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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v minulém občasníku jste do svých schránek dostali
anketní lístek, kde jste se mohli vyjádřit, jakému způsobu
výběru poplatků za odpady dáváte přednost. Z 250 dotazníků se vrátilo na úřad 41 ks, z toho 5 dotazníků bylo
nevyplněno a 13 domácností by přešlo na nový způsob
platby – nákup jednotlivé známky na popelnici.
Předpokládám tedy, že zbylí spoluobčané jsou se systémem
výběru poplatku na osobu spokojeni. V anketě bylo
avizováno, že pokud bude ponechán tento způsob, dojde k
navýšení stávajícího poplatku. Takto jsem i na posledním
zasedání zastupitelstva obce předložila novou vyhlášku a
navržený poplatek 600,- Kč/os. byl přijat všemi hlasy
zastupitelů. Zároveň byla schválena druhá vyhláška, ve
které je řešena nově povinnost obce zajistit třídění bioodpadů a kovů, což přinese další náklady do rozpočtu obce.
V obci Zelené jsme pro letošní rok ponechali výši
vodného tak, jak byla nastavena pro rok 2013 – 38,50
Kč/m³ (z toho je 5,- Kč hrazeno Obcí Lužany). ZD
Příchovice, které bylo největším odběratelem vody, však
svůj provoz v Zeleném ukončilo a tudíž náklady na m³ vody
stouply. Jak bylo řečeno, na zasedání obce bylo rozhodnuto,
že tato cena pro rok 2014 zůstane a obec se bude podílet na
všech nákladech, které přesáhnou plánovanou kalkulaci.
Tyto náklady přesahující 50 000,- dovedly však zastupitelstvo k tomu, že výši vodného pro rok 2015 zvýšilo na 43,50
Kč, z toho 5,- Kč bude hradit opět Obec Lužany. Musím
podotknout, že v příštím roce proběhne, doufejme za
pomoci dotace, rekonstrukce sedmi šoupat, hydrantu a
elektrického vedení k vrtu. To vše za celkovou cenu zhruba
280 000,- Kč. Díky opravě šoupat bude možné získat
informace o ztrátovosti vody, která se pohybuje mezi 60 –
70 % (na cenu vody to nemá ovšem vliv).
K mírnému opětovnému zvýšení stočného dojde i v obci
Lužany, kde se zvýší o 1,13 Kč. To už je ale ode mne
opravdu poslední informace týkající se zvyšování poplatků.
Jsem ráda, že je již dokončena oprava nástupiště na
železniční zastávce, která spočívala ve zvýšení hrany, a
která by měla usnadnit nastupování a vystupování z vlaku.
Naše představy o nástupišti z panelů však nemohly být
zrealizovány pro nedostatek finančních prostředků.
Společně s projektantem dokončujeme žádost o dotaci
na výstavbu chodníků, kterou podáme 6. ledna 2015 na
Státním fondu dopravní infrastruktury. Je potěšující, že se
nám při jednáních s policií, krajským úřadem, ŘSD i
projektantem podařilo zachovat v Lužanech přechod pro
chodce, ne jenom místo pro přecházení bez vyznačené zebry. Malou intenzitu chodců převálcovala nutnost přechodu
pro chodce mezi dvěma autobusovými zastávkami.

ZDARMA

Koncem roku se nám po několika letech podařilo získat od
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje bezplatným
převodem vozidlo VW TRANSPORTER, které je zařazeno
do krizového plánu Plzeňského kraje, zároveň bude sloužit k
dopravě mladých hasičů na soutěže a může být v budoucnu
využíván i jinými složkami v obci.
Asi nejdůležitější jednání probíhala v druhé polovině roku
2014. Byla to jednání ohledně další existence hostince.
Uvědomujeme si, že je špatné, pokud v obci není „hospoda“.
Dohodli jsme se s r. Burianových, že stávající hostinec Obec
Lužany nezakoupí, ale bude ráda, pokud jí bude odprodána ta
část budovy, která zahrnuje vestibul, bývalou prodejnu,
sociální zařízení, šatnu a balkon, tak aby byl zachován přístup
do sálu kulturního domu. Nyní je v jednání zřízení hostince v
prostoru přísálí, které patří Obci Lužany, ovšem až po plesové
sezóně. Bohužel je smutné, že v dnešní době se zatím nenašel
nikdo, kdo by si provoz hostince vzal do svých rukou.
Zkušenosti z okolních obcí nám napovídají, že si obce
dobrého nájemce hýčkají, jiné zas bojují se stále měnícími se
hostinskými. V budoucnu uvidíme, zda nově vybudovaný
hostinec v Lužanech přiláká spolehlivého nájemce a budou
zde opět zajištěny pohostinské služby.
V říjnu proběhly volby do zatupitelstva Obce Lužany.
Jediná kandidátní listina nedávala mnoho šancí ovlivnit
složení budoucího zastupitelstva, přesto si všichni vážíme
Vaší důvěry a ochoty přijít k volbám. Jak je vidět z přehledu
na str. 3, volební účast je stále nižší a nižší. Všichni si ceníme
Vašeho hlasu a budeme dělat vše pro to, abychom Vaši důvěru
nezklamali a abychom při budoucích jednáních zastupitelstva
obce přijímali rozhodnutí ku prospěchu obce.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát klidné prožití
vánočních svátků, hodně pohody v kruhu rodinném a do
nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.
Věra Petrželková
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET 2015 - VÝDAJE

ROZPOČET 2015 – PŘÍJMY
Místní komunikace

/2212/

200 000,- Kč

/2143 6121/

7 000 000,- Kč

Les

/1036/

50 000,- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

33 000,- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

305 000,- Kč

Kanalizace

/2321/

120 000,- Kč

Školství

/3113/

800 000,- Kč

Knihovna

/3314/

10 000,- Kč

Kronika

/3319/

5 000,- Kč

Obnova kapliček – oprava

/3326 5171/

3 000,- Kč

Obnova kapliček – nákup

/3326 5139/

3 000,- Kč

Poplatky OSA

/3341 5192/

2 000,- Kč

Kulturní dům

/3392/

2 865 000,- Kč

Kulturní komise

/3399/

50 000,- Kč

Hřiště

/3421/

35 000,- Kč

Neinvestiční dotace obč. sdružením /3419/

50 000,- Kč

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 300 000,- Kč

DPFO – SVČ – z výnosu

/1112/

300 000,- Kč

Chodníky

DPFO – zvl. sazba

/1113/

150 000,- Kč

DPPO

/1121/

1 500 000,- Kč

DPH

/1211/

2 800 000,- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

500 000,- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

420 000,- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 000,- Kč

Daň z loterií

/1351/

20 000,- Kč

Správní poplatky

/1361/

5 000,- Kč

Dotace S.F. na rok 2014

/4134/

30 000,- Kč

Převody ze S.F.

/4139/

30 000,- Kč

Příjem z lesa

/1031 2111/

200 000,- Kč

Nájemné vodovod

/2310 2139/

6 000,- Kč

Příjem z pronájmu kanalizace

/2321 2139/

140 000,- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

130 000,- Kč

Příjem z pronájmu KD

/3392 2132/

5 000,- Kč

Příjem z akcí KK

/3399 2119/

20 000,- Kč

Příjem za vytříděný odpad

/3725 2119/

90 000,- Kč

Příjem za stravné od zaměst.

/6171 2111/

14 000,- Kč

Ostatní příjmy OÚ

/6171 2119/

3 000,- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

20 000,- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí /6171 2132/

1 500,- Kč

Příjmy z úroků

/6310 2141/

5 000,- Kč

/4112/

-

Dotace z KúPK
PŘÍJMY CELKEM

7 699 500,- Kč

enkaustika

Nájem pozemní komunikace

/2219 5164/

500,- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

200 000,- Kč

Územní plán

/3635/

60 000,- Kč

Komunální služby – skladiště

/3639/

55 000,- Kč

/3722, 3725/

600 000,- Kč

Péče o vzhled obcí

/3745/

80 000,- Kč

Pečovatelská služba

/4351/

8 000,- Kč

Odpadové hospodářství

Krizové řízení
Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)
/5311/

1 000,- Kč

SDH – JSDHO

/5512/

50 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

860 000,- Kč

Vnitřní správa OÚ

/6171/

1 528 000,- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky KB) +
pojištění
/6310/

15 000,- Kč

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

30 000,- Kč

Finanční vypořádání z minulých let /6402/

55 000,- Kč

VÝDAJE CELKEM

Rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE

- 7 404 000,- Kč

Financování
Změna stavu prostředků na BÚ/8115/
Předpokládaný zůstatek peněžních
prostředků celkem k 1. 1. 2015
Očekávaný zůstatek peněžních
prostředků celkem k 31. 12. 2015
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30 000,- Kč

7 404 000,- Kč
8 500 000,- Kč
1 096 000,- Kč

15 103 500,- Kč

VÝSLEDKY VOLEB
VOLEBNÍ PROGRAM 2014 – 2018
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „LUŽANY“
- prodej stavebních pozemků pro výstavbu nových rodinných domů
v obci Lužany
- vybudování chodníků v rámci akce „Intravilán Lužany“
- dokončení územního plánu sídelního útvaru Lužany
- opravy komunikací ve všech obcích
- snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Lužanech
- opravy elektroinstalace v objektech Obce Lužany
- rozšíření prostor pro školní družinu v ZŠ Lužany
- obnova křížků, kapliček a pomníků
- řešení třídění odpadů – bioodpady
- vybudování naučné stezky „Živé paměti krajiny Lužan“
- revitalizace a obnova krajinných prvků, výsadba zeleně v obcích
- zkvalitnění podmínek rekreačního zázemí u požární nádrže v obci
Dlouhá Louka
- řešení sportovního vyžití v obci Dlouhá Louka
- podpora zájmových spolků a organizací
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Okrsek 1 – Lužany

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU PEVNÉ
ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHŮ VÁM
PŘEJE ZASTUPITELSTVO OBCE
LUŽANY.

