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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s příchodem nového roku bohužel nepřišlo do společnosti moc dobrých zpráv, na
náladě nepřidá ani většinou ponuré zimní
počasí. Nezbývá než se tomu nepoddávat
a těšit se na slunné jarní dny.
Obecní úřad
je k dispozici občanům ve stanovených úředních hodinách, a to v pondělí
a ve středu 8:00-12:00, 13:00-17:00 hodin.
Z preventivních důvodů upřednostňujeme elektronickou komunikaci.
Místní poplatky za odpady a psy
Bezhotovostní platbu platební kartou
využila polovina obyvatel, velká většina
platila i bankovním převodem.

I. místo
v anketě Plzeňského deníku
„O nejhezčí vánoční strom“
zvítězila Dolní Lukavice.
V hlasování předčila
Přeštice i Plzeň.

Slovo starosty

Zastupitelstvo obce
se sešlo na veřejném zasedání 10. 12. 2020. Schválilo schodkový rozpočet roku 2021:
»» příjmy ve výši 19.711.000 Kč
»» výdaje ve výši 21.411.000 Kč
Schodek rozpočtu 1.700.000 Kč na výdajové straně bude kompenzován z přebytku
hospodaření minulých období. Je v něm zohledněn očekávaný propad daňových
příjmů v souvislosti s ekonomickou situací ve státě. Adekvátně tomu jsme museli
přizpůsobit výdaje.
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Jednou ze schválených priorit na letošní rok je další zlepšení podmínek pro výuku
v základní a mateřské škole. V rozpočtu obce byla vyčleněna částka na neinvestiční
výdaje 1,2 mil. Kč. Další finance jsme připraveni uvolnit na investice, podaří-li se
získat finanční dotaci. Byl schválen záměr požádat o dotaci (ve výši 95% uznatelných
nákladů) na stavbu přístřešku pro venkovní učebnu na zahradě ZŠ a vestavbu bezbariérových WC v prostorách dřívějšího skladu paliva. Projektovou dokumentaci jsem
již nechal zpracovat, nyní jednáme o dalších podmínkách. Zamýšlené úpravy koncepčně navazují na dříve vybudované víceúčelové hřiště, které jsme v loňském roce
za pomoci získané dotace 450.000 Kč modernizovali. Po instalaci umělého povrchu,
nových herních prvků, mantinelů a veřejného osvětlení bude jistě přístřešek a WC,
přístupné ze zahrady, dalším krokem k vysokému standardu při smysluplném využití volného času v centru obce. Věřme, že se za (???) vše vrátí do normálu a žáci školy
i veřejnost budou toto zařízení moci užívat bez omezení.

Dárcovská SMS
Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777
Finanční dar lze také zaslat na účet: 66008822/0800, VS 777
Více na www.darcovskasms.cz.

Slovo zastupitele

Vítězslav Opálko

Mgr. Lenka Zedníková

Slovo zastupitele

Milí čtenáři Hlasatele,
uplynulý rok byl plný změn, nových věcí a mimořádných událostí. Mnozí zpomalili,
jiní nestíhali, všichni nejednou museli měnit své plány, někteří dokonce přišli o práci
a v tom nejhorším případě i o své blízké. Museli jsme se zkrátka naučit žít trochu
jinak.
Rodiče dětí školou povinných se po
uzavření škol postupně sžili s novým
systémem výuky. Ten se teď neobejde
bez počítačů a internetu. Domácí výuka
a hledání ideálního režimu pro děti, které tráví doma většinu času, dává pořádně
zabrat. Mnohdy vytoužený home office
se nyní pro mnohé z nás stal spíše noční
můrou. Spojit práci z domova s výukou
dětí a plynulým chodem domácnosti
mnohé dostal do úzkých.

Pandemie nám narušila naše běžné činnosti, záliby a radosti.
Moje sedmiletá dcera už je na koronavirus pěkně naštvaná, skoro nic prý
nemůže dělat jako dřív. Naposledy se
smutnou tváři přijala fakt, že letos nebude chodit jako jeden ze tří králů. Loni na
to byla ještě "malá" a letos je koronavirus.
Tříkrálová sbírka u nás v Lišicích měla
probíhat pod mým vedením již třetím
rokem. Mám radost, že si děti koledování užívají, a těší je, že spolu s vámi

mohou přispět na dobrou věc. Přestože
letos koledníci do ulic nevyšli, koleda
zrušena není! Byla přesunuta do online prostředí www.trikralovasbirka.cz.
Ráda bych Vás informovala o možnosti
přispět do online kasičky a přijmout
tak online požehnání. Zadáte-li VS:
7770335 nebo PSČ 334 01, podpoříte
Farní charitu Přeštice. Kasička bude
otevřena do 30. dubna 2021.
Moc bych si přála, abychom se opět
mohli společně potkávat na kulturních
a společenských akcích, které obec Dolní Lukavice pro své občany pravidelně
připravuje. Věřím, že jednou z možností
bude i jarní burza dětského oblečení
spojená s charitativní sbírkou již nepotřebných věcí pro matky s dětmi v tísni (Domov sv. Zdislavy v Plzni). I takto
zdánlivě malým činem můžeme pomoci
druhým.
Přeji vám v roce 2021 zdraví, optimismus a radost z každodenních maličkostí.
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Odpa

Rozpočet obce na rok 2021
Odpa

Pol

PŘÍJMY

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Informace OÚ

1340 Poplatek za komunální odpady
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2212

Silnice

140 000

Rozpočet 2021

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

750 000

3 600 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

80 000

2310

Pitná voda

310 000
480 000

55 000

300 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2 800 000

3111

Mateřské školy

1 500 000

600 000

3113

Základní školy

1 260 000

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

125 000

3635

Územní plánování

630 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

905 000

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

800 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

355 000

5213

Krizová opatření

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

6114

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

Ostatní finanční operace

6402

Finanční vypořádání minulých let

7 000 000
5 000
780 000

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

20 000

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

5 000

1361 Správní poplatky

15 000

1381 Daň z hazardních her

50 000

1511 Daň z nemovitých věcí

950 000

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

124 000

4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

200 000

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

20 000

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

50 000

1031

Pěstební činnost - LES

610 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

299 000

3319

Ostatní záležitosti kultury

3632

Pohřebnictví

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování tříděných odpadů

270 000

6171

Činnost místní správy

577 000

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

8115 Změna stavu bank. účtech - krytí schodku rozpočtu

Rozpočet 2021
769 000

29 000

FINANCOVÁNÍ

VÝDAJE
Pěstební činnost

1341 Poplatek ze psů

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Pol

1031

10 000
100 000
34 000

3 000
1 180 000

19 711 000
Rozpočet 2021
1 700 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

