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prosinec 2020 – červen 2021
Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
stojíme na konci roku 2020, který se nám nesmazatelně
zapíše do našich životů. Byl to rok plný koronaviru, ale také
rok, který v našich obcích zanechal mnoho smutku. Vždyť
tolik úmrtí za jediný rok, a v některých rodinách dokonce
několikrát, už dlouho nepamatujeme. I zastupitelstvo obce
postihla nenahraditelná ztráta našeho zastupitele a kamaráda
p. Luboše Šaška. Počet zastupitelů se tak snížil na 8 členů,
ale díky tomu, že neklesl pod 5, může se současné
zastupitelstvo scházet ve sníženém počtu a přijímat
rozhodnutí. Dovolte, abych jménem zastupitelstva ještě
jednou vzdala hold Luboši Šaškovi, a chtěla bych mu „tam
nahoru“ poděkovat, že jsme mohli společně pracovat a užívat
si života.
Život jde dál se svými bolestmi i radostmi, a tak i my
jsme zažívali malé i velké radosti. Na jaře se nám povedlo
získat dotaci od Plzeňského kraje na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, ze které budeme částečně financovat nové plochy
před hasičskou zbrojnicí, přístřešek pro automobil a nové
oplocení a vrata.
Radost máme také z toho, že se v letošním roce naplno
rozjela výstavba rodinných domů v Lužanech a dokončila se
výstavba plynu a dešťové a splaškové kanalizace. Více
o postupu prací naleznete na dalších stránkách občasníku.
V budově Plzeňského kraje jsme se zúčastnili dvou
jednání, která sice vedou pouze k aktualizaci projektů, ale i
tak v nás zanechala naději na jejich budoucí realizaci. Jednak
to bylo jednání ohledně představení projektu „Propojení
skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice,
Dobřany a Plzeňská aglomerace“. Na základě požadavku
jsme na zasedání zastupitelstva obce věc projednali a dali
kladné nezávazné vyjádření k připravované akci – tzn.
souhlasili jsme s budoucím napojením na sdružený vodovod.
To bude podkladem pro zpracování studie proveditelnosti.
Druhé setkání směřovalo k aktualizaci návrhu koncepce
rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji.
Nás se týkala nadregionální cyklotrasa č. 38 směřující
ze Železné Rudy – Alžbětín, přes Klatovy, Přeštice a
Dobřany. Naším úkolem bylo zaktualizovat vedení
cyklotrasy v našem katastru. Plzeňský kraj bude financovat
koncept, jednotlivé obce pak hradí náklady na části
cyklostezky v jejich katastru.
Stále se připravuje nový zákon o zpracování odpadů a
s tím bude souviset i výše poplatku za odpady. Zatím částku
600,- Kč ponecháváme, ale jak je vidět z rozpočtu obce
na rok 2021, jsou odpady Obcí Lužany značně dotované.
Počet nádob na separovaný odpad stále roste, v příštím roce
chceme navýšit počet kontejnerů u nové bytové výstavby a
letos jsme pořídili nový kontejner na železný odpad.

ZDARMA

V prosinci ještě přibude plechová garáž u magacínu, kde
se budou skladovat nebezpečné odpady a elektro.
V příštím roce nás čekají dvě velké akce: vybudování
místních komunikací v nové bytové zóně a také změna
technologie pro přečerpávání splaškových vod, tak aby
stačila potřebám nové výstavby.
Samozřejmě si všichni přejeme, aby se naše životy
vrátily do normálních kolejí, abychom se mohli vzájemně
setkávat, tak jak tomu bylo dříve. Výstižný obrázek i pěkný
citát – viz níže – jsem našla na stránkách p. Milana Janocha.
Věřme jen, že naše budoucí setkání nebudou jen setkání
s Covidem, který by se klidně mohl převtělit přesně
v takového čerta, ale že vzájemná setkání povedou
ke světlým zítřkům. Moc bych vám to všem od srdce přála.
Držte se, buďte na sebe opatrní a nebuďte lhostejní
k nařízením vlády.
Před blížícími se vánočními svátky vám přeji jejich
klidné prožití, hodně štěstí a hlavně do nového roku 2021
pevné zdraví, abychom si nový rok mohli naplno užívat.
Věra Petrželková

Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Sčítání obyvatel
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Hlávkovy koleje
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Bowling
SDH Lužany
Příští číslo vyjde v červenci.
Uzávěrka příspěvků 15. června 2021.

Vydává OÚ Lužany
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET OBCE NA ROK 2021 SCHVÁLENÝ 14. 12. 2020
ROZPOČET 2021 - VÝDAJE

ROZPOČET 2021 – PŘÍJMY
Les

/1036/

75 000,- Kč

Místní komunikace

/2212/

6 600 000,- Kč

Ost. záležitosti pozemn. kom.

/2219/

50 000,- Kč

1 500 000,- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

37 000,- Kč

/1211/

3 500 000,- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

320 000,- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

600 000,- Kč

Kanalizace

/2321/

1 155 000,- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

430 000,- Kč

Školství

/3113/

955 000,- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 500,- Kč

Knihovna

/3314/

2 000,- Kč

Správní poplatky

/1361/

3 000,- Kč

Kronika

/3319/

6 000,- Kč

Daň z loterií

/1381/

50 000,- Kč

Obnova kapliček – nákup

enkaustika

/3326/

155 000,- Kč

Dotace sociál. fondu na rok 2020

/4134/

60 000,- Kč

Poplatky OSA

/3341/

20 000,- Kč

Převody ze sociálního fondu

/4139/

60 000,- Kč

Nákup sdělovacích prostředků

/3349/

50 000,- Kč

Příjem z lesa

/1036/

30 000,- Kč

Kulturní dům

/3392/

290 000,- Kč

Nájemné vodovod

/2310/

15 000,- Kč

Kulturní komise

/3399/

110 000,- Kč

Dětská hřiště

/3421/

52 000,- Kč

Nájemné kanalizace

/2321/

180 000,- Kč

Nebytové hospodářství

/3613/

420 000,- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113/

130 000,- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

245 000,- Kč

Nájemné KD

/3392/

50 000,- Kč

Neinvestiční dotace obč. sdružením /3419/

307 000,- Kč

Příjem z akcí kult. komise

/3399/

10 000,- Kč

/3699,3639/

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
/3633/

50 000,- Kč

Příjem z prodeje pozemků

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 800 000,- Kč

DPFO – SVČ – z výnosu

/1112/

30 000,- Kč

DPFO – zvl. sazba

/1113/

200 000,- Kč

DPPO

/1121/

DPH

2 010 000,- Kč

Komunální služby – skladiště

/3639/

517 000,- Kč

100 000,- Kč

Výdej na územní rozvoj

/3699/

60 000,- Kč

/3745/

2 000,- Kč

Odpadové hospodářství

/3722, 3725/

1 050 000,- Kč

Příjem za stravné od zaměst.

/6171/

14 000,- Kč

Péče o zeleň

/3745/

330 000,- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171/

40 000,- Kč

Pečovatelská služba

/4351/

20 000,- Kč

Příjmy z úroků

/6310/

500,- Kč

Krizové řízení

/5273/

30 000,- Kč

Bezpečn. a veř. pořádek (přestupky) /5311/

2 000,- Kč

Odpady – textil, železo

/3723/

15 000,- Kč

Příjem za vytříděný odpad

/3725/

Příjem za péči o veřejnou zeleň

PŘÍJMY CELKEM

10 840 000,- Kč

Rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE

- 6 598 000,- Kč

Financování
Změna stavu prostředků na BÚ /8115/
Předpokládaný zůstatek peněžních
prostředků celkem k 1. 1. 2021
Očekávaný zůstatek peněžních
prostředků celkem k 31. 12. 2021
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6 598 000,- Kč
25 000 000,- Kč
18 402 000,- Kč

JSDHO

/5512/

60 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

1 300 000,- Kč

Vnitřní správa OÚ

/6171/

3 000 000,- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky) /6310/

15 000,- Kč

Pojištění

35 000,- Kč

/6320/

Převody rezervních fondů + P.F. zaměstnanci
/6330/

60 000,- Kč

Převody – sociální fond

60 000,- Kč

VÝDAJE CELKEM

/6330/

17 438 000,- Kč

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2021

Český statistický úřad zveřejnil detaily chystaného
sčítání lidu v roce 2021. Hlavní rozdíl oproti tomu v roce
2011 je, že ho podle odhadů ČSÚ bude většina obyvatel
vyplňovat online. K dispozici ale budou i klasické papírové
archy k vyplnění.
Online dotazníky budou k dispozici ještě před sčítáním
pomocí papírových dotazníků, a to od 27. března
do 9. dubna. Kdo se nezapojí elektronicky, bude moci
vyplnit papírový formulář, a to od 27. března do 11. května.
Doručí jej sčítací komisaři. Podle odhadů ČSÚ vyplní 60 %
lidí formulář online, lidé mohou vyplnit data i za členy své
rodiny, například děti nebo seniory bez znalosti práce
s počítačem.
Zbytek populace obslouží Česká pošta. Komisaři přijdou
až do jednotlivých domácností, formuláře ale bude možné
také vyzvednout a odevzdat na 800 vybraných pobočkách.
Lidé budou při příštím sčítání odpovídat na méně otázek
než v minulosti, protože část dat získá Český statistický
úřad z veřejných registrů. Vyplnění formuláře by mělo trvat
asi 15 minut. Online půjde formulář vyplnit i na mobilu.
Aplikace vyplní některé věci automaticky, takže třeba
po zadání rodného čísla už nebude nutné vypisovat číslo
občanského průkazu nebo pohlaví.
„Zcela odpadnou otázky týkající se vybavenosti
domácnosti například koupelnou nebo osobním počítačem,
zjednoduší se otázky ohledně velikosti bytu, vzdělání či
dojížďky do zaměstnání. Vysoký důraz pak klademe
na bezpečnost a ochranu osobních údajů,“ uvedl Robert
Šanda, ředitel Odboru statistik obyvatelstva ČSÚ.
Při předchozím sčítání v roce 2011 lidé vypisovali tři
listy s 47 údaji, příští rok budou uvádět o dvě desítky údajů
méně do dvou listů. Údaje musejí být platné k půlnoci
26. března, takže třeba člověk, který má narozeniny
27. března, napíše do kolonky ‚věk‘ o rok méně, než kolik
mu v tu chvíli skutečně bude.
Prostřednictvím formulářů bude Český statistický úřad
zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich
totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu,
národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí,
povolání nebo informace o dojíždění do zaměstnání. Data
budou zpracovávána v anonymizované podobě. Statistici
budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu,
připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení
domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi.
Nadále budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí
k nějaké národnosti nebo náboženské víře.

Při online vyplňování formulář v některých případech
nabídne předpřipravené možnosti, takže například bydliště
půjde určit pouze na registrované adrese. Otázka vyznání a
národnosti je naopak zcela otevřená, aplikace navíc
nenabídne ani názvy církví registrovaných v České
republice. Podle posledního sčítání z roku 2011 žije
v České republice více než 15 000 rytířů Jedi z filmového
světa Hvězdných válek.
Pohlaví rozlišuje ČSÚ pouze dvě, a to v souladu se
systémem rodných čísel a dalších údajů v českých
registrech. Vyplnit tedy bude možné pouze „muž“ nebo
„žena,“ online dotazník to navíc udělá automaticky
po zadání rodného čísla.
Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné
vyplnění bude hrozit pokuta 10 000 korun, za zneužití údajů
ze sčítání až půlmilionová sankce. Sčítání má včetně
přípravy a vyhodnocení v období od roku 2018 do roku
2023 stát 2,23 miliardy korun. Minulý cenzus vyšel
na 2,27 miliardy korun. Statistici ale uvádějí, že úspora
bude se započtením inflace až pětinová vzhledem k využití
registrů.
K online dotazníku se dostane každý, stačí k tomu
datum narození a číslo platného dokladu. Lidé také mohou
použít datovou schránku nebo elektronickou identitu, pokud
je mají.
„Při online sčítání se nenakazíte ani chřipkou, ani
koronavirem. Možnost sečíst se z bezpečí domova je tak
další přidanou hodnotou Sčítání 2021,“ uvedl předseda
ČSÚ Marek Rojíček.
Poprvé bylo sčítání lidu na českém území v roce
1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného
Československa, se jich uskutečnilo devět. Zatím poslední
bylo před devíti lety, kdy se dotazníky daly poprvé
vyplňovat přes internet. Zatímco severské státy, Slovinsko
či Rakousko získávají údaje hlavně z databází úřadů,
v Česku se budou muset znovu zapojit všichni lidé. České
registry všechna potřebná data neobsahují. Statistici se ale
budou snažit využít informace, které v nich jsou.
Zkušební sčítání proběhlo už letos v září a říjnu. Český
statistický úřad během něj oslovil 25 tisíc domácností,
zkušební verze byla dobrovolná.
Veškeré informace ke sčítání obyvatel najdete
na webových stránkách www.czso.cz/csu/scitani2021.
VÝBĚR POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Termíny výběru poplatků
za odpady a psy:
Dlouhá Louka
15. 2. 2021 15,00 – 17,00
Zelené
17. 2. 2021 15,00 – 17,00
Lužany
22. 2. 2021 8,00 – 17,00
24. 2. 2021 8,00 – 17,00
(polední přestávka 12,00 – 13,00)
Pokud upřednostňujete bezhotovostní
platbu, můžete poplatek za odpady a
psa zaplatit na účet č. 6323361/0100,
osobně si vyzvednete pouze známku
na vývoz na základě přineseného
potvrzení o zaplacení. Výše poplatku
se nemění, je 600,- Kč/osobu.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
SVOZ ODPADŮ O VÁNOCÍCH A
NA PŘELOMU ROKU 2020-2021
Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali
o způsobu provedení svozů o vánočních svátcích, svozů
na přelomu roku a po Novém roce.
Vánoční svátky (24. 12. a 25. 12.) – svoz ve čtvrtek a
v pátek proběhne dle běžného harmonogramu.
Nový rok (1. 1. 2021) – tento den (pátek) svoz neproběhne,
ale proběhne hned následující den 2. 1. 2021 (sobota).
Přelom roku (liché týdny) – letošní přelom roku vyšel
dle kalendáře na dva liché týdny za sebou (53. týden roku
2020 a 1. týden roku 2021). Toto bude mít vliv hlavně
na čtrnáctidenní vývozy, které se provádějí a jsou léta
nastaveny na lichý nebo na sudý týden. Toto nastavení není
vhodné z důvodu zachování tras měnit. Níže je popsán
způsob, jakým vzniklou situaci budeme řešit:
Svozy 1x za 14 dní prováděné v lichém týdnu:
- bude proveden standardní svoz v 53. týdnu roku 2020
- následující týden, tj. 1. týden roku 2021 bude svoz opět
proveden
- popelnice, které nebudou připraveny 1. týden k odvozu,
vyvezeme (z důvodu zachování lichých týdnů) až ve
3. týdnu s tím, že v případě potřeby vyvezeme občanům i
pytel s odpadem, který bude ve 3. týdnu umístěn vedle
popelnice.
Svozy týdenní a měsíční nebudou nijak dotčeny. Budou se
svážet ve standardním svozovém dni.
Západočeské komunální služby