PŘEHLED ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ
V OBCI LUŽANY OD ROKU 1994
1994 (85,66 %)

1998 (64,15 %)

Václav Kožíšek
Josef Křen
Marie Burianová
Ing. Marie Benediktová
Roman Janota
Václav Červený
Václav Hodan
Václav Hřebec
Miroslav Plocar

Anna Klinerová
Marie Burianová
Karel Kalčík
Petr Rymus
Václav Hodan
Miroslav Plocar
Ing. Marie Benediktová
František Kreuzman
Roman Janota

Okrsek 3 – Zelené a Zelená Hora

2002 (55,51 %)

2006 (47,88 %)

Počet voličů v seznamu: 77
Vydané obálky: 30
Volební účast: 38,96 %
Platné hlasy: 203

Marie Burianová
Miroslav Plocar
Petr Rymus
Karel Kalčík
Anna Klinerová
Ing. Marie Benediktová
Roman Janota
František Kreuzman
Václav Hodan

Miroslav Plocar
Karel Kalčík
Věra Petrželková
Radek Kapoun
Petr Rymus
Václav Hodan
František Kreuzman
Marie Burianová
Roman Janota

2010 (44,79 %)

2014 (40,15%)

Petr Rymus
Josef Flídr
Karel Kalčík, Dis.
Ing. Jaromír Duchek
Ing. Václav Motlík
Radek Kapoun
Věra Petrželková
Václava Lešetická
Roman Janota

Věra Petrželková
Luboš Šašek
Karel Kalčík, Dis.
Petr Rymus
Josef Flídr
Ing. Jaromír Duchek
Ing. Václav Motlík
Václava Lešetická
Roman Janota

Počet voličů v seznamu: 387
Vydané obálky: 153
Volební účast: 39,53 %
Platné hlasy: 952
Okrsek 2 – Dlouhá Louka
Počet voličů v seznamu: 74
Vydané obálky: 33
Volební účast: 44,59 %
Platné hlasy: 236

ZASTUPITELSTVO OBCE
Starostka obce: Věra Petrželková
Místostarosta obce: Karel Kalčík, Dis.
Finanční výbor: předseda: Petr Rymus
člen: Bc. Petr Burian
člen: Anna Klinerová
Kontrolní výbor: předseda: Josef Flídr
člen: Ing. Jaromír Duchek
člen: Ing. Václav Motlík
Kulturní komise: předsedkyně: Václava Lešetická
člen: Alena Hrádková
člen: Anna Pelíšková
člen: Miroslava Szlachtová
Členové zastupitelstva: Luboš Šašek
Roman Janota
Osadní výbor Zelené: předseda: František Berka
člen: Zdeněk Panc
člen: Jiří Dlouhý
Tučně zvýrazněné osoby jsou členy zastupitelstva obce.

Jména zastupitelů jsou seřazena podle počtu získaných
preferenčních hlasů. V závorce za rokem je uvedena
volební účast voličů.
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CO SE DĚJE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Dne 1. listopadu 2014 pořádal Ochotnický kroužek
Lužany divadelní představení, ve kterém se představil
Divadelní spolek Rozmarýn z Dobřan. Diváci se mohli těšit
na komedii Joan Shirleyové Vražda sexem. Tuto hru, která
rozhodně není jednoduchá, napsala vcelku neznámá
dramatička v šedesátých letech minulého století. Divadelní
ochotníci předvedli bravurně zahrané divadlo s mnoha
těžkými dialogy a byli po zásluze odměněni dlouhým
potleskem. Ochotníci z Lužan slibují, že určitě zase pozvou
kolegy z Dobřan po nastudování jejich nové hry.

Lampiónovým průvodem jsme 15. listopadu oslavili
svátek sv. Martina. Průvod jsme zahájili malou informací o
tradicích, které se váží k tomuto svátku a poté jsme se
vydali od pomníku ke konci vsi na Borovy a pak zpět až na
druhý konec Lužan a spodními ulicemi až k hasičské
zbrojnici, kde na všechny čekaly martinské rohlíčky. Paní
Lindnerová je opět udělala výborné, takže se po nich jen
zaprášilo. Ještě je dobré dodat, že letošního průvodu s
lampióny se zúčastnilo zhruba 50 dětí a téměř stejný počet
dospělých.
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CO SE DĚJE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

NATÁČENÍ FILMU V LUŽANECH

V den sv. Mikuláše 6. 12. 2014 se konala v sále
Kulturního domu v Lužanech Mikulášská nadílka, kterou
pořádala kulturní komise při OÚ Lužany. Před samotnou
nadílkou byla na programu pohádka ochotníků z Nezdic „O
bídě v tabatěrce“, která musela být ale z důvodu nemoci
některých členů souboru vyměněna za pohádku Čert to
nemá nikdy lehké. S tou se představili bývalí žáci Základní
školy ve Švihově. Pohádka o čertech a jejich strastech
připravila děti na skutečnost, že po pohádce přijde Mikuláš
se svou družinou. Děti, které přednesly básničku nebo
zazpívaly, si odnesly mikulášský balíček.

V letních měsících natáčela v Lužanech ČT film o
nejslavnějším českém skladateli Antonínu Dvořákovi , který
svou geniální tvorbou dobyl Evropu i Ameriku. V tomto
filmu režiséra Jaroslava Brabce a scénáristy Petra Zikmunda
hraje Antonína Dvořáka Hynek Čermák. Film vypráví nejen
o Dvořákovi, ale také o jeho rodině a celoživotní múze,
hraběnce a herečce Josefíně Kounicové, kterou hraje Soňa
Norisová. Právě ona je Dvořákovou tajnou a celoživotní
láskou. Její nemoc ale tvrdě zasáhne do zvláštního a
celoživotně ustáleného trojúhelníku, který tvoří spolu s
Dvořákem i jeho manželka Anna, tu hraje Petra Špalková.

Režisér Jaroslav Brabec natáčel tam, kde Antonín
Dvořák skutečně pobýval – na zámcích Vysoká u Příbrami a
Lužany. Ve filmu dále hrají Igor Bareš, Jan Novotný, Filip
Kaňkovský a Vladimír Javorský v roli básníka Josefa
Václava Sládka. Stále obsazovanější herec svou roli prý pět
měsíců studoval. „Ty vousy jsou moje," komentoval
plnovous Čermák a jedním dechem dodává, co všechno
musel pro roli podstoupit: „Neumím hrát na violu ani na
piano, tak jsem se to musel naučit." Role geniálního
skladatele herce poznamenala. „Musím se přiznat, že jsem
se toho nánosu zbavoval dlouho. Několik měsíců jsem
chodil ohnutej s vypouklým břichem a měl jsem strašnou
depresi," vtipkoval Čermák.

V rámci představení vánočního schématu se Česká
televize pochlubila tím, že o vánočních svátcích odvysílá
tento zajímavý životopisný snímek pod názvem „Americké
dopisy“. Závěrem nejdůležitější informace: film bude
vysílán v neděli 4. ledna 2015 od 20,00 hodin na programu
České televize.
Zdroj: Česká televize
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CO SE DĚJE
LUŽANSKÁ PRAKIÁDA 2014
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI
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
20. místo

21. místo

22. místo

23. místo
24. místo

J. Brtník, Klatovy
L. Truhlář, Březová
P. Bezděk, Lužany
J. Lukeš, Svojkovice
M. Huml, Hořovice
F. Jahelka, Radouš
P. Vocelka, Klimentov
J. Hruška, Kynšperk
J. Dach, Sušice
V. Krňoul st., Kornatice
R. Čermák, Myť
J. Běl, Přeštice
V. Hrabík, Dlouhá Louka
J. Kožíšek, Lužany,
V. Kovařík, Přeštice,
J. Kalčík, Lužany,
V. Vodička, Lužany
V. Stuchl, Přeštice
P. Novák, Praha,
P. Pěchouček, Lužany
T. Seidenglanz, Lužany,
J. Havránek, Lužany 50
J. Vránek, Lužany
V. Motlík, Lužany
P. Volf, Lužany,
K. Horák, Lužany,
P. Voráček, Oplot,
Z. Domek, Klatovy
K. Mošna, Hůrky u Rokycan,
P. Hartmann, Praha,
V. Krňoul ml., Kornatice,
J. Běl, Zelená Hora,
M. Kalčík, Lužany,
K. Kalčík, Lužany,
J. Šalom, Lužany,
J. Havránek, Lužany 102,
J. Bouška z Kanady
V. Panuška, Horažďovice,
D. Burian, Lužany,
J. Tampa, Spálené Poříčí,
M. Koukolík, Lužany
V. Bureš, Zelená Hora,
K. Bureš, Zelená Hora,
V. Zábrš, Lužany
R. Šimonovský, Dlouhá Louka,
D. Horák, Lužany
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ŽENY

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo.
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
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M. Dachová, Sušice
R. Horáková, Lužany
J. Hrabíková, Dlouhá Louka
P. Krňoulová, Kornatice
M. Vocelková, Klimentov,
L. Vodičková, Lužany
E. Horáková, Lužany
V. Lešetická, Lužany
M. Seidenglanzová, Lužany
J. Voráčková, Oplot
J. Stuchlová, Přeštice
M. Krňoulová, Kornatice

VÁNOČNÍ KONCERT
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se uskutečnil tradiční vánoční
koncert v kapli lužanského zámku. V letošním roce přijal
pozvání Obecního úřadu dětský pěvecký soubor při prvním
stupni Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích
„Skaláček“ pod vedením paní Nadi Květoňové a „Přeštické
flétničky“, které vede paní Vlasta Holá. V zámecké kapli
vystoupily děti s mnoha vánočními koledami a nechyběly i
velice pěkné vánoční písně současných interpretů.
Děkujeme všem účinkujícím, kteří navodili tu pravou
vánoční atmosféru.

FOTOGRAFICKÝ ÚSPĚCH
V letošním roce byl v soutěži Mikroregionu Přešticko
opět úspěšný pan Karel Beneš ze Zeleného. V kategorii nad
15 let zvítězil se snímkem „Naše“ Nanebevzetí a zároveň
získal čestné uznání za fotografii z letošních Staročeských
májů v Lužanech pod názvem Ode vrátek ke vratům, s
králem a muzikou (viz. fotografie níže).
GRATULUJEME.