Informace OÚ

Michal Böhm

24 000
205 000
80 000
1 260 000

3 648 000

1 100 000
105 000
1 625 000
90 000
3 255 000
3 000
1 180 000
717 000
40 000

21 411 000

V rámci sdílených daní jsme byli pro rok 2021 opatrnější a odhadujeme pokles cca
v řádu 1 mil. Kč. Největší výdaje budou na pořízení nového vybavení a nábytku do
rekonstruované budovy obecního úřadu. Dále rozpracované venkovní stání pro komunální techniku, které bude sloužit celému vozovému parku na dvoře OÚ. Dále
je v rozpočtu počítáno se započetím realizace stavebních úprav bytu v budově MŠ
pro rozšíření prostoru jídelny ZŠ + zvětšení kapacity MŠ podle schválené projektové
dokumentace, náklady dle rozpočtu z PD jsou 1.052.000 Kč.
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Péče o veřejnou zeleň představuje vydání ve výši 355.000 Kč. Největší výdaje
obsahuje paragraf činnost místní správy,
který obsahuje celý chod OÚ včetně platů všech zaměstnanců, pojištění majetku,
spotřeby elektřiny, pořízení materiálu,
služeb a oprav.

Michal Böhm

Tříděné odpady změny vývozů
Navýšení cen pro rok 2021 se dotklo
hlavně likvidace komunálního a tříděného odpadu. Díky četnosti a množství tříděného odpadu jsou náklady srovnatelné
jako vývoz komunálního odpadu z domácností. V roce 2020 to bylo v součtu
přes 1,6 mil. Za třídění dostáváme příspěvek od EKO-KOMu cca jen 260 tisíc.

Po konzultaci s řidiči svozové firmy
a v návaznosti na ukončení nájemních
smluv v KD Snopoušovy a KD Krasavce
Michal Böhm
jsme se rozhodli vyzkoušet úpravy:
»» žlutý kontejner od KD Snopoušovy
Na začátku roku 2020 jsme pořídili
bude přesunut k ostatním kontejnerům, zároveň vyzkoušíme snížení výdo majetku komunální traktor YTO
vozů na 1x za týden.
504 s radlicí, sypačem a mulčovačem
s jasným plánem na zajištění údržby ko- »» v Krasavcích snížíme četnost na 1x za
týden.
munikací a chodníků. Sněhové nadílce
jsme poprvé čelili až o vánočních svátcích, kdy jsme si vyzkoušeli nastavení a možnosti při úklidu malé vrstvy sněhu.

Zimní údržba v obci

Informace OÚ

Naším cílem bylo zmírnit dopady povětrnostních vlivů na sjízdnost a schůdnost využívaných komunikací, proto jsme si stanovili priority a pořadí údržby. V praxi se nám
tento plán z našeho pohledu osvědčil.
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Snaha odstranit sníh, dříve než jej provoz zhutní, byla zásadní z ekologického
i ekonomického hlediska. Traktor odstranil sníh na prostranství u ZŠ a MŠ, dále
pokračoval s posypem do obcí Krasavce a Snopoušovy a Lišice, kde kombinace radlice a inertní posyp zafungovala i v kopcovitém terénu. Mezitím v Dolní Lukavici
pracovníci s úklidovou mechanizací zametají všechny chodníky v obci. Slouží nám
k tomu motorové zametací koště a Husqvarna mulčovač osazený širokým kartáčem.
Traktor dále pokračoval u zbývajících místních
komunikací v DL. Naštěstí k hrozícím sněhový Děkuji všem, kteří se na úklidu
kalamitám nedošlo. V těchto případech jsme sněhu obětavě podíleli z řad
domluveni na spolupráci s SDH Dolní Lukavice. zaměstnanců i občanů.
V současné době probíhá úklid komunikací od posypu, který budeme mít připravený
k dalšímu využití. Posyp by jinak při prvním dešti skončil v kanalizaci. I v této činnosti nás těší pomoc občanů, kteří si před nemovitostí již úklid zařídili.

Mgr. Eva Horová

Potřebuje Hlasatel změnu?
Oslovila jsem několik čtenářů Hlasatele na jejich názor, co v obecním periodiku
chybí, zda je v něm něco na víc nebo jaké změny by uvítali. Zde jsou jejich reakce.
Za nás oba, se vždy těšíme na každé
vydání a jsme spokojeni na 100%. Děkujeme nejen tobě i ostatním, za vaše úsilí
a snahu o vydávání.
Boušovi, DL
Jsme s obsahem spokojení.
Turečkovi, Snopoušovy
Jsem s Hlasatelem spokojený.
Vladislav Pflanzer, DL
Nejvíce čtu informace z OÚ – poplatky,
hřbitov apod. Zkrátka co se mě týká.
Štěpánka Bauerová, DL
Hlasatel je super, neměnila bych nic,
akorát by bylo dobré psát jména narozených miminek a třeba i jména prvňáčků.
Vím, že je to asi v dnešní době nemožné
(ochrana dat atd.), ale je zde tolik nových
obyvatel, že my, „domorodci“ je pomalu
neznámé. Těším se na další zajímavé informace v našem skvělém HLASATELI.
Jaroslava Skalová, DL
Jsem spokojená, přečtu od A do Z, nic
bych neměnila. Každý čtenář si tam najde to své, co jej zajímá.
Marie Tobrmanová, DL
Časopis Hlasatel se nám líbí, myslím, že
jsou občané dobře informováni co se
v obci děje. Já bych ještě přidal úmrtí
občanů, někdy se to ani člověk nedozví.
Karel Stuchl, Lišice
Já osobně mám ráda články z historie,
staré rody atd. Neměnila bych asi nic,

