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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

Vážení spoluobčané,
po 4 letech opět držíte v rukou zvláštní vydání
Dolnolukavického Hlasatele, ve kterém chceme na
závěr volebního období shrnout činnost Vámi
zvoleného zastupitelstva v našich obcích v období let
2006 - 2010. Neklademe si za cíl polemizovat zde nad
tím, co bylo špatné či dobré, jde složení účtu voličům
souhrnem realizovaných akcí. Navázali jsme na dobrý
základ, vytvořen předchozím zastupitelstvem. Naše
činnost byla však limitována finančně, neboť prioritou
bylo splácení nemalých investičních úvěrů z minulého
období, úroků z nich a půjčky na fond rozvoje bydlení.
Tak jako celá naše společnost se musela přizpůsobit
určitému vývoji ve státě, musela se přizpůsobit i naše
obec. Činili jsme některá rozhodnutí v časové tísni,
mnohdy musel rozhodnout starosta sám, ale vždy
jsme se snažili rozhodnout ve prospěch obce jako
celku a s ohledem na dlouhodobou perspektivu.
Neustále jsme měli na zřeteli povinnost splácení
finančních závazků obce. Náhlý propad daňových
příjmů obce o téměř milion korun v roce 2009 oproti
roku předcházejícímu nás donutil k opatrnosti
a k přibrzdění výdajů. Rozhodli jsme proto výdaje
nerozmělňovat do drobných akcí, dokončit rozdělané
a věnovat se spíše projektové přípravě akcí na další
období a vytvoření finanční rezervy pro jejich
realizaci.
Někteří z nás měli již na rozdíl od předchozího
volebního období představu o náročnosti svěřených
funkcí a zodpovědnosti z nich vyplývající, jiní byli
v zastupitelstvu poprvé a zkušenosti sbírali. Většině
zastupitelů aktivita vydržela až do konce, bohužel ne
všem. Proto jsme rozhodli na další období zredukovat
počet zastupitelů na 9 a požádat o opětovnou činnost
některé již osvědčené v minulém období.
Nepředstupovali jsme před Vás s žádným volebním
programem, ale hned po volebním zasedání jsme
schválili hlavní směry činnosti zastupitelstva, které
jsme se v následujících letech snažili naplňovat. Jejich
výčet byl uveden v minulém Hlasateli. Samozřejmě
bylo provedeno mnoho akcí navíc, tak jak se nám
podařilo získávat peníze z vypsaných dotačních titulů.
Snažili jsme se dbát na všestranný rozvoj obce a brali
jsme při rozhodování zřetel na to, abychom
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nediskriminovali žádnou její část. Realizovali jsme
i řadu nadstandardních aktivit v oblasti kulturně společenské. Při jejich uskutečňování nám byla
nápomocna řada občanů, mimo jiné poskytnutím
dobových fotografií. Pan Michal Böhm provedl jejich
digitalizaci a nyní je pečlivě archivujeme. V této
souvislosti bychom chtěli zdůraznit dobrou
spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu. Jejich
mimopracovní činnost ve prospěch obce mnohdy
musela nahradit chybějící aktivitu některých
zastupitelů. V této souvislosti musíme zmínit prudký
nárůst administrativy, kterým je veřejná správa
v posledních letech nesmyslně zahlcována.
Konstatujeme, že rozhodnutí starosty přijmout nové
pracovníky na OÚ v roce 2006 Michala Böhma
a v roce 2007 Mirku Štychovou bylo dobrou volbou.
Spolu s ním vytvořili dobrý tým, který poskytuje
servis nejen zastupitelům, ale především občanům
i společenským organizacím. Důkazem toho jsou
zápisy z kontrol finančního úřadu a od poskytovatelů dotací. V hodnoceném období navštívili
obecní úřad 11x. Nikdy nebyly shledány závady,
porušení rozpočtové kázně ani zákona o účetnictví.
Rovněž všechna závěrečná vyúčtování dotačních
akcí byla podána včas a získané dotace byly
vyplaceny v plné výši. Již jsme si zvykli, že je to
samozřejmost, ale ze zkušeností z okolních obcí
nebo z naší vlastní (výstavba ČOV a I. etapa
kanalizace) víme, že to tak vždy není. Každoroční
hospodaření obce kontroluje nezávislý auditor,
jehož zpráva je zveřejňována a projednávána
na červnovém zasedání zastupitelstva. Činnost OÚ
byla rozšířena o službu CZECHPOINT – možnost
získání výpisů z katastru nemovitostí, z karty řidiče
atd. přímo v obci.
Pomohli jsme zlepšit občanskou vybavenost
zaměstnanost v obci. S využitím dotací státu a EU
obec každoročně zaměstnala při veřejně
prospěšných pracích některé své občany. Spolu
s kmenovým zaměstnancem obce Stanislavem
Vokáčem pracovali na údržbě a obnově obecního
majetku a starali se o vzhled obce a údržbu
veřejných prostranství.