CO SE DĚJE
LUŽANSKÁ „50“

Další cyklistická vyjížďka po okolí Lužan se konala 25.
října 2014. I když to byl poměrně pozdní termín, tak počasí
vyšlo a jelo se opět velmi pěkně. Vyjížďka znovu měřila 50
km, jak již napovídá její název a tentokrát účastníky zavedla
na Stodsko. V 10:00 hod. vyrazili účastníci na trasu z
parkoviště pod nákupním střediskem, kde se jich tentokrát
sešlo hojných sedmadvacet. Trasa vedla přes Skočice do
Žerovic, na Zastávku, do Chlumčan a do Vstiše. Dále se
pokračovalo přes Mantov a Chotěšov do Stoda, odkud se již
jelo na Křížový vrch, který byl cílem a dominantou celé
vyjížďky. Na Křížovém vrchu bylo předem zajištěno
občerstvení a opékání vuřtů na ohni. Když početný peloton
na Křížový vrch dorazil, tak organizátoři rozdali všem
účastníkům upomínkové předměty na daný region, které
věnoval starosta města Stoda. Oheň, který se z počátku přes
veškerou snahu mužské části závodníků nedařilo rozdělat,
nakonec přece jen vzplál a dodal všem účastníkům tolik
potřebnou energii na cestu zpět, a to jak v podobě voňavých
vuřtů a klobásek, tak i v podobě, v chladném počasí tolik
potřebného, tepla.

Když se snědly vuřty, vypilo pivo i něco ostřejšího na
zahřátí, tak se pokračovalo dále přes Lažany, Merklín,
Otěšice, Bolkov, Roupov a Dlouhou Louku zpět do Lužan.
V Bolkově prověřilo účastníky ostré stoupání, které po ujetí
více jak dvou třetin vyjížďky dalo všem opravdu zabrat, ale
ukázalo se, že fyzický fond všech závodníků je veliký. Cesta
z Bolkova až na Dlouhou Louku byla převážně bahnitá,
takže závěr vyjížďky byl opravdu drsný a dopřál všem silný
zážitek z jízdy v těžkém terénu. Po šťastném dojezdu do cíle
čekalo na příjemně unavené účastníky malé občerstvení
v Hostinci u Burianů, kde poté valná část pelotonu
v příjemném a vyhřátém prostředí hospůdky rozebírala ve
velmi přátelské atmosféře na vyjížďce nabyté zážitky až do
pozdních nočních hodin. Vyjížďka se dle kladných reakcí
účastníků opět povedla a i když někteří trošku bloudili a
najeli o mnoho více kilometrů, než si předem naplánovali,
tak se už všichni zúčastnění těší na další, již tradiční,
LUŽANSKOU PADESÁTKU.
Znovu tedy nezbývá než konstatovat: JELO SE PĚKNĚ,
NIKOMU SE NIC NESTALO, HOLKÁM TO SLUŠELO –
POJEDEME ZAS! Sportu zdar a cyklistice zvlášť!
organizátoři LUŽANSKÉ PADESÁTKY
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CO SE DĚJE/MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
SLOŽENÍ VÝBORU SDH LUŽANY
PRO OBDOBÍ 2014 - 2019
Starosta – Josef Křen;
Velitel, místostarosta – ing. Václav Petrželka;
Organizační referent, místostarosta – Josef Flídr;
Pokladník – ing. Tomáš Pelíšek;
Jednatel - ing. Václav Motlík;
Kulturní referent – Radoslav Nový;
Vedoucí mládeže – Pavel Vránek st.;
Preventista – Tomáš Seidenglanz;
Materiální referent – Václav Kožíšek;
Členové výboru – Zbyněk Zábrš, Jana Štichová, Hana
Lindnerová;
Do orgánů Okresního sdružení hasičů Plzeň – jih byli na
výroční valné hromadě navrženi:
Za delegáta na V. shromáždění delegátů okresu Plzeň – jih
navržen Josef Flídr;
Na starostu Okresního sdružení hasičů navržen Josef Černý;
Na předsedu okresní kontrolní a revizní rady navržen ing.
Václav Petrželka;
Na člena odborné rady mládeže navržen Zbyněk Zábrš;
Na člena výkonného výboru a předsedu aktivu zasloužilých
hasičů navržen Josef Křen.

CHCETE SI ZAHRÁT VE FILMU ???
HLEDÁME
děti, ženy a muže
na natáčení seriálu pro Českou televizi
Já, Mattoni
NÁBOR PRO ZÁJEMCE PROBĚHNE
v obci Přeštice
v sobotu 10. 1. 2015 od 13 – 17h
v Kulturním a komunitním centru (KKC)
Masarykovo nám. 311
Natáčení bude probíhat v obci Lužany
po 20. lednu 2015 cca 2 týdny.
GENESY, Kříženeckého nám. 322.Praha 5-Barrandov
Info: Petra Doležalová, mobil: 774 602 260

NABÍDKA NOVÝCH KNIH PRO DĚTI
V KNIHOVNĚ LUŽANY

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
1970
Myslivecká společnost v Lužanech společně se členy
Dlouhé Louky má na konci roku 1970 17 členů.
Předsedou je Sláma Karel z Dlouhé Louky a
hospodářem Milt Václav Lužany čp. 14.
Tato společnost vznikla po scelení pozemků do JZD
a Státního statku v Lužanech. Společnost má k dispozici
katastr obce Lužan i Dlouhé Louky ve výměře 576 ha.
Členové společnosti se také zúčastňují různých
pracovních brigád na vyzvání MNV. Nejstarší členové
jsou Milt Václav čp. 14, Levora Antonín čp. 69 a Valeš
Jaroslav čp. 31 z Lužan.
1973
Myslivecké sdružení oslavilo v tomto roce 50-ti leté
výročí myslivecké organizace v našem státě. Český
myslivecký svaz, který vznikl v roce 1969, je i v naší
obci součástí NF. Sdružení má celkem 17 členů a 1 host
stálý se všemi právy i povinnostmi. Nemůže míti více
členů, podle směrnic je na jednoho člena 36 ha půdy.
Místní sdružení má svůj domácí řád, který přísně
dodržuje. Sdružení mělo na rok 1973 závazek
odpracovat na akci „Z“ - nákupní středisko - celkem 320
hodin – ale bylo odpracováno jenom 90 hodin – ne však
vlastní vinou, bylo to hlavně proto, že MNV neměl
připravenost této akce. Na žňových pracích u ŠSP mělo
závazek 320 hodin a odpracováno bylo hlavně na sklizni
slámy z cca 85 ha celkem 328 hodin.
Dodávka zvěře „Jednotě“ byla splněna na 100%,
dodávka živé zvěře byla splněna „Interlovu“ – koroptve
na 34%, bažant na 140%.
Koncem roku se rozhodli pro svoje stáří zanechat
aktivní činnosti myslivecké František Levora a Emanuel
Plincelner čp. 3, ale hned na to již došly nové přihlášky
dalších členů. Na konci roku činí pokladní hotovost
4 518,- Kčs. Předsedou byl Vlček Josef, hospodářem
Sláma z Dlouhé Louky.
1974
MS má celkem 16 členů a jednoho stálého hosta. Za
rok 1974 bylo konáno celkem 10 výborových a 7
členských schůzí. Na akci „Z“ bylo odpracováno zdarma
160 hodin. Na žňových pracích u ŠSP odpracováno 101
hodin, více nebylo třeba (často pršelo), plán bylo 150
hodin.
Na zvelebení myslivosti odpracováno celkem 280
hodin, na opravy zásypů, zasetí a sklizeň mysliveckého
pole, zimní krmení zvěře. Nebyla splněna dodávka zvěře
pro „Jednotu“ z toho důvodu, že v r. 1974 byly velmi
nízké stavy zvěře a proto, aby byly zachovány kmenové
stavy zvěře, muselo MS zrušit hony na zajíce a tím i
dodávky pro „Jednotu“. Rovněž nebyla splněna dodávka
živé zvěře, protože „Interlov“ nezajistil odchyt do sítí,
na které byla uzavřena písemná smlouva. Byl pořádán
jeden myslivecký bál. Předsedou byl Vlček Josef.
V měsíci červnu proběhla slavností schůze, přednáška
pro děti s promítnutím filmu na mysliveckou tématiku a
dále soutěž pro děti také na mysliveckou tématiku.
V červnu byly místním rozhlasem též vysílány 2 relace
na téma „Ochrana zvěře a přírody“.
pokračování příště
Zdroj: kronika obce Lužany
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA/PRANOSTIKY
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.
PROSINEC:
Božena Vránková (70 let)
Anna Simetová (75 let) – Zelená Hora
Josef Kožíšek (76 let) – Zelené
Jiřina Budková (84 let)
Josef Živný (71 let) – Dlouhá Louka
Miloslava Kováříková (88 let)
Josef Černý (83 let)
Věra Písařová (71 let)
LEDEN:
Josef Pacholík (73 let) – Zelené
Václav Burian (79 let)
Marie Benešová (72 let) – Zelené
Marie Burianová (80 let)
Blanka Burianová (81 let)
Karel Němeček (79 let) – Zelené

ÚNOR:
Zdeňka Boudová (83 let)
Josef Vránek (72 let)
Jana Bartoníková (74 let)
Mgr. Anna Pelíšková (74 let)
Marie Skálová (70 let)
Irena Loudová (76 let) – Zelené
Marie Bláhová (85 let)
Greta Bačová (83 let)
Marie Kožíšková (75 let) – Zelené

DUBEN:
Václav Brabec (84 let) – Zelené
Miloslav Sika (73 let)
Václav Staněk (90 let)
Marie Šosová (90 let) – Zelená Hora
Marie Červená (73 let)
Anna Pěchoučková (71 let)
Marie Nováková (81 let)
Josef Burian (71 let)
Jaroslav Šnejdar (84 let)
Josef Šalom (71 let)

BŘEZEN:
Ema Gluczová (76 let)
Anna Kalčíková (72 let)
Věra Petrželková (77 let)
Marie Křenová (74 let)
František Smola (76 let) – Zelené
Danuše Psůtková (79 let)
Marie Němečková (70 let) – Zelené
Josef Křen (77 let)
Hildegarda Aschenbrennerová (80 let)
Alena Šalomová (70 let)
Ing. Pavel Volf (72 let)
Jaroslava Zavadilová (83 let)
Drahomila Valvodová (87 let)
Karel Skála (73 let)

PRANOSTIKY NA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE
PROSINEC
Jaký prosinec - takový červen.
Studený prosinec - brzké jaro.
LEDEN
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Leden jasný, roček krásný.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
ÚNOR

KVĚTEN:
Blažena Hořká (73 let) – Zelená Hora
Marie Pelíšková (73 let)
Věra Volmutová (79 let) – Zelená Hora
Květuše Hrachová (74 let)
František Kozák (71 let)
Zdeňka Regnerová (89 let)

