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Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na stránkách občasníku seznámila
s událostmi uplynulé poloviny roku 2015.
Mezi nejdůležitější jistě patří stavební akce na Kulturním
domě v Lužanech. Samotný kulturní dům včetně přísálí byl
za pomoci dotace z Operačního programu Zelená úsporám
zateplen - nejen vnější plášť, ale i střecha, a byla vyměněna
okna a zadní dveře. Zároveň probíhají stavební práce na
úpravě přísálí, které bude sloužit jako hostinec. A do třetice
proběhla koupě vestibulu od r. Burianových. Ten bude také
zrekonstruován nejen vnější plášť, ale i vnitřní prostory.
Budeme se snažit na tuto finančně náročnější akci získat
dotaci z některého vhodného programu. V nejbližší době
bude vypsán záměr na pronájem lužanského hostince, aby
mohla být provozovna po administrativních úkonech na
MěÚ Přeštice co nejdříve otevřena.
Z dotace ve výši téměř 200 000,- Kč ze Zemědělského
fondu pro rozvoj venkova byla financována naučná stezka,
o jejímž otevření si přečtete na stránkách občasníku. Máme
radost, že si tuto stezku přišlo při slavnostním zahájení
prohlédnout mnoho spoluobčanů i turistů ze vzdálených
míst. Dnes vidíme, že se stezka líbí a dokonce byla o ní
natočena reportáž pro Toulavou kameru, bohužel do
dnešního dne nevíme datum uvedení na televizní obrazovce.
O stezce, stejně jako o rekonstruované roubené chalupě z
Lužan, nacházející se v Chanovicích, se můžete dočíst ve
čtvrtletníku Vítaný host, který právě v těchto dnech najdete
na pultech novinových stánků.
V občasníku najdete i informace ohledně stavební akce
„Intravilán Lužany“, na níž jsme ze Státního fondu dopravní
infrastruktury získali dotaci přes 6 mil. Kč. Akce, na kterou
všichni netrpělivě čekáme, bude velmi složitá jak ze
stavebního hlediska, tak také z dopravního. Zejména pro
spoluobčany žijící u státní silnice budou stavební práce po
určitou dobu obtěžující a proto všechny občany prosím o
shovívavost a trpělivost.
Z Plzeňského kraje jsme získali dotaci ve výši 260 000,Kč na opravu vodovodu v Zeleném. Budou opravena
nefunkční šoupata a vyměněny hydranty, rekonstrukce se
dočká i elektrická přípojka k vrtu. Tato akce začne v
červenci.
Na MěÚ Přeštice bylo povoleno přesunutí zeminy a
vytvoření ochranného valu u nové bytové výstavby v
severní části Lužan. V červenci tak začnou v této lokalitě
navážet auta zeminu, kterou budou postupně upravovat do
finální podoby protihlukového valu. Během tří měsíců by
mělo proběhnout územní řízení ohledně budování
infrastruktury a místních komunikací pro I. etapu realizace

ZDARMA

výstavby v této lokalitě. Pak už prodeji a následné výstavbě
rodinných domů nebude v cestě stát nic.
V Dlouhé Louce proběhlo velice úspěšné II. přátelské
setkání rodáků a přátel zdejší obce. V souvislosti s tímto
setkáním bylo v obci provedeno mnoho oprav a rekonstrukcí.
Bylo vkusně upraveno prostranství u kulturního domu a u
nově vybudované pergoly a hasičská zbrojnice u požární
nádrže se dočkala opravy podlahy, nových dveří a opravy
omítek. V prostoru požární nádrže byly vykáceny staré
stromy, které budou nahrazeny vhodnější výsadbou. V
souvislosti se setkáním rodáků byl zrenovován i pomník
padlým ve válce. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem
občanům Dlouhé Louky za jejich neúnavnou brigádnickou
činnost a všem organizátorům za bezvadný průběh setkání
rodáků.
Nová výsadba stromů je naplánována také u fotbalového
hřiště v Lužanech, v červenci zkusíme podat žádost u Nadace
ČEZ. Pokud to bude možné, počítáme i s brigádnickou
výpomocí členů TJ Sokol Lužany. Vhodný dotační program
budeme hledat i pro renovaci pomníku v Lužanech. Čeká nás
konečná úprava prostoru u bývalé jídelny, kde je plánována
nová výsadba rostlin.
Na jaře byla provedena rekonstrukce kanalizace v prostoru
zahrady školy, kdy zcela ucpaná kanalizace byla kompletně
nahrazena novou a zároveň byl nově napojen i obecní úřad a
nově budovaný hostinec.
Na nádraží ČD jsme se dočkali nově vybudovaného
nástupiště z kvalitních panelů, které zaručuje pohodlnější
nastupování a vystupování z vlaku.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem přispívajícím do
občasníku, protože jejich zásluhou je občasník opět obsahově
bohatší a věřím, že pro většinu z vás i zajímavější.
Přeji všem dětem slunečné prázdniny a všem ostatním
klidné dovolené a pohodové letní dny.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

II. setkání rodáků Dlouhé Louky
2. světová válka v Lužanech
Činnost SDH Lužany
Naučná stezka
Chodníky
Příští číslo vyjde v prosinci.
Uzávěrka příspěvků 15. prosince 2014.

Vydává OÚ Lužany
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

INFORMACE O PSČ V OBCI LUŽANY

V sobotu 13. 6. 2015 byli v Sále Českého kvarteta na
lužanském zámku přivítáni tito noví občánci Lužan:

Pobočka České pošty v Lužanech byla k 1. 9. 2013
uzavřena a v prodejně COOP bylo otevřeno Výdejní místo
České pošty. PSČ pro obec Lužany zůstalo stejné – 334 54
Lužany u Přeštic. Obce Dlouhá Louka, Zelená Hora a
Zelené mají PSČ – 334 01 Přeštice.

Lešetická Lenka rodičů Josefa Lešetického a Martiny
Lešetické z Lužan čp. 57
Šašek Václav rodičů Václava Šaška a Šárky Šaškové z Dlouhé
Louky čp. 46
Barabášová Jessica rodičů Martina Barabáše a Jitky
Wojnarové z Lužan čp. 156
Kučera Ondřej rodičů Petra Kučery a Magdaleny Kučerové z
Lužan čp. 78
Toman František rodičů Zdeňka Tomana a Michaely
Tomanové z Dlouhé Louky čp. 53
Černý Tadeáš rodičů Lukáše Černého a Štěpánky Černé z
Dlouhé Louky čp. 52.
Všem dětem i jejich rodičům blahopřejeme a přejeme život
ve zdraví a radosti.

NEDOSTATEČNĚ URČENÍ VLASTNÍCI POZEMKŮ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
postupuje data z katastru nemovitostí, týkající se
katastrálních území v územní působnosti Obecního úřadu v
Lužanech. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je
dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.
Jedná se o tyto nemovité věci:
k. ú. Dlouhá Louka u Lužan, parc. č. 781/18, orná půda,
výměra 528 m² – Šebestová Marie
k. ú. Lužany u Přeštic, parc. č. 394/9, trvalý travní
porost, výměra 745 m² – Cihlář Antonín
k. ú. Lužany u Přeštic, parc. č. 394/9, trvalý travní
porost, výměra 745 m² – Cihlář Jaroslav
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří
nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,
jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému
vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného
pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí do
31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Tato opuštěná
nemovitá věc připadne do vlastnictví státu.
PROBLÉMY S DLUHY, PRACÍ, BYDLENÍM?

Novinka: Na webových stránkách obce najdete na označeném
místě nabídky práce – nejen na HPP, ale i brigády apod.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a
vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech
Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu
k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita
Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci
nedokáží. Nejinak tomu bylo i v Lužanech. Zde se při této
sbírce vybrala finanční částka ve výši 7 599,- Kč.
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Mám několik půjček, ale nemohu je splácet. Nedaří se
mi najít práci, nemám internet a ani se nedostanu nikam do
města. Nevím, jak mám vyplnit žádost o příspěvek na
živobytí. Mám kvůli exekuci zablokovaný účet. Nevím si
rady s žádostí o snížení měsíčních splátek. Podepsal jsem na
ulici kupní smlouvu a nyní jsem si to ale rozmyslel.
Potřebovala bych pomoci při řešení mé bytové situace. „To
jsou časté začátky příběhů lidí, kteří se na nás obracejí
s žádostí o pomoc. Problémy, které může zažít kdokoliv
z nás, ale občas si s nimi člověk prostě neví rady,“ uvádí
Jitka Kylišová, pracovnice společnosti Člověk v tísni.
Organizace nabízí již několik let pomoc s podobnými
problémy i na Přešticku.
Pomoc je bezplatná.
„Na Přešticku poskytujeme služby pouze terénně,
Konzultace se odehrávají
přímo v domácnosti osob,
které se na nás obrátily.
V případě zájmu nabízíme
také doprovod na úřady,“
vysvětluje Jitka Kylišová
a dodává, že je možné si
konzultaci objednat na tel.:
777 782 081.

ODPADY
PŘEHLED VYPRODUKOVANÝCH ODPADŮ
ZA ROK 2014
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Pneumatiky
Vyřazené organické chemikálie
Papír a lepenka
Sklo
Barvy, lepidla, pryskyřice
Jiná nepoužitelná léčiva
Plasty
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Železo
Celkové náklady
Místní poplatek za odpady
Odměna od EKO-KOM

0,11 t
0,34 t
1,03 t
0,03 t
4,52 t
9,79 t
0,11 t
0,003 t
12,85 t
158,2 t
29,38 t
1,45 t

588 075,- Kč
351 541,- Kč
111 864,- Kč

BIOLOGICKÉ ODPADY
V souvislosti s povinností obce třídit biologické odpady byl
u skladové budovy na lužanském nádraží označen jeden
velkoobjemový kontejner pro bioodpady. Do tohoto kontejneru
patří pouze bioodpad rostlinného původu, tzn. tráva, zelený
odpad ze zahrádky a menší větve (větší ukládejte na „Plajtojc
jámu). Tento kontejner je k dispozici od dubna do listopadu.
Dosavadní zkušenosti nám ukazují, že většina obyvatel je
disciplinovaná a do tohoto kontejneru neukládají ostatní odpad,
který není možné vytřídit do separovaných nádob nebo do
popelnic. Děkujeme za Váš přístup k třídění odpadů.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Svoz nebezpečných odpadů, který provede společnost
Západočeské komunální služby se uskuteční dle
následujícího časového harmonogramu
v sobotu 1. listopadu 2014:
8:00 – 8:20
Lužany (za prodejnou)
8:30 – 8:50
Zelené (u bývalé váhy)
9:00 – 9:20
Zelená Hora (na návsi)
9:30 – 9:50
Dlouhá Louka (u hospody)
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od
barev
- zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně
náplní
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- lednice
- pneumatiky – osobní
Neodkládejte nebezpečné odpady na stanovištích,
vyčkejte, prosím, na příjezd sběrných vozů.
ELEKTROODPAD, KOVOVÝ ODPAD
Připomínáme, že na obecním úřadu je možné ukládat
drobná elektrozařízení a baterie, k tomuto kontejneru nyní
přibyl kontejner na tonery a cartrige, viz. plakát níže.
Kovové odpady byly v obci zlikvidovány sběrem, který
provedli členové SDH Lužany. Celkem bylo vybráno 2,06 t.
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DLOUHÁ LOUKA
II. PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ RODÁKŮ DLOUHÉ LOUKY

Pětka na konci letopočtu ukazovala již od začátku roku,
že je tomu právě 10 let od I. přátelského setkání rodáků naší
vesnice. A proto se pár nadšenců z Dlouhé Louky rozhodlo
uspořádat tuto akci podruhé.

Na závěr předvedly svůj herecký talent děti z Dlouhé
Louky, které pod vedením p. Ing. Karolíny Šimonovské
nacvičily představení O Šípkové Růžence z pohádky Tři
bratři.

A tak jsme začali ještě v zimě shánět adresy rodáků,
připravovat program a další organizační věci. Sotva na jaře
vysvitlo slunko, mohlo se začít s úpravami veřejného
prostranství před KD, na točně autobusu i v areálu SDH.
Během jarních měsíců jsme tedy hlavně za finanční podpory
OÚ Lužany, velké pomoci členů SDH Dlouhá Louka a díky
vlastnímu úsilí zkrášlili celou ves.

