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Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
při postupném sestavování příspěvků do našeho
Lužanského občasníku zjišťuji, že život v naší obci není ani
trochu nudný a bez zajímavostí, jak současných tak i
historických, zaznamenaných našimi kronikáři. V letošním
roce si připomínáme 100. výročí vzniku naší republiky, proto
je tomuto výročí věnováno v našem periodiku několik stran.
Oslavy vzniku republiky nám nejlépe zaznamenal znamenitý
kronikář pan Tomáš Voves ze Zeleného. Bohužel kronika
Obce Lužany nám tyto informace nemůže poskytnout,
protože se započala psát až v roce 1928.
Nejen Lužany žijí svým kulturním či sportovním
životem, ale mnohé se děje i v našich přidružených obcích. V
Zeleném byla renovována kaplička „Toušojc“ i křížek nad
obcí, v Zelené Hoře čeká také kaplička na svou opravu, obě
obce žijí čilým turistickým ruchem díky naučné stezce „Živé
paměti krajiny Lužan“. V Dlouhé Louce se zdařila pouťová
zábava nebo posezení ke Dni dětí, obě akce jsou dokladem,
že i zde místní ženy a hasiči udržují kulturní život.
Samozřejmě je potěšující, že oslavy 135. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Lužanech proběhly pohodově a
určitě tak, jak si hasiči přáli. Spokojeni mohou být i
ochotníci, kteří pozvali spřátelené divadelní spolky, aby
obohatily kulturní život v obci, a představení mají vždy
celkem slušnou návštěvnost. A samozřejmě nemůžeme
zapomenout na naše fotbalisty, kteří se úspěšnými zápasy
probojovali do okresního přeboru. Zkrátka a dobře, i já mám
ze všech těchto úspěchů radost.
Na mé radosti z dění v obcích je ale stín jednoho
problému, u kterého bych se chtěla pozastavit – a to
parkování aut před nemovitostmi v Lužanech. Nebudu se
stále opakovat o neustálém dlouhodobém parkování před
nemovitostmi, ale v zimě nás zarážela jedna věc. Pro
odstavení aut, i krátkodobé, je určena zatravňovací dlažba,

ZDARMA

bohužel v tomto období, které se neslo spíše ve znamení
častých přeháněk a s tím spojeného věčného bláta, jsme byli
svědky parkování aut ne na zatravňovací dlažbě, ale přímo
na trávnících mezi nimi. Plochy jsou veřejná prostranství,
která patří obci, a obec se o ně stará. Snažíme se, aby se
těmito zelenými plochami rozbila šeď chodníků a silnice.
Myslím si, že i vy, majitelé nemovitostí, chcete mít okolí
svého domu a zahradu co nejhezčí a zbytečně si na trávník
na svém pozemku v době dešťů nevjíždíte. A přesně to
chceme i my – proto trávník sekáme, dosíváme osivem a
mnohdy i zarovnáváme vyjeté koleje. Vaším neohleduplným
parkováním se trávník nikdy nemůže zapojit a plnit svůj
účel. Síly na údržbu trávníků nám už pomalu docházejí,
když vidíme, že si naší práce někteří z vás vůbec neváží.
Plochy, které má občan před domem, jsou také jakousi jeho
vizitkou.
Raději bych na první stranu občasníku umístila fotograii
pěkně upravených nemovitostí, ale byl by to velký oříšek,
jakou fotografii vybrat. Každé léto se pozastavuji nad
bohatou květinovou výzdobou vašich domů. Co dům to okna
plná květin, upravené zahrádky – kolikrát jsem uvažovala,
kdyby byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější okno či balkon,
nebo i zahrádku, bylo by velice těžké najít vítěze. Pro nás
jste vítězi prakticky všichni, protože všichni nejen
květinami, ale i hezky udržovanými domy a chalupami
zlepšujete vzhled své obce.
Letošní rok je rokem voleb do zastupitelstva obce, a
proto současní zastupitelé připravují zvláštní vydání
Lužanského občasníku, ve kterém shrnou dosavadní
osmileté působení ve svých funkcích.
Je čas prázdnin, proto přeji všem pohodově strávený čas
nejen při dovolených, ale i v běžném životě a při vašich
cestách vám přeji vždy šťastný návrat.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Kultura
Ochotnický kroužek
Zelené – kaplička „Toušojc“

5-6
11-14
17

Dlouhá Louka

19-20

Lužanská „50“

29

Příští číslo vyjde v prosinci.
Uzávěrka příspěvků 10. prosince 2018.

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

OKRSEK Č. 1 – LUŽANY

18. ročník Tříkrálové sbírky byl v celém kraji
rekordní. V Plzeňské diecézi vybrali malí koledníci o
620 000,- Kč více než v loňském roce, což činilo přes
pět milionů korun celkem. I v Lužanech padl rekord –
koledníci ve složení Barbora Kozinová, Aneta
Rymusová a Alžběta Mikulecká pod vedením paní Petry
Kozinové vybrali celkovou částku ve výši 11 197,- Kč.
Děkujeme všem, kteří otevřeli svá srdce a darovali
finanční částku pro smysluplné projekty.
Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem
určeného klíče: 65 % se vrací zpět do místa výběru na
diecézní projekty, 15 % podpoří charitní projekty
Diecézní charity Plzeň (Domov pro matky s dětmi v
tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory
Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni,
Noclehárnu Betlém Cheb, Terénní krizovou službu,
Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v
Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň,
Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a
uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do
zahraničí DCHP). 10 % sbírky přispívá na podporu
Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity
Česká republika (CHČR). 5% sbírky jde na podporu
projektů CHČR a zbylých 5 % na režii sbírky.

POČET VOLIČŮ

1. KOLO
2. KOLO

VOLEBNÍ ÚČAST ODEVZDANÉ OBÁLKY

381
381

66,93 %
69,55 %

KANDIDÁT

1. KOLO

255
265
2. KOLO

POČET HLASŮ PROCENTA POČET HLASŮ PROCENTA

1. Topolánek Mirek Ing.
2. Horáček Michal
Mgr. Ph.D.
3. Fischer Pavel Mgr.
4. Hynek Jiří RNDr.
5. Hannig Petr Mgr.
6. Kulhánek Vratislav
Ing. Dr.h.c.
7. Zeman Miloš Ing.
8. Hilšer Marek Mudr.
Bc. Ph.D.
9. Drahoš Jiří prof. Ing.
DrSc., dr.h.c.
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OKRSEK Č. 2 – DLOUHÁ LOUKA
POČET VOLIČŮ

1. KOLO
2. KOLO

VOLEBNÍ ÚČAST ODEVZDANÉ OBÁLKY

76
75

77,63 %
78,67 %

KANDIDÁT

1. KOLO

59
59
2. KOLO

POČET HLASŮ PROCENTA POČET HLASŮ PROCENTA

1. Topolánek Mirek Ing.
2. Horáček Michal
Mgr. Ph.D.
3. Fischer Pavel Mgr.
4. Hynek Jiří RNDr.
5. Hannig Petr Mgr.
6. Kulhánek Vratislav
Ing. Dr.h.c.
7. Zeman Miloš Ing.
8. Hilšer Marek Mudr.
Bc. Ph.D.
9. Drahoš Jiří prof. Ing.
DrSc., dr.h.c.
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OKRSEK Č. – ZELENÉ
POČET VOLIČŮ

1. KOLO
2. KOLO

VOLEBNÍ ÚČAST ODEVZDANÉ OBÁLKY

77
77

72,73 %
76,62 %

KANDIDÁT

1. KOLO

56
59
2. KOLO

Statistika sbírky v Lužanech:
2009
6 062,- Kč
2010
6 530,- Kč
2011
7 963,- Kč
2012
7 555,- Kč
2013
8 831,- Kč

2014
2015
2016
2017
2018

8 199,- Kč
7 599,- Kč
8 420,- Kč
8 167,- Kč
11 197,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Fond ohrožených dětí Klokánek děkuje občanům
Lužan a dětem společně s pedagogickým sborem ZŠ
Lužany za potravinovou sbírku pro děti z Klokánku v
Janovicích nad Úhlavou, která proběhla v závěru roku
2017. Velice si vážíme Vaší podpory a ochoty pomoci
týraným, zanedbaným a sociálně ohroženým dětem,
které pobývají v našem zařízení.
Díky Vám můžeme dětem, které se dostaly do tíživé
životní situace nevlastní vinou, zpříjemnit pobyt u nás.
Mgr. Alena Jandová, ředitelka
Klokánku.

POČET HLASŮ PROCENTA POČET HLASŮ PROCENTA

1. Topolánek Mirek Ing.
2. Horáček Michal
Mgr. Ph.D.
3. Fischer Pavel Mgr.
4. Hynek Jiří RNDr.
5. Hannig Petr Mgr.
6. Kulhánek Vratislav
Ing. Dr.h.c.
7. Zeman Miloš Ing.
8. Hilšer Marek Mudr.
Bc. Ph.D.
9. Drahoš Jiří prof. Ing.
DrSc., dr.h.c.
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Kulturní komise při OÚ Lužany zve všechny dříve
narozené spoluobčany na pravidelné setkání seniorů,
které se koná v sobotu 20. 10. 2018 v KD v Lužanech.
Program: vystoupení dětí ze ZŠ Lužany
občerstvení
hudba k tanci a poslechu
Všichni jste srdečně zváni.

ODPADY
SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU
PLASTY
Lužany - 2 x kontejner „u sýpky“
- 3 x kontejner „parkoviště pod prodejnou“
- 1 x kontejner „u bytovek“
Dlouhá Louka - 1 x kontejner „u hospody“
- 1 x kontejner „u koupaliště“
Zelená Hora
- 1 x popelnice
Zelené
- 1 x kontejner
SKLO
Lužany - 1 x kontejner „u sýpky“
- 1 x zelený zvon „parkoviště pod prodejnou“
- 1 x bílý zvon „parkoviště pod prodejnou“
- 2 x popelnice „u bytovek“
Dlouhá Louka - 1 x zvon „u hospody“
Zelená Hora
- 1 x popelnice
Zelené
- 1 x zelený zvon
PAPÍR
Lužany - 1 x kontejner „u sýpek“
1 x kontejner „parkoviště pod prodejnou“
1 x popelnice „u bytovek“
Dlouhá Louka - 1 x kontejner „u hospody“
Zelená Hora
- 1 x popelnice
Zelené
- 1 x popelnice
BIOLOGICKÝ ODPAD – 1x kontejner „u magacínu“ na
nádraží v Lužanech
- kontejner střídavě přistaven
v Dlouhé Louce a v Zeleném
- větší větve - „Plajtojc jáma“
ELEKTROODPAD

PŘEHLED VYPRODUKOVANÝCH ODPADŮ
V ROCE 2017
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Pneumatiky
Vyřazené organické chemikálie
Směsné kovy
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Barvy, lepidla a pryskyřice
Jiná nepoužitelná léčiva
Drobná elektrozařízení k recyklaci
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný odpad
Směsný komunální odpad

0,089 t
0,242 t
0,043 t
0,440 t
0,005 t
2,530 t
5,086 t
8,353 t
1,594 t
0,035 t
0,008 t
0,031 t
10,828 t
51,350 t
22,260 t
123,723 t

Každý obyvatel ČR vytřídil za rok 2017 v průměru 20,7 kg
papíru, 13,2 kg plastů, 12,6 kg skla a bezmála 0,5 kg
nápojových kartonů. Dohromady tak vytřídil každý Čech
téměř 47 kg odpadu, s kovovým odpadem to pak dělá
bezmála 60 kg za rok. To je o 4 kg více než v roce 2016.
V Lužanech každý obyvatel vytřídil průměrně 7,82 kg
papíru, 16,65 kg plastů, 12,85 kg skla a 0,37 kg nápojových
kartonů (počítáno z plastových odpadů).

- 1 x kontejner na drobné
elektrozařízení – obecní úřad
- 2 x do roka – nebezpečný
odpad (na jaře a na podzim)

BATERIE (MONOČLÁNKY) – 1 x box – obecní úřad
TONERY A CARTRIDGE – 1 x box – obecní úřad
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – Lužany – 4 x kontejner
„u magacínu“ - zpřístupněn každou
první sobotu v měsíci
Zelené – 2 x ročně na návsi
NEBEZPEČNÝ ODPAD – 2 x do roka v určenou sobotu
(na jaře a na podzim)
KOVOVÝ ODPAD – 1 x ročně – sběr členy SDH Lužany
(jen v Lužanech), pro ostatní obce – možno uložit
„u magacínu“ v první sobotu v měsíci
TEXTIL – Lužany – 1 x kontejner „u bytovek“
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ – Lužany – 1 x popelnice
„parkoviště pod prodejnou“
NOVINKA!!!
Použitý potravinářský olej a tuk
vhazujte v uzavřených
plastových obalech a PET lahvích.

TŘÍDĚNÍ ODPADU „PO LUŽANSKU“
Pokud se Vám takové prostředí okolo kontejnerů – na
obrázku stanoviště u bytovek – nelíbí, vězte, že ani nám.
Nedokážeme pochopit, proč někdo, kdo přijede s autem, musí
sklo vyložit na prvním stanovišti, které navštíví. Chtěla bych
upozornit, že v obci jsou ještě kulaté zvony na tříděné sklo na
parkovišti pod prodejnou, do kterých se toho vejde o mnoho
více, nebo kontejner s horním výsypem u Antiku. Jen to chce
zajet o 500 m dále. Popelnice i kontejner jsou vyváženy na
výzvu, tzn. musíme hlídat, jak jsou zaplněné. A pokud je
kontejner plný jen z 1/3 a 2 malé popelnice přeplněné,
nevyplatí se tento svoz objednávat. Pak nastupujeme my a
převážíme sklo do druhých sběrných nádob. Zaměstnanci
Komunálních služeb takové odpady okolo popelnic
nelikvidují.
Stále se snažíme v třídění odpadů přizpůsobovat nádoby,
proto do budoucna počítáme i s větší nádobou na sklo i papír
na výše zmíněném stání pro kontejnery u bytovek.
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KNIHOVNA
NOVÁ KNIHA – ŽIDÉ NA PŘEŠTICKU
Ve čtvrtek 8. února 2018 se
uskutečnila přednáška a zároveň
byla pokřtěna nová kniha autorky PhDr. Aleny Vlčkové „Židovská historie obcí Mikroregionu Přešticko“.
Jak název napovídá, hlavním
zadavatelem a zároveň sponzorem je Mikroregion Přešticko.
V knize naleznete historii Židů
nejen v Přešticích, ale i v několika obcích v okolí, Lužany nevyjímaje.

}

NOVÉ PERIODIKUM V KNIHOVNĚ
– SBORNÍK „POD ZELENOU HOROU“
V letošním roce byly zakoupeny sborníky „Pod Zelenou
Horou“, které čtenáře seznamují se zajímavostmi z regionální
historie a vlastivědné tématiky a naleznete zde i články s
původními pramennými materiály. Byla zakoupena i starší čísla
a knihovna se stala předplatitelem tohoto periodika.