ZEMŘELÍ OBČANÉ V R. 2014
Ladislav Valeš z Lužan čp. 31 ve věku nedožitých 72 let
Vlasta Pechanová z Lužan čp. 166 ve věku 87 let
Václav Hrach z Lužan čp. 153 ve věku 78 let
Vladimír Valvoda z Lužan čp. 56 ve věku 63 let
Jiřina Červená z Lužan čp. 150 ve věku 92 let
Alenka Červená z Lužan čp. 104 ve věku 19 let
Jarmila Přibáňová z Lužan čp. 80 ve věku 86 let
VĚNUJME TICHOU VZPOMÍNKU
NA ZEMŘELÉ SPOLUOBČANY.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za
kamna.
BŘEZEN
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
V březnu prach - jistý hrách.
Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato!
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Z HISTORIE
LUŽANSKÝ RYBNÍK

SVATÝ JOSEF

Na lužanském rybníce byly v období prosinec 1975 až
červenec 1976 uskutečněny práce, které představovaly
hodnotu díla 576 000,- Kč. Bylo provedeno zesílení a
přisypání hrází na svah, zpevněného kamenným pohozem.
Celková kubatura navážené zeminy představovala 4 000 m3.
Kromě těchto prací se vybudovalo nové výpustní zařízení,
s umístěním roury o průměru 70 cm a o 40 cm níže oproti
rouře staré. V rybníce bylo vybudováno kádiště, šířky 9 m
s oboustrannými sjezdy pro potřebu výlovu rybníka.
Uzavírací zařízení výpustného potrubí je v nově
vybudovaném železobetonovém požeráku. Výpustní potrubí
má předsunutý vtok. Taktéž byla prohloubena odpadní stoka
od hráze a do slepého ramene řeky Úhlavy. Možná, že vás
bude zajímat, že kámen byl dovážen z Dubové Hory
(Litice) a Nehodíva. Štěrkopísek byl dovážen z Chlumu u
Třeboně, cement z Lehkova u Prahy. Zemina na rozšíření
hráze byla dopravována z Přeštic. Všechny tyto práce
provádělo Státní rybníkářství z Klatov.
V r. 1977 poprvé v historii lužanského rybníka brzy
z jara přilétl na lužanský rybník párek labutí, který se zde
usadil po celý rok až do zámrzu rybníka a vyvedl zde dvě
mláďata. Byla to pěkná podívaná, hlavně pro děti i dospělé,
kteří je často chodili krmit.
Zdroj: kronika obce Lužany

Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme 300.
výročí vzniku sochy Sv. Josefa s Ježíškem, kterou můžeme
spatřit u silnice I/27 mezi obcí Lužany a Přeštice, připomeňme
si tohoto svatého muže.
Svatý Josef byl zasnouben s Pannou Marií. Ačkoliv byl
potomkem židovského krále Davida, je představován jako
prostý řemeslník, který se živil tesařinou. Byl ovšem mužem
nanejvýš spravedlivým. Když se dozvěděl o Mariině
těhotenství, nechtěl své snoubence ublížit, i když se v Izraeli
nevěra trestala přísně: ne-li kamenováním, tedy minimálně
vyhnáním z domu a vystavením hanbě. V zemi, kterou ovládala
poušť, se ovšem i ten nejmírnější ortel rovnal rozsudku smrti. V
divočině bez vody se přežít nedalo. Leč, jak víme z bible,
Josefovi se zjevil anděl, který pravil: „Josefe, synu Davidův,
neboj se vzít k sobě svou manželku Marii, vždyť co v ní bylo
počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš;
on totiž spasí svůj lid od jeho hříchů.“
Josef uposlechl, došel s Marií do Betléma, účastnil se
narození Ježíše, a když navštívili jesličky tři mudrcové, kteří
Herodovi prozradili, že se v těchto končinách narodil příští
král, posadil Marii s robátkem na oslíka a odešli do Egypta.
Herodes zatím nechal zamordovat všechna betlémská
nemluvňata, neboť netušil, které z nich je potenciálním příštím
vladařem. Jinak toho o Josefovi mnoho nevíme – kromě zprávy,
jak rodina z Nazareta putovala na velikonoční svátky do
Jeruzaléma. Tam se jim ztratil dvanáctiletý Ježíš. Když jej
nalezli, seděl chlapec v chrámě uprostřed učitelů. Naslouchal
jim a předkládal jim vlastní zasvěcené otázky. Přes všechny
zásluhy a přestože bývá každý rok monumentální postavou
našich jesliček, na stránkách Nového zákona nepromluvil ani
jediné slovo. Už tento fakt stojí za zamyšlení a úctu. I když ve
skutečnosti Josefa bezděky ctí miliony lidí na celé planetě v
den 1. máje. Ten den se totiž stal natrvalo svátkem Josefa
Dělníka. Hlavním svátkem jména Josef se ovšem stal 19.
březen a není náhodou, že toto křestní jméno patří mezi
nejfrekventovanější.
JOSEF Z NAZARETA
Je patronem řemeslníků, tesařů, truhlářů, kolářů, dřevorubců,
dělníků, inženýrů, horníků, vychovatelů, cestujících, vyhnanců,
myslivců, stipendistů, druhý patron kolínského arcibiskupství,
bratrstev a řeholních společností (po něm pojmenovaných),
Karmelitánů, manželů, křesťanských
rodin, dětí, mládeže, sirotků a patron
celé církve.
Je ochráncem panenství, pomocníkem chybujících, při pokušeních,
v zoufalých situacích a při bytové
nouzi. Je útočiště umírajících a těch,
kdo touží po mučednické smrti. Je
také přímluvce při očních chorobách,
za dobrou smrt.

Výlov rybníka v Lužanech dne 5. 11. 2014
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Pranostiky na 19. března:
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí
se málo obilí.
Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt
roku.

HISTORIE
KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT
V letošním roce nastalo mezi občany naší vesnice hodně
změn. Odstěhovali se Eva a Josef Burianovi do Plzně, kde
si zakoupili družstevní byt, Jan a Helena Kaslovi rovněž do
Plzně do družstevního bytu, ředitelka zdejší školy Marta
Fricová, Marie a Václav Skálovi do družstevních bytů do
Přeštic. Dále se odstěhoval Jaroslav Velek s rodinou do
Bezvěrova (kraj Karlovy Vary). Do nově postaveného
rodinného domku v Přešticích se odstěhoval Antonín
Tomíšek s rodinou a František Ryšavý s manželkou ke
svému synovi do Libětic u Sušice. Do vlastního rodinného
domku se přestěhoval také Vojtěch Brant, který bydlel ve
mlýně. Jeho bývalý byt byl přidělen Janu Kratochvílovi,
který je zaměstnancem zdejší Šlechtitelské stanice. Mezi
lužanské občany přibyl Josef Roubal a bydlí u Tykvartů „u
řeky“, dále Jaroslava Skálová z Nezdic, manželka Karla
Skály, Josef Hrabík s rodinou a dvěma dětmi (třetí se
narodilo v Lužanech), který zakoupil domek č. 83 od
Františka Lukáše a dále Marie Skálová z Tymákova,
manželka Josefa Skály. V březnu se nastěhovaly do domku
„na cihelně“ dvě rodiny cikánů, kteří byli zaměstnáni na
Šlechtitelské stanici. Z Lužan odešli však už po třech
měsících. Na jejich místo se nastěhoval Julius Buka
s rodinou, který je rovněž zaměstnán na SŠP v živočišné
výrobě spolu se svojí manželkou a dcerami. V letošním roce
se oženil Josef Skála, Karel Skála (oba bydlí nadále
v Lužanech), provdala se Anna Boudová a odstěhovala se
na Slovensko. Domek Barbory Pokové zakoupil Václav
Tykvart ml. Odstěhoval se přednosta zdejší stanice Vladimír
Veverka s rodinou do Přeštic. Narodilo se 7 dětí.
Zemřeli:
Hodlová Marie 12. 3. 1964 ve věku 76 roků
Mraček Václav 25. 3. 1964 ve věku 40 roků
Křenová Kateřina 11. 5. 1964 ve věku 73 roků
Housarová Anna 9. 7. 1964 ve věku 69 roků
Jirák Jan 7. 12. 1964 ve věku 61 roků.
V tomto roce měl Místní národní výbor bohatý plán
práce. Jedním z hlavních úkolů byla řádná příprava voleb.
První předvolební schůze se konala 27. března. Předsedou
volební komise byl zvolen p. Pinc. Druhá předvolební
schůze byla 14. května a zúčastnili se jí všichni navržení
poslanci, 15 členek výboru žen a 45 občanů. 6. a 7. června
zvaly dvojice občany k volbám. V neděli 14. června byly
provedeny volby do Národního shromáždění, Krajských
národních výborů, Okresních národních výborů, Místních
národních výborů, soudců z povolání a soudců z lidu.
V naší obci bylo zapsáno celkem 408 oprávněných voličů,
z toho 194 mužů a 214 žen. Vydáno bylo 13 voličských
průkazů, 1 občan zemřel a 2 občani se voleb nezúčastnili.
Bylo vydáno 401 hlasovacích lístků a odevzdáno jich bylo
400. V obci Dlouhá Louka, patřící MNV Lužany volilo 87
voličů a v Zeleném 111 voličů. Voleb do národního
shromáždění, Krajského národního výboru se zúčastnilo
599 voličů (401 Lužany, 87 Dlouhá Louka, 111 Zelené).
Složení národního výboru:
Lužany: Červený František, Koloros Antonín, Červený
Josef, Novák Vladimír, Bláha Josef, Červený Václav, Kasl
Josef, Levora Antonín, Veverka Vladimír, Kratochvíl Jan,
Vraný Josef, Miltová Věra, Šnejdar Jaroslav, Pechanová
Vlasta, Zalabák Jaroslav, Vlčková Anežka, Psůtková
Danuše.