Informace OÚ

Veřejné osvětlení je v investiční části zastoupeno 860.000 Kč. V této částce jsou
obsaženy náklady na vynucenou investici – odstranění vzdušného vedení, nové
sloupy a kabelizace VO v Krasavcích
v souběhu s kabelizací vedení NN ČEZu.

mně se líbí. Možná by tam mohla být
sekce pro děti.
Eva Budková, Krasavce
Nejdříve se vrhnu na vzpomínky pamětníků, pak na stránku z historie a fotohádanku. Byly skvělé „Staré rody“, jsou
skvělé „Zapomenuté osobnosti“. Co se
obsahu týká, nechala bych vše, stránky
z historie a ze současnosti jsou zcela vyvážené. Klidně bych se obešla bez „úvodníků“, které píšou jednotliví zastupitelé.
Určitě pokračovat v současné podobě.
Domnívám se, že by neměl být časopis
rozdáván „zadarmo“, opravdoví čtenáři
by si jistě rádi svůj časopis zaplatili, obstarali třeba formou předplatného. Je
přece veliký rozdíl mezi bezplatným
doručováním časopisu každému občanovi, i když si ho někteří ani neotevřou...
a opravdový zájemce, který kupuje třeba
pro svoje příbuzné, kteří žijí mimo obec,
platí 20 Kč. To je ovšem jen můj názor.
Přidávám názor kolegů a kolegyň z práce, kteří čekají na každé číslo, i když
nejsou občany naší obce a časopis není
tudíž určen přímo pro ně. Podle jejich
názoru úroveň Hlasatele vysoko převyšuje úroveň PN, vyhledávají především
společenskou kroniku, fotohádanku
a vzpomínky pamětníků s fotografiemi,
mnoho zobrazených osob i míst znají,
mnohé vzpomínky na zvyky či události
jsou téměř totožné a rádi si to připomenou. Nejvíce byli nadšeni „starými rody“.
Blanka Zahradníková, DL
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Knihovna v DL
Dle vládních nařízení v knihovně
probíhá pouze nouzový bezkontaktní výpůjční provoz za dodržení
všech hygienických a bezpečnostních
podmínek. Výpůjčku knih si můžete objednat na tel. č. 721 630 770, nebo mailu:
hajzpa@centrum.cz a vyzvednout v knihovně. V Dolní Lukavici nabízím možnost
donášky domů. Knihovna je stále umístěna v budově sokolovny.

Paní Zdeňka Babková

se narodila jako Zdeňka Červená 1. 10. 1935 v Mostě. Její rodiče byli Božena Červená,
kuchařka, a Karel Červený, zámečník u Českých drah. Měla ještě sestru Miladu (provdanou Chovancovou). Paní Babková z DL čp. 97 zemřela 14. prosince 2020.

Informace OÚ

Po dvanáctiletce se zaměřením na pedagogiku, dostala umístěnku do školy do
Chudenic. Po nějaké době byla přemístěna do Dolní Lukavice, kde učila do roku
1989, kdy jí bylo 54 let. Odváděla svědomitou práci ve škole i mimo školu. Od
roku 1966 vedla učitelskou knihovnu. Po
vyučování vedla s paní učitelkou Honzíkovou a Polívkovou kroužek dovedných
rukou. Vynikala rovněž v tělesné výchově, zorganizovala kroužek Pohybové
hry, nacvičovala spartakiádu a cvičila
se ženami. Nacvičovala s dětmi pásma
na Vánoce, vítání občánků, předtančení
měšťanská beseda. Pořádala pochodová
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školní rok 1971

cvičení, byla letitou vedoucí dětských
letních táborů, měla na starost sklad CO,
sběr odpadových surovin a bylin, školení
Besipu a zdravotníka, pěvecko-recitační
kroužek. V roce 1989 odešla do důchodu,
ale do školy stále docházela. Suplovala,
vedla kroužek dovedných rukou a pokračovala v nacvičování pořadů s dětmi. Byla také členkou Dámského klubu
v Dolní Lukavici a dlouhá léta vedla jejich kroniku. Poslední léta svého života
strávila v domově v Plzni, kde zemřela.
Dodnes na ni vzpomíná mnoho žáků
a dává ji za vzor svým dětem. Věnujme jí
tichou vzpomínku.

nacvičování na spartakyádu

se narodil v roce 1948 v ChlumčanechZávisti. V roce 1970 se přiženil do Dolní
Lukavice čp. 168. Oženil se se Stanislavou,
rozenou Marušovou. Spolu vychovali dva
syny Luďka a Milana.

ZŠ a MŠ

Pan Václav Jindra

Pavel Hajžman

Byl neúnavným místním badatelem v historii druhé světové války, osvobození západních Čech a převážně jednotky US Army-Rangers. Zajímal se také o světové dějiny
a kmeny Keltů. Rád cestoval a navštěvoval
místa zejména spojená s druhou světovou
válkou. Vše pečlivě dokumentoval a zakládal do fotoalb. Uspořádal nejen pro Obec
DL několik přednášek a výstav svých vojenských modelů. Svými texty a historickými
kvízy občas přispíval do místního časopisu Hlasatel. Pravidelně se zúčastňoval kulturních akcí pořádaných Obcí DL. V roce 2016 byla vydána faktografická publikace
„Přešticko-Dolní Lukavice, Konec války pro Rangers – Osvobození 1945.“ Byl jejím
spoluautorem. Byl dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lukavice
(12. září 2020 soutěžil). V neposlední řadě byl také úspěšný pěstitel lilií a klatovských
karafiátů. Opustil nás 15. ledna 2021. Čest jeho památce!
Mgr. Lenka Hajšmanová, Dis.