Regionální rozvoj
Naše obec se v posledních letech zařadila mezi
nejaktivnější v přeštickém regionu. Jako jedna z mála
na okrese má trvalý nárůst obyvatel, nyní 856.
Úzce jsme spolupracovali s místní akční skupinou
Aktivios, kterou jsme pomáhali v roce 2005 založit. Je
příjemné konstatovat, že toto občanské sdružení
dnes pomáhá v rozvoji regionu dalším obcím. Aktivios
dostal a využil šanci získat pro svoje území finanční
prostředky. Obhájením projektu získal příslib
v řádech desítek milionů korun, které by měly být
využity v našem regionu k dotačnímu financování jed-

Pomoc spolkům a sdružením
S řadou spolků jsme byli v kontaktu a poskytli jim
všestrannou pomoc v rámci svých možností (sekání
pozemků, kopírování, grafické služby, zapůjčení
techniky a materiálu obce). Vnesli jsme systém do
jejich podpory a stanovili jednoduchá pravidla pro
poskytování finančních prostředků. Zastupitelstvo
požaduje od spolků předložit:
- výši požadavku + účel
- přehled o hospodaření za předchozí rok s podpisem statutárního zástupce organizace
- zprávu revizní komise za předchozí rok s podpisem
předsedy revizní komise
- stručnou zprávu o činnosti za předchozí rok
- seznam členů výboru organizace
Domníváme se, že v tomto případě nejde o zbytečnou byrokracii, ale o kontrolu využití veřejných
prostředků, která je vyžadována zákonem. Ukázalo
se, že některé organizace se s tímto systémem
nedokázali vypořádat. I přesto, že zastupitelstvo
schválilo jejich žádost o finanční příspěvek,
nedostavili se k podpisu smlouvy s požadovanými
náležitostmi.
Ne všechno se nám povedlo tak, jak bychom si
představovali. Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci průtahu obcí a výstavbu chodníků
připomínkovala Správa a údržba silnic tak dlouho, že
ještě dnes není vydané územní rozhodnutí.

notlivých projektů v letech 2008 –2013, podaných
subjekty z daného území MAS Aktivios. Projekty
však musí splnit výběrová kritéria jak obsahem,
tak i formálními náležitostmi. Občanské sdružení
Aktivios přinese a přidělí na území svojí působnosti
značnou částku, která by měla být smysluplně
využita k rozvoji daného území. Ve dvou úspěšných
projektech, které jsme podali, získala obec
1.376.000,-. Naši obec v OS Aktivios zastupuje Ing.
Pavel Netrval.
Možnost žádat zde o dotace mají i podnikatelé
a spolky.
Rovněž při projektování obytné zóny DL sever
docházelo k průtahům. Nepodařilo se nám prosadit
položení asfaltového koberce intravilánem Lišic. Ani
symboly obce jsme nedotáhli do fáze schválení
Poslaneckou sněmovnou, první návrh byl zamítnut.
Ve stádiu rozpracování zůstala změna katastrálních
hranic mezi DL a Lišicemi. Dosud jsme nepřikročili
k likvidaci opuštěných hrobových zařízení
Co se nám nejvíce povedlo? Z uskutečněných akcí
z hlediska finančního i časového byla jednoznačně
nejnáročnější oprava budovy základní školy. Nejvíc
kladných reakcí od občanů i z míst mimo náš region
vyvolala oprava památek a úprava jejich okolí.
Co se dělalo pravidelně? Údržba vodotečí, čištění
propustků; odtah autovraků.
Toto volební období mělo jednu zvláštnost, která se
asi nebude hned tak opakovat: v každém roce
dostala některá budova obce novou střechu, celkem
6, další byly opraveny.
Pravidelnost bohužel vyžaduje likvidování černých
skládek v celém katastru obce. A to i přesto, že 2x
ročně pro občany zdarma byly uskutečňovány
sběrové dny nebezpečného odpadu a humanitární
sbírky šatstva a dalších věcí. Osvědčil se i jarní úklid
– kontejnery do obcí zdarma.