Dlouhá Louka: Sýkora Josef, Dvořák Josef, Hodan Václav,
Sláma Jan, Louda Václav.
Zelené: Hřebec Jaroslav, Matějka Jaroslav, Kožíšek Josef.
Zelená Hora: Volmut Josef, Hořký Miroslav.
První plenární zasedání se konalo 9. července. Pro
všeobecnou spokojenost občanů s prací dosavadního
předsedy byl jím už po 18 roků opět zvolen František
Červený č. 105, tajemníkem obce Josef Červený č. 121,
předsedou finanční komise Vladimír Veverka, zdejší
přednosta stanice, předsedou zemědělské komise Jaroslav
Šnejdar, předsedou stavební komise Josef Bláha, předsedou
kulturně-školské komise Danuše Psůtková, předsedou
komise pro ochranu pořádku Josef Červený č. 121,
předsedou občanů na Dlouhé Louce Václav Louda a
v Zeleném Jaroslav Matějka. Dosavadní tajemník MNV
v Lužanech a příslušných občanských výborů na Dlouhé
Louce a v Zeleném Jan Berka, byl ze své funkce uvolněn,
protože počet občanů těchto tří sloučených obcí neodpovídá
plnému pracovnímu úvazku tajemníka. Ani přes nesouhlas
členů MNV a lužanských občanů nebyl Jan Berka ve své
funkci ponechán. V letošním roce bylo pokračováno na
budování kanalizace. Bylo položeno 100 m betonových
rour o průměru 80 cm a zřízeny čistící šachty. Kanalizace je
prováděna svépomocí, práce však pomalu pokračuje pro
malé pochopení místních občanů. I v letošním roce byla
Místním národním výborem vyplacena podpora sociálně
slabým občanům a to jak v Lužanech, tak i na Dlouhé
Louce a v Zeleném.
Obuvnictví vedené Josefem Lukášem a krejčovská dílna
(obojí při NV) vedené Emilií Benediktovou dobře slouží
obyvatelům. 9. září bylo znovu započato s mandlováním
prádla a to již v nové místnosti, postavené zvlášť pro tento
účel, vedle klubovny Požárního sboru. Mandl obsluhuje
Miloslava Červená (manželka Karla Červeného)
Za dobu, od které je v Lužanech zřízena samoobsluha se
ukázalo, jak se tento způsob nákupu velmi osvědčil. V roce
1964 zde bylo prodáno zboží za 1 292 442 Kčs, což je o
102 987,69 Kčs více než v r. 1963. Rovněž prodejna Textilu
velmi dobře prosperuje. Zde bylo prodáno v letošním roce
zboží za 545 110 Kč, tedy o 114 110 Kč, než v roce
předešlém. Od 15. února je vedoucí v hostinci Jednoty
Marie Sýkorová.
Už vzhled naší vesnice ukazuje, jak hmotná úroveň
zdejších obyvatel rok od roku stoupá. V posledních létech
byla opravena většina domků, rozšířena u nich okna a u
mnohých dána břízolitová omítka. Počet televizorů stoupl
za poslední rok už jen málo, ze 116 na 120, protože při 133
obytných domech je zřejmé, že většina rodin už televizor
vlastní. K 17 majitelům osobních aut přibyl Jan Jirák a
Františka Podlahová. Ve třech rodinných domcích je
ústřední topení, a ve třech topení etážové. V poslední době
se rozšířily i plynové sporáky a vlastní je v naší obci 50
rodin. Autobusová doprava byla opět rozšířena. Autobus od
Měčína, vyjíždějící z Lužan ve 12,10 hod. jezdí až do
Plzně, odtud se ihned vrací a přijíždí do Lužan v 15,10 hod.
Poštovní úřad, který byl umístěn v budově č. 40, patřící
Šlechtitelské stanici byl přemístěn do domu č. 14 (u
Kašparů), kde byla pro tento účel zvlášť zadaptována jedna
místnost (bývalá klubovna Osvětové besedy). Měsíční
nájemné za tuto místnost je 65 Kč.
Na ekofarmě v Roupově jsme se dozvěděli
plnona
zajímavostí.
pokračování
straně 12
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HISTORIE/FLORBAL
KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT

FLORBALOVÝ ODDÍL

dokončení ze strany 11

Vážení spoluobčané,

Telefonní vedení, dříve povrchové (sloupy při státní
silnici) bude zrušeno a nahrazeno kabelovým vedením pod
zemí. V naší obci se tyto práce (výkop kanálu a položení
kabele) konaly v červenci.

ráda bych Vám představila florbalový oddíl
Lužany – Oplot, který společně s Petrem Voráčkem vedeme
od roku 2012. Začínali jsme s malým počtem dětí. Rok od
roku jsme se rozrůstali a nyní náš florbalový oddíl
navštěvuje přes 40 dětí.
Děti trénují dvakrát týdně. Každé úterý se scházíme
v Lužanech na víceúčelovém hřišti, za nepříznivého počasí
a v zimním období trénujeme v místním sále Kulturního
domu v Lužanech. Každý pátek jezdí děti do Oplota, kde
jsou pod vedením trenéra Petra Voráčka.
Podařilo se nám sehnat sponzora a to paní Zlatuši
Skalskou. Zajistila nám kompletní dresy pro děti i oblečení
pro brankáře. Za uplynulou dobu jsme absolvovali několik
přátelských utkání, například v Měčíně, Oplotě, ale i
v Lužanech. Kromě těchto turnajů jezdíme do Klatov. Utkání v Klatovech probíhají většinou o jarních, podzimních a
zimních prázdninách.
Velmi důležitý turnaj, kterého se pravidelně
zúčastňujeme, je přebor ve florbale. Naše první účast na
tomto turnaji byla pro nás rozjezdová. Děti statečně
bojovaly a získaly ve dvou kategoriích stříbrnou a
bronzovou medaili. Zatím největšího úspěchu dosáhly děti i
naši muži v loňském roce. Nejmladší kategorie vyhrály a
postoupily do Prahy. S úspěchem zároveň do Prahy
postoupili ve své kategorii i muži. Všichni hráli jako o
život. Děti skončily 5 – 7, muži se umístili na druhém místě.
Každým rokem připravujeme ukončení s pestrým
programem, děti si s rodiči zahrají přátelský zápas, opékají
se vuřty a vše se zakončí spaním do druhého dne. Poslední
akcí letošního roku 2014 bude vánoční florbalové
odpoledne, na kterém budeme hodnotit uplynulou sezonu.
Závěrem bych chtěla všem popřát krásné, klidné a
pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2015.

Za vsí směrem k Dlouhé Louce se provádí výstavba
nové farmy pro chov skotu Šlechtitelské stanice. Výstavbu
provádí Okresní stavební podnik Plzeň-jih. V roce 1964
mělo být prostavěno na této investici přes milion korun.
Materiálové potíže brzdily způsob stavby a prostavěno bylo
8 x 100 tisíc. Toto zpoždění zaviní, že se dokončení stavby
přesune do dalších let. Letos nikdo nezačal se stavbou
rodinného domku. Na rozestavěných domcích bylo v práci
pokračováno a 18 starších domků bylo opraveno a obíleno.
V červnu pořádal Odbor školství a kultury ONV Plzeňjih v zámku v Lužanech výstavu díla Antonína Dvořáka
k šedesátému výročí skladatelovy smrtí, pod názvem
„Antonín Dvořák a Plzeňský kraj“. Při této příležitosti byly
konány koncerty 6. června v sále Závodního klubu LZ
v Blovicích a tentýž den v sále Osvětové besedy
v Přešticích. 7. června pak byla zahájena v lužanském
zámku výstava. O životě a díle Antonína Dvořáka promluvil
Dr. A. Mikysa, ředitel Dvořákova muzea v Praze. Potom
následoval koncert v síni Českého kvarteta. Slavnost byla
navštívena lužanskými i přeštickými občany. Výstavu, která
potrvala do konce září, zhlédlo mnoho turistů, kteří
navštívili lužanské muzeum.
Zdroj: kronika obce Lužany

trenérka Milada Motlíková
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ŠKOLSTVÍ
ZE ŽIVOTA ŠKOLY

žáci praktickou jízdu zručnosti na dopravním hřišti
v Blovicích dne 10. října 2014.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ)
Školní rok 2014-2015 jsme zahájili projektem
„Dinosauři tehdy a dnes“. První zážitková část byla pro děti
velmi atraktivní a dobrodružná. Nevšední dojmy si žáci
odnesli z návštěvy Dinoparku v Plzni v pondělí 15. 9. 2014.
Ve 3D kině zhlédli film o narození a životě pravěkého
dinosaura, vláčkem navozujícím cestu z filmu Jurský park
byli vtaženi přímo do světa pravěkých tyranosaurů. Všechna
tato zvířata si prohlédli v jejich životní velikosti. Druhá část
byla teoretická. Děti získaly informace o světě pravěkých
zvířat, o podmínkách života na naší planetě, ve kterých tato
zvířata žila, jak se vyvíjela a jak došlo k jejich zániku.
Obraz tehdejší podoby naší planety získávaly děti z
encyklopedií, časopisů, CD, DVD a internetu. Byla využita
multimediální a počítačová učebna, současně i knihy a
výukové programy ze školní knihovny. Děti si vytvořily
teoretický obraz pravěké minulosti.

V pátek 10. 10. 2014 a v sobotu 11. 10. 2014 – v době
konání voleb do obecního zastupitelstva jsme v sále KD
Lužany instalovali výstavu prací dětí mateřské školy a žáků
základní školy.

V průběhu každého školního roku získávají žáci znalosti a
dovednost z dopravní výchovy. V tomto pololetí předvedli

Český svaz chovatelů v Přešticích pro nás zajistil 24.
října autobusovou dopravu na výstavu domácího zvířectva.
Na konci října se žáci zapojili do výtvarné a literární
práce soutěže „Sekorovo mraveniště“, kterou pořádala
Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Žáci získali za zdařilé
práce ocenění.
Ve středu 5. listopadu navštívila naši školu paní Mgr.
Jindřiška Červená, pracovnice Městské knihovny
v Přešticích, aby žákům přiblížila činnost knihovny a
podnítila u nich zájem o čtení.
Na ukázku přinesla dětem několik knížek. Žáky každé
třídy rozdělila do skupin, aby společně vyhledávali
v knihách jména autorů, ilustrátorů, učili se správně
zacházet s knihou. Plnili kvíz, který vycházel z knihy
Ondřeje Sekory „Ferda Mravenec“. Paní knihovnice
všechny za práci pochválila a odměnila je drobnými dárky.