Lužany. Věříme, že v příštím roce už nám nebude nic stát
v cestě při budování místních komunikací, ale jak se říká,
člověk míní, a život mění… Posledním úkolem obce pak
bude osazení ochranného valu zelení.
Na závěr malý výčet stavu prodeje pozemků a výstavby
rodinných domů:
36 nabídnutých stavebních parcel pro RD
32 prodaných parcel k 1. 12. 2020
4 zamluvené parcely k výstavbě RD k 1. 12. 2020
10 postavených domů (včetně hrubých staveb)
9 zamluvených řadových domů
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY LUŽANY
Na základě požadavku z firmy POVED, která zajišťuje
autobusovou dopravu v Plzeňském kraji, bylo nutné kvůli
rozlišení nově pojmenovat naše autobusové zastávky.
Zastávka u obecního úřadu v obou směrech ponese jméno
„Lužany – obecní úřad“, zastávka ve směru na Měčín jen
jméno „Lužany“. Pro místní není problém zjistit při čtení
autobusových jízdních řádů, kde bude vystupovat, ale
pro ostatní cestující to pak může přinášet problémy.
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Na základě povinnosti mít vzhled webových stránek
dle zákona o přístupnosti jsme se rozhodli o provedení
jejich novelizace. Stránky jsou v původní barvě, ale celkový
vzhled je jiný. Stránky budou mít i zjednodušenou formu
zobrazení pro mobilní telefony.

VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2021
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
14. 12. 2020 tyto položky:
Stočné v obci Lužany ve výši 53,22 Kč/m³ včetně DPH
Vodné v obci Zelené – dvousložkově: 440,- Kč/rok včetně
DPH za vodoměr a 65,- Kč/m³ včetně DPH (10,- Kč z této
částky hradí fyzickým osobám Obec Lužany)
ZPRÁVA Z BYTOVÉ VÝSTAVBY
V letošním roce jsme byli svědky bohaté stavební
činnosti na pozemcích pro výstavbu rodinných domků u
bytových domů v Lužanech. Po dlouhých vyjednáváních o
předání vybudovaného plynové zařízení bude toto zařízení
konečně v nejbližších dnech zkolaudováno. Vybudováním
dešťové a splaškové kanalizace bylo bezproblémové, ale
čekali jsme nadprůměrně dlouhou dobu na kolaudační
vyjádření od vodoprávního úřadu. Vedení elektrické energie
bylo zkolaudováno již na počátku roku 2020. Veřejné
osvětlení je také v provozu, bylo jen dočasně vypnuto, ale
v současné době je zčásti též v úplném provozu. Když
ukončím výčet jednotlivých inženýrských sítí, zbývají nám
místní komunikace v této oblasti. Tady jsme opět narazili
při podání žádosti o povolení, kdy nebyla platná Změna č. 2
Regulačního plánu Lužany II, která umístění místních
komunikací řeší. Po několikaletém projednávání této změny
jsme se dočkali a 21. 10. 2020 vešla v platnost Změna č. 2
Regulačního plánu včetně Změny č. 1 Územního plánu
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původní vzhled webových stránek

budoucí vzhled webových stránek

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
2. 10. - 3. 10. 2020
OKRSEK Č. 1 – LUŽANY
celkem voličů 378
platné hlasy 154
volební účast 41,01 %
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Strana
1 BEZPEČNOST,ODPOVĚDN.,SOLID.
5 Demokratická strana zelených
9 KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI
16 Svoboda a př. demokracie (SPD)
19 Česká pirátská strana
35 DSSS – Čistý kraj
45 Česká str. sociálně demokratická
50 ANO 2011
58 STAN, Zelení, PRO PLZEŇ
63 Komunistická str. Čech a Moravy
65 Strana soukromníků ČR
68 Koruna Česká (monarch. strana)
70 Trikolóra hnutí občanů
74 ODS s podp. TOP 09 a nez. starostů
79 Alternativa pro nez. kand. 2020
82 ROZUMNÍ – Petr Hannig

Počet hlasů
0
5
1
3
16
0
13
37
20
12
1
0
9
36
0
1

OKRSEK Č. 2 – DLOUHÁ LOUKA
celkem voličů 87
platné hlasy 36
volební účast 41,38 %
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Strana
1 BEZPEČNOST,ODPOVĚDN.,SOLID.
5 Demokratická strana zelených
9 KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI
16 Svoboda a př. demokracie (SPD)
19 Česká pirátská strana
35 DSSS – Čistý kraj
45 Česká str. sociálně demokratická
50 ANO 2011
58 STAN, Zelení, PRO PLZEŇ
63 Komunistická str. Čech a Moravy
65 Strana soukromníků ČR
68 Koruna Česká (monarch. strana)
70 Trikolóra hnutí občanů
74 ODS s podp. TOP 09 a nez. starostů
79 Alternativa pro nez. kand. 2020
82 ROZUMNÍ – Petr Hannig

Počet hlasů
0
0
0
2
5
0
2
9
7
0
0
0
0
10
0
1

16 Svoboda a př. demokracie (SPD)
19 Česká pirátská strana
35 DSSS – Čistý kraj
45 Česká str. sociálně demokratická
50 ANO 2011
58 STAN, Zelení, PRO PLZEŇ
63 Komunistická str. Čech a Moravy
65 Strana soukromníků ČR
68 Koruna Česká (monarch. strana)
70 Trikolóra hnutí občanů
74 ODS s podp. TOP 09 a nez. starostů
79 Alternativa pro nez. kand. 2020
82 ROZUMNÍ – Petr Hannig

4
3
0
4
7
2
5
0
0
0
4
0
0

SMUTEČNÍ PRAPOR
Po celá dlouhá léta jste byli zvyklí, že pokud v obci
zemřel člověk, který byl členem sboru dobrovolných hasičů,
byl vyvěšen smuteční prapor na budově hostince.
Při rekonstrukci hostince včetně kulturního domu už držák
na prapory nebyl instalován. Držáky nebyly instalovány ani
na budově obecního úřadu při jeho rekonstrukci. Tady nově
byly nainstalovány stojany přímo před obecním úřadem.
Jsou to stojany obecní, dle našeho názoru tudíž nejsou
určeny k vyvěšení praporu jen pro bývalé hasiče. Proto jsme
se rozhodli smuteční prapor vyvěsit vždy, když zemře
jakýkoliv náš spoluobčan a vyjádřit tím naši vzpomínku
na něj. Po dohodě s představiteli hasičů bude prapor
za členy hasičů vyvěšen i na budově hasičské zbrojnice a
smuteční oznámení pak bude zveřejněno nejen v obecní
vývěsce, ale také ve vývěsce sboru dobrovolných hasičů.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U LUŽAN
Zřejmě již v dubnu 2021 bude v prostoru křižovatky
u autobusové zastávky zahájena výstavba okružní
křižovatky, kterou bude investovat Ředitelství silnic a
dálnic, Obec Lužany pak bude investovat chodníky a další
položky dle smlouvy. Tato okružní křižovatka bude
komplexním řešením nepřehledného a nebezpečného
křížení několika silnic a povede ke zvýšení bezpečnosti
chodců a přispěje i k tomu, aby auta, která v budoucnu
pojedou po obchvatu Přeštic, zpomalila a přijížděla do obce
povolenou rychlostí.

OKRSEK Č. 3 – ZELENÉ
celkem voličů 77
platné hlasy 30
volební účast 38,96 %
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Strana
1 BEZPEČNOST,ODPOVĚDN.,SOLID.
5 Demokratická strana zelených
9 KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI

Počet hlasů
0
1
0
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2020
V příštím roce se budou sčítat obyvatelé naší země, letos
však proběhlo sčítání dopravy. To probíhá na našich
silnicích a dálnicích, sčítaných úseků je po celé zemi téměř
6 500. Celostátní sčítání dopravy je důležitý průzkumný
projekt Ředitelství silnic a dálnic ČR, který se pravidelně
realizuje již od roku 1980, a to v pětiletých intervalech.
Poslední sčítání proběhlo nestandardně až v roce 2016,
protože se diskutovalo nad jeho technickým zajištěním a
finanční náročností. Ani letošní sčítání dopravy neprobíhá
přesně podle původního plánu.

Celostátní sčítání dopravy začíná obvykle jarní částí,
která trvá od poloviny dubna do konce června. Protože ale
toto období letos velmi ovlivnila koronavirová opatření,
která se pochopitelně promítla i do intenzity dopravy, byla
jarní část letošního sčítání přesunuta až na stejné období
příštího roku. Celostátní sčítání dopravy 2020 bylo proto
zahájeno až 12. července a trvalo do konce října.
Se sčítači dopravy se řidiči mohli setkat v 6 465
lokalitách, tzv. sčítacích úsecích. Rozložení sčítacích úseků
podle kategorie komunikace je následující:
dálnice I. třídy – 40 sčítacích úseků
dálnice II. třídy – 90 sčítacích úseků
silnice I. třídy – 1815 sčítacích úseků (mezi nimi i Lužany)
silnice II. třídy – 3150 sčítacích úseků
silnice III. třídy – 1370 sčítacích úseků.
Cílem sčítání dopravy je získat aktuální informace
o intenzitách dopravy na dálniční a silniční síti. Výstupy
z celostátního sčítání využívají Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Ministerstvo dopravy ČR a jednotlivé kraje, pro něž
jsou nezbytnými podklady pro silniční hospodářství, a to
zejména pro zpracování koncepce rozvoje sítě pozemních
komunikací, zpracování plánu výstavby a oprav pozemních
komunikací, zpracování doumentace dopravních staveb,
plánování údržby pozemních komunikací, řešení ochrany
životního prostředí, řešení ochrany před nadměrným
hlukem z dopravy, prognózování vývoje zatížení silniční
sítě a pro projektovou a posudkovou činnost.
O výsledcích sčítání Vás po jejich zveřejnění budeme
určitě informovat v některém z dalších vydání Lužanského
občasníku.
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OPRAVA SILNICE LUŽANY - KBEL
V červenci 2020 jsme mohli být svědky opravy silnice
III/18210 směřující z Lužan na Kbel. Opravu zajišťovala
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Protože v letošním
roce měla omezené finanční prostředky, byla opravena
silnice jen k odbočce na Zálesí. V příštím roce by stejnou
metodou měla být opravena silnice až do Kbela. O jakou
metodu oprav se vlastně jedná? Po určité době deseti až
dvanácti let se povrch vozovky začne zjednodušeně řečeno
otevírat a vznikají v něm póry. Nástřikem emulze a drti se
zabrání budoucímu rozpadu silnice a prodlouží se její
životnost. Tato forma opravy není tak finančně náročná jako
pozdější rekonstrukce celé silnice. Soupravě, která provádí
tyto speciální opravy, se v žargonu silničářů říká
vysprávkový vlak. Do jednoho procesu totiž shromažďuje
několik technologických postupů práce, které se dříve
musely provádět postupně několika stroji. Zařízení, které
za sebou táhne nákladní vůz, umí rozprostřít emulzi
na povrchu silnice, podrtit a uhutnit. Přitom dojde relativně
levně, rychle a efektivně nejenom k zakrytí a utěsnění
povrchu
vozovky,
ale
také
k obnovení
jejich
protismykových vlastností. Povrch se zacelí, uzavřou se
póry, obnoví se protismykové vlastnosti a vozovce se
prodlouží životnost o pět až osm let bez toho, že by se
musel pokládat nový asfaltový povrch. Ta samá metoda
opravy silnice byla provedena v roce 2017 i na silnici
z Lužan do Dlouhé Louky.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
DALŠÍ INFORMACE K JÍZDNÉMU
V PLZEŇSKÉM KRAJI
Akční předplatné jízdného v Plzeňském kraji se
vyplatí. Konečně existuje sleva i pro dospělé cestující.
Cestující v Plzeňském kraji mohou využívat mnoha
zvýhodnění v rámci přepravy autobusy, vlaky či plzeňskou
MHD. Pro běžné občany, kteří ale už nestudují, jsou zdraví
a do důchodu mají ještě daleko, většinou žádné slevy nikdo
nenabízí.
Aby se ještě více podpořilo cestování veřejnou dopravou,
nabízí POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy)
akční předplatné, které je určené dospělým cestujícím, kteří
jinak nemají nárok na žádnou slevu. Ušetřit lze ve vnějších
zónách, a to až 20 % z ceny. Akční předplatné se vyplatí i
v případě, že cestující nejezdí každý den.
„Cestující ušetří v rámci jedné zóny při předplatném na 30
dní 60 Kč. Například pokud cestující jezdí z Kladrub do
Stříbra a koupí si předplatné pro zónu 123 nejpozději tři
dny před začátkem jeho platnosti, zaplatí na 30 dní 280 Kč
místo 340 Kč.“ uvádí Martin Fencl, dopravní a
marketingový specialista z POVED.
Akční předplatné je možné využívat v celém Plzeňském
kraji, ve všech zónách IDPK (Integrované dopravy
Plzeňského kraje), včetně těch přeshraničních. Neplatí ale
přímo v Plzni. Cestující pro jízdu do Plzně mohou využít
zlevněného předplatného pro vnější zónu, v samotné Plzni
pak ale už zaplatí běžnou cenu.
V praxi to znamená, že pokud bude chtít cestující cestovat
v Plzeňském kraji, a to včetně Plzně, např. 3 týdny
na předplatné, aby si nemusel nikde kupovat žádné
jednotlivé jízdenky, tak si zakoupí akční předplatné na dané
3 týdny, tedy např. od 1. 9. do 21. 9. 2020 a k tomu si
dokoupí běžné předplatné na jízdy po Plzni. Cestující pak
může dané tři týdny cestovat pouze na jednu jízdenku
(kartu) a navíc ušetří. Vše lze jednoduše naklikat v e-shopu
nebo za pomoci odborníka nakoupit v prodejních místech
Plzeňské karty.
Cestovat za zlevněné jízdné lze jeden den nebo i celý rok.
Akční předplatné je vždy svázané s Plzeňskou kartou a je
nutné mít ho dobité vždy alespoň tři dny před požadovaným
termínem. Je možné ho zakoupit online přes e-shop
Plzeňské karty, na prodejních místech Plzeňské karty nebo
v bankomatech České spořitelny.
JAK VYUŽÍVAT INTEGROVANOU DOPRAVU
V PLZEŇSKÉM KRAJI? ODPOVĚDI NA
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY.
S jakými dopravci je možné v IDPK cestovat?
Předplatné i jednotlivé přestupní jízdné uznávají dopravci
ČD a GW Train, ARRIVA a PMDP. Předplatné dále
uznávají Transdev a Lextrans (v oblasti Rakovnicka a Čisté)
a ČSAD autobusy Plzeň (na linkách 55 a 66) a ČSAD
STTRANS v oblasti Horažďovicka.
Co dělat při nákupu jízdenky?
Je potřeba nahlásit cílovou stanici/zastávku, která nemusí