ČTĚTE DĚTEM
Místní knihovna v Lužanech patří mezi těch pár knihoven
spadajících pod regionální služby knihovny v Přešticích, kam
za hezkou knížkou zavítá i dětský čtenář. Mám z toho
upřímnou radost, vždyť nejméně 2 x ročně dostane knihovna
spoustu krásných knih nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Dovolím si zde citovat článek Ivany Prudičové z
www.novinky.cz, jenž sepsala důvody, proč dětem číst od
malička.
- Mezi dětmi, jimž rodiče čtou, a dětmi, kterým četba chybí,
existují prokazatelné rozdíly.
- Čtení malým dětem v předškolním věku usnadňuje mluvení.
- Vědci také prokázali, že při poslechu čteného slova se
stimulují oblasti mozku účastnící se na kontrole chápavosti a
fantazie.
- Zvlášť významně jsou aktivovány i oblasti mozku, kde
vznikají mentální obrazy, tedy ty, které dítěti pomáhají vidět
příběh „jako živý“.
- Velmi důležité je to v době, kdy děti přecházejí od
obrázkových knížek ke knihám, kde je pouze text, a kde si
musejí samy představit to, co je tam popisováno.
- Naučíte děti větší empatii. Studie to dokládají na
jednoduchém příkladu: na rozdíl od počítačových her nebo
televize děti (ale i dospělí) při čtení chtějí zachránit princeznu,
protože se jí v příběhu přiblížili, poznali ji, a vidí ji proto
jinýma očima. Kdežto ve hře jde o výhru. Četba tudíž zlepšuje
mezilidské vztahy.
- A v neposlední řadě čtení dětem kromě zábavy i rozšiřuje
obzory, přináší jim nové znalosti a otevírá jim „okno do světa“.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MÍSTNÍ KNIHOVNY ZA ROK 2017

Pozornost si tento skromný časopis zaslouží již například
tím, že se ve svém vývoji dočkal tří různých podob –
prvorepublikové, okupační a polistopadové. Název pro něj
vymyslel lužanský rodák, spisovatel a pedagog Josef Kožíšek,
ak. malíř F. V. Eisenreich pak vtiskl sborníku jeho
nezaměnitelnou grafickou podobu. Ve své původní formě byl
určen především dětem a školní mládeži, autory většiny
příspěvků – kromě dětí samotných – byli sami učitelé.
Odběrateli pak byly především všechny obecné i měšťanské
školy. V době nejtvrdší nacistické okupace (březen 1943) však
došlo k úřednímu zákazu vydávání sborníku, a po válce se ho
již vzkřísit nepodařilo.
Až po roce 1997, kdy se ke společnému vydávání přihlásily
Městské úřady Měčín, Přeštice a Nepomuk, se sborník Pod
Zelenou Horou opět objevuje na pultech prodejců. Ač zůstala
zachována původní grafická podoba, v obsahovém zaměření
došlo, s přihlédnutím k nárokům dnešních čtenářů, k určitým
změnám a redakce si vytyčila náročnější cíle. Časopis je dnes
určen kromě školní mládeže i amatérským historikům,
kronikářům, pamětníkům, či patriotům kraje. Obnovený
sborník vychází čtyřikrát ročně v rozsahu 24 – 28 stran, každé
číslo je provázeno fotografickou přílohou, která přibližuje
unikátní historické dokumenty, většinou ze soukromých
archivů. Pro rok 2010 se časopis oblékl do nového kabátu,
rukou PhDr. Richarda Böhnela mírně upravené, celobarevné
obálky, v r. 2018 se opět změnila podoba tohoto periodika.
Zdroj: http://www.zelenahora.cz/cs/sbornik-pod-zelenou-horou
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Stav knihovního fondu v majetku obce k 31. 12. 2017 je ve
výši 1 000 knižních jednotek, z toho je 184 knih žánru
naučného a 816 knih krásné literatury. V letošním roce
nakoupil Obecní úřad v Lužanech celkem 4 knihy. Náklady na
pořízení knihovního fondu činily celkem 588,- Kč, a nákup
periodika (Přeštické noviny) činil 140,- Kč.
Za rok 2017 byla provedena výměna 2 knižních souborů
z Městské knihovny v Přešticích s celkovým počtem 350 knih.
V letošním roce proběhla jedna porada knihovníků v Městské
knihovně v Přešticích dne 13. 12. 2017, kde proběhl zároveň
seminář na téma Ochrana osobních údajů (GDPR), a byly
probírány aktuální knihovnické záležitosti.
K 31. 12. 2017 je registrováno 78 čtenářů, z toho čtenářů
do 15 let je 21. V přilehlých prostorách knihovny probíhají
kurzy ručních prací pro malé děti s paní Václavou
Koukolíkovou. Během tohoto roku navštívilo knihovnu 201
čtenářů. Webové stránky knihovny navštívilo celkem 2 105
virtuálních návštěvníků. Čtenáři si vypůjčili 36 naučných knih
pro dospělé a 573 knih beletrie pro dospělé, 36 knih naučných
pro děti a 516 knih beletrie pro děti a za rok 2017 byl půjčen 1
časopis.
Zbývá připomenout, že je místní knihovna přístupná
veřejnosti každé úterý od ledna do června a od září do prosince
v době od 18,00 do 19,00 hodin a sídlí v budově Obecního
úřadu v Lužanech v čp. 25. Pro starší spoluobčany je zavedena
donášková služba, stačí nahlásit oblíbené tituly nebo autory.
Věra Petrželková, knihovnice

KULTURA
VÁNOČNÍ KONCERT

TANEČEK

Na konci roku 2017, přesně 27. prosince, proběhl v kapli
lužanského zámku tradiční Vánoční koncert. Tentokrát jsme
přivítali soubor MUSICA AD GAUDIUM, který nám přednesl
hudbu renesence a baroka.

Tradiční „vejšlap“ na Taneček proběhl v sobotu 3. února
2018. Členové T.O.S.G.O. připravili pro účastníky
bramborový guláš, někdo si na vrcholu Lužanské hory
opekl i donesené uzeniny. Nálada všech zúčastněných byla
výborná a jistě se všichni těší na příští rok.

DĚTSKÝ BÁL
Zcela zaplněný sál Kulturního domu v Lužanech přivítal
13. ledna letošního roku všechny rodiče s dětmi na tradičním
Dětském bále. Na sále bylo možno zahlédnout nepřeberné
množství masek, děti si při bále zasoutěžily, zatančily a hlavně
se všeobecně pobavily. Samozřejmě nemohla chybět ani
tombola pro děti.

PŘEDSTAVENÍ PRO MAMINKY
Svátek všech maminek jsme i letos oslavili návštěvou
divadelního představení. Po úspěchu hry Manželský
čtyřúhelník zavítaly maminky do Káčka v Dobřanech, kde
stejná agentura uváděla divadelní komedii „Tchýně na
zabití“. Hra byla o vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou a
tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi
mladými manžely a konečně a hlavně mezi tchýněmi
samotnými okořeněná duchařinou.
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KULTURA
VELIKONOCE
V minulém čísle Lužanského občasníku jsme si připomněli
několik zajímavostí ze zvyků a tradic a v tomto čísle si
rozebereme symboly Velikonoc.

Velikonoční hody - vzkříšení, jímž se začínají velikonoční
svátky. Vzkříšení je slavnost, která se koná v kostelích, ale
silně je vnímána i v lidovém prostředí. Končí půst. Začíná
nový život očištěný utrpením. Opět zvoní zvony. Lidé
vycházejí alespoň v jednom novém dílu oblečení, zdobí okna,
dveře. Na Hod Boží velikonoční je po dlouhém půstu opět
masité jídlo. Dívky malují vejce na pomlázku. Konají se
návštěvy příbuzných a obřadní obchůzka polí. Někde se pole
objíždějí v průvodu na koních a žehnají se.

Pečivo - bochánky, mazance, bývají z kynutého těsta,
zvětšením svého objemu připomínají bujení přírody, pokud se
nepovedou, věští to zlé časy. Žehnaly se proříznutým křížkem
na vrcholu. Dalším tradičním jídlem Velikonoc je nádivka –
hlavnička, několik druhů masa je v ní doplněno mladými
kopřivami. Pekla se tak, aby byla čerstvá při návratu z kostela
o Vzkříšení.

Beránek - původně obřadní pokrm spojený s Poslední
večeří není pro Čechy typický. Ani skopové maso nebylo u
nás příliš v oblibě. Zachoval se tedy pouze jako motiv
tradičního pečiva.

Oblékání - na Vzkříšení si lidé brali vždy něco nového na
sebe. Bylo pravidlem, že postní oděv se lišil od oděvu
hodového nejen honosností, ale i barvou. V postě se nosil
černý oděv, černé šátky, sukně. Na Chodsku ženy nosily
tradiční kroj a v době Velikonoc se barva jeho sukně řídila
barvou mešních rouch. V postě nosily zelenou a fialovou, na
Velikonoční hody červenou sukni. K novému oděvu na
Vzkříšení patřila i první koupel, očista těla, mnohdy první po
zimě.

Pomlázka - velikonoční koleda – pomlázka, která se koná o

pondělí velikonočním. Má jméno od pomlazení, které přináší
dívkám jak polévání vodou, tak šlehání zelenými pruty. Zelený
prut je v tradiční víře obrazem obrození síly. Dle kontaktní
magie se síla prutu kontaktem, šlehnutím, přenáší dál. Tento
dávný magický úkon byl včleněn do pevného řádu tradiční
velikonoční obchůzky. Pomlázky se pletou z několika prutů.
Malé jsou určeny ke šlehání, velké „žíly“ nosí chlapci s sebou
při koledě jako odznak svého stavu. Na tuto společnou
pomlázku pak dostávají od děvčat pentle. Vykoledují si vejce,
kraslice – dnes je obsah koledy odvislý od obdarovávajících a
je velmi různorodý.

Kraslice - nejvýznamnější je červená barva, jako základní
barva života. Slovo kraslice je ze staročeského krásný =
červený. Na kraslicích lze rozlišit řadu zdobných technik,
kombinací barev a vzorů. Nejstarší a nejrozšířenější technikou
zdobení kraslic je vosková batika. V některých krajích (jižní
Čechy) bylo tradiční připravovat velkou koledu pro nápadníka
dívky, někdy obnášela i třicet malovaných vajec – celou jarní
snůšku jedné slepice a třeba i látku na novou vestu. Bohatá
koleda na Českomoravské vrchovině byla dávána dětmi jejich
kmotrům. Množství vykoledovaných vajec pak bylo zúročeno
v dětských hrách – vyhazování vajec, koulení vajec, apod.
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V letošním roce jsme po mírné zimě, ale o to delším
studeném období v březnu, slavili Velikonoční svátky brzy
– již na konci března a počátku dubna. Ještě do těchto
svátků nás paní Zima nechtěla opustit, a tak se tradiční
řehtání koledníků ve čtvrtek a v pátek neslo ve znamení
zimních bund a čepic. Ostatní velikonoční dny však již
svítilo sluníčko a každý si jistě tyto první jarní paprsky
užíval do sytosti.

ZÁMEK LUŽANY
VÝSTAVA – POHŘEB JOSEFA HLÁVKY V R. 1908

POHŘEB JOSEFA HLÁVKY

Na hřbitově v Přešticích můžete ještě do konce prázdnin
navštívit výstavu fotografií z pohřbu Josefa Hlávky.

Ve sborníku Pod Zelenou Horou č. 1/2018 uvádí ve
svém článku paní Drahomíra Valentová následující
informace k pohřbu Josefa Hlávky:
Josef Hlávka zemřel 11. března 1908 na streptokokovou
infekci tlustého střeva. Poslední rozloučení s ním, velkolepý
národní pohřeb, se uskutečnil v neděli 15. března v Praze.
Smuteční slavnost byla zahájena ve 14 hodin v Pantheonu
Národního muzea, kde bylo nabalzamované Hlávkovo tělo
vystaveno spolu s posmrtnou maskou jeho tváře. Po
smutečních projevech se pohřební průvod ubíral od
Národního muzea k Nádraží císaře Františka Josefa, odkud
v 16 hodin odjel vagon s Hlávkovými ostatky do Lužan.
Druhý den, 16. března, přijelo zvláštním rychlíkem z Prahy
do Lužan 150 smutečních hostů. Zde se v zámecké kapli s
Josefem Hlávkou rozloučil mj. také personál velkostatku,
který po modlitbách přenesl rakev do pohřebního vozu,
čekajího na okraji Lužan. Odtud se vydal mohutný smuteční
průvod do přeštického kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Zde, u rakve před hlavním oltářem, drželi čestnou stráž
místní sokolové a chovanci Hlávkových kolejí. Smuteční
mši doprovázely zpěvem dva pěvecké spolky – pražský
Hlahol a přeštická Skála. Ostatky Josefa Hlávky byly poté
uloženy do rodinné hrobky.
Smuteční slavnost zaznamenal také přeštický děkan
Václav Heindl ve Farní kronice. Ze zápisu děkana uvádíme:
„Nad hrobem promluvil srdečnými slovy Jeho Milost pan
biskup, poukázav na práci a dobročinnost zesnulého,
zakončiv slovy: „Milosrdný Pane, dejž mu lehké odpočinutí
a nám pak radostné s ním shledání.“ Tento velkolepý
průvod pohřební z paměti účastníků nikdy nevymizí“.
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ZÁMEK LUŽANY
JAROSLAV VRCHLICKÝ

NEVĚSTY NA ZÁMKU

Poslední procházka parkem v Lužanech
Den jarní nesly stromy v haluzích,
jen budky špačků prázdny byly ještě;
sníh poslední se vpíjel do cest rýh
a v zrcátkách tál březnového deště.
Cos měkkého se neslo ve vzduchu,
jak předzvěst vesny, klidu, usmíření,
a z jezu bouřícího výbuchu
a z vlhkých jehněd, mokrých v zamlžení.
Jdem mezi stromy, v kroku každičkém
se upomínka dojemná hned budí,
zvon s vížky zámku doznívá až sem
a skoro mraznou výčitkou až studí.
A řeka hučí v jara předtuše,
že veselý a nový život vstane,
zem celou skryjí květů loktuše
a nová naděj i nad hroby vzplane!
Jen na platanech pávi hýkají
pod záclonami průsvitnými stromů,
ti cítí to, jich skřeky říkají,
že pán jich více nevrátí se domů.
Psáno při Hlávkově pohřbu v Lužanech.
16. března 1908

Fota: www.janochinfo.cz

Pohřební průvod vedený vikářem Fenclem 16. 3. 1908

Letos připravila modelingová agentura JM Models již 4.
ročník této soutěže, která byla opět v dramaturgii a
choreografii Jaroslavy a Miloslavy Kopecké, která se
zároveň zhostila i role moderátorky. Původně měla
moderovat spolu s hercem Miroslavem Šimůnkem, ale ten
se z rodinných důvodů nemohl akce zúčastnit. Soutěžily
čtyři svatební salony, a to z Plzně, Domažlic, Blovic a
Kaznějova, které představily nejkrásnější svatební šaty. K
vidění byly také pánské obleky a šaty pro družičky. Každá
první nevěsta přijela na zámek netradičně – na čtyřkolce,
autobusem z 50-tých let, velorexem nebo automobilem
Porsche 911.
Hostem akce byla zpěvačka Heidi Janků. Modelingová
agentura získala povolení k uspořádání této akce v
prostorách zámku na podporu nadace Nadání Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových. Návštěvníci si přišli zpříjemnit
sobotní odpoledne, kde kromě nabitého programu byly
připraveny i stánky s občerstvením, svatební cukrovinky,
pivo, kosmetika, květiny a podobně.
Které šaty zvítězí, bylo na návštěvnících. Ti rozhodli
pomocí hlasovacích lístků. Vítězným svatebním salonem se
stal v letošním ročníku svatební salon z Domažlic.