Celým programem v sále nás provázely slečny Alena
Hrabíková a Lucie Klinerová. Tato část odpoledne byla
zakončena položením květiny u pomníku padlých z I.
světové války.

Než jsme se nadáli, byl tady 13. červen a sál našeho KD
se zaplnil téměř do posledního místa. Sešlo se zde okolo 60
rodáků ze 103 pozvaných. Někteří přijeli i se svými
blízkými, aby jim ukázali své rodiště. V kulturním domě
obdržel každý z rodáků malý dárek – perníkovou kapličku
(výrobek místních žen) a Almanach obce.
Všechny přítomné pak přivítaly děti ze ZŠ Lužany. S
proměnami obce nás seznámil bývalý starosta p. Václav
Hodan, který je zároveň rodákem Dlouhé Louky, a současná
starostka p. Věra Petrželková. Za místní SDH pozdravil
všechny v sále p. Luboš Šašek.

Následovalo představování jednotlivých rodáků, kterého
se ujaly p. Helena Klinerová a p. Alena Loudová. Při této
příležitosti byla předána květina nejstarší rodačce p.
Kochmanové a dále bylo oznámeno, že květinu také
obdržela nejstarší obyvatelka Dlouhé Louky p. Hřebcová.
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Program pak pokračoval na koupališti v areálu SDH,
kde byla připravena výstavka fotografií, nějaké to
občerstvení a při koncertu dechové hudby Skalanka se
přítomní dali do živého povídání a vzpomínání. Tento
příjemný den zakončila taneční zábava v sále KD. K tanci i
poslechu hrála opět kapela Skalanka.

Věříme, že rodáci si ze setkání odvezli do svých domovů
spoustu příjemných zážitků.
Jitka Hrabíková

ZÁMEK JOSEFA HLÁVKY
OTEVŘENÍ ZÁMKU V LUŽANECH

NATÁČENÍ SERIÁLU „JÁ, MATTONI“

Zámek Josefa Hlávky bude v letošním roce mimořádně
zpřístupněn veřejnosti v těchto dnech:

V únoru se na zámku v Lužanech natáček seriál „Já,
Mattoni“. Protože se natáčení zúčastnili i místní občané na
základě konkurzu, je na místě si o tomto seriálu
připomenout pár informací.

4. 7. - 6. 7. 2015 (sobota – pondělí)
25. 8. - 30. 8. 2015 (úterý – neděle)
5. 9. - 6. 9. (sobota – neděle) – Dny evropského dědictví
12. 9. - 13. 9. (sobota – neděle) – Dny evropského dědictví
Otevírací doba: 9,00 – 16,30 hod.
Vstupné: 50,- Kč běžné,
30,- Kč snížené (důchodci + studenti)
600,- Kč mimořádná jubilejní rodinná vstupenka –
součástí je publikace „Hlávkovy Lužany“ +
prohlídka zámeckých sklepů a hostinských pokojů
NOVÁ PUBLIKACE
První publikaci o zámeckém sídle
Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše a zakladatele České akademie
věd a umění (ČAVU), představil veřejnosti 9. února 2015 předseda Akademie
věd ČR prof. Jiří Drahoš společně s prof.
Václavem Pavlíčkem, předsedou správní rady a prezidia nadace Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových, která knihu
vydala v souvislosti se 110. výročím svého založení (1904), 125. výročím založení ČAVU (1890) a
140. výročím otevření Zemské porodnice v Praze (1875),
jejíž budovu Hlávka navrhl a postavil. Úkolu sestavit
autorský kolektiv se ujal prof. František Šmahel
(Filosofický ústav AV ČR), který přizval ke spolupráci
osvědčené odborníky a znalce.
Dějiny Lužan a zámku do Hlávkovy éry pro publikaci
připravil ředitel odboru archivní správy Ministerstva vnitra
PhDr. Jiří Úlovec. Autorem dvou kapitol o stavebním
vzhledu a Hlávkově přestavbě lužanského zámku je doc.
František Kašička, o interiéru zámku mecenáše věd a umění
pojednala PhDr. Taťána Petrasová a výklad o zahradách
připojil Ing. Karel Drhovský. Doc. Magdalena Pokorná
vylíčila život na lužanském zámku jak za Josefa Hlávky, tak
v dobách, kdy tu bylo letní sídlo prezidentů České
Akademie věd a umění. Vývoji zámeckého velkostatku
v obou těchto etapách se věnoval prof. Jiří Pokorný. Prof.
Václav Pavlíček přiblížil poválečné období, v němž nadační
majetek v Lužanech prošel velkými změnami. Život a dílo
Josefa Hlávky v datech sestavila PhDr. Dagmar Rýdlová.
Právě vydaná kniha potěší nádhernými fotografiemi Martina
Micky a Hany Hamplové i koncepcí obrazové části a
grafickou úpravou architekta Jiřího Vovse.

„Já, Mattoni“ je připravovaný třináctidílný historický
seriál
s Aloisem Švehlíkem, Davidem Švehlíkem a
Jáchymem Novotným v hlavních rolích. Seriál líčí život
Heinricha von Mattoniho, zakladatele slavné značky
minerální vody. Vychází z autobiografie, která je částečně
fiktivní a částečně se opírá o dohledatelné historické
momenty. Režisérem je Marek Najbrt, scénář napsal Jan
Otčenášek ml. a kostýmní výtvarnicí je Andrea Králová.
Natáčet se začalo v říjnu 2014. Mattoniho hrají tři herci
ve třech fázích života. Ten nejstarší svůj život zpětně
vypráví. Největší část jeho života hraje David Švehlík.
Nejmladšího Mattoniho měl původně hrát Jan Komínek,
krátce po začátku natáčení byl ale přeobsazen a nahradil ho
Jáchym Novotný. Nejstaršího Mattoniho původně hrál Jiří
Bartoška, který ale po začátku natáčení onemocněl
rakovinou a natáčení přerušil. Zatím se točily scény, ve
kterých jeho postava není, ale v únoru 2015 Česká televize
oznámila, že požádal o odstoupení ze seriálu a nahradil ho
Alois Švehlík. Česká televize oznámila záměr začít seriál
vysílat na podzim 2016.
Seriál se natáčí v Praze v bývalé Živnobance, na Konopišti, ve Vídni, Salcburku, Kroměříži, Přešticích, na zámku
Lužany, na zámku Buchlovice, v Ústí nad Labem, na zámku
Velké Březno, ve Wolfrumově vile, Karlových Varech,
Žatci, Karlově Studánce a v alpském hotelu nebo u moře.

Kniha je určena pro odbornou veřejnost jako dar a
poděkování za uchovávání a propagaci odkazu Josefa
Hlávky. Knihu získala darem i Místní knihovna v Lužanech.
V letošním roce je možné knihu získat jako součást jubilejní
rodinné vstupenky, viz. informace o otevření zámku výše.
Zdroj: www.hlavkovanadace.cz
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ZPRÁVA ZE ŠKOLY
Přiblížil se konec školního roku 2014-2015 a my
hodnotíme naši práci. V jednotlivých součástech školy byly
plněny v průběhu školního roku úkoly vyplývající ze
školních vzdělávacích programů. V tomto příspěvku se
zmíníme o aktivitách v době od ledna do června.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ)
Pegagogické pracovnice ZŠ se zapojily do dvou
projektů.
Projekt „Kantor Ideál Vzdělávání a podpora pedagogických
pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky“ v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt se uskutečňuje na základě Smlouvy o partnerství
mezi účastníky:
A-COMP Centre CZ s. r. o., Ohradní 59, Praha
a Základní škola a mateřská škola Lužany, okres Plzeň-jih,
příspěvková organizace.
Do projektu se zapojily učitelky ZŠ a asistentky pedagoga,
celkem 4 pedagogické pracovnice, které se účastnily
vzdělávacích akcí:
- práce s interaktivní tabulí Smart Board – tvorba materiálů
do výuky,
- cloudová řešení Office 365,
- ICT na 1. stupni ZŠ.
Škola získala finanční částku 114 000,- Kč, zakoupeny byly
4 notebooky pro pedagogy.
Projekt byl zahájen v listopadu 2014, bude ukončen v září
2015.
Projekt „Program podpory digitalizace škol“ ve výzvě
MŠMT ČR č. 51
Cílem projektu je získání přístupových hesel a kódů do
vzdělávacího portálu eKabinet.cz.
Zapojily se 4 pedagogické pracovnice ZŠ. Školení pro
zapojené do projektu se zúčastnily 2 učitelky dne 14. 5.
2015, Praha. Doba trvání projektu je neomezená.
V lednu 2015 byla instalována interaktivní tabule Smart
Board do II. třídy. Pro administrativu byl zakoupen jeden
počítač, do II. třídy pak jedna skříňka a dvě police.
Každodenní povinnosti zpestřujeme různými akcemi,
kterými si žáci prohlubují své vědomosti a získávají nové
poznatky a zkušenosti.
Na začátku druhého pololetí se žákům líbilo v Domu
historie v Přešticích na výstavě „Merkur – stavebnice“, kde
měli možnost sami ze stavebnice stavět různé modely.
Zaujala také návštěva v planetáriu Techmanie Plzeň.
Paní učitelky odeslaly zdařilé výtvarné práce žáků do
soutěží: Moje nejmilejší zvířátko, Domácí mazlíčci a
Nejznámější
pohádky
na
poštovních
známkách,
Lucembursko a my. Ve výtvarné a znalostní soutěži
Sekorovo mraveniště, kterou vyhlásila Knihovna Jiřího
Mahena v Brně, byli naši žáci úspěšní. Oceněni knihou
a drobnými dárky byli Václav Kožíšek, David Vodička a
Natálie Duchková. Žáci 2. až. 5. ročníku se zúčastnili
matematické soutěže Matematický Klokan, v kategoriích
Cvrček a Klokánek. Žák Petr Volf se umístil v okresním
kole na 2. místě v kategorii Cvrček.
Hudební pohádku „Jak Hudbomil zachránil království“
jsme zhlédli společně s dětmi v mateřské škole. Navštívili
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Exkurze v planetáriu
jsme své kamarády v ZŠ Švihov, kteří nám zahráli veselou
pohádku „Tři zlaté zuby děda Vševěda“.
Vydali jsme se na pěší výlet. Cestou jsme plnili různé
úkoly z dopisů, které jsme na trase vyhledali. Cílem výletu
byla Dlouhá Louka, kde jsme si zahráli různé hry a někteří
rodiče našich spolužáků pro nás připravili ohýnek na
opékání uzenin.
V červnu byli pozváni prvňáci a druháci na výchovný
koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy
v Přešticích, kde jsme si ještě prohloubili své znalosti o
hudebních nástrojích. Žáci 3., 4. a 5. ročníku si vyzkoušeli
své cyklistické dovednosti na dopravním hřišti v Blovicích.
Navštívili jsme zámek Blatná, kde nás zvláště zaujala
středověká mučírna.

Výuka na dopravním hřišti v Blovicích

Školní výlet na zámek Blatná

ŠKOLSTVÍ
13. června jsme dopoledne přivítali v lužanském zámku
nové občánky. Odpoledne jsme krátkým kulturním
vystoupením zahájili program Setkání rodáků v obci Dlouhá
Louka.
Školní rok jsme zakončili návštěvou školy ve Skočicích,
kde každoročně hrají paní učitelky se žáky veselé divadlo
pro rodiče i kamarády z okolních škol.
Tradičním „Pasováním prvňáků“ jsme mezi námi přivítali
budoucí prvňáčky a zároveň se rozloučili nejstarší žáci naší
školy krátkým kulturním vystoupením.
Ve čtvrtek 25. 6. se děti ze ZŠ i MŠ při pěkné besedě s
názvem Bezpečný pes dozvěděly zajímavosti o psech a
naučily se chránit v případě napadení psem.

zvířátka, ale dokonce si natočily a získaly vlastní CD
s názvem „Zvířátkovská kapela z Lužan“. Všechny děti se
zapojily do pohádky svým zpěvem, hrou na rytmické nástroje a dramatizací jednotlivých zvířecích postaviček.
V únoru jsme byli pozváni na představení pohádky
„Čarodějná pohádka“ do Komunitního centra v Přešticích.
Kdo by nechtěl prožít čarodějný den? Cože je to za čáry?
Všechny děti vědí, že létat na koštěti, to je snadné a každá
čarodějka tohle zvládne. A kdo ji hodně nazlobí, toho
kouzelnou hůlkou promění. Pohádka se dětem moc líbila a
už se těšíme na další pozvání.