Zprávy ze školy a školky
Vážení čtenáři,
setkáváme se na začátku druhého polole- Toto období je náročné pro všechny zútí školního roku 2020/2021. První polole- častněné strany. Hlavní prioritou však
tí je za námi. Opět nebylo standardní, ale zůstává zdraví nás všech.
společnými silami jsme vše zvládli.
Mateřská škola funguje téměř standardDvakrát nás situace přiměla učit distanč- ně, v případě potřeby vypomáhají koleně. Na štěstí první a druhý ročník mohl gyně ze základní školy.
převážně chodit do školy. Je důležité, že
se podařilo zavést jednotnou platformu Zápisy do základní a mateřské školy
MS Teams. Současná distanční výuka jsou v jednání. Vše bude s dostatečným
nám to potvrdila. Po prvním návratu předstihem zveřejněno na webu školy,
do školy (na konci listopadu) byl upra- ve vitrínách základní i mateřské školy
ven rozvrh hodin tak, aby se posílily či v dalším vydání Hlasatele.
dva stěžejní předměty – český jazyk
a matematika.
Závěrem nás těší, že naše škola v prosinci
patřila mezi jediné dvě školy v Plzeňském kraji s webovými stránkami odpovídajícími platné legislativě.
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On-line výuka našich žáků

Zeptala jsem se žáků z lukavické základní školy, co se jim líbí a nelíbí na distanční
výuce, co jim chybí a na co se do školy nejvíce těší…
Jsem radši, když chodím do školy. Při
distanční výuce se méně učíme, ale
dostáváme víc úkolů. Začínáme každý
den v 10 hodin. V po, st, čt máme ČJ
a M, v úterý angličtinu a v pátek prvouku. Těším se na naší paní třídní učitelku Kvíderovou, na spolužáky (hlavně
na Járu Popa) a na hodiny matematiky.
Z předmětů, které teď nemáme, mi chybí
tělesná výchova.
Jan Kašpar, DL - 3. ročník
Učení přes počítač se mi líbí. Sama si naplánuji čas na učení a úkoly. Nelíbí se mi,
že nám paní učitelka nemůže vysvětlit
různé věci. Chybí mi spolužáci ze třídy
i školy a z předmětů nejvíc tělocvik, hudebka a Lukaváček. Proto si doma často zpíváme nebo posloucháme písničky.
Často něco vyrábím (teď jsem například
ušila peněženku, ráda háčkuji a kreslím).
Doma cvičím gymnastiku a jógu. S kamarády si píšeme přes Teamsy nebo si
voláme a někdy si hrajeme na ulici. Nejvíc se těším na naší paní učitelku, kamarády, družinu, kroužky a tělocvik. Ten
mám totiž nejradši.
Viktorie Peškeová, DL - 3. ročník

ZŠ

Distanční výuka se mi nelíbí, radši bych
šla do školy. Internet nám funguje dobře
a při hodinách se i vidíme, ale musíme
vypínat mikfrofon, abychom se v hodině všichni nerušili. Chybí mi tělesná a
výtvarná výchova a pracovky. Těším se
na paní učitelku Kvíderovou a na hodiny
tělocviku s paní ředitelkou.
Tereza Bendová, Lišice – 3. ročník
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Radši chodím do školy. Na výuce přes

počítač se mi nelíbí, že mi ruší hluk
v hodině a často někomu vypadne internet. Těším se na výtvarnou a tělesnou
výchovu a spolužáky. Občas chodím ven
s Vojtou Divišem a Niky Kaufmanovou.
Veronika Kastnerová, Snop. - 3. ročník
Na distanční výuce se mi líbí, že mohu
ráno déle spát a mám méně hodin vyučování. Nejvíce se do školy těším na kamarády. Chybí mi TV, VV a HV.
Adam Fischer, Krasavce – 4. ročník
Při online výuce máme problémy s připojením, vypadává internet. Jsem ráda,
že ráno můžu spát a nemusím vstávat
na autobus do školy. Vstávám v 8 hodin
a vyučování každý začíná v 10 hodin.
Jelikož je nás ve 4. ročníku málo, učíme
se všichni dohromady vždy 2 hodiny
(2x 45 min) denně. Na počítači se učíme
češtinu, matematiku, angličtinu, přírodovědu a vlastivědu. Chybí mi HV, VV,
TV a spolužáci. V Krasavcích se nescházíme, ale voláme si.
Dominika Budková, Krasavce - 4. ročník
Na distanční výuce se mi nelíbí, jak se internet pořád seká. Někdy mi taky dlouho
trvá se připojit. Radši bych chodila do
školy, i když je teď distanční výuka lepší
než na jaře. Máme jinou paní učitelku
(Nohavcovou) a v jejích hodinách se
i vidíme přes kameru. Za to jsem ráda.
Chybí mi školní přestávky, kdy jsme se
spolužáky a skupinová práce v hodině.
Těším se do školy na kamarádky. I když
se s některými občas scházíme venku,

není to ono. S Kájou D. si často voláme, s Niky K. si píšeme přes WhatsApp. Dokonce
jsme si založili skupinu spolužáků, kteří mají Whats App a píšeme si. Ve škole určitě
probereme víc. Myslím si, že i máme málo známek, protože paní učitelka nám ve
škole známkuje i třeba sešity a domácí úkoly.
Josefina Puchtová, DL - 5. ročník

ZŠ

Mgr. Eva Horová

Jsem ráda, že se můžu vyspat, když nemusím vstávat do školy. Učíme se přes MS
Teams a já si taky na "Teamsech" volám s kamarádkami. Někdy se při vyučování
neslyšíme, vypadává internet a šumí to. Začínáme vždy v 9 hodin. V pondělí a středu
máme češtinu, v úterý matematiku, ve čtvrtek máme anglický jazyk společně s přírodovědou a v pátek máme vlastivědu. Každý den se učíme 1 hodinu (45 min). Dostáváme jeden nebo 2 úkoly denně, což je méně, než když chodíme do školy. Na jaře jsme
dostávali při distanční výuce mnohem více úkolů. Do školy se nejvíc těším na moji
kamarádku Káju Dvořákovou.
Tereza Baxová, DL - 5. ročník
Výuka na počítači není ideální, ale jsem rád, že se alespoň trochu něco můžeme naučit,
když toho hodně zameškáme a zanedbáme. Nelíbí se mi, že kluci dělají při distanční
výuce lumpárny - třeba vypínají kameru, mikrofon. Když chodím do školy, den má
řád a spád. Když teď zaspím a máme výuku na počítači, musím hodně spěchat. Ale
zase můžu u počítače zůstat v pyžamu, když kamera snímá jen obličej. Těším se na
paní učitelky, pana učitele a kamarády. Nemáme VV, doma si občas něco namaluju,
TV- proběhnu se venku u řeky a na HV jsem zatím ani nepomyslel.
Vít Patrman, DL - 5. ročník
Mgr. Eva Horová