Pohřební průvod na hřbitově v Přešticích 16. 3. 1908
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AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
DUBNOVÝ VÝLET – VELKÉ POPOVICE,
KONOPIŠTĚ

které získal jednak jako dědictví po svých italských
předcích, jednak vlastní sběratelskou činností.

28. dubna se uskutečnil (již v pořadí třetí) výlet od OÚ
Lužany. Všech padesát účastníků se sešlo na zastávce
autobusu v 7.45 hod. a všichni se těšili na nové zážitky.

František Ferdinand se v červnu roku 1914 zúčastnil
manévrů rakouské armády v Bosně a dne 28. června 1914
se stal spolu se svou manželkou Žofií v Sarajevu obětí
atentátu, spáchaného srbským anarchistou Gavrilem
Principem. Za měsíc po atentátu vyhlásil rakouský císař
František Josef I. Srbsku válku.

Tentokrát jsme se vydali o trochu dál. Naším cílem byl
zlatavý mok ve Velkých Popovicích a zámek Konopiště.
Když prohlídka pivovaru, tak samozřejmě s ochutnávkou. A
protože po pivu vyhládne, ihned po exkurzi jsme se posilnili
ve velkopopovické restauraci Pod Ledem. Vynikající oběd
jsme, jak jinak, zapili Kozlem.
Takto posilněné nás čekala další část výletu, prohlídka
zámku Konopiště. Nahoru k zámku nás od parkoviště
vyvezl vláček, takže jsme měli ještě chvíli času trochu oběd
vytrávit. Zámek Konopiště je opravdu překrásný. Po
prohlídce jeho nádherných interiérů i části zámeckého
parku a po vyslechnutí spousty zajímavých historických
informací, jsme se již po svých vrátili na dolní parkoviště
k autobusu, kde se ještě každý podle svého gusta občerstvil.
A byl čas na návrat.

V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových
dědiců československý stát a zámek i s parkem byl zčásti
zpřístupněn veřejnosti. Za II. světové války byl v Konopišti
umístěn hlavní štáb jednotek SS.
Po osvobození bylo Konopiště znovu zpřístupněno
veřejnosti. Zámek se do dnešní doby zachoval v podobě,
jakou dostal při poslední přestavbě za arcivévody Františka
Ferdinanda d´Este. Také vnitřní vybavení zůstalo v co
největší míře stejné, jako za doby, kdy zámek obýval
František Ferdinand s rodinou.

Tento ročník zájezdu byl díky delší cestě, která nás dělila
od našich cílů, o trochu náročnější. Hlavně cesta zpátky
přes Příbram. Ale počasí nám celý den přálo. A tak jsme
sice přijeli utahaní až ve večerních hodinách, ale asi všichni
spokojení a plni zážitků. Každoroční zájem občanů o tyto
výlety mne moc těší a už přemýšlím a rozhlížím se, kam na
jaře 2019 opět vyrazíme.
Na závěr bych Vám všem ráda popřála příjemně
strávené léto, spoustu sluníčka a pohody.
Za kulturní komisi při OÚ Lužany
Alena Hrádková
KONOPIŠTĚ
Zámek Konopiště založil nedaleko svého rodového
sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodobně pražský
biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských
pevností, s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a
padacím mostem. Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště
v roce 1327 na 275 let do rukou Šternberků. V 17.–19.
století se pak v držení Konopiště vystřídala celá řada
vlivných šlechtických rodů, např. Hodějovští z Hodějova,
po bitvě na Bílé Hoře na krátkou dobu Albrecht z
Valdštejna, Michnové z Vacínova, Vrtbové z Vrtby,
Lobkovicové a další.

PIVOVAR VELKÉ POPOVICE
Při exkurzi mohou návštěvníci nahlédnout do historie
Velkopopovického Kozla a jeho pivovaru. Zjistí, jak se vaří
poctivé pivo a seznámí se s příběhem zakladatelské rodiny
Ringhofferů a s živým maskotem pivovaru kozlem Oldou.
Prohlídka trvající zhruba 90 minut zavádí návštěvníky nejen
do historické varny z roku 1928 a ležáckých sklepů, ale
zavádí návštěvníky do stáčírny lahví a sudů a do expozice
pivních obalů.

První zásah do středověké struktury hradu byl proveden
koncem 15. století Jiřím ze Šternberka, dále pak začátkem
17. století Hodějovskými z Hodějova. V barokní rezidenci
proměnili Konopiště v 18. století Vrtbové z Vrtby.
V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím od
Lobkoviců František Ferdinand d´Este, od r. 1896 následník
císařského trůnu. Arcivévoda dal zámek přestavět v
historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský
park. Na ploše bývalé barokní zahrady založil Růžovou
zahradu se skleníky. Do zámku umístil své rozsáhlé sbírky,
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OCHOTNICKÝ KROUŽEK
100. VÝROČÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA V
LUŽANECH - HISTORIE
V zápise z výroční schůze k 50. výročí hasičů v Lužanech
2. 7. 1933 se píše - "V roce 1918 bylo započato se hraním
divadla. Koncem roku 1923 zakoupil hasičský sbor vlastní
jeviště, aby tak svépomocí dosáhl "vyšších finančních cílů".
Ochotníci tak pomáhali hasičům restaurovat vybavení,
které bylo poničeno válkou. Sbor měl v té době 102 členů.
Z prvních divadelních her lze jmenovat "Z českých mlýnů",
"Bim, bum, bác", "Kubata dal hlavu za blata", "Na letním
bytě", a další.
Pan František Kovařík, jako režisér, navrhl, aby
u hasičského sboru byl zřízen dramatický odbor. Z dalších her
ve 30. - 40. letech lze jmenovat: "Zemský ráj to na pohled",
"Vesničko má", "Veličenstvo v base", "Lucerna", "Na
otcovském klepáči".
Na návrh přednosty stanice, pana Košaře, bylo rozhodnuto
konečně ustavit dramatický odbor a zakoupit a udělat jeviště
pro potřebu hraní v lužanském parku. Zároveň se diskutovalo
o vztahu k DTJ a jejich divadlu. Divadelní odbor DTJ vyvíjel
svou činnost velmi zřídka. Jinak byla oboustranná spolupráce.
Kronika zaznamenává v prvních dvou desetiletích ochotníků,
že některá představení se zpěvem doprovázela hudba Šustíků
(Pěchoučků). Kronika také zmiňuje rok 1923, kdy bylo
skutečně zakoupeno od firmy František Fešler z Husovic
u Brna divadelní jeviště za 4 194 korun. Divadla se potom
hrála pravidelně o pouti i jindy v zámeckém parku. 1. března
1925 se na počest prezidenta Masaryka konalo divadelní
představení "Bělohorská mračna". V roce 1925 byla sehrána
čtyři představení. Jedním z nich byla hra "U bílého koníčka".
V této divadelní hře hrál komickou roli režisér Měst. divadla
v Plzni pan Vendelín Budil j.h. Ke světlým okamžikům
lužanského divadla se zapsala 9. září 1928 divadelní hra
"Jánošík", která se setkala s neobyčejným úspěchem.
Režisérem byl správce velkostatku Jan Elmer. Již jmenované
představení Jánošík bylo s velkým úspěchem opakováno
při odhalení pomníku padlým ve světové válce. Úspěšně byla
v Lužanech uváděna i představení školních dětí v zámeckém
parku, a současně se ve školních třídách konaly výstavy prací
žáků, které organizovaly slečny učitelky Kožíšková, Přibylová
a Velkoborská. Příkladem takové akce v parku byla hra
"Krakonoš". V září 1932 navštívil představení "Lucerny"
v zámeckém parku prezident České akademie věd a umění
Mistr J. B. Foerster se svojí chotí. V tomto divadelním
představení účinkoval orchestr pana Cukra z Přeštic. Hasiči
v tomto roce doprovodili zemřelou paní Matyldu Meyerovou,
za což dostali děkovný dopis od Hlávkovy nadace.
6. listopadu
1932 se v Lužanech
konal
"humoristický
večírek". V tomto roce se ve zprávě hasičů mimo jiné uvádí:
"...hraní divadla dopomáhá k penězům, abychom mohli
restaurovati válkou zničenou výzbroj."

muzikant aneb muziky, muziky". Hrála se i hra "Kupte si
rádio".
K 10. výročí republiky bylo sehráno představení ochotníky
DTJ "Pro vlajku československou" od Ferdinanda Olivy.
V roce 1956 se v září hrálo představení "Paní Marjánka,
matka pluku". V roce 1957 se opět hrálo divadlo v přírodě
"Císař pán o ničem neví". V září 1958 byla v parku uvedena
hra J. K. Tyla "Enšpígl". V Lužanech také opakovaně
účinkovala estrádní skupina Notáři. Lužanské školní děti
uvedly představení "Stříbrná studánka". Hru "Naši furianti"
uvedli lužanští také ve Velharticích v přírodním divadle.
Do Lužan často zajela Stálá divadelní scéna Klatovy.
To už byla 50. a 60. léta a ochotníci už hráli společně jako
Osvětová beseda a Hasičský sbor. Některé hry režíroval Matěj
Kasl a František Kovařík. Někdy hrála i kapela Švitorka.
Lužanští
ochotníci
často
hráli
i mimo
Lužany,
např. ve Velharticích, Skašově, Skočicích, Roupově. Zvláště
v době, kdy se v Lužanech stavěl kulturní dům. Do hraní
divadla se často zapojovala i škola, např. divadelní hrou
"Medová pohádka" v září 1962. Hra "Paní Mincmistrová"
se právě hrála v té době ve Skočicích, protože v roce
1969 se v Lužanech připravovalo otevření kulturního domu.
Na počátku 60. let přišly do obliby babské bály, na kterých
hrála lužanská Švitorka a několikrát byly opakovány Hrátky
mládeže a Dětský den na fotbalovém hřišti. Byly uváděny
maňáskové hry pro děti. Dramatický kroužek hasičů sehrál
divadelní hru "Cop" a v září o pouti se hrála hra "Tři chlapi
v chalupě". Dědu Potůčka hrál úspěšně tehdy šestnáctiletý
Miroslav Skála.
pokračován na následující straně

23. 6. 1935 spolupracovala hasičská jednota se spolkem
"Budeč" při odhalování pamětní desky Josefa Kožíška
na lužanské škole.
Další divadelní představení lužanských ochotníků: "Hrátky
s čertem", "Paní Mincmistrová", "Když ptáčka lapají",
"Václav Hrobčický z Hrobčic", "Naši furianti", "Tři chlapi
v chalupě", "Enšpígl", "Sluneční paseka", "Chudák manžel".
Ve 30. letech byla dále sehrána ochotnická představení "Padla
kosa na kámen", "Zasnoubení ve tmě", "Zlý jelen", "Český
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OCHOTNICKÝ KROUŽEK
Ochotníci z Lužan se účastnili vesměs všech divadelních
soutěží a přehlídek v rámci okresu i mimo něj. Od roku
1978 jako divadelní kroužek Osvětové besedy hráli ochotníci
i v Merklíně a v Roupově např. představení "Červené
pantoflíčky". Hrálo se i ve Vstiši, Přešticích, Řenčích, Švihově
a Nepomuku. Divadelní kroužek vedl Oldřich Váca. Tato
skupina připravila i vzpomínku na Karla Hašlera a divadelní
představení "Zlý duch Lumpacivagabundus". Pro důchodce
bylo speciálně připravené představení "Talisman" a 12 estrád
v obcích v okolí. Bylo sehráno i divadelní představení "Perly
panny Serafínky".

Samostatnou kapitolou lužanského kulturního života byl
zábavný spolek S. K. Unikum Lužany. Bylo to sdružení
státních úředníků, živnostníků, které pořádalo zábavné
a sportovní akce. Rozvíjelo činnost hlavně ve II. polovině
20. let. Předsedou byl Jiří Čistecký, právník a kapitánem
klubu Jan Elmer, hospodářský správce. Klub měl i funkci
Čestný kapitán sekce (odhrnutých), kterou vedl Jiří Elmer,
právník. Spolek měl i svého praporečníka a kmotra. Celkem
měl 20 členů, z toho bylo 7 žen. Zakládací listina spolku
Unikum je datována rokem 1924. Ze vzpomínek pana Václava
Kožíška zaznamenáváme, že účinkoval v těchto hrách "Jánošík", "Jízdní hlídka", "Plukovník švec", "Naši furianti",
"Hrátky s čertem", "Dražba na nevěstu", "Srdce v rákosí", "Na
tý louce zelený". Pro velký úspěch se toto představení hrálo
třikrát v Lužanech, Borovech a Skočicích. Podle vzpomínek
pana V. Kožíška se ochotnických představení jako herci
účastnili: Jan Emich, Matěj Červený, Josef Vítovský, Václav
Hřebec, Václav Skála, Josef Lukáš, Josef Havránek, Josef
Sedláček, Miluška Valvodová - Sedláčková, Božena
Kovaříková, Růžena Kožíšková - Křenová, Věra Lukášová Česáková, Jiřina Hřebcová - Vraná, Marie Poková - Vítovská,
Fanda Poková, Karel Zeman, Jan Pok. Tato představení byla
vesměs sehrána pod hlavičkou DTJ.
SOUČASNOST
Od roku 1991 už v čele lužanského souboru stála Marie
Borová. Soubor si začal říkat Lužanská omladina. Vznikl
opětovně na popud právě lužanské omladiny. Pod vedením
Marie Borové se začalo představením "Neohrožený Mikeš",
byla připravena estráda plná lidových písniček, pražských
a námořnických písniček, dále divadelní představení "Mumraj
na Vejrovně". Soubor nastudoval estrádní vystoupení plné
písniček "Tentokrát u nás doma". I další písničková estráda
„Od vesnice k vesnici, od města k městu“, proložená vtipy,
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byla symbolicky navržena pro Setkání rodáků v Lužanech,
kdy se do Lužan sjeli rodáci z celé České republiky. V
písničkách jsme navštívili nejdříve Čechy, poté Moravu a
nakonec jsme zakotvili v Praze. Celé představení ochotníci
věnovali jejich režisérce paní Marii Borové, od jejíž smrti v r.
2004 uplynul právě rok.

