Ročník 12
číslo 24
prosinec 2016 – červen 2017
Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
konec roku je vždy obdobím bilancování a proto mi
dovolte se se v krátkosti podívat zpět do roku 2016.
Rok 2016 byl pro všechny opravdu náročný. Jednak nás
celý rok zaměstnávala rekonstrukce silnice I/27, budování
chodníků a zastávek autobusu, která byla spojena také s
opravou a prodloužením dešťové kanalizace. Díky dotaci z
Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme také uskutečnili
rekonstrukci sociálních zařízení a vestibulu, dále jeho
zateplení a výměny oken a dveří. Na jevišti, které bylo
vybíleno, proběhla oprava pojezdu opony a nové polepení
portálů. Nyní se dokončuje úprava šatny. Tím bude
završena celá rekonstrukce kulturního domu. Na autobusové
zastávce u KD bude ještě v příštím roce instalován
přístřešek pro cestující.
S naším menším finančním příspěvkem byly ulice ve
spodní části Lužan vyasfaltovány firmou Berger, která tyto
komunikace při stavbě poničila. V ostatní obcích byla
většina komunikací opravena asfaltovým recyklátem s
následným nástřikem. Při stavbě „I/27 – Lužany, průtah“
byla projednávána pokládka zatravňovací dlažby. V
současné době máme od firmy vyčísleny náklady pro
jednotlivé majitele nemovitostí, výběr finančních
prostředků za dlažbu bychom prováděli současně s výběrem
poplatků za odpady. Náklady na 1 m² dlažby jsou 625,- Kč.
Na konci roku jsme od developera převzali projekt
budování I. etapy inženýrských sítí v severní části Lužan
pro budoucí bytovou výstavbu. V současné době je již
položeno elektrické vedení včetně veřejného osvětlení. Po
novém roce přibude plynové vedení a kanalizace. Budování
inženýrských sítí se samozřejmě projevilo i v rozpočtu obce
na příští rok. V r. 2017 bychom chtěli zahájit prodej
jednotlivých parcel pro výstavbu rodinných domů.
Celý rok jsme projednávali změny a přípomínky k
návrhu územního plánu Lužany. Ten jsme na zasedání
zastupitelstva obce 14. prosince schválili, 1. 1. 2017 územní
plán Lužany nabývá účinnosti. Podrobné informace najdete
na webových stránkách naší obce.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na
dopravní automobil pro Jednotku dobrovolných hasičů
Lužany ve výši 450 000,- Kč. Nový automobil by měl v
budoucnu nahradit zastaralou Avii.
V podzimních měsících byla provedena provozní
prohlídka bezdrátového rozhlasu v Lužanech, kdy byly
vyměněny staré akumulátory, jejichž životnost již byla
překročena. Důsledkem zastaralých akumulátorů byly časté
výpadky při rozhlasovém vysílání.
V příštím roce bychom chtěli také dokončit budování
chodníku na konci Lužan směrem na Přeštice k autobusové