Lukaváček
Děti s paní učitelkou Mgr.
Květoňovou v prosinci natočili dva vánoční videoklipy. Pan
starosta Opálko zařídil jejich
krátkou ukázku v televizních novinách na ČT1 v pátek
18. prosince. Pokud jste klipy
neviděli, najdete je na www.
dolni-lukavice.cz.

Jak natáčení probíhalo?
Když jsme nahrávali dvě vánoční písničky, byla jsem doma v pokoji, na uších jsem
měla sluchátka, ve kterých hrála hudba, a já jsem zpívala, mamka mě natáčela. Záznam mamka odeslala paní učitelce a její manžel to od všech sestříhal a sestavil závěrečný videoklip. Natáčení mě moc bavilo.
Karolína Dvořáková, členka Lukaváčku
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Rozhovor

Mgr. Eva Horová

Rozhovor

Mgr. Naďa Květoňová

Lukaváček zpíval o vánocích online
Členové hudebního souboru Lukaváček si pro Vás připravili vánoční zpívání i přes
nepřízeň současné situace. V prosinci 2020 byly původně plánovány naše tradiční
vánoční akce – rozsvícení vánočního stromu a vánoční koncert, a proto jsme Vás nechtěli ochudit o každoroční zážitek. Vánoční písničku O Vánocích a koledu Půjdem
spolu do Betléma jsme pro Vás nazpívali a nahráli ze svých domovů. Obě vánoční
písně naleznete na webových stránkách obce http://www.dolni-lukavice.cz/ a ZŠ a MŠ
Dolní Lukavice https://www.zsamslukavice.cz/skolni-druzina/zajmove-vzdelavani/.

Lukaváček

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným dětem za odvážné a úžasné
pěvecké výkony, jejich rodičům za spolupráci a pomoc při natáčení, p. Zdeňku Květoňovi za technické zpracování
a za podporu a propagaci p. starostovi
obce Dolní Lukavice. Část videoklipu
písně O Vánocích byl odvysílán v pátek
18. 12. 2020 v hlavních zprávách ČT1.
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Zdravíme i naše mladší kamarády z Lukaváčku a těšíme se, až se všichni sejdeme v novém roce ve sboru a zazpíváme
si pospolu. Přejeme příjemný poslech
a v novém roce 2021 Vám přejeme hodně
zdraví, pohodu a klid, prostě tak, jak to
má být.

Poděkování členům Lukaváčku:
Johanka Fidali, Julie Lišková, Viktorie
Popová, Lucie Dolejšová (housle), Lucie Janotová, Anna Zedníková, Josefína Puchtová, Anna Baxová, Tereza Baxová, Karolína Baxová, Jakub Babka.

s Janou Boušovou (*1951), hospodyňkou
a výtvarnicí, je vdaná, žije s manželem
v Dolní Lukavici.
V roce 2019 jste se zúčastnila velikonočního vyrábění v Chovatelně, kde
jste předváděla zdobení vajec madeirovou technikou. Jak jste se k tomu
dostala?
Už jako školou povinná jsem chodila
na kroužek sochařiny. Coby teenager
jsem zase navštěvovala kurzy šití. Zde si
myslím, že jsem získala základy představivosti. Po roce 1989 se začaly objevovat
madeirové kraslice. Velice se mi líbily.
Jelikož jsem byla zvyklá pracovat s bruskou, zkusila jsem je vyrobit. Nyní dělám
madeirová vejce i větších rozměrů např.
pštrosí.
Vyrábíte rovněž výrobky s vánoční tématikou a také figurky různých velikostí. V loňském roce uplynulo 100 let
od zrození slavné loutky Spejbla, kterého jste také vytvořila… Z jakých
materiálů vyrábíte a co nejradši?
Vyrábím z přírodnin i umělých materiálů. Mám ale jednu zásadu. Když je výrobek z přírodnin, tak je celý z přírodnin,
když s umělou dekorací, tak jen umělý.
Oblíbený materiál nemám. Před časem
jsem na internetu našla malé figurky.
Zkusila jsem je vyrobit ve větší velikosti. První figurku (skřítka, 115 cm) jsem
zhotovila v zimě 2015. Kostru tvořil polystyren, dřevo, hlava byla z dutého vlákna a dámských punčoch a vše se prošilo.
Nyní jsem zkusila i figurky z PET lahví
(ukazuje Hurvínka, Máničku a Spejbla).
Kde čerpáte inspiraci?
Převážně na internetu a dle zakázek
svých zákazníků.

V prosinci 2016 jste poprvé stála před
kamerou v pořadu Vychytávky Ládi
Hrušky. S jakou vychytávkou jste diváky TV Prima tehdy seznámila?
Se svým receptem brambory zapečené
s Romadurem. Ládík tehdy přijel asi se
sedmičlenným týmem (kameraman,
dramaturgyně atd.) a natáčelo se u nás
v kuchyni.
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Dobrých receptů není nikdy dost, sdělíte nám nějaký osvědčený recept?
Tak to jste, mě zaskočila. Pro dnešek
vybereme „Lukavickou pomazánku“, poJak je vidět, jste nejen výtvarnice, ale kud bude zájem, dodám čtenářům další
také dobrá hospodyňka. Co vaříte osvědčené recepty.
nejradši?
»» 1 vanička polotučného tvarohu, 100 g
másla, 10-15 dkg kyselých okurek naVařím ráda všechno. Je těžké vybrat jen
krájených na kostičky, 10-15 dkg najedno jídlo. Nejraději však vařím v pedrobno nakrájeného salámu (šunka,
káčku nebo hrnci. Sama mám ráda dobré
turistický), 2 lžíce polotučné hořčice,
jídlo. Vařím, peču a velice ráda ochutná1 cibule (může být i červená), dle chuti
vám. Také mám své velké ochutnávače
přidat majonézu, sůl a pepř.
v podobě svých přátel, kteří rádi konzumují. Vaření i vyrábění je pro mě jistým
Mgr. Eva Horová