Od 8. 4. 2008 je Ochotnický kroužek Lužany registrován
na Ministerstvu vnitra.
Členové ochotnického kroužku započali novou kapitolu
dějin divadla v Lužanech nastudováním hry "Dívčí válka".
Přípravy zabraly celý rok a premiéra se uskutečnila 12. ledna
2008 v KD v Lužanech. A protože hra měla nebývalý ohlas,
začaly se hrnout nabídky na vystoupení v dalších obcích.
Na oslavy 40. výročí vybudování Kulturního domu
v Lužanech v r. 2009 si připravili divadelníci premiéru
pohádky Mrazík. I tato pohádka měla velký ohlas a tak si ji
ochotníci ještě 16 x zopakovali.
Od počátku roku 2013 začíná kroužek zkoušet novou hru
Čert a Káča. Proč zrovna Čert a Káča? Místní akční skupina
Aktivios Nezdice požádala divadelníky, zda by v rámci jejich
projektu "Oživme společně památky a pověsti z míst
tajemných i kouzelných" nenastudovali pověst z našeho kraje.
Tento projekt byl vypracován ve spolupráci s MAS sv. Jana z
Nepomuku a MAS Pošumaví. Z každého tohoto území byl
vybrán jeden ochotnický spolek, který nastudoval jednu
pověst. A protože ochotnický kroužek pochází z Lužan,
vybrali si pověst o čertu a Káče, která se na lužansku silně
traduje.
Generální zkouška se uskutečnila 23. 5. 2013 a netradiční
premiéra pod širým nebem pak proběhla na divadelním
festivalu v Nebílovech 25. 5. 2013.
Dalším divadelním kusem, do kterého se ochotníci s
radostí pustili byl muzikál „Nejkrásnější válka“. Výběr hry byl
opět těžký, v souboru převažují ženy a celkový počet členů je
18. I tak se nastudování povedlo a premiéru 26. 2. 2016
sledovalo přes 230 diváků. Další vystoupení v okolních
obcích nenechala na sebe dlouho čekat.
Od roku 1991 se po delší přestávce začaly konat pod
hlavičkou Ochotnického kroužku v Lužanech Staročeské
máje, při kterých se volí královna májů, a které jsou vždy
velkou slavností pro všechny obyvatele Lužan. Konají se
vždy, když se tato královna vdá, večerní představení volby
královny je doplněno předtančením České besedy. Staročeské
máje v Lužanech jsou tradicí, která nemá v širokém okolí
obdoby.
Členové ochotnického kroužku jsou i po sto letech
aktivními spolutvůrci kulturního života v obci.

OCHOTNICKÝ KROUŽEK
OSLAVY 100. VÝROČÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA
V LUŽANECH
V roce 100. výročí vzniku ochotnického divadla v
Lužanech připravil zdejší divadelní spolek program na celý
rok, během kterého vystoupí divadelníci z okolních
ochotnických souborů se svými právě nastudovanými
divadelními kusy. Na stránkách tohoto občasníku se seznámíte
s akcemi, které proběhly v 1. polovině roku 2018.

2. 3. – Divadelní maškarní bál
Maškarní bál pořádali lužanští ochotníci již podruhé. Po
velkém úspěchu v loňském roce se i letos maškarní bál vyvedl
a na sále KD v Lužanech se sešlo velké množství krásných
masek a převleků. Hudba „Přeštická šestka“ zajistila v sále
velice dobrou atmosféru. Nejlepších 6 masek bylo opět
odměněno – alkoholem nebo dortem, o půlnoci si přítomní
mohli zakoupit i sladkou tombolu.

12. 1. – Nejkrásnější válka – Ochotnický kroužek Lužany
Ochotníci z Lužan uvedli tuto hru v Lužanech jako svou
derniéru, protože již pilně nacvičují novou hru, kterou uvedou
v prosinci 2018.

3. 2. – Jak čert vyletěl z kůže – Tradeáši z Nezdic
Nezdičtí ochotníci sehráli pro zdejší publikum úsměvnou
pohádku od Jaroslava Koloděje o tom, jak si čert měl vzít
čertici za ženu, jenže on se zamiloval do smrtelnice Madlenky.

10. 3. - Podhorský penzion – Ochotnický spolek Kbel
Členové Ochotnického spolku ze Kbela nám zahráli příběh
dvou rozhádaných snoubenců a jedné velké sázky. Hra byla
plná situačního humoru plného proměn a překvapení. A na
konci nechybělo samozřejmě rozuzlení. Pro někoho happy
end, pro někoho nečekaný závazek na celý život.
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OCHOTNICKÝ KROUŽEK
OSLAVY 100. VÝROČÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA
V LUŽANECH
pokračování z minulé strany

18. 5. - Záskok – Ochotníci z Vřeskovic
Toto představení bylo z důvodu zranění jednoho z
účinkujících bohužel zrušeno, v jednání je uvedení hry v
náhradním termínu.
3. 6. 2018 – Dětský den – Lužany
Každoročně pořádají lužanští ochotníci pro všechny děti
oslavu Dne dětí. V letošním roce byl program zaměřen na
pohádky. Děti na stanovištích plnily úkoly a za jejich splnění
získávaly sladkou odměnu a závěrem si mohly opéct i
špekáček. Tuto akci tradičně spolupořádají s obecním úřadem,
sborem dobrovolných hasičů a místním mysliveckým
spolkem.

21. 4, - Není Filip jako Filip – Komedyjanti z Tachova
Až z dalekého Tachova zavítal divadelní spolek k nám do
Lužan. Jejich hra má podtitul lehkovážná komedie pro vážné
lidi. Je to divadelní hra anglického spisovatele irského původu
Oscara Wildea z roku 1895. Tato konverzační komedie o třech
dějstvích měla v sobě spoustu satirických prvků.

V následující 2. polovině roku 2018 se můžete těšit na tyto
akce spojené s oslavou 100. výročí vzniku ochotnického
divadla v Lužanech:
11. 7. - 31. 8. 2018 – výstava věnovaná výše uvedenému
výročí – zasedací místnost Obecního úřadu v Lužanech
(možnost prodloužení trvání výstavy)
22. 9. - Nejlepším holubářem je pantáta Beránek –
Ochotnický spolek Buřina Příchovice
6. 10. - Dům u dvou vražd – Komedyjanti z Tachova
1. 12. - Mikulášská nadílka – pohádka – Divadelní spolek
Úhlavan Přeštice
15. 12. - Brouk v hlavě – premiéra divadelní hry
Ochotnického kroužku Lužany
Na všechny akce jste srdečně zváni!
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ZELENÉ – HISTORIE I SOUČASNOST
KŘÍŽEK V ZELENÉM
V letošním roce byl díky Mikroregionu Přešticko, který
získal dotaci na restaurování křížků na svém území, a
finanční spoluúčasti Obce Lužany opraven křížek nad obcí
Zelené. Okolí křížku bylo upraveno při realizace naučné
stezky „Živé paměti krajiny Lužan“, v roce 2015 jsme
bohužel na křížek nezískali dotaci. Záměr opravy křížku se
povedl až v letošním roce, kdy mezitím ale křížek vlivem
koroze upadl. Restaurování tedy přišlo v pravý čas.

Zápis p. Tomáše Vovsa v kronice obce Zelené:
Plných 150 kroků od vsi na upravené cestě k Nezdicům
počátkem polního odol. kopce na pěkné křižovatce cest, jež
snad také byly pohnutkou k tomu, byl asi rovněž v tomže
čase poč. stol. XIX., jak vzrůst dvou lip nasvědčuje,
nákladem obce postaven dřevěný kříž s plechovou podobou
těla Kristova na něm. Zde ve stínu těchto lip odpočívali
obchodní sklenkáři a dráteníci. Když však během let dřevo
zaražené v zemi značně setlelo, koupila obec r. 1872 opět
na vlastní výlohy nynější železný s kamenným podstavcem.
Místní duchovní Norbert Procházka posvětil jej 23. června
pátou neděli po sv. Duchu, jak zřejmo z ohlašovací kostelní
knihy: „Dnes odpoledne o ½ 3 hodině povede se prosebné
procesí k Zelenému ku posvěcení tam na útraty početné té
obce postaveného kříže. Při zpáteční pak cestě udělí se ve
chrámu Páně sv. požehnání s veleb. Svátostí oltářní.“ Zánik
bronzových liter na železné přepážce psaných, dle mé
paměti zněl: Pochválen Pán Ježíš Kristus – 1872. U tohoto
kříže se obyčejně kněz jdoucí s pohřbem ze vsi pomodlí
nějaký ten Otčenáš, po čemž
pak vystoupí některý pozůstalý
z doprovázejících a odprošuje
za nebožtíka přítomné slovy:
Lidičky prosím Vás předně
pro Pána Boha i za druhé
pro Pána Boha a za třetí pro
pět ran Krista Pána, komu
Vám ublížil, odpusťte mu to
načež ti odpoví „Odpusť mu
Pán Bůh.“ Děje – li se však
zastavení toto u kaple ve vsi,
odprosí se hned tam.
Dodatečné poznamenání:
Stavbu kříže provedl Martin
Brada (řečený Kanon) ze Zálesí čp. 21, jenž byl v okolí
zaručenými pověstmi znám,
poněvadž byl hostinský, studničkář a olejkář v jedné osobě.

V roce 2018 si připomínáme 100. výročí založení
Československé republiky, proto si výňatkem z kroniky
obce Zeleného připomeňme atmosféru doby tak, jak ji
zapsal kronikář pan Tomáš Voves.
Na prahu obrození našeho národa československého
Jako znovuzrození přijali občané zelenští radostnou
zvěst v pondělí 28. října 1918, že je konec světové války.
Do Zelené přinesli tuto zprávu o ¾ na 1 spoledne
Magdalena Fenclová a s ní jakás Pešková z Plzně, které si
obě poledním vlakem (jemuž jsme navykle půldvanáctá
říkali) do obce naší pro trochu aprovisace /potravin/
s baťohy na zádech přijely. Fenclová byla rodačka zelenská
z čp. 12, byvší dcerou Václava Brabce rozeného 1850
v tomto čísle, kde se u Kukačů říká. Pešková byla tuším
rozená Plzeňačka a jako známá její po celou válku sem s ní
jezdila. S nimi, abych nezapomněl, přijel také zedník ve
Škodových závodech pracující majitel čp. 26 z Zelené 40
letý František Panc a zprávu tuto zde šířil.
Zpráva ta učinila ve vsi takovou radost, že mnoho těch
radujících se zvedlo a hned odpoledne šli do Přeštic, kde
uspořádala se hned okázalá demonstrace. Do věžičky kaple
zavěšen starostou Matějem Jánským příjmením Berkou
z čp. 9 a prvním radním zvonek, jenž byl odsud v pátek 1.
března před rekvisicí na honem výše uvedeným Františkem
Pancem sejmut. On, když se potom za večerního šera svým
milým jasným tonem nad dědinou rozhlaholil, tu mnohé
bolem a bědy těžkými sevřené srdce si ulehčilo a tklivé oko
se až zarosilo, vždyť zdálo se, že mile oživené údery staré
melodie jeho vzpružily v nás potlačení 300 letého jařma a
nadchnuli v nás lásku i cit vzájemného bratrství
v občanském postavení mezi sebou, čímž více vznítily v nás
lásku ku staré prastaré historii našich předků. Jako v jiných
obcích, tak i zde přišlo trochu výzdoby na chalupy.
Z okének ze štítu čp. 29 vytýčen byl obecní národní prapor
(rakouský, který byl pořízen z nařízení vlády, kam přišel
nevím?) a jediný štít Kukačojc vyzdoben byl věncem a
chvojím, což ovšem v jiných obcích bylo hustější.
To byl asi tak radostný háv naší vesnice po stránce
vnější. Vnitřní duševní stránka byla však bohatější. Z bojišť
vraceli se nám naši rodáci a sousedé, z nichž první se vrátil
z rumunské fronty 15. listopadu 33 letý Vojtěch Rašplička
řečený Slaměník, který potom 2. listopadu 1922 chalupu
svatbou zdědil. Za ním asi po dvou dnech se vrátil Jan
Sedláček co 27 letý syn Kalcojc, jenž jako četník asi r. 1942
v Nepomuku zemřel ve věku asi 52 roků. Dále se vrátil
z ruského zajetí 25 letý Matěj Jedlička syn Jandojc, jenž
nyní na poště Stará Ždárnice poštmistrem je. Pro zajímavost
stojí zde, jak spletitý byl žertovný návrat tohoto štrychaře
(šprýmaře) syna do domu otcovského. Ježto byla tma večer,
když on došel na zásep, zatloukl na dveře, které mu otec
otevřel a otázal se neznámého co žádá. Ten zkroušeným
hlasem odpověděl prose, že aby mu chudému pocestnému
nocleh poskytli. „Co vás to muj drahej človíčku napadá,
kam vás položíme, nemáme nikde místa.“ „Ale někde přece
by se našel ve vaší chalupě kouteček, kde bych se mohl do
rána vyspat“. A tak se spolu domlouvali a handrkovali stále,
až syn za dveřmi už se nemohl udržet smíchy a vyrazil ze
sebe: „Ale pro vašeho syna Matěje snad přece jen někde
místečko pod vaší střechou mít budete?“ Zaraženě nemohl
v domu stojící otec slova ze sebe vypravit a jen byl schopen
„Vy že jste… I to je něco, že je to náš Matěj. Ten světák,
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ten se bez štrychu nehne“ a už ho vedl do sednice. Tu stuj,
že pes jejich, jenž ho 6 let necítil, mu přišel po čuchu na
Trávníky pod Chaloupkojc vstříc. Nepopsatelná radost
dotkla se tu každého lidského srdce, a je to jeden
z nezapomenutelných dnů naší národní historie, samo
sebou, že se musil důkladně slavit, na což my Češi jsme
vždy výborní machři.
Obec naše připojila se k sousedním Nezdicům, kde už
pro dirigenty oslav opatřoval se snáze materiál. Byloť tu
toho času asi 15 hudebníků, řečník učitel a slušný taneční
sál u Hebrů. Tam už to tehdy šlo mnohem snáze, a proto
nezdický, aby nelenili, hned první neděli 3. listopadu už
návsí směrem ke kostelu otřásala hudba svedouc davy lidu
místního i okolí. K lidu shromážděnému mluvil tu na
zahradě před Hebrojc hospodou řídící učitel Alois Potužník,
jenž už pro svůj vysoký věk nemohl skoro s místa. Lidé si
pamatují jen jak lál pohřbenému Rakousku, císaři Frantovi
a jeho spojenci suchorukému císaři německému Vilemovi.
Také se zmínil jak kysele hrával v kostele rakouskou
hymnu, ale nemohl jsem si pomoci, pravil. Byl bych býval
tehdejší soldateskou zavřen. Tak uplynul asi měsíc
v samých oslavách a tancovačkách, vojíni se během času
toho vraceli z front až na legionáře, kteří se vraceli později
a nezvěstné, kteří se vůbec nevrátili. Já zde uvedu všechny
ty, kteří byli k vojenské službě uznáni schopni.
Zelené
Jakub Jedlička, čp. 23
aktivní vojín na Srbsku
Ondřej Matějka, čp. 1
aktivní vojín na Rusi
František Balín, čp. 16
vojín v záloze na Rusi
Antonín Brabec, čp. 27 vojín v záloze na Itálii
Jan Brabec, čp. 12
četař v záloze
Matěj Bouřil, čp. 6
vojín v záloze na Srbsku
Václav Cibulka, čp. 31 vojín v záloze na Rumunsku
Jan Fišar, čp. 3
vojín v záloze, postižen malárií
Jan Jedlička, čp. 23
vojín v záloze
Josef Mareš, čp. 10
šikovatel v záloze
Matěj Smola, čp. 13
vojín v záloze, byl v Plzni
Jan Bauer, čp. 22
domobranec u vozatajstva
Jan Bauer, čp. 23
domobranec ze Srbska
Tomáš Baumruk, čp. 24 domobranec na Itálii (zemřel)
Bart. Brabec, čp. 12
domobranec na Rusi
Václav Brabec, čp.12
domobranec na válečn. úkonech
František Fišar, čp. 3
domobranec, raněn na Itálii
Josef Liška, čp. 18
nemocný, propuštěn od pluku
Matěj Jedlička, čp. 23
domobranec, zajat na Rusi
Matěj Mareš, čp. 7
domobranec, padl na Rusi
Vojtěch Rašplička, čp.2 domobranec, na válečn. úkonech
Jan Sedláček, čp. 30
domobranec na Itálii
Jakub Sedláček, čp. 30 domobranec, ruský legionář
Vojtěch Strejc, čp. 15
nemocný, propuštěn z Rumburku
František Voves, čp. 17 domobranec, zajat na Itálii
Tomáš Voves, čp. 17
domobranec na válečných
úkonech
Matěj Brabec, čp. 27
domobranec, padl na Itálii
Zelenská Hora
František Běl, čp. 1
Matěj Brabec, čp. 3
Tomáš Brabec, čp. 3
Jan Květoň, čp. 2

aktivní vojín, raněn na Srby
domobranec, padl na Itálii
aktivní vojín
aktivní vojín u vozatajstva Srby