ZDARMA

zastávce a k nádraží. Po vyjádření Policie ČR by mezi
chodníky mohlo vzniknout i místo pro přecházení, které by
zabránilo nebezpečnému přecházení silnice v místě
křižovatky.
Bohužel se nám nepovedlo dokončit úpravy pomníku v
Lužanech, řešení zelených ploch jsme si ponechali na jaro
příštího roku.
V příštím roce se poplatky za odpad nemění, zůstává sazba
600,- Kč za osobu nebo objekt k rekreaci, nemění se ani
vodné pro obec Zelené. Stočné se mírně zvyšuje na 50,59 Kč.
Pro obyvatele Dlouhé Louky mám upozornění, že kontejner
na velkoobjemový odpad již nebude přistavován k hostinci v
Dlouhé Louce, ale občané budou využívat kontejnery
umístěné na rampě bývalé skladové budovy na nádraží v
Lužanech, které budou i v příštím roce otevřeny vždy první
sobotu v měsíci od 8,00 do 10,00 hodin. Toto opatření si
vyžádala neukázněnost některých spoluobčanů.
Chtěla bych upozornit všechny spolky v obci, které žádaji
o dotaci na svoji činnost, aby tak učinily pouze do 30. června
příslušného roku, později podané žádosti nebudou
akceptovány.
Havárie silnice u rybníka ve Skočicích nebyla bohužel
vyřešena do konce letošního roku, zatím je uzavírka
prodloužena do konce roku 2017. Doufejme, že práce
proběhnou dříve, než je tato uzavírka stanovena.
Ještě jedna malá zpráva pro ty, kteří očekávali v tomto
čísle občasníku pokračování seriálu o válce v Lužanech.
Upřednostnili jsme článek k výročí otevření nákupního
střediska a zajímavý článek o francouzském zajatci André
Fercoqu. O průběhu války v jejím posledním roce se dočtete
zase v příštím čísle.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála krásné a ničím
nerušené Vánoce a do nového roku 2017 hodně pevného
zdraví, pohody a optimismu.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:
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Příští číslo vyjde v červnu.
Uzávěrka příspěvků 31. května 2017

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET 2017 - VÝDAJE

ROZPOČET 2017 – PŘÍJMY
Místní komunikace

/2212/

2 800 000,- Kč

250 000,- Kč

Les

/1036/

50 000,- Kč

/1113/

160 000,- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

33 000,- Kč

DPPO

/1121/

1 600 000,- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

15 000,- Kč

DPH

/1211/

2 800 000,- Kč

Kanalizace

/2321/

2 300 000,- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

550 000,- Kč

Školství

/3113/

800 000,- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

420 000,- Kč

Knihovna

/3314/

10 000,- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 000,- Kč

Kronika

/3319/

5 000,- Kč

Daň z loterií

/1351/

25 000,- Kč

Obnova kapliček – nákup /3326 5139, 5169/

10 000,- Kč

Správní poplatky

/1361/

3 000,- Kč

Poplatky OSA

Dotace sociál. fondu na rok 2017

/4134/

35 000,- Kč

Převody ze sociálního fondu

/4139/

35 000,- Kč

Příjem z lesa

/1031 2111/

100 000,- Kč

Nájemné vodovod

/2310 2139/

6 000,- Kč

Nájemné kanalizace

/2321 2139/

150 000,- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

130 000,- Kč

Nájemné KD

/3392 2132/

75 000,- Kč

Územní plán

/3635/

50 000,- Kč

Příjem z akcí KK

/3399 2119/

15 000,- Kč

Komunální služby – skladiště

/3639/

55 000,- Kč

Příjem z prodeje pozemků

/3699 3111/

1 000 000,- Kč

Výdej na územní rozvoj

/3699 5169/

500 000,- Kč

Odpady – textil

/3723 2111/

1 000,- Kč

Odpadové hospodářství

/3722, 3725/

680 000,- Kč

Příjem za vytříděný odpad

/3725 2119/

100 000,- Kč

Péče o zeleň

/3745/

250 000,- Kč

Příjem za stravné od zaměst.