Školní družina (ŠD)
Ve školní družině jsme pracovali podle Školního
vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.
Připomínali jsme si lidové tradice a zvyky. Vyrobili jsme
dárky pro mladší kamarády k jejich zápisu do 1. ročníku.
Všechny nás bavilo vyrábět karnevalové masky, se zimou
jsme se rozloučili „Rejem čarodějnic“, na který jsme si
zhotovili čarodějnice ze sena, vynášeli jsme Smrtku. Před
Velikonocemi jsme vyráběli velikonoční dekorace, zdobili
vajíčka a pekli perníčky. V květnu všichni připravili pro
své maminky dárky ke Dni matek.

Rej čarodějnic ve školní družině
„Dětský večerníčkovský den“ byl plný soutěží a her,
které pro děti připravila paní vychovatelka Marie Hořká.
Všichni byli odměněni cukrovinkami a paní vychovatelka
pro účastníky upekla perníkové Večerníčky. Promítali jsme
si filmy Karlík a čokoláda, Kámoš 2, Tři bratři, Super osma.
Při vycházkách jsme pozorovali změny v přírodě, chodili
jsme si hrát na školní zahradu, víceúčelové hřiště nebo na
fotbalové hřiště.
Absolventky Střední zdravotnické školy v Klatovech
nám ukázaly, jak máme správně poskytnout první pomoc.
Budoucí prvňáky, jejich rodiče a ostatní děti z naší školy
jsme při Pasování prvňáků pobavili divadelním
představením.
Mateřská škola (MŠ)
Nový rok 2015 byl pro nás příležitostí nahlédnout do
budoucnosti. Co nás asi v tomto roce čeká? Jaké situace nás
potěší a co nám dokáže udělat radost? Zima už se blížila ke
svému konci a k nám přijelo divadélko s pohádkou
„Zvířátka a loupežníci “. Nejen, že se děti naučily, jak mluví

Maškarní rej v MŠ
Na konci února jsme se společně se žáky ZŠ moc
nasmáli při pohádce „O popleteném princi“ a hned na
začátku března naši školku navštívil pan učitel z hudební
školy, aby děti seznámil s rozmanitými hudebními nástroji.
Děti si mohly vyzkoušet hraní i na netradičních nástrojích a
získaly o nich mnoho nových poznatků.
Tradice velikonočních svátků jsme využili k pozvání
rodičů a prarodičů do naší školky, abychom jim předvedli
pásmo básní, písní a tanečků. Rodiče byli překvapeni, co
všechno děti zvládly od září do dubna, jak předškoláci, ale i
ti nejmenší. V tento den si všichni odnášeli mnoho krásných
zážitků.
Většina dětí má kladný vztah ke zvířátkům, a proto jsme
se svými kamarády z MŠ Dnešice uspořádali společný výlet
do ZOO v Plzni, kde je spousta zvířátek pohromadě.
Zábavné dopoledne v ZOO si děti moc užily a získaly
vědomosti o způsobu života cizokrajných zvířat. Každá
zábavná akce nás obohacuje a zůstává v nás plno dojmů a
zážitků.
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ŠKOLSTVÍ
Hned začátkem června jsme přijali pozvání do ZUŠ v
Přešticích na hudební koncert. Pod vedením paní učitelky
Terezie Malečkové dokázaly i ty nejmenší děti určit, na který nástroj se hraje, jak jednotlivé nástroje vypadají a z čeho
se skládají. Velké poděkování patří všem učitelům
a žákům, kteří tak hodnotný koncert připravili. Možná, že
v příštím roce předškoláci, kteří půjdou do 1. třídy, budou
chtít hrát na některý z hudebních nástrojů a stanou se
malými muzikanty.

Pasování prvňáků

Školní výlet MŠ v ZOO Plzeň
Koncem června jsme se společně se žáky ZŠ dozvěděli,
co je vlastně kynologická prevence. Naši školu navštívili
kynologové se svými čtyřnohými kamarády a předvedli nám
velmi zajímavé ukázky společné práce se psy.
V závěru školního roku jsme se rozloučili s našimi
předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do první třídy.
Žáci ze základní školy pro ně připravili divadelní
představení s pasováním na prváky. Na památku na
mateřskou školu si odnesli pěknou knihu plnou známých
českých pohádek.
A teď máme před sebou celé prázdniny, na které se
všechny děti moc těší. Přejeme jim o prázdninách pěkné
počasí a mnoho hezkých společných chvil s rodiči a
prarodiči. Až se opět po prázdninách sejdeme, budeme si o
nich vyprávět.
Kolektiv
zaměstnanců
školy

8

Beseda Bezpečný pes

Z HISTORIE
2. SVĚTOVÁ VÁLKA V LUŽANECH
V roce, ve kterém si připomínáme 70. výročí od
ukončení druhé světové války si v malém seriálu
připomeneme válečné události v naší obci. Na úvod
citujeme stať nově ustanoveného kronikáře s důvody jeho
zvolení.
Na sklonku r. 1946 byl pověřen předsedou místního
národního výboru p. Karlem Kalčíkem vedením obecní
kroniky Karel Velkoborský, řídící učitel, který působí ve
zdejší obci od července 1935. A tak pokračuji v zápisech po
p. Gottliebovi Weberovi, který je t. č. občanem borské
věznice na dobu 5 let. Myslím, že i to je třeba do kroniky
zapsat, abychom měli představu o tom, kdo zaznamenával
zdejší události v obci a hlavně v těch nepohnutějších
dobách, v r. 1938 a 1939. V roce 1940 v zápisech už
nepokračoval, protože kroniky musely být odevzdány na
okresní úřady, odkud je nám vrátily teprve po květnové
revoluci.
Gottlieb Weber, přednosta zdejší stanice, vystupoval jako
Čech, jeho děti navštěvovaly českou školu – mladší okresní,
starší české gymnasium, ale jeho manželka česky nemluvila
a asi nechtěla, protože za 13 let pobytu mezi námi by se
byla přece jen více naučila, při dobré vůli.
Tento Čech, který byl nejen obecním kronikářem, ale i
členem obecního zastupitelstva, náhradníkem v místní
školní radě, členem finanční komise, členem místní
osvětové komise, přesedlal ihned, jakmile se zdálo, že by
z toho mohl vzejíti osobní prospěch. Hned v březnu 1939
byl už národnosti německé a brzy na to, když jsme se
seznámili s novým zřízením německým, jsme slyšeli, že je
„bloklajtr“. To pro mnohé z nás znamenalo v těch dobách
mnoho, pro mnohého i život byl závislý od tohoto
činovníka německé strany NSDAP, neboť on byl vlastně
všemocným pánem v obci, který dohlížel, provádějí-li se
všechna německá nařízení a sledoval smýšlení a projevy
občanů v bloku mu přiděleném. Blok lužanského bloklajtra
byl velmi obsáhlý, snad zahrnoval celý soudní okres
přeštický a povinností jeho byla, mimo již uvedené, starat se
také o šíření němectví v jeho bloku, o zakládání německých
škol atd.
Ve zdejší obci neměl mnoho úspěchu. K německé
národnosti se přihlásili pouze rodina Josefa Boudy, rodáka
z Vřeskovic – jeho bratr ve Vřeskovicích byl Němci za
jejich vlády u nás popraven – žena jeho byla původem
Němka z Kraslic, pak šafář z velkostatku Bedřich Čechrák,
jehož žena byla rovněž původem Němka a rodina
Schejbalova, který byl pensionovaným dílenským ČSD. –
Mně osobně bylo líto jen těch Boudových dětí. Měl syna a
dcerku, oba jsem učil a najednou z nich byli Němci, aniž
věděli proč! Hoch dostal řádnou výchovu v Hitlerově
mládeži, stal se z něho nadutec, který jako všichni Němci
myslil, že převrátí svět. Děvče zůstalo slušné i dále, docela
mě i zdravilo, což byla jediná výjimka mezi ostatními, kteří
ihned po „výměně“ národnosti mě ignorovali. Pan Weber se
přihlásil k německé národnosti, ale ponechal si všechny
funkce veřejné, které mu byly jako Čechovi občanstvem
svěřené! Nerezignoval na žádnou funkci, a když se později
ustanovovala nová osvětová komise, přijal na návrh
jednoho člena obecního zastupitelstva opět členství v osvě-