Na válečných úkonech ve Škodovce v Plzni pracovali ze
Zelené Berka Josef čp. 28, Janský Matěj čp. 5, Liška
Václav čp. 18, Matějka Jan čp. 1, Panc František čp. 26,
Sedláček František čp. 30 a Sedláček Václav čp. 8. Na
válečných úkonech ve Škodovce v Plzni pracovali ze Zel.
Hory Běl Josef čp. 3 a Běl Václav čp. 1 (později po r. 1922
majitel čp. 7).
Celkem bylo z Zelené od 17 do 52 let, co odváděli
k vojsku, 42 mužů, z nichž byla 1/6 nevojáky. V Hoře bylo
7 mužů a byl z nich toliko jeden nevoják. Dále uvedu jména
těch, kteří už se z naší národní svobody neradují, ač toliko
šlechetná smrt jejich přivodila nám onen skvělý obrat, kdy
po 300 leté porobě a utrpení stali jsme se pány ve svém
domově a kdy převzali jsme vládu do svých rukou. Proto
buďtěž jména jejich zde napsána na věčnou paměť.
Bouřil Matěj čp. 6 rodem z Jína zemřel v Gmündu 5. 4.
1917 jeda na dovolenou stár 40 roků
Baumruk Tomáš čp. 24 syn obecního pastýře, nezvěstný na
Itálii od dnů převratových 1918, 21 roků
Brabec Matěj čp. 27 zabit šrapnelem na Itálii 29. 10. 1918,
stár 28 roků, svobodný
Brabec Matěj čp. 3 Z. Hora, padl na Itálii mezi 16. – 18.
lednem 1917, stár 28 roků, svobodný
Brabec Jan čp. 12, četař, zabit šrapnelem na Itálii 12. 6.
1918, stár 35 roků, ženat
Mareš Matěj čp. 7 padl u Haliči u Jezirzanky, střelen do
srdce 25. 9. 1916, stár 24 roků, svobodný
Čest budiž jejich památce!
Invalidama se stali: Jedlička Jakub čp. 23 – průstřel
hlavou na 45 % neschopnosti, Já – Voves Tomáš – choroba
plicní 33 % a Liška Josef na chorobu plic 20 %.
Další pak jako nehynoucí památka budiž věnována
obzvláště tomu, do jehož rukou složila vláda republiky úřad
prvního prezidenta Tomáše Garyka Masaryka a těm, kteří
dle příkladu stali se stoupenci a horlivými pracovníky jeho,
jímž bude nutno přičísti uskutečněné víry i naděje dávno
očekávané demokracie, která budována byla na starých
základech husitství za hranicemi vzornými legiemi
československými, do nichž tam vstoupili od nás tito bodří
hoši: Matějka Ondřej čp. 1 na Rusi 29 letý, Strejc Vojtěch
čp. 15 na Rusi jako četař 22 letý a Sedláček Jakub čp. 30 na
Rusi 21 letý. Tento poslední vykonal cestu kolem celého
světa jeda přes Ameriku průplavem Panama. Návrat jejich
byl v různém čase po sobě. Tak Matějka přijel 7. září 1920,
Strejc Vojtěch 15. června 1920 a Sedláček Jakub 15. srpna
1920. Těmto nezdolatelným rekům za naší národní svobodu
učiněny byly uvítací pocty s hudbou a proslovy a to
Matějkovi Ondřejovi v neděli o posvícení 17. října,
Strejcovi Vojtěchovi 20. června (v neděli, kteréžto uvítání
jako prvního legionáře bylo nejvelkolepější) a Sedláčka
Jakuba v neděli o dožínkové slavnosti 24. srpna. Uvítací
proslovy odbývaly se před Lípou svobody, odkud hudba
vzala pochod do hospody, kde se potom skoro do rána
tančilo. První kousek zahrála hudba sólo pro legionáře.
Kromě těchto hochů legionářů přijel také v onom čase
z Ruska dne 6. července, ale ne jako legionář, nýbrž jako
občan – majitel čp. 16 44 letý otec 6 dětí František Balín
řečený Maršálek, jemuž se uvítací pocta neučinila.
Omluvte případné chyby způsobené přepisem rukopisu.
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ZELENÉ – KAPLIČKA „TOUŠOJC“
KAPLIČKA TOUŠOJC
Na základě iniciativy pana Zákosteleckého z Přeštic a díky
souhlasu majitele pozemku, na kterém kaplička u autobusové
zastávky obce Zelené stojí, proběhla její obnova. Pan Bedřich
Zákostelecky nejen, že nechal artefakty, které patřily původně
do kapličky a byly v soukromých sbírkách, umístit do Muzea
historie Přešticka, ale nechal tyto předměty nafotit p. Josefem
Kubátem z Přeštic a po výmalbě byly v kapličce tyto fotky
umístěny. Obec Lužany uhradila toto zhotovení fotografií a
nechala na vlastní náklady zhotovit novou střechu kapličky.
Slavnostní otevření znovuobnovené kapličky proběhlo v
sobotu 30. června 2018 v 15,00 hodin v rámci Sousedského
setkání. Úvodem vystoupila starostka obce Věra Petrželková,
která všech zhruba 60 návštěvníků uvítala a seznámila je s
programem setkání a s naučnou stezkou „Živé paměti krajiny
Lužan“. Poté vystoupil p. Bedřich Zákostelecký, který velmi
poutavě všechny seznámil s historií kapličky, s rekonstrukcí a
přiblížil nám i důvody, které ho vedly k záměru obnovy
kapličky. Mons. ThLic. ICL Karel Plavec, Th.D nám objasnil
osudy Sv. Filomény, které je kaplička zasvěcena. Dalším
bodem setkání bylo předání malých pozorností občanům, kteří
se na dnešní podobě kapličky podíleli. V závěru bylo
připraveno malé pohoštění, věnované Cukrárnou v Háječku v
Přešticích. Po celou dobu, mezi příspěvky i v samotném
závěru při občerstvení se mohli všichni zaposlouchat do
hudby v podání Pozounového tria. Na závěr si všichni slíbili,
že se opět sejdou na stejném místě 11. 8. 2019 v 15,00 hodin
na svátek Filomeny.

Foto: Jiří Běl, Přeštice a archiv Obce Lužany
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EVIDENCE OBYVATEL
STATISTIKA – OBYVATELSTVO – ROK 2017
NAROZENÍ
10. 1. 2017
24. 4. 2017
31. 5. 2017
14. 6. 2017
23. 6. 2017
23. 8. 2017
5. 10. 2017
9. 10. 2017

Matěj Krs
Viktor Komorous
Václav Seidenglanz
Tomáš Vaněk
Aneta Vránková
Nela Nováková
Ester Barabášová
Vladimír Toman
ODHLÁŠENÍ

Václav Straka z Lužan čp. 160
Jaroslava Francová z Lužan čp. 129
Andrea Francová z Lužan čp. 129
Petr Plocar z Lužan čp. 87
Marek Němeček z Lužan čp. 124
Lenka Turečková z Lužan čp. 103
Veronika Vaňková z Lužan čp. 160
Martina Süssová z Lužan čp. 161

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obecní úřad Lužany uspořádal v Sále Českého kvarteta
pravidelné vítání občánků. Tentokrát jsme naše malé občánky
přivítali v sobotu 26. května v 10,00 hodin.
Přivítáni do naší obce byli:
Václav Seidenglanz, rodičů Tomáše Seidenglanze a Markéty
Seidenglanzové
Tomáš Vaněk, rodičů Jiřího Vaňka a Kateřiny Vaňkové
Aneta Vránková, rodičů Pavla Vránka a Pavlíny Vránkové
Nela Nováková, rodičů Tibora Nováka a Karolíny Plocarové
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ÚMRTÍ
8. 2. 2017
9. 4. 2017
7. 7. 2017
9. 9. 2017
19. 11. 2017
17. 12. 2017

Věra Strizelová, Lužany 119
Ludmila Bělová, Zelená Hora 5
Eliška Křenová, Lužany 5
Ing. Karel Skála, Lužany 106
Marie Kožíšková, Zelené 7
Josef Kožíšek, Zelené 7
PŘIHLÁŠENÍ

Karel Skála do Lužan čp. 106
Dominik Thür do Lužan čp. 31
Jarmila Pfalzerová do Lužan čp. 31
Aneta Pfalzerová do Lužan čp. 31
Jakub Duchek do Zeleného čp. 12
Matěj Duchek do Zeleného čp. 12
Stanislav Duchek do Zeleného čp. 12
Věra Duchková do Zeleného čp. 12
Jiří Luděk Slavík do Lužan čp. 36
Jana Slavíková do Lužan čp. 36
Tomáš Seidenglanz do Lužan čp. 80
Markéta Seidenglanzová do Lužan čp. 80
Dušan Franc do Lužan čp. 129
Róbert Nový do Dlouhé Louky čp. 49
Zdeňka Vansáčová do Lužan čp. 164
Karel Grassl do Lužan čp. 48
Ester Barabášová, rodičů Martina Barabáše a Jitky
Wojnarové
Vladimír Toman, rodičů Zdeňka Tomana a Michaely
Tomanové
Josef Lorenc, rodičů Josefa Lorence a Žanety Kozákové
Matěj Šperl, rodičů Marka Šperla a Lucie Šperlové
Matyáš Šlesinger, rodičů Adama Šlesingera a Michaely
Hrdonkové
Přejeme všem dětem hezké, klidné a pohodové dětství,
naplněné radostí a veselým a kamarádských duchem
uprostřed láskyplného rodinného kruhu. Rodinám přejeme,
aby měly ze svých ratolestí jen samou radost.

DLOUHÁ LOUKA
Válka světová – Postavení pomníku padlým (Kronika
obce Dlouhá Louka)

V duchu vzpomínám té chvíle, kdy na sv. Annu r. 1914
vylepeny u nás byly vyhlášky mobilizační. Žádná jiná
vyhláška před tím nebyla tak dychtivě čtena, před žádnou
jinou nekupily se lidé tak houfně. Ale též při čtení žádné
jiné nevyřinulo se tolik slz, nevyšlo tolik vzdechů z ňader
čtoucích, jako při čtení této. Vždyť tímto potištěným
papírem volán byl tu otec, tam muž či syn, by odebrali se
kamsi do neznáma nasaditi případně i ztratit svůj život.
V ten den zdálo se, že vytratila se, jako by odvanuta všecka
rodinná i sousedská nesnášenlivost a jen soucit, upřímný
s těmi, kteří odejíti musili, házel myslí všech. Nic
nepomáhala konejšivá a povzbuzující slova manifestu
“Mým národům“, vždyť každému dralo bezděky se z úst:
„Proč, Bože proč a zač máme bojovat“.
Těžko vypisovat ty tklivé chvilky loučení rodičů se
synem, ženy s mužem, dítek s otcem. Tolik let již tomu, ale
při vzpomínce slza v oko se vkrádá. V ten den z osady naší
narukovali:
Matěj Reizel, otec 4 nezaopatřených dětí
Václav Rada, otec 4 nezaopatřených dětí
Josef Šebesta, otec 3 nezaopatřených dětí
Martin Dvořák, otec 2 nezaopatřených dětí
Josef Šolba, otec 1 nezaopatřeného dítěte
Činnou službu vojenskou odbýval právě na dovolené jsoucí
František Živný čp. 27. V srpnu pak Josef Sedláček z čp. 5.
Válka rozzuřila se v celé své běsnosti. Hlavně pušek a
děl chrlily smrtonosné střely, řady vojska řídly a nastalo
nové povolávání na jaře odvedených. 25. srpna 1914 odešli:
František Šindelář čp. 4
Josef Bezděk, čp. 24.
Na 9. a 12. září 1914 povoláni záložníci od 39 do 42 roků.
Nastoupili:
František Baloun