/6171 2111/

12 000,- Kč

Pečovatelská služba

/4351/

5 000,- Kč

Ostatní příjmy OÚ

/6171 2119/

2 000,- Kč

Krizové řízení

/5273/

30 000,- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

25 000,- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí /6171 2132/

1 000,- Kč

3 000,- Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)
/5311/

Příjem z prodeje plyn. zařízení /6171 3112/

3 200 000,- Kč

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 400 000,- Kč

DPFO – SVČ – z výnosu

/1112/

DPFO – zvl. sazba

Příjmy z úroků
PŘÍJMY CELKEM

/6310 2141/

1 000,- Kč
12 108 000,- Kč

/3341 5192/

3 000,- Kč

Kulturní dům

/3392/

620 000,- Kč

Kulturní komise

/3399/

100 000,- Kč

Hřiště

/3421/

80 000,- Kč

Neinvestiční dotace obč. sdružením /3419/

55 000,- Kč

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
/3633 6121/

500 000,- Kč

enkaustika

SDH – JSDHO

/5512/

550 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

860 000,- Kč

Vnitřní správa OÚ

/6171/

1 431 000,- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky) /6310/

15 000,- Kč

Pojištění

30 000,- Kč

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

35 000,- Kč

Převody – sociální fond

35 000,- Kč

VÝDAJE CELKEM
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/6320/

/6330/

12 108 000,- Kč

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSLEDKY VOLEB
ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE
Lužany - 375 voličů, 153 plat. hlasů, volební účast 41,60 %
kandidátní listina
platné hlasy
1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net
0
2 Občanská demokratická strana
30
12 Česká str. sociálně demokrat.
35
26 Koruna Česká (monarch. strana)
0
30 ANO 2011
25
32 TOP 09
11
37 Komun. str. Čech a Moravy
17
41 Národní demokracie
0
43 Úsvit s Blokem proti islamizaci
5
51 STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR
20
61 Koalice pro Plzeňský kraj
3
67 NE ILEG. IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
0
70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK
2
75 DSSS – Imigranti, islám nechceme!
0
78 Koalice SPD a SPO
1
80 PRO Zdraví a Sport
2
82 Česká pirátská strana
2
DL. LOUKA – 71 voličů, 23 plat. hlasů, voleb. účast 32,39%
1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net
0
2 Občanská demokratická strana
3
12 Česká str. sociálně demokrat.
7
26 Koruna Česká (monarch. strana)
0
30 ANO 2011
3
33 TOP 09
1
37 Komun. str. Čech a Moravy
1
41 Národní demokracie
0
43 Úsvit s Blokem proti islamizaci
0
51 STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR
1
61 Koalice pro Plzeňský kraj
1
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
0
70 SPR-RSČ M. Sláska, Patrioti, HOZK
0
75 DSSS-Imigranty, islám nechceme!
1
78 Koalice SPD a SPO
3
80 PRO Zdraví a Sport
1
82 Česká pirátská strana
1

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODU
V centru Lužan na Plzeňsku letos v rámci investiční akce
opravili frekventovanou silnici a vybudovali nový přechod
pro chodce. Vzhledem k hrozícím dopravním rizikům byla
zebra automaticky osazena také bezpečnostním osvětlením,
na jehož instalaci obci přispěla Nadace ČEZ 117 424
korunami. Bezpečný přechod usnadní každodenní cesty
místním občanům včetně dětí docházejících do přilehlých
škol.
Frekventovaný přechod pro chodce se v Lužanech
nachází mezi dvěma autobusovými zastávkami a navíc v
těsné blízkosti místní mateřské a základní školy, obecního
úřadu, kulturního domu i prodejny potravin.
„Dříve přes silnici vedl neosvětlený přechod označený
pouze dopravními značkami. V rámci rozsáhlé investiční
akce došlo k opravě a rozšíření inkriminované komunikace
a její rozdělení ostrůvkem uprostřed vozovky. Bylo tudíž
nutné adekvátně reagovat rovněž novým místem pro
přecházení, které bude dostatečně přehledné a osvětlené, a
zvýší tak dopravní bezpečnost v centru naší obce,“ uvedla
starostka Lužan Věra Petrželková.
Kromě instalace speciálního osvětlení upravila obec také
okolí nově zbudovaného přechodu, v jehož místech dle
statistik projede zhruba 9 tisíc vozidel denně. Celý projekt
tak podstatně usnadní každodenní cesty zejména dětem
mířícím do přilehlých škol a všem cestujícím hromadnou
dopravou. O další zvyšování dopravního bezpečí v obci
usiluje její vedení opravou a budováním nových chodníků i
rekonstrukcí starých komunikací.
Zdroj: Plzeňský rozhled 12/2016