tové radě, v čemž jsem nemohl vidět nic jiného, než určitý,
veřejně prováděný druh špionáže. Přitom se mu celá ves
stranila, občané se ho báli, vždyť byl vlivným Němcem, na
druhé straně k němu utíkali o pomoc.
Byl natolik opatrný, a kde dobře kalkuloval, že po
prvních gestech, kterými musel svoje němectví ospravedlnit
a na někoho svést, nikomu v obci neublížil, ačkoliv mohl a
ani v celém jeho bloku nedal nikoho zavřít, až na jeden
případ, který zavinila jeho žena – a více lidem snad i
pomohl, protože při soudním jednání dostal od více našich
lidí dobré vysvědčení. Pokud já vím, pomáhal, ne však
zadarmo – muselo se mu platit naturáliemi a ty za války
něco znamenaly! Já se s ním nestýkal už před začátkem
války, snad to byl instinkt, a mluvili jsme spolu teprve v r.
1945 v zimě, když k nám přišli němečtí uprchlíci ze
Slezska. Tehdy přišel za mnou do bytu a hlásil jejich
příchod, ačkoliv to bylo zcela zbytečné, protože instrukce o
tom vydával obecní úřad, který byl tehdy v rukou vládního
komisaře p. Františka Kovaříka, správce zdejšího
rolnického mlýna.
Když byl po převratě vyslýchán u okresního soudu
v Přešticích, prohlásil o sobě, že je původem Čech, jeho
otec byl však službou přikázán do německého území a proto
musel navštěvovat německou školu obecnou, z níž přešel i
na německou reálku. Po absolvování 5 tříd reálky šel
dobrovolně na vojnu a po vykonané voj. povinnosti vstoupil
do služeb dráhy. Do protokolu u okr. soudu, který jsem četl,
udal mimo jiné i to, že dvakráte přišli k němu němečtí
četníci – udal i jejich jména – aby zatkli administrátora
nadač. velkostatku p. Václava Skálu a pisatele těchto řádků.
Na jeho zákrok bylo od zatčení upuštěno, když dal
jmenovaným nejlepší vysvědčení. O p. V. Skálovi někde prý
jeden četník prohlásil, ten že zavřený bude, což se i stalo a
jmenovaný se už domů nevrátil.
Tolik asi k osvětlení osoby bývalého kronikáře i
k osvětlení poměrů, které u nás za první republiky vládly.
Byli jsme příliš důvěřiví, stačilo nám, že byl úředníkem,
abychom ho volali ke všem možným funkcím, ale nestarali
jsme se o jeho minulost, o jeho charakter.
Rok 1939
Nám, kteří jsme zažili a zůstali živi i po válce, nikdy
snad nevymizí z paměti to ráno 15. března, kdy jsme se po
probuzení obrátili k radiu, od něhož jsme chtěli slyšeti nové
zprávy. Ale místo nich bylo slyšeti neobvykle dlouho pouze
znělku a potom hlášení, že říšskoněmecká vojska obsazují
naše území a výzvu k zachování úplného klidu. Toto hlášení
se snad opakovalo po celé dopoledne. Že z práce nebylo
toho dne nic, je jasné. U nás, kam Němci nepřišli, jsme
čekali na zprávy z Plzně, odkud naši dělníci přijížděli
v odpoledních hodinách z továren. A ti vykládali, jak Němci
leží u kulometů na všech křižovatkách, že tam leží bez
„mantlů“ ve sněhu, že jsou špatně oblečení, že to není žádná
armáda – také se říkalo celé té německé výzbroji po polsky
„cirkus plechowy“ – krátce – na nás nezapůsobili nijak svojí
mohutností. Za nějaký den jsme už viděli projíždět německá
četnická auta naší obcí, kudy pak projížděla velmi často.
Cest obcí využívali četníci k nákupu různých věcí u našich
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Z HISTORIE
2. SVĚTOVÁ VÁLKA V LUŽANECH
obchodníků, zvláště když kurs marky byl ode dne příchodu
Němců nově stanoven a to 1 RM (říšská marka) = 10 K!
Němci by byli skoupili celé krámy a naši obchodníci
prodávali, dokud bylo dost zásob, později se však už i
osmělili k slovu „nemáme“. Dorozumívání bylo špatné,
protože lidé u nás jednak německy neuměli, jednak bylo
těžko některým Němcům rozumět. Když nakupovali Němci,
začali dělat zásoby i naši lidé, což mělo za následek
ponenáhlé stoupání cen.
Dne 23. dubna bylo vydáno nařízení, kterým se
rozpouštěly všechny politické strany a podle německého
vzoru se u nás utvořila jen jedna strana „Národní
souručenství“. Názor o něm byl rozmanitý. Jedni v něm
viděli záchranu, druzí organizaci německou. Prvním
vedoucími u nás byl rolník p. Jan Motlík – byl jmenován a
on sám si zas jmenoval výbor. Tak se stal pisatel těchto
řádků jednatelem této nové organizace, ač dříve nebyl s p.
Motlíkem v žádném styku.
Od 1. X. byly zavedeny potravinové lístky a lístky na
mýdlo, od 1. XI. lístky na uhlí a od 15. XII. šatenky. Podle
úředního hlášení nebylo tohoto opatření zapotřebí, protože
říše měla všeho dostatek, ale dělalo se to jen v zájmu
chudáků Čechů, aby se na každého dostalo a mohli být
všichni šťastni v lůně německé říše! V tomto roce bylo také
nařízeno odevzdání všech zbraní střelných i sečných, i
loveckých. Vznikl veliký rozruch, zbraně odevzdávali jen ti,
kteří měli zbrojní pasy, a vědělo se o nich. Ostatní zbraně
schovávali a přechovali přes celou válku, což přispělo
většinou k jejich zkáze.
Hned po 15. březnu bylo nařízeno choditi a jezditi
vpravo. Za republiky jsme se k tomu nemohli odhodlat pro
předvídané těžkosti, teď to bylo přes noc. Bylo zajímavé
pozorovat povozy na silnici – jezdily jako opilí! Pisatel
vzpomíná dobře prvního dne našeho obsazení a hlavně jeho
večera, kdy při ukládání se do postele řekl své ženě:
„Kdyby Bůh osvítil Hitlerovi mozek tak, aby neměl na nás
zlost a netoužil po dalších výbojích. Nestane-li se tak, bude
s námi konec, ani pes po nás nezaštěkne.“
ROK 1940
Tento rok už byl daleko více cítit válkou. Už bylo
nařízeno povinně odvádět mléko a vejce, odstranit všechny
upomínky na doby svobody, jak v obci, tak ve školách. U
nás musela být odstraněna s pomníku padlých bronzová
plaketa prezidenta Masaryka. Předseda osvětové komise ji
tak dobře schoval, že jí ještě do dneška nenašel. Byly
zrušeny svátky Cyrila a Metoděje, Mistra Jana Husa, Petra a
Pavla, na svátek Všech svatých bylo zakázáno pálit na
hrobech svíčky – krátce, začínalo se šetřit, protože po
Rakousku bylo vykradeno Československo a nebyla dosud
obsazena ještě nová země, která by svými zásobami
pomohla nasytit věčně hladové německé žaludky. Zboží
z krámů ubývalo, a jestliže jsme po zavedení lístků na
nějaký ten lístek nehleděli, začal nyní už shon i po lístcích.
Nadutost Němců rostla, byli doma a my jen jejich
nepohodlní nájemníci, z dobré vůle trpění! Vlaky byly plné
vojáků i německých civilistů, kteří se dovedli náležitě po
svém rozkřikovat a někdy pro jednoho vojáka, který seděl
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v kupé, plno lidí stálo, jen aby si k němu nemuseli
přisednout. A to Němci nelibě nesli. Obchody dostaly
nařízeno opatřit dvojjazyčné firmy, napřed německé a pak
české, nebo pouze německé, rovněž nápisy na školách
musely být dvojjazyčné a také razítka školy a místní školní
rady musela být nová dvojjazyčná. A obchodníci, hostince
si pomáhali všelijak a vyhýbali se tomu, aby se „opravy“
nedali jenom „opravit“. Nikdo ovšem nepočítal s tak
dlouhou válkou. Školy byly zvláště pěkně zaměstnávány:
nařizovány stálé revize učebnic, žákovských a učitelských
knihoven, k nimž základem byl tištěný seznam knih, které
musely být z knihoven vyřazeny. O každé revizi musel být
sepsán protokol, k němu přiložen seznam vyřaděných knih.
Když byla jedna revize skončena, nařízena nová, celkem
jich škola provedla asi 6, mimo revize učebních pomůcek,
hlavně obrazů, ze kterých nesmělo zůstati ve škole nic, co
by připomínalo Masaryka nebo Beneše! Bylo nařízeno
všechny mapy zároveň s vyřaděnými učebnicemi a knihami
ze žákovské knihovny odvésti okresnímu úřadu
v Klatovech, k zásilce přiložiti seznam odevzdávaných věcí,
ty byly pak dány do stoupy a rozemlety na nový papír, jehož
se začal už jevit nedostatek. Protože se doslechlo, že jeden
profesor – snad z Písku – byl ihned zavřen, když při
namátkové kontrole jeho seznam nesouhlasil s odváděnými
věcmi, byly prováděny revize důkladně. Tím ovšem byly
doslova ožebračeny školní knihovny a kabinety, které se
zařizovaly léta, stály mnoho peněz, jenž se obyčejně těžko
dostávaly z místních školních rad! Když pak bylo všechno
důkladně pročištěno, aby se žádné dítě nemohlo nakazit,
vyšlo nařízení o uzávěru žákovských knihoven – děti
nečetly doma nic a protože neměly žádných učebnic ani
čítanek, museli jsme si kupovat různé, ovšem povolené a
schválené knížky. Aby se ušetřil papír, bylo nařízeno užívat
v 1. a 2. školním roce břidlicové tabulky. U nás jsme
břidlicových tabulek užívali teprve tehdy, když už se sešit
opravdu nedostal.
Stejně dobře na tom byly i obecní knihovny. I pro ty byly
vydány seznamy závazných knih, které musely být
odstraněny. Pisateli bylo přiděleno 7 sousedních obcí, ve
kterých musel provést revizi a závadné knihy hlásil. Byly to
obce Lužany, Dlouhá Louka, Příchovice, Nezdice, Červené
Poříčí a Borovy. Provedl revizi asi třikrát, potom už chodili
jen četníci s nařízením, že určitá kniha se musí odevzdat.
Protože jsem naši knihovnu znal, věděl jsem, že jsou tam
knihy, které by bylo nutno odevzdat, nebyl jsem líný a
seznam knih jsem hned po první revizi předělal v domnění,
že jsem knihy zachránil! I četníci o tom věděli, protože mně
museli vydat starý seznam knih, který byl na četnické
stanici! Nezachránil jsem nic, protože válka trvala příliš
dlouho a ten, který knihy schoval – ty, jež byly v novém
seznamu vypuštěny – dostal strach a po dohovoru se mnou
knihy spálil, když já sám je do školy vzíti nemohl. Některé
ze zabavených knih byly po převratu obci vráceny.
Zima byla v tomto roce, jako v předešlém, velmi tuhá a
dlouhá. Ještě v dubnu jezdili chlapci na lyžích. Škoda však,
že nebyly ušetřeny stromy, které pomrzly skoro všechny.
Dosud nebylo v naší obci zavřených, ale obavy a nedůvěra
vyrůstaly, šuškanda rozbujela. Také anekdoty plnily svoje
poslání. Vyprávěly se ovšem jen mezi důvěrně známými
nebo mezi čtyřma očima.
Pokračování příště

Z HISTORIE
OBRAZ OBCE ZELENÉ ROKU 1923
ČÍSLO POPISNÉ

PŘEZDÍVKA, STAV

MAJITELÉ NEBO OBÝVAJÍCÍ

1

U Chaloupků – domkář

Jan a Marie Matějkovi

2

U Slaměnejch – chalupník

Anna Rašpličková

3

Na Vejpichu – domkář

Jan a Josefa Fišarovi

4

U Černejch – chalupník

Magdalena Matějková

5

U Toušů – chalupník

Matěj a Filomena Janských

6

U Michalů – chalupník

Filomena Bouřilová

7

U Sedláků – šenkýř a chalupník

Magdalena Marešová

8

U Cvuidlů – chalupník

Václav a Filomena Sedláčkovi

9

U Janskejch – chalupník, t.č. starosta obce

Matěj a Anna Berkovi

10

U Zedníků – chalupník

Tomáš a Marie Marešovi

11

U Ševců – domkář

Václav a Anna Sokolovi

12

U Kukačů – chalupník

Václav a Marie Vrabcovi

13

U Dolků – chalupník

Matěj a Marie Smolovi

14

U Kovářů – kovář a domkář

Jan Liška

15

U Kákalů – domkář

Josef a Filomena Strejcovi

16

U Maršalků – domkář

František a Josefa Balínovi

17

U Kokošků – domkář

Jakub a Marie Vovsovi

18

U Madleňáků – domkář

Josef a Anna Liškovi

19

U Tabáčníků – domkář

Petr a Anna Kaňákovi

20

U Boudů – sedlák

František a Anna Voráčkovi

21

U Krejčíků – domkář

Josef a Kateřina Vrabcovi

22

U Hrmů – chalupník

Jan a Anna Bauerovi

23

U Jandů – chalupník

Matěj a Anna Jedličkovi

24

U Pastejřů – obecní pastýř

Tomáš a Anna Baumrukovi

25

U Myslivců – chalupník

Křenovi

26

U Komárů – domkář

František a Marie Pancovi

27

U Poklasnejch – domkář

Antonín a Anna Vrabcovi

28

U Barušáků – domkář

Josefa Barbora Berkovi

29

U Vojtů – chalupník

Václav a Barbora Klesovi

30

U Kalců – domkář

František a Kateřina Sedláčkovi

31

U Ferdů – domkář

Matěj a Barbora Rašpličkovi

32

V Chudobinci, Velká sence, chudobinec

Matěj a Marie Pancovi

32

V Chudobinci, Velká sence, chudobinec

Václav a Anna Bělovi
Pokračování na následující straně
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Z HISTORIE/BLAHOPŘEJEME
OBRAZ OBCE ZELENÁ HORA ROKU 1923
ČÍSLO POPISNÉ

PŘEZDÍVKA, STAV

MAJITELÉ NEBO OBÝVAJÍCÍ

1

U Chaloupků – domkář

Jan a Marie Matějkovi

2

U Slaměnejch – chalupník

Anna Rašpličková

3

Na Vejpichu – domkář

Jan a Josefa Fišarovi

4

U Černejch – chalupník

Magdalena Matějková

5

U Toušů – chalupník

Matěj a Filomena Janských

6

U Michalů – chalupník

Filomena Bouřilová

Omluvte, prosím, případné chyby ve jménech, mohly být
způsobeny špatným přepisem nečitelného rukopisu. Zdrojem
informací nám byla kronika obce Zelené z let 1926 – 1950.
Vysvětlení pojmů chalupník a domkář:
Chalupník byl majitelem chalupy a malého hospodářství,
které ho bylo schopno uživit.
Domkář, nebo také baráčník, byl majitelem domku s malým
pozemkem na kterém hospodařil, ale aby se uživil musel
chodit pracovat na panské nebo k větším sedlákům.