Josef Křen
Tomáš Havránek
Josef Kašpar.
V téže době vypsány odvody dvacetiletých, při nichž
odvedeni a 24. října nastoupili:
František Burian
Josef Louda
Rudolf Paleček.
Celkem z naší obce v r. 1914 povoláno či již sloužilo 15
mužů, z nichž dva z toho Josef Šebesta a Josef Kašpar
uznány za neschopné služby vojenské a vrátili se domů.
A po roce 1914? Dál a dál odehrávala se hrozná tragédie.
Evropou hřměla děla a pušky, masy lidské hnány proti
nepříteli – vraždilo se a krev lidská tekla proudy. Tisíce a
tisíce nadějných životů zmařeno. Místa těchto bylo třeba
vyplniti a proto čas od času vylepovány nové vyhlášky
nařizující odvody. K těm šli nejen dospělí mužové, ale i
hoši 18-ti letí, z nichž mnozí spíše dětmi byli, ale přece
uznáni za schopné nosit zbraň a hájit monarchii. I na staré
padesátníky, kteří již dávno, jak se lidově říkalo „Olšit“
/propuštění ze služby vojenské/ v kapse měli, došlo. I ti byli
nuceni jíti na vojnu. Ještě šťasten byl ten, kdo tuše, že i jeho
by císař pán mohl potřebovat, v čas ulil se někam do dolu či
továrny, by svůj život na oltář „širší“ vlasti položiti nemusil.
Však i tu vládla vojenská disciplína. Z naší obce v létech
1915 a 1918 nastoupili:
Petr Dlesk, Tomáš Štýs, Jan Sedláček, Vojtěch Suda,
Jaroslav Hrdlička, Josef Stuchl, Josef Dvořák, Jan Křen, Jan
Burian, František Stuchl, František Suda, Václav Živný,
Josef Šindelář, Martin Bezděk, Antonín Stehlík, Václav
Sýkora, Jan Suda, Matěj Hrdlička, Ondřej Šindelář.
Na různé fronty rozstrkáni, o hladu, tisíceré nebezpečí
podstupujíce, byli tito mužové nuceni bojovati za
Rakousko.
A zde v tomto odstavci píši jména, která zlatým písmem
by vepsána býti měla do řádků této kroniky. Jsou to jména
těch z naší obce, kteří v cizině ať již tam na těch širých
rovinách ruských, či tam na Piavě na frontě italské spolu
s mnoha jinými, se zbraní v ruce šířili slávu českého jména
a jimž díkem jsme zavázáni, že vlast naši zváti můžem
„Republikou Československou“. Z naší obce zahraničního
odboje se zúčastnili v legiích ruských: Jaroslav Hrdlička a
Josef Šotta, v legiích italských: František Burian a Rudolf
Paleček.
Válka skončena. Z radosti, že opět shlednouti mohou
svoji občinu, vraceli se vojáci z vojny domů. Jak radostno
bylo těm v dědině, jichž drazí vrátili se zpět a jak naproti
tomu žalno těm, jejich milé tam někde daleko, cizí země
kryje, v ní odpočívají kosti jejich snad bez označení bez
nápisu, zapomenuti a neznámi. A přece nebýti těch kostí
bílých, které tam v dáli tlí a té krve červené, která tu cizí
zemi skropila, nevlál by svobodně náš prapor červenobílý a
nebylo by naši samostatnosti.
To majíce na mysli smluvilo se několik hochů, že slušno
by bylo, aby památky padlých ani v dobách pozdějších
zapomenuto nebylo, postaviti jim pomník. Svolána mládež
obojího pohlaví a tu usneseno by měsíčními příspěvky
z pořádání divadelních představení a zábav opatřen obnos
k postavení potřebný. 38 hochů a dívek přihlásilo se
k součinnosti a chutě dalo se do práce. 7. únor 1921
pořádán ples, jenž vynesl 304 Kč, 20. únor sehrána
divadelní hra „Cholera“ s výtěžkem 128 Kč 80 h a 20.
března drama „Pod tíhou kletby“ s čistým ziskem 29 Kč 50
h. Příspěvky v této době činily 263 Kč 70 h. Dne 3. dubna
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DLOUHÁ LOUKA/RŮZNÉ
pokračování z minulé strany
vykonána Josefem Šindelářem a Tomášem Valešem sbírka
po vsi, která vynesla 1 073 Kč, čímž hotovost peněžní
dostoupila výše 1 799 Kč a bylo možno přistoupiti
k realizování myšlenky.
Seznam těch, kteří na pomník přispěli:
Štýs Tomáš, čp. 1
20 Kč
Sýkora Václav, čp. 2
30 Kč
Sýkora Martin, čp. 2
20 Kč
Hrdličkovi, čp. 3
100 Kč
Šindelář Josef, čp. 4
75 Kč
Sedláček Josef, čp. 5
100 Kč
Šotta – Fiala, čp. 9
60 Kč
Valeš, čp. 10
30 Kč
Pšera Václav, čp. 11
10 Kč
Janský Josef, čp. 12
2 Kč
Šindelář Václav, čp. 12 2 Kč
Rada Václav, čp. 13
2 Kč
Hodan Jakub, čp. 14
10 Kč
Dlesk Petr, čp. 15
5 Kč
Živný František, čp. 15 6 Kč
Křen Jan, čp. 17
100 Kč
Valečka Jan, čp. 18
5 Kč
Kašpar Josef, čp. 19
2 Kč
Louda Vojtěch, čp.20
40 Kč
Švarc Václav
20 Kč
Burian Jan, čp. 21
40 Kč
Živný Jan, čp. 21
20 Kč
Živný Josef, čp. 22
20 Kč
Řezáč Jan, čp. 23
10 Kč
Bezděk Josef, čp. 24
100 Kč
Živný Jan, čp. 25
6 Kč
Šotta Jan, čp. 26
20 Kč
Zahálka Václav, čp. 27 3 Kč
Soběslavský Jan, čp. 28 20 Kč
Harmáček Václav, čp. 29 10 Kč
Palečková, čp. 30
5 Kč
Plinzelner, čp. 30
5 Kč
Živný V. mladší, čp. 31 10 Kč
Šebesta Josef, čp. 32
10 Kč
Čechura Josef, čp. 32
10 Kč
Havránková, čp. 33
30 Kč
Stuchl František, čp. 34 10 Kč
Baloun František, čp. 35 50 Kč
Dvořák František, čp. 36 10 Kč
Dvořák Josef, čp. 36
50 Kč
Pomník stojí při vstupu do obce na východní straně. Jest
to masivní obelisk ze žuly, kolem malá okrasná zahrádka,
oplocená. Jména padlých a jejich fotografie jsou na
pomníku vyznačeny:
Bezděk Martin
Burian Jan
Burian Tomáš
Dvořák Martin
Havránek Tomáš
Hrdlička Josef
Křen Josef
Raiser Matěj.
Zdroj: Kronika obce Dlouhá Louka
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DLOUHÁ LOUKA
Jak jde život na Dlouhé Louce…
Od letošního jara se opět zvýšil počet obyvatel v naší
malé vesničce. K trvalému pobytu se přihlásila Monika
Tyšerová do č. p. 49, Andrea Radová s dcerami Klárou a
Adrianou do č. p. 51, Michaela Hrdonková a Adam
Šlesinger do č. E-45, kterým se narodil syn Matyáš.
Celkový počet trvale žijících obyvatel je nyní 116. Další
dva domy se ještě budují a jeden je těsně před dokončením.
Do budoucna tedy budou obyvatelé na Dlouhé Louce dále
přibývat. Všem přejeme, aby zde nalezli příjemné místo
k bydlení a žilo se jim zde dobře.
Vzhledem k tomu, že Dlouhá Louka měla v 80. a 90.
letech 20. století velmi málo trvale žijících obyvatel –
například v roce 1995 zde žilo pouze 54 lidí, z toho 26
mužů, 28 žen a 6 dětí, je nárůst na 116 opravdu úctyhodný.
Ale aby zde žilo ještě někdy tolik obyvatel jako na přelomu
19. a 20. století, toho již svědky nikdy nebudeme. Například
v roce 1880 měla obec 234 trvale přihlášených osob.
Ale zpět do současnosti: Také letos jsme jako každý rok
společně uklidili všechna veřejná prostranství, uhlídali
„májku“, za hojné účasti domácích i přespolních jsme se
pobavili na „pouťové zábavě“, kde hrála kapela „Lovci
rytmů“. Další akcí bylo sousedské posezení ke Dni dětí. O
zdárný průběh této akce se postaraly místní ženy společně
s SDH Dlouhá Louka. Na občerstvení dětí tradičně přispěl
Obecní úřad Lužany.
Jitka Hrabíková, kronikářka obce Dlouhá Louka
AKCE UKLIĎME ČESKO V LUŽANECH
Jako každoročně se uskutečnila v obci akce „Ukliďme
Česko“. Letošní ročník se uskutečnil v sobotu dne 28. 5.
2018 v dopoledních hodinách. Pro doplnění uvádím, že
akce Ukliďme Česko je celonárodní akcí, kterou zaštiťuje
nezisková organizace s obdobným názvem.
Samozřejmostí je skutečnost, že každý dobrovolník
(13), který se přihlásil a aktivně se účastnil, obdržel zdarma
kvalitní rukavice a pytle pro sběr odpadů. Letos jsme
změnili trasu pro úklid. Na základě upozornění občanů jsme
uklidili okolí vlakové stanice Lužany (okolí budovy a
přístupové cesty k nádraží), posléze jsme se vydali po cestě
k obci Skočice a poté jsme akci ukončili na velkém hřišti po
cestě směřující k němu. Na hřišti jsme zakončili akci
malým posezením spolu s občerstvením.
V rámci akce jsme nasbírali několik desítek kilogramů
odpadu a opravdu mnoho druhů. Zajímavé bylo to, že
některé typy odpadů byly velmi sofistikovaně maskovány.
Sběr odpadu byl dosti náročný, ale i přesto se naskytly
chvilky, kdy jsme se velmi pobavili (hlavně s dětmi).
Nejaktivnějšímu dobrovolníkovi bylo předáno tričko
s logem Ukliďme Česko (sl.Duchková), též děkujeme obci
za odvoz pytlů s odpady.
Na základě těchto zjištění opět plánujeme i v roce příštím
uskutečnit obdobnou akci. Je to pro nás výzva a doufáme,
že i pro ostatní místní spoluobčany. Příštímu sběru zdar! A
opět na viděnou v rámci měsíce března či dubna 2019.
Za dobrovolníky Veronika Sedláčková

ŠKOLSTVÍ
ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE
Základní škola
V lednu, záhy po době lenošení a mlsání různých dobrot
o vánočních prázdninách, jsme se seznamovali se zásadami
zdravého stravování. Využili jsme programů pro školy
dotované Krajským úřadem Plzeňského kraje. 3. ledna nás
navštívila pracovnice neziskové organizace Zdravá pětka,
pod jejímž vedením plnili žáci v několika skupinách
zajímavé úkoly projektových činností o zdravém stravování.
19. ledna potom herci karlovarského divadla sehráli
pohádku „Prasátko Artur“.
Po pololetním vysvědčení, 1. února, jsme navštívili
Techmanii v Plzni, abychom si všichni procvičili mozečky
na různých technických vychytávkách.
13. února jsme zahájili plavecký výcvik v klatovském
bazénu. Žáci absolvovali celkem 20 vyučovacích hodin
společně s kamarády z Horšic. Na konci výcviku 24. dubna
obdrželi diplomy s delfíny a kapříky, které dokazují, že
plavou opravdu jako ryby ve vodě.
Dobře jsme se pobavili 16. února s kamarády z naší
mateřské školy na maškarním bále v kulturním domě, kam
jsme pozvali i děti z borovské a příchovické mateřinky.
V hodinách výtvarné výchovy vytvářeli žáci obrázky do
různých soutěží. Těší nás ocenění pro Dominika Böhma,
žáka 5. ročníku, které obdržel za svoji práci v soutěži Moje
nejoblíbenější zvířátko, kterou pořádal DDM Přeštice a
KKC Přeštice.
V soutěži Já jsem tvůj člověk organizované Městskou
knihovnou Přeštice, získali ocenění za 1. a 2. místo naši
páťáci Jiří Mráček a Barbora Šimonovská.
V matematice jsme se zapojili do soutěže Matematický
klokan, v níž získal ocenění v kategorii Cvrček Bertík
Šimonovský z 3. ročníku.
Naši páťáci se zúčastnili celostátní soutěže Matematická
pythagoriáda 2017/2018, do okresního kola postoupili
Lukáš Šalom a Aneta Rymusová.

dále ke zvoničce, na kterou si s chutí zazvonily. U naučné
tabule „Dobřanské baroko“ děti soutěžily v poznávání
rostlin a živočichů. Všem se velmi líbilo také setkání se
včelaři pány Plášilovými, kteří poutavě vypravovali o svém
zájmu, malým posluchačům odpověděli na zvídavé otázky a
nechali jim ochutnat sladký med. Na vycházkovém okruhu
si děti vyzkoušely své pohybové schopnosti, proběhly se
v labyrintech a prohlédly si pískovcový lom. Putování
parkem jsme zakončili u pískovcového srdce, kde si každý
něco tiše přál. Děti si odnesly plnou tašku přírodnin, které
ve škole znovu zkusily poznat a určit.
Společně jsme si zazpívali lidové písničky s dětmi
z kroužku „Zpíváme pro radost“ 22. května na naší školní
zahradě a 24. května ve švihovské škole.
Uvítat nové občánky do lužanského zámku přišli
v sobotu 26. května žáci naší školy a děti z mateřské školy
básničkami, písničkami a rodičům miminek předali dárky,
které zakoupil Obecní úřad Lužany.
V době husitské jsme se ocitli 28. května s panem
Liborem Markem. Na školní zahradě byli husité, křižáci,
velmožové i králové, odehrávaly se bitvy i různá důležitá
jednání středověkých panovníků. Naši žáci si tak sami
zkusili předvést situace, které se odehrály v našich dějinách
před několika staletími.
Čtvrťáci a páťáci si zopakovali jízdu na kole a pravidla
silničního provozu pro cyklisty na dopravním hřišti
v Blovicích 29. května.
V pondělí 5. června jsme jeli na koncert do Základní
umělecké školy v Přešticích.
14. června měly děti velkou radost z návštěvy pana Ing.
Karla Rejthara ze Střední zemědělské a potravinářské školy
v Klatovech, protože přivezl ukázat robotické hračky, které
byly zmenšeninami opravdových strojů a také tak
fungovaly. Všichni si práci s nimi vyzkoušeli. No, někteří
z toho měli opravdu „oči navrch hlavy“, proto jistě toto
setkání v příští školním roce zopakujeme.
Společně s rodiči a prarodiči žáků jsme zakončili školní
rok odpoledne 19. června v kulturním domě, abychom se
společně rozloučili s našimi páťáky. Děti zahrály hostům
hudební pohádku „Zlatovláska“ a žáci 5. ročníku pasovali
své nástupce v naší škole, dva budoucí prvňáčky. Děvčata
z kroužku Šikovné ruce – Rozárky s paní školnicí a paní
kuchařkou nám hezky zatančily. Páťáci se vtipným
povídáním rozloučili s lužanskou školou. Nakonec si
všechny děti pochutnaly na žloutkových věnečcích od paní
Hany Lindnerové a Hany Pěchoučkové a na koláčích.
Poděkování patří také rodičům za pomoc na přípravě celé
akce.

Děti z MŠ a ZŠ Lužany se za příjemného slunečného
rána dne 2. května 2018 vydaly autobusem na poznávací
výlet do okolí města Dobřany. Naším průvodcem při
dopolední vycházce lesoparkem Martinská stěna byl pan
Pavel Krákora. Zasvěceně vypravoval o historii, budování
parku a ochraně přírody. První zastávka vycházky byla u
kaple čtrnácti svatých pomocníků v nouzi. Všechny zaujal
zdaleka viditelný šestimetrový kříž. Cestou lemovanou
třešněmi se děti dostaly k domečku pro včely samotářky a
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Do westernového městečka Westpark v Plzni jsme se
rozjeli všichni ve čtvrtek 21. června.
Se žáky 5. ročníku jsme využili nabídky Základní školy
Josefa Hlávky Přeštice, aby se budoucí šesťáci seznámili
s prostředím přeštické školy. Zábavnými aktivitami nás celé
dopoledne provázeli deváťáci. Nakonec všichni ochutnali
oběd v jídelně a plni nových poznatků a dojmů se vraceli do
Lužan.
Školní družina
Ve školní družině jsme zahájili nový rok soutěží „Kdo
vyrobí nejlepšího robota?“ V odpoledních hodinách se stala
třída uměleckou dílnou, kde z krabic různých velikostí,
barev a všelijakých drobných předmětů vznikali roboti.
Výběr nejlepšího robota pak nebyl nejlehčí úkol.
Všichni si připomněli uplynulé Vánoce při promítání
oblíbené české pohádky Popelka.
Dvakrát jsme v jarních měsících jeli do přeštického kina,
kde jsme zhlédli filmy „Emoji ve filmu“ a „Sněhová
královna“.
Již od ledna jsme si připravovali masky klaunů na
masopustní průvod obcí pod vedením naší paní
vychovatelky Marie Hořké. Společně s dívkami ze
zájmového kroužku Šikovné ruce - Rozárky náš průvod
zamířil 13. února za pracovníky Obecního úřadu Lužany,
kde nás uvítali tradičními koblížky, a potom jsme navštívili
domácnosti našich rodičů a prarodičů.