ZELENÉ – 78 voličů, 31 platných hlasů, voleb. účast 41,03 %
1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net
0
2 Občanská demokratická strana
1
12 Česká str. sociálně demokratická
11
26 Koruna Česká (monarch. strana)
0
30 ANO 2011
4
32 TOP 09
3
37 Komunistická str. Čech a Moravy
6
41 Národní demokracie
0
43 Úsvit s Blokem proti islamizaci
2
51 STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR
0
61 Koalice pro Plzeňský kraj
0
67 NE ILEG. IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
0
70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK
0
75 DSSS-Imigranty, islám nechceme!
1
78 Koalice SPD a SPO
3
80 PRO Zdraví a Sport
0
82 Česká pirátská strana
0
VOLBY DO SENÁTU ČR
zvolený senátor – VÁCLAV CHALOUPEK
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CO SE DĚJE
POUŤOVÝ VÍKEND V LUŽANECH

SETKÁNÍ SENIORŮ

V Lužanech se pouť slaví na sv. Marii – 12. září. V letošním
roce se uskutečnila o víkendu před tímto svátkem. Pro
občany bylo připraveno hned několik kulturních akcí, které
zpříjemnily pouťovou atmosféru a obohatily náš kulturní
život. Připomeňme si tyto akce.
Zámek Josefa Hlávky v Lužanech byl
v sobotu a v neděli otevřen vždy od
9,00 do 16,30 hodin – právě probíhaly
Dny evropského kulturního dědictví.
V kapli lužanského zámku se konal
koncert v rámci Haydnových hudebních slavností v sobotu 10. 9. od 18,00
hodin. Na koncertu vystoupila Petra
Čadová na violoncello a Marek Čermák na cembalo/harpsichord.
Sbor dobrovolných hasičů v Lužanech zorganizoval v
sobotu od 21,00 hodin pro všechny spoluobčany pouťovou
zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina MARS.
V kapli lužanského zámku se v neděli 11. 9. od 15,00 hodin
konala poutní mše, kterou vedl Mons. ThLic., ICLic. Karel
Plavec, Th.D.

V letošním roce byly z důvodu stavebních prací na
chodnících umístěny pouťové atrakce v parku u zámku. Pro
návštěvníky to bylo v teplém a slunečném dni pro setkávání
a pro vyžití dětí na atrakcích velmi příjemné místo.
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Dne 15. října 2016 se v sále Kulturního domu v
Lužanech sešli všichni dříve narození ke společnému
setkání. Program jako každý rok zahájila starostka obce
svým projevem a poté dostali slovo žáci z místní základní a
mateřské školy. Seniorům sehráli dvě pohádky – Červená
Karkulka a O dvanácti měsíčkách. Pohádky byly protkány
mnoha písničkami a dětem se moc povedly. Po skončení
kulturního programu bylo podáno seniorům připravené
občerstvení a každý obdržel od obecního úřadu knihu
starých pohlednic, kterou vydal Mikroregion Přešticko. To
už se připravovala kapela Sedmihorka, která do pozdních
večerních hodin všem přítomným hrála k poslechu i tanci.

CO SE DĚJE
TANEČNÍ KURZY

FOTOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA
V pátek 11. listopadu 2016 jsme se v sále kulturního
domu sešli na přednášku pana Rostislava Stacha z
Chomutova, rodáka z Přeštic. Při poutavé přednášce s
názvem „Cesty“, při které nám promítal velice zajímavé
fotografické záběry ze svých cest po světě, vyprávěl o svých
dobrodružstvích a několikahodinových čekáních na ty pravé
fotografické záběry. Jeho přednáška byla zaměřena nejen na
zvířata Afriky, ale v promítání fotografií jsme zavítali i do
Karibiku, Indonésie, Rudého moře i na Srí Lanku. V závěru
přednášky byl dán prostor pro dotazy návštěvníků.