ŽENY MÍSTO ROZHLASU
Dobře to provádí starosta obce Zelené na Přešticku. Aby
se obec brzy dozvěděla obecní zprávy, vylepuje na jedinou
studnu v obci vyhlášky obce. U studny se scházejí ženy
z celé obce a pan starosta dobře ví, že ženy jsou nejlepším
rozhlasem. Výsledky tohoto „rozhlasového zařízení“ jsou
skvělé.
Zdroj: Článek vystřižený z novin z roku 1918 – kronika obce
Zelené 1926 – 1950

Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří oslavili nebo brzy oslaví
výročí narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

ČERVEN:
Marie Brabcová (78 let) – Zelené
Alena Duchková (72 let)
Josef Křen (71 let)
František Kreuzman (83 let) – Zelené
Miloslav Hořký (82 let) – Zelená Hora
Josef Doležal (76 let)
Miloslav Běl (71 let) – Zelená Hora
Marie Nováková (76 let)
Ludmila Beštová (76 let)
Zdena Šnejdarová (82 let)
Karel Červený (90 let)
Helena Flídrová (73 let)

ZÁŘÍ:
Václav Zábrš (73 let)
Jiřina Koktánová (81 let)
Zdeňka Kratochvílová (82 let)
Ing. Marie Benediktová (75 let)
Jaroslav Duchek (76 let)
Ing. Miroslav Písař (75 let)
Václav Pelíšek (77 let)
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ČERVENEC:
Magdalena Benediktová (73 let)
Marie Hřebcová (82 let) – Dlouhá Louka
František Berka (70 let) – Zelené
Zdeňka Altmannová (79 let)
Eliška Křenová (86 let)
Miloslava Červená (75 let)
Anna Tykvartová (71 let)
Eliška Bořilová (87 let)
Mgr. Jaroslav Matějka (85 let) – Zelené

ŘÍJEN:
Ing. Václav Bešta (82 let)
Marie Racková (72 let) – Zelená Hora
Josef Bartoník (77 let)

SRPEN:
Jaroslava Skálová (70 let)
Milena Blažková (79 let)
Jaroslav Altmann (77 let)
Václav Andrle (75 let)
Miloslav Krýsl (73 let) – Dlouhá Louka
František Rymus (72 let)
Josef Skála (81 let)

LISTOPAD:
Barbora Živná (78 let) – Dlouhá Louka
Miloslava Dražková (83 let)
Hana Zábršová (72 let)
Karel Beneš (73 let) – Zelené
Stanislav Strizel (70 let)

KULTURA
VÁNOČNÍ KONCERT

Vánoční koncert, který se stal pravidelnou součástí
vánočního času v Lužanech, se v roce 2014 konal již ve
čtvrtek 18. prosince. V kapli lužanského zámku vystoupil
dětský pěvecký soubor při I. stupni ZŠ v Přešticích, který
nese název Skaláček, a který vede Mgr. Naďa Květoňová.
Spolu s tímto souborem vystoupily i Přeštické flétničky,
jejichž členy jsou nejen děti z 1. stupně, ale i starší žáci a
jejich vedoucí je Mgr. Vlasta Holá.
Koncert nás všechny, kteří navštívili kapli, vánočně
naladil a zpříjemnil čekání na Ježíška.

DĚTSKÝ BÁL

RUČNÍ PRÁCE

Rej všech možných masek, které si pro tuto příležitost
děti oblékly, se uskutečnil v sobotu 24. ledna 2015. V
letošním roce se sešlo opravdu hodně dětí, což udělalo
pořadatelům velkou radost. Na parketu jsme mohli vidět
nejen princezny, ale naopak také čarodějnice, nechyběli
rytíři, fotbalisté či Indiáni, děvčata jsme mohli vidět jako
Karkulky nebo víly. Děti si svůj bál užily, kromě tancování
si zasoutěžily a nechyběla ani tradiční tombola, kterou si
mohly dle své libosti vybrat. Věříme, že se bál dětem líbil a
v příštím roce se sejdou opět v tak velkém množství.

V první polovině roku 2015 se ženy scházely v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Lužanech, aby si při
pravidelných kurzech ručních prací vytvořili pěkný doplněk
do domácnosti nebo hezký šperk pod vedením Natálky
Vítovcové.

13

KULTURA
VELIKONOCE 2015

ZÁJEZD KE DNI MATEK

V roce 2015 jsme oslavili velikonoční svátky poměrně
brzy, hned na počátku dubna. Děti, které poctivě odchodily
všechna „povinná“ řehtání, měly svou koledu v sobotu
opravdu zaslouženou. Až na Bílou sobotu se počasí
umoudřilo a ukázalo svou vlídnější tvář.

Kulturní komise při OÚ Lužany uspořádala autobusový
zájezd pro všechny maminky 23. 5. 2015, tentokrát do
Velkého divadla na legendární operetu Čardášová
princezna.
Kulturní komise připravila pro své občany na tyto
sváteční dny koncert, který mohli lidé navštívit v sobotu 4.
dubna 2015. V překrásném prostředí zámeckého parku
mohli návštěvníci obdivovat umění žáků ze Základní
umělecké školy J. S. Bacha z Dobřan. Pásmo lidových písní
doprovázela veselá mysl všech účinkujících, která se
přenesla i na diváky.

Půvabná opereta, kterou do zlatého fondu tohoto žánru
přispěl maďarský skladatel Emmerich Kálmán, nastudoval
plzeňský operní soubor pod vedením režiséra Zbyňka
Brabce a se známými operními jmény v hlavních rolích. V
roli zpěvačky Sylvy Varescu se tak alternují Luisa
Albrechtová a Anna Klamo, o part knížecího syna Edwina
Ronalda se dělí Josef Moravec a Jakub Turek.
Temperamentní operetu, jejíž děj se točí kolem vytrestání
nastávajícího manžela za to, že jej rodiče zasnoubili s jinou
dívkou, zdobí bohatá výprava i spolupráce baletního
souboru.
V Plzni byla Čardášová princezna poprvé uvedena v
roce 1922, naposledy ji tady v lednu 1994 nastudoval
režisér Tomáš Šimerda s dirigentem Ivem Pavelkou.
Premiéra nového nastudování jedné z nejkrásnějších
klasických operet se uskutečnila v sobotu 7. března na scéně
Velkého divadla.
Zdroj: Plzeňský deník
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DĚTSKÝ DEN/FLORBAL
FLORBAL

DĚTSKÝ DEN
Ve fotografiích si připomeneme oslavu Dětského dne z
30. 5. 2015, která se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Lužany.
Akci připravil spolu s ochotnickým kroužkem i Sbor
dobrovolných hasičů v Lužanech a myslivecké sdružení.
Dětské odpoledne se neslo v duchu pravěku a pravěkých
lovců, děti se snažily ulovit mamuta, sestavit puzzle s
dinosaury, u myslivců zas děti předvedly své znalosti rostlin
i zvířat a nechyběla ani střelba. Samozřejmostí byly sladké
odměny za splněné úkoly a v závěru opečení špekáčku.

Vážení spoluobčané,
blíží se konec školního roku a to pro děti
neznamená nic jiného, než začátek letních prázdnin. Je mojí
milou povinností, abych Vás informovala o úspěších našeho
florbalového týmu.
V lednu a v únoru proběhl turnaj v přeboru Župy
ve florbale pro kategorii I. a – mini žáci a kategorii I. b –
mladší žáci. Turnaj byl rozdělen do dvou turnajových částí.
První část proběhla v termínu 22. listopadu 2014
v tělocvičně ZŠ Masarykova v Klatovech. Děti z obou dvou
kategorií hrály o co nejlepší výsledek pro vstoupení do
druhé částí turnaje, která se konala 17. ledna 2015, opět
v tělocvičně ZŠ Masarykova v Klatovech. Hráči z kategorie
I. a – mini žáci skončili na 2. místě a kategorie I. b – mladší
žáci na 3. místě.
13. prosince 2014 čekal tentýž turnaj i kategorii II.
– starší žáci, dorost a kategorii III. – junioři, muži. I
tentokráte se hráči snažili získat co nejvíce bodů pro druhý
turnaj. Rozhodující turnaj o umístění se konal 14. února
2015. Obě dvě kategorie se umístily na 3. místě.
I když nemáme zastoupení krajského přeboru Župy
v Praze, tak pro mě jsou všichni vítězové. Nasazení, které
do zápasů vkládali, bylo úžasné. Při zápasech všem
pomáhala podpora nejen trenérů, ale hlavně rodičů. Sama
za sebe mohu říci, že umístění, na které dosáhli, mě velmi
potěšila.
Poslední akce, která nás čekala, bylo ukončení
florbalové sezóny. Pro děti bylo 27. června 2015 připraveno
zábavné odpoledne. Večer čekalo děti překvapení.
Odpoledne probíhalo částečně na víceúčelovém hřišti, kde
si děti zahrály mezi sebou. Poté se přemístily do Oplota.
Zde je čekaly soutěže s rodiči, také opékání vuřtů. A
nakonec spaní v sále.
Přeji všem dětem školou povinným krásné
prázdniny, hodně sluníčka a nabrání energie do dalšího
školního roku.
Milada Motlíková
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MIMIMAMI
UKLIDÍME NAŠI OBEC – UKLIĎME ČESKO
Sdružení matek při mateřském centru Mimimami Lužany
se jako každoročně zhostilo velkého úkolu. Není nám
lhostejný život v naší obci a jejím okolí.