V březnu jsme nezapomněli ani na tradiční vynášení
Smrtky. Malovali jsme kraslice různými technikami a
vyráběli velikonoční dekorace, nevynechali jsme ani
tradiční koledování.
V dubnu jsme vyráběli plyšové medvídky. Hodně
legrace jsme si užili při čarodějnickém týdnu. Soutěžili jsme
o nejhezčí vyrobenou čarodějnici, dívky předvedly
originální účesy s promenádou, jako čarodějnice jsme
vyrazili na vycházku kolem lužanského rybníku. Celý týden
jsme zakončili vyhodnocením nejlepšího čarodějného díla.
Květen jsme zahájili vyráběním přáníček a sluníček pro
maminky k jejich svátku. Ve sportovních soutěžích
„Překonej sám sebe“ si děti poměřily své síly v různých
atletických disciplínách.
Ve čtvrtek 18. května jsme měli hezký, ale hlavně
poučný a zajímavý výlet do Klatov. Pan David Kozina nám
zprostředkoval návštěvu u Záchranné služby v Klatovech.
Se svými kolegy se nám intenzivně věnovali. Všem nám
změřili tlak, zkontrolovali činnost srdce, zafixovali nás
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v nosítkách, prohlédli jsme si vybavení sanitek.
Po delší odmlce se 30. května zúčastnila dvě čtyřčlenná
družstva Atletického trojboje žáků 1. stupně v Přešticích.
Aby si soutěžící nacvičili skok do dálky s rozběhem,
navštívili žáci odpoledne švihovskou školu. Nadání
některých dětí pro sport se projevilo. Jana Duchková
v soutěži skončila těsně pod stupni vítězů, na 4. místě,
Bertík Šimonovský obhájil 7. místo.
I letošní školní rok jsme vyzvali maminky na souboj ve
vybíjené na víceúčelovém hřišti. Maminky připravily pro
děti pohádkovou cestu s plněním úkolů, a pak na zápas
dorazila parta kominic pod vedením své kapitánky, naší
paní školnice. Děti bojovaly statečně, ale maminy byly
lepší. Prohra ale malým sportovcům nezkazila náladu, a po
náročném sportovním výkonu si všichni pochutnali na
dobrotách připravených maminkami.
Mateřská škola
Blíží se konec školního roku a my s dětmi hodnotíme, co
vše umíme, co se nám podařilo, líbilo a co bylo pro nás
nejlepší. Kromě mnoha písniček, básniček, tanečků a her,
máme za sebou spousty zážitků.
Začátkem roku 2018 jsme měli v MŠ dva pořady
zaměřené na environmentální výchovu, kde jsme se naučili,
co je zdravá výživa, v jakých dobrotách jsou vitamíny a jak
se starat o naše zdraví.
Koncem ledna jsme se dočkali sněhu a tak jsme toho
využili a zorganizovali si závody na sněhu – Rychlé boby –
bylo to skvělé!
V únoru 2018 jsme společně se žáky naší základní školy
absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Klatovech, který
probíhal od února až do dubna. Děti se seznámily s vodou,
nebály se potopit a naučily se základy plavání. Na každou
lekci se moc těšily.

Jako každoročně jsme měli v únoru maškarní rej, ale
tentokrát byl v kulturním domě. Pozvali jsme kamarády z
Borov a z Příchovic. Na maškarním bále jsme si užili
s klauny spousty legrace, promenádu v maskách, soutěže a
samozřejmě dětskou diskotéku.
V březnu nás v MŠ navštívilo divadélko Hra se svým
představením ,,Do Afriky“. Díky představení se děti
seznámily se životem zvířat v Africe, už vědí, kde a jak žijí
žirafy, sloni, opice a jejich další zvířecí kamarádi.
Přišlo jaro, v trávě se rozvoněly první kytičky a než jsme
se nadáli, byly tady Velikonoce – první jarní svátky. Jak
jsme se na ně připravovali? Nejenže jsme si vyprávěli
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o jejich tradicích, ale především jsme malovali vajíčka
různými technikami, vytvářeli zvířátka, která patří
k Velikonocům, seli jsme osení. Protože se nám výrobky
moc podařily, zúčastnili jsme se soutěže „Klatovské kuře“.
Svátky jara jsme zakončili velikonoční stopovačkou
s hledáním pokladu.
Koncem dubna jely děti do knihovny v Přešticích na
besedu s paní spisovatelkou Vítovou. Beseda probíhala
v příjemné atmosféře se zapojením dětí a praktickými
ukázkami (např. jak se zpracovává kniha - krok za krokem,
kterou paní Vítová napsala a vydala).
Květen a červen jsou pro nás měsíce, kdy se těšíme na
výlety, chodíme na dlouhé procházky a čas trávený na
čerstvém vzduchu podporuje přirozený pohyb dětí.
Další zdařilou akcí společně se ZŠ byla akce s tajuplnou
atmosférou v přírodním prostředí lesoparku v Dobřanech.
Celou trasou nás prováděl pan Krákora, podle jeho pokynů
plnily děti různé úkoly. Jedním ze stanovišť uprostřed lesa
byly úly s včelkami, kde na nás čekali včelaři, a děti se
dozvěděly vše o životě včel. Tato akce měla velký ohlas, a
úkoly splnili i ti nejmenší z mateřinky. Získali jsme mnoho
poznatků o ochraně přírody a jejím hlubším významu.

Vyvrcholením našeho projektu Vstávejte, zvířátka byl
výlet na farmu do Milínova s MŠ Řenče. Již při vystupování
z autobusu na nás čekalo překvapení – pejsek, který nás
dovedl až na farmu. Děti si samy stloukaly máslo, které
ochutnaly. Měly možnost si podojit kravičku, krmit poníky i
se na nich vozit a nechyběl volný pohyb dětí na zahradě
farmy. Velké poděkování patří pracovníkům farmy za
společné prožití tohoto dopoledne se spoustou zážitků, na
které budou děti dlouho vzpomínat.
Další společnou akcí se žáky ZŠ bylo společné zpívání
dětí lužanské a švihovské školy, 22. května u nás
v Lužanech na školní zahradě a 24. května ve Švihově.

Díky pohádkám a příběhům se děti naučily používat nová
slova, často využívaly motivy pohádky k převyprávění nebo
je dramatizovaly, a proto jsme si vyjeli do Plzně do divadla
Alfa za pohádkou Umanutá princezna.

Na oslavu Dne dětí připravily paní učitelky soutěživé
dopoledne se spoustou odměn.
5. června jsme jeli na hrad Švihov, kde děti zhlédly
divadelní představení Barbucha, poté plnily tematické úkoly
v prostorách hradu. Završením byla prohlídka hradu
s vyprávěním vhodně zvolené pohádky O Půtovi. Odjížděli
jsme plni zážitků a maminkám jsme vezli vlastnoručně
vyrobené dárečky.

7. června rodiče netrpělivě očekávali besídku, kterou
společně s dětmi každý rok připravujeme, tentokrát i s těmi
nejmenšími. Tato akce nám zabrala týdny plánování,
trénování a příprav. Dětem se besídka velice zdařila, rodiče
měli možnost zhlédnout pásmo písní, tanečků, básní,
hádanek i kresby. Všichni přítomní se zájmem pozorovali
své ratolesti, někteří i se slzičkou v očích.
Velký ohlas měla akce pro rodiče s dětmi, na kterou paní
učitelky připravily na školní zahradě pro děti soutěže a
zábavné úkoly. Všichni si užili spoustu legrace a na konec si
pochutnali na opečených vuřtech. Všem rodičům děkujeme
za spolupráci.
Jako každoročně na závěr školního roku jsme slavnostně
pasovali naše předškoláky na prvňáčky. Na památku
prožitých dní v MŠ si děti odnesly hezkou knihu.
Jsme rádi, že naše aktivity rodiče podporovali a
pomáhali při jejich realizacích. 12. dubna se naše děti z MŠ
a ZŠ s rodiči a zaměstnanci školy zapojili do úklidu návsi,
abychom to u nás v Lužanech měli pěkné. Malé pomocníky
jsme odměnili drobnými dárky.
Děkujeme jim.
Všem čtenářům tohoto občasníku přejeme léto plné
krásných zážitků.
Zaměstnanci školy
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Fotografie přibližují zápas ve vybíjené s maminkami,
organizovaný družinou základní školy.
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ŠKOLSTVÍ
Letošní páťáci se se svými učitelkami a ostatními
pracovníky školy rozloučili zvláštním vydáním občasníku,
které si na jejich žádost dovolujeme otisknout.

LUŽANSKÝ

OBČASNÍK

MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ROK 2018
Čtěte, čtěte!!!!!
V červnu 2018 dochází k mimořádné události na
základní škole – ZŠ Lužany - na této škole končí v páté
třídě 10 dětí (3 děvčata a 7 chlapců).

Zleva: Albert, Aleš, Barča, Dominik, Dan, Aneta, Lukáš,
Evička, Martin, Jirka
Jako malí, vykulení a vyjukaní špunti jsme nastoupili do
školky, kde nás naše milé učitelky – paní Kalčíková a
Karásková – poctivě 3 roky připravovaly na pozdější
nalejvárnu o patro výš. Asi je naše velká banda stála mnoho
sil a energie, ale zvládly nás.
A nás čekal další důležitý krok v životě - 1. třída.
A to tedy něco bylo - no představte si, co všechno po nás
paní učitelky chtěly.
Chodit pravidelně a každý den do školy, nosit těžký
batoh na zádech, sedět skoro celou hodinu na zadku, jíst a
pít jen o přestávkách, nechápali jsme, proč nemůžeme jít na
záchod, když se nám chce, hrát jsme si nemohli, kdy jsme
chtěli, poslouchat jsme museli, povídat jsme si nemohli, ale
co jsme museli:
Učit se pořádně držet tužku a malovat nějaké zvláštní
tvary, co nebyly předloze ani moc podobné. A prý se tomu
říká písmenka. A počítání? Nějak jsme nemohli nebo
nechtěli pochopit, že 1 a 1 jsou 2 a ne 11, proč nemůžeme
dát dohromady jablka a hrušky, když je to obojí dobré a k
jídlu apod.
A čtení? Jednou je to stříška nahoře, jednou dole, jednou
bříško doleva, jednou doprava, ach jo, kdo se v tom má
vyznat? A paní učitelky Sedláčková a Drdová si myslely, že
to snad chápeme a chceme to rádi dělat každý den a celý
den.
Ještěže po tak vyčerpávajících dnech jsme mohli
seběhnout o patro níž, kde už na nás čekaly plné talíře od
naší skvělé kuchařky paní Pěchoučkové. Někteří jsme si
chodili dokonce 3x přidat.
A pak někteří hurá domů nebo někteří do družiny. V
družině jsme měli nejdříve paní Havránkovou. Od třetí třídy
nás převzala paní Hořká. S ní jsme si užili hromadu zábavy,
chodili v maskách po vesnici, házeli Smrtku do řeky, hráli
spoustu her a podobně.
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Jóóó, a holky měly ještě nějaká privilégia - měly kroužek
Rozárky a Hanina Lindnerová si pro ně vymýšlela různé
parádičky, návštěvu svatebního salonu a tak. A my kluci
jsme zase utřeli. Nikdo nás nechtěl. No, nechtěl, měli jsme
přece kroužek počítačů, ale to bylo i s holkama.
A jak roky plynuly, asi jsme se stali velkými oblíbenci a
moc přirostli k srdci naší paní ředitelce, protože nás
nechtěla pustit k paní učitelce Drdové a nechala si nás až do
konce 5. třídy. Jen občas nás půjčovala na přírodovědu a
vlastivědu. Jo a ještě na hudebku, pracovky, výtvarku a
prvouku k paní učitelce Jirákové.
A my jí její náklonnost štědře oplácíme - jsme ti
nejchytřejší, nejhodnější, nejrozumnější, nejposlušnější, na
nás prostě nelze najít nějakou špatnost. Za těch 5 let jsme se
tu naučili hodně nového, zajímavého, nad něčím nám
zůstával rozum stát, ale myslíme si, že i vy jste někdy
nevěřícně kroutili hlavou a chtěli si rvát vlasy z hlavy nad
tím, jací jsme tupci a nechápavci a co dokázaly naše mozky
vymyslet a následně vypustit z úst.

Za těch 5 let jsme se naučili také jezdit na kole, naučili
se plavat, poznali kamarády z okolních škol, navštívili jsme
spoustu zajímavých míst - Techmánii, různá divadla, hrady,
a každoročně jsme okusili i výlov rybníka u nás v obci. Ale
zase je čas jít o krok dál - už budeme šesťáci. Škola stála
před námi a bude stát i poté, co ji opustíme a přenecháme
místo v lavicích dalším zájemcům o vzdělání.
Za všechno vám všem moc děkujeme a po prázdninách
půjdeme zase zlobit a rozčilovat někoho jiného. Ale
nebojte, určitě se někdy zastavíme a připomeneme se vám,
abyste na nás nikdy nezapomněli.
Vaši páťáci
Zpracovala redakce Mimořádného Lužanského občasníku,
červen 2018, vedení – všichni žáci 5. třídy za pomoci
rodičů.

CYKLISTIKA
9. PŮLROČNÍK LUŽANSKÉ PADESÁTKY
V sobotu 9. 6. 2018 v 10:00 hod. se z parkoviště pod
nákupním střediskem opět vyjelo na již tradiční cyklistickou
vyjížďku LUŽANSKÁ PADESÁTKA. Hezké počasí, které
LUŽANSKÉ PADESÁTCE předcházelo, přilákalo značný
počet účastníků. Tentokrát na trasu vinoucí se Klatovským
regionem vyrazilo více než 50 účastníků. Početný peloton
velmi potěšil organizátory vyjížďky, i když se záhy rozpadl
na více menších částí, čemuž se při takovém počtu cyklistů
není možně ubránit. Každý účastník ale na startu obdržel
pamětní list, jehož součástí byla mapka s vyznačenou trasou
cyklovýletu, takže i když se peloton rozdělil, všichni
zúčastnění věděli kudy kam. K rozdělení pelotonu přispěl
také dvojnásobný defekt, který postihl jednu z tradičních
účastnic LUŽANSKÉ PADESÁTKY hned v počátku
vyjížďky. Tato nepříjemná událost ovšem prokázala
solidaritu ostatních účastníků, a to nejen těch, kteří pomohli
s opravou, ale i těch, kteří když se o defektu dozvěděli, na
trase počkali.