Po besedě jsme se všichni vydali k rybníku, kde probíhal
výlov. Rybáři právě přesouvali výtahem kapry do
připravené kádě na autě. Viděli jsme i rybáře, jak roztahují
sítě. Pro všechny děti to byl opravdový zážitek. Dopoledne
jsme zakončili krátkou procházkou kolem rybníka a
pozorovali jsme labutě.
pokračování na str. 14

Na ekofarmě v Roupově jsme se dozvěděli plno zajímavostí.
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ŠKOLSTVÍ
pokračování ze strany 13

Ve čtvrtek 18. prosince před vánočními prázdninami
jsme jeli do Přeštic na filmové představení „Duch nad
zlato“.
MATEŘSKÁ ŠKOLA (MŠ)
Nový školní rok jsme zahájili společným výletem
s dětmi ze základní školy do Dinoparku v Plzni. Počasí nám
přálo, a tak si děti výlet opravdu užily a odvezly si mnoho
krásných zážitků.
Během podzimu nás navštívila divadélka „Hra“ a
„Vodníček“ s velmi pěknými pohádkami, ve kterých se
všechny děti staly herci.
Na konci října k nám do MŠ přijely budoucí zdravotní
sestřičky s preventivním programem Jak pečovat o své
zuby. Názorně dětem prostřednictvím pohádky předvedly,
jak mají správně pečovat o svůj chrup.

Vánoce – nejkrásnější svátky v roce se přiblížily. Všichni
jsme podlehli jejich kouzlu, jejich tajemnosti a zvláštnosti.
Děti si připomněly vánoční zvyky a tradice - kapr ve vaně,
nazdobený stromeček, postavené betlémy, lití olova,
hvězdičky v rozkrajovaných jablkách, pouštění skořápek.
Některé z dětí se pochlubily, že psaly dopis Ježíškovi a s
napětím očekávaly Štědrý den.
Celý adventní čas jsme malovali, tvořili, pekli cukroví,
abychom si tu krásnou předvánoční atmosféru přenesli i do
naší školy, a na adventním kalendáři jsme pozorovali, jak se
k nám vánoční čas blíží.
V sobotu 13. prosince žáci zazpívali koledy a přednesli
básničky v kulturním domě na výroční valné hromadě
Sboru dobrovolných hasičů Lužany.
V úterý 16. prosince předvedli na besídce žáci svým
nejbližším, že se naučili vánoční písně, koledy, básničky.

Ani v letošním roce jsme neporušili tradici a vydali jsme
se sledovat výlov Lužanského rybníka, kde se děti
seznámily s prací rybářů při výlovu ryb.
K blížícímu se Mikuláši jsme s dětmi připravili v MŠ
„Čertovské posezení s rodiči“. Malí „čertíci“ nejprve
vyskákali z pekla a předvedli rodičům krátké pásmo básní,
písní a tanečků s čertí hudbou. Potom si s pomocí rodičů
vytvořili čertíka a rodiče pohostili vlastnoručně napečenými
a nazdobenými perníčky. Druhý den už jsme jen čekali na
návštěvu Mikuláše a čerta. Všechny děti byly statečné a
nebály se říci připravenou básničku. Za odměnu dostaly
balíček s ovocem a dobrotou.
Kouzelný vánoční čas, na který se děti těšily celý rok,
provázely vánoční písničky, koledy, zvyky a tradice. Už
týden před Štědrým dnem u nás naděloval Ježíšek dětem
hračky, aby měly dostatek času si s nimi pohrát a prožít si
předvánoční pohodu s kamarády ze školky.

Poslední školní den v tomto roce, v pátek 19. prosince
2014, si děti užívaly Vánoc ve svých třídách – vyráběly
vánoční pískové obrázky, přáníčka, ozdoby, zpívaly koledy
a vzájemně si předávaly dárky.
Prostě předvánoční období má své kouzlo, a to je o to
větší, když se na Vánoce těší děti.
ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD)
Ve školní družině jsme začali pracovat podle Školního
vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání pro školní
rok 2014-2015, ve kterém je vyhlášené téma „Hrajeme si
celý rok“. Na podzim jsme tvořili ze spadaného listí,
pozorovali změny v přírodě, zajímali jsme se o podzimní
práce na zahradě a na poli. Dětem se líbila exkurze u
Pěchoučků, kde měly možnost pozorovat pštrosy a seznámily se s jejich chovem. Pro Halloweenské odpoledne si
děti vyrobily krásné masky.
V předvánoční době jsme pekli perníčky, vyrobili jsme
perníkový betlém, vystřihovali a lepili jsme vánoční
přáníčka a různé drobné dárky. Vyprávěli jsme si o
adventním čase, měli jsme čas na vlastní hry dětí i na řízené
hry.
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Na závěr naší zprávy přejí pracovnice školy všem
čtenářům spokojené prožití vánočních svátků, a
v novém roce hodně štěstí a pevné zdraví.

DLOUHÁ LOUKA
ČINNOST SDH DLOUHÁ LOUKA V ROCE 2014
První letošní akcí byla 15. března tradiční brigáda na
vyčištění požární nádrže, úklidu v jejím okolí a úklid
požární zbrojnice. Brigády se zúčastnilo 11 členů a bylo
odpracováno 40 hodin.
Od května byl zahájen provoz našeho klubu a první
kulturní akcí, kterou jsme v letošním roce pořádali, byla
pouťová zábava konaná 3. 5. 2014. Zábava, na které nám
zahrála skupina LOVCI RYTMŮ Bohouše Kopeckého se
setkala s úspěchem a všech 73 návštěvníků bylo určitě
spokojeno.
V červnu jsme se jako každoročně podíleli na
uskutečnění dětského dne na Dlouhé Louce.
Další akcí byla brigáda, jejímž účelem byl úklid prostor
požární nádrže. Na této akci bylo odpracováno 12 hodin za
účasti 6 členů.
23. srpna proběhl u KD Dlouhá Louka 8. ročník turnaje
v nohejbalu trojic „Z vršku do vršku“, tentokrát za účasti
pouze 4 mužstev. Chtěl bych poděkovat Aleši Tomanovi,
Zdeňce a Pavlovi Hrabíkovým za věnování cen na tento
turnaj.
Na další brigádě, která se konala 19. října, byl proveden
úklid prostor požární zbrojnice, vysekání trávy, prořezání
stromů u komunikace u požární nádrže, úklid okolí požární
nádrže, vyčištění kanalizace, odklizení a odvoz větví.
Zároveň bylo provedeno zazimování techniky a požární
zbrojnice. Této akce se zúčastnilo 12 členů a bylo
odpracováno 26 hodin.
Po celý letošní rok se o sekání trávy v okolí požární
nádrže starali Luděk Kaňák ml. a Jan Šašek, kteří
odpracovali celkem 74 hod., za což bych jim chtěl touto
cestou poděkovat.
Celkem jsme v průběhu roku odpracovali 152 hodin.
Poděkovat bych chtěl všem členům a příznivcům našeho
sboru dobrovolných hasičů 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
různých otázek vyplývajících z činností a potřeb našeho
sboru a nejen jeho v průběhu celého letošního roku.

Navzdory přírodě jsme se pokusili, tak jako tradičně již
od r. 2009, navodit předvánoční atmosféru a opět jsme
připravili společné zdobení perníčků. Dne 1. prosince
v odpoledních hodinách jsme se sešli v našem kulturním
domě, kde příjemně praskal oheň v kamnech a tichounce
hrály reprodukované koledy. Děti seděly tiše „jako pěny“ a
cukrovým sněhem zdobily společně s rodiči připravené
perníkové čerty, andělíčky, Mikuláše a vánoční svícny. Část
těchto výrobků pak roznesli čerti s Mikulášem a andělem do
každého stavení, kam 5. prosince zavítali.
Další příjemnou tradicí v naší obci je „čekání na
Ježíška“. Tak tedy na viděnou 24. prosince odpoledne u
vánočního stromu. Ať nám to čekání zase krásně uběhne
v přátelském sousedském duchu Vánoc.
Zapsala: Jitka Hrabíková

SLOŽENÍ VÝBORU SDH DLOUHÁ LOUKA
PRO OBDOBÍ 2014 – 2019
Starosta
Jednatel
Velitel
Hospodář
Strojník

Luboš Šašek
Ing. Jiří Vojtěch
Luděk Kaňák st.
Radek Kliner
Václav Šašek

Revizor účtů

Ing. Robert Šimonovský
Luboš Šašek, starosta SDH

PEČENÍ PERNÍKOVÝCH DEKORACÍ
Tak je tu zase předvánoční čas. I přes to, že příroda již
po několik let vůbec nevypadá vánočně a postrádáme
sněhovou nadílku, která bývala právě symbolem tohoto
období. Kalendář však odpočítává den za dnem a 24.
prosinec je téměř za dveřmi.
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ČINNOST SDH LUŽANY
Od posledního čísla Lužanského občasníku byla
vyřešena záležitost okolo jarního kola hry PLAMEN v
Chlumu, kdy naše družstvo mladších žáků nebylo v soutěži
hodnoceno z důvodu chybějící kvalifikace vedoucích
mládeže. Uvádím pár informací ze stížnosti, kterou jsme
zaslali Výkonnému výboru Okresního sdružení hasičů Plzeň
- jih se žádostí o prošetření postupu Odborné rady mládeže
Okresního sdružení hasičů Plzeň – jih.
Nemohli jsme se smířit se skutečností, že chybějící
kvalifikace rozhodčích je důvodem k vyřazení dětí ze
soutěže. I kdyby tomu tak bylo, nikdo nám toto rozhodnutí
rady písemně ani ústně neoznámil, a to ani v den konání
soutěže. Z rozhodnutí výkonného výboru ze dne 26. 8. 2014
vyplynulo, že odborná rada mládeže jako taková nemá rozhodovací pravomoc a takové rozhodnutí měl z titulu své
pravomoci schválit právě výkonný výbor, což neučinil,
neboť mu toto nebylo známo. Dostalo se nám tedy alespoň
zadostiučinění, i když výsledky soutěže se již nezměnily.
Nemohli jsme ani jakožto vítězové okresního kola reprezentovat okres v krajském kole, které již dávno uplynulo. Mě
osobně tato věc mrzí o to více, že družstvo bylo doslova na
vrcholu sil, a šance minimálně zopakovat úspěch z krajského kola z roku 2012 by byla silnou motivací v přípravě. Po
jarním kole odešlo z družstva 6 dětí a výkonostně je
družstvo opět na začátku. Děti se nakonec zasloužených
zlatým medailí dočkaly od nás. Velmi mě mrzí, že se nikdo
z hasičů nebo rodičů alespoň nepokusil o vedení družstva
starších, které dočasně vede P. Vránek a V. Petrželka.