Od prvního týdne v září se 12 tanečních párů setkávalo
každou středu od 19,00 hodin v sále Kulturního domu v
Lužanech k tanečním lekcím, které vedli manželé
Sedleckých. Při lekcích si účastníci osvojovali kroky a
taneční sestavy jak latinskoamerických tanců, tak tanců
standardních. Závěrečná lekce i s pozvanými hosty se
uskutečnila 6. října. Při této lekci nechyběly ani country
tance, všichni zúčastnění si přinesli klobouky nebo jiné
propriety právě pro country tance. Při tancích si všichni
užili spoustu legrace a dlouho se na ně vzpomínalo. Na
konci je třeba poděkovat pí. Aleně Hrádkové, která přišla s
nápadem tanečních kurzů a tyto kurzy úspěšně
zorganizovala. Již nyní se těšíme na jejich druhý ročník.
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CO SE DĚJE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

V sobotu 3. 12. jsme s předstihem přivítali v sále
Kulturního domu v Lužanech Mikuláše s jeho družinou. Ale
nejdříve byla pro děti připravena pohádka z repertoáru
divadla KOLEM „O nenasytném hltounovi, aneb koblížku
já Tě sním.“ Veselá pohádka, která dokázala vtáhnout děti
do děje, se malým divákům líbila. Ale očekávání Mikuláše,
a zejména čertů, bylo vidět na dětech celý večer. Když pak
Mikuláš přišel, mělo nejedno z dětí velký respekt z celé
jeho družiny. Avšak za hezkou básničku nebo písničku
neminula děti sladká odměna. Ze sálu nakonec odcházeli
všichni malí účastníci s úsměvem na tváři.

Na tradiční Svatomartinský průvod s lampióny jsme se
letos sešli až 19. listopadu. V 17,00 hodin jsme si dali
dostaveníčko u pomníku v Lužanech a po krátkém
připomenutí samotného svátku se všichni vydali na
procházku po Lužanech. Tentokrát nás nové chodníky
dovedly až k železničnímu přejezdu, zde jsme bezpečně
přešli silnici a poté jsme se vydali cestou zpět až na druhý
konec obce. Na konci procházky se všech zhruba 40 dětí a
stejný počet dospělých občerstvilo v hasičské zbrojnici.
Paní Lindnerová napekla opět výborné rohlíčky, ke kterým
byl podáván vánoční čaj.

ADVENTNÍ KONCERT
V pátek 16. 12. 2016 se mohli všichni občané zúčastnit
každoročního adventního koncertu. Díky Nadaci „Nadání
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ se koncert uskutečnil
v kapli lužanského zámku. V letošním roce byl pozván
soubor De Domhanaigh, který působí při Základní
umělecké škole v Dobřanech.
Keltská kapela vznikla ve školním roce 2006/07 za
podpory vedoucích učitelek – Libuše Telešnukové, která má
na starost strunnou sekci, a Evy Šustrové, která se stará o
sekci dechovou. Soubor se zaměřuje na keltské lidové
melodie z oblastí, kde sídlili staří Keltové: z Irska, Skotska,
francouzské Bretaně i Čech, ale i např. skladbami H.Shore z
filmu Pán prstenů, nebo z doby středověké a renezanční,
často irským skladatelem O'T. Carolanem.
V letošním roce – v roce 10. výročí založení – vydali své
první CD.
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HISTORIE
ANDRÉ FERCOQ
Nedaleko Lužan, asi 50 m za obcí směrem na Klatovy se
nachází malý pomníček, na kterém je uvedeno „Zde zemřel
1. května 1945 francouzský válečný zajatec André Fercoq.“
Připomeňme si v krátkosti osud tohoto zajatce, který zemřel
na konci války právě v Lužanech a je pochován v
společném hrobě padlých cizinců na přeštickém hřbitově č.
35 v odd. č. XII – 1/1. Vybíráme z článků pana Františka
Pěchoučka, které publikoval v r. 1998.