Trasa vedoucí, mimo jiné přes Nezdice, Kaliště a Kamýk
až do Točníka u Klatov, v počátku řádně prověřila fyzický
fond všech účastníků, což bylo příčinou ještě většího
rozmělnění pelotonu. Za tuto námahu byl ale každý účastník
odměněn příjemným posezením v restauraci se zastřešenou
terasou na letišti v Točníku, kam dovedla peloton velmi
kvalitně naplánovaná trasa, která se z velké části vyhýbala
silnicím a byla tedy příjemnou projížďkou krásnou
západočeskou přírodou. Do letištní restaurace dorazila
většina účastníků právě, když se z nebe začaly snášet první
kapky celkem intenzivní dešťové přeháňky, které ale byla
většina účastníků díky příjemnému prostředí letištní
restaurace ušetřena. Po lehkém občerstvení vyrazil peloton
do druhé poloviny vyjížďky, která vedla přes Štěpánovice,
Dolany a Švihov zpět do Lužan. Když ve Štěpánovicích
zdolali účastníci nejnáročnější stoupání celé vyjížďky a
měla již následovat jen samá pozitiva v podobě občerstvení
v restauraci na koupališti v Dolanech a rovinatého terénu
trasy vedoucí do cíle, přišla náhlá průtrž mračen. Déšť byl
velmi intenzivní a většinu pelotonu zastihl na trase. O to
příjemnější byla plánovaná zastávka v restauraci na
koupališti v Dolanech, kde se všichni mohli zahřát čerstvou
uzenou krkovičkou, právě vyndanou z udírny, či grilovanou
klobásou. Koho ani tyto pochutiny nezahřály, ten měl
možnost se zahřát teplými nápoji dle vlastního výběru.
Obsluha restaurace byla velmi příjemná a kapacitně zvládla
uspokojit všechny účastníky vyjížďky – na všechny se
dostalo, nikdo nehladověl, ani nežíznil. No a pak již

následovala výše zmíněná rovinatá část trasy, která byla
příjemným závěrem náročného, již 9. půlročníku
LUŽANSKÉ PADESÁTKY.
Podojezdové posezení v obecní hospodě bylo více než
příjemné a pomalu usychající na kost promoklí cyklisté si
užívali zaslouženého odpočinku. I v takto příjemné
atmosféře se ale LUŽANSKÉ PADESÁTCE nevyhnula
ještě jedna nepříjemná událost. Jeden ze spřátelených
dobřanských cyklistů si v lužanské hospodě vlastním
zámkem uzamkl své zánovní kolo, že ale klíče od zámku
zapomněl doma, netušil. Ani tato nečekaná a vskutku
záludná
patálie
však
nedostala
LUŽANSKOU
PADESÁTKU do kolen. Ve velmi krátké době vše vyřešila
úhlová bruska a kamarádi z Dobřan mohli bez problémů
odjet domů. Závěrem by se asi dalo říci, že 9. půlročník byl
jedním z nejnáročnějších, nejdrsnějších a zároveň
nejkrásnějších výletů v již poměrně bohaté historii
LUŽANSKÉ PADESÁTKY.
Všem účastníkům organizátoři děkují za účast a věří, že
vyjížďka se líbila. Doufejme, že příští, jubilejní půlročník
bude stejně nebo lépe vydařený. Tímto organizátoři srdečně
zvou na již zmíněný jubilejní 10. půlročník LUŽANSKÉ
PADESÁTKY, který se bude konat poslední zářijovou
sobotu roku 2018.
JELO SE PĚKNĚ, NIKOMU SE NIC NESTALO,
HOLKÁM TO SLUŠELO – POJEDEME ZAS!
Sportu zdar a cyklistice zvlášť!
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SDH
Vážení hasiči a příznivci,
svůj příspěvek do občasníku bych začal nejvýznamnější
zprávou – po 30 letech, kdy byla v roce 1987 zakoupena
AVIA, byl v Lužanech představen nový hasičský dopravní
automobil FIAT DUCATO. Tento byl přivezen dne 21. 12.
2017 z Říčan u Prahy. Oficiálně byl veřejnosti představen u
příležitosti květnových oslav 135. výročí založení sboru.

Poté následovala vlastní okrsková soutěž. Soutěžilo se
ve dvou disciplínách, a to běh 100 m překážek a požární
útok.
V běhu na 100 m jsme obsadili 2. místo, v požárním
útoku jsme byli nejrychlejší. Tyto výsledky nám vynesly na
domácí půdě 1. místo a zároveň na tento rok jsme se stali
držiteli putovního poháru za nejlepší požární útok. Naše
dvě družstva žen se podělila o první dvě místa a třetí příčku
přenechala ženám z Kucín. Ukázku požárního útoku
předvedli žáci z Lužan a Kucín.
Dne 19. ledna proběhl tradiční hasičský bál, na kterém
nám vyhrávala kapela Skalanka.
Ve dnech 17. – 18. 3. probíhalo v sále KD Lužany
školení vedoucích mladých hasičů okresu Plzeň – jih. Akce
se zúčastnilo okolo 60 vedoucích.
První jarní soutěží bývá tradiční halová soutěž v Oplotu.
Letos se uskutečnila 24. 3. 2018. Naši závodníci se na tuto
soutěž vydali, ale příliš se nám nedařilo a skončili jsme až
na 23. místě z 31 přítomných hlídek.
Dne 26. 4. proběhl sběr železného šrotu v obci Lužany.
Významným dnem letošního roku byl pro nás 26. květen,
kdy se na hřišti TJ SOKOL uskutečnila letošní okrsková
soutěž a s ní spojené oslavy 135. výročí založení našeho
sboru. V sobotu dopoledne byl položen věnec k pomníku
našich padlých spoluobčanů.

Od 13. hodiny pak probíhala výše zmíněná soutěž. Při
zahájení soutěže provedl p. Karel Plavec z Římskokatolické
farnosti Přeštice žehnání našemu novému hasičskému
vozidlu. Poté jej starostka obce slavnostně předala
výjezdové jednotce a hasičům do užívání.
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Diváci si mohli prohlédnout vystavenou techniku
v majetku Obce a SDH Lužany. Dále přivezli svoje stroje
hasiči z Dlouhé Louky a hezkou ukázku předvedli hasiči ze
Žerovic se svojí zrestaurovanou historickou stříkačkou.
Součástí hasičského odpoledne byla rovněž ukázka
klasického požárního útoku, kterou předvedli hasiči
z Lužan, Borov a Červeného Poříčí.

SDH/SOKOL LUŽANY

Náročné hasičské odpoledne jsme zakončili taneční
zábavou na hřišti. Skvělé počasí, dosažené výsledky a
vzorná obsluha u občerstvení přispěla, myslím, k dobré
atmosféře celého dne a všem se akce líbila.

Kromě nového dopravního automobilu jsme letos
obdrželi stroj PS 8. Stroj pochází z Nových Mitrovic, kde
ho objevil a do Lužan přivezl p. Václav Rajt. Jedná se
prakticky o nepoužitý stroj, který byl v provozu několik
minut a protože kdosi z N. Mitrovic zapomněl, že se jedná
o dvoutaktní motor, do kterého se používá směs benzinu a
oleje, motor se poškodil. S touto poruchou se tedy dostal
k nám do Lužan. S prakticky zničeným motorem si hravě
poradil p. Antonín Jiřík a stroj zprovoznil. Oběma
jmenovaným patří poděkování.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hezké prázdniny.
Ing. Václav Petrželka
místostarosta sboru
SOKOL LUŽANY

S novým vozidlem jsme se o týden později vydali do
Nepomuku na okresní kolo hry PLAMEN. Soutěž proběhla
v sobotu pro kategorii starší a v neděli pro kategorii mladší.
V sobotu jsme soutěžili v těchto disciplínách: štafeta CTIF
5. místo, štafeta dvojic 6. místo, štafeta 4x60 m 6. místo,
útok CTIF 7. místo. Před poslední disciplínou, což je
požární útok, to vypadalo na celkové 6. místo, za které
bychom byli rádi. Bohužel nám ani jeden pokus na
požárním útoku nevyšel podle představ a skončili jsme
v této disciplíně na posledním 15. místě a to znamenalo
nakonec celkové 8. místo v soutěži. Letos ukončili svoji
činnost v družstvu Dominik Burian a Jakub Petrželka. Rád
bych jim poděkoval za reprezentaci družstva i sboru a
popřál hodně úspěchů v dalším hasičském působení.

První akcí Sokola Lužany v roce 2018 byl zimní
sportovní pobyt na Šumavě. Užili jsme si krásného počasí,
běžek a hlavně se stmeloval kolektiv.
Hned po návratu nás čekal tradiční Sokolský bál. Plně
zaplněnému a vyzdobenému sálu velice pěkně zahrála
hudba p. Žákovce.
Příprava „A“ mužstva probíhala nepřetržitě po celou
zimní přestávku. Mužstvo během zimní přestávky doplnili
Ondra Brož ze Švihova a Jan Ruth ml. z Přeštic.
Náš trenér Hagi měl výborně připravené tréninky jak
v Lužanech na víceúčelovém hřišti, tak v Přešticích na
házenkářském hřišti. Tato příprava se velice odrazila
v samotných zápasech.
Jarní část jsme měli doma zahájit proti Dvorci, vzhledem
ke špatnému počasí bylo odloženo celé 14. kolo v soutěžích
okresu Plzeň-jih.
Soutěž jsme tedy zahájili 15. kolem v Hradci.
15. kolo Hradec – Lužany 5 : 1
Po dlouhé zimní pauze se opět rozběhly boje o mistrovské
body. Utkání začalo pro Lužany téměř hororově. Neuběhla
ani minuta a už jsme prohrávali 1 : 0. V sedmé minutě jsme
již prohrávali 2 : 0. Poté jsme neproměnili mnoho šancí.
V druhém poločase jsme otevřeli hru a soupeř nám nasázel
další 3 góly. Nám se podařilo pouze 5 minut před koncem
snížit na konečných 5 : 1 brankou Tomáše Kutky.
16. kolo Lužany – Stod 2 : 3 po penaltách
V prvním poločase jsme dostali branku jako první,
brankami Frány z penalty a Hořkého jsme otočili na 2 : 1.
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SOKOL LUŽANY
V druhém poločase se soupeři podařilo vyrovnat na 2 : 2 a
ke slovu přišly pokutové kopy. Naši hráči 3 x chybovali a
tak se z bodu navíc radoval Stod.
17. kolo Střížovice – Lužany 3 : 8
První branku jsme dali po rohovém kopu. Střelcem byl
Ondřej Brož, jehož to byla první branka v dresu Lužan.
V první půli dal branku ještě Tomáš Kutka. Soupeři se
v druhé půli podařilo snížit z penalty na 2 : 1. Martin
Hřebec potom svojí bojovností založil protiútok a Kutka
zvýšil na 3 : 1. Poté sám Martin Hřebec přidal čtvrtou
branku. Nakonec utkání skončilo 3 : 8, když za nás
skórovali Kutka 4 x, Brož, Skála, Hřebec a Hořký.
18. kolo Lužany – Záhoří 3 : 0
Po opatrném prvním poločase, který skončil 0 : 0 se dočkali
v druhém poločase diváci první branky našeho kapitána
Hořkého. Druhou branku vsítil z penalty Kutka a třetí dal
opět s chutí hrající Martin Hřebec. Poprvé se v sestavě
Lužan objevil Jan Ruth ml.
19. kolo Lužany – Záluží 6 : 2
V druhém domácím utkání v řadě se hrál opět útočný fotbal.
Poločas skončil 3 : 2. Ve druhém poločase už končily míče
jen v jedné síti a to za zády brankáře Záluží. Celkem jsme
dali 6 branek na kterých se podíleli Hořký 2 x, Kutka 2 x,
Naxera a Běl.
20. kolo Blovice „B“ – Lužany 1 : 2
V prvním poločase se nám podařilo dát 2 branky. První si
po střele Brože srazil domácí obránce do vlastní branky,
druhou po rohovém kopu vsítil Skála. Poté jsme ještě
neproměnili několik šancí a tak se šlo o poločase do kabin
s výsledkem 0 : 2. Do druhého poločasu vstoupili lépe
domácí a začali přebírat otěže zápasu. Podařilo se jim také
snížit na 1 : 2. Vyrovnání viselo na vlásku, ale nám se
podařilo výsledek udržet a odvézt si tak cenné vítězství.
Dohrávka 14. kola Lužany – Dvorec 4 : 0
Soupeři jsme ukázali, že jsme na toto utkání perfektně
připravení a od začátku jsme diktovali tempo zápasu. Zápas
jsme ve svůj prospěch rozhodli již v prvním poločase, kdy
dali branky 2 x Kutka, Skála a Hořký. V druhém poločase
se prostřídala sestava a skóre se již nezměnilo.
21. kolo Lužany – Zdemyslice 2 : 3 po pokutových
kopech
Utkání druhého a čtvrtého celku tabulky začalo pěkně
zostra. Začali jsme si vytvářet šance, ale jak už to ve fotbale
bývá, první branku dal soupeř. Nám se podařilo Kutkou
vyrovnat a tak to bylo již v 7. minutě 1 : 1. V úvodu
druhého poločasu pokračovala naše optická převaha, kterou
završil druhou brankou Kutka. Soupeři se nakonec podařilo
z penalty vyrovnat na konečných 2 : 2. A šlo se na penalty.
Soupeř se nemýlil ani jednou, a protože jeden z našich
exekutorů selhal, odváží si soupeř bod navíc.

23. kolo Dnešice – Lužany 1 : 7
Domácí se na utkání sotva sešli, ale z ojedinělého brejku se
radovali z první branky. Vyrovnávací branku dal Kutka
z penalty. Pak už padaly góly pouze do sítě Dnešic a to díky
brankám, které ještě přidali Kowalski, Brož, Hořký, Běl,
ještě jednou Kutka a jedna vlastní.
23. kolo Lužany – Letiny 1 : 0
Náš soupeř neodehrál vůbec špatné utkání. I když jsme měli
více ze hry, velmi dobře bránil, a proto se skóre dlouho
neměnilo. O našem těsném vítězství nakonec rozhodla
branka Kutky z pokutového kopu nařízeném po faulu na
našeho kapitána Hořkého.
24. kolo Merklín „B“ – Lužany 1 : 6
Soupeř své mužstvo posílil několika hráči „A“ týmu. I
přesto skončilo debaklem domácích. Nám se podařilo již ve
4. minutě otevřít skóre brankou Skály po nádherné
přihrávce od Naxery. Soupeři se podařilo vyrovnat na 1 : 1.
Do poločasu jsme ještě přidali 3 branky (Kowalski, Skála,
Hořký). V druhém poločase ještě přidali branky Kutka a
nádhernou střelou do „šibenice“ Marek Toma.
25. kolo Lužany – Losiná „B“ 3 : 0
Branky: Kutka, Hořký, Skála
26. kolo Chlum – Lužany 3 : 4 po penaltách
Poslední kolo již nemohlo rozhodnout o posunutí týmu
směrem nahoru ani směrem dolů. Chtěli jsme soupeři vrátit
porážku z podzimu a také navýšit počet vstřelených branek,
který před tímto utkáním činil úctyhodných 98.
Po několika našich šancích se opět z první branky radoval
soupeř. Vyrovnání na 1 : 1 zařídil zkušený Běl. O naše
vedení 2 : 1 a zároveň o 100. vstřelený gól se postaral
přesnou střelou z vápna Havránek. V prvním poločase
soupeř ještě stačil vyrovnat na 2 : 2. Druhý poločas lépe
zahájil soupeř a zvýšil na 3 : 2. Když vyrovnal Naxera na
3 : 3 a prudký déšť a bouřka ovlivnily průběh utkání, došlo
na pokutové kopy a protože jsme se na rozdíl od soupeře
nemýlili, odvezli jsme si z posledního kola bod navíc.
Sezónu končíme na druhém místě. Několik posledních
let bylo naším největším problémem vstřelit branku, což se
v této sezóně naprosto změnilo a sezónu končíme s počtem
101 vstřelených branek!!!
Nejlepším střelcem celé III. třídy se stal Tomáš Kutka.
Z prvního místa do okresního přeboru postoupil Hradec.
Nás díky tomu, že Losiná hrála baráž o udržení v 1. B
třídě, čekala též baráž proti Vstiši o postup do okresu. Poté
jsme se dozvěděli, že Losiná díky výsledkům (Losiná –
Nečtiny 0 : 2 a Nečtiny – Losiná 0 : 3) udržela 1. B třídu a
tím jsme po dvouleté odmlce postoupili přímo do okresního
přeboru.
Unešení těmito pěknými okamžiky ale nesmíme
zapomenout na naše nejmladší hráče, kteří hlavně díky
obětavosti Martina Kalčíka ml. i v jarní sezóně nastupovali
v základní sestavě mladších žáků Radkovic.
Josef Havránek, Lužany 102

Lužanský občasník – informační občasník občanů Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory. Vychází v červnu a prosinci v nákladu 330 ks
do každé domácnosti zdarma. Vydavatel: Obecní úřad Lužany, Lužany 25. Zapsán u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 19413. Redakce:
Obecní úřad Lužany, Lužany 25, 334 54, mail: luzany@obecni-urad.net. Odpovědná redaktorka: Věra Petrželková, tel. č. 725 041 195. Redakce
si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. V elektronické podobě na www.obec-luzany.cz. Typografie: NAVA.

