to na vás, volba vaše,
ať jen září obce naše!
Je to prosté, křížkem značte,
favority si vybrat račte,
hlas svůj jim dnes dejte,
dobrý pocit mějte.
Přijďte ráno, večer, v noci,
volby jsou ve vaší moci,
ať všichni se tu schází,
když se lístky hází.

Kultura do budoucna
Ráda bych do budoucna opět zachovala tradiční úspěšné akce,
protože jsou obyvateli oblíbené. Aby se kultura však nestala rutinou,
je třeba stávající akce občas doplnit něčím novým, i v tom bych nadále
ráda pokračovala. Pravděpodobně
největší kulturní akcí nastávajícího
volebního období (2018-2022) bude
v roce 2020 II. setkání rodáků z Lišic.
I na něm bych se ráda podílela.

Obec Dolní Lukavice
vydala 3 nové knihy,
autorka Eva Klepsová

»» Krasavce 1239-2015 (r. 2015)

Úsměvy ať nešetří,
veselé je povětří,
dobrá mysl, ať se vine,
humor nikdy nezahyne.
Kdo může, ať volit běží,
o holi to přec jde ztěží!
Ať se dlouhá fronta vlní,
lístky urny rychle plní.
Správný tým ať nás vede,
s dotacemi leccos svede,
ať se nám tu hezky žije,
naše srdce dlouho bije.
Mgr. Eva Horová

»» Panství Dolní Lukavice a rod Schönbornů (r. 2016)

»» Snopoušovy v čase (r. 2018)
6
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Kontejner na bioodpad

www.dolni-lukavice.cz

Stavební úpravy a kolaudace „Chovatelny“
Obnova povrchu komunikací po výstavbě kanalizace v Lišicích

Každoroční setkání důchodců KD Snopoušovy

Dětský maškarní karneval
Oslavy 130 let od založení SDH Dolní Lukavice 10. 6. 2017

Nové oplocení MŠ

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků
8
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Vítání adventu 2017

Návštěva hejtmana a náměstka Plzeňského kraje

Za vaši trpělivost vám přivážím kytici růží
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Představení kandidátů pro volby
do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018

Za Sdružení nezávislých kandidátů Dolnolukavicka kandidují:
1.
Michal
BÖHM

2.
Vítězslav
OPÁLKO

starosta obce
60 let

ekonom
38 let

Vztah k regionu získal při
fotografických
výpravách za
krásami Lukavicka. Fotografie ho
přivedla k práci pro Město Plzeň,
kde 10 let pracoval na Radničních
Listech. S obcí Dolní Lukavice začal
spolupracovat od roku 2006, kdy
se tvořily nové webové stránky.
Spolupráce se starostou se rozšířila
na pozici ekonom a rozpočtář
v pracovním poměru. Předchozí
zkušenosti uplatňuje při tvorbě
většiny tiskových materiálů a jako
šéfredaktor časopisu Hlasatel. Pro
obec by nadále upevňoval finanční
stabilitu, finanční zdraví, které je
podmínkou pro realizaci investičních i provozních akcí. Ve volném
čase se věnuje rodině, cyklistice,
práci se zemědělskou technikou
a se dřevem. Bydlí v Lišicích.

4.
Ing. Pavel
NETRVAL
ekonom podnikatel
45 let

V zastupitelstvu
pracuje od
roku 2002, v prvním období
jako místostarosta, v dalších
jako předseda finančního
výboru. Zastupuje obec v místní
akční skupině Aktivios. Chtěl
by se i nadále věnovat kontrole
finančního toku obce, přípravě
rozpočtu, rozvoji regionu
a územnímu plánování. Bydlí od
narození v Dolní Lukavici.
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Od narození
žije v Dolní
Lukavici, kde
je členem SDH.
Původním povoláním automobilní
technik - důstojník Policie ČR, která
je dosud jeho zaměstnavatelem. Od
roku 2002 je čtyři volební období
uvolněným starostou obce. Získané
zkušenosti by rád postupně předal
mladším spolupracovníkům. Pokud
mu zbyde čas, věnuje se početné
skupině vnoučat, rád sportuje,
nyní již jen rekreačně – cyklistika,
běžecké lyžování, turistika.