Dozvučení místního rozhlasu

Reklamace povrchu po pokládce sítí

Čísla na závěr
Do počátku volebního období jsme vstupovali s úvěry 12,9 mil Kč a půjčkou 700.000,-. V průběhu 4 let obec
splatila 11,5 mil Kč na úvěry, 837.083,- úroků z nich a půjčku 700.000,-, kterou obci poskytlo Min. místního
rozvoje v roce 1999. Novému zastupitelstvu tak zbývá doplatit poslední úvěr 1,4 mil. Kč.
Občanům byly z fondu rozvoje bydlení poskytovány půjčky, celkem 450.000,-. Spolky jsme podpořili částkou
195.500,-, opravu střechy kostela 287.500,-. Vlastní činností (mimo prodej a pronájem nemovitostí) jsme
získali pro obec finanční prostředky v celkové výši 7.183.750,- (dotace, ocenění, reklamy, dary).
Se stavem financí jsme Vás pravidelně seznamovali na veřejných zasedáních.
Děkujeme Vám za důvěru a podporu při správě obce.
Zastupitelstvo pracovalo ve složení: Vítězslav Opálko, Bc. Jindřiška Kaslová, Irena Hodanová, Jaroslav Hrubý,
Michal Komorous, Zdeněk Luňák, Marek Maňour, Josef Netrval, Ing. Pavel Netrval, Miroslav Rotenborn, Emil
Sika.
Akce uskutečněné ve volebním období 2006 – 2010

2006



vydán barevný nástěnný kalendář obce se snímky Michala Böhma a „Procházkou“ Jaroslava Kasla
podán návrh hejtmanovi Plzeňského kraje na udělení ceny za občanskou statečnost
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od XV. ročníku je časopis Dolnolukavický Hlasatel doručován do každé domácnosti zdarma
zajištění semináře, poradenství a infolinky při změně zákona o sociálních službách
odstranění škod po vichřici z 18. a 19.1.
rekonstrukce sálu KD ve Snopušovech, dotace 300.000,zakoupení vývěsních skříněk do všech obcí a na hřbitov
zpracování studie minimalizace energetických nákladů v MŠ
zajištění výstavby vodovodních a kanalizačních přípojek pro občany DL
vydání brožury ke 120. výročí založení SDH v DL, podílení se na zajištění oslav
instalace kamery k monitorování dětského hřiště u ZŠ
uzavření nájemní smlouvy na pozemky v táboře u Lišic, doplacení užívání pozemků zpětně
zpracování závěrečného vyhodnocení akce II. etapa výstavby kanalizace
nová střešní krytina na menší budově ZŠ, dotace 500.000,položení dlažby a odvodnění ve vstupu na hřbitov
výsadba stromořadí u polní cesty nad hřbitovem, dotace 20.000,zdravotní a bezpečností řez stromů na veřejných prostranstvích, dotace 50.000,obnova parku před ZŠ
zahájení úpravy prostranství u východní části kostela
úprava prostranství proti pivovaru směrem k řece
uplatněna reklamace na povrchy komunikací
po pokládce plynovodu
uzavření nájemní smlouvy na provozování
hostince a prodejny v Lišicích
dozvučení
místního
rozhlasu,
zajištění
bezdrátového přenosu do všech místních částí
rozšíření stanovišť na tříděný odpad
zajištění koupě nové sekačky pro TJ Sokol DL,
poskytnutí příspěvku 50.000,-