Povozy převážely skupinu francouzských zajatců, která i
s ozbrojeným německým doprovodem čítala asi 25 lidí.
V jednom příkopu ležel německý voják s prostřeleným
spánkem, na druhou stranu silnice padl francouzský zajatec
André Fercoq. Když americká letadla zaútočila, část
napadených se schovala do kanálu pod trať, část utíkala do vsi.
André Fercoq nedoběhl. Na silnici pak už jen Němci
dostřelovali těžce raněné koně. Nic platný tady už nebyl ani
maďarský saniťák z vojenské nemocnice. André Fercoq zemřel
pouhých pět dní před koncem války.
Jak nám napsal Roland Fercoq, syn Andrého, který celá léta
pátral po hrobu svého otce, byla otcova válečná cesta
pozoruhodná.

V posledních týdnech druhé světové války, když se
přibližovaly fronty od východu i západu, se po silnicích
valily kolony Němců prchajících na Západ. V protisměru
hnali jiní Němci velké skupiny zajatců a vězňů. Mezi nimi
byli Rusové, Američané, Angličané, Francouzi, Slováci a
další národy. Tito ubožáci byli podvyživení, hladoví,
nemocní. Řada z nich trpěla průjmy, a tak odbíhali do polí. I
když v chůzi přes ves odběhli jen pro kus chleba, vždy je
doprovázela zuřivá střelba SS-manů z pušek a samopalů.
Však jeden z těchto tragických průvodů zastavili i občané
Přeštic v místech dnešní Prefy – Na Borech.
V lužanském zámku a škole sídlila maďarská vojenská
nemocnice. Bylo zde 17 lékařů, zdravotní personál,
vojenský doprovod a rodinní příslušníci lékařů. Celkem na
třista lidí. Všichni pocházeli z maďarského Miškolce. Jako
součást nemocnice stál v lužanském nádraží lazaretní vlak.
Vše, co tehdy na přelomu dubna a května 1945 stálo nebo
se pohybovalo na kolejích či silnicích, bylo terčem
amerických stíhacích letadel, tzv. hloubkařů. A tak
v lazaretním vlaku přišli o život i dva maďarští vojáci,
shodou okolností stejného příjmení: sanitní důstojník
Zikmund Oláh a vojín Alexandr Oláh. Toho zasáhla
zbloudilá kulka do prsou při odpočinku v nádražní čekárně.
To bylo 25. dubna 1945.
Náš příběh vyvrcholil ráno 1. května. Ve směru od
Přeštic začala nad Lužany nalétávat dvě letadla. My, kluci,
jsme šli po vsi a okolo nás začaly po asfaltu zvonit padající
nábojnice z palubních kulometů. Utekli jsme do „Kovářojc
chalupy.“ Když nastal klid a my mohli vyjít ven, viděli jsme
po vsi utíkat velkou skupinu vojáků v neznámých
uniformách. S očima vyděšenýma přežitou smrtí běželi při
zdích.
Doběhli jsme až na konec Lužan, kde silnice odbočuje
na Dlouhou Louku. A tady jsme uviděli to strašné divadlo.
Na státní silnici směrem na Borovy leželi čtyři statní, dobře
živení koně. Padli, zapřaženi do dvou potahů – žebřiňáků.