Z tohoto důvodu nás znovu oslovila celostátní akce
UKLIĎME ČESKO. Pomohli jsme uklidit okolí naší
malebné vesničky Lužany. Úklid jsme prováděli pod
záštitou jak obecního úřadu, tak i pod záštitou výše
jmenovaného sdružení.
Akce měla probíhat celonárodně dne 18. 4. 2015.
Bohužel tohoto dne bylo škaredé počasí. Akce byla
přesunuta na další týden (25. 4. 2015). V tento den jsme
byli odměněni slunečním počasím, které nás příjemně
zahřálo a pomohlo nám naší akci velmi zdařile naplnit. Naši
malí pomocníčci (naše milé ratolesti) nám velice zdatně
pomáhali. Našli několik malých skládek, které jsme tímto
dnem zrušili.
Velký dík patří již uvedeným institucím za jejich podporu
a materiální zajištění (rukavice, pytle – zajištěny sdružením
Ukliďme Česko, obec zajistila odvoz odpadu). Samozřejmě
musím poděkovat rodičům a dětem. Bez nich bychom akci
vůbec nemohli uskutečnit. Pomohli nám vyčistit okolí obce
od nepotřebných či jen tak odložených věcí a odpadků.
Děkujeme těmto rodičům s dětmi: Martina Duchková,
Jaromír Duchek (+ 2 děti), Veronika Sedláčková (+ 2 děti),
Alena Mikulecká (+ 4 děti), Olina Volfová, Petr Volf (+ 2
děti), Magda Kučerová , Václav Kučera (+ 3 děti), Lenka
Petružálková (+ 2 děti), Lucie Vacková (+ 2 děti).
V celé ČR se této akce při 919 úklidech zúčastnilo
celkem 31 061 dobrovolníků, z nichž 54 % tvořily děti do
18 let (16 906 dětí). Celkem bylo při této záslužné akci
sebráno 1 022 t odpadu, což znamená zhruba 30 kg
sebraného odpadu na 1 osobu.
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SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE V LUŽANECH
Už přes dva roky jsme si pohrávaly (sdružení matek při
MIMIMAMI) s myšlenkou uspořádat v naší obci Sousedský
den. Až v letošním roce nastal ten pravý čas jej uskutečnit.
Nyní něco málo k historii Sousedského dne. Zakladatelé
tohoto dne/svátku pochází z Francie. Svátek sousedů je
krásným nápadem dotaženým k realizaci. Tento svátek si
prosadil roku 1999 Atanase Périfan a Den sousedů má
sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími či sousedy. V
České republice se svátek sousedů začal slavit od roku
2001.
Do Dne sousedů se ovšem může zapojit každý z občanů
naší obce. Zájemci mohou pozvat své sousedy např. na
večeři a na kus řeči přímo před svým domem či na hřišti
vedle. Připravit pro pozvané je možné nejen pohoštění, ale
i doprovodný program, jako jsou soutěže pro děti, bazary,
výstavy, závody, promítání, zpívání, kreativní dílny apod.
Letošní první ročník Sousedského dne jsme pojali velmi
jednoduše a neformálně. Setkali jsme se v sobotu 13. 6.
2015 po 15.00 hod. v „obecním parku vedle dětského hřiště
a zámku“. Každý přinesl pro sebe a pro ostatní sousedy
bohaté občerstvení, pití a dobrou náladu. Též několik
účastníků (starousedlíci, nově přistěhovaní) velmi vtipně
přednesli historii svého domu. Doufáme, že se sousedský
den stane v naší obci tradicí a budeme pokračovat i nadále.
Zdravíme Sousedský den v roce 2016!
Zapsala: Veronika Sedláčková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ/BOWLING
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
pokračování z minulého čísla
1975
MS má 16 členů a 2 stálé hosty. V r. 1975 byl jako host
přijat Karel Budek ml. čp. 108. Na akci „Z“ výstavba
nákupního střediska bylo odpracováno zdarma 245 hodin –
závazek byl 200 hodin. Na žňové práce u ŠSP v Lužanech
byl závazek 120 hodin, bylo odpracováno celkem 188
hodin. Práce pro myslivost – 443 hodin.
Zřízení posedů – celkem 4 posedy a jedna kazatelna,
výsadba stromků celkem 825 hodin. Stromky byly vysázeny
u cesty od nádraží k Řipci, ale byly zcela zničeny
postřikem, který prováděl ŠSP na polích u cesty. Dále byla
provedena oprava odchytného zařízení na bažanty, oprava
skladu krmiv na Dlouhé Louce, oprava a čištění zásypů pro
pernatou zvěř a práce na mysliveckém políčku v Lužanech
u rybníka. Každý člen MS běžně zajištoval v zimním
období podle plánu krmení zvěře. Byla uspořádána
myslivecká silvestrovská zábava a 1. myslivecký ples. Byly
uspořádány 2 společné hony na divoké kachny, na které
jsou vždy zváni jako hosté členové okolních i vzdálenějších
MS a jsou vždy hojně navštíveny, neboť tyto první hony
skýtají vždy všem dobré vystřelení a potom po honu dobrou
zábavu a družnost. Zastřeleno bylo celkem 52 kachen.
Poprvé v historii myslivosti v našem revíru byla zastřelena
„černá zvěř“ a to hned 2 kusy. Snad se protrhla smůla, ale to
chce více chodit do revíru a odříci si nějaké to osobní volno
a jistě se úspěch dostaví. V r. 1975 byly plánované 4 hony
na drobnou zvěř, ale uskutečnily se jenom 3 hony, pro nízké
stavy zajíců byl odstřel redukován.
1976
Myslivci odpracovali brigádnické hodiny v akci „Z“ i na
mysliveckou činnost i v Šlechtitelském a semenářském
podniku. R. 1976 se vyznačoval velkým snížením stavu
pernaté zvěře a hlavně zajíců. Vliv má jednak nepříznivé
povětrnostní vlivy, dále velká mechanizace a chemizace
v zemědělství. Myslivecké sdružení projednalo závěry XV.
sjezdu KSČ a návrhy OV KSČ, tak i ONV – na postupné
slučování mysliveckých sdružení a rozhodlo, že připraví
podmínky pro sloučení MS Lužany a MS Skočice. Již v r.
1976 byly učiněny kroky pro vytváření dobrých
sousedských vztahů a upevňovat kádr členů pro další
společné myslivecké hospodaření. Byly už pořádány
společné hony. Předsedou MS byl Josef Vlček.
1977
Byly konány 2 hony na divoké kachny a uloveno celkem
35 kachen, dále 3 společné hony na drobnou zvěř a střeleno
bylo 71 zajíců a 47 bažantů. Jak už bylo uvedeno, pro velký
úhyn zajíců nebyl splněn ani plánovaný odstřel. Pro
„Interlov“ byl proveden odchyt bažantů celkem 17 ks a pro
příště bude použito nové přenosné zařízení.

Zvolení nového výboru MS:
Předseda – Medek Josef
Místopředseda – Vlček Josef
Myslivecký hospodář – Pluhař Václav
Pomocný hospodář – Sýkora Josef
Finanční hospodář – Mančal František
Jednatel – Levora Antonín
Kynolog – Červený Václav
Kulturní referent – Kožíšek Václav
Střelecký referent – Kalina Jan
Člen výboru – Tykvart Václav
Člen výboru – Milt Václav
Revizní komise:
Předseda – Vlček Václav
Člen – Sláma Jan
Člen – Kalina Jan
Pokladní hotovost ku dni výroční schůze činila 7 248 Kčs.
Zdroj: Kronika obce Lužany
BOWLINGová „liga“ Lužany 2014 - 2015
Play-off hrané na pět utkání v osmé soutěžní sezóně
mezi týmy BULLDOZER a Ďáblové Lužany dopadlo lépe
po napínavém a strhujícím finiši pro BULLDOZERy
v poměru 3:2.
Povedená sezóna byla zakončena 13. 3. 2015 tradičním
otevřeným mistrovstvím vesnice a okolí pro 16 účastníků
s příjemným posezením u piva a uzeného masa
servírovaného přímo z udírny v Přetíně.
První cenu v soutěži jednotlivců získal Petr Burian s 272
body a na stupně vítězů se ještě dostali:
2. Havránek Josef 102
265 b
3. Jílek Jiří
255 b.
V soutěži vylosovaných dvojic zvítězili Jiří Vojtěch a
Luboš Faigl s 255 b.
a další v pořadí byli :
2. Havránek Josef 102 – Petr Křen
223 b
3. Jílek Jiří – Václav Motlík
218 b
4. Bouda Petr – Burian Petr
214 b
5. Rýmus Petr – Pěchouček Pavel
211 b
6. Kalčík Martin – Lešetický Josef
181 b
7. Horák Karel – Hodan Martin
168 b
8. Havránek Josef 50 – Šalom Josef
158 b
Díky všem zúčastněným za lítý, neúprosný ale férový
výkon a těšíme se na podzim a zahájení další sezóny.
Pro Lužanský občasník zpracoval Petr Bouda
Fotografie družstev na následující straně

1980
Ustavující členská schůze 5. 1. 1980 se konala v KD
Lužany. Celkem bylo přítomno 25 členů, 3 omluveni, dále
byli přitomni členové bývalého MS Horušany, kteří
přicházejí do MS „Doubí“. Přijati byli tito noví členové –
Toman, Josef Kindl a Žižka Jaroslav.
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BOWLING/ŠIPKAŘI

ŠIPKOVÝ KLUB BĚSNÍCÍ KOMÁŘI LUŽANY – LIGOVÁ STATISTIKA
HRÁČ

LKH

ZÁPASY

LEGY

%

C

O

V

%

O

V

1.

Karel Štych

55,5

75,00

32

32

24

67,95

78

53

2.

Anton Hrebenár

38,6

50,00

32

16

8

51,16

43

22

3.

Radek Jarolím

28,5

33,33

32

24

8

35,85

53

19

4.

Pavel Hrabík

26,3

25,00

32

16

4

39,02

41

16

5.

Martin Kalčík

25,2

26,92

32

26

7

34,92

63

22

6.

Jiří Jílek

83,33

32

6

5

78,57

14

11

7.

Josef Havránek

25,00

32

4

1

41,67

12

5

8.

Petr Křen

0,00

32

4

0

0,00

8

0

LIGOVÁ TABULKA – KONEČNÉ POŘADÍ V SEZÓNĚ 2014/2015
DRUŽSTVO

KOL

V

VP

R

PP

P

K

SKÓRE

LEGY

B
O
D
Y

1.

BSOD 334 01 „Y“ Přeštice

14

10

2

0

0

2

0

154:100

355:259

34

2.

Spartak Strašice „B“

14

5

4

0

2

3

0

135:123

321:305

25

3.

Sport Darts 22 Plzeň

14

7

0

0

3

4

0

142:113

337:296

24

4.

HEGEŠ 01 Husovka Plzeň

14

6

0

0

3

5

0

129:126

318:308

21

5.

Běsnící komáři Lužany

14

4

2

0

2

6

0

123:133

305:313

18

6.

Ševci Green Power Plzeň

14

4

2

0

2

6

0

123:133

298:327

18

7.

F.J. Sokol Vejprnice

14

4

2

0

1

7

0

110:145

284:341

17

8.

VSB Bolevec

14

2

2

0

1

9

0

160:149

274:343

11
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SDH
Vážení hasiči a příznivci,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s událostmi
ve Sboru dobrovolných hasičů v Lužanech za 1. pololetí
roku 2015.
Dne 16. ledna se v sále Kulturního domu v Lužanech
konal tradiční hasičský bál. Po tomto bále „byla již sborová
pokladna bezprázdná“, jak se píše v historických pramenech
našeho sboru. Dne 21. února proběhlo školení vedoucích
mládeže v Želčanech, kde bylo od nás přítomno pět
vedoucích mládeže.
Letošní rok je pro dobrovolné hasiče významný, neboť
v červenci bude město Pardubice hostit 5. řádný sjezd
dobrovolných hasičů. Delegáti 5. sjezdu byli na našem
okrese zvoleni na Okresním shromáždění delegátů okresu
Plzeň – jih 14. března v Železném Újezdu. Na tomto
shromáždění byl do funkce předsedy okresní kontrolní a
revizní rady na další pětileté období zvolen Václav
Petrželka st. Za vedoucího aktivu Zasloužilých hasičů
okresu Plzeň - jih byl zvolen Josef Křen, funkci starosty
okresního sdružení bude dalších pět let vykonávat náš člen
Josef Černý. V orgánech okresního sdružení se dále
angažuje Zbyněk Zábrš jako člen odborné rady mládeže.
V letošním roce bylo Obci Lužany bezplatně převedeno
devítimístné vozidlo VW Transporter, které je zařazeno do
poplachového plánu Plzeňského kraje. Mimo to bude
sloužit i pro potřeby našeho sboru.
Současné hasičské vozidlo AVIA, které je v Lužanech od
roku 1987, začíná pomalu dosluhovat. V rámci zajištění
požární ochrany v obci, která je nařízena zákonem o
požární ochraně, bude nutné ze strany obce přistoupit
k rozsáhlejší a nákladnější opravě vozidla.
Dne 25. 4. proběhlo školení řidičů hasičského vozidla.
Hlavní činností sboru v uplynulém pololetí byla kromě
školení výjezdového družstva soutěžní činnost. Družstvo
mužů a žen se účastnilo tradiční okrskové soutěže, která se
konala 16. května v Příchovicích u příležitosti oslav výročí
založení tamějšího sboru. Naši muži obsadili 3. místo z pěti
účastníků a ženy v soutěži zvítězily.
Děti z přípravky se pravidelně scházely v průběhu jara
každý týden, aby si osvojily hasičské dovednosti a naučily
se pracovat v kolektivu. Dne 30. května se družstvo vydalo
do Domažlic na celostátní festival přípravek, kde i přes
nepřízeň počasí předvedly na domažlickém náměstí hezkou
ukázku.
Družstvo mladších žáků odcvičilo letos tři soutěže, a to
halovou soutěž v Oplotu dne 21. 3., kde se dvě naše hlídky
umístily na 12. a 14. místě z patnácti účastníků. Soutěž, která se konala v Chouzovech dne 10. května, nedopadla pro

nás o mnoho lépe, kdy jsme skončili na posledním místě
z devíti družstev. Poslední soutěž je vždy jarní kolo hry
PLAMEN, které tentokrát pořádal SDH Nepomuk. Zde naši
mladí žáci obsadili 11. místo z dvanácti účastníků.
Z dosažených výsledků je zřejmé, že družstvo mladších
letos nepatří mezi špičku v okrese a na výsledky, na které
jsme si zvykli v minulých letech, si ještě počkáme.

Družstvo starších si z již zmíněné soutěže v Oplotu dne
21. 3. odváží 1. místo a po výsledcích z podzimních soutěží
upevňuje tak své průběžné prvenství v Lize mladých hasičů.
Bohužel další dvě soutěže se příliš nevydařily. Soutěž
v Chlumu přináší 13. místo ze 16 družstev, kdy se
nepovedlo dokončit požární útok na dotykové terče. Soutěž
v Chouzovech dne 10. 5. znamená pro naše žáky 5. místo
z jedenácti účastníků. Zlepšení výkonnosti nastalo až v
poslední soutěži, a to v jarním kole hry PLAMEN
v Nepomuku. Zde se soutěžilo celkem v 5 disciplínách štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta 4 x 60 m, štafeta dvojic a
požární útok. Družstvo se nakonec dostává na „bednu“ a
z Nepomuku si odváží medaile za 3. místo.