Soutěže v Červeném Poříčí se již několik let účastníme i
přesto, že klasický útok, který se cvičí na klatovském
okrese, necvičíme. Za několik let jsme se vypracovali ke
slušnému výsledku a letos se nám opravdu povedlo. Muži
druhé místo s časem 32,84, ženy cvičily klasický útok
poprvé a hned skončily na třetím místě s časem 46,10. I na
trenérovi P. Vránkovi st. bylo vidět, že má z výsledku
velkou radost.
Valcha
Soustředění mladých hasičů na Valše u Zavlekova se
v letošním roce konalo ve dnech 17. 8. – 23. 8. 2014.
Letošní Valcha byla v několika ohledech jedinečná. Letos se
zúčastnilo rekordně nejméně dětí, celá Valcha byla teplotně
podprůměrná a tak se stalo, že jsme se poprvé v historii ani
jednou v rybníku nevykoupali. Jen tři otužilci – V. Petrželka

s P. Vránkem a P. Volf – to vyzkoušeli, a nebylo to to pravé
ořechové. Ale raději vše popořádku.
Sraz před hasičskou zbrojnici byl tradičně ve 13 hodin.
Ochotní rodiče nám pomohli naložit vše potřebné, co
k takovému soustředění patří – zahradní nábytek, stany,
potraviny, sudy s pitím a především pomohli s přepravou
dětí.
Po dojezdu do autokempu Valcha jsme přivítali, že se
všichni rodiče snažili pomoci se stavbou stanů. I když jsme
jich stavěli oproti jiným rokům méně, je to vždy vítaná
pomoc. Letos se zúčastnilo celkem 19 dětí, které spaly
nejenom v maringotce a v buňce, ale také ve stanovém
přívěsu a ve dvou větších stanech. Vedoucí spali jednak
v maringotce, jednak ve stanu.

Jak již bylo uvedeno, neděle – den příjezdu – je dnem
stavění stanů, zabydlování a zbytek dne se nese ve
volnějším duchu. Paní kuchařka nám předloží svačinu a
můžeme sehnat první várku dříví na oheň. Večer je
slavnostní nástup. Zde je řečeno vše potřebné, všechny
možnosti trávení volného času, naplánované výlety a také
nácviky na branný závod. Také jsme se seznámili s tím, kdo
nás celé soustředění bude doprovázet. A byl to Mach a
Šebestová. Dokonce s nimi přišel i pes Jonatán. Večer nás
čekal první táborák a možnost opéct si špekáčky nebo
výborné klobásy. První noc většinou děti sice zalezou do
stanů při plánované večerce, ale ještě pozdě v noci je ve
stanech slyšet jejich štěbetání. Však ono je to brzy přejde!
Brzké ranní vstávání udělá své.
V pondělí po snídani se uskutečnil první ranní nástup
s předložením denního programu. První čtveřice dětí
vyvěsila slavnostně hasičskou vlajku, která je pak večer
vždy opět slavnostně sejmuta. Pondělní dopoledne bylo
věnováno především shánění dříví na pravidelné večerní
táboráky. Starší chlapci s vedoucími odjeli do lesa a
všechny menší děti s ostatními vedoucími odešly do lesa na
drobné větve. Kromě větví jsme ale našli spoustu hub, to
bylo určitě zajímavější než sbírání větví. Dříví pak chlapci
vzorně nařezali a uklidili do hranice. Protože jsme se
nemohli koupat, bylo celé pondělí věnováno nácviku na
branný závod – šplhu po vodorovném laně a prohlubování
znalostí ve vázání uzlů. Při večerním nástupu jsme měli již
tradiční rubriku „Ztráty a nálezy“, kdy Mach se Šebestovou
předkládali ztracené věci a děti je mohly získat jedině za
dřepy nebo kliky.
Na úterý byl naplánován celodenní výlet. Po snídani
jsme si sbalili batůžky, kde byly nezbytné osušky, plavky a
sprchové gely a už jsme očekávali autobus. Velikým překva-

16
ezdu

SDH

pením bylo, když do tábora přijel Mach bus a na místě
řidiče seděl Mach – Zbyněk Zábrš. Vedle něj se skvěla
Šebestová – Hanka Lindnerová. Rychle jsme nastoupili a
mohli vyrazit. Cílem našeho výletu byla Sušice. Chtěli jsme
navštívit nové aquacentrum. Tak tam jsme si to opravdu
užili. Nejen cachtání ve vodě, skákání do vody, ale také
tobogán se světelnými efekty. No prostě, paráda! Bohužel
čas určený pro bazén rychle utekl a my se museli odebrat do
šaten. Venku před bazénem jsme dostali od kuchařů dobré
svačiny, které jsme si hned snědli a vyrazili na další cíl
našeho výletu – stanici hasičského záchranného sboru
v Sušici. Zdejší hasiči nás seznámili s hasičskou technikou,
s organizací práce na stanici a se zajímavými příběhy
z jejich náročného povolání.

kde nás čekal chutný oběd. Odpoledne jsme očekávali
návštěvy – maminky, tatínky i babičky a dědečky. Děti se na
to náležitě vyparádily – Šebestová jim nastříkala všelijaké
barvy na vlasy a barvení se nevyhnuli ani vedoucí. Protože
doba návštěv je dobou, kdy zůstáváme v kempu, byla velká
příležitost si zahrát mnoho venkovních her – pétanque,
badminton, stolní tenis apod. Návštěvy byly ukončeny
oficiálně večerním nástupem, poté se děti zúčastnily
pravidelné středeční diskotéky v kiosku.

Výlet byl pro mnoho z nás náročný a tak větší polovina
osazenstva v autobuse usnula při cestě zpět. V táboře po
krátkém odpočinku jsme se dali do barvení připravených
triček. Různě jsme si je poskládali, převázali provázky a
poté jsme na ně začali nanášet barvy. Hotová trička jsme
pak zapékali v troubě. Výsledkem byla velice pěkně
nabatikovaná trička, která všem moc slušela.
Ve středu nás čekal návštěvní den, ale to až po obědě, a
tak jsme se po snídani vydali pěšky na objednanou
prohlídku jezdeckého areálu v Krutěnicích. Přes chatovou
osadu u rybníka jsme se dostali do Ústalče a odtud pak do
Krutěnic. Tady nás přivítala samotná majitelka celého
areálu, která nás velice poutavě seznámila s historií tohoto
zemědělského dvora. V současné době zde provozují
agroturistiku a nabízí výuku jízdy na koních, různé
vyjížďky, organizují také dětské tábory a soustředění u koní.
Při naší exkurzi jsme navštívili stáje a boxy pro koně,
krytou jezdeckou halu a prošli jsme se i okolo travnatých
výběhů. Po prohlídce jsme se vydali zpět do autokempu,

Čtvrtek byl ve znamení tréninku na jednotlivé disciplíny
závodu požárnické všestrannosti. Trénovali jsme jednak
uzlování, zdravovědu, technické prostředky, hasicí přístroje,
topografii, ale také překonávání vodorovné překážky a
střelbu ze vzduchovky. Odpoledne nás navštívila rodina
Grasslova, která přivezla model terénního vozidla na
dálkové ovládání a velice pěkný, doma vyrobený model
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tanku – také na dálkové ovládání. Nechyběla ani střelba
z tanku s následnými kouřovými efekty. A pro ukázku
posledního modelu jsme museli zajít k rybníku. Pan Grassl
nám zapůjčil ovládání člunu a každý si mohl vyzkoušet jeho
plavbu po rybníku. Zbytek odpoledne pak děti trávily
pletením náramků z gumiček nebo hrou Bingo. K večeru si
zahrály velkou přehazovanou.
V pátek dopoledne jsme si všichni dohromady vyrobili
krásné kelímky na tužky a pastelky. Staré plechovky jsme
nabarvili a postupně jsme na ně volili jinými barvami různé
motivy. Odpoledne jsme pro děti připravili branný závod,
ale ne v pětičlenných hlídkách, ale každý sám za sebe. Byla
vytyčena trasa a závod mohl začít. Neběželo se na čas, ale
důraz byl kladen na získané vědomosti. Všechny děti byly
po zásluze následně večer odměněny, ty nejlepší získaly i
poháry. Závěrečný nástup se nesl také v duchu rozdávání
dárků a své dárky dostali i Mach a Šebestová.

višti topografie obsadilo 3. místo v soutěži. Mladší družstvo
složené z úplných nováčků se umístilo na jedenáctém místě.
Zbytek družstva mladších běžel mimo soutěž a ještě jsme
jednoho závodníka půjčili jinému družstvu.

O čtrnáct dní později se konala soutěž v Blovicích.
Probíhá v areálu hasičské zbrojnice SDH Blovice. Je
obdobou branného závodu, jen se neběhá po trati, ale
jednotlivé disciplíny se odbývají v garážích. Součástí
soutěže je i štafeta dvojic. To byl asi při nácviku mladších
největší problém, protože, jak jsem již zmínil, družstvo je
kompletně obměněno a vše nové se musí pracně pilovat.
Nakonec skončili na 9. místě, druhá hlídka mimo soutěž
hned na 10. místě. Starší se tentokrát polepšili oproti
brannému závodu a obsadili 2. místo. Přejme, aby se i
nadále zlepšovali.