být na daném spoji, protože tarif je přestupní. Zároveň
nahlásit svoji slevovou kategorii. Pokud máte Plzeňskou
kartu, přiložte ji k oranžovému panelu a počkejte, až zmizí
žlutý trojúhelník na spodní straně displeje. Při cestě vlakem
za vás přiložení a spočtení ceny provede obsluha.
Jaké existují typy jízdenek?
Pokud má jízdenka QR kód, pak se jedná o přestupní
jízdenku IDPK, která má na sobě definované zóny,
po kterých se můžete po danou časovou platnost pohybovat.
Pokud cestujete na spoji do 10 km, vaše jízdenka nemá QR
kód a je na ní napsáno „nepřestupní“. V případě, že jste
využili k nákupu Plzeňskou kartu a vydaný doklad na sobě
nemá QR kód, jedná se o daňový doklad, samotná jízdenka
je nahraná na Plzeňské kartě. Daňový doklad si ale
uchovejte po dobu jízdy, protože je na něm definována
časová a územní platnost jízdenky nahrané na kartě.
Přepravní kontrole předkládáte Plzeňskou kartu, která si ji
automaticky vyčte a zkontroluje její platnost.
Co dělat, když přestupuji s platnou jízdenkou?
Sdělím řidiči/vlakové četě, kam cestuji na tomto spoji. Poté
přikládám papírovou jízdenku s QR kódem, popř.
Plzeňskou kartu s nahranou jízdenkou.
Kde najdu jízdní řády?
Jízdní řády jsou k dispozici na všech zastávkách v papírové
podobě, stejně tak i na webových stránkách, popř. dalších
portálech jako idos.cz, jezdimepokraji.cz apod.
Jaké karty platí v rámci systému IDPK?
V systému IDPK platí Plzeňská karta, kterou je možné
využívat na jednotlivé platby i na nahrání předplatného.
Jaké jsou možnosti koupě jízdenky?
Jízdenku je možné zaplatit v hotovosti u řidiče, platební
kartou, mobilem pomocí Google Pay a Apple Pay,
elektronickou peněženkou v rámci Plzeňské, Mariánské či
Karlovarské karty a také pomocí mobilní aplikace Virtuální
karta. Plus samozřejmě platí i všechny předem zaplacené
tarify, popř. aktivované akční jízdné.
Lze platit u dopravců bankovní kartou?
Ano, u dopravců ARRIVA, PMDP, ČD I GW Train lze
platit bankovní kartou.
Jaký je rozdíl mezi předplatným IDPK a jednotlivým
jízdným?
Předplatné jízdné Vám šetří drahocenný čas. Zvolíte si
počet dní předplatného, zóny, přes které jezdí Váš obvyklý
spoj, a pak už jen bezstarostně jezdíte. Pokud potřebujete
jet do zóny mimo Vaše předplatné, pouze si dokoupíte
jízdenku na daný úsek. Jednotlivé přestupní jízdné se
kupuje zvlášť na každou jízdu a platíte pouze za počet
základní zón.
Proč je jízdné přes Plzeň dražší a jaká je cena jízdenky
na území města Plzně?
Přestupní jízdné přes Plzeň umožňuje cestovat i s PMDP.
V Plzni je tarif stanovený městem. Zavedením přestupního
jízdného mezi všemi dopravci IDPK už státní slevy na
území města Plzně neplatí. Přestupní jízdenka v tarifu IDPK
pro Plzeň (zóna 001) je jízdenka na 30 minut za 18 Kč nebo
na 60 minut za 22 Kč. Tyto jízdenky prodávají všichni
dopravci a jsou přestupní na území města Plzně.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
pokračování z minulé strany
Kde najdu, za kolik zón jsem zaplatil?
Vše je vidět na autobusové jízdence. Jsou na ní informace
o zaplacených zónách, a také o povolených zónách,
přes které můžete projet.
Kde mohu zjistit cenu jízdného?
V aplikaci Virtuální karta si můžete zvolit nástupní a
výstupní zastávky, váš profil (např. dospělý) a zobrazí se
vám shrnutí, které obsahuje časovou platnost jízdenky a
cenu. Samozřejmě bez nutnosti takovou jízdenku zaplatit.
Jak nejlépe využiji studentskou nebo juniorskou slevu
při dojíždění do školy s IDPK?
Junioři (15-18 let) a studenti (18-26 let) mohou ve vnějších
zónách (tzn. všechny zóny mimo zóny 001 Plzeň) využít
státní slevu ve výši 75 %. Pro získání této slevy se musí
prokázat ISIC kartou, žákovským průkazem vydaným
dopravcem, nebo Plzeňskou kartou s nahraným slevovým
nárokem. Junioři se mohou prokázat i občanským
průkazem.
Pro zónu 001 neplatí státní slevy. Pokud chce student využít
zlevněné jízdné (krajskou slevu ve výši 50 %) musí mít
na Plzeňské kartě zakoupené studentské předplatné.
Pro nákup předplatného doporučujeme využít eshop
Plzeňské karty. Bez předplatného na Plzeňské kartě bude
jednotlivé jízdné přes Plzeň (001) vždy obsahovat 18 Kč
(cena obyčejného jízdného v rámci zóny 001 – Plzeň).
Kolik stojí přestupní jízdenka např. z Přeštic do Plzně
pro důchodce do 70 let?
Má-li důchodce na Plzeňské kartě nahraný nárok
na zlevněné jízdné po Plzni, pak jízdenka Přeštice – Plzeň
(zóny 082, 081, 001) stojí 14 Kč (3+2+9), jinak, nemá-li
nahraný nárok na zlevněné jízdné po Plzni, 23 Kč
(3+2+18).
Kolik stojí přestupní jízdenka např. ze Stříbra do Plzně,
pro důchodce nad 70 let?
Má-li důchodce na Plzeňské kartě nahraný nárok
na bezplatnou přepravu po Plzni, pak jízdenka Stříbro –
Plzeň (zóny 123, 122, 101 a 001) stojí 8 Kč (3+2+3+0),
jinak 26 Kč (3+2+3+18).
Jak vypadá přestupní jízdenka IDPK?
Přestupní jízdenka IDPK může být „klasická“ papírová
s QR kódem. Jízdenka může být zapsána také na Plzeňské
kartě. Další možností je nákup přestupní jízdenky v mobilní
aplikaci Virtuální karta.
Existují i nepřestupní jízdenky?
Ano, do 10 km lze přímo u dopravce zakoupit nepřestupní
jízdenku za základní cenu 12 Kč (zlevněná 6 nebo 3 Kč), a
to i na cestu mezi více zónami. Jízdenka platí
mezi zastávkami do 10 km a jednou ze zastávek může být i
jedna zastávka na území města Plzně. Jízdenku nelze koupit
u dopravce PMDP ani v mobilní aplikaci Virtuální karta.
V mobilní aplikaci lze koupit pouze jízdenku přestupní.
Co to je síťová jízdenka a kde všude s ní mohu cestovat?
Síťová jízdenka je jízdenka pro 7 a více zón a zahrnuje
vždy i Plzeň. Platí 240 minut a s touto jízdenkou se můžete
pohybovat po celém kraji autobusem, vlakem i MHD.
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Jak mohu využít jízdenku Turista Plzeňskem, kde ji
koupím, kolik stojí?
Přestupní jízdenka Turista Plzeňskem je 24hodinová
jízdenka, platná od chvíle zakoupení. Je platná pro cesty
na celém území IDPK. Koupit ji lze přímo u dopravců nebo
v mobilní aplikaci. Stojí od 130 Kč pro jednotlivce a od 250
Kč pro skupiny. Více informací najdete na webu IDPK
v sekci Tarify a Turistické jízdné.
Jak získám mobilní aplikaci Virtuální karta?
Na odkazu www.plzenskakarta.cz v sekci Virtuální karta
najdete podrobné informace, jak aplikaci nainstalovat a
zprovoznit.
Bude nabízet mobilní aplikace více možností
Ano, na vývoji se intenzivně pracuje. Jedna z novinek bude
i předplatné IDPK v aplikaci.
Lze si koupit jízdenku u PMDP např. až do Žihle?
Nelze si koupit přímo do Žihle, ale si koupit přestupní
jízdenku P+V ve žlutých odbavovacích zařízeních
ve vozidlech PMDP. Při přestupu na příměstskou dopravu
někde v zóně 001 nebo v prvních vnějších zónách
bezprostředně přiléhajících k zóně 001 Plzeň, bude tato
jízdenka prodloužena do cíle vaší cesty. Cestující pak
doplatí pouze zbylé vnější zóny. Jízdenka P+V (v základní
ceně) stojí 26 Kč, do Žihle doplatíte další 3 vnější zóny
za 30 Kč.
Platí stále krajské slevy pro rodičovskou dovolenou,
válečné veterány, důchodce do 65 let a držitele zlaté
Jánského plakety?
Ano, platí. I nadále mají tyto kategorie cestujících slevu
50 % na jednotlivé nebo předplatné jízdné, ale tuto slevu
musí mít nahranou na Plzeňské kartě.
Platí na drahách i jiný tarif než IDPK?
Ano, platí. V rychlících platí tarif dopravce TR 10,
v osobních spěšných vlacích si cestující může koupit
z aplikace Můj vlak nebo e-shop jízdenku i jen po území
IDPK v tarifu TR 10, ale tato jízdenka platí jen pro ČD a je
dále nepřestupní.
Kde najdu podrobnější informace o tarifu IDPK?
na webových stránkách IDPK a dále v sekci Ptáte se
(na žluté horní liště) najdete odpovědi na nejčastější dotazy.
Mohu jízdenku reklamovat?
Ano, můžete. Reklamace jízdného přijímá Arriva na adrese
v Nádražní 20 v Plzni a České dráhy v pokladnách. PMDP
reklamace přijímá na Denisově nábřeží v Plzni. V případě
zpoždění spoje doporučujeme požádat si o zpožděnku,
následující spoj bude akceptovat předchozí zpoždění a
přepraví cestujícího do cíle cesty.

ZÁMEK JOSEFA HLÁVKY
HLÁVKOVY KOLEJE
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových založil
Josef Hlávka svou poslední vůlí dne 25. ledna 1904. V ní
stanovil: „Za universálního dědice veškerého svého jmění
movitého i nemovitého jakéhokoliv druhu, tak jak toto
jmění projednáním pozůstalosti zjištěno bude, ustanovuji
právnickou osobu, která pro všechny časy nésti má jméno
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových…“ Navázal tím
na své předchozí mecenášské a nadační aktivity. Posláním
Nadání bylo podporovat „veškerou vědeckou, literární a
uměleckou činnost národa Českého a učinit výsledky této
činnosti jakož i výsledky veškeré vědecké činnosti světové
kulturnímu životu národnímu tak přístupnými, aby mohl
z nich ve všech směrech výkonné své činnosti přímo těžiti“.
Dalším cílem bylo podporovat „snaživé a způsobilé
studenty českých vysokých škol pražských tím způsobem,
aby poskytnutím částečného neb (bude-li možno) úplného
zaopatření se jim umožnilo, by se mohli plnou svou silou
věnovati výhradně jen úplnému svému vzdělání, na kterém
se jak jich vlastní, tak i budoucnost celého národa zakládá“.
Tento cíl měl být uskutečněn především podporou tří
institucí: „České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění“, „Národohospodářského ústavu
při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění“ a „Studentských kolejí českých
vysokých škol pražských“. Každá z těchto Josefem Hlávkou
založených institucí měla vlastní statut, plnila poslání, které
jí Josef Hlávka určil, a měla odlišný vztah k Nadání.
V roce 1904 věnoval Spolku studentů pražských
vysokých škol zakladatel Nadání Josef Hlávka budovu
koleje. Hlávkova kolej je vysokoškolská kolej ČVUT
nacházející se v Praze 2 na Novém Městě v Jenštejnské
ulici čp. 1. Myšlenkový odkaz i rozsáhlý nadační projekt
Josefa Hlávky je univerzální a podporuje talentované
jednotlivce bez ohledu na jejich studijní obor. Princip
univerzálního výběru studentů do Hlávkovy koleje v období
let 1904 – 1939 přinášel možnosti vzniku osobních
mezioborových vztahů a kontaktů, které provázely studenty
Hlávkovy koleje po celý život. Vzájemné obohacení bylo
přínosem pro každého studenta ubytovaného v Hlávkově
koleji bez ohledu na to, jako vysokou školu studoval.
Se založením Spolku studentských českých vysokých škol
pražských v roce 1901 věnoval Josef Hlávka peněžní dar
200 000 rakousko-uherských korun pro stavbu koleje, která
měla být výhradně pro nemajetné české studenty s trvale
výbornými studijní výsledky a povinnou jednací řečí měla
být čeština. Přilákal i mnoho dalších dárců, včetně pražské
městské rady, která 6. února 1902 věnovala na stavbu
pozemek po zrušené Svatováclavské věznici a zavázala se i
k zavedení elektrického vedení. Stavbu realizovala firma
Matěje Blechy a projekt vytvořil Josef Fanta. Sgrafita
v průčelí vytvořil Karel Ludvík Klusáček a interiéry
vyzdobil František Urban. Slavnostní otevření se odehrálo
20. listopadu 1904 za účasti arcibiskupa a kardinála Lva
Skrbenského, který ji posvětil, místodržitele hraběte Karla
Maria z Coudenhove a dalších vládních reprezentantů a
rektorů vysokých škol. V roce 1906 obdržel Josef Fanta a
Matěj Blecha rytířský řád císaře Franze Josefa za zásluhy
o
výstavbu
studentské
koleje.
Koleje
měly
93 dvoulůžkových a 29 jednolůžkových pokojů, čítárnu,
knihovnu,
hudební
zkušebny,
hernu,
tělocvičnu,
fotolaboratoř a lékařskou ordinaci. Součástí kolejí byly i
kanceláře, byty pro personál, kuchyně, pekárna, prádelna a
sušárna. To vše s elektrickým osvětlením a na tu dobu

nevídaným ústředním vytápěním. Studenti povinně a
zdarma chodili na hodiny šermu a cizích jazyků. Za byt,
otop, světlo, prádlo, ranní a polední jídlo a chléb volně
k dispozici platili 12 korun měsíčně.

Na základě uzavřené smlouvy mezi ČVUT a Nadáním,
v níž je garantována realizace poslání kolejní budovy, které
ji dal Josef Hlávka, do dnešních dnů plní velkou část
Hlávkova odkazu. Dle smlouvy mezi ČVUT a Nadáním je
„…Hlávkova kolej určena pro ubytování studentů
doktorského studia, mladých akademických a vědeckých
pracovníků a pro studenty prezenčního studia pražských
vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních
výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební a nemají byt
v Praze a nejsou podnikateli“.
Budova, de facto dvě budovy, se na svém půdorysu i
v hmotových výškách musela vyrovnat se sousedícím
středověkým kostelem sv. Václava na Zderaze. Dvě křídla
objektu jsou proto o nestejné výši, opticky pak vše
urovnávaly členité štíty a vížky. Štíty i celá průčelí byly
navrženy ve stylu české renesance navazující na Hlávkův
vlastenecký odkaz. Do Dittrichovy ulice má podobu
wiehlovské vily, nad arkýřem v lunetové nice štítu má sochu
sv. Václava od Václava Vosmíka. Program průčelí doplňují
sgrafita s motivy studentů, zemských znaků, svatováclavské
orlice a nápisů podle Karla Ladislava Klusáčka. Autorem
výzdoby interiéru je František Urban. Před vchodem
do jídelny byla tzv. hovorna, což byla místnost
pro návštěvy, které se musely hlásit ve vrátnici. Návštěvníci,
kteří znali čísla pokoje svých známých, šli nahoru
bez ohlášení. Pokud tomu tak nebylo, vrátný příslušného
studenta zavolal. Herna s kulečníkem a šachovnicemi, v níž
se odehrávaly soutěže a turnaje, se nalézala hned vedle
hovorny. Sloupový sál velké jídelny s půlkruhově
zaklenutými okny do Dittrichovy ulice byl obložený dřevem
a ozdobený jednak výmalbou podle návrhu architekta Fanty
a jednak rozměrným triptychem malíře Urbana
znázorňujícím Hlávkovu ideu kolejí.
Jedním ze studentů, který zde byl ubytován, byl i Jan
Opletal, který během demonstraci 28. října 1939 byl
postřelen a následně zemřel. Jeho pohřeb 15. listopadu
1939 se stal manifestací a byl záminkou pro nacisty, aby 17.
listopadu uzavřeli všechny vysoké školy. Zavíraly se i
vysokoškolské koleje a Hlávkova studentská kolej byla
první. Kolej přepadli asi v půl čtvrté ráno a všechny
studenty řevem vyhnali ven a rozdávali rány hlava nehlava
kolem sebe. Všichni studenti Hlávkovy koleje spolu
s ředitelem ing. Weiserem potom museli nastoupit
do připravených autobusů bez sedadel.
Ve velké budově jízdárny Ruzyňských kasáren byli
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rozděleni do dvou skupin. Studenti mladší dvaceti let a
zaměstnanci koleje byli z jízdárny odvedeni a večer
propuštěni. Studenti, jimž bylo dvacet let a více, nastoupili
kolem půlnoci do připraveného vlaku, který je odvezl
do koncentračního tábora Sachsenhausen. Budova byla
s platností od 16. listopadu 1939 zabavena ze státně
bezpečnostních důvodů. Na výslovný příkaz gestapa účetní
ředitel prodal zásoby a propustil personál. Během
následujícího roku bylo všechno zařízení pokojů i vybavení
kuchyně prodáno a zbytek inventáře byl uložen do pěti
pokojů. Celá uvolněná budova byla pak stále ještě formálně
existujícím Spolkem pronajata Zemskému úřadu.
V roce 1954 byla kolej Josefa Hlávky zabavena a
převedena do vlastnictví státu. Nejstarší českou nadaci se
však pro její výborné právnické ošetření zrušit nepodařilo.
V roce 1975 bylo přistavěno podkrovní patro. Koleje nyní
vlastní České vysoké učení technické a její náklady jsou
hrazeny především z výnosů zámku Josefa Hlávky
v Lužanech u Přeštic a z pražských Nadačních domů
ve Vodičkově ulici.

VALJA STÝBLOVÁ (4. 6. 1922 – 12. 11. 2020)

Ve věku 98 let zemřela ve čtvrtek 12. 11. 2020 známá
profesorka neurologie a spisovatelka Valja Stýblová.
V polovině 70. let stála u zrodu první jednotky
neurologické intenzivní péče v tehdejším Československu.
Kromě odborných publikací, zaměřených na postižení
nervového systému průmyslovými škodlivinami a akutní
stavy v neurologii, napsala více než dvě desítky
beletristických knih, většinou z lékařského prostředí.
Valja Stýblová se narodila 4. června 1922 v Charbinu
na severovýchodě Číny, kde tehdy její otec pracoval jako
zeměměřič. Za války studovala hru na klavír a hudební
teorii a krátce i učila. Na medicínu se dostala až po válce, to
už byla vdaná a měla osmiměsíční dcerku, ale sen si splnila.
V roce 1973 byla jmenována vedoucí katedry neurologie
a psychiatrie Lékařské fakulty hygienické Univerzity
Karlovy (dnešní 3. lékařská fakulta UK). Ve škole působila
až do začátku 90. let. V letech 1981 až 1990 rovněž
zasedala ve Federálním shromáždění jako poslankyně
za komunistickou stranu.

Hlávkovy koleje leží kousek pod Karlovým náměstím
poblíž kostela svatého Václava na Zderaze. U hlavního
vchodu pěti a sedmipodlažní budovy Hlávkových kolejí
v Jenštejnské ulici jsou umístěny tři pamětní desky
věnovány Josefu Hlávkovi, dr. ing. Otakaru Runovi
(studentskému funkcionáři, který v koleji pobýval a byl
popraven Němci 28. listopadu) a Janu Opletalovi. Budova
je historickou stavební památkou.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
https://casopis.fit.cvut.cz/tema/historie-koleji-cvut/
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Kromě psaní odborných publikací se V. Stýblová
věnovala také beletristické tvorbě. Ve svých knížkách
o mezilidských vztazích a životních hodnotách s oblibou
vycházela z jí důvěrně známého lékařského prostředí.
K nejznámějším titulům V. Stýblové patří romány
Nenávidím a miluji a především Skalpel, prosím, kde
ukázala náročnou práci neurochirurga a který zfilmoval Jiří
Svoboda s Miroslavem Macháčkem v hlavní roli. Mezi
novější tituly z pera Valji Stýblové patří knížky Most
přes řeku Léthé a Most sebevrahů, v nichž se dotkla
citlivých témat eutanazie a sebevraždy. Byla rovněž
nositelkou čestného uznání Mezinárodního sdružení
pro dětskou knihu (IBBY) za knížku Princ a Skřivánek
o dětském přátelství.
Za rozsáhlý životopisný román o staviteli a mecenáši
Josefu Hlávkovi nazvaný Lužanská mše obdržela Stýblová
v březnu 2010 Cenu Boženy Němcové. Knihovna
v Lužanech má ve svém fondu pro všechny, které zajímá
životopis Josefa Hlávky, výše uvedené knihy, které nesou
názvy Vita brevis, Ars longa, Musis amicus a Mecenáš
v obnošené vestě.

KRONIKA
KRONIKA OBCE – ROK 1970 (VÝŇATEK)
Životní úroveň
Ta zůstává v roce 1970 vcelku dobrá u některých rodin, kde
pracuje více dospělých, až velmi dobrá.
Také starodůchodci, to jsou ti, co mají ty nejnižší důchody,
se dočkali, když koncem roku byly nejnižší důchody
zvýšeny u jednoho důchodce na 500,- Kč a u manželského
páru důchodců na 850,- Kč měsíčně – není to mnoho, ale je
to přece lepší než to bylo dřív.
Přestaly i nákupní horečky, protože obchody jsou
dostatečně zásobeny zbožím, až na některé druhy textilu,
ale to už nejsou jevy trvalého rázu a proto někteří lidé, kde
jich pracuje více v rodině – ukládají svoje úspory, což
zaznamenala státní banka čsl.
Zase se vrací důvěra do naší měny – protože vláda řekla, že
měna nebude a že se musí všude zavést pořádek ve výrobě i
v distribuci, a také se to provádí důsledně. Jsou zřízeny
lidové kontroly, aby někde si nikdo nemohl zvyšovat ceny a
tyto orgány jdou i do výrobních závodů a tam zkoumají i
jakost výrobků a docela veřejně v tisku i v televizi větší
závady kritizují, což pro takový podnik není zrovna pěkná
reklama a ještě musí často vrátit do státní pokladny tisícové
částky, aby byl varovný příklad pro ty druhé a často bývají
v těchto podnicích i kádrové změny. Je to správné – protože
každý kupující chce za svoje peníze jakostní nepředražené
zboží.
Najdou se jedinci, kteří nejsou spokojeni, ale ty vždy byli a
budou za každého režimu, ale ať si každý takový vzpomene
na naši I. republiku 1918 – 1939.
Samoobsluha – koloniál
V této prodejně byl za rok 1970 obrat celkem 1 634 188,Kč a je to více o 44 184,- Kč než v roce 1969.
Potravinářské zboží zůstalo v cenách na úrovni z r. 1969 a
tato prodejna je obstojně zásobena zbožím. Staré potíže,
malé skladovací prostory i krám, zůstávají na úrovni
dřívějších let – nic v této věci „Jednota“ nepodnikla
k nápravě.
Textil
Tato prodejna měla v letošním roce obrat 700 000,- Kč a je
to méně o 104 000,- Kč než v roce 1969.
Důvody jsou dva – lidé už přestali s nákupními horečkami a
kupuje se zboží, které je skutečně třeba a toto potřebné
zboží není někdy přechodně právě na skladě – a to je ten
druhý důvod.
Například tzv. „nedostatkové zboží“ prádlo pletené –
dámské, pánské i dětské. Kojenecké prádlo i ošacení –
pleny – tepláky všeho druhu – punčochové kalhoty dětské –
ponožky všeho druhu – sypkovina – froté ručníky –
kapesníky pánské i dámské. Z průmyslového zboží chybí
někdy nádobí, baterie, pračky, ždímačky i televizory.
Restaurace „Jednota“
V novém kulturním domě zmnohonásobila obrat podle
dřívějších let a je to tím, že se často pořádají různé kulturní
akce místních složek národní fronty a tyto akce jsou hojně
navštěvovány místními občany a i občany z okolních obcí.
V roce 1970 se zde vyčepovalo 1 260 hektolitrů piva a
hodně vína i likérů – tak, že byl zde obrat 871 978,- Kč
celkem. Je to rekord, ale to bychom nesměli být Češi.
Dokončení stavby
Dokončena adaptace stájí pro hovězí dobytek na dílny pro

opravy zemědělských strojů. Adaptace si vyžádala náklady
1 milion korun. Předáno do užívání koncem letošního roku
v prosinci. Protože dnešní závodní kuchyně šlechtitelského
závodu nevyhovuje, je v plánu postavení nové moderní
závodní kuchyně pro zaměstnance ŠS podniku i pro některé
místní občany.
Sbor požární ochrany
Na výroční schůzi byli zvoleni tito členové:
Zalabák Jaroslav čp. 139 – předseda
Pěchouček František čp. 113 – velitel
Levora Antonín čp. 69 – pokladník. Volby jsou na 2 roky.
Stav činných členů 56, a přispívajících 15.
Činnost sboru: preventivní prohlídka komínů po celé obci
2x za rok, protipožární žňová hlídka školní mládeže –
organizuje sbor požární ochrany.
Jelikož nebyl v obci ani v okolí žádný požár, konala se
řádová cvičení mužstva. Stará stříkačka zakoupená v r. 1956
motorová, byla vyřazena z provozu v roce 1968 pro úplnou
nezpůsobilost a nahrazena novou, prodanou Okresní
inspekcí požární ochrany Plzeň-jih.
Po zrušení přeštického okresu na Plzeň-jih se utvořily
okrsky a náš sbor spadá do IX. okrsku požárního Plzeň-jih a
jsou to následující obce: Dlouhá Louka, Lužany, Zelené,
Vlčí, Malinec, Kbel, Skočice, Žerovice a Přeštice.
Tyto sbory jsou si navzájem povinné v případě požáru
bez vyzvání zasáhnout. Stará požární zbrojnice byla už
pro svoje stáří nezpůsobilá vůbec a proto byla v roce 1960
postavena nová zbrojnice, na místě bývalé stodoly
p. Mazance. Při této nové zbrojnici není vůbec vhodné
místo na postavení sušáků na sušení hadic, a proto vyzván
MNV, aby v krátké době tento nedostatek vyřešil.
Na členské schůzi bylo rozhodnuto, aby byli odměněni
dlouholetí staří členové sboru, kteří ještě dnes nám stále
pomáhají podle svých možností, a jsou to:
Červený František čp. 105, Kasl Josef čp. 44, Valeš Jaroslav
čp. 31. Tito členové obdrželi čestná uznání a pěkný dárkový
koš. Na konci roku 1970 měl požární sbor pokladní
hotovost 5 297 Kč a jediné přání požární sbor má, aby tuto
novou stříkačku vůbec nepotřebovali k ohni.
Svaz socialistické mládeže – dříve „Juvena“
Protože „Juvena“ vznikla v roce 1968-1969 a neplnila
vůbec poslání mladých lidí, jaké jim v socialistické
společnosti náleží, byla tato důležitá složka mladých lidí
na konci roku na celostátním sjezdu mladých v Praze
přejmenována na „Svaz socialistické mládeže“. Zavádí se
nové zásady v duchu socialistické společnosti a to se určitě
projeví už v roce 1971. Místní organizace má letos 14 členů
předsedou je Dražka Jiří čp. 99 a mimo tanečních zábav,
které svaz pořádal, činnost nebyla v tomto roce skoro
žádná.
Svazarm
Celostátně založen v roce 1951 a v naší obci v roce 1956.
V letošním roce má Svazarm v obci 37 členů, z toho 1 žena.
Předsedou je Štětina Jan ml. čp. 9, jednatel Červený Václav
čp. 105.
Tato organizace má za úkol vychovávat mladé lidi
v předvojenské výchově a zajišťování školení normálních
mladých řidičů motorových vozidel a má zajišťovat
pionýrské organizaci vedení jako to bylo ještě v roce 1968,
kdy pionýrskou organizaci vedl Jirák Jan, člen svazarmu.
Tato organizace je řízena OV Svazarmu se sídlem
v Blovicích, okres Plzeň-jih.
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KRONIKA
Výsledky této organizace jsou hodnoceny OV Svazarmu jako
průměrné Zatím místní Svazarm má střelecký kroužek a
kdyby měl k dispozici vhodnou místnost pro svoje zájmy,
rozšířila by se činnost této organizace na foto-amatérství.
Myslivecká společnost
Myslivecká společnost v Lužanech, společně se členy Dlouhé
Louky má na konci roku 1970 17 členů. Předsedou je Sláma
Karel z Dlouhé Louky a hospodářem Milt Václav, Lužany čp.
14.
Tato společnost vznikla po scelení pozemků do JZD a
státního statku v Lužanech. Společnost má k dispozici katastr
obce Lužan i Dlouhé Louky ve výměře 576 ha.
Členové společnosti se také zúčastňují různých pracovních
brigád na vyzvání MNV. Nejstarší členové jsou Milt Václav
čp. 14, Levora Antonín čp. 69 a Valeš Jaroslav čp. 31
z Lužan.
Osvětová beseda v Lužanech
Předsedou je Vlček Josef čp. 129, jednatelem Ing. Volf Pavel
čp. 44 a pokladníkem Ing. Benediktová Marie čp 8.
Osvětová beseda je jedna z nejaktivnějších složek Národní
fronty, co se týče kulturních akcí. Nový kulturní dům je
všestranně využit, o čemž svědčí následující pořad kulturních
akcí konaných v novém kulturním domě v Lužanech od jeho
otevření:
r. 1969
6.12. MNV – slavn. otevření
12.12. ONV – veřejné zasedání
13.12. Sokol – zábava

20.12. Sokol – zábava
30. 12. Myslivci – ples

r. 1970
23.1. ČSPO – ples
24.1. Juvena – zábava
7.2. Sokol – ples
13.2. Juvena – zábava
27.2. STS Přeštice – ples
28.2. SRPŠ Nezdice – ples
5.3. ZV ROH ŠSP – oslava MDŽ
7.3. Juvena – big beat
14.3. SŽ – oslava MDŽ
21.3.ČSPO – zábava
22.3. SDS Klatovy – divadlo
28.3. Sokol – zábava
4.4. Juvena – big beat
11.4. Myslivci – zábava
18.4. Juvena – zábava
20.4. SDS Klatovy – divadlo
24.4. Juvena – zábava
15.5. Juvena – zábava
23.5. OB – zábava
25.5. SDS Klatovy – divadlo
6.6. ZDŠ Lužany – Den dětí
13.6. OB – estráda
19.6. Juvena – big beat
22.6. SDS Klatovy – divadlo
29.6. OB – estráda
3.7. ŠSP Lužany – slav. schůze

11.7. Juvena – big beat
18.7. Sokol – zábava
25.7. Sokol – zábava
26.7. Sokol, OB – koncert
8.8. Sokol – big beat
22.8. OB – estráda
29.8. OB – zábava
13.9. ČSPO – zábava
19.9. SSM – zábava
25.9. ŠSP Luž. – dožínky
3.10. Sokol – zábava
5.10. SDS Klatovy–divad.
10.10. SSM – zábava
12.10. SDS Klatovy–div.
16.10. OB – zábava
31.10. SSM – big beat
6.11. Sokol – zábava
8.11. OB – kouz. revue
14.11. SSM – zábava
16.11. SDS Klatovy–div.
20.11. Sokol – zábava
22.11. soutěž ZDŠ
12.12. SSM – zábava
14.12. SDS Klatovy–div.
26.12. Sokol – zábava

Jak je vidět z uvedeného přehledu kulturních akcí, byl výběr
bohatý a to je správné – po dobré práci je třeba i dobrá
zábava.

Zámek – Kulturně historické muzeum
V roce 1932 zemřela na lužanském zámku sestra mecenáše
Josefa Hlávky, Matylda Mayerová ve věku 92 roků a byla
převezena do Brandýsa nad Labem a zde uložena
do rodinné hrobky svého manžela – to byla poslední větev
z rodu Hlávkových.
Dokud byla zde na zámku, byl zde zahradník Psohlavec,
který měl po celý rok k dispozici 2 muže a 3 ženy. Tento
zahradní kolektiv se staral po celý rok o veškerou údržbu
parku zámeckého, ovocné i zelinářské zahrady – vždy a
všude býval naprosto vzorný pořádek.
Po smrti této paní přišel jiný zahradník a už neměl tolik
pracovních sil a tak pomalu a jistě údržba vázla a po roce
1949, kdy podle nařízení ONV v Přešticích převzalo
veškerou zemědělskou půdu Ředitelství státních statků a
zůstal jen zámek, který byl prohlášen za „Kulturně –
historické muzeum“ a zámecký park, který byl prohlášen
za „Státní rezervaci“, vše ve výměře 10 ha.
Od roku 1949 do konce roku 1969 se zde vystřídalo několik
správců, ale žádný z nich neprováděl skoro žádnou údržbu
– buď neměl na to lidi a snad ani peníze, a snad je to vina
Správy nadace v Praze, která má míti na tyto kulturní
hodnoty dohled, a tak se stalo, že stav údržby na konci roku
1969 byl katastrofální.
15. ledna 1970 nastoupil další správce, František Zapletal
z Hodonína, který zároveň dělá průvodce muzea. Tomuto
správci připadl těžký úkol – dáti vše do pořádku a snad se
mu to i podaří, i když to může trvat několik roků.
Je zajímavé, že najednou jsou peníze, protože zaměstnává
skoro celoročně několik lidí a mnoho brigádníků na různé
odborné práce a v době prázdnin zaměstnána i starší školní
mládež. Práce je dost a všude, kam se člověk podívá.
Opravily se střechy zámku a věží, malé i velké – plech
na věžích bude měděný – opravu věží prováděli klempíři
z Prahy – postavilo se lešení kolem zámku na opravu fasády
– vymetání všech komínů provádělo 5 kominíků celý den a
komíny prý nebyly vymetány alespoň 30 roků. Do ulice ke
mlýnu byla zhotovena železná vrata. Postaveny poutače
před i za obcí Lužan a jiné drobné práce v zámku. Rozšiřují
se cesty v parku – posyp drobný štěrk, hrabání lupení a
ničení plevelů. Průklest křovin ovocných stromů a zřizuje se
zelinářská zahrada – jako tu kdysi bývala. Postaven nový
skleník za 40 tisíc korun, kde se budou pěstovat i pokojové
květiny, což převzal na starost zahradník Mil. Hendl
ze šlechtitelské stanice po svém zaměstnání brigádně.
Oprava hydrantů – provedena meliorace od Zdenčína
v délce 300m. Práce budou pokračovat i v r. 1971 a
vyúčtování bude koncem roku 1972.
Při opravě velké věže na zámku bylo do velké báně této
věže uloženo pouzdro měděné (válec) zaletovaný a v něm
uloženy dokumenty současné doby obce (současný denní
tisk, rezoluce KSČ, rezoluce MNV, razítko obce a razítka
všech složek národní fronty současné doby). Je to odkaz
dnešní doby pro příští nové generace.
V roce 1970 navštívilo muzeum 2 100 osob a v roce 1971
2 500 osob. Nejvíce jsou to školní výlety a důchodci.
Z cizinců zde bylo 20 občanů z SSSR, 30 občanů NDR a
Spolkové republiky, 5 Angličanů a 4 Francouzi.
Zdroj: Kronika obce Lužany
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BLAHOPŘEJEME/OSTATNÍ
Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří v 1. polovině roku 2021 oslaví výročí
narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Uvedeni jsou občané,
kteří vyslovili souhlas s uveřejněním.
LEDEN
Josef Pacholík (79) – Zelené
Zdena Krýslová (73) – Dlouhá Louka
Antonín Fořt (75) – Zelené
Václav Motlík (72)
Ing. arch. Jaroslava Lexová (71)
Marie Burianová (86)
Blanka Burianová (87)
DUBEN
Drahuše Pacholíková (73) – Zelené
Marie Šosová (96) – Zelená Hora
Marie Červená (79)
Marie Nováková (87)
Josef Burian (77)
Josef Šalom (77)
KVĚTEN
Jaroslav Pelíšek (71)
Josef Běl (74) – Zelená Hora
Václav Červený (71)
Hana Hohlbergerová (74) – Zelené
Blažena Hořká (79) – Zelená Hora
Marie Pelíšková (79)
Josef Umner (74)
Zdeněk Panc (72)
Květuše Hrachová (80)
František Kozák (77)

ÚNOR
Zdeňka Boudová (89)
Josef Vránek (78)
Jana Bartoníková (80)
Anna Pelíšková (80)
Olga Fořtová (72) – Zelené
Marie Skálová (76)
Greta Bačová (89)
ČERVEN:
Marie Brabcová (84) – Zelené
Alena Duchková (78)
Josef Křen (77)
Jitka Štětinová (73)
Miloslav Hořký (88) – Zelená Hora
Josef Doležal (82)
Miloslav Běl (77) – Zelená Hora
Marie Berková (71) – Zelené
Ludmila Beštová (82)
Helena Flídrová (79)

VÝLET
Milí spoluobčané,
přesně před rokem jsem Vás zde hádankou zvala
na pravidelný jarní autobusový výlet od OÚ na hrad Loket,
a další místa, která bychom na tomto výletu navštívili, jsem
si zatím nechávala pro sebe a ani teď neprozradím.
Bohužel březnová nákaza a následná jarní vlna zákazů,
zavření obchodů, kulturních památek i restaurací nám
překazila všechny výletní plány v roce 2020. Ale není všem
dnům konec. A když nám nevyšel výlet toto jaro, určitě nám
vyjde jaro příští.
Doufám, že hned to následující, tedy 2021. Záleží však
na vývoji virové situace, která není bohužel v naší režii.
A tak se na Vás všechny už těším. Cíle budou stejné, jen se
nám to posune o rok. Snad.
Informace o novém termínu a všem ostatním dostanete
včas.
Na závěr bych Vám ráda popřála krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2021 opravdu od srdce
pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody.
Alena Hrádková

BŘEZEN
Anna Kalčíková (78)
Věra Petrželková (83)
Marie Křenová (80)
František Smola (82) – Zelené
Josef Křen (83)
Jiří Jílek (73)
Hildegarda Aschenbrennerová (86)
Alena Šalomová (76)
Marie Bláhová (72) – Dlouhá Louka
Josef Šos (71) – Zelená Hora
Božena Rymusová (75)
Josef Dvořák (71)
Ing. Pavel Volf (78)
Věra Kavinová (74)
Drahomila Valvodová (93)

SDH DLOUHÁ LOUKA
6. září tohoto roku SDH Dlouhá Louka navždy
opustil náš oblíbený starosta Luboš Šašek. Jeho odchod
v mladém věku byl nečekaný a všechny zaskočil. Dlouhá
Louka se stala místem několikadenního smutku a
vzpomínek na kamaráda, s nímž si mnozí od dětství hráli,
pro nové obyvatele byl také vždy parťákem, který nezkazí
žádnou srandu. Život ve vsi nezvykle utichnul a i ti
nejotrlejší měli slzy v očích. Díky svému kamarádskému
přístupu přilákal do sboru mnoho nových členů. Jeho
„blbiny“ bavily nás všechny, včetně těch nejmenších, které
rozveseloval svými vtípky při májce nebo při zdobení
perníčků, a kteří mu nikdy neřekli jinak než „strejdo“. Když
si někdo dovoloval více, než je zdrávo, vzal si ho
na pohovor do pověstné „kravaty“, nebylo šance úniku a
problém byl v klidu a rychle vyřešen. Pietní akce na jeho
počest se zúčastnila celá vesnice, včetně chatařů a delegace
hasičů z Lužan, kteří Lubošovi drželi čestnou stráž
při spouštění rakve.
Do sboru Luboš vstoupil v roce 1991 a roku 2009
byl zvolen starostou SDH Dlouhá Louka. Sbor vedl v duchu
kamarádství a vzájemné pomoci. Ač náš sbor nedisponuje
moderní technikou, pod Lubošovým vedením jsme se
svědomitě starali o blaho a pořádek na Dlouhé Louce,
spolupracovali s Obecním úřadem v Lužanech, kde byl také
zastupitelem. Málokterý sbor se může pyšnit více jak 90%
účastí na brigádách a společných akcích, což byla
nepochybně zásluha našeho starosty. Spíše než práce to byla
vždy zábava, na kterou jsme se všichni těšili a to nejen díky
jeho pověstnému grogu, který zásadně a bez diskuzí míchal
v poměru 1:1.
I po jeho odchodu bude Lubošovo jméno navždy
spjato s naším sborem. Fotka i oblíbený půllitr zůstávají
v naší klubovně jako vzpomínka na časy, kdy byl s námi.
Luboši děkujeme za vše, co jsi pro nás všechny dělal.
Chybíš nám…
...všichni z Dlouhé Louky
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DLOUHÁ LOUKA
DLOUHÁ LOUKA – PROSINEC 2020
Nekompromisně se blíží konec tohoto roku, roku, jenž je vskutku rokem přinejmenším podivným. Celý svět žije v pandemii,
kterou způsobil virus Covid-19. Již od jara řeší vlády všech zemí světa, jak šíření této zákeřné nemoci, na kterou zatím není lék ani
očkovací sérum, čelit. V důsledku toho jsme se všichni ocitli v izolaci od svého okolí. Jsou totiž zavřené školy, restaurace, všechny
služby a téměř všechny obchody. Dokonce je zákaz vycházení od 21. hodiny a také organizování veškerých kulturních a
společenských akcí vč. zákazu zpívat…. Tohle je ale pro letošek velice „ohraná píseň“, kterou na nás chrlí media ze všech
sdělovacích prostředků, včetně statistických údajů o počtu nakažených a zemřelých – ano nákaza covidem-19 je zákeřná a
nebezpečná, řešme ji tedy zdravým rozumem, dodržováním vládních nařízení a užívejme si klidu a pohody u rodinného krbu. Kdy
jindy nastane čas, aby byly rodiny pohromadě a trávily společně takovou dobu. Možná vám k tomu přijde vhod začíst se do řádků
z kroniky naší obce, které byly zaznamenány kronikářem Františkem Šindelářem. Bohužel, ani r. 1930 nebyl pro naše předky
dobrým rokem. Sundejme tedy v útulném teple našich domovů roušky a vraťme se do doby před 90-ti lety:

Kronika Dlouhá Louka r. 1930
Poměry lidopisné: Roku 1930 narodilo se v obci 5 dítek – 2 mužského a 3 ženského pohlaví. Zemřelo 6 osob. Mezi
zemřelými byli: Marie Hrdličková – výměnkářka v č. p. 3 ve věku 75 roků. Zesnulá z nepatrné
trhlinky na prstu dostala otravu krve, která ve 4 dnech přivodila její skon. Josef Vraný, železniční
dělník z č. p. 34 ve věku 34 roky, Jan Šotta výměnkář z č. p. 9 ve stáří 69 roků, Kateřina Valešová
z č. p. 1 ve stáří 58 roků
Poměry hospodářské: Letošní rok pokud polního hospodářství se týče, byl co do množství plodin velmi dobrým, vyjma ovoce.
Ceny obilí a dobytka značně opadly. Pšenice pokud mě známo prodávala se v měsíci říjnu za 130
Kč, žito 70 – 85 Kč, ječmen za 120 Kč a oves 90Kč za 1q. V posledních měsících začala cena
vepřového dobytka klesati, že prodáván 1kg živé váhy za 6 Kč a ještě nebylo kupců. Včely daly dosti
medu. Hub skorem nebylo.
Nezaměstnanost: Následkem stagnace v průmyslu bylo z obce 5 lidí propuštěno z práce. Jiní pracují 4 neb 5 dní v týdnu
Kulturní podniky: V den narozenin pana prezidenta (7. 3.1850), uspořádána obecním zastupitelstvem schůze občanstva. Ve
schůzi obecního zastupitelstva před oslavou konané poděleni 4 chudí starší lidé darem po 50 Kč.
Slavnost samu zahájil starosta obce proslovem o životě a práci prezidenta. Pak školní dítky básněmi
zdárně přispěly k vydaření slavnosti. Zapěním národních hymen slavnost skončena. O pouti
sehrána mládeží zdejší v lesíku „Škalce“ divadelní hra NÁMLUVY V LESE, za četné účasti jak
obyvatelstva místního, tak i z vůkolních obcí.
Živelné pohromy: V neděli 23. Listopadu vznikl as o půl osmé hodině večer v kůlně Jana Křena č. 17 oheň. Prudká
jihozápadní vichřice rozdmychovala plameny tak, že skoro současně bylo v plamenech stavení Jana
Sudy č. 16. Hasilo se, ježto v místě žádné stříkačky není, tím že voda vědry přinášena a lita do
ohně. Ještě dříve než první dostavivší se stříkačka připravena k činnosti, stravovaly ničivé plameny
usedlost V. Hrdličky č. 3, odkud přenesly se na stavení Blažeje Valeše č. 10. K ohni dostavilo se 8
hasičských sborů z okolí a to z Vřeskovic, Lužan, Roupova, Nezdic, Skočic a Oplota ruční pojízdné
stříkačky a z Přeštic a Borov motorové. Štěstím možno zváti, že střechy byly předchozími děšti
navlhlé, jinak pro nedostatek vody celá dolejší část obce by byla lehla popelem. Janu Křenovi shořela
kůlna a krov nad chlévem a sýpkou. Janu Sudovi obytné stavení a stodola. V. Hrdličkovi celá
usedlost. Třem posledně jmenovaným shořela veškerá píce a obilí. J. Křenovi obilí na sýpce. Též různé
zemědělské stroje vzaly u všech ohněm za své. Pohořelí chodíce po vůkolních obcích dostali od dobrých
lidí dosti slámy a obilí. V tomto roce postavil B. Valeš obytné stavení a zřídiv 1 místnost bydlí
v něm. J. Křen dal krov na chlév a sýpku. V. Hrdlička dav slámu nad velkou sednici obývá též
doma. Jan Suda bydlí u J. Kašpara…..
Zápis v kronice dále popisuje opravu komunikace k Lužanům, na kterou se lámal kámen se svolením Nadačního velkostatku,
v lomu na Šklace a rozpuštění spolku „vzájemně se podporujících chovatelů dobytka“
Pro Lužanský občasník opsáno z kroniky Obce Dlouhá Louka.
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Jitka Hrabíková

KULTURA
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V letošním roce probíhala aktualizace komunitní
plánování sociálních služeb, jehož posláním je zajišťování
dostupnosti těchto služeb. Prakticky se jedná o zjištění
stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a
zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto
dvou základních parametrů a v souladu s množstvím
finančních prostředků, které jsou na sociální služby
vynakládány, vzniká v procesu vzájemných konzultací mezi
uživateli, poskytovateli a zadavateli komunitní plán.
Co všechno vlastě sociální služby zahrnují?
Zajišťují pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální
situaci, do které se dostali např. z důvodu zdravotního
handicapu, věku, náhlé krizové situace, životních návyků
atp. Pomáhají také lidem začlenit se zpět do společnosti a
zkvalitnit tak jejich běžný způsob života.
Obec Lužany se také zapojila do procesu plánování
sociálních a návazných služeb a také vy jste se k této
problematice mohli vyjádřit pomocí dotazníků, které vám
přišly do poštovních schránek, nebo byl dotazník zveřejněn
na obecních webových stránkách. Do uzávěrky odevzdání
byly, alespoň do schránky obecního úřadu, vhozeny
3 dotazníky, což na počet domácností není opravdu velké
číslo.
Výstupem tohoto projektu je aktualizovaný Komunitní
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přešticku na
období 2023 – 2025, katalog poskytovatelů sociálních
služeb (tištěná verze na všech obecních úřadech,
elektronická na webovém portálu) a samozřejmě výstupem
je také samotný webový portál o sociální problematice pro
ORP Přeštice. Na portálu kaposos.wordpress.com najdete
nejen katalog všech poskytovatelů sociálních služeb,
důležité odkazy a důležitá telefonní čísla, ale součástí
webových stránek jsou i videa, pomocí kterých se můžete
inspirovat, jak lze některé obtížné situace řešit a kam je
možné se v případě potřeby obrátit.

PRAKYÁDA 2020 VĚNOVANÁ
JOSEFU HAVRÁNKOVI (LUŽANY ČP. 50)

Fotografie z finálového kola prakyády
MIKULÁŠ S DRUŽINOU
I přesto, že kolem nás řádil koronavirus, situace a vládní
nařízení dovolila obchůzku Mikuláše s jeho družinou,
ve které nechyběl hodný anděl a čerti, co neváhali zlobivé
děti odnést do pekla. 16 domácností si nenechalo tuto
tradici vzít a družinu pozvalo. Za každou, byť třeba krátkou
básničku, dostaly děti sladkou odměnu.
Byla to jedna z mála akcí, která se na podzim
uskutečnila, v příštím roce se budeme těšit na společné
setkání v kulturním domě, kde bude připravena pro děti
mikulášská nadílka i s každoroční pohádkou.

Krásné prožití vánočních svátků, hodně
pohody v rodinném kruhu a mnoho
zdraví a šťastných chvil v roce 2021 vám
všem přejí zastupitelé Obce Lužany a
zaměstnanci OÚ Lužany.

VÝMĚNA REFLEKTORŮ V KD LUŽANY
V Kulturním domě v Lužanech byla vyměněna stará
reflektorová světla. Do původních reflektorů již nebylo
možné sehnat náhradní žárovky a tak velké reflektory
nahradila podstatně menší, lehčí a výkonnější světla.
Ovládací pult byl pro svůj dobrý stav zachován.
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BOWLING
BOWLING
V uplynulé sezóně 2019/2020 se opět uskutečnila soutěž
v bowlingu lužanských družstev BULLDozerů a Ďáblů. Již
pošesté v řadě se stal vítězem tým BULLDozerů ve složení
Petr Bouda, Jirka Vojtěch, Luboš Fajgl, Petr Rymus, Petr
Burian, Pavel Hrabík, Michal Rath, Josef Lešetický, Karel
Horák.
Čestné druhé místo patří družstvu Ďáblů, které hrálo
ve složení Martin Kalčík, Jarda Hrach, Jirka Jílek, Václav
Hrabík, Václav Motlík, Josef Havránek, Václav Kalčík.
Vše vyvrcholilo turnajem o přeborníka vesnice a okolí,
které se tradičně uskutečnilo v Přetíně v restauraci u Vojty
Chvala, kde máme dobré podmínky na hru a zejména jeho
uzené maso z udírny tam nemá chybu…
Zde je listina vítězů ….
Jednotlivci 1. Rath Michal
279 b.
2. Jílek Jiří
267 b.
3. Lešetický Josef
253 b.

Dvojice

1. Bouda P.+Hrach J.
2. Rath.M+Jílek J.
3. Burian P.+Lešetický J.
4. Faigl L.+Motlík V.
5. Křen P.+Vodička Vl.
6. Horák K.+Kapoun R.
7. Pěchouček P.+Jiřík T.
8. Vojtěch Jiří+Kalčík M.

254 b.
235 b.
227 b.
207 b.
194 b.
186 b.
178 b.
176 b.

Na závěr ještě společné foto…. Bohužel ne všichni se
nechali zvěčnit…..
Sepsal Bowlingový zpravodajec Petr Bouda 27. 11. 2020
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TJ SOKOL/SDH
SOKOL LUŽANY
Rok 2019 jsme zakončili vánočním pochodem, kterého
se tradičně zúčastnilo velké množství účastníků.
Rok 2020 jsme zahájili Sokolským plesem, na kterém
nám hrála hudba pana Žákovce. Na Nových Hutích jsme
na zimním sportovním pobytu utužili nejen kondici, ale i
stmelili kolektiv.
K samotnému fotbalu – v zimě jsme zahájili zimní
přípravu, většinou na obecním hřišti s umělým osvětlením.
Jak se říká „čárou přes rozpočet“ pro nás bylo odstoupení
trenéra Hagiho ze zdravotních důvodů. I tak jsme se nadále
připravovali na mistrovská utkání. Bohužel než jsme stačili
zápasy nastartovat, byl konec. Z nařízení vlády díky
koronavirovým opatřením byla soutěž pozastavena.
Nakonec byl domluven malý turnaj za účasti Bolešin,
Nepomuku B, Kláštera, Měcholup, Žinkov a Lužan.
Bolešiny – Lužany 5 : 0
Nepomuk B – Lužany 5 : 3
Lužany – Žinkovy 6 : 4
Klášter – Lužany 4 : 3
Lužany – Měcholupy 6 : 2
V letní přestávce pak došlo k mnoha změnám. Mužstvo
získalo nového trenéra Jiřího Kysilku a také nové hráče
Švarce, Viktoru a Urbana z Přeštic, Vovse ze Švihova a
Zelenku z Předenic.
Během této přestávky sehráli přátelské utkání v Dolní
Bělé a prohráli 2 : 1.
Mistrovská utkání jsme zahájili v Předenicích vítězstvím
2 : 0, když obě branky vstřelil Martin Švarc. Na domácím
hřišti porážíme stejným výsledkem 2 : 0 Radkovice. Branky
dali Tomáš Kutka a Ondřej Skála. V Losiné díky brankám
Jana Viktory, Tomáše Kutky, Martina Švarce, 2x Martina
Bešty a jedné vlastní, vítězíme 6 : 2. Při utkání
ve Zdemyslicích, kde hráli první s druhým, se držíme
na vítězné vlně a porážíme Zdemyslice 4 : 3, brankami
2x Ondřej Brož, 1x Martin Švarc a Jan Viktora. Se Stodem
vítězíme stejně jako v Losiné 6 : 2 a to hlavně díky
hattricku Ondřeje Urbana a hattricku Tomáše Kutky. První
porážku této sezóny přivážíme ze Spáleného Poříčí, kde
jsme měli zápas dobře rozehraný a po poločase jsme vedli 3
: 1. V druhé polovině zápasu ale soupeř výsledek otočil a
nakonec vyhrál 6 : 3. Poté jsme doma hráli s Nepomukem
„B“. Utkání bylo dlouho vyrovnané a až do 87. minuty bylo
skóre 0 : 0. Pak přišla nešťastná chvilka našeho obránce
Martina Bešty, který si vsítil vlastní gól, který rozhodl celý
zápas. Porážka 0 : 1 od Nepomuku „B“ byla tím posledním
co proběhlo fotbalově díky 2. vlně koronaviru. Fotbal byl
zkrátka zastaven.
V tomto roce jsme se připravovali na rekonstrukci kabin.
V této době probíhají výběrová řízení na zhotovitele. Díky
velkému elánu a chuti pana Martina Kalčíka a Karla Štycha
a i díky pomoci obecního úřadu se nám podařilo vybudovat
umělé osvětlení části hřiště. Poděkovat musíme všem, kteří
při této akci přiložili ruku k dílu.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na námi organizované
akce. Bohužel tradiční vánoční pochod se letos konat
nebude a co bude se Sportovním bálem, je ve hvězdách.
V úplném závěru vám všem přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a spokojenost. Krásné prožití svátků
vánočních a chceme věřit tomu, že v následujícím roce
2021 bude lépe.
Za Sokol Lužany Havránek Josef

SDH LUŽANY
V březnu letošního roku mělo být v Lužanech
uskutečněno VI. Shromáždění delegátů sborů okresu Plzeň
– jih, které se z důvodu nástupu koronavirové epidemie
odložilo na neurčito. Shromáždění nakonec proběhlo dne
29. srpna. Pro další volební období zvolili delegáti nového
starostu okresního sdružení, kterým se stal p. Vladimír
Vozka z SDH Nepomuk. Dále byla zvolena nová
předsedkyně okresní kontrolní a revizní rady, p. Pavla
Kailová z SDH Chválenice. Rovněž byli zvoleni kandidáti
na krajské shromáždění hasičů a Okresní shromáždění
doporučilo svého kandidáta na funkci starosty SH ČMS.
Pan Josef Křen z našeho sboru byl opětovně zvolen
vedoucím Aktivu zasloužilých hasičů okresu Plzeň – jih.

Dosavadním starostou okresního sdružení Plzeň – jih
byl p. Josef Černý, člen našeho sboru, který stál v čele
okresního sdružení dlouhých 5 volebních období, tedy celé
čtvrtstoletí. V čele kontrolní a revizní rady působil po dvě
volební období Václav Petrželka st., rovněž z SDH Lužany.
„Nadvláda Lužan“ nad okresem, jak byla mnohými
oponenty nazývána, tak symbolicky skončila právě
v Lužanech. P. Černý se bude opětovně ucházet o funkci
starosty Krajského sdružení Plzeňského kraje. Mojí
prioritou do budoucna je práce v domovském sboru. Hosty
okresního shromáždění bylo mnoho významných hostů,
např. 1. náměstek starosty SH ČMS p. Lubomír Janeba,
náměstek hejtmana Plzeňského kraje p. Ivo Grüner, velitel
požární stanice HZS v Přešticích Martin Roháč, starostka
Obce Lužany p. Věra Petrželková a další. Od nového
starosty okresu jsme obdrželi pochvalu za vzornou přípravu
sálu na jednání a za celkovou přípravu shromáždění.
Krajské shromáždění, které jsme rovněž měli pořádat
v Lužanech, se z původního termínu z důvodů výše
uvedených odložilo z původního naplánovaného data 17. 4.
na neurčito a prozatím neproběhlo. Stejně tak nebude
uskutečněno jednání celostátního sjezdu hasičů, které bylo
původně plánováno na 12. prosince tohoto roku.
Že pandemie ovlivnila i dění v našem sboru, snad není
třeba připomínat. Po letním zdánlivém klidu se situace opět
začal zhoršovat a tak jsme na zářijové výborové schůzi
po zralé úvaze zrušili konání pouťové zábavy. Ani výroční
valná hromada neproběhla v plánovaném termínu
12. prosince. Rovněž byly zrušeny podzimní soutěže
pro dospělé i děti.
Pokračování na další straně
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SDH
Lednový bál je dle mého názoru také ohrožen, i když
stále jsme jeho konání nezrušili a čekáme na vývoj situace.
O tom, zda bude či nebude konán, se včas dozvíte. Přes to
všechno stále trvá povinnost odvodu členských příspěvků
na rok 2021 do konce ledna, a tedy i včasný výběr
příspěvků od našich členů. Zde bych chtěl členy sboru
požádat o součinnost, neboť výběr příspěvků je vždy časově
náročný. Pracujeme na opatření, které by mělo výběr
zjednodušit a které bude přijatelné i pro členy.
Jediné, co zdárně pokračuje, je rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Před vydáním minulého čísla občasníku byla
před dokončením kuchyňka, která je již v provozu. Firma
p. Ženíška provedla demolici budovy bývalého mandlu a
pokládku dlažby na dvoře. Do konce roku by měl být
dokončen přístřešek na překážky a požární techniku, na jaře
nátěr fasády na budově zbrojnice. Naši členové provedli
o prázdninách a na podzim několik brigád, ať už přípravu
na odstranění mandlu, nebo úklid vnitřních prostor.
V současné době je na rekonstrukci odpracováno přes 600
brigádnických hodin a probíhá víceméně úklid vnitřních
prostor a třídění exponátů. Někdy je velmi těžké se
rozhodnout, co lze zlikvidovat a co má pro nás historickou
hodnotu a mělo by tedy být zachováno.
To je zatím ode mne vše, dovolte, abych Vám, členům,
příznivcům a Vašim rodinným příslušníkům popřál klidné
prožití svátků vánočních, šťastné vykročení do roku 2021 a
věřím, že se v brzké době setkáme v příznivějších časech.
Václav Petrželka st., starosta sboru
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ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V ROCE 2020
Mateřská škola
Začal nový rok 2020, všichni jsme se po svátcích sešli
plni zážitků z Vánoc a oslav Nového roku.
My ve školce jsme rok zahájili zimní hrou, 10. ledna
jsme se vydali Po stopách tří mudrců. Dopoledne jsme
strávili plněním úkolů na jednotlivých stanovištích a
na konci cesty čekala na každé dítě odměna.
23. ledna jsme v KKC v Přešticích zhlédli divadelní
představení Sněhová královna. Kouzelná zimní pohádka se
dětem líbila a výlet zvládli i nejmenší školáčci.
24. února za námi do MŠ přijelo divadélko s pohádkou
O zlaté rybce. Představení bylo pro děti velmi zajímavé a
zábavné, jelikož měly možnost se také zapojit.
26. února bylo celé dopoledne plné soutěží, hudby, her,
zábavy, ale i krásných odměn, protože se v naší MŠ konal
maškarní bál.
V tomto školním roce bylo pro děti připraveno a
naplánováno ještě spousty dalších akcí i aktivit, jako
například návštěva divadla Alfa v Plzni, Putování
za velikonočním zajíčkem, Besedování s paní knihovnicí,
návštěva farmy v Milínově nebo ZOO v Plzni.

21. září k nám zavítala paní Mgr. Jindřiška Červená
z knihovny v Přešticích, připravila projekt Den s knihou a
seznámila nás s tím, jak vzniká kniha. Děti během
dopoledne plnily zadané úkoly, pomocí didaktických her a
hádanek pracovaly s příběhem, vyráběly záložky do knih.
Cílem tohoto projektu byla intenzivní a systematická
příprava pro děti předškolního věku - úspěšné zvládnutí
trivia (čtení, psaní, počítání).

Bohužel přišla zvláštní doba, pro nás všechny jedna
velká neznámá. Vypukla pandemie koronaviru, do školy
docházelo stále méně dětí, proto byl provoz MŠ od 12.
března do 24. května přerušen. Paní učitelky byly s rodiči i
dětmi v této době v telefonickém spojení, dětem byly domů
do poštovní schránky doručeny pracovní sešity a
přes internetové stránky školy jim byly zasílány úkoly
pro šikovné předškoláčky.
Ke konci května byl obnoven dopolední provoz v MŠ
v upraveném režimu, abychom dodrželi všechna nařízená
hygienická opatření. Vzdělávání se v této době účastnilo
pouze několik dětí. Docházku dětí ve školním roce 20192020 jsme ukončili 30. června. Všechny nesplněné a
naplánované akce byly přesunuty na další školní rok.
Bylo za námi horké léto a nás čekaly první školní dny,
začal nový školní rok. Naši nejstarší předškoláci postoupili
o jedno patro výše a stali se z nich žáci první třídy. Do naší
školky přišli noví, ti nejmenší školáčci. Všichni jsme
doufali, že už bude lépe a pandemii máme za sebou, ale
čekala nás další vlna, která s sebou opět přinesla různé
zákazy a omezení, nemohli jsme organizovat některá
setkání a společné aktivity. ale i tak jsme se snažili, alespoň
v rámci možností.
Jelikož je naše škola zapojena do projektu Šablony II,
snažili jsme se plnit naplánované akce.
První z nich jsme realizovali 14. září návštěvou farmy
v Milínově, kterou si děti patřičně užily. Mohly nahlédnout
do života zvířat na farmě, měly možnost si vyzkoušet
podojit kravičku (jen jako, na modelu), stlouci vlastní máslo
a pak ho ochutnat. Postarat se o srst poníků a povozit se
na nich. Dopoledne dětem přineslo plno nových poznatků a
zážitků.
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25. září jsme se vrátili v čase o několik století zpět při
projektovém dni Expedice středověk. Proměnili jsme se v
prince, princezny a rytíře. Ve spolupráci s odborníkem
panem Liborem Markem byly dětem historické události
podány zábavnou formou odpovídající jejich věku tak, aby
v nich vzbudily zájem o dějiny.
12. října nás navštívila odbornice z praxe paní Hana
Pěchoučková. Společně s ní jsme dětem připravili další
projektový den - Podzimní mlsání. Děti prohloubily své
znalosti a dovednosti o zdravé výživě a zdravém způsobu
života, společně připravovaly suroviny a pekly moučníky.

V naší škole je každým rokem součástí výuky tělesné
výchovy plavecký výcvik pro všechny žáky v rozsahu 30
hodin. Výuka plavání probíhá v krytém bazénu v Klatovech
pod vedením zkušených kvalifikovaných instruktorů
plavecké školy. V únoru 2020 jsme plavecký výcvik
zahájili, bohužel po třech lekcích jsme ho ukončili z důvodu
pandemie Covid-19.
Od 11. března všichni žáci přešli na distanční výuku.
Paní učitelky předávaly informace a úkoly přes školní web.
Na konci května se do školy k prezenční výuce dobrovolně
vrátili někteří žáci, ostatní pokračovali v distanční výuce.
Všichni žáci dostali 30. června vysvědčení za svoji snahu a
píli v této nelehké době.

Jako každoročně, tak i letos jsme zavítali na výlov
Lužanského rybníku, tentokrát 16. října. Děti s nadšením
pozorovaly práci rybářů, chytání ryb do sítí i ryby v kádích,
ochotní rybáři nám ukázali jednotlivé druhy ryb. Děti
odcházely možná trochu mokré, ale obohacené o plno
nových poznatků o rybách.
V říjnu jsme společně s rodiči a dětmi uspořádali
výstavu skřítků Podzimníčků v altánku na školní zahradě.
Kdo z dětí chtěl, mohl se se svými rodiči zapojit a přinést
nám svého Podzimníčka mezi ostatní. Skřítků se nám sešlo
mnoho a nyní nám dělají společnost při hrách na školní
zahradě.
Koncem měsíce jsme podnikli podzimní stopovačku za
skřítkem Podzimníčkem. Rozdělili jsme se na dvě skupiny,
šli jsme vytyčenou trasou, děti plnily úkoly, které si
vzájemně vymyslely. Na závěr jsme se všichni sešli
na školní zahradě a naši malí pátrači hledali poklad
s odměnami.
3. prosince jsme uspořádali projektový den ,,Putování
za betlémskou hvězdou“ ve spolupráci s paní Marií
Hořkou. Děti navštívily betlém u kostela v Liticích a získaly
poznatky o vánočních tradicích. V místní svíčkárně si
vyrobily drobné dárečky, zdobily svíčky, vykrajovaly
glycerínová mýdla a plnily nádobky koupelovou solí.
Mikuláš, čert s čerticí a anděl nás navštívili 4. prosince.
Za pěkné básničky a písničky dostaly děti sladkou odměnu.
Výroba vánoční ozdoby na stromeček a její zavěšení
na něj byla úkolem pro rodiče s dětmi v prvních
prosincových týdnech. Potom stromeček putoval do herny
v MŠ a pod něj Ježíšek nadělil spoustu nových hraček a
didaktických pomůcek. Advent v MŠ si užívaly všechny
děti, pomáhaly s výzdobou prostor, vyráběly krásné svícny
a přáníčka, poslouchaly i zpívaly vánoční koledy.
Základní škola
Jsme si velmi dobře vědomi, že škola by neměla být
pouze místem povinností, zkoušení, úkolů a známkování,
ale i místem zábavy, her, smíchu, netradičního soutěžení,
výletů a dobrého soužití s kamarády i učiteli. Akce, které
pravidelně organizujeme, se již staly neodmyslitelnou
součástí nejen našeho školního života, ale některé se staly
tradičními pro širokou veřejnost.
Všechny akce, které jsou součástí našeho školního
vzdělávacího programu a rozvíjejí žáky v mnoha oblastech,
byly v letošním roce omezeny nákazou koronaviru.
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Nový školní rok 2020-2021 jsme zahájili v září
bez větších omezení na školní zahradě.
V rámci projektu Šablony II máme možnost organizovat
různé projekty ve škole i mimo ni. V průběhu měsíce září a
října se nám podařilo uskutečnit 4 zajímavé projektové dny.
První akcí byl projektový den mimo školu „Na farmě“.
Na farmě Moulisových v Milínově nás seznámili s chovem
hovězího dobytka, ovcí, koz a denním životem na statku.

ŠKOLA
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Přešticích
proběhl projektový den ve škole nazvaný „Den s knihou“.
Paní Mgr. Jindřiška Červená vyprávěla žákům o knihovně a
dětské literatuře, pobavili se při poznávání příhod Ferdy
Mravence.

hodinách žáci s jablky počítali, malovali a tvořili z vlny
krásná jablíčka, v praktické části žáci upekli jablkovou
buchtu, na které si druhý den všichni pochutnali.

Bohužel epidemiologická situace ve společnosti se
zhoršila a 14. října byly školy opět uzavřeny. Zase jsme
zahájili distanční výuku. Toto období skončilo 18. listopadu
pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci 3. až 5. ročníku se vrátili
do školy 30. listopadu. Všichni jsme museli dodržovat daná
hygienická pravidla, vyučování probíhalo podle upravených
rozvrhů hodin.
Pan Libor Marek se svými pořady o historii navštěvuje
naši školu každý rok. Každý rok nové téma, každý rok nová
přednáška, která zaujme, pobaví a přinese zajímavá zjištění.
Jak pro žáky, tak i pro učitele. Letos pro nás pan Marek
připravil v rámci projektu Šablony II projektový den
na téma „Expedice středověk“. Viděli jsme středověkou
keramiku, zbraně, přilby, brnění, ale také historické oděvy.
Děti se v okamžiku proměnily v rytíře a urozené dámy,
sehrály i krátké scénky.

Tak jako každý rok, i letos Mikuláš nezapomněl na děti
z naší školy a potěšil je svojí návštěvou v doprovodu
dvou čertů a anděla. Po celé škole se od samého rána
rozléhalo cinkání řetězů, blekotání čertů, andělské zvonění.
Nechyběly básničky ani sladká odměna. Příští rok se opět
budeme těšit.

Ve škole jsme zorganizovali projektový den „Podzimní
mlsání", v tento den naše škola voněla po jablíčkách. Celé
dopoledne, ve všech předmětech, bylo JABLKO hlavním
tématem. Děti přinesly různé odrůdy jablíček ze zahrádek i
z obchodů. Ochutnávaly i poznávaly. Dozvěděly se, proč
jsou jablka zdravá, jak je lze využívat. V jednotlivých
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ŠKOLA
Školní družina
Po vánočních prázdninách se v lednu roku 2020 vrátily
děti také do školní družiny. Hned v lednu je čekal tradiční
masopustní průvod, na který jsme se všichni celý rok těšili.
Děti se převlékly do rozličných kostýmů a vydaly se k paní
starostce, kterou poprosily o klíč od naší vesnice.
S příslibem slušného chování nám klíč předala a my se
mohli vydat na obchůzku obcí. U nejednoho domu jsme se
zastavili, zatancovali, a dokonce byli častokrát uctěni
drobnými penězi. Dohromady jsme vybrali hezkou sumu,
která byla z popudu dětí věnována na nákup do potravinové
sbírky pro fond ohrožených dětí Klokánek v Janovicích nad
Úhlavou. Celý masopust tak byl završen krásným pocitem.
A samozřejmě také plnými bříšky, protože nám byla
nabídnuta nejedna kobliha a jiné masopustní laskominy.

na téma „Jak pomáháme přírodě“. Pod vedením dvou
lektorek ze spolku Ametyst se děti seznámily s významem a
způsoby kompostování.

9. října se děti vydaly na stopovací hru „Za lužanským
pokladem“, při které děti poznávaly naši obec i její historii.

Od počátku školního roku jsme pokračovali v aktivitě
„Sportuj ve škole“, která do škol přináší hodinu tělesné
výchovy navíc. Děti se při ní seznamovaly s různými druhy
sportu. Sportovat jsme mohli pouze do 14. října.

V masopustní tradici jsme pokračovali i v únoru. Děti si
vyráběly škrabošky a nejrůznější masky a 27. února jsme
vše zakončili maškarním bálem. Každé z dětí si připravilo
masku, hrály hry a tancovaly. Ač nevědomky, hezky jsme
tím zároveň ukončili i tento školní rok v naší družině.
Následovaly jarní prázdniny a hlavně uzavření škol, a do
konce roku už jsme se ve školní družině nesešli.
Školní družina obnovila svoji činnost v novém školním
roce 2020/2021, tentokrát už v nové sestavě, obohacena o
nové prvňáčky.
V družině se uskutečnily větší akce. 22. září v rámci
projektu Šablony II Lužany proběhl projektový den ve škole
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ŠKOLA/POUŤ V LUŽANECH/CYKLISTIKA
Ve školní družině se nevyhýbáme ani společnému
tvoření a výtvarničení. Na podzim jsme využívali především
podzimní plody přírody a celkově nám byl podzim velkou
inspirací. Navlékali jsme jeřabinové korále, tvořili
kaštanová zvířátka, hráli si s barvami a jako vrchol si
vyrobili skřítky Podzimníčky. Po nucené pauze jsme si ještě
lehce užili halloweenské tvoření, o které jsme kvůli
uzavření škol přišli, ale poté už se začali věnovat zimní
tematice.

FOTOGRAFIE Z LETOŠNÍ LUŽANSKÉ POUTI

S příchodem prosince začal být program v družině
jasný, ladili jsme se na čerty a na Vánoce a užívali si
předvánoční čas. Tvořili jsme zápichy do květináčů,
ozdoby, dekorace, vánoční přáníčka, čertovské i vánoční
řetězy. Také jsme se zapojili do výzvy „Děti malují
seniorům, tentokrát k Vánocům“ a pro seniory v domovech
důchodců vytvořili vánoční přáníčka. Dobrých skutků není
nikdy dost, a proto jsme se rozhodli před Vánoci podarovat
také zvířátka. Připravili jsme krmení nejen pro ptáčky, ale
vydali se naplnit i krmelec.
27. listopadu jsme v družině využili nadcházející
adventní neděli a udělali si adventní odpoledne. Povídali si
o tradicích, rodinných zvycích a společně tvořili velký
papírový adventní věnec. Abychom kvůli covidové situaci
nepřišli o vánoční pečení, 10. prosince jsme si nazdobili
perníkové svícny a perníkové ozdoby na stromeček.
Výrobky nebyly určeny ke konzumaci, ale doma jistě
přispěly k vánoční náladě. Tu jsme si užívali i ve školní
družině. Spolu s poslechem koled jsme ji nasávali také
prostřednictvím tematických her a zkoušením nejedné
vánoční zvyklosti.

Činnost byla od 18. listopadu sice lehce omezena,
nevyjížděli jsme na akce mimo obec a všechny činnosti
jsme konali na území Lužan. Denní vycházky byly
samozřejmostí, poznávali jsme okolí naší obce, rádi jsme se
vydávali na „Lužanskou stezku“.
Přiblížily se vánoční svátky, které děti netrpělivě
očekávaly. Ve škole jsme popřáli všem dětem, aby
pod stromečkem našly krásné dárky a se svými nejbližšími
zažily radostné chvíle. Naše poděkování patří všem, kteří
nám pomáhali při organizování různých aktivit a poskytli
škole drobné dárky.
Také Vám všem čtenářům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku.
Kolektiv zaměstnanců školy

CYKLISTIKA V OBCI – LUŽANSKÁ 50
Podzimní LUŽANSKÁ 50 roku 2020 byla naplánována
na sobotu 26. 9. 2020, kdy ale bylo snad nejchladnější a
nejdeštivější počasí za posledního půl roku. Organizátoři se
tedy operativně rozhodli, že vyjížďku přeloží na sobotu
3. 10. 2020, kdy předpověď slibovala lepší počasí. Slibné
počasí a trasa vyjížďky přilákala asi 35 cyklistů různého
věku i pohlaví, což udělalo organizátorům upřímnou radost
a všem zúčastněným děkují.
pokračování na následující straně
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LUŽANSKÁ CYKLISTIKA
Startovalo se již tradičně v 10:00 hod. z parkoviště pod
nákupním střediskem, kde k masám účastníků z tribuny
promluvil jeden z organizátorů. Novopečený velitel SDH
Lužany Libor Bláha totiž na místo startu bezděčně přistavil
dopravní automobil místní jednotky s přívěsným vozíkem,
ze kterého byl následně pronesen předstartovní proslov.
Možná, že by se toto mohlo do budoucna stát dobrou tradicí
a zároveň spoluprací, utužující již tak pevné vztahy mezi
cyklisty a hasiči v obci. „Libore děkujeme a doufáme, že
s tebou můžeme na jaře zase počítat“ :O)
Velmi pěkná trasa tentokrát vedla příjemným, členitým
terénem přes Příchovice do Dolní Lukavice, kde se
k pelotonu měl připojit velký cyklista a sportovec Michal
Rymus, kterému ovšem připojení překazil defekt
pneumatiky. Tato menší nepříjemnost ale ztepilého
sportovce Michala nijak nerozhodila, a i když po rozebrání
kola poztrácel skoro všechny součástky v trávě, tak se
nevzdal a peloton zanedlouho dojel. Dále trasa vedla přes
Hradčany, kde všechny cyklisty prověřilo nejstrmější
stoupání celé vyjížďky, které na grafickém znázornění
profilu trati vypadá přímo děsivě.

Všichni kopec ale s přehledem pokořili a pokračovalo se
dál přes Robčice, Útušice, až do Radobyčic, kde byla
naplánována první občerstvovací zastávka. Občerstvení
bylo zajištěno v Rodinném pivovaru Radobyčice, kde
na účastníky vyjížďky čekala více než příjemná obsluha,
pro kterou nebyl problém postupně nasytit a napojit všech
35 cyklistů. Mimochodem – pivo měli výborné a
škvarkovou pomazánku přímo andělskou! Myslím, že se
tam ještě někdy znovu objevíme :O)

Rodinný minipivovar Radobyčice vznikl rekonstrukcí
200 let staré stodoly, respektive její části, s vnitřním
posezením pro 25 osob a zahrádkou pro 50 osob. Celou
rekonstrukci zvládli provozovatelé vlastními silami, a to
hlavně díky pracovitým přátelům. Rekonstrukce trvala
pro ně nekonečných 5 let. Ve vnitřním prostoru je příjemné
posezení, obzvláště v létě (z důvodů kamenných stěn).
Po velmi příjemné kratochvíli v pivovaru pokračoval
peloton dále směrem na Plzeň. Trasa byla naplánována přes
Hradiště, dále kolem vodní nádrže České údolí na Valchu a
pak přes Novou Ves až do Dobřan, kde byla pro již trošku
unavené cyklisty naplánována druhá občerstvovací zastávka
v restauraci v kongresovém a divadelním centru Káčko. I
zde jsme se setkali se vstřícnou a milou obsluhou, která
za krátko napojila a nasytila celý peloton. Po občerstvení sil
se zde oddělili dva dlouholetí účastníci L50 - Věra Berková,
rozená Petrželková a Michal Rymus – měli bohužel ještě
jiné povinnosti, a tak nemohli s ostatními dojet až do cíle.
Nasycen a napojen vydal se peloton na trasu závěrečné části
vyjížďky, která vedla přes kaolinku Chlumčany, do obce
Zastávka, dále pak přes Žerovice, do Skočic a konečně
do Lužan, kde příjemně unavení cyklisté dosáhli kýženého
cíle v Lužanské hospodě. V příjemném prostředí Lužanské
hospody následovalo podojezdové posezení, které již
tradičně zakončuje cyklistickou vyjížďku LUŽANSKÁ
PADESÁTKA.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným
za krásný výlet, zvláště pak nesmíme zapomenout na našeho
nejstaršího cyklistu! S velkou úctou tedy zmiňme
nejstaršího účastníka, který LUŽANSKOU PADESÁTKU
zdaleka nejede poprvé a je tak respektovaným členem naší
cyklistické komunity. Jedná se o pana ANTONÍNA FOŘTA
z obce Zelené. Tento houževnatý sportovec nikdy nebývá
na chvostu pelotonu, ba právě naopak. Antonín Fořt, ročník
narození 1946 s přehledem tzv. strčí do kapsy o generaci
(možná i o dvě) mladší cyklisty. Víme, že o věku by se
nemělo mluvit, jelikož každý z nás je pouze tak starý, jak se
cítí, a v případě pana Fořta to platí dvojnásob, ale my jsme
toto z důvodu obdivu jeho cyklistických výkonů porušili a
s respektem prozradili jeho ročník narození. Do dalších let
přejeme pevné zdraví a doufáme, že nám tento sportovec
i nadále zachová svou přízeň.
Vyšlo krásné počasí, jelo se pěkně, nikomu se nic
nestalo, holkám to slušelo – pojedeme zas :O)
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