Od ledna do června letošního roku přestalo ve družstvech
cvičit 6 dětí, ať již z důvodu nezájmu, nebo nadbytku jiných
volnočasových aktivit. I tak ještě zbývá dostatečný počet na
zařazení obou družstev do dalšího ročníku hry PLAMEN.
Velmi nás také trápí, že o činnost mladých hasičů není až na
výjimky valný zájem ze strany rodičů a bývalých žáků.
I v letošním srpnu proběhne letní soustředění mladých
hasičů v ATC Valcha.
Podzimní kolo Ligy mladých hasičů bude zahájeno v
sobotu 3. října 2015 závodem požárnické všestrannosti
v Lužanech. Přijďte podpořit domácí týmy v jejich snažení.
Václav Petrželka, velitel SDH Lužany
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SOKOL/LUŽANSKÁ „50“
SOKOL LUŽANY
Rok 2015 zahájil oddíl Sokola již v lednu Výroční
valnou hromadou. V únoru se i přes potíže s provozem
hospody nakonec podařilo zorganizovat tradiční Sokolský
ples. Týden po sportovním plese odjeli hráči „A“ mužstva,
staré gardy a někteří příznivci Sokola na zimní sportovní
pobyt na Nové Hutě. Samotná příprava „A“ mužstva
probíhala v zimních měsících v sále KD a na obecním hřišti
s umělým povrchem.
Před zahájením jarní části jsme odehráli přátelské utkání
ve Švihově, kde jsme vyhráli 0:2 (branky: Lešetický,
Polívka).
Start do jarní části sezóny 2014 – 2015 se nám vůbec
nepodařil. V prvním zápase na domácím hřišti pohráváme
s mužstvem Chlumčan 0:1. V dalším kole nešťastně
prohráváme v Hradci u Stoda 4:0. Dále hrajeme utkání
s těmito výsledky:
Lužany – Dobřany 1:1
branka: Havránek (PK 7:6)
Žinkovy – Lužany 2:1
branka: Plocar
Lužany – Losiná 2:6
branky: Pecháček, Janeček
Dvorec – Lužany 1:3
branky: Soušek, Běl, Kolečkář
Lužany – Radkovice 0:0 vítězství na pokutové kopy
Střížovice – Lužany 1:4 branky: Běl 3x, Pecháček
Lužany – Kasejovice 1:3 branka: Rath
Lužany – Chotěšov 0:3
Nepomuk B – Lužany 1:2 branky: Štycha, Rath
Lužany – Předenice 2:5 branky: Plocar, Hořký
Letiny – Lužany 2:2
branky: vlastní, Rath
Po těchto výsledcích končíme s 26 body a skórem 29:60
na 12. místě, což nás zachránilo od přímého sestupu, ale
musíme ještě odehrát barážová utkání proti Dolní Lukavici.
Dolní Lukavice – Lužany 1:3 branky: Plocar, Rath, Linhart
Lužany – Dolní Lukavice 6:3 branky: Plocar 2x, Linhart,
Marek Toma, Havránek, Hořký
Tyto výsledky nám zaručují setrvání v okresním přeboru i
pro další sezónu.
Zajímavostí je, že náš tým nastřílel úplně nejméně branek
z celého přeboru. Určitě jste si všimli nových jmen u střelců
branek. V mužstvu došlo pro jarní část k několika změnám.
Z kádru odešel Zdeněk Kryč, Josef Heřmánek a Jan
Tykvart. Naopak do týmu přišli Miloslav Hořký z Nezdic,
Zdeněk Polívka z Horušan a Pavel Pecháček z Přeštic.
V závěru bychom se rádi omluvili našim fanouškům za
ne právě pěkné výsledky a hru. A věříme, že nám do další
sezóny zachovají přízeň.
Stará garda pod vedením Josefa Černého přihlásila své
mužstvo i pro rok 2015 do Ligy starých gard okresu Plzeňjih.
Lužany – Přeštice 3:2 branky: Krs 2x, Kowalski
Stod – Lužany 7:0
Lužany – Dobřany 4:0 branky: Krs 2x, Šos, Faigl
Lužany – Lhota 2:0 branky: Pecl, Hodan
Lužany – Chlumčany 5:2 branky: Krs 2x, Kliner, Kowalski,
Kryč
Žinkovy – Lužany 0:3 branky: Krs, Vachovec, Šos
Lužany – Spálené Poříčí 3:0 branky: Kowalski, Krs, Hodan
Lužany – Chotěšov 2:5 branky: Kryč, Vachovec
Po těchto výsledcích se po jarní části drží mužstvo na
pěkném 5. místě.
Družstvo minižáků i v této sezóně odehrálo pod
trenérskou dvojicí Luboš Matas a Martin Kalčík ml. několik
přátelských zápasů proti soupeřům ze Vstiše a Přeštic.
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Rád bych vyzvedl hlavně poslední zápas v Přešticích,
kde jsme po pěkné hře zaslouženě vyhráli 4:3. Podali jsme
přihlášku do soutěže starších přípravek a od září 2015 již
začínáme hrát mistrovská utkání. Hracím dnem bude pátek.
V současné době tvoří tým 13 chlapců a 1 dívka.
Družstvo trénuje 2x týdně (pondělí/středa) od 17 hod.
Ukončení sezóny proběhlo v pondělí 29. 6. 2015 na hřišti v
Lužanech, kde byl sehrán přátelský turnaj dětí společně
s rodiči.
Josef Havránek, Martin Kalčík

LUŽANSKÁ PADESÁTKA JIŽ PO ČTVRTÉ!
V sobotu 20. 6. 2015 se jel čtvrtý půlročník cyklistického
závodu LUŽANSKÁ PADESÁTKA. Tentokrát trasa
zavedla účastníky, kterých se i přes nepřízeň počasí sešlo
šestnáct, na Blovicko. Vyjížďka byla poměrně náročná, kdy
všechny odvážlivce prověřilo nejen časté stoupání, ale i
chladné a deštivé počasí, které v sobotu 20. 6. 2015
panovalo. Odměnou za projevenou odvahu byla všem
zúčastněným zastávka v pivovaru v Letinech, kde již na
účastníky čekal nejznámější lužanský koňák a žokej Pavel
Bezděk, který na koni jménem Lesee přijel do Letin s
předstihem a všem účastníkům závodu držel v pivovarské
restauraci místo, aby měli kde spočinout a občerstvit se.
Potom se již spěchalo do cíle, který v letošním půlročníku
byl v tzv. Maštali u Týrů, kde na všechny dokončivší
odvážlivce čekalo příjemné posezení. Po doplnění sil
výbornou gulášovou polévkou, kterou účastníkům věnoval
velký přítel lužanské cyklistiky Pepa Týr, se v příjemné
atmosféře rozebíraly zážitky z cesty až do časných ranních
hodin. I na Slepičku kropenatou (hymnu lužanské
cyklistiky) došlo – zpívalo se hezky, i když je třeba
sebekriticky podotknout, že bychom do příštího půlročníku
měli na pěveckém projevu malinko zapracovat☺
JELO SE PĚKNĚ, NIKOMU SE NIC NESTALO,
HOLKÁM TO SLUŠELO – POJEDEME ZAS!
Sportu zdar a cyklistice zvlášť!
organizátoři LUŽANSKÉ PADESÁTKY

NAUČNÁ STEZKA
OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY
„ŽIVÉ PAMĚTI KRAJINY LUŽAN“
Lidé, krajina a drobné stavby v přírodě – to jsou tři
hlavní body, které byly stěžejní pro vytvoření nové naučné
stezky. Ta byla slavnostně otevřena v neděli 22. března
2015 v Lužanech. Hlavním iniciátorkou této stezky je
zahradní projektantka Jitka Dlouhá, která se před několika
lety do obce Zelené přistěhovala, a zdejší krajina jí doslova
učarovala. Návrh byl kladně přijat i ze strany obecního
úřadu. Zbývalo jen získat finance za podpory vhodného
dotačního programu. To se povedlo a na konci roku 2013
získala Obec Lužany prostřednictvím MAS Aktivios
Nezdice dotaci ve výši téměř 200 000,- Kč z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Cesta krajinou Lužan seznámí návštěvníky nejen
s příběhy lidí, kteří se zde narodili a prožili tu celý svůj
život, ale poznají také stromy, které sem naši předci vysadili
a v neposlední řadě i drobné sakrální stavby, které pro
zdejší obyvatele měly vždy svůj význam. Naučná stezka je
dlouhá zhruba 9,5 km a obsahuje 8 zastavení, vždy na
místech, která považujeme za zajímavá a hodnotná, i s
několika odpočinkovými místy. Při své práci jsme vycházeli
nejen z pamětí rodáků z Lužan, Zeleného a Zelené Hory,
které jsme sbírali pomocí dotazníků a osobních setkání, ale
také ze záznamů starých kronik. Paměti a fotografie nám
poskytla pí. Kotěšovcová, rodačka ze Zeleného, dále p.
Mgr. J. Matějka ze Zeleného, p. F. Berka také ze Zeleného a
p. Z. Běl z Přeštic (rodák ze Zelené Hory). Kroniku obce
Zelené, kterou psal jeho otec, nám poskytl pan Z. Panc ze
Zeleného. Občané Lužan pí. Valvodová, pí. Umnerová, pí.
Zavadilová a p. Kožíšek nám zapůjčili dobové fotografie
ze života občanů Lužan.

Při naší práci jsme zjistili, že místní lidé mají krajinu
rádi a cítí k ní pevné pouto. Tito lidé v sobě nesou cenné
informace a zkušenosti, kterým bychom se měli naučit
naslouchat, jsou s místní krajinou sžití a jejich písemné
vzpomínky, které nám byly předány, jsou plné pokory,
houževnatosti a silného vztahu k rodnému místu. Díky
prožitkům starších generací si můžeme uvědomit, že ani
voda ani chléb nejsou samozřejmostí, a že žijeme na úkor
přírody a zanecháváme po sobě hlubokou ekologickou
stopu.

Z drobných sakrálních staveb jsou představeny 3
kapličky v obci Zelené, 1 kaplička v obci Zelená Hora,
socha sv. Vojtěcha umístěná na mohyle z doby bronzové a
kovaný kříž na kamenném podstavci na okraji obce Zelené,
který hrál v životě lidí obce Zelené neodmyslitelnou úlohu.
Hodnotnými prvky stezky jsou také původní roubené
stavby, sloužící v minulosti převážně jako sklady obilí,
kterých je v obci Zelené dosud poměrně hodně zachováno.
Staré stromy byly vybrány při dendrologickém průzkumu
území. Tyto vysoce hodnotné historické prvky naší krajiny
byly odborně arboristicky ošetřeny.
U stromů představujeme jejich výjimečnou schopnost
fungovat jako specifický biotop poskytující útočiště pro
celou škálu vzájemně se ovlivňujících organismů na
různých stupních biologické pyramidy a tím zdůrazňujeme
potřebu takovéto stromy chránit a v krajině udržovat. Jsou
to tři lípy u kapličky „Toušojc“ u Zeleného, dvě lípy
vysazené pravděpodobně r. 1782 u křížku na okraji obce
Zelené, tři lípy u sochy sv. Vojtěcha, lípa na „Tanečku“ a
dubové stromořadí podél zdi zámeckého parku v Lužanech.
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NAUČNÁ STEZKA
Zcela novými originálními prvky jsou dřevěné plastiky –
„Srdce pro krajinu“, symbolizující niterní citový vztah
člověka ke krajině a dvě postavy v nadživotní velikosti –
k tanci se vyzývající „Čert a Káča“. Počátek vzniku obou
plastik se datuje do června r. 2013, kdy bylo rozhodnuto po
pádu jednoho z dubů u mostu v Lužanech směrem na Měčín
o pokácení zbývajících 5 dubů. Nadace J., M. a Z.
Hlávkových poskytla Obci Lužany velkorysý dar ve formě
dvou velkých dubových špalků, ze kterých šikovné ruce
řezbáře Dušana Světlíka a jeho partnerky Venduly Litterové
vytvořily nejen čerta a Káču, kteří našli své místo na
Tanečku, ale i Srdce pro krajinu, nacházející se blízko
sochy sv. Vojtěcha mezi Zeleným a Nezdicemi.
Dalším novým prvkem vzniklým v rámci realizace
stezky je výsadba dubového stromořadí mezi křížkem na
okraji obce Zelené a sochou sv. Vojtěcha ve směru na obec
Nezdice. Jeho význam je estetický, kulturní, ekologický,
stromořadí bude sloužit jako větrná bariéra, zlepší
mikroklima, stane se úkrytem pro ptactvo a hmyz, bude
interakčním prvkem v krajině.
U příležitosti slavnostního otevírání stezky byl na všech
zastaveních připraven krátký kulturní program – zpěv
sopranistky Jitky Šťastné z Nezdic, recitace Ing. M.
Benediktové a osobní vyznání pamětníků.