5.
Robert
HAJŠMAN
obchodní
manažer
39 let

Pracuje jako
obchodní
manažer v oblasti průmyslu.
Před dvěma lety znovu obnovil
v Dolní Lukavici fotbal pro mládež,
aktuálně se jí věnuje jako trenér.
Rád by pokračoval ve své činnosti
u dětí, sportu a volnočasových
aktivit v obci. V Dolní Lukavici
bydlí od roku 2013, kdy se podílel
se starostou obce na plánování
a výstavbě obytné zóny sever.
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3.
Marek
MAŇOUR
vedoucí
technik
elektro
47 let

Zaměstnán ve
firmě AB elektro s.r.o. na vedoucí
pozici. Ve volném čase se rád věnuje,
jak to na vesnici bývá, údržbě obydlí
a společným rodinným aktivitám. Je
16 let členem zastupitelstva obce,
z toho poslední 4 roky ve funkci
místostarosty. V zastupitelstvu
by rád pokračoval ve stávajících
činnostech ve prospěch obce.
Zvláště blízko má k energetickým
a technickým činnostem. Bydlí od
narození ve Snopoušovech.

6.
Mgr. Eva
HOROVÁ
lektorka
anglického
jazyka
35 let

Dosavadní
předsedkyně kulturní komise
a členka redakční rady Hlasatel.
V zastupitelstvu pracuje 8 let.
Nadále by chtěla pracovat v oblasti
kultury, přispívat do časopisu
Hlasatel a věnovat se historii
Dolnolukavicka. Rovněž přispívá
do sborníku Pod Zelenou Horou,
čtvrtletníku Vítaný host, za který
v roce 2011 od syndikátu novinářů
v Praze získala 2. místo Prix Non
Pereant v kategorii publicistika.
V časopise Vítaný host představila
všechny naše obce a zviditelnila je
tak dalším turistům. Její příspěvky
dále také najdete v Plzeňském
deníku, Přeštických novinách.
Na webových stránkách obce má
svoji sekci Historické postřehy Evy
Horové. Bydlí v Dolní Lukavici.

7.
Ing. Michal
ŠVEC

8.
Ing. Anna
Kadlec
Valentová

projektový
manažer
34 let

Pracuje jako
projektový
manažer ve strojírenství. V obci
spolu s rodinou bydlí od roku
2015. Je členem místního sboru
dobrovolných hasičů. Dolní Lukavici
si pro život vybral z důvodu
blízkosti Plzně a Klatov a také kvůli
dostupnosti školy a školky. Během
tří let měl možnost se podrobněji
seznámit s životem v obci a chtěl by
se aktivně podílet na jejím dalším
chodu a rozvoji. Je pro něj důležité,
kde žije, a hlavně v jakém prostředí
budou vyrůstat jeho děti.

www.dolni-lukavice.cz
9.
Mgr.
Jindřiška
KASLOVÁ

ředitelka
Úřadu práce
ČR Plzeň-jih
58 let

učitelka ZŠ
46 let

V zastupitelstvu by chtěla pracovat
v sociální oblasti, nabídnout pomoc,
podporu, poradenství lidem, kteří
ji potřebují a ocitli se v nepříznivé
sociální situaci např. z důvodu věku
či zhoršení zdravotního stavu.
Z pracovního života je jí dobře
známo prostředí okresu Plzeň-jih,
proto by ráda byla také nápomocna
při jednání a spolupráci s obcemi,
zaměstnavateli a dalšími subjekty.
V Dolní Lukavice žije sedmý rok.

Je 8 let členkou
zastupitelstva
obce, z toho 4 roky ve funkci
místostarostky. Měla na starost mj.
zápisy z jednání, školství, smlouvy
a sociální oblast. V posledních
4 letech jako členka finančního
výboru sledovala finanční
transakce obce a této oblasti by se
chtěla věnovat i nadále. Bydlí ve
Snopoušovech, má ráda přírodu,
bylinky a jejich vliv na přírodní
léčbu. Sama je pěstuje a vyrábí
z nich přípravky, které užívá
a poskytuje je svým přátelům.

Chtěli bychom navázat na dosavadní úspěšnou
Nikdo z nás neusiluje o získání funkcí. Budeme-li však
práci zastupitelstva obce a plnit dosud přijatá
zvoleni, jsme schopni se o jejich obsazení dohodnout
usnesení. Máme v úmyslu postupovat v souladu
a zajistit i v dalším období plynulý chod obce.
se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 2, který
obci ukládá pečovat o všestranný rozvoj svého
s veřejným zájmem, s přijatými usneseními - nedělat
území a o potřeby svých občanů. Dbát na to, aby
při plnění svých úkolů obec chránila veřejný zájem. nesystémová rozhodnutí.
Současně jsme si vědomi, že dle tohoto zákona Domníváme se, že po masivní výstavbě infrastruktury,
obec, resp. její zastupitelé, nesou odpovědnost ze konání množství kulturních a dalších akcí by měly být
svých rozhodnutí a z právních vztahů, ve kterých nadcházející 4 roky obdobím jakéhosi „nadechnutí se”,
obec vystupuje.
které bude využito ke zpracování analýzy potřeb
Hlavním cílem kandidátů je zlepšení občanské a možností obce. Z toho pak vyplynou úkoly, které lze
vybavenosti, která slouží všem skupinám obyvatel. po pečlivé přípravě, zejména projektové a finanční, ale
Nepodlehnout přáním a tlaku jednotlivců či skupin, i personální, realizovat.
které sledují jen úzké zájmy, pokud nejsou v souladu