Historie - Zapomenuté osobnosti

Zapomneuté osobnosti - 8. část
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Václav se i nadále věnoval kamenictví. Zhotovoval pomníky,
nápisové desky, sekal na desky písmo. Měl hodně zakázek,
nejvíce pro hřbitovy. Pracoval nejen v okolí Dolní Lukavice,
ale také na hřbitovech v Plzni i v Praze. Používal převážně
tzv. teraso (umělý kámen) a žulu. Materiál vždy objednával
a žulu musel dlouho brousit. V roce 1948 s nástupem komunistického režimu musel svoji živnost zavřít a nastoupil na
Prefu do Přeštic, kde pracoval jako mistr. Pomníky zhotovoval ve svém volném čase v odpoledních a večerních hodinách, když přišel z práce. Otevřel si pod MNV provozovnu.
Pracoval až do roku 1971, kdy odešel do důchodu. Václav
Suchý zemřel v roce 2002 v nedožitých 92 letech. Jako malou vzpomínku na tohoto výjimečného člověka máme např.
mramorovou valchu uloženou v Domě historie Přešticka.

druhem odpočinku. Dělám to moc ráda.

VÁCLAV SUCHÝ (1910-2002), KAMENOSOCHAŘ
Narodil se v roce 1910 v Čižicích. Otec pracoval ve mlýně
a matka vedla domácnost. Po obecné a měšťanské škole se
začal učit u akademického sochaře Šípa v Plzni uměleckému řemeslu kameníka. Součástí praktické části maturity
bylo sochařské dílo. Václav Suchý vyhotovil sochu matky
s dítětem, kterou má jeho syn Miroslav dodnes vystavenou
v Chlumčanech na zahradě. Po maturitě nějaký čas u akademického sochaře Šípa zůstal pracovat. Poté šel na vojnu
a po vojně se opět věnoval kamenickým pracím. Práce měl
hodně. Opravoval sochy na měšťanských domech v Plzni,
Praze a dalších městech, zhotovoval pomníky na hřbitovy. Toto umělecké řemeslo
bylo patřičně ohodnoceno. Zatímco jeho otec v čižickém mlýně za týden vydělal
50 Kč, mladý kameník v hotovosti dostával kolem 250-300 Kč.
V roce 1935 se oženil s Růženou Hurtovou (1912-1982) ze Střížovic. Brzy na to začali řešit společné bydlení. Protože nic neměli, krátký čas (1-2 roky) žili u tety Anny
Tančouzové (u řeky, kde se říkalo U Boříků). Za zajímavost stojí, že Annin otec pracoval na lukavickém zámku jako panský kočí a byl prastrýcem Františka Tančouze
(*1946) z Dolní Lukavice. „U Boříků“ se manželům v roce 1936 narodil první syn
Václav (žije v Plzni, je právník). Václav a Růžena Suchých si od Medků zakoupili domek čp. 118 v Dolní Lukavici. Zde se jim narodily další dvě děti: Miroslav (*1938, žije
v Chlumčanech) a Růžena (*1948, žije v DL čp. 118).

Historie -Katr v Dolní Lukavici

Máte v plánu se ještě zúčastnit?
Určitě. Již jsem odeslala své upoutávky.
V tomto pořadu jsem byla celkem 7x. Vařila jsem a vyráběla madeirové kraslice
a trpaslíky.

Mgr. Eva Horová

Katr u mlýna
Katr se nachází v areálu mlýna
u čp. 107. V roce 1901 byla Karlem Turkem založena živnost pilařská při mlýně.
V letošním roce tedy katr slaví 120 let.
Původní katr byla tzv. jednuška. Jejím
pohonem bylo samostatné vodní kolo.
Byla to tesaná konstrukce a zároveň součást stavby dřevěné pilnice. Tento stroj
byl nahrazen asi kolem roku 1924 litinovým katrem značky „R. Kratochvíl Kostelec nad Orlicí.“ Ten byl na konci druhé
světové války vyměněn za lehčí od firmy
Richard Jandl Greifendorf.
Katr (Richard Jandl Greifendorf) řezal
za pana Turka, mlynáře (1898-1974) celé
období i po znárodnění, kdy ho provozovaly Komunální služby Přeštice. Před
znárodněním měl katr zajištěn pohon
z vodní turbíny ve mlýně - transmisí skrz
zeď mlýna. Zřejmě poté, co Komunálními služby začaly katr provozovat samy,
dostal stroj svoji předlohu napájenou
elektromotorem (tedy nezávisle na chodu vodní turbíny). Pod Komunálními
službami na katru pracovala i paní Anna

Turková (1935-1998). Při řezání byli majitelé dřeva nápomocni k práci na pile. Po
Komunálních službách provozovnu převzal MNV Dolní Lukavice. Obec poté
předala provozovnu v restituci Františku
Turkovi (1927-2013).
V roce 1991 si František Turek (*1962) nechal zaregistrovat živnost - pořez dřeva
na katru. Do roku 1998 měl pilu v nájmu
a od roku 1998 byl majitelem. Současný katr - střední rámovka SR-65 (max.
průchod 60 cm, rok výroby 1995) nechal František Turek (*1962) zabudovat
v roce 2003. Výrobcem je Královopolská
strojírna Moravské Budějovice. Výhodou tohoto stroje je nižší podpilí (kvůli
záplavám z Úhlavy) a upevnění hnacího motoru přímo na rámu katru. Má
plynule regulovatelný posuv kulatiny
a hydraulický přítlak podávacích válců.
Původní omítací (sámovací, ohraňovací)
jednokotoučová pila s ručním vozíkem
byla v roce 1995 nahrazena omítací pilou
DSN 550 (také s regulovatelným posuvem a regulovatelnou šířkou ohraňová15