A co dodat na závěr? Jak je patrné, opravdu jsme se ani
jednou nevykoupali v rybníku, noční teploty klesaly zhruba
k 7 stupňům, takže to bylo citelně znát zejména ve stanech.
Celé soustředění proběhlo bez problémů a v celkové
kamarádské pohodě.
A kdo se všechno zúčastnil:
Mach a Šebestová (kuchaři) – Zbyněk Zábrš a Hana
Lindnerová
Pomocná kuchařka – Marie Kořínková
Vedoucí dětí – Pavel Vránek, Václav Petrželka, Věra
Petrželková, Václava Lešetická, Miroslava Kalčíková
Poděkování patří – Ivetě Vránkové, Karlovi Grasslovi, Janě
Grasslové a všem rodičům, kteří nám jakkoliv pomohli.
Děti – Karel Mašek, Dominik Burian, Jakub Petrželka,
Lucie Klinerová, Veronika Szlachtová, Václava Hrádková,
Lenka Petrželková, Natálie Aiznerová, Tereza Hodanová,
Veronika Šalomová, Jiří Vránek, Martin Hodan, Albert
Burian, Lukáš Šalom, Petr Volf, Václav Kožíšek, Aneta
Rymusová, Barbora Kozinová, Barbora Šimonovská, Eva
Polívková a Nikola Grasslová.
Dne 4. října se konal závod požárnické všestrannosti,
který je zároveň zahajovací soutěží ligy mládeže ročníku
2014 – 2015. Tentokrát proběhl v areálu firmy ALIMEX
Nezvěstice, pod záštitou SDH Žákava. Po přípravě na letní
soustředění jsme byli zvědaví na výsledky. Družstvo
starších tradičně nezklamalo a po malém zaváhání na stano-
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Koncem října proběhlo v hasičské zbrojnici školení
výjezdové jednotky obce. Provedli jsme kontrolu uložené
výstroje a seznámili se s obsluhou nové elektrocentrály a
osvětlení, které bylo obcí zakoupeno pro potřeby výjezdové
jednotky. Dne 22. 11. 2014 naši vedoucí družstev
absolvovali školení, kde jim byla obnovena kvalifikace
vedoucí mládeže a už by proto nemělo dojít k podobné
situaci jako v Chlumu. Školení velitelů jednotek probíhá
každoročně ke konci roku na HZS Přeštice. Účastnil se
velitel Václav Petrželka.
V sobotu 13. 12. proběhla v sále KD Lužany výroční
valná hromada sboru. Starosta sboru Josef Křen seznámil
přítomné se zprávou o činnosti, nedílnou součástí valné
hromady byly volby, na kterých byl na další pětileté období
zvolen nový výbor, dále byli navrženi kandidáti na funkce
do orgánů okresního sdružení hasičů Plzeň – jih a delegát
na V. shromáždění delegátů okresu Plzeň - jih. V příštím
roce proběhne V. sjezd hasičů Čech. Moravy a Slezska, a to
3. – 4. července 2015 v Pardubicích. Nový výbor čeká
hodně práce, ale věříme, že nám bude pomáhat i 147 členů,
které SDH Lužany k dnešnímu dni má. Na výroční valné
hromadě bylo mimo jiné odsouhlaseno zvýšení členského
příspěvku ze současných 130 Kč na 150 Kč, ale až od 1. 1.
2016. Aktivním hasičům do 18 let věku hradí členské
příspěvky sbor.
V nastávající době vánoční hodně štěstí a v příštím roce
hodně zdraví a úspěchů Vám přejí hasiči.
Ing. Václav Petrželka
místostarosta sboru

SOKOL
SOKOL LUŽANY
Během krátké letní přestávky došlo v oddílu SOKOLA
ke změnám. Výboru se nepodařilo sehnat žádné vedení k
„B“ mužstvu a protože i mnoho hráčů tohoto týmu bylo u
nás pouze na hostování, rozhodl se výbor „B“ mužstvo do
dalšího ročníku nepřihlašovat. Další změnou byla výměna
trenéra u „A“ mužstva. Trenérem se stal pan Petr Tušek
z Roupova. Mužstvo ještě doplnili z „B“ týmu Michal Rath,
Josef Heřmánek (Bulva) a na hostování ještě přišli Jan
Tykvart, Zdeněk Kryč ml. a Standa Tisot.
„A“ mužstvo odehrálo 3 přátelská utkání a to Lužany –
Dobřany 3 : 4 ( Běl 2x, Janeček), Lužany - Lukavice 2 : 2
(Soušek, Klasna) a Radkovice – Lužany 3 : 4 (Janeček,
Klasna, Toma Marek a Tisot PK). Mistrovská utkání sezóny
2014 – 2015 zahájilo remízou 0 : 0 a porážkou na hřišti
v Chlumčanech. Od tohoto výsledku se odrazilo asi celé
vystupování v podzimní části. Moc se nám nedařilo a
nakonec končíme na předposledním 13. místě s 11 body a
skórem 11 : 30 po těchto výsledcích:
Lužany – Hradec 0 : 2
Dobřany – Lužany 3 : 1 (Soušek)
Lužany – Žinkovy 0 : 2
Losiná – Lužany 4 : 2 (Štycha, Pecl)
Lužany – Dvorec 1 : 1 (Štycha) vítězství na PK
Radkovice – Lužany 0 : 2 (Linhart (TK), Běl)
Lužany – Střížovice 0 : 3
Kasejovice – Lužany 7 : 0
Chotěšov – Lužany 6 : 0
Lužany – Nepomuk 4 : 0 (Štycha, Hajžman (TK), Plocar,
Hřebec)
Předenice – Lužany 1 : 1 (Plocar) vítězství na PK 7 : 6
Lužany – Letiny 0 : 1
Stará garda dohrává na podzim poslední zápasy roku 2014
s těmito výsledky
dohrávka – Klášter – Lužany 1 : 5 (Linhart, Lešetický,
Hodan, Červený, Šos)
Holýšov – Lužany 7 : 1 (Šlajs)
Lhota – Lužany 5 : 2 (Vachovec 2x)
Lužany – Blovice 1 : 1 (Hodan)
Žákava – Lužany 9 : 3 (Krs, Šos, Vachovec)
Štěnovice – Lužany 6 : 2 (Vachovec, Šos)

sponzorovi firmě CONSIT PRAHA budou minižáci
nastupovat ke svým zápasům v nových dresech značky
NIKE v hodnotě 14 000,- Kč.
Na našem hřišti proběhl ve spolupráci s obecním úřadem
a ochotnickým kroužkem dětský den.
V září se konala tradiční prakiáda. Ředitel této akce
Josef Havránek 50 připravil již 9. ročník. Zúčastnilo se ho
46 mužů, 12 žen a 25 dětí. Kategorii dětí vyhrál Brtník ml.
z Klatov, v ženách obhájila vítězství Monika Dachová ze
Sušice a hlavní kategorii vyhrál Josef Brtník z Klatov.
Vzhledem k pěknému počasí a skvělé organizaci se akce
vydařila. (Podrobné výsledky najdete na jiné straně
Lužanského občasníku – pozn. redakce).
Dne 22. listopadu se v sále KD Lužany konalo již 19.
setkání bývalých, současných hráčů a přátel lužanské
kopané spojené s výroční valnou hromadou TJ Sokol
Lužany. Zde byla zhodnocena činnost oddílu v roce 2014 a
poté následovala volná zábava s hudbou ORIENT. Během
schůze též proběhla volba nového výboru pro léta 2014 –
2018. Činnost ve výboru ukončili na vlastní žádost Josef
Havránek 50 a Karel Štych. Za jejich obětavou dlouholetou
práci jim patří velký dík. Výbor byl doplněn novými členy.
Těmto členům – panu Jiřímu Bělovi, Michalu Krsovi a ing.
Jiřímu Vojtěchovi přejeme hodně úspěchů.
A co nás ještě v roce 2014 čeká? Připravujeme již
tradiční vánoční pochod, který se bude konat 25. 12. 2014.
Start je naplánován na 9. hodinu před KD Lužany.
Vedení Sokola Lužany by chtělo touto cestou poděkovat
všem, kteří se jakkoliv podílejí na fungování, sponzorování
a činnosti našeho oddílu.
Vám, spoluobčanům, chci popřát krásné a spokojené
prožití svátků vánočních a v novém roce co nejvíce zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Josef Havránek, Lužany 102

Stará garda nadále pod vedením trenéra Josefa Černého
končí v Lize starých gard okresu Plzeň – jih 2014 na
posledním 17. místě s 10 body a skórem 27 : 29.
Minižáci
Po letní přestávce nadále pokračovali v nabírání herních
dovedností při trénincích, ale také při přátelských utkáních.
Zápasy sehráli jedenkrát proti Švihovu a dvakrát proti
Přešticím. Své již naučené dovednosti zúročili hlavně při
svém posledním přátelském zápase v Přešticích, kde nebylo
o výsledku zápasu do poslední chvíle rozhodnuto. Nakonec
na hřišti soupeře prohráli 7 : 6, ale oba trenéři byli
s předvedenou hrou svých malých svěřenců spokojeni.
V pokutových kopech po zápase zvítězilo naše družstvo.
V zimní přípravě připravují trenéři účast přibližně na
dvou turnajích. Pro příští sezónu budou již hráči
zaregistrováni jako členové Sokola a družstvo bude
přihlášeno do oficiální soutěže starších přípravek. Díky
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KULTURNÍ AKCE
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2015
NÁZEV AKCE

TERMÍN

ORGANIZACE

MÍSTO KONÁNÍ

Kurzy šikovných rukou

po celý rok 2015

OÚ Lužany

zasedací místnost OÚ

Hasičský ples

16. 1. 2015 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Dětský bál

24. 1. 2015 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Sportovní ples

6. 2. 2015 (20.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Divadelní představení

březen 2015

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Divadelní představení –
Svátek matek

duben – květen 2015

OÚ Lužany

Pouťová zábava

2. 5. 2015 (20.00)

SDH Dlouhá Louka

Setkání rodáků Dlouhé
Louky

20. 6. 2015

Dětský den

červen 2015

Ochotnický kroužek,
OÚ Lužany, SDH

hřiště TJ Sokol

Vítání občánků

13. 6. 2015

OÚ Lužany

zámek Lužany

Lužanská prakiáda

5. 9. 2015

TJ Sokol Lužany

hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

12. 9. 2015 (21.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Závod požárnické
všestrannosti

3. 10. 2015

SDH Lužany

hřiště TJ Sokol

Setkání seniorů

17. 10. 2015

OÚ Lužany

KD Lužany

Oslava Sv. Martina

14. 11. 2015 (17.00)

OÚ Lužany

Výroční valná hromada
& Setkání bývalých
hráčů

listopad 2015 (17.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Mikulášská nadílka

4. 12. 2015

OÚ Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

12. 12. 2015 (14.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Vánoční pochod

25. 12. 2015 (9.00)

TJ Sokol Lužany

Vánoční koncert

prosinec 2015

OÚ Lužany

KD Dlouhá Louka
KD Dlouhá Louka

zámek Lužany
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