Když začala válka, bydlel André Fercoq v pařížském
předměstí Saint-Denis, kde pracoval jako dělník. Pocházel
z rodiny se sedmnácti dětmi. Když Němci přepadli Francii, byl
povolán k 310. dělostřeleckému sboru. V bojích o Dunkerque,
kde bojovaly i stovky Čechoslováků (z Přeštic například Josef
Jeníček), byl André v červnu 1940 zajat. Jako zajatec byl
internován v táboře ve Weidenu. Syn Roland jednou odtud
dostal pohlednici s otcovou fotografií a na ní několik řádek:
„Mému malému milému Rolandovi. Přijmi tuto pohlednici jako
památku na moje zajetí, které je krutým utrpením. Velký
polibek. A. Fercoq.“
Od té doby už o otci nedostal žádnou zprávu. Až po válce se
rodina dozvěděla, že jejich otec byl zabit. Zpráva uváděla, že
v dubnu 1945 otec André uprchl i s koňským povozem a byl
zasažen z letadla kolem 1. května 1945 v blízkosti Přeštic. Jeho
úmrtní list byl zaslán do Saint-Denis 16. 5. 1945 pod číslem
358.
Pravda je však taková, že André Fercoq byl americkými
letadly zastřelen ve skupině francouzských zajatců na dvou
žebřiňácích, tažených selskými koňmi, za doprovodu stráže SS
blízko Lužan. Jeden člen tohoto vojenského doprovodu byl
také na místě zastřelen. Jednalo se tedy o jeden z pochodů
smrti, i když na selských vozech.
Jméno André Fercoqa je také vyryto na památníku padlých
v Clichy-sous-Bois.
Pátrání po místě úmrtí otce přimělo jeho syna Rolanda
vypravit se v roce 1996 do České republiky, když byl, jak sám
uvádí, několikrát mylně informován otcovými spolubojovníky.
Ke vší smůle se na Folmavě setkal s Čechem, hovořícím plynně
francouzsky, který mu nedokázal říct, kde leží město označené
na mapě německy Pschestitz. Až po návratu do Francie se
dozvěděl, že se jedná o Přeštice. Pak teprve přišel starostovi
Vladimíru Bendovi oficiální dotaz, na nějž mohla být do
Francie odeslána pozitivní odpověď: Ano, na přeštickém
hřbitově je pohřben francouzský válečný zajatec André Fercoq!
Podrobné informace o celé události v blízkosti Lužan i
s fotodokumentací byly ve Francii uveřejněny v regionálním
tisku a zprostředkovaně přispěly k tomu, že Roland Fercoq po
padesátidvou letech nalezl na druhém konci Francie svoji
sestřenici, kterou od války neviděl.
Francouzi o svých hrdinech s úctou říkají: Padl za Francii!
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ROK 2016 – ROK 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
NÁKUPNÍHO STŘEDISKA
Protože si v letošním roce připomínáme 40. výročí
otevření nákupního střediska v Lužanech, dovolte nám
zalistovat v kronice Obce Lužany a podívat se zpět, jaká
byla v obci potřeba prodejny a jak se vlastně budovala.
r. 1974
Koloniál má celkem 3 prodavačky a jako vedoucí je zde
stále paní Marie Hrubá z Přeštic a pořád má to staré přání –
aby už byla v provozu ta nová prodejna, protože sklady zde
jsou malé a tudíž nepřehledné – ale už se dočká, vždyť v r.
1975 má býti nová prodejna dána do provozu i pro místní
prodejny textilu a masa. Je to závazek MNV k výročí 30 let
osvobození naší vlasti sovětskou armádou.
r. 1975
Volební závazek č. 1 – nákupní středisko Lužany
Jak už jsem uvedl v zápise kroniky v r. 1974, byla
dokončena hrubá stavba nákupního střediska. V r. 1975 se
začalo 1. dubna na dokončení této výstavby. Zase na
požádání MNV přišli zedníci Jan Sláma z Dlouhé Louky,
Jar. Bočan z Nezdic, jako pomocníci se někdy střídali
Stehlík Josef, Tančouz Josef čp. 29 a Burian Anton čp. 26 „parta důchodců“. Začalo se s omítáním a dlažbou všech
místností, fasádou – nahazování brizolu, venkovními i
vnitřními obklady a všemi dokončovacími pracemi.
Pravidelné brigády byly zvány poslanci MNV podle
potřeby, což se velice osvědčilo, ale už v podzimních
měsících měli někteří brigádníci svoje závazky splněny –
někteří občané obce, ale těch bylo málo, vůbec
neodpracovali nic a pak se krátil den a už to vázlo v této
činnosti, takže většina všech zbývajících prací byla závislá
na důchodcích, kteří pracovali na dokončovacích pracích
vnitřních až do 15. prosince 1975, kdy už byly všechny
vnitřní práce dokončeny a zbývalo dodělat některé venkovní
práce a začaly mrazy a proto chodníky a úprava kolem této
výstavby se dodělají, jakmile to počasí dovolí v jarních
měsících r. 1976.
„Jednota“ měla písemnou smlouvu se slovenským
podnikem na výrobu krámského zařízení, že toto zařízení
pro tuto prodejnu dodá ve IV. čtvrtletí 1975. Ale tento
podnik nesplnil tento termín a oznámil „Jednotě“, že může
dodat zařízení až v jarních měsících r. 1976. Ale to už je věc
Jednoty, která si sama toto zařízení bude instalovat. MNV
měl Jednotě předat dokončenou výstavbu, což se také stalo.