Mgr. Eva Horová

rybáři na lukavicku - 1. část

Zajímavosti - Rybáři

Sdružení rybářů Krčíni (neoficiální parta rybářů) vzniklo v roce 1997. Cílem byla obnova rybníků v Dolní Lukavici. Na začátku byl předsedou Václav Kašpar, později ho
vystřídal Karel Šebesta. Členové byli Václav Tureček, Václav Dvořák, Jaroslav Hrubý,
Ladislav Círus, Josef Kasl, Miroslav Hranáč, František Kohout, Jiří Tesař st., Jiří Tesař ml., Jiří Kasl, Radek Fiala, Josef Fiala, Václav Brabec, Vítězslav Opálko ml., Petr
Opálko, Josef Průcha, Pavel Langmajer, Jan Profes, Jan Pirník, Lukáš Hajžman, Karel
Glasser. Každý rok pořádali rybářské závody, které byly hojně navštěvované. Parta
také organizovala rybářský bál, výlov rybníka a různé výlety za rybami. V současné
době toto sdružení neexistuje. Každý rybář je zapsán u Rybářského svazu. Rybářů je
však v našich obcích stále hodně. Postupně vám představíme ty z nich, kteří souhlasili s uveřejněním. Dnes představíme dva nejstarší a nejmladšího rybáře.
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Václav Tureček (*1952) z Lišic čp. 12 chodí k vodě
odmalička. Když mu bylo asi 5 let, doprovázela ho
babička. Hodně ho motivoval strýc z Prahy, který do
Lišic jezdil na prázdniny. V 11 letech získal žákovský rybářský lístek. K rybaření se po přestávce vrátil
až po vojně v roce 1976, kdy vstoupil do Přeštického
rybářského svazu. Chytá na Úhlavě a také na soukromých rybnících (Chyť a pusť). Považuje si největšího úlovku - kapra (98 cm, 20 kg) a amura (101 cm,
20 kg). „Ryby mám rád, pochutnám si nejen na smažené, ale také na kmíně a zelenině. Dříve jsem je také
udil,“ prozradil závěrem.
Karel Černý (*1952) ze Snopoušov čp. 49 začal chytat už jako školák. K řece Úhlavě
jako dítě vyrážel v doprovodu pana Jaroslava Turečka (čp. 26) nebo pana Hajžmana
(čp. 41) ze Snopoušov. Sám tehdy ještě chytat nemohl. Na základní škole ve Štěnovicích se přihlásil na rybářský kroužek, kde úspěšně složil zkoušky, aby mohl začít
chytat sám. Je členem Českého rybářského svazu MO Štěnovice a nejvíce chytá na
řece Úhlavě a občas s partou na Berounce. Prozrazuje: „Na rybolovu mám nejraději

klid a ticho v krásné přírodě a pak zábavu, když ryby berou a něco se zkrátka
děje. Chtěl bych k tomuto koníčku přivést
i mého pětiletého vnuka Jakuba.“ Nejvíce
chytá kapry. Dříve domů od řeky přinášel i pstruhy, štiky a candáty. Ryby konzumuje, nejraději je má připravené na
másle a kmíně a smažené.
Vít Patrman (*2008) z DL čp. 188 se k rybaření dostal v roce 2018, když začal chodit
do Přeštic na rybářský kroužek. Tam se naučil teoretické základy, na kterých mohl
v praxi stavět. Když začal sám na Úhlavě rybařit, vše se mu hodilo. Nejvíce na řece
chytá Ouklej obecnou, Jelce tlouště, Plotici obecnou, Perlína ostrobřichého. „Tyto druhy ryb se mi
líbí nejvíce,“ sdělil malý rybář. Vítek se může také
pochlubit řadou větších úlovků. Chytil např. Parmu obecnou (52 cm, na Bečvě), Podoustev říční
(30 cm, na Úhlavě), Jelce tlouště (37 cm), Kapra
obecného (52 cm). A kdy byste ho viděli u řeky?
Sděluje: „Nejradši chodím chytat hned po ránu.“
Většinu ryb pouští, pokud si úlovek nechá, jí je
nejraději na másle. A jaké má plány do budoucna?
„Rád bych měl speciální prut na muškaření, se kterým bych mohl chytit jelce nebo candáta.“

Zajímavosti - Věděli jste, že...

ní). Boční řezivo může být do tlouštky
10 cm. Odřezky od katru nebo omítací
pily se už neukládají do „metru“ (změřitelný prostor), ze kterého se odřezky
ručně jednotlivě nakládaly na odvoz.
Dnes jsou plněny do kulaté formy - spáskovány a VZV uloženy nebo naloženy
odběratelům. V současné době patří pila
Františku Turkovi (*1962) z DL čp. 107.

Mgr. Eva Horová

Věděli jste, že ...

Zdeněk Vlna (*1954) z Dolní Lukavice čp.
58 je sportovec a otužilec? Má rád zdravý
životní styl a otužuje se. Sdělil: „S částečným otužováním jsem začal při saunování v bazénu v přeštickém Sportu, (dnes
U svině) před přibližně 15 lety. Do řeky
Úhlavy jsem se poprvé ponořil 9. února
2020. Ve vodě jsem tehdy pobyl maximálně jednu minutu. Teplota vzduchu
byla 10 °C a vody 4 °C. Od té doby jsem
se koupal 3x týdně. Postupně jsem četnost
a dobu pobytu ve vodě zvyšoval. Snažím
se dodržovat pravidlo: kolik má stupňů
voda, tolik minut ve vodě. V dnešní době
jsem na tom dobře zásluhou pravidelnosti