Nová dlažba na dvorku OÚ

2008























provedeno místní „referendum“ na prodej
pozemků pod Hradčany, vypsána veřejná
soutěž na jejich prodej; od vítěze přijata
nevratná záloha 200.000,- na účet obce
zpracován projekt na celkovou rekonstrukci
MŠ, vydáno stavební povolení
podány 2 žádosti o dotace z EU - ROP
(neúspěšně)
udělena smluvní pokuta 80.000,- organizaci,
která pro obec zpracovala žádosti o dotace
zmapovány drobné sakrální památky

oprava márnice a hrobů v péči obce, nová pumpa na hřbitově
oprava pomníku padlým před ZŠ (nový lev), TGM v Lišicích a podstavec pod křížem na hřbitově
postavení povaleného válcového sloupu „U pána Krista“ na křižovatce ke Dnešicům
zakoupení nové autobusové čekárny do DL, upraveno okolní prostranství ve spolupráci s majiteli
penzionu
bývalý pískový lom u Snopoušov zavezen ornicí a osázen dřevinami
zpracováno závěrečné vyhodnocení akce „Plynofikace“
zateplení stropů v budově OÚ
generální oprava budovy ZŠ včetně bytu školníka
a střechy na velké budově, dotace 4.000.000,KD Krasavce – vyklizení bývalé prodejny, celková
oprava vnitř. omítek, výměna části oken, zřízení
plynového topení, uzavřena nájemní smlouva
uzavřena nájemní smlouva k provozování
prodejny krmiv v bývalé kolně OÚ v DL s paní
Hronovou, úprava prostor na její náklady
uzavřena nájemní smlouva k provozování
prodejny v DL č.p. 142 s firmou Chezop, s.r.o.,
úprava prostor na jejich náklady
opravena lávka přes řeku u Lišic (z pojistky
vyplaceno obci 102.000,-)
instalována repasovaná autobusová čekárna u
Snopoušov
poskytnuta finanční podpora SDH Snopoušovy na
výstavbu altánu na pozemku obce
zásah SDH DL a Lišice při dvoudenním požáru
stohu v DL





iniciovali jsme rekonstrukci komunikace z DL do Předenic
uspořádání pietního aktu k 90. výročí vzniku ČSR
schváleno vydání knihy o historii obce

Autobusová čekárna Snopoušovy

Cyklostezka kolem lišického mlýna

2009






























nová střecha na budově OÚ – dotace 150.000,oprava a nátěr fasády budovy OÚ
brána hřbitova – obnova fasády a nápisu
záchrana a obnova 9 prvků drobné lidové architektury včetně parkových úprav a nasvětlení,
dokončeno roku 2010
zpracování souboru dokumentů a fotografií o současnosti obce, uloženy v nové věžičce kostela
a v základu opravených památek U sv. Vojtěcha, sv. Pavla u Horní Lukavice a pod základem sochy
sv. Jana Nepomuckého v Krasavcích
KD Snopoušovy – výměna krytiny střechy a klempířských prvků nad hospodou
KD Krasavce – nové linoleum a židle v zasedačce a knihovně
úprava bývalé hasičské zbrojnice v Krasavcích k pronájmu
zřízení archivu OÚ
oprava interiéru knihovny v DL, pořízení nových regálů a podlahové krytiny
opravy a doplnění veřejného osvětlení
tlakové čištění kanalizace s odsáváním sedimentů
zakoupení nové hasičské stříkačky a elektrocentrály pro SDH DL
získání nové profesionální výstroje pro SDH všech obcí od Ministerstva vnitra zdarma
zakoupení staršího užitkového automobilu pro údržbu obce
zakoupení technického zařízení na úklid sněhu z chodníků
zakoupení výpočetní techniky pro rozšíření služeb na OÚ – Czechpoint, dotace 80.000,zakoupení a instalace laviček na veřejná prostranství
vysazení dalších 250 stromů podél polních cest a u obnovených památek
účast v soutěži „Vesnice roku 2009“, udělena „Cena rady Plzeňského kraje“ a 30.000,účast v soutěži „Česká pošta lidem“ s projektem obnovy památek, získáno 95.200,vydání a slavnostní křest knihy Mgr. Evy Klepsové „Historie Dolní Lukavice do roku 1945“
poskytnutí finančního daru 50.000,- městu Javorník na obnovu území po povodni
zajištění opravy komunikace v DL, poničené při objížďce
oprava části komunikace mezi Krasavcemi a Snopoušovy – nový asfaltový povrch, opravy MK v DL
zpracování projektu MŠ - nezbytný předpoklad rozvoje regionu Dolnolukavicka pro získání dotace
z MAS Aktivios
zpracování projektu k územnímu řízení na rekonstrukci ČOV
zpracování studie na odkanalizování Lišic a zařazení do Programu rozvoje vodovod. a kanal.
Plzeňského kraje
zahájení jednání s majiteli pozemků na realizaci obytné zóny DL – sever za jejich finanční účasti