Naše konkrétní cíle

územní plán
»» zahájit práce na zpracování nového územního plánu
po předchozím výběru architekta. Posoudit oprávněnost a reálnost dosud došlých požadavků občanů na změny. Platnost současného územního plánu
končí v roce 2020.

rekonstrukce budovy OÚ

»» projektově a legislativně je připravena předchozím
zastupitelstvem včetně náhradních prostor. Provést
přestěhování, výběr dodavatele, zajistit financování.

komunikace a chodníky

»» vytipovat další úseky pro rekonstrukci a výstavbu,
stanovit pořadí realizace. Usuzujeme, že prioritou

by měly být nejvíce zatížené úseky v Dolní Lukavici
ve směru na Krasavce a Dnešice, chodník ke hřbitovu, chodník v Krasavcích od kapličky směrem na
Vodokrty. U místních komunikací pak z křižovatky
u Snopoušov k Vysoké, z Lišic směrem k Horní Lukavici. Zajistit pro tyto akce zpracování projektové dokumentace, povolení, financování a výkup pozemků.

		

školství

»» ustanovit nového kompetentního zástupce do školské rady, který bude znát školský zákon č. 561/2004
Sb. a předpisy související. Pravidelně dostávat
informace od ředitelky školy včetně přehledu čerpání rozpočtu. Zajistit projekt na odstranění vlhkosti
v budově ZŠ.
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životní prostředí

»» pokračovat v programech na podporu výstavby domácích ČOV a výměn kotlů. Vytipovat vhodná místa
k vysazování stromů podél polních cest.

vodohospodářská infrastruktura

»» kontrolovat důsledně jejího provozovatele (ČEVAK);
při jednání o výši vodného a stočného vyvinout
maximální snahu nezvyšovat cenu nad limit, který
vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích a předpisů souvisejících

veřejné osvětlení

»» provést kompletní výměnu osvětlení v Krasavcích
v souběhu s odstraněním vzdušného vedení sítě ČEZ

zajištění pro krizové situace

»» vyčlenit pro odstraňování škod na majetku obce
a na pomoc občanům v případě živelných událostí
i nadále ve výdajové části rozpočtu obce trvale minimálně 1.000.000 Kč

záruky

»» zajistit u pořízených investic v průběhu záruční lhůty
odbornou prohlídku celého díla. V případě zjištění
závad prosadit jejich odstranění u dodavatele.

Neklademe si za cíl vytvořit podrobný volební
program, ani vás oslnit sliby. Pouze představujeme
kandidáty do zastupitelstva obce s jejich koncepcí
řízení obce a návrhem směrů dalšího vývoje dříve,
než vám budou doručeny volební lístky.

obecní lesy

»» hospodařit v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb.
Zpracovat odbornou analýzu aktuálního stavu a zásob. Kontrolovat dodržování opatření pro účinný boj
s kůrovcem a rychlé zalesňování po těžbě. Dbát na
plnění desetiletého lesního hospodářského plánu.

spolky, sport

»» podporovat spolkovou a sportovní činnost podle
schválených pravidel. Kromě již zavedených cyklistických závodů a hasičských soutěží pořádat v součinnosti se spolky další sportovní aktivity pro děti a
mládež, s cílem vytvořit v tomto směru v obci další
tradici, která by přispívala ke zdravému a přirozenému životnímu stylu.

I když na kandidátce nejsou zastoupeny Krasavce,
budeme dbát na to, aby se činnost zastupitelstva
promítla rovnoměrně do všech částí obce.

Všichni kandidáti se shodli na tom, že jejich činnost
se bude odvíjet od skutečné potřeby obce a nebude
spočívat jen v plnění úkolů, které jim budou
oficiálně svěřeny. Komise bychom chtěli doplnit
o členy z řad občanů, kteří o práci v jednotlivých
odvětvích budou mít zájem a budou pro ni mít
předpoklady.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
V Dolní Lukavici se volí 9 členů zastupitelstva. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze tří způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany. V našem případě
nejvýše 9 kandidátů.

3. Kombinovat oba způsoby, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to z libovolných ostatních volebních stran.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.
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Pokud volič označí křížkem volební stranu,
neoznačuje již v této volební straně konkrétní
kandidáty. K označení kandidátů u této volební
strany se v takovém případě nepřihlíží.

Upravený hlasovací lístek vloží volič do šedé
obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není
označena ani volební strana a ani žádný kandidát,
dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední
obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva.
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