koupání, tak si dovoluji čas ve vodě prodloužit.“ V loňském roce se v řece vykoupal celkem 185 krát! Prozrazuje: „Do vody
se doporučuje vcházet jako do sklepa - jít
pořád a nezastavovat se.“
Když jsem se 9. ledna 2021 s ním na „lukavické plovárně“ setkala, teplota vody
byla 3°C a vzduch 1°C. Pan Vlna se rychle
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potopil, plaval a jeho pobyt ve vodě trval 6 minut. Do vody
si neodkládá čepici a nosí speciální tenké neoprenové rukavice, které ho ochrání proti chladu. Zároveň si do vody
bere chytré hodinky, kterými si měří čas strávený ve vodě.
Doma si pak vede podrobnou evidenci. Poté, co u nově
opraveného malého mostu přes řeku vylezl z vody, osušil se,
následovala ještě krátká rozcvička. Otužilec dodává: „Vše
dělám z prospěšných důvodů pro tělo a udržení dobré imunity. Uvítal bych, kdyby se časem ke mně někdo přidal.“ Pan
Vlna se v neděli 24. ledna 2021 také zúčastnil hromadného
koupání otužilců v řece Úhlavě v Příchovicích na Ostrově.

Zajímavosti - fotohádanka

Poznáte, kdo je na fotografii z MŠ?

Mgr. Eva Horová

Na slovíčko
s mgr. Pavlou Nohavcovou
V srpnu 2020 jsme představili novou posilu učitelského sboru pana Slávka Honzíka,
v tomto čísle představujeme další paní učitelku, která také nastoupila 1. 9. 2020.

Zajímavosti - Na slovíčko

Od kdy učíte a kde jste učila?
Učím od roku 1980. Celý svůj profesní
život jsem pracovala v málotřídní škole
v Horšicích, nejprve jako učitelka, pak
téměř dvacet pět let jako ředitelka. K této
škole mě vážou samé hezké vzpomínky.
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Jaké předměty jste učila a co učíte v
ZŠ Dolní Lukavice?
Jako učitelka jsem učila všem předmětům na prvním stupni podle toho, jaké
spojené ročníky mi byly přiděleny. Jako
ředitelka jsem pak učila převážně spojený první a druhý ročník, a to český
jazyk, matematiku, prvouku. Poslední
dva roky jsem vyučovala nejprve třídu
ve spojení druhý a třetí ročník – všechny předměty, pak spojený čtvrtý a pátý

ročník, také všechny předměty, kromě
výtvarné a pracovní výchovy. V lukavické škole vyučuji český jazyk a matematiku v pátém ročníku.
Co vás na výuce nejvíce baví?
Učitelkou jsem chtěla být už od sedmi let,
kdy jsem absolvovala první třídu. Žádné
jiné povolání mě tolik nelákalo. A co mě
baví na výuce? Líbí se mi, že jde o tvůrčí
práci, mohou se používat různé formy
a metody práce, každá vyučovací hodina je jiná. Největší radost ale mám, když
vidím, že nabyté vědomosti a dovednosti
dovedou žáci používat, a když u žáka dojde k posunu vpřed, byť třeba jen o malý
kousek. Pak má moje práce smysl.

Mgr. Eva Horová

Fotohádanka
Řešení z minule: zleva: Václava Králová, Helena Benediktová, Miroslav Louda, Jitka
Babková, Šárka Maderová.

Mgr. Eva Horová

Židovský hřbitov je kulturní památkou

K 1. prosinci 2020 byl židovský hřbitov v Dolní Lukavici Ministerstvem kultury ČR
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů prohlášen
kulturní památkou. Návrh již v roce 2011 vznesla PhDr. Alena Vlčková ze Štěnovic.
Na její opětovný podnět v červnu 2020 došlo ke zdárnému konci.
Lukavický hřbitov je jedním z nejstarších na jižním Plzeňsku. Pochází z roku 1654, ale
lze předpokládat, že je mnohem starší. Pohřbívalo se sem z celého širokého okolí.
Nyní se zde nachází 239 náhrobků. V roce 2004 byla na hřbitově umístěna žulová
deska s textem k uctění památky obětí holokaustu.

Vítězslav Opálko

Žije mezi námi
Ten, kdo zřejmě úmyslně prostřelil šípem kachnu domácí, lukem nebo kuší . Ta se bez známek obtíží zdržovala na řece u Dolní Lukavice. Na upozornění občanů
na místo přijel pracovník Záchranné stanice živočichů
ze Spáleného Poříčí. Protože se mu nepodařilo kachnu
odchytit, z důvodu ukončení jejího trápení požádal
obecní úřad o zajištění odstřelu. Úkolu se ujal člen
mysliveckého sdružení pan Petr Rout a nebohou kachnu ještě ten den zastřelil. O případu byla vyrozuměna
Policie ČR.
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Lišický rybník je pojmenován!

V lednu 2021 byl pojmenován lišický rybník.
Na mapách je veden jako „Poubův rybník“.

Mgr. Eva Horová

Noví obyvatele

Karel Bohmann (*1980) s partnerkou Kateřinou Friedbergovou (*1979) a dcerou
Terezou (*2003) se do Dolní Lukavice čp. 106 (domu po panu Hrubém – nedaleko
hostince U Bílé růže) přistěhovali 25. května 2020. „Vždy jsme chtěli bydlet v rodinném domě. Když se nám naskytla možnost koupě tohoto domku, neváhali jsme. Předtím jsme žili na sídlišti v Dobřanech.” Prozradila paní Friedbergová. V současné době
dům rekonstruují. Když mají volnou chvilku, rádi vyráží do přírody. „Kocháme se
zdejší krajinou, považujeme si klidu a dobré dopravní obslužnosti.” Dodal pan Bohmann závěrem.

Společenská kronika

Jubilanti
březen
Bárta Šimon, S 		
Eret Milan, DL		
Eretová Marie, DL
Havlíček Josef, K
Kašparová Blažena, DL
Komorousová R, DL
Kvíderová Anna, K
Šilhánek Jaroslav, DL
Turečková Milada, L

82 let
75 let
70 let
75 let
75 let
90 let
83 let
75 let
95 let

Obec Dolní Lukavice všem gratuluje a přeje hodně zdraví do dalších let.
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x v roce
v nákladu 450 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah článků odpovídají jejich autoři.
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