získání lesních pozemků v bývalých kasárnách Háj do majetku obce a jejich následný prodej
za částku 785.000,-

Oprava místních komunikací

Oprava střechy KD Krasavce

2010













opravy místních komunikací v Lišicích
dokončení opravy památek, zpracováno závěrečné vyhodnocení akce, příjem dotace 846.000,účast v soutěži „Vesnice roku 2010“, získána oranžová stuha v krajském kole + 20.000,- , na rok 2011
dotace z Min. míst. rozvoje 600.000,- a z Plzeňského kraje 300.000,- a postup do celostátního kola
připravena a vydána kniha Ing. Jaroslava Kasla „Dolnolukavické a jiné povídky“
provedena generální oprava střechy na KD v Krasavcích, dotace 130.000,provedena výměna střešní krytiny na garáži obce, oprava fasády, montáž mříží a položení dlažby
k vjezdu
získány dotace na ekologické projekty:
1. na odkanalizování Lišic k územnímu řízení 50.000,2. na rekonstrukci ČOV ke st. povolení 50.000,byla zahájena celková oprava MŠ rekonstrukcí sociálních zařízení, úpravou topení a nákupem
nábytku v celkové hodnotě 950.000,-, získána dotace 530.000,zpracován projekt k územnímu řízení na obytnou zónu DL - sever
zpracován projekt na rekonstrukci komunikací III. tř. v DL a výstavbu chodníků
bylo vysazeno 1700 sazenic dubu v k.ú. Lišice, mimo les
uzavřena smlouva na restaurování světeckého sloupu s reliéfem sv. Petra v DL, dotace 82.000,z Ministerstva kultury

Kultura na Dolnolukavicku
V tomto volebním období se na Dolnolukavicku konalo více jak 100 kulturních, sportovních
a společenských akcí. Zhruba polovinu zorganizovala kulturní komise obce, o druhou polovinu se postarali
zájmové spolky a jednotlivci: myslivecké sdružení Lukavan, SDH Dolní Lukavice, SDH Snopoušovy, SDH
Lišice, pan Pouba, dětský hudební soubor Lukaváček, TJ Sokol Dolní Lukavice, Česká společnost J. Haydna,
Krčíni Dolní Lukavice.
 leden bývá ve znamení plesů -myslivecký, rybářs–
ký a dětský maškarní karneval.
 díky paní Václavě Klepsové, která v minulém volebním období obnovila tradici Masopustu, mohl
letos masopustní průvod projít obcemi již po páté.
 milovníkům dramatického umění patřily jarní a
podzimní zájezdy do divadla J. K. Tyla v Plzni;
2007 - Zpívání v dešti a Celebrity s.r.o., 2008 – Li-

monádový Joe a Uličnice, 2009 - Řeči a Ve
státním zájmu, 2010 - Hledá se muž. Zn.:
Bohatý a Miluji Tě, ale… (uskuteční se
v listopadu).
 za historií jsme se také vydali na jaře a na
podzim; 2008 do Zbiroha, Hořovic, Horšovského
Týna, Domažlic; 2009 do Bečova, Kynžvartu,
Chyše a Plas; 2010 do Karlovych Varů, Lokte, na
Klenovou a Velhartic.