1976
Jak už jsem uvedl v kronice 75, zbývaly dodělat některé
úpravné práce v jarních měsících. Konečně se v sobotu 3.
dubna 1976 začalo stěhovat ze staré nevyhovující prodejny
do nového, v současné době nejmodernějšího nákupního
střediska. Současně se stěhovala i prodejna textilu do
prostorného samostatného celku po levé straně nákupního
střediska. Za pomoci některých cizích zaměstnanců Jednoty
se zboží vystavovalo ihned do regálů a doplnilo se z nového
prostorného skladu a tak se stalo, že už v neděli dopoledne
byly prodejny úplně připraveny k započetí prodeje.
Koloniál je samoobsluha.
Místní rozhlas vyhlásil, že prodejny jsou připraveny a
že si každý občan může v neděli odpoledne volně
prohlédnout všechny prostory nákupního střediska. Před
vchodem slavnostně vyhrávala kapela „Lužanka“ a
předseda MNV Václav Toman učinil kratší projev na
zahájení, v němž ocenil práci všech, kteří se na tomto díle
podíleli a také připoměl, že někteří občané, ale těch bylo
poměrně málo, se vůbec nepodíleli a že se to udělalo i bez
nich. Pak promluvil zástupce Jednoty a občané už mohli
vejít do prostorů celého nákupního střediska za dozoru
zaměstnanců Jednoty. Každému se to moc líbilo a v pondělí
5. dubna už mohl každý občan vyzkoušet prakticky nákup.
Ti co se na výstavbě nákupního střediska nejvíce
podíleli, celkem asi 25 lidí, byli pozváni ihned po projevech
místním NV do přísálí kulturního domu, kam se
přestěhovala i „Lužanka“ – zde byli všichni pohoštěni a
podle zásluhy dostal každý dárkový koš anebo dárkové
balení poživatin. Byl zde i fotograf a některé snímky jsou
uloženy v albu „Lužanských rodáků“. Dobré dílo se
podařilo.
Vedoucí prodejny koloniál a současně prodejny masa je
paní Marie Hrubá z Přeštic, zástupce vedoucí paní Marie
Hrabíková z Lužan, dále mladá paní M. Soukupová
z Přeštic, rodačka z Lužan, dále mladá paní M. Wojnarová
z Lužan a paní Marie Červená, bývalá vedoucí prodejny
masa. Prodejní doba od 7,30 – 13,00 hod. a od 14,30 do
17,30 hod, v sobotu od 7,30 – 9,30hodin.

Nákupní středisko bylo odkoupeno v měsíci prosinci
1975 Jednotou Plzeň-jih za dohodnutou cenu 1 255 000,Kčs a tato částka byla proplacena ONV Plzeň-jih za
podmínek, že zjištěné nedodělky a případné kolaudační
závady budou odstraněny do konce měsíce dubna r. 1976.
Pro přehled výstavby nákupního střediska uvádím:
Započetí výstavby v září 1973
Plánovaná hodnota díla
1 459 000,- Kčs
Plánované náklady díