Ročník 13
číslo 26
prosinec 2017 – červen 2018
Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
setkáváme se spolu na stránkách Lužanského občasníku
opět po půl roce. Tentokrát jsme si pro vás připravili malý
dárek k blížícím se vánočním svátkům – barevné vydání
našeho periodika. Po několika námětech od vás, od občanů,
jsme v září schválili tisk občasníku v barevném provedení,
které jsme zadali tiskárně NAVA. Věřím, že si občasník
oblíbíte a přispěje vždy k vaší lepší informovanosti i
k zábavě.
Stojíme téměř na konci letošního roku a těšíme se, co nám
přinese rok příští. Jak jistě víte, čekají nás dvoje volby –
začátkem ledna volby prezidenta republiky a na podzim bude
končit mandát zastupitelům obce. Ještě než zmíním plány do
příštího roku, dovolte, abych shrnula dění v obci v letošním
roce.
Ještě na konci roku 2016 byla ukončena stavba „Lužany
I/27 – průtah“, na počátku roku bylo provedeno geometrické
zaměření celé stavby a 19. května 2017 nabyl právní moci
kolaudační souhlas s užíváním stavby chodníků. Do současné
doby ale bohužel kvůli liknavosti některých úřadů není
dokončeno majetkové vyrovnání, tzn. že všechny pozemky
pod chodníky nejsou v majetku obce, tak jak nám to určují
podmínky dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Věříme, že v příštím roce i tato nepříjemná byrokratická
práce bude ukončena.
Zároveň v letošním roce proběhla kolaudace středového
ostrůvku, který, ač dle vyjádření policie má sloužit pro větší
bezpečnost chodců, zatím dělá větší starosti řidičům. Po
několika úvodních nárazech do ostrůvku přibyly reflexní
pásy na obrubník, přesto je u přechodu více karambolů než
dříve. Věříme, že rychlou jízdu nebo nepozornost
v Lužanech si dotyční řidiči již budou pamatovat, přesto se
budeme snažit středový ostrůvek po jednáních se zástupci
policie ještě zviditelnit. Nechceme čekat na dobu, „až se
stane něco horšího“.
V obci Zelené byl proveden průzkum stromů – lip,
kaštanů a v Lužanech i jediného akátu u hlavní silnice, jehož
výsledkem bylo nacenění prací pro revitalizaci stromů ve
výši téměř 50 000,- Kč. Tyto práce bychom chtěli v příštím
roce realizovat pomocí některého vhodného dotačního titulu.
Když už jsme u dotací, chtěla bych zmínit dvě, nebo spíše
tři, které jsme v r. 2017 získali. Jednak jsme byli podpořeni
Plzeňským krajem částkou 200 000,- Kč na opravu místních
komunikací – jedná se o komunikace v Lužanech – od Křenů
k Zábršům, od Bláhů k Šalomům, dále komunikace v Dlouhé
Louce u Bláhy. Celkové náklady jsou téměř 500 000,- Kč.
Díky tomu, že se v obcích zhruba v červnu příštího roku
bude pohybovat technika, využili jsme této příležitosti a
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uzavřeli s firmou Berger Bohemia i smlouvu na další
komunikace – v obci Dlouhá Louka od Hodanů k Šaškům a
v Zelené Hoře od Šosů směrem k Tanečku s celkovými
náklady na akci ve výši 300 000,- Kč.
Další dotace jsme získali na nákup dopravního
automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce
Lužany. Ve výběrovém řízení zvítězila na dodávku
automobilu zn. FIAT DUCATO firma PROFI AUTO z Říčan
u Prahy, cena dopravního automobilu je 867 306,- Kč.
Z dotace Ministerstva vnitra Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru bude uhrazena část této ceny
ve výši 433 654,- Kč a z prostředků Plzeňského kraje pak
ještě navíc 300 000,- Kč. Ve finále bude dopravní automobil
hrazen Obcí Lužany ve výši 133 652,- Kč. V příštím roce
k tomuto automobilu bude dokoupen přívěs pro převoz
požární stříkačky a dalšího vybavení, jenž v novém
automobilu nemůže být.
V letošním roce jsme také absolvovali již dvě jednání na
Ředitelství silnic a dálnic v Plzni, kde jsme se zabývali
problematikou křižovatky na začátku obce Lužany od
Přeštic. Při budování chodníků v obci jsme narazili na
skutečnost, že tyto chodníky končí na nevhodných místech a
chtěli jsme je proto prodloužit k cestě na nádraží a
k autobusové zastávce. Bohužel vyjádření dopravní policie
znělo, že by bylo lepší řešit tento problém komplexně včetně
úpravy křižovatky, která je svým tvarem a řešením velice
nebezpečná.
Proto jsme zahájili jednání na ŘSD, které uznalo jako
jedinou možnou variantu řešení křižovatky – vytvoření
okružní křižovatky. Prostředky na výstavbu tohoto
kruhového objezdu ŘSD má, samozřejmě se zde počítá i
s finanční účastí obce. V současné době je zpracovávána
pokračování na straně 2
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Rozpočet obce na rok 2018

4

Kulturní přehled

5-6

Dlouhá Louka

13

Fotografie – osvobození Lužan

18

Prakiáda

23

Příští číslo vyjde v červenci.
Uzávěrka příspěvků 15. června 2018.

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
hluková studie, která vytvoří dokument, jenž poslouží i
k úpravě nebo vytvoření dalších protihlukových bariér pro
novou bytovou výstavbu. Přibližnou podobu kruhového
objezdu na začátku obce najdete níže. Samozřejmě zde hraje
v našem jednání důležitou roli i fakt, že vybudováním obchvatu
Přeštic dojde k vyšší rychlosti automobilů, které jen těžko
budou snižovat rychlost před obcí Lužany. K tomu by měl
dopomoci právě kruhový objezd. Pokud vás zajímá, jak bude
vypadat přeložka silnice Šlovice – Přeštice včetně obchvatu
Přeštic,
určitě
se
podívejte
na
tento
odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=Jx3CK2UEv0s .

U pomníku v Lužanech byla provedena nová výsadba. V
příštím roce, kdy si budeme připomínat sté výročí založení
Československé republiky, bude velký důraz kladen také na
stav a udržování takovýchto pomníků padlým vojákům. Myslím
si, že se v našich obcích o tyto pomníky staráme velice dobře.

Pan Zákostelecký z Přeštic, který se rád toulá naším
krajem, zhotovil krásné sešitky, které budou postupně
dodávány na vrchol Lužanské hory Taneček, tak jak je
návštěvníci postupně svými vzkazy zaplní.
A co nás ještě čeká v příštím roce?
Záměrně se na tomto místě nezmiňuji o nové bytové
výstavbě, informace o ní najdete na jiném místě Lužanského
občasníku. Již v letošním roce jsme zahájili kroky k tomu,
abychom nahradili zrušenou autobusovou zastávku na konci
Lužan směrem na Borovy. Papírově zastávka není zrušena,
jen fakticky nemohla být do projektu zahrnuta z důvodu
nedostatku prostoru v těchto místech.
V parku u lužanského zámku bychom chtěli rozšířit
veřejné osvětlení, jenž v těchto místech a dále v ulici u
bývalé jídelny, je zcela nedostatečné. V Zeleném bude
vybudována nová přípojka v ulici k p. Kreuzmanovi, a
pokud Obec Lužany získá dotaci na náhradní vrt pro obec
Zelené, bude vrt vybudován v blízkosti stávajícího.
Věřím, že se v příštím roce těšíte, stejně jako já, na
oslavy 100. výročí ochotnického divadla v Lužanech, kdy
Ochotnický kroužek pozval spřátelené soubory do Lužan,
aby svými představeními obohatily divadelní život v naší
obci.
O zpestření běžného života v obci se starají nejen
ochotníci, členky kulturní komise, ale také fotbalisté,
florbalisté, hasiči a další nadšenci, kterým patří velké
poděkování. Bohužel ne vždy je jejich snaha odměněna
bohatou účastí spoluobčanů. Malá účast na akcích je už
v poslední době skutečností nejen v naší obci, ale i v okolí.
Před blížícími se vánočními svátky bych vám chtěla
popřát, spolu se zastupiteli a zaměstnanci OÚ, jejich klidné
a pohodové prožití a do nového roku 2018 mnoho zdraví,
úspěchů a radostných okamžiků.
Věra Petrželková
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – VÝSLEDKY
OKRSEK Č. 1 – LUŽANY
celkem voličů 377
platné hlasy 246
volební účast 65,25 %
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
1 Občanská demokratická strana
2 Řád národa – Vlastenecká unie
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4 Česká str. sociálně demokratická
6 Radostné Česko
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8 Komunistická str. Čech a Moravy
9 Strana zelených
10 ROZUMNÍ – stop migraci, diktát.EU
12 Strana svobodných občanů
13 Blok proti islam. – Obran. domova
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana
16 OBČANÉ 2011-SPRAV. PRO LIDI
19 Referendum o Evropské unii
20 TOP 09
21 ANO 2011
23 SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka
24 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová
25 Česká strana národně sociální
26 REALISTÉ
27 SPORTOVCI
28 Dělnic. str. sociální spravedl.
29 Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů

32
0
0
36
0
7
13
2
3
9
0
0
23
0
0
14
75
1
5
0
1
4
0
21
0

OKRSEK Č. 2 – DLOUHÁ LOUKA
celkem voličů 75
platné hlasy 47
volební účast 64 %
1 Občanská demokratická strana
2 Řád národa – Vlastenecká unie
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4 Česká str. sociálně demokratická
6 Radostné Česko
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8 Komunistická str. Čech a Moravy
9 Strana zelených
10 ROZUMNÍ – stop migraci, diktát.EU
12 Strana svobodných občanů
13 Blok proti islam. – Obran. domova
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana
16 OBČANÉ 2011-SPRAV. PRO LIDI
19 Referendum o Evropské unii
20 TOP 09
21 ANO 2011
23 SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka
24 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová
25 Česká strana národně sociální
26 REALISTÉ
27 SPORTOVCI
28 Dělnic. str. sociální spravedl.
29 Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů

OKRSEK Č. 3 – ZELENÉ
celkem voličů 81
platné hlasy 46
volební účast 56,79 %
1 Občanská demokratická strana
2 Řád národa – Vlastenecká unie
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4 Česká str. sociálně demokratická
6 Radostné Česko
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8 Komunistická str. Čech a Moravy
9 Strana zelených
10 ROZUMNÍ – stop migraci, diktát.EU
12 Strana svobodných občanů
13 Blok proti islam. – Obran. domova
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana
16 OBČANÉ 2011-SPRAV. PRO LIDI
19 Referendum o Evropské unii
20 TOP 09
21 ANO 2011
23 SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka
24 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová
25 Česká strana národně sociální
26 REALISTÉ
27 SPORTOVCI
28 Dělnic. str. sociální spravedl.
29 Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů
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TŘÍDĚNÍ ODPADU
Na „Plajtojc jámě“, kde se uskladňuje biologický odpad,
jsme nalezli i „biologický odpad“ v této podobě. Je smutné,
že viník se zbaví svého odpadu tím nejjednodušším
způsobem a nerespektuje pravidla třídění odpadu v našich
obcích. Pro nás to znamená spousta další práce. O to víc
děkujeme těm, kteří se takto nechovají.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU/OCHOTNICKÝ KROUŽEK
ROZPOČET OBCE NA ROK 2018
ROZPOČET 2018 - VÝDAJE

ROZPOČET 2018 – PŘÍJMY
Místní komunikace

/2212/

4 300 000,- Kč

150 000,- Kč

Les

/1036/

60 000,- Kč

/1113/

160 000,- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

33 000,- Kč

DPPO

/1121/

1 600 000,- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

700 000,- Kč

DPH

/1211/

3 000 000,- Kč

Kanalizace

/2321/

1 581 000,- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

600 000,- Kč

Školství

/3113/

880 000,- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

420 000,- Kč

Knihovna

/3314/

5 000,- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 000,- Kč

Kronika

/3319/

5 000,- Kč

Daň z loterií

/1351/

25 000,- Kč

Obnova kapliček – nákup /3326 5139, 5169/

50 000,- Kč

Správní poplatky

/1361/

3 000,- Kč

Poplatky OSA

Dotace sociál. fondu na rok 2018

/4134/

40 000,- Kč

Převody ze sociálního fondu

/4139/

40 000,- Kč

Příjem z lesa

/1031 2111/

100 000,- Kč

Nájemné vodovod

/2310 2139/

6 000,- Kč

Nájemné kanalizace

/2321 2139/

170 000,- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

130 000,- Kč

Nájemné KD

/3392 2132/

75 000,- Kč

Územní plán

/3635/

50 000,- Kč

Příjem z akcí KK

/3399 2119/

20 000,- Kč

Komunální služby – skladiště

/3639/

55 000,- Kč

Příjem z prodeje pozemků

/3699 3111/

3 000 000,- Kč

Výdej na územní rozvoj

/3699 5169/

580 000,- Kč

Odpady – textil

/3723 2111/

1 000,- Kč

Výdej na územní rozvoj

/3699 6121/

395 000,- Kč

Ostatní odpady – železo

/3723 2111/

5 000,- Kč

Odpadové hospodářství

/3722, 3725/

680 000,- Kč

Příjem za vytříděný odpad

/3725 2119/

100 000,- Kč

Péče o zeleň

/3745/

113 000,- Kč

Příjem za stravné od zaměst.

/6171 2111/

12 000,- Kč

Pečovatelská služba

/4351/

5 000,- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

25 000,- Kč

Krizové řízení

/5273/

30 000,- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí /6171 2132/

3 000,- Kč

1 000,- Kč

Příjem z prodeje plyn. zařízení /6171 3112/

3 200 000,- Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)
/5311/

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 500 000,- Kč

DPFO – SVČ – z výnosu

/1112/

DPFO – zvl. sazba

Příjmy z úroků

/6310 2141/

PŘÍJMY CELKEM

1 000,- Kč
14 395 000,- Kč

OCHOTNICKÝ KROUŽEK
Členové Ochotnického kroužku Lužany se po
prázdninové přestávce opět sešli v září letošního roku, aby
pokračovali v nastudování hry „Brouk v hlavě“. Během
listopadu ještě oprášili hru „Nejkrásnější válka“, protože je
čekaly dvě reprízy. 18. listopadu vystoupili od 19,00 hodin
v sále „Brklovny“ ve Dnešicích, kde je přivítal zcela
zaplněný sál. O den později, v neděli 19. listopadu od 18,00
hodin se ochotníci představili v Soběkurech, tentokrát bez
nároku na honorář. Vybrané vstupné bylo věnováno
Stacionáři Soběkury a Diakonii Západ. Opět plné hlediště
přispělo k pěkné atmosféře během představení. Derniéra
této hry se uskuteční 12. ledna 2018 v sále Kulturního domu
v Lužanech od 19,00 hodin, na kterou jste srdečně zváni.
Kromě těchto nácviků se ochotníci pilně připravují také
na oslavy 100. výročí vzniku ochotnického divadla v
Lužanech. Během podzimu byly rozeslány pozvánky
okolním ochotnickým souborům, které postupně svými
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/3341 5192/

4 000,- Kč

Kulturní dům

/3392/

125 000,- Kč

Kulturní komise

/3399/

90 000,- Kč

Hřiště

/3421/

52 000,- Kč

Neinvestiční dotace obč. sdružením /3419/

75 000,- Kč

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
/3633 6121/

300 000,- Kč

enkaustika

SDH – JSDHO

/5512/

90 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

1 120 000,- Kč

Vnitřní správa OÚ

/6171/

2 376 000,- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky) /6310/

10 000,- Kč

Pojištění

30 000,- Kč

/6320/

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

40 000,- Kč

Převody – sociální fond

40 000,- Kč

VÝDAJE CELKEM

/6330/

14 395 000,- Kč

představeními zaplnily náš kulturní program. Rozpis
jednotlivých účinkujících najdete v kulturním přehledu a
určitě celý program oslav najdete i ve svých schránkách na
počátku roku 2018. Divadelní představení budou doplněna
v letních měsících výstavou fotografií a předmětů spojených
s divadlem v Lužanech, která se uskuteční v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Lužanech.
Přijměte od nás co nejsrdečnější pozvání na všechny
akce ochotnického kroužku a budeme rádi, pokud se s vámi
na některé z našich pořádaných akcí setkáme.

KULTURNÍ AKCE
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2018
NÁZEV AKCE

TERMÍN

ORGANIZACE

MÍSTO KONÁNÍ

Divadelní představení –
Nejkrásnější válka –
derniéra Ochotníckého
kroužku Lužany

12. 1. 2018 (19.00)

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Dětský bál

13. 1. 2018 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Hasičský bál

19. 1. 2018 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Divadelní představení –
Tradeáši z Nezdic

3. 2. 2018

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Sportovní ples

9. 2. 2018 (20.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Divadelní maškarní bál

2. 3. 2018 (20.00)

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Divadelní představení –
ochotníci ze Kbela

10. 3. 2018

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Divadelní představení –
ochotníci z Tachova

duben 2018

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Autobusový zájezd

duben 2018

OÚ Lužany

Divadelní představení –
Svátek matek

3. 5. 2018 (19.00)

OÚ Lužany

Káčko Dobřany

Pouťová zábava

5. 5. 2018

SDH Dlouhá Louka

KD Dlouhá Louka

Divadelní představení –
ochotníci z Vřeskovic

19. 5. 2018

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Oslavy 135. výročí
založení SDH Lužany

26. 5. 2018

SDH Lužany

KD Lužany, hřiště TJ
Sokol

Den dětí

2. 6. 2018

Ochotnický kroužek
Lužany

Hřiště TJ Sokol Lužany

Lužanská „50“

9. 6. 2018

Vítání občánků

16. 6. 2018

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Lužanská prakiáda

září 2018

TJ Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol Lužany

Pouťová zábava

15. 9. 2018 (21.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Divadelní představení –
ochotníci z Příchovic

září 2018

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Lužanská „50“

29. 9. 2018
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KULTURNÍ AKCE
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2018
NÁZEV AKCE

TERMÍN

ORGANIZACE

MÍSTO KONÁNÍ

Taneční zábava Extraband

12. 10. 2018

Hostinec Lužany

KD Lužany

Setkání seniorů

20. 10. 2018 (15.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Divadelní představení –
ochotníci z Tachova

říjen 2018

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Oslava Sv. Martina

10. 11. 2018 (17.00)

OÚ Lužany

Výroční valná hromada
& Setkání bývalých
hráčů

listopad 2018

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Tvorba adventní
dekorace

1. 12. 2018

OÚ Lužany

Zasedací místnost OÚ
Lužany

Mikulášská nadílka –
divadelní představení
ochotníků z Přeštic

1. 12. 2018

OÚ Lužany

KD Lužany

Slavnostní valná
hromada SDH Lužany

8. 12. 2018

SDH Lužany

KD Lužany

Divadelní představení –
Brouk v hlavě –
premiéra Ochotnického
kroužku Lužany

15. 12. 2018

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Vánoční koncert

prosinec 2018

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Vánoční pochod

25. 12. 2018 (9.00)

TJ Sokol Lužany

AUTOBUSOVÝ VÝLET V R. 2018
Milí spoluobčané,
sice při pohledu z okna a do kalendáře člověk zjistí, že je
čas zimní, který je spíše vhodný pro bílé sportování,
společenské plesání, nebo jen posezení u kamen. Přesto bych
Vás ráda pozvala na další, v pořadí již třetí výlet od obecního
úřadu.
Poprvé jsme se vydali do pivovaru v Plané a Miniaturparku
v Mariánských Lázních. Podruhé si přišli na své milovníci
bublinek v Bohemia Sektu ve Starém Plzenci a prohlédli si
zámek ve Zbiroze. Otázkou je, kam se vypravit příště.
Už teď mohu prozradit, že se bude opět jednat o pivovar a
kulturní památku. Vymýšlet a zařizovat výlety pro občany mé
obce je pro mne velké potěšení a já doufám, že pro Vás je
taktéž potěšením za těmito zážitky a poznáním s námi
cestovat.
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Vždyť nakonec nejde jenom o samotnou koncovou
destinaci, kam člověk může dojet sám vlakem, nebo svým
autem, ale kolikrát i ta cesta naším autobusem přináší své
kouzlo ve formě příjemného setkání občanů. Najednou si
mohou cestou nerušeně popovídat, něco spolu zažít a spolu se
i zasmát.
Termín výletu je stanoven na duben, během prvních měsíců
příštího roku dostanete do schránek pozvánky s přesným
datem. Zatím probíhají jednání s navrženými objekty.
Na závěr bych Vám ráda popřála krásné a pohodové
Vánoce a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Alena Hrádková

KULTURA
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

TANEČNÍ KURZY

Na hřišti TJ Sokol Lužany uspořádala 26. srpna 2017 od
15,00 hodin parta dobrovolníků pro všechny děti akci
„Rozloučení s prázdninami“, kterou si připomeneme níže na
fotografiích. Na děti čekaly nejen jízdy na koních, které
odborně vedl p. Pavel Bezděk, byly připraveny malé branky
pro nejmenší fotbalisty a velice oblíbený byl i nafukovací
hrad.
Díky profesionálním hasičům ze stanice Přeštice se děti
dočkaly i pěny, která celé odpoledne náležitě zakončila.
Mnohdy rodiče marně pod vrstvou pěny hledali své potomky,
nakonec vše dobře dopadlo a všichni mohli odejít z hřiště
spokojení. Děkujeme všem obětavým spoluobčanům, že
připravili pro děti toto netradiční rozloučení s prázdninami.

V letošním roce uspořádala Kulturní komise při
Obecním úřadu v Lužanech II. ročník tanečních kurzů pro
začátečníky i pokročilé. Ve večerních hodinách dne 6. 9.,
13. 9., 20. 9. a 27. 9. se konaly běžné lekce, kde se všichni
mohli nejen naučit, ale i zdokonalit v latinskoamerických
tancích i ve standardních tancích. Závěrečná hodina pak
byla pojata jako opakující, ale také se nesla v duchu country
tanců. Ta se uskutečnila v pondělí 2. 10. 2017.
Všech 8 párů si pochvalovalo báječnou atmosféru,
kterou určitě nejvíce zajistili manželé Sedleckých, kteří nás
vedli v tanečních hodinách. Děkujeme i p. Karlovi
Benešovi, který taneční zdokumentoval ve fotografiích, z
nichž několik vybíráme.
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KULTURA
SETKÁNÍ SENIORŮ

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Dne 14. 10. 2017 se v sále Kulturního domu v Lužanech
konalo již tradiční Setkání seniorů, které bylo spojeno s
přednáškou fotografa přírody p. Rostislava Stacha z
Chomutova. Tato přednáška byla určena nejen všem dříve
narozeným, ale přijít na ni mohla široká veřejnost. Pan
Rostislav Stach nás pozval při svém vyprávění na ostrov
Komodo, který je známý výskytem varanů. Úžasné fotografie
byly doprovázeny zajímavým vyprávěním nejen o varanech,
ale i o strastiplných cestách za těmito tvory. Po celou dobu
setkání si mohli přítomní prohlédnout výtvory dětí ze Základní
školy v Lužanech.

V rámci výstavy 8. ročníku soutěže Přešticko ve
fotografii, kterou pořádá Mikroregion Přešticko, proběhla
19. 10. i vernisáž fotografií pana Karla Beneše ze Zeleného.
Samotná výstava probíhala ve dnech 20. 10. až 11. 11.
2017, kdy v neděli 5. 11. měli návštěvníci ojedinělou
možnost zúčastnit se komentované prohlídky samotným p.
Karlem Benešem. Z ohlasů, které se nám donesly, jsme
mohli slyšet, že poutavé vyprávění p. Beneše o vzniku
fotografií vždy přináší nevšední zážitky. Následující
fotografie nás zavedou na vernisáž jeho výstavy.

Po přednášce bylo všem seniorům podáno občerstvení a
byly rozdány dárky od obecního úřadu. To už ale k poslechu a
později i k tanci vyhrávala známá kapela Horalka z Domažlic.
Večer končil ve 22 hodin. Všichni, kteří vydrželi do těchto
pozdních hodin, odcházeli domů příjemně naladěni.
VÝLOV RYBNÍKA
Fotografie níže nám přibližuje letošní výlov rybníku v
Lužanech 2. listopadu, který je ve správě Klatovského
rybářství. Při výlovu byly na hrázi prodávány živé ryby, mezi
kterými nemohl chybět kapr, ale v nabídce byli i amuři a štiky.
Mobilní stánek Klatovského rybářství dokonce nabízel
přítomným i pochoutky v podobě vakuově balených kousků
uzených ryb. Na výlov se samozřejmě přišli podívat i žáci
základní školy a nechyběli ani ti nejmenší z mateřské školy.
Pro každého je to jistě zážitek vidět rybáře po pás ve vodě
nebo celou dobu pracující rukama ve studené vodě. O to víc si
vážíme každé porce rybího masa na našem talíři.
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KULTURA
OSLAVA SVATÉHO MARTINA

MIKULÁŠ

11. listopadu slaví všichni Martinové svůj svátek. I my
jsme si tento svátek připomněli tradičním lampiónovým
průvodem, který se tento den konal od 17,00 hodin. U
pomníku u zastávky se sešlo zhruba 40 dětí se svými rodiči
a prarodiči, i když nám počasí moc nepřálo. Celé odpoledne
mírně pršelo a nepřestalo ani večer. Přesto jsme se po
krátkém povídání o tradici, která se váže ke Sv. Martinovi,
vydali po chodnících nejdříve až na konec obce směrem na
Borovy, pak jsme přešli a šli jsme opět až na druhý konec
Lužan. Po silnici vedoucí na Měčín jsme se dostali do
spodních ulic, kterými jsme doputovali až k hasičské
zbrojnici. Zde na všechny přítomné čekalo občerstvení ve
formě teplého vánočního čaje a výborných martinských
rohlíčků. Paní Václava Koukolíková a Hana Lindnerová
dokázaly uspokojit svým občerstvením každé dítě, které se i
několikrát vracelo pro tyto dobroty.

V sobotu 2. 12. zavítalo mnoho dětí se svými rodiči a
prarodiči do sálu Kulturního domu v Lužanech na
Mikulášskou nadílku. Na programu byla pro děti připravena
pohádka „Růža Šípková“, kterou si připravily děti z
divadelního kroužku při ZŠ Švihov pod vedením paní Marie
Hořké. V této moderně pojaté pohádce o Šípkové Růžence
jsme mohli vidět i děvčata ze Základní školy v Lužanech
coby vojáky rodiny Šípkových. Úsměvná pohádka skončila
a mezi děti přišel Mikuláš se svojí družinou. Někdo z dětí
měl pláč na krajíčku, ale téměř všechny se pochlubily
krásnou básničkou nebo písničkou. Mikuláš byl určitě
spokojený a proto mohl každý dostat balíček od Anděla a
čerti byli zase bez práce.
Mikuláš se svojí družinou nemohl chybět ani v úterý 5.
prosince, kdy obcházel v Lužanech jednotlivé domácnosti
dle seznamu zapsaných dětí.
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KULTURA
TVOŘENÍ PRO ONKOLÁČKY

ADVENTNÍ DEKORACE

Již druhým rokem se v prostorách obecního úřadu
scházíme, abychom tvořili nejen pro radost, ale také pro
dobrou věc. Po tři večery jsme vyráběli šité vánoční
dekorace, papírová přáníčka, vánoční dekorace z přírodnin
a sněhuláky z ponožek. Vše co jsme vyrobili, jsme i letos
odevzdali na Charitativní vánoční jarmark, který pořádal
Nadační fond Šance onkoláčkům. Tato nezisková
organizace pomáhá materiálně a finančně dětem s
vrozenými vadami, dětem s jiným závažným onemocněním,
dětem v onkologické léčbě a 2 roky po jejím ukončení.
Děkuji všem, kdo si našel čas, přiložil ruku k dílu a pomohl
tak nemocným dětem.

2. prosince 2017 se již poněkolikáté se sešly zájemkyně
v zasedací místnosti obecního úřadu, aby si na začátku
adventu vyrobily dekorace do bytu. Paní Jana Štichová
s dekoracemi nejen poradí, ale pomůže i s vázáním mašlí a
dozdobením. Mezi dekoracemi samozřejmě vítězí adventní
věnec na stůl, ale nechybí ani dekorace na dveře nebo
podélný svícen na dlouhý stůl.

Václava Koukolíková

JMÉNA SVÍCÍ NA ADVENTNÍM VĚNCI
Na první neděli adventní, je rozsvícena první (fialová)
svíce. Tato svíce se obvykle nazývá „svíce proroků“ na
památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli
narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a
očekávání, především očekávání příchodu Mesiáše. Každý
další týden v neděli, je zapálena další svíčka. Na druhou
neděli adventní je zapálena druhá fialová svíce. Tato svíčka
obvykle reprezentuje lásku. Některé tradice ji označují jako
svíčka „betlémská“, která symbolizuje Kristovy jesle.
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Na třetí adventní neděli Gaudete (radostná) je zapálena
růžová, nebo růžově svítící barevná svíčka. Tato růžová
svíčka se obvykle nazývá „pastýřská“ a představuje radost.
Čtvrtá, poslední fialová svíčka, je nazývána „andělská“
svíčka a představuje mír a pokoj. Je rozsvícena na čtvrtou
neděli adventní.
Někdy je adventní věnec se svíčkami ve čtyřech barvách
- fialové, červené, růžové a bílé. Zapalují se v tomto pořadí.
Svíčky jsou také spojeny se jmény odpovídajícími liturgii
adventu každou neděli: Izaijášova, Janova, Pastýřská a
Mariina svíčka.

ZÁMEK JOSEFA HLÁVKY
Natáčení filmu na zámku v Lužanech
V době od 29. 10. do 2. 11. 2017 jsme mohli v Lužanech
spatřit televizní štáby. Režisér Jiří Svoboda podle svého
scénáře připravuje pro Českou televizi film o Aloisi
Rašínovi, významném politikovi, který se zasloužil o vznik
samostatného Československa.

Film začíná v roce 1914, kdy byl zavražděn následovník
trůnu v Sarajevu a Rakousko vyhlásilo Srbsku válku.
Přístup politické scény se štěpí. Karel Kramář, předseda
strany, v níž je Alois Rašín tajemníkem, je zastáncem „dvojí
politiky“ – veřejně vystupuje jako obhájce integrity Zemí
koruny České a Rakouska-Uherska, konspirativně však
jedná s ruskými politiky a předkládá plán Slovanské říše
v čele s carem. Jak se zesilují represe vůči Čechům, Rašín
se od dvojí politiky odklání, navazuje úzký kontakt
s Edvardem Benešem a na pokyn T. G. Masaryka z exilu
v Ženevě zakládá konspirační organizaci MAFRE. Vytváří
širokou síť informátorů, kteří dodávají zprávy o pohybu
rakouských jednotek po železnici a produkci zbrojních
továren v Čechách. Projevuje vysoký smysl pro
konspirativní organizaci a svému poslání věnuje veškerý
čas.
První úder proti MAFRI přichází na jaře 1915, kdy je
zatčen Kramář a o dva měsíce později i Rašín. Oba jsou
deportováni do vídeňského vězení, kde se dozvídají, že
jejich bývalí přátelé a funkcionáři strany na pokyn z Vídně
připravují prohlášení loajality českých politiků. Pro oba je
zdrcující, že v Praze už počítají s tím, že se z vězení nevrátí.
V roce 1916 jsou Kramář, Rašín a další odsouzeni k smrti.
Následník Františka Josefa Karel I. trest později změní na
10 a 15 let ve vojenské věznici Möllendorf a v létě 1917
vyhlašuje všeobecnou amnestii.
Rašín a Kramář pořádají ve straně i v novinách čistku.
Rašín obnovuje činnost MAFRE a zcela jednoznačně se
orientuje na linii TGM, což znamená rozkol mezi ním a
Kramářem. Na jaře 1918 začíná Rašín připravovat převrat a
vyhlášení samostatné republiky. V té době se sblíží
s předsedou Agrární strany Antonínem Švehlou. V noci
z 27. na 28. října 1918 sepíše Rašín první zákon, je jím
vyhlášena Československá republika. Dopoledne 28. 10. se
spouští stroj, který Rašín tak pečlivě připravil. Pětice
politiků – Rašín, Švehla, Stříbrný, Soukup a Šrobár –
přejímá moc v Praze a dalších městech. Československá
republika je založena.
„Když jsme přemýšleli o tématu pro televizní film, který

bychom uvedli při příležitosti stého výročí vzniku
československého státu, uvědomili jsme si, že – na rozdíl od
exilového působení TGM – dosud nebyl zpracován pohled
na politické dění v českých zemích před říjnem 1918,“ říká
kreativní producent minisérie Jan Maxa a dodává: „Alois
Rašín je pak logickou volbou pro postavu, přes kterou na
toto dění nahlížet – člověk s vyhraněnými osobními postoji
a dramatickým životním obloukem tragicky zakončeným
rukou atentátníka.“
Ještě zbývá uvést, koho uvidíme v hlavní roli. Prvního
československého ministra financí Aloise Rašína ztvární
oblíbený herec Ondřej Vetchý, do role ministerského
předsedy Karla Kramáře byl obsazen Miroslav Donutil.
Jejich manželky ztvární Zuzana Stivínová a Lenka
Vlasáková. V dalších rolích televizního filmu Rašín, jehož
vysílání se očekává k oslavám 28. října 2018 se objeví
například Viktor Preiss, Petr Štěpán, Jaroslav Plesl nebo
Tomáš Töpfer. Do konce roku se točí nejen na zámku v
Lužanech, ale také v Praze nebo ve věznici u Mladé
Boleslavi.

ZEMSKÁ PORODNICE U APOLINÁŘE
V tomto čísle Lužanského občasníku si připomeneme
jednu z nejvýznamnějších staveb Josefa Hlávky v Čechách
– Zemskou porodnici v Praze. Nejdříve si připomeňme její
historii.
Předchůdkyní dnešní Zemské porodnice byla od roku
1789 veřejná porodnice, která se nacházela také
v Apolinářské
ulici,
v barokní
budově
bývalého
kanovnického domu při chrámu sv. Apolináře. Byla určena
převážně pro anonymní porody a byl při ní i nalezinec,
rodily zde osamělé a chudé ženy, které mohly v budově své
dítě i odložit; mnohé z rodiček tehdy po porodu umíraly
na horečku omladnic (puerperální sepsi). Roku 1862
rozhodl hrabě Thun-Hohenstein o vybudování Královské
české zemské porodnice. Pro stavbu bylo vybráno místo
Na Větrově, částečně v tehdejší Herzogově zahradě
a paradoxně i tam, kde kdysi stával dům U Herodesa.
Architektonické zadání obsahovalo řadu hygienickopreventivních opatření, aby se omezilo šíření infekce a její
smrtelné následky, na příkaz Zemského výboru musela být
stavba z režných, neomítnutých cihel, neboť se věřilo, že
jsou z hlediska přenosu infekce bezpečnější.
Budovu Zemské porodnice navrhl a v letech 1865–1875
postavil přední český architekt a stavitel Josef Hlávka
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ZÁMEK JOSEFA HLÁVKY
pokračování z minulé strany
(1831–1908). Josef Hlávka čerpal inspiraci pro budovu
porodnice
ve významných
evropských porodnicích
v Bruselu, Paříži a Vídni, prostudoval i dostupnou
lékařskou literaturu o porodnictví. Chtěl, aby projekt a jeho
následná realizace co nejlépe vyhovovaly svému účelu. Pro
vnější vzhled Josef Hlávka zvolil severoněmecký
neogotický sloh; půdorys objektu je čtvercový, má
čtyřkřídlé jádro a obdélné vnitřní nádvoří; soustava
pavilónů měla celkem 11 traktů – oddělení; pavilónový
systém umožňoval v případě potřeby zamezení rozvoji
infekce jednotlivé části budovy zcela izolovat. V budově
Zemské porodnice byla zřízena i dvě luxusní tajná oddělení
se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti
porodit šlechtické a měšťanské dcerky, které neplánovaně
přišly do jiného stavu.
Architektonicky nejzajímavější částí budovy Zemské
porodnice je kaple sv. Kříže; je umístěna v prvním patře,
nad vstupním vestibulem; prostor kaple je tvořen bohatou
hvězdicovou sklípkovou klenbou, která je svedena
ve střední sloup; v kapli se nachází mramorová křtitelnice,
kredenční mramorový oltář a novogotická dubová
zpovědnice, dále kůr s varhanami; malířská výzdoba podle
návrhu Adolfa Liebschera a Adolfa Körbera pochází z roku
1902.
V průběhu stavby nastaly nečekané komplikace; v roce
1869 architekt Josef Hlávka, pravděpodobně vlivem
nadměrného pracovního nasazení, částečně ochrnul. Byl
odkázán na pojízdné křeslo a přesídlil na svůj zámek
v Lužanech, kde se léčil; z Lužan stavbu do jejího zdárného
konce řídil konzultačně prostřednictvím stavitele Čeňka
Gregora (1848–1917).
V roce 1875 byla budova Zemské porodnice slavnostně
uvedena do provozu. Informaci o prvním zde narozeném
dítěti se dozvídáme z Národních listů, které přinesly 28.
dubna 1875 stručnou zprávu: „Nová porodnice již
odevzdána jest svému účelu. Předevčírem večer přijala
prvého novorozence, holčičku. Matka její jest Barbora
Koutná z Rožmitálu“.
Dne 14. 2. 1945 byla při bombardování Prahy částečně
zasažena i budova porodnice.
Pro svoji mimořádnou architektonickou hodnotu
a význam v dějinách lékařství je areál Hlávkovy porodnice
prohlášen za kulturní památku. Od 50. let 20. století
přestala kaple vinou společenských změn sloužit svému
původnímu účelu. Vstupní dveře byly vyplněny
neprůhledným bedněním a prostory kaple sloužily jako
skladiště.
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A jaká je současnost této porodnice? V roce 1997 byla
kaple pod dohledem Státního ústavu památkové péče
zrestaurována a ve stejné době v ní byla slavnostně
odhalena socha Josefa Hlávky od akademického sochaře
Josefa Mařatky. Od 90. let 20. století probíhá v budově
etapovitě přestavba jejích interiérů, při níž se daří skloubit
moderní lékařské standardy s hodnotami historické
architektury; v přízemí jsou umístěna oddělení gynekologie
a v prvním patře porodnická oddělení a neonatologie.
Budova v dnešní době slouží Gynekologicko-porodnické
klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze. Základními cíli činnosti
Gynekologicko-porodnické kliniky jsou léčebná péče,
pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. V oblasti
léčebně-preventivní péče Hlávkova budova zastřešuje
největší pracoviště v České republice, které svým rozsahem
pokrývá
celý
obor
(porodnictví,
neonatologie,
urogynekologie,
onkogynekologie,
ultrazvukové
pracoviště/Centrum fetální medicíny, Centrum asistované
reprodukce a endoskopie, resp. Oddělení minimálně
invazivní chirurgie). V budově je Perinatologické centrum
pro Prahu a Středočeský kraj a v řadě případů
superkonziliární centrum nejzávažnějších těhotenských
patologií pro celou Českou republiku.
Klinika je od roku 2005 akreditovaným pracovištěm
EBCOG (European Board and College of Obstetrics and
Gynaecology)
a později
získala
certifikáty
pro
subspecializace urogynekologie, gynekologická onkologie
a perinatologie; postgraduálně se zde vzdělávají lékaři
z celé České republiky a v poslední době také ze zahraničí.
V roce 2007 byla po náročné rekonstrukci otevřena nová
oddělení šestinedělí, onkologie a ultrazvuku, resp. Centra
fetální medicíny.

DLOUHÁ LOUKA
DLOUHÁ LOUKA
……. A máme tady prosinec – poslední měsíc v roce.
Měsíc shonu za vším, co nám uteklo během roku, a ne a ne
to dohonit. ….
Ale nemělo by to být jinak? Naopak se zkusit zastavit,
najít ve vzpomínkách všechno hezké, co celý rok přinesl?
Projít se zklidněnou přírodou, nebo se jen tak zahledět
z okna, třeba na sýkorky, které zobají zrníčka v krmítku.
Takovou zklidněnou atmosféru se snažíme u nás ve vsi již
tradičně navodit alespoň na malou chvíli a to zdobením
tradičních perníkových dekorací. I letos jsme se sešli v
pátek 1. prosince na jevišti kulturního domu, které slouží
čím dál tím více jako klubovna na různé aktivity. Pro
všechny děti byly napečeny perníky, které ozdobily a
sestavily si z nich vánoční dekoraci. Na akci se sešlo 13 dětí
s rodiči. Atmosféra byla příjemná, v kamnech praskal oheň
a poskakovaly plamínky, na plotně se hřál vánoční čaj,
z rádia se ozývaly vánoční koledy. Všichni se s chutí dali do
díla. Větší děti zdobily samostatně, maličkým pomáhali
rodiče. Fantazie všech je úžasná a tak si každý odnášel
domů svůj krásný, voňavý výrobek a snad i kousíček té
adventní nálady.
A co by to bylo za předvánoční úvahu, kdybych Vás, tak
jako každý rok, nepozvala všechny na Štědrý den
odpoledne k vánočnímu stromu na točně, kde budeme zase
společně „čekat na Ježíška“

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ZA ROK 2017
V letošním roce jsme začali letošní činnost brigádou, a to
18. března čištěním požární nádrže a úklidem jejího okolí
po zimním období. Na této akci bylo odpracováno 36 hodin.
18. března se konalo IV. Shromáždění představitelů SDH
okresu Plzeň-jih v Jarově.
8. dubna jsme v KD pořádali tradiční turnaj ve stolním
tenise.
Od dubna začal po delší odmlce fungovat v kulturním
domě klub SDH. Občerstvení nám zajišťoval do konce září
Martin Hřebec.
I v letošním roce jsme 6. května pořádali tradiční
pouťovou zábavu a doufám, že se všichni návštěvníci,
kterých nebylo málo, dobře bavili.
V červnu jsme se jako každoročně podíleli na
uskutečnění Dětského dne na Dlouhé Louce.
Na podzimní brigádě bylo provedeno zazimování
techniky a požární zbrojnice.
Na akcích bylo v letošním roce odpracováno 50 hodin.
Po celý letošní rok se o sekání trávy v okolí požární nádrže
starali Luděk a Michal Kaňákovi, za což bych jim chtěl
touto cestou poděkovat.
Závěrem by chtěl poděkovat všem členům a příznivcům
našeho SDH za účast na všech akcích konaných v letošním
roce a za práci, kterou na nich odvedli.
Dále bych chtěl poděkovat starostce p. Petrželkové a
zastupitelstvu obce za podporu a vstřícnost při řešení potřeb
našeho sboru v průběhu celého letošního roku.

Zapsala: Jitka Hrabíková
Luboš Šašek, starosta SDH Dlouhá Louka
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BLAHOPŘEJEME
Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří v 1. polovině roku 2018 oslaví výročí
narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

LEDEN
Josef Pacholík (76) – Zelené
Zdena Krýslová (70) – Dlouhá Louka
Marie Benešová (75) – Zelené
Antonín Fořt (72) – Zelené
Marie Burianová (83)
Jana Křenová (71)
Blanka Burianová (84)
Karel Němeček (82) – Zelené
ÚNOR
Zdeňka Boudová (86)
Josef Vránek (75)
Jana Bartoníková (77)
Anna Pelíšková (77)
Marie Skálová (73)
Irena Loudová (79) – Zelené
Marie Bláhová (88)
Greta Bačová (86)
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BŘEZEN
Ema Gluczová (79)
Anna Kalčíková (75)
Věra Petrželková (80)
Marie Křenová (77)
František Smola (79) – Zelené
Marie Němečková (73) – Zelené
Josef Křen (80)
Jiří Jílek (70)
Hildegarda Aschenbrennerová (83)
Alena Šalomová (73)
Božena Rymusová (72)
Ing. Pavel Volf (75)
Věra Kavinová (71)
Jaroslava Zavadilová (86)
Drahomila Valvodová (90)
DUBEN
Miloslav Síka (76)
Drahuše Pacholíková (70) – Zelené
Marie Šosová (93) – Zelená Hora
Marie Červená (76)
Anna Pěchoučková (74)
Marie Nováková (84)
Josef Šalom (71)
Josef Burian (74)
Jaroslav Šnejdar (87)
Josef Šalom (74)

KVĚTEN
Jan Racek (71) – Zelená Hora
Josef Běl (71) – Zelená Hora
Hana Hohlbergerová (71) – Zelené
Blažena Hořká (76) – Zelená Hora
Marie Pelíšková (76)
Josef Umner (71)
Věra Volmutová (82) – Zelená Hora
Květuše Hrachová (77)
František Kozák (74)

ČERVEN:
Marie Brabcová (81) – Zelené
Alena Duchková (75)
Josef Křen (74)
Jitka Štětinová (70)
František Kreuzman (86) – Zelené
Miloslav Hořký (85) – Zelená Hora
Josef Doležal (79)
Miloslav Běl (74) – Zelená Hora
Ludmila Beštová (79)
Marie Nováková (79)
Zdeňka Šnejdarová (85)
Helena Flídrová (76)

Z HISTORIE
2. SVĚTOVÁ VÁLKA V LUŽANECH – DÍL 5.
1945
pokračování z minulého čísla
Jak jsem už dříve řekl, byla u nás usazena vojenská
maďarská nemocnice z Míškovce s celým nemocničním
vybavením. Počet všech Maďarů včetně lékařů a
ošetřovatelek převyšoval 300. Nemocnice byla vybavena
vším potřebným a kromě toho i věcmi, které neměly
s nemocnicí nic společného. S touto nemocnicí totiž utíkali
před ruskou armádou zámožní Maďaři a Maďarky pod
ošetřovatelskou rouškou a vzali s sebou cennější movitý
majetek, který chtěli tímto způsobem zachránit. A tak se
dostaly do Lužan perské koberce, šperky, celé krásné
výbavy pro nevěsty, včetně prvotřídního vybavení
nemocnice, prádla, atd. Tato nemocnice obsadila školu a
zámek dne 2. května, její vlak stál však už více než 3 týdny
před tím na zdejším nádraží, ovšem bez lokomotivy. Teprve
když byl hloubkovými letci při bombardování vlaku jeden
sanitní důstojník zabit, odklidili se do bezpečnějších míst.
Ve škole setrvali až do 27. června, kdy byli odvezeni do
sběrného tábora v Plzni a odtud asi transportováni dále. Ani
mezi nimi – lékaři – nebylo jednoty. Bylo tam více fašistů,
ale přece jen se našli i demokraticky cítící a ti se starali, aby
mohli co nejdříve domů, což se jim i podařilo. Osobně jsem
poznal Dr. Svádka, osob. lékaře z Miškova, který mně
vykládal o svém životě a kterého navlékli do vojenského
stejnokroje a chtěj nechtěj, musel jet. Mnoho mně žaloval.
Tato nemocnice nám nebyla na škodu, poněvadž měla
nejen dostatek potřebných léků, jichž byl u nás veliký
nedostatek, ale měla i dostatečný počet – asi 17 odborných
lékařů, kteří léčili naše nemocné i z dalekého okolí.
V přízemí zámku měli pitevnu a několik lůžek, po pravé
straně zámku v přízemí byly ubikace lékařů, ve škole ve
školní kuchyni byla lékárna a všechny třídy byly plny lůžek,
na kterých odpočívali nemocní a ranění vojáci, mezi
kterými byli i 3 zajatci Rusové, 4 Angličané a 1 Ital. O Rusy
a Angličany jsme se postarali tím způsobem, že jsem vyzval
děti, aby jim nosily mléko a vejce. Děti uposlechly –
zaplatit jsem však musel sám, poněvadž jen na málo
místech poskytly dary. Později se o Rusy starali občané
sami, kdežto Angličané byli už doma. Po příchodu americké
armády jeli ihned do Plzně, odkud byli letadlem převezeni
zpět do své vlasti. Byli zajati na počátku války na Krétě,
všichni uměli trochu německy a předvedli nám, co je to
„anglický klid“. Ani příchod Američanů, ani zpráva, že
pojedou po 4 – 5 letech něm. zajetí domů neprojevila se na
jejich zevnějšku nějakým znatelným vzrušením. Nejstarší
zajatec byl právě v době odchodu ostatních po operaci
slepého střeva – Angličan, operovaný maďarským lékařem
v Lužanech! Ptal jsem se ho, není-li mu líto, že nemůže
s ostatními, zůstal klidný a řekl jen, že pojede hned, jak
bude zdráv! Maďaři byli ještě nastěhováni na sále u Plajtů a
na dvoře tančívali jejich čardáš. Byli pyšní, když jsme se
dívali na jejich národní tanec.
Bohužel, tito Maďaři měli mezi svými pacienty i
nemocné břišním tyfem, čímž se nikomu nepochlubili. Já
s mojí rodinou jsem byl tak šťasten, že jsem musel bydlit
„ve špitále“ a výsledek se dostavil. Nejdříve se rozstonala
žena, odvezl jsem ji do nemocnice v Plzni, v den, kdy ona
odcházela, přišel hoch ze školy se zvýšenou teplotou a
musel také ulehnout. Maďarský lékař Dr. Tomecz, původem

Slovák – myslím, že z Trnavy – dosud dobře slovensky
mluvící, když jsem ho požádal, aby se na hocha podíval,
ochotně vyhověl a navštěvoval chlapce potom třikrát denně.
Po týdenním pravidelném prohlížení mně v neděli řekl, že
to bude asi břišní tyfus, abych to ohlásil okresnímu lékaři.
Hocha jsem odvezl do nemocnice v Klatovech a sám jsem
měl 3 týdny karanténu. Bylo to horkých 7 týdnů, než jsme
se zase všichni sešli doma! Co úzkosti jsem zakusil já
doma! Co prožili žena se synem!
Že jsme trpěli nezaviněni, s Maďary jsem se stýkat
musel, je nabíledni a že nemoc stála hodně peněz, jistě
každý uvěří. Jen do dneška mě mrzí, že ani jeden člen NV,
když se rozdělovaly věci po Maďarech, si nevzpomněl na
mě, že bychom i my měli být aspoň trochu odměněni – na
odškodném za to, co jsme museli vytrpět za to, že musím
bydlit ve škole. Jen láhev čistého lihu mně byla darována na
návrh p. V. Lukáše, z něhož jsem vařil rum a vozil do
nemocnice ženě, pro niž byl alkohol nejúčinnějším lékem.
Ale i na veřejné schůzi byl tento dar hlášen a Dr. Stehlík si
dal zvlášť vyložit příčinu, proč mně byl darován líh! Večer
před odjezdem Maďarů byl v zámku prý veliký výprodej,
hlavně tabáku, radiových přijímačů aj. Sám jsem tam nebyl,
z doslechu vím, že se tam dalo koupit všechno a že se také
kupovalo.
Maďaři dostali nařízeno lékárnu připravit pro přebrání
americkou armádou. Ve škole dávali všechno do beden a
mně Dr. Tomecz předal lékárnické skříňky s poznámkou,
abych prý byl trochu odškodněn, když mě tak dlouho trápili.
Ale Američané přišli, nikoho se neptali a stěhovali všechno,
na co přišli. Už stěhovali i školní skříň. Vešel jsem proto
k nim, našel jen špatně mluvícího Poláka, který porozuměl,
že skříň je naše a tlumočil a jen tak byla zachráněna.
A teď jsem u toho, co není ctí pro nás: Po Maďarech
zůstalo v obci mnoho věcí, které byly z části předány ONV
do Přeštic, z části ponechány v obci. Při trvalém stěhování
věcí z místa na místo se určitá část ztratila, část byla
rozdělena místním občanům podle jejich žádosti. Že moje
slova nejsou planá, to dosvědčuje skutečnost, že o rok
později vyšetřovala komise z Fondu národní obnovy
všechny členy národních výborů, že mnozí z nich různé věci
vraceli a že v době vyšetřování bylo vysíláno četnické auto
do okolních obcí, odkud přiváželo různé věci, které pak
byly odvedeny ONV v Přešticích. Kradlo se, jeden neřekl
druhému to ukradené, obviňovali se, zvolil se nový výbor,
který chtěl učinit nápravu. Když se zas určitá část věcí
ztratila, odpadl NV a udělal místo novému. V této vzrušené
době se vystřídalo v NV více lidí. Úřadovna NV byla
umístěna ve školní kuchyni, když byl zbaven funkce
předsedy NV p. Kovařík. Od rána do večera byli členové
NV a snad i nečlenové ve škole, chodilo se ve dne, chodilo
se v noci. Třída v přízemí sloužila za skladiště maďarských
věcí, klíč od ní však neměl řídící učitel. Ten vlastně byl v té
době ve škole jen trpěn. Když pak se mu náhodou naskytla
příležitost, aby se do třídy podíval, zjistil, že ze skříně, ve
které bylo uloženo školní nádobí, chybí všechno, co tam
bylo a co sem bylo předáno od Němců i od Maďarů. Hlásil
to a žádal, aby nádobí bylo vráceno. Slíbeno,že se tak stane,
pokračování na následující straně
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Z HISTORIE
2. SVĚTOVÁ VÁLKA V LUŽANECH – DÍL 5.
pokračování z minulé strany
poněvadž nádobí bylo po Maďarech dost – ale škola se
nedočkala a už se nedočká. Neodcizili je ani Němci, ani
Maďaři, ale naši lidé, kterým nestačilo to, co zůstalo po
Maďarech. A to, myslím stačí, aby bylo skvrnou
revolučních dní v Lužanech!
Zima byla tohoto roku slušná, v březnu a dubnu počasí
normální, zato válečná situace se stávala pro Němce stále
více abnormální. Angličané a Američané začínali
navštěvovat naše území i ve dne a já vzpomínám při tom
slov zemřelého prezidenta Akademie věd a umění prof. Dr.
Josefa Šusty, který mně jednou při rozhovoru řekl:
„Spojenci budou v převaze teprve tehdy, až budou létat na
naše území nejen v noci, ale i ve dne a potom se můžeme
těšit na konec války“. A měl pravdu – bylo třeba i
hloubkových letců, kteří teprve udělali skutečný konec. Tito
byli opravdoví letci – akrobati, s ohromnou rychlostí
přelétávali a za prudkého vpádu napadali zblízka vlaky,
hlavně lokomotivy, auta, někdy i povozy. Tak během dubna
byla úplně ochromena železniční doprava z Plzně do Klatov
a v Plzni zbyla prý jediná lokomotiva jízdy schopná. Na
silnicích stála a hořela vojenská i civilní auta německá.
Němci od poloviny dubna nepřetržitě ve dne v noci prchali
směrem do Bavor, kde hledali záchranu před ruskou
armádou, která už byla v Berlíně, na Slovensku i na
Moravě. V pondělí 14. dubna přiletělo více amerických
letounů a bombardovalo ve 4 hodiny odpoledne letiště na
Chaloupkách u Klatov a vlak do Švihova. Dne 17. 4. o ½ 4
hodině ranní probudil nás hukot těžkých bombardovacích
letadel. Brzy jsme slyšeli těžké detonace – plzeňské
seřaďovací nádraží bylo skoro úplně zničeno, mnoho
německých uprchlíků zahynulo. Téhož dne odpoledne jelo
osobní auto se známým komisařem z pily Josefa Siegla
v Přešticích Lieblem, t.č. bloklajtrem. Jel šílenou rychlostí
od Vřeskovic k Borovům, ale hloubkovým letcům neujel.
Auto zasaženo a shořelo, Liebl 5x postřelen, vystřeleno mu
oko – bohužel, druhý cestující, Čech Jar. Kundrát z Přeštic,
28 letý svobodný řezník, který auto řídil, uhořel. Dopoledne
zapáleno u Borov auto s výzbrojí.
Ve středu 18. dubna znovu nálet na Plzeň – čtvrť na
Slovanech těžce poškozena. V pátek 20. 4. přijel ráno vlak
od Plzně po 7 hod. do Borov. Byl shlédnut a varován
hloubkovými letci. Strojvůdce zastavil, cestující vystoupili,
asi po ¼ hodině přiletěla 4 letadla od mlýna, prostřílela
lokomotivu a 5 osobních vagonů za ní. Ve vlaku byl zabit
jeden německý uprchlík invalida z Lužan. Téhož dne byly
provedeny 3 útoky na Klatovy: ráno v 8 hodin, po poledni a
odpoledne v 5 hodin. Klatovské nádraží úplně zničeno,
rovněž muniční vlak tam stojící. Dne 21. 4. znovu napadeno
klatovské letiště, doprava po železnici i po silnici úplně
ustala. Musel-li hospodář vyjeti na pole, jel jen s bílým
praporem. Pošta nedoručovala, ani nepřijímala – byli jsme
odříznuti od světa.
Dne 24. 4. byl napaden maďarský nemocniční vlak
v nádraží a večer v 5 hodin napadeno náhle německé
nákladní auto pojíždějící zběsile obcí. Právě před školou
bylo zasaženo, 5 Němců zraněno a 1 zabit. Všichni byli

odvezeni do školy, ošetřeni maďarskými lékaři a mrtvý
nalezl dočasný útulek v přízemní chodbě naší školy po dobu
plných 24 hodin. Nikdo se neodvážil za dne s vozem na
ulici, teprve za šera byl odvezen na hřbitov do Přeštic.
Dne 25. 4. v 8 hodin ráno znovu napadeno německé auto
na silnici za obcí, na to hlásil v 9 hodin anglický rozhlas, že
bude bombardována Škodovka a vyzýval dělnictvo, aby se
vzdálilo. Asi v 10 hodin přeletělo nad námi snad 100
těžkých amer. bombardovacích letadel, které Škodovku
téměř zničily.
Dne 28. a 29. dubna ohlašovala se fronta stále silněji,
občané schovávali a zazdívali cennější věci a ve strachu
očekávali přiblížení fronty, plánovali, jak co udělat, aby si
zachránili životy. Dne 1. května zase bombardována auta
na naší silnici, a ve dnech 2., 3. a 4. května zesilovala
dělostřelba z fronty, zahraniční rozhlas už nám oznámil dne
2. května pád Berlína ve 3 hod odpoledne a konec
nejhroznějšího tvora na zeměkouli Adolfa Hitlera 1. května.
Dočkali jsme se osvobození, radost veliká, nad trafikou
postaven amplion, muzika hrála celý týden každý večer, na
ulici se tancovalo a polská lékařka, která stále ještě byla u
nás, mně povídala: „Neviděla jsem ještě tak veselý národ,
jako jsou Češi. Vždyť vy jenom zpíváte a tancujete!“
Oběti, které přinesla naše obec: na mrtvých to byl Jan
Duchek a Václav Plincelner , kteří byli odsouzeni pro
krádež benzinu a vzhledem k tomu, že se tak dálo při
zatemnění, byli odsouzeni nejdříve na 2 roky vězení a když
si je odpykali, souzeni znovu a odsouzeni k trestu smrti.
Dále byl popraven Václav Kalaš, 18. 8. 1944 a Václav
Skála, který zemřel v dubnu 1945 na pochodu smrti u
Magdeburku.
Mnoho mládenců a dívek bylo nasazeno v říši na práci.
Další oběti byli političtí vězňové, jak už o nich byla řeč.
Asi v polovině června konána v zámeckém parku
národní slavnost na oslavu našeho osvobození. Ráno byly
slavnostní bohoslužby, odpoledne průvod obcí od Borov,
před zámkem slavnostní projev ředitele Macha a pak
veselice v parku.
Podzimek byl krásný, teplý, suchý, takže rolníci
nemuseli s pracemi pospíchat. Zima byla velmi tuhá, otopu
velmi málo, skoro všechny školy byly zavřeny. U nás se
však vyučovalo, protože se nám podařilo získat uhlí bez
lístku na dole Štěstí, které přivezly potahy ze dvora.
Těšili jsme se, že válečné nedostatky budou pomalu
mizet, za rok, za dva, že bude již lépe, že se politické
poměry vnitřní i mezinárodní opět uklidní a že budeme
radostně živi v nové, třetí, nám tak drahé republice.
Na velkostatku došlo k velikým změnám, jak ve vedení,
tak v zaměstnancích. Dosavadní vedoucí Němec Mattes byl
tak naivní či tak přesvědčený o nemožnosti porážky Němců,
že vedení velkostatku zcela řádně předal Ing. Jonášovi,
který službu nastoupil. Potom odjel, ale jen se vrátil, byl
zatčen a odsouzen k 15 letům žaláře, asi po 6 týdnech
pokračování na následující straně
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pokračování z minulé strany
propuštěn, opět vyšetřován a po propuštění se odstěhoval
do pohraničí na Loketsko, kde byl zaměstnán z počátku na
ONV. Nový vedoucí Ing. Jonáš byl ale obviněn
z kolaborantství, vedení velkostatku mu bylo MNV a
závodní radou vzato, místo něho ustanoven z počátku
správce Kadlec, po jeho zatčení pak p. F. Červený, který po
dobu války byl jako samostatně hospodařící adjunkt
zaměstnán ve Skočicích. Ing. Jonáš pak obžalován u
lidového soudu, žaloba však zamítnuta, poněvadž před
lidový soud nepatřila, později vyslýchán v Př. a zcela
očištěn. Podobně se vedlo i lesnímu Janu Rabovi. Ten však
nějaký čas na velkostatku ještě ve službách setrval a byl
jmenován nadlesním, kdežto Ing. Jonáš přesídlil do Mostu,
kde spravuje městské statky města Mostu po 12 letém
pobytu u nás. Kdo ho znal, rád na něho vzpomene!
Od 15. listopadu jmenován nadační radou
administrátorem Hlávkova nadání p. Rudolf Jedlička,
dosavadní správce Bulovky, vrchním správcem jmenován p.
F. Červený a správcem dosavadní adjunkt p. Jirák.
Také zaměstnanci se značně změnili, vlastně vymizeli.
Skoro všichni deputátníci odešli, aby se usadili v pohraničí.
Byly to rodiny Hynčík, Wiesinger, Čechrák, Havel, Strejc,
Procházka, Holub, Chalupa, Janeček, Macán, Toušek,
Kovařík. Velkostatek se ocitl v tísnivých poměrech,
poněvadž nebylo pracovních sil, o sklizeň se museli
postarat místní občané a brigády, velkostatek se pak staral,
aby mu byly přiděleny pracovní síly.
Ze 4 povolených politických stran se u nás ustavila
nejdříve strana komunistická, která si počínala také
nejčiperněji. Až někdy v září byla ustavena strana nár.
socialistů a ještě po nich strana soc. demokratů. K ustavení
organizace strany lidové nedošlo. Celková tehdejší politická
situace se vyznačovala nejistotou, tápáním – lidé nevěděli,
čí jsou a protože politické strany ve svých provoláních
zvaly do svých řad bez rozdílu každého, bez třídního
zabarvení, jak jsme tomu byli z dřívějška zvyklí, bylo
kolísání ještě větší. Nejsilnější byla u nás strana KSČ –
Komunistická strana Československa.
Po dobrovolném odchodu prof. Dr. Josefa Šusty ze
života v 71 letech, který byl prezidentem České akademie
věd a umění od r. 1938, našeho největšího historika
poslední doby, byl jmenován prezidentem této instituce
prof. Dr. Zdeněk Nejedlý, ministr školství. Ten přijel sice
do Lužan, aby se uvázal i ve zdejší úřad, ale v obci se
nezdržel. Projel jen dvory patřící k nadání, pohovořil se
zástupci obce při obědě a vrátil se do Prahy, kde na něho
čekalo příliš mnoho práce.
K 15. listopadu bylo nařízeno stažení všech papírových
platidel, když už před tím byly staré republikánské koruny
prohlášeny za neplatné. Po odvodu všech peněz obdržel
každý z nás na osobu 500 Kč v nové měně a s tím jsme
začali znovu hospodařit. Byl proveden soupis majetku
každého jednotlivce, uložené peníze v bankách a
spořitelnách prohlášeny za vázaný vklad, ze kterého
nesměly peněžní ústavy nic uvolňovat. Tisk tehdy zveřejnil
zprávy, že vklady budou uvolněny asi až po 1. lednu 1947,

do kteréžto doby má být provedeno zdanění a všechny
operace, související s ozdravěním naší koruny.
Vánoce byly radostné – vždyť jsme se zbavili našeho
nejúhlavnějšího nepřítele, který byl znenáhla z našich zemí
odsunován, kam toužil, ale nedostatku bylo ještě mnoho.
Ten nám však neubíral naděje, že se brzy vrátí doby, kdy si
budeme moci opatřit potřebné věci jak pro děti, tak pro
sebe.
V letošním roce byla ve zdejší obci otevřena mateřská
škola, o kterou správa školy vyjednávala už od r. 1938.
Tehdy bylo na velkostatku hodně deputátních zaměstnanců
a až 50 % dětí ve škole pocházelo z těchto rodin. Malí
sourozenci pak bývali ponecháni doma sami bez dozoru.
Z toho důvodu byla mateřská škola u nás nutností. Po
uzavření mateřských škol ve smíšeném území byl u nás
otevřen prázdninový útulek a do něho přišla jedna učitelka
z těchto škol, která se dětem pěkně věnovala a byla by u nás
ráda zůstala. Tehdejší okresní šk. inspektor podporoval
snahu říd. učitele, který zahájil jednání s velkostatkem,
poněvadž se jednalo hlavně o děti zaměstnanců velkostatku.
Pro mateřskou školu nebylo totiž tehdy místa ve šk. budově,
poněvadž byly otevřeny 3 třídy.
Pan administrátor Skála přislíbil nejen místo, ale
z vlastního popudu ještě pro každé dítě ½ l mléka
z velkostatku. Když však mělo skutečně k otevření školy
dojít, začal se vymlouvat, že slíbenou místnost nutně
potřebuje a z celého jednání a starání nebylo nic. Teprve v r.
1933 přišel přípis, který mluvil o zřizování mateřských škol.
Předseda NV p. K. Kalčík projevil souhlas s otevřením
školy, dětí bylo zapsáno dost a tak se konečně po 7 letech
přece jen splnil starý plán, tím snáze, poněvadž III. třída
byla zavřena a bylo tak místo pro mateřskou školu. První
učitelkou na této škole byla ustanovena sl. Marie Kroupová
z Předenic, absolventka rodinné školy a pětinedělního kurzu
pro učitelky mateřských škol. Začátek školy nebyl normální,
ale až 15. října, poněvadž dříve nebyla učitelská síla,
z počátku také docházka do školy byla slabá – nezvyk a
mnoho zlých řečí o zbytečnosti této školy atd. Ale začali
jsme – bez zaměstnávacích prostředků, které se těžko
získávaly z maďarských a německých zabavených věcí a po
čase se škola sžila.
V roce 1938 stál:

Po ukončení bojů:

1 kg mouky
2,80 – 3,20 Kč
1 kg cukru
6,- - 6,40 Kč
1 kg kávy
32,- - 48,- Kč
1 kg soli
2,40 Kč
1 q pšenice
162,50 Kč
1 q žita
157,50 Kč
1 q brambor
25 Kč
1 l mléka
1,- Kč
pár bot
39,- - 69,- Kč i více
pánský oblek slušný 400,- - 600,- Kč
(už s buničinou)

5,80 – 7,- Kčs
15,- - 15,70 Kčs
100,- Kčs
4,80 – 5,80 Kčs
280,- Kčs
280,- Kčs
72,- Kčs
1,80 Kčs
asi 300,- Kčs
až 2 000 Kčs

Zdroj: Kronika obce Lužany
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Konec 2. světové války si připomeňme v následujících fotografiích, které nám poskytl pan Josef Doležal z Lužan a počítačově
upravil fotograf pan Josef Kubát z Přeštic.
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ŠKOLSTVÍ
U NÁS VE ŠKOLE
Základní škola (ZŠ)
Školní rok zahájilo v naší škole 22 žáků, se kterými jsme
se 8. září vydali za čertem a Káčou na nedaleký Taneček.
Cesta všem rychle uběhla při plnění různých poučných i
zábavných úkolů.
Žáci 4. a 5. ročníku si vyzkoušeli své cyklistické
schopnosti a znalosti základních pravidel silničního provozu
27. září na dopravním hřišti v Blovicích.
V měsíci říjnu zahájili žáci svoji činnost v jednotlivých
zájmových kroužcích:
Práce na počítači – vedoucí paní Věra Drdová,
Šikovné ruce-Rozárky – vedoucí paní Hana Lindnerová,
Anglický jazyk hravě – vedoucí paní Jana Sedláčková,
Zpíváme pro radost – vedoucí slečna Jitka Šťastná.
Jak šikovní jsou naši žáci pod vedením paní učitelek a
paní vychovatelky, viděli senioři na výstavě v kulturním
domě dne 15. října.
Výlov Lužanského rybníku, to je akce, na kterou se těší
všichni naši žáčci. Ani v letošním roce se proto tato událost
neobešla bez naší účasti.
3. listopadu nás navštívila paní Mgr. Jindřiška Červená,
pracovnice Městské knihovny Přeštice a zavedla naše
druháky a předškoláky do kouzelného světa pohádek.
Paní učitelky zapojily žáky do dvou výtvarných soutěží
pořádaných Městskou knihovnou Přeštice a do dvou soutěží
v kroužku Práce na počítači.
Že nastal adventní čas, to jsme poznali ve škole hned
v pondělí 4. prosince, protože paní školnice vyzdobila
chodby větvičkami jedlí a borovic s vánočními ozdobami.
Byl prosinec, a začalo velké těšení na Mikuláše. Z různých
míst ve škole na nás vykukovali papíroví čertíci, občas i
Mikuláš. To se děti těšily na naši tradiční nadílku od
Mikuláše a na pokárání od čerta, kteří nás i letos navštívili.
Čert pozlobil naše malé hříšníky, ale Mikuláš byl shovívavý
a všem za pěknou písničku nadělil sáček s ovocem a
dobrotami.