4. Kaple na návsi v Zeleném
Na informační tabuli je představena nejen kaple na návsi,
ale i malá kaplička v betonovém pilíři. Své paměti
představuje paní Kotěšovcová. Zajímavé jsou dobové
stavební plány.
5. Kříž nad obcí Zelené
Toto zastavení se věnuje nejen samotnému kříži, ale hlavně
kultu stromů a jejich významu v krajině. Paměti zde
předává p. Berka, jehož rod žije v Zeleném již od r. 1860.
Nově jsou instalované lavičky a můstek ke křížku.
6. Srdce pro krajinu
Zde se informační tabule nenachází, plastiku Srdce pro
krajinu doplňuje atypická lavička vytvořená též Dušanem
Světlíkem.
7. Socha sv. Vojtěcha
Oblast pravěkého mohylového pohřebiště, které bylo známo
již před rokem 1894. Ve všech mohylách byla nalezena
keramika, náramky, sekerky a bronzové předměty – ukázky
– na informační tabuli. Zde je představen nejen sv. Vojtěch,
ale také nezapomenutelný kronikář obce Zelené p. Tomáš
Voves.
8. Taneček
Nemůžeme zde nevzpomenout pověst o čertu a Káče a na
informační tabuli nechybí ani historie ochotnického divadla
v Zeleném a v Lužanech s dobovými fotografiemi.
Fotografie přibližují i tvorbu samotných soch.
9. Zelená Hora
Informační tabule seznamuje návštěvníky s dějinami osady
Zelená Hora i s historií kapličky na návsi. Nechybí
zmiňované vzpomínky na dětství od p. Běla a několik
fotografií ze života zdejších obyvatel.
Na Tanečku končil oficiální program, došlo zde k
symbolickému odhalení soch Jitkou Dlouhou, autorkou
návrhu podoby soch a Dušanem Světlíkem, který sochy
spolu se svou partnerkou vytvářel. V kulturním programu
vystoupila keltská skupina Dé Domhnaigh ze ZUŠ Dobřany
a Ochotnický kroužek Lužany sehrál I. dějství pohádky Čert
a Káča. Více jak 200 účastníků si prohlédlo i výstavy
fotografií – „Jak vznikaly dřevěné plastiky“ a přírodních
snímků Daniela Šatry.

Představení jednotlivých zastavení a informačních
tabulí:
1. Nádraží v Lužanech
Kromě úvodního slova realizátorů stezky zde najdeme
historii lužanského nádraží, včetně dobových fotografií a
historii samotných Lužan.
2. Park u Zámku J. Hlávky
Zde je představen lužanský zámek jako místo, kde pobýval
A. Dvořák a kde také vznikla známá opera Čert a Káča. Na
fotografiích si můžeme připomenout tradici Staročeských
májů a již zaniklou tradici Českých dožínek. Představen je
také lužanský ovčín a přírodní památka Lužany – tzv.
Loužek.
3. Kaple „Toušojc“
Zde najdeme povídání nejen pamětníka p. Matějky, ale
zajímavé pojednání o stavbě silnice Lužany – Vlčí a stavby
mostu, nezapomenuto je také na samotnou kapličku a velice
zajímavá data z místní kroniky obce Zelené. Nově je
instalována dřevěná lavička.
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Závěrem přejeme nové stezce, aby se lidem líbila, aby ji
s úctou užívali mnoho let a nechali se inspirovat moudrostí
našich předků.
Jitka Dlouhá, Dis., Věra Petrželková
Fotografie Karel Beneš, Václav Petrželka

ZAJÍMAVOST

SKANZEN V CHANOVICÍCH
Skanzen v Chanovicích na Klatovsku, jediný v Plzeňském
kraji, představí letos návštěvníkům novou usedlost. V těchto
dnech se po několikaměsíční práci podařilo sestavit
rozebranou obytnou chalupu a stodolu pocházející z Lužan
na jižním Plzeňsku (stávala naproti bývalé jídelně Selgenu,
nyní zde stojí novostavba rodiny Sedláčkovy).

Chalupu a stodolu v Lužanech rozebrali pracovníci
skanzenu už v roce 2008, od té doby se čekalo na peníze na
kompletaci. Kvůli dotaci Evropské unie se mohlo se
stavbou se zhruba třímilionovými náklady začít až loni.
Dotace pokryje 95 procent nákladů. „Nevíme ještě přesnou
dataci, to bude předmětem dendrochronologického
výzkumu, na který musíme napřed sehnat další peníze.
Předpokládám, že pochází z poslední třetiny 18. století,"
odhadl stáří chalupy Libor Kodýdek ze skanzenu. Některé
části stodoly mohou být ještě starší. Roubenou chalupu s
obytnou světnicí, se dvěma studenými skladovacími
komorami a se síní s černou kuchyní uvidí návštěvníci už
letos, skanzen ji ale vybaví zařízením a nábytkem zřejmě až
příští rok. Zatím chybí i dřevěné podlahy. „Snažíme se je-

jich položení oddálit, aby dům co nejlépe vyschl, aby ho
nenapadly plísně a dřevokazné houby," vysvětlil Kodýdek.
Díky stopám ve starých konstrukcích se při kompletaci
chalupy a stodoly podařilo odstranit některé stavební
zásahy, které předchozí majitelé v průběhu let prováděli.
Kvůli napadení škůdci a poškození některých trámů bylo při
stavbě nutné nahradit kopiemi až polovinu stavby.

Skanzen v Chanovicích se začal budovat v roce 1994,
nyní je v něm téměř 20 staveb od velkých hospodářských
stodol po malé objekty či křížky. Chalupa z Lužan je třetí
obytné stavení. Plány počítají s tím, že v první fázi by měl
skanzen obsahovat 25 až 30 objektů. V depozitářích
skanzenu, který spadá pod Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, čeká na sestavení dalších 12 rozebraných
objektů zachráněných před zánikem. Další rozšiřování
skanzenu závisí na tom, zda se podaří sehnat z různých
dotací a grantů peníze, jak uvedl ředitel muzea Luboš
Smolík.
Zajímavost: Nejstarší stavbou, která ve skanzenu stojí,
je roubená kolna datovaná u zárubní rokem 1556 a u
obvodových trámů lety 1613 až 1618.
Zdroj: ČTK
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CHODNÍKY
INTRAVILÁN LUŽANY – BUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ, PARKOVACÍCH MÍST A ZELENÝCH PÁSŮ
Vzhledem k tomu, že Obec Lužany získala dotaci na
chodníky, parkoviště a zelené plochy ve výši 6 395 000,- Kč
a zároveň Ředitelství silnic a dálnic vyčlenilo finanční
prostředky na opravu silnice I/27 na rok 2015, bylo možné
zahájit výběrové řízení na zhotovitele celé stavební akce
„Intravilán Lužany“. Výběrové řízení vyhrála firma
BERGER BOHEMIA a.s., které bylo 17. června oficiálně
předáno staveniště. Do doby zahájení prací 13. července
musí firma ještě získat krajský souhlas s dopravně
inženýrským opatřením (uzavírky) a nechat vytyčit vedení
inženýrských sítí. S touto akcí budou současně probíhat i
nutné opravy dešťové kanalizace nebo její prodloužení.
Díky nejnovějším sondám, kdy byly zjištěny nedostatky v
podloží, byla celá akce rozdělena na 2 roky, přesněji na 19
měsíců.
Na tomto místě je vhodné informovat Vás, spoluobčany,
o plánu prací v obci. Jedná se pouze o zevrubnou informaci
bez přesných datumů. Bližší informace Vám budou
dodávány tak, jak budou postupovat práce na jednotlivých
úsecích. Proto věnujte pozornost nejen informacím ve
vývěsce a na webových stránkách, ale i vloženým
informacím ve vašich schránkách. Budeme se snažit vám
podat co nejpřesnější informace. Celá stavební akce bude
vyžadovat od všech občanů hlavně toleranci a trpělivost,
odměnou nám poté bude upravená a bezpečnější obec.
Stavba je stavebně rozdělena zhruba na následující
úseky (platí pro obě strany silnice):
Úsek a: km 0,000 – 0,250 (začátek obce od Přeštic –
chodník na nádraží)
Úsek b: km 0,250 – 0,370 (chodník na nádraží – čp. 119)
Úsek c: km 0,370 – 0,515 (čp. 119 - pomník)
Úsek d: km 0,515 – 0,720 (pomník – čp. 90)
Úsek e: km 0,720 – 1,040 (čp. 90 – konec obce)
Úsek f: km 1,040 – 1,136 (mimo obec směrem na Borovy)
ETAPA 1
Vybudování přípojek pro uliční vpusť a vpusť na drénu.
Přesunutí autobusových zastávek k cihlové zdi u Altmannů
a před domy r. Umnerovy a Hrabíkovy. Bude vybudováno
provizorní nástupiště ze silničních panelů.
Trasy pro pěší budou ve stávající podobě.
ETAPA 2
V úsecích a, b, c bude postupně provedeno frézování
levého okraje vozovky ve směru od Přeštic, osazení
obrubníků, odvodňovacích drénů, kompletní konstrukce
zastávky BUS u KD, vybudování chodníků a vjezdů včetně
odvodnění, vybudování parkovacích míst a zelených ploch.
V místech, kde budou prováděny stavební práce, bude
provoz pěších převeden na opačnou stranu komunikace.

ETAPA 3
V úseku c bude vybudován středový ostrůvek včetně
odvodňovacího drénu a osvětlení přechodu pro chodce.
V místech, kde budou prováděny stavební práce, bude
provoz pěších převeden na dokončený chodník ve směru
vlevo od Přeštic.
ETAPA 4
V úseku c, b, a bude postupně provedeno vyfrézování
pravého okraje vozovky, osazení obrubníků, odvodňovacích
drénů, kompletní konstrukce zastávky BUS u pomníku,
vybudování chodníků a vjezdů včetně odvodnění,
vybudování parkovacích míst a zelených ploch.
V místech, kde budou prováděny stavební práce, bude
provoz pěších převeden na opačnou stranu komunikace, na
již vybudovaný chodník ve směru vlevo od Přeštic.
ETAPA 5
V úseku a, b, c bude postupně provedeno vyfrézování
stávajícího krytu vozovky, pokládka nových ložných a
obrusných vrstev včetně postřiků, a bude provedeno
vodorovné a svislé dopravní značení.
Trasy pro pěší budou bez omezení po nově vybudovaných
chodnících.
ETAPA 6
V úseku d, e bude postupně provedeno vyfrézování levého
okraje vozovky směrem od Přeštic, osazení obrubníků,
osazení odvodňovacích drénů, vybudování chodníků a
vjezdů včetně odvodnění, vybudování parkovacích míst a
zelených ploch. Budou již využívány nově vybudované
zastávky BUS v centru obce.
V místech, kde budou prováděny stavební práce, bude
provoz pěších převeden na opačnou stranu komunikace.
ETAPA 7
V úseku d, e bude postupně provedeno vyfrézování pravého
okraje vozovky, osazení obrubníků, osazení odvodňovacích
drénů, vybudování chodníků a vjezdů včetně odvodnění,
vybudování parkovacích míst a zelených ploch.
V místech, kde budou prováděny stavební práce, bude
provoz pěších převeden na opačnou stranu komunikace, na
již vybudovaný chodník ve směru vlevo od Přeštic.
ETAPA 8
V úseku d, e, f bude postupně provedeno vyfrézování
stávajícího krytu vozovky, pokládka nových ložných a
obrusných vrstev včetně postřiků, provedení vodorovného a
svislého dopravního značení, zřízení krajnic.
Trasy pro pěší budou bez omezení po nově vybudovaných
chodnících.
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