 senioři měli svá setkání pravidelně v dubnu. Svými
vystoupeními je zpestřili: dětský soubor
Lukaváček, Dobřanské bábinky a manželé
Kubištovi. K poslechu a k tanci zahráli Asfalt a
Hájenka z Hájů.
 předvelikonoční setkání byla spojena s ukázkami
výroby ozdob z korálků, pomlázek, březových
košťat, peroutek, zdobení kraslic, perníčků a
pečiva z vizovického těsta. Na těchto akcích se
také prezentovala svými výrobky dolnolukavická
škola, Dámský klub a společenství „Maminky
Dolnolukavicka“.
 v dubnu 2007 se naposledy sletěli do Snopoušov
čarodějnice a čarodějové (pořadatel SDH Snop.)
 krásy našeho kraje jsme objevovali při pochodech
„Za krásami Lukavicka“, konané v květnu a září naposledy v roce 2008.
 soutěžní odpoledne pro děti pořádali SDH Lišice,
SDH Snopoušovy, pan Pouba, Krčíni DL, TJ Sokol a
SDH Dolní Lukavice.
 pravidelná setkání majitelů motocyklů všeho
druhu pořádá vždy v červnu SDH Snopoušovy.
 již tradiční fotbalové zápasy se konají o pouti
v Dolní Lukavici (TJ Sokol) a ve Snopoušovech, kde
také již pravidelně SDH Snopoušovy (a v roce 2010
nájemce KD) pořádá pouťový turnaj ve fotbalu.
 pro milovníky květin a zahradních doplňků byl
připraven zájezd do Čimelic (v r. 2007 a 2009).
 s prázdninami se děti ve Snopoušovech loučí
„Putováním za pohádkovými bytostmi“, letos se
uskutečnil již 7. ročník (pořadatel SDH Snop.)
 o děti se obec zajímá hned po jejich narození,
a to slavnostním vítáním do života obce. Během
tohoto volebního období jsme přivítali celkem 51
dětí.

 první sobotu v září pořádá SDH Dolní Lukavice
a Obec Dolní Lukavice soutěž v hasičském
sportu „O putovní pohár starosty obce“.
 odkaz hudebního skladatele Josepha Haydna,
který krátce působil na zdejším zámku, je
uctíván na Haydnových hudebních slavnostech,
které jsou tradičně zahajovány koncertem
plzeňských konzervatoristů v kostele sv. Petra
a Pavla v Dolní Lukavici. Slavnosti pokračují
řadou koncertů v historických objektech jižního
Plzeňska.
 o klasickou hudbu mají v Dolní Lukavici zájem
i děti. Přehlídka toho, co umějí se každý rok
koná v rámci „Dne hudby“, kde vystupují nejen
děti dolnolukavické školy, ale také děti ze ZUŠ
Přeštice.
 v čase adventním mohli občané na tradičních
setkáních
obdivovat
šikovnost
svých
spoluobčanů, inspirovat se jejich uměním
(výroba ozdob, svíček, svícnů…), shlédnout
výstavku betlémů a výstavku prací dětí z MŠ
a ZŠ, členek Dámského klubu a žen ze
společenství „Maminky Dolnolukavicka“.
 v roce 2007 proběhly oslavy 120. výročí
založení SDH Dolní Lukavice.
 historicky první setkání Snopoušovských rodáků
se uskutečnilo v roce 2008 a letos proběhlo
setkání rodáků v Lišicích.
 v roce 2009 byl v Dolní Lukavici poprvé
slavnostně rozsvícen vánoční strom. Občané si
mohli vyslechnout koledy v podání dětského
souboru Lukaváček. Dětský soubor také
každoročně v adventním čase pořádá vánoční
koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Dolní
Lukavici.

tisk: Studio UM, Plzeň, www.ium.cz
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