V úterý 19. prosince jsme pozvali na školní zahradu
všechny spoluobčany, aby si s námi zazpívali vánoční
koledy. Druhý den ráno jsme jeli do litické svíčkárny, kde
jsme si vyráběli různé vánoční dekorace. Odpoledne jsme
navštívili výstavu v Mázhauzu plzeňské radnice, abychom
si prohlédli vystavené práce dětí zaslané do soutěže
„Nejkrásněji zabalený vánoční dárek“, kterou vyhlásilo
Turistické informační centrum Plzně. I naši žáci ze školní
družiny se soutěže zúčastnili.

Školní družina (ŠD)
Od září je ve školní družině zapsáno 18 žáků. Začali
jsme ve sportovním duchu. Kromě vybíjené jsme plnili
úkoly družinové olympiády. Před poutí jsme si upekli
pouťové hnětýnky a před posvícením posvícenské koláčky.
Za „Igráčky“ jsme se rozjeli 22. září do Domu historie v
Přešticích. Souběžně probíhala výstava 150 let hasičů
v Přešticích, kterou nás fundovaně provedl jeden
z dobrovolných hasičů.

16. října, za krásného slunečného počasí, jsme se vydali
společně s dívkami z kroužku Rozárky na podzimní
vycházku kolem rybníka. Celou cestu nás doprovázely
labutě. Barevné listy přímo vybízely k utrhnutí. Ve škole
jsme z nich vyrobili obrázky zvířátek i růžičky, které jsme
předali pořadatelům Výstavy hospodářského zvířectva
v Přešticích. Hned u vchodu na výstavu nás zaujala malá
selátka a líheň, ve které se před našima očima vylíhla
křepelka. Mohli jsme si pochovat selátka, holuba
i králíčky. Chvíli čekání na autobus jsme si zkrátili na
dětském hřišti.

Halloween jsme slavili dva dny. V pondělí 30. října, opět
s dívkami z kroužku Rozárky, si páťáci připravili pro mladší
kamarády různá stanoviště s úkoly. V pátek 2. listopadu
jsme si zatancovali v rytmu disco.
24. listopadu jsme se vydali autobusem do Klatov na
Den otevřených dveří Střední školy zemědělské a
potravinářské. Největším zážitkem byla ochutnávka
regionálních potravin a možnost sledovat podojení krávy,
bohužel ne živé, ale dřevěné. Voda stříkala všude, za chvíli
byla kolem „potopa“. Mohli jsme si pohladit leguána, od
tasemnice se děvčata s hrůzou odvracela. Obdivovali jsme
dva šikovné chlapce, kteří vyřezávali jablíčka a meloun.
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Mohli jsme vylézt na traktor, prohlédnout si modely strojů a
nově opravený internát. Při zpáteční cestě děti „vykoupily
cukrárnu“.
V sobotu 2. prosince se na Mikulášské besídce
v kulturním domě v Lužanech proměnilo šest našich děvčat
ve vojáky a vystoupila společně se švihovskými dětskými
ochotníky v pohádce „Růža Šípková“. Do třetice jsme
společně s Rozárkami řádili a soutěžili 4. prosince na
„Čertovské diskotéce“.

Mateřská škola (MŠ)
Příroda byla na podzim trochu unavená a těšila se na
zasloužený odpočinek. Když jsme nastavili paprskům tvář,
stačily nás ještě trochu pošimrat. Za okny se proháněly kap-
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ky deště, ale počasí nám radost nezkazilo. Potěšili jsme se
veselými říkadly, a vše jsme začarovali do písniček.
Děti poznávaly své okolí v přirozených souvislostech,
pozorovaly a zkoumaly přírodu, která nás obklopuje.
Sledovali jsme její rozmanitosti a proměny, kladli jsme si
otázky a společně na ně hledali odpovědi. Učili jsme se
poznávat a porozumět novým situacím v přírodě. Sluníčka
ubývalo, dny se krátily a zvířátka si hledala potravu na
zimu. Hodně pršelo, listy se zbarvovaly do červena, žluta,
hněda a nakonec opadávaly ze stromů a zbyly jen holé
větve.

Děti získaly velké množství vědomostí o životě ježků,
jaké měsíce v roce náleží podzimu a jak se příroda pomalu
ukládá ke spánku. Upevňovaly si podvědomí o významu
životního prostředí, ochraně přírody ve svém okolí a péči o
ni. Naše podzimní radovánky: pouštění draků, sběr jablíček,
vyrábění veselých zvířátek z kaštanů, procházky barevnou
podzimní přírodou a lesem, brodění v opadaných listech až
po kolena, experimenty s lupínky, sběr šípků, jejich sušení a
společné ochutnávání čaje, to všechno si děti užily.
V září jsme navštívili svíčkárnu v Liticích, kde děti
vytvářely drobnosti k podzimnímu svátku Halloween.
V říjnu navštívili předškoláci své starší kamarády v ZŠ,
aby se společně zaposlouchali do pohádek v podání
pracovnice Městské knihovny Přeštice. Společně s
kamarády z MŠ Dnešice jsme cestovali autobusem do
plzeňského divadla Alfa na představení „Kašpárek a
mumie“. Ke konci října plnily děti různé úkoly na branné
vycházce „Za ježkem Kubíkem“.
V listopadu jsme se vydali pozorovat výlov Lužanského
rybníku. No, to byly ryby, tááákhle veliké!

ŠKOLSTVÍ/ZÁBAVA
8. a 10. listopadu jsme společně s borovskými kamarády
sledovali promítání večerníčků na akci Juniorfest v
Přešticích.
9. listopadu za námi přijeli herci se svým představením
Červená Karkulka.
Na závěr roku se všechny děti moc těšily, ale zároveň
měly i trochu obavy: „Je opravdu čert? Dostanu něco od
Mikuláše? Kdy přijde Ježíšek?“ Čert s Mikulášem nás
opravdu navštívili. Čerta jsme překvapili, protože naše
školka byla plná malých čertíků a měli jsme tu dokonce i
své peklo. Za písničku pak všichni dostali od Mikuláše
odměnu.

K Vánocům patří pohádky, proto jsme využili nabídky
Kulturního a komunitního centra v Přešticích a zhlédli jsme
divadelní představení Vánoční čas. Naši školku navštívili
herci s představením Ledová královna.
Rok jsme tradičně zakončili besídkou dětí a pracovní
dílničkou společně s jejich rodiči. I u nás naděloval dárky
Ježíšek, děti měly z hraček velkou radost.
Děkujeme manželům Housarovým a paní Ivaně
Sedláčkové za sponzorské dary pro naši školku.
Naše poděkování patří všem, kteří se zapojili do
dobrovolné sbírky trvanlivých potravin pro děti
z Klokánku v Janovicích nad Úhlavou.
Vánoční svátky se kvapem přiblížily a byl tu 21.
prosinec, poslední den školního vyučování před Vánoci.
Všichni jsme si popřáli najít hodně dárků pod stromečkem,
zajímavé výlety a také abychom viděli alespoň trochu
sněhu.
Také Vám všem čtenářům přejeme krásné a pohodové
prožití vánočních svátků.
Zaměstnanci školy

Vystoupení dětí ZŠ při Valné hromadě SDH Lužany

PLZEŇÁKOVO SLOVNÍČEK
Čeho – protože prvním pádem se ptá každý a „Co?“ je příliš
tradiční.
Čekuláda – Čokoláda prý kazí zuby a není úplně ideální pro
figuru. O čekuládě tohle ale nikdo nikdy neřekl!
Čiší – Vítr na Plzeňsku zásadně pouze a jen čiší, nefouká.
Dýl – Všichni chodí dýl, později chodí v Plzni jen málokdo.
Chtí, nechtí – Páč když něco chtí a chtí to moc, říct „Chtějí“
zabere moc času.
Jináč – Páč jináč se to říká jinak.
Kdepa, copa, jakpa, čípa, kterejpa – Koncové písmeno „K“
zní pro Plzeňáky prostě moc zženštile.
Klucíí – Když voláme na naše kluky, ať to má pořádný
grády.
Koldovo – Koncovka –ovo je prostě super, jako ovo na
sváču.
Králíkom – Když máme slepicom, musíme mít i králíkom.
Kropáč – Tváří se jako živá bytost, jde ale o prachsprostou
konev.
Kulík – Kolíček na prádlo nedrží tak pevně jako poctivý
plzeňský kulík.
Nastevřít – Jemněji řečeno zvedni se a otevři okno.
Nechá se to – Věci, které rozhodně půjdou udělat. Přece
nejsme Pat ani Mat.
Níčko – Příliš knižní „nyní“ jsme si trochu vyštýlovali.
Nikdá – Nikdá neříkej nikdá, toho bohdá nebude!
Novákojc – Janča Novákojc, Péťa Novákojc, to je holt jiná
liga!
Nováků – Krásná slečna od vedle. V našem kraji –ová
nehledejte.
Nožíky – Fakt ostré plzeňské nůžky, které přestřihnou
všechno.
Paňár – Malý zlobidlo, třeštiprdlo, no prostě zmetek.
Počta – Na poště se prý hodně počítá, že jo…
Povjášet – Sloveso nevzhledně napsané, nicméně nesmí
chybět ve slovní zásobě plzeňské domácnosti. Jinak to
prádlo prostě neuschne.
Radvanec – Nahoď batoh na trakař a vyraž do světa.
Slepicom – Koho by pořád bavilo hledat na klávesnici „ů“
s kroužkem.
Tehdá – Zbraň pamětníků a rozených vypravěčů. Jó, to bylo
tehdá…
Tepřive – Teprve Plzeň našla vhodnější tvar slova teprve.
Tudleto, tudle, tutady – Rakouští sousedé jódlují, u nás frčí
tůtání.
Tulika – Zkrátka tolik.
Tůtady – Tudy je suché jako zbytek naší republiky, se
slovíčkem tůtady už nikdo nezabloudí.
Tuto – Zní skoro až italsky, není to však šéf mafie, ale
obyčejné ukazovací zájmeno.
Viďže – Krásný to výraz. ŽE JO?
Vloni – Loni je prostě tak nějak špatně. Říkáme v pátek,
říkáme včera, musíme říct vloni.
Vošouch – Sexy bramborák.
Zezhora, zezdola – No comment. A jestli ještě někde
uslyšíme „Ze-z-Plzně“, vyhodíme Prahu a zbytek republiky
do povětří.
Zíbst – Zebou ti ruce? Pak tě budou zíbst i nohy.
Zaujalo Vás plzeňské nářečí? Pak bychom Vás chtěli
informovat, že v minulých dnech vyšla kniha PLZEŇSKOČESKÝ SLOVNÍK s podtitulem Pročpa tudlecto řikáme?
Kniha stojí 299,- Kč a kromě slovních výrazů zde najdete i
místopis Plzně. Rozhodně je to velice zábavné počtení.
Knihu najdete i v místní knihovně v Lužanech.
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V krátké letní přestávce dochází k mnoha změnám.
Družstvo žáků začíná hrát od podzimu soutěž mladších
žáků, a protože je tato soutěž náročnější jak na počet hráčů
na hřišti, ale také na vzdálenost soupeřů, bylo rozhodnuto
pro sezónu 2017 – 2018 o spojení našeho družstva
s družstvem Radkovic.
Podzimní část jsme zahájili již v srpnu intenzivním
soustředěním na hřišti v Lužanech. Soustředění za velké
podpory rodičů se konalo v plném počtu dětí a s výsledkem,
které přineslo, byli všichni spokojeni. Koncem srpna jsme
již jako mladší žáci pod hlavičkou Sparty Radkovice
odehráli několik mistrovských utkání. Z počátku byla na
hráčích vidět mírná nesehranost a nezkušenost z přechodu
na větší hřiště, ale během soutěže se to postupně zlepšovalo.
Odehráli jsme několik vyrovnaných zápasů, kde k výhře
chybělo pouze trochu štěstí. Vyhrát se nám podařilo bohužel
pouze jednou. Sestava se ustálila a dnes již má každý hráč
na hřišti svoje místo. Do základní sestavy Radkovic se
z lužanského týmu probojoval a pravidelně nastupuje Jiří
Mráček, Albert Šimonovský, Václav Drda, Petr Hájek,
Martin Kalčík, Petr Melich, Lukáš Šalom a Albert Burian.
Myslíme si, že spojení s týmem Radkovic našim hráčům
velice prospělo. V Radkovicích berou výchovu dětí velice
zodpovědně a vytvořili pro ně po všech stránkách pěkné
zázemí.
Ke změně nedošlo jen u žáků, ale též u mužstva mužů.
Někteří hráči pro nedostatek času přerušili činnost, naopak
mužstvo posílili tři noví hráči – Tomáš Kutka a Zdeněk
Bultas z Radkovic a Ondřej Skála z Dobřan.
Největší naší posilou se stává Jiří Schejbal, mezi námi
známější pod přezdívkou HAGI, který se ujímá krásně
připravených tréninků. Samotné hráče takto připravené
tréninky baví, a hlavně proto je na nich účast velice hojná.

nesmyslnou penaltu. Soupeř zvyšuje na 2 : 1, hned po
rozehrání vybojuje Kutka míč, přihraje volnému Martinu
Hřebcovi a ten srovnává na 2 : 2. V penaltách vítězíme a
vezeme si 2 body.
Tak jako v přípravě, tak i v mistrovském utkání porážíme
doma Dnešice 4 : 1, branky dává 2 x Kutka, 1 x Hodan, 1 x
Dominik Běl. Letiny – Lužany je další utkání, ve kterém
dáváme 5 branek a vítězíme 5 : 1, branky 2 x Frána, 1 x
Hořký, Skála, Hodan. Utkání Lužany – Merklín „B“ končí
s výsledkem 7 : 2, branky vstřelili 3 x Kutka, 2 x Hodan, 1 x
Hořký a Jiří Běl. Předposlední utkání se hrálo na úplně
podmáčeném hřišti v Losiné. Poločas skončil 0 : 0. Do
druhé půli nastoupil Hodan a svými 4 brankami rozhodl o
našem vítězství 4 : 1. Poslední utkání podzimu jsme doma
nešťastně prohráli s Chlumem 2 : 4, obě branky dal Frána.
V tabulce po podzimu končíme na 2. místě s 30 body a
skórem 53 : 22. Nejlepším střelcem v našem týmu a též
v celé III. třídě se stává s 16 brankami Tomáš Kutka.
Na konci listopadu jsme se sešli na tradičním setkání
bývalých a současných hráčů Sokola a jejich příznivců
spojeným s výroční valnou hromadou.
A protože se blíží konec roku 2017, dovolte ještě, abych
touto cestou poděkoval všem, kteří se jakoukoliv měrou
podílejí na činnosti našeho oddílu, hlavně pak našim
fanouškům, kteří nás v hojném počtu podporovali jak při
domácích, tak i venkovních utkáních.
Ještě bych Vás všechny rád pozval na tradiční vánoční
pochod, který se koná 25. 12. 2017 od 9,00 hodin a také na
tradiční ples na kterém nám bude hrát hudba pana Žákovce
a proběhne 9. 2. 2018 od 20,00 hodin. Úplně všem bych
potom chtěl jménem Sokola popřát krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Za TJ Sokol Lužany z.s. Josef Havránek, 102.

Přátelská utkání jsme sehráli tři s těmito výsledky:
Lužany – Radkovice
3:4
všechny naše branky
dává Hořký
Lužany – Švihov
3:3
branky Kutka, Lešetický
a Dominik Běl
Lužany – Dnešice
4:1
branky Kutka 3 x,
Bultas 1 x
V prvním mistrovském utkání sezóny 2017 – 2018
zajíždíme do Dvorce, po dvou brankách Kutky a jedné
branky Bultase remizujeme 3 : 3. Na penalty prohráváme a
tak získáváme pouze 1 bod. Na domácím hřišti porážíme
Hradec 2 : 1, když obě naše branky dává Hořký. Ve Stodě
hrajeme s výsledkem 3 : 1, jedinou branku dal Skála.
O pouťovém víkendu se již projevuje naše sehranost a
k radosti diváků porážíme Střížovice 9 : 0, o branky se
podělili 5 x Kutka, 2 x Hodan a 1 x Kowalski a Hořký.
V Záhoří vítězíme 5 : 1, branky vsítili 2 x Kutka a po jedné
Skála, Lešetický a Martin Hřebec z pokutového kopu. I
v Záluží dáváme 5 branek, tentokrát dává dvě Hořký a po
jedné brance Jiří Běl, Kutka a Skála. Konečný výsledek je
nakonec 5 : 2. Doma porážíme brankami Kutky, Hořkého,
Hodana a Frány Blovice „B“ 4 : 1. Ve Zdemyslicích trvá
dlouho výsledek 1 : 1, poté si proti nám rozhodčí vymyslí
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PRAKIÁDA LUŽANY – 12. ROČNÍK
2. 9. 2017
CELKOVÉ POŘADÍ
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO
4. MÍSTO
5. MÍSTO
6. MÍSTO
7. MÍSTO
8. MÍSTO
9. MÍSTO
10. MÍSTO
11. MÍSTO
12. MÍSTO
13. MÍSTO
14. MÍSTO
15. MÍSTO
16. MÍSTO
17. MÍSTO
18. MÍSTO
19. MÍSTO

Josef Hrubý
Pavel Bezděk
Jaroslav Uller
František Fořt
Jiří Běl
Milan Huml
František Jahelka
Rudolf Čermák
Jiří Dach
Vladimír Krňoul ml.
Josef Kalčík
Václav Novák st.
Jiří Lukeš
Vladimír Krňoul st.
Jiří Kožíšek
Hanžl Zdeněk, CIPÍSEK,
Krňoulová Petra
Havránek Josef, Dachová
Monika
Novák Václav ml.
Eret Lubomír, Baumrukr Miroslav

20. MÍSTO
21. MÍSTO
22. MÍSTO
23. MÍSTO

24. MÍSTO

25. MÍSTO
26. MÍSTO
27. MÍSTO

Kalčík Karel, Lišková Zdena
Voráček Jindřich, Kohout
Jaroslav
Burian Dominik, Josef Lešetický,
Baumrukr Vladimír, Vodičková
Lenka
Kovařík Vojtěch, Koukolík
Martin ml., Kalčík Martin, Štych
Karel, Faigl Lubomír, Srbková
Mirka, Pěchouček Pavel
Vránek Josef, Duchek Kamil,
Motlík Václav, Rath Michal,
Koukolík Martin st.,
Krieger Jan
Vránek Jiří, Bláha Libor,
Havránek Josef, Šlezingerová
Tereza, Motlíková Miloslava
Duchek Marcel, Koukolíková
Václava, Krňoulová Markéta,
Hrabíková Jitka
Tampa Jiří, Duchek Petra
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Čas letí jako bláznivý, já nestačím mu ani vy…, zpívá se
v jedné známé písni. Mně nezbývá než souhlasit. Není to
tak dávno, co jsem do Lužankého občasníku psal o akcích
z první poloviny letošního roku.
V červenci jsme se jako každoročně rozjeli do
Červeného Poříčí na hasičskou soutěž „O pohár starosty
obce.“ Je to naše jediná soutěž v klasickém požárním útoku.
Obě družstva, ženy i muži, se na soutěž vždy připravují a
věnují klasickému požárnímu útoku minimálně dva nácviky.
Oba útoky jsme dokončili, ale ženy se po malém zaváhání
umístily na sedmém místě z osmi družstev. Muži si odvezli
páté místo z jedenácti zúčastněných, ale vzhledem ke
kvalitě přítomných soutěžících jsme s tímto výsledkem
spokojeni.
Druhá polovina srpna je pro nás tradičně čas na letní
soustředění mladých hasičů. Vzhledem k tomu, že jsme
ubytovací zařízení v ATC Valcha byli nuceni v minulém
roce zrušit, uvažovali jsme o místu konání letního
soustředění. V úvahu připadal areál hasičů v Zálesí, popř.
Nový rybník u Nepomuka. Ovšem jen do doby, kdy jsme
s naším návrhem seznámili naše žáky. Jednoznačně se
všichni vyjádřili pro Valchu, a tak bylo rozhodnuto. Zkrátka
Valcha je pro nás srdeční záležitost, jak jsme byli od našich
mladých hasičů poučeni.
Hasičské soustředění jsme zahájili ve středu 17. srpna
srazem v 13.00 hodin u hasičské zbrojnice. Dětí oproti
jiným rokům bylo podstatně méně, ale i tak jsme se na ně
těšili. Po naložení nezbytných věcí pro hasičinu, potravin a
batohů jsme usadili i děti a mohli jsme vyrazit na Valchu.
Po příjezdu jsme započali ihned se stavěním stanů, se
kterými nám ochotně pomohli taťkové David Kozina a
Martin Hodan. Nemohli jsme zapomenout ani na velký stan,
který slouží jako jídelna, a sloužil zároveň i jako kuchyně a
společenská místnost. Kuchařku Hanku Lindnerovou jsme
ubytovali do stanoveného přívěsu, ve kterém měla veškeré
kuchyňské potřeby a zásoby jídla. Samozřejmě nechyběla
ani lednice či sporák, které byly umístěny ve velkém stanu.
Po zabydlení se mohl každý, kdo chtěl, jít vykoupat do
rybníka, kde bylo patrné letošní suché léto, protože zde
chybělo zhruba 0,5 m vody oproti normálu. Protože jsme
měli na hasičském soustředění praktikanty z hasičské školy
a přijela i děvčata, která cvičí za ženy SDH Lužany, mohli
si všichni k večeru zahrát vybíjenou. Soustředění se totiž
zúčastnilo jen 10 dětí, 1 instruktorka a 5 dospělých. Večer
jsme se všichni sešli u táboráku. Protože byla středa,
v kempu se konala pravidelná diskotéka. Některé děti se
vydaly prozkoumat taneční parket v kiosku, dokonce si i
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zatančily, ale brzy se vrátily k ohništi, kde vesele plápolal
ohýnek, na kterém se bezvadně opekly připravené špekáčky
nebo klobásy.
Druhý den jsme zahájili rozcvičkou, která probíhá tak,
že se všichni rozeběhnou ke vstupní bráně kempu a tam,
pěkně na sluníčku si všichni dají rozcvičku. Od hlavy až
k patě protáhneme svaly a zvesela se pak dáme zhruba do 1
km běhu. Po snídani, která po takovém výkonu všem
chutná, jsme se pustili do prověřování znalostí ze závodu
požárnické všestrannosti. Nechyběla samozřejmě ani
střelba, která je mezi dětmi nejoblíbenější. Zato vázání uzlů
– to je někdy opravdu velký oříšek – zejména úvaz na
proudnici. Ale jsme přeci na hasičském soustředění,
abychom i taková úskalí překonali. Po výborném obědě,
který nám připravila H. Lindnerová a I. Vránková jsme si
chvíli odpočinuli a vedoucí pro nás připravili malý výlet.
Dodávkou nás V. Petrželka dovezl do Černíče
k soukromému zemědělci, kde nás čekala exkurze po jeho
hospodářství. Velice poutavé povídání o práci farmáře bylo
nakonec završeno ve stáji, kde jsme měli jedinečnou
možnost vidět při práci robot na dojení mléka. Takový robot
dokáže vyčíst, jestli kráva již na dojení ten den byla,
okamžitě ví, v jaké kvalitě mléko dojí a podle toho mléko
roztřídí, samozřejmě nechybí žádný z úkonů na omytí a
ošetření vemene a další a další činnosti. Všechny nás tento
stroj nadchl a s chutí jsme si vypili i naservírované čerstvé
kravské mléko.

To ještě ale nikdo z dětí netušil, jaká je čeká cesta zpět.
Věděli, že půjdeme cestu zpět pěšky, ale jak to bude daleko,
to netušily. Když jsme po 3 km slyšeli, kdy už budeme
v kempu, říkali jsme si, to nás čekají ještě perné chvíle.
Z plánovaných 8 km se nakonec vylouplo zhruba 13 km, ale
musíme říct, že děti to zvládly statečně. Na některých bylo
vidět, že takový pochod ještě asi neabsolvovaly, někdo si
nevzal ani pořádnou obuv, ale nebudeme jmenovat, myslím
si, že si to bude ještě dlouho pamatovat. Z vedoucích šli
s dětmi P. Vránek, L. Petrželková a V. Petrželková, kteří
děti povzbuzovali a dokonce jim i zavolali první pomoc
v podobě V. Petrželky, který jim dovezl pití a nějakou
svačinu. To už jsme se ale blížili ke kempu. Děti byly
unavené, ale s radostí snědly večeři a dokonce poseděly i u
táboráku.
Další den jsme opět po bohaté snídani, která je podávána
ve formě švédských stolů, udělali ranní hygienu, uklidili
stany a pomalu se připravovali na gumovkový závod.
Spočívá v tom, že si v kempu mezi stromy vytyčíme trať
pomocí našich donesených gumovek a poté závodíme, kdo
nejrychleji tuto trasu zdolá. Všichni závodili jako o život,

SDH
dokonce došlo i k malému zranění, které se do večera
vyléčilo, ale bohužel první může být jen jeden. Po závodech
připravili vedoucí trať pro nácvik štafety dvojic a pilně se
začalo trénovat.
Nemohla chybět samozřejmě ani příprava na podzimní
část hry Plamen – branný závod a tak se do dětí hustily
vědomosti se vší parádou. Příjemným zpestřením pátečního
odpoledne pak byl příjezd r. Seidenglanzových, kteří
samozřejmě přivezli i malého Vašíka – nejmladšího hasiče
v Lužanech. Alespoň to má napsané na triku. Holky měly o
zábavu postaráno, kluci si raději šli zkoušet střelbu ze
vzduchovky.

Při závěrečném nástupu došlo také k vyhodnocení
gumovkového běhu a hry BINGO, která na Valše prostě
nesmí chybět. K večeru se do našeho tábora začali sjíždět i
další členové SDH Lužany, kteří s námi chtěli posedět při

závěrečném táboráku. Nechyběly ani kytary, takže jsme si
začali brzy zpívat. Pro děti bylo toho večera připraveno
ještě jedno překvapení – zúčastnily se Bobříka odvahy.
Starší děti si pro ně připravily stezku, kterou vyznačily pomocí svítících náramků a po jednom nebo po dvou víc
bojácných dětí se postupně vydávaly na trať. Atmosféra
byla ještě umocněna silnějším větrem a začínající bouřkou,
kdy kemp oslňovaly blesky. Prostě Bobřík jak se patří. Vše
dobře dopadlo, děti se nám všechny vrátily a my jsme se
bohužel museli přesunout do naší jídelny, kde jsme přečkali
noční déšť. Bohužel to není poprvé, kdy závěrečný táborák
strávíme pod střechou a ne přímo u ohně.V sobotu jsme se
po snídani pomalu rozběhli balit své věci, balit i stany, ale
našla se i chvilka na malou procházku po kempu v denním
světle. Po zabalení jsme se vydali domů.
Na počasí si tentokrát nemůžeme stěžovat, vydařilo se
nám a budeme na toto krátké soustředění rádi vzpomínat.
Jednak na počasí, tak i na děti, které byly opravdu hodné,
ale také na úžasnou partu, která se každým rokem na Valše
schází. Věříme, že my, vedoucí, všem dětem připravujeme
na soustředění hezké chvíle, na které budou dlouho
vzpomínat.
A na závěr seznam účastníků:
Václav Petrželka
Albert Burian
Věra Petrželková
Dominik Burian
Hana Lindnerová
Jakub Petrželka
Pavel Vránek
Jiří Vránek
Iveta Vránková
Martin Hodan
Lenka Petrželková
Barbora Kozinová
Nela Kozinová
Aneta Rymusová
Michaela Chocová
Eva Polívková
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SDH
Dne 5. října byla naše výjezdová jednotka povolána
k pátrání po pohřešované osobě v katastru obce Zelené. I
přesto, že byl poplach vyhlášen v odpoledních hodinách,
z našeho sboru do akce vyrazilo 5 hasičů. Dotyčný pán se
nakonec vrátil sám a akce dopadla dobře. Pátrání se
zúčastnilo téměř 100 lidí, kromě příslušníků Policie, HZS,
letecké policie a policejních psovodů se akce zúčastnili
dobrovolní hasiči z Lužan, Přeštice, Borov, Měčína,
Švihova a Dnešic.
Na podzimní závod požárnické všestrannosti jsme
pokračovali v přípravě po lužanské pouti. Dne 7. října jsme
vyrazili na místo konání – Vrčeň. Naše dvě hlídky
startovaly hned na začátku soutěže. Již několik let se tento
závod organizuje tak, že družstva postupně dojíždí na místo
konání dle startovní listiny a po odběhnutí a občerstvení
zase odjíždí domů. Má to své výhody – začátkem října bývá
chladno a děti by tak musely v místě konání trávit celý den.
I darebností bývá méně, není na ně čas.
Trať byla dle vyjádření našich závodníků poměrně
náročná – 2,8 km v kopcovitém terénu. První hlídka si
doběhla pro páté místo, se kterým budeme pokračovat
v jarním kole. Druhá hlídka, složená z mladších a méně
zkušených závodníků, si vybojovala 28. místo z 35 hlídek.
V sobotu 14. října jsme se díky paní Miroslavě
Szlachtové
mohli
podívat
do
závodu
RAKO
v Chlumčanech. Skupinka dospělých s dětmi vyrazila
z Lužan s dodávkou a jedním osobním automobilem. Více
zájemců jsme bohužel nepřilákali. Po příchodu do hlavní
budovy závodu jsme obdrželi dárkové tašky a hned se nás
p. Szlachtová ujala a započala s velmi zajímavým výkladem
o historii závodu, o jednotlivých budovách a provozech,
kam jsme samozřejmě také mohli zavítat. Viděli jsme
v provozu linky, pomocí kterých se dlaždice dostávaly do
pecí a vypalovaly se, mohli jsme pozorovat při práci roboty,
které balily dlaždice a skládaly krabice postupně na palety.
Sice jsme zažili hodně hluku u těchto linek, ale stálo to za
podívání. Poté jsme se vydali do nového expedičního
centra, kde zákazníkům na míru vyexpedují potřebné
množství dlaždic, nebo palet a všechno musí tak dokonale
klapat, že je to až s podivem, jak to lidé zvládají. Na závěr
nás čekal v závodní jídelně chutný oběd a nápoj a mohli
jsme se vrátit zpět do Lužan. Musíme říct, že exkurze to
byla opravdu velice pěkná a děkujeme tímto pí. Szlachtové,
která se nám místo avízované 1 hodiny, nakonec věnovala
celé 2 hodiny.

Dne 9. 12. proběhla v našem sboru valná hromada. Po
úvodním hezkém vystoupení žáků Základní školy
v Lužanech začalo samotné jednání. Na valnou hromadu se
sjeli hosté z okolních sborů, konkrétně z Borov, Přeštic,
Skočic, Dlouhé Louky, Štěpánovic a Červeného Poříčí.
Členů se nesešlo mnoho, ale nadpoloviční většina byla
přítomna, a tak byla valná hromada usnášeníschopná, jak
požadují stanovy sdružení. Vzhledem k tomu, že jsme
nesehnali na večerní program kapelu, této role se ochotně
ujali samotní hasiči a příznivci hasičů a sedmičlenná kapela
hrála pro všechny až do nočních hodin. Na valnou hromadu
se sjeli i přespolní členové, a tak jsme si také popovídali a
vyměnili zkušenosti.

V brzké době by mělo do Lužan dorazit nové hasičské
auto, konkrétně dodávka FIAT DUCATO, která se
v současné době upravuje na dopravní hasičský automobil
ve firmě PROFI AUTO Říčany u Prahy. Automobil bude
financován z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra Generální ředitelství HZS - částkou 433.654 Kč, Plzeňským
krajem - 300.000 Kč a Obcí Lužany – 133.652 Kč.
Dopravní automobil bude hlavně sloužit potřebám
výjezdové jednotky obce, ale využívat jej bude i SDH.
V příštím roce bychom rádi vzpomenuli 135. výročí
založení sboru v Lužanech, které jsme naplánovali na měsíc
květen.
Od září jsou platné nové Stanovy sdružení, které byly
přijaty na Shromáždění představitelů OSH v Přibyslavi
v dubnu letošního roku.
V příštím roce by měla být na našem okrese dokončena
výměna členských průkazů, včetně našeho sboru.
Na závěr mi dovolte poděkovat našim příznivcům a
členům za finanční podporu a pomoc. Moje poděkování
patří rovněž rodinným příslušníkům aktivních hasičů za
jejich podporu a trpělivost.
Přeji Vám rodinnou pohodu v čase adventním i
vánočním, příjemné prožití Vánočních svátků a hodně
zdraví v roce 2018.
Ing. Václav Petrželka
místostarosta sboru
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BYTOVÁ VÝSTAVBA/CYKLISTIKA
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Nová bytová výstavba, která se rozvíjí na severní straně
Lužan, se v roce 2017 zdárně pokračuje. Po několika letech
marného čekání na start budování inženýrských sítí jsme
celou výstavbu vzali na svá bedra a na konci loňského roku a
na počátku r. 2017 ve spolupráci s firmou SUPTel, která
provedla vybudování elektrických přípojek, nechali
vybudovat veřejné osvětlení. V polovině roku bylo firmou
Berger Bohemia položeno vedení dešťové a splaškové
kanalizace. Splaškové kanalizaci díky komplikacím
s výběrem technologie pro přečerpávací stanici chybí
dobudování této technologie. Na podzim přibylo díky firmě
GASSPO plynové vedení. V červnu 2018 pak budou
dobudovány místní komunikace. To vše platí pro I. etapu
výstavby, tzn. pro 8 rodinných domů. V současné době jsou
již 4 parcely prodány a ostatní jsou závazně zamluveny nebo
podepsány smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Na konci roku
2017 jsme zadali vytvoření projektové dokumentace na
veškeré inženýrské sítě pro II. i III. etapu současně. Nyní je
podána na ČEZ i žádost o připojení zbývajících stavebních
parcel a vybudování nové trafostanice.
V roce 2018 chceme absolvovat všechna úřední povolení
na vybudování jednotlivých inženýrský sítí a začít s řízením
na výběr dodavatele těchto staveb.
V současné době je před dokončením i změna č. 2 Regulač-

ního plánu Obytné zóny Lužany 2, která stanovuje regulativy
pro výstavbu rodinných domů. Současně pracujeme na
zahájení řízení změny č. 3, která spočívá především v počtu a
umístění řadových rodinných domů a vytvoření okružní
křižovatky. Všechny informace ohledně Regulačního plánu
Obytné zóny Lužany 2, ale i územního plánu všech našich
obcí najdete na stránkách Plzeňského kraje na tomto odkaze:
http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsinastroje-uzemniho-planovani/.
Věra Petrželková

ÚČASTNÍCI 8. PŮLROČNÍKU LUŽANSKÉ PADESÁTKY
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CYKLISTIKA
8. PŮLROČNÍK LUŽANSKÉ PADESÁTKY
V sobotu 30. 9. 2017 se opět konala nejtvrdší cyklistická
vyjížďka v obci - LUŽANSKÁ PADESÁTKA. Účastníků,
kteří se tentokrát vydali na trasu, bylo více než čtyřicet,
z čehož měli organizátoři upřímnou radost. Sraz byl již
tradičně v 10:00 hodin na parkovišti pod nákupním
střediskem, kde všichni zúčastnění obdrželi mapu trasy,
vyfotili se před startem a jelo se. Velmi pěkně naplánovaná
trasa zavedla tentokrát účastníky vyjížďky až do Líní u
Plzně. Cesta vedla mimo rušné silnice a z velké části po
polních a lesních cestách. Vyjížďka tentokrát prověřila
nejen fyzické schopnosti všech účastníků, ale i orientační
smysl některých z nich. Při cestě zpět z Líní do Lužan byla
pro
zúčastněné
cyklisty
naplánována
zastávka
v minipivovaru Modrá Hvězda, kde se všichni mohli
občerstvit a nabrat síly potřebné ke zdolání zbývající části
vyjížďky. Nakonec se ale v Dobřanech cyklisté rozdělili do
několika menších skupin a občerstvovali se ve víceru
restauračních zařízení. Toto řešení by v konečném důsledku
bylo dobré a vedlo by ke zkrácení čekání na donášku
občerstvení a rychlejšímu návratu zpět do sedla, kdyby
ovšem tímto nedošlo k nenávratnému rozdělení pelotonu.
Zbytek trasy se dojížděl v malých skupinách a vytratil se tak
kolektivní duch LUŽANSKÉ PADESÁTKY, což velmi
mrzelo její organizátory. Na výlet se přece vyjíždí společně
a společně by se v rámci možností mělo i dojíždět - vždyť
LUŽANSKÁ PADESÁTKA je přece kolektivní výlet a
společný dojezd k tomu patří. Nejen že se výše zmíněným
„trháním party“ přichází o příjemně strávené společné
chvíle na trase, ale i při podojezdovém posezení v obecní
hospodě, kde bylo pro všechny připraveno malé
občerstvení. Také ale z tohoto důvodu není třeba vůbec
možné pro budoucí generace zadokumentovat (vyfotit)
všechny ty statečné, kteří cíle dosáhli. Druhá polovina
vyjížďky byla tedy ve znamení neorganizovaného
rozmělnění pelotonu do menších skupin, jež postupně
dojížděli do cíle, který byl jako vždy v hostinci v Lužanech.
Někteří ze zúčastněných zašli po dojezdu tzv. na pivko a
polévku, kterou jako sponzorský dar věnoval, ale hlavně
osobně uvařil, hospodský Libor Bláha, za což mu patří
velký dík. Je ale velkou škodou, že na tuto výbornou
polévku nezašlo více účastníků, protože byla připravena pro
všechny zúčastněné a hodně jí tedy zbylo, což způsobilo
dárci (hospodskému) zbytečné starosti. Závěrečné posezení
bylo pro hrstku statečných, kteří dotáhli LUŽANSKOU
PADESÁTKU až do úplného cíle, jak se sluší a patří, opět
velmi pěkné a příjemné. V celkovém pohledu byl ale výlet
velmi pohodový, atmosféra přátelská a počasí prakticky
ideální. Všem cyklistům děkujeme za účast a věříme, že se
vyjížďka líbila a že se již těší na tu další, kterou si všichni
dohromady pěkně užijeme.
JELO SE PĚKNĚ, NIKOMU SE NIC NESTALO,
HOLKÁM TO SLUŠELO – POJEDEME ZAS!
Sportu zdar a cyklistice zvlášť!
Organizátoři LUŽANSKÉ PADESÁTKY přejí všem
krásné a pohodové prožití Vánoc a mnoho štěstí a zdraví
v novém roce 2018.

DOBŘANSKÝ PIVOVAR
Okolí města bylo vzhledem k výhodné poloze osídleno
již v mladší době kamenné. Rozvoj slovanského osídlení je
doložen nalezením pohřebiště využívaného v 10. a 11. stol.
severovýchodně od města při cestě ke Šlovicům. První
písemnou zmínku o existenci sídla se jménem Dobřany
máme uchovánu k roku 1243 v predikátu Záviše z Dobřan,
člena královského doprovodu.
Počátek pivovarnictví v Dobřanech je datován již v roce
1378. Tehdy bylo měšťanům uděleno proboštem
Udalrichem privilegium s právem várečným. Toto právo
potvrdil král český Vladislav ll. i císař Ferdinand lll.
Původní pivovar se nacházel v Pivovarské ulici. V roce
1872 byl na Kamínku vystavěn měšťany pivovar nový.

V červnu roku 1998 na počest 620. výročí propůjčení
práva várečného byl na náměstí T.G.M. č. 159 otevřen
pivovar – restaurant „MODRÁ HVĚZDA“.
Pivo je vyráběno proslulou českou technologií s
použitím tradičních surovin, tzn. sladu, chmele a vody.
Kapacita celého zařízení je přibližně 1 500 hl piva ročně.
Veškeré vystavované pivo se podává jako kvasnicové
nefiltrované, tedy mírně zakalené. Zákal je tvořen
pivovarskými kvasinkami, které jsou u běžného piva
odstraňovány filtrací. Přitom však kvasinky obsahují značné
množství vitamínů a ostatních látek, které příznivě působí
na lidský organismus.
Vlastní výroba piva je poměrně složitý proces, který se
v podstatě sestává ze tří hlavních fází.
První fáze výroby probíhá ve varně, která je součástí
interiéru restaurace. Při ní dochází nejprve pomocí vhodně
volených teplot k rozštěpení škrobu obsaženého ve sladu.
Následuje oddělení mláta ve scezovací kádi a povaření s
chmelem, čímž vzniká tzv. mladina. Celá várka trvá asi 12
hodin pak následuje ochlazení.
Mladina se přečerpá do kvasného tanku, přidají se
pivovarské kvasinky a to je počátek druhé fáze – hlavního
kvašení, které trvá 7 dní. Po ukončení hlavního kvašení se
mladé pivo předá do ležáckého tanku, ve kterém probíhá
závěrečná fáze výroby, dokvašování neboli zrání piva.Doba
zrání závisí na původní stupňovitosti – u 12º piva se
pohybuje okolo 5 – 6 týdnů. Po ukončení dokvašování se
pivo čepuje z ležáckých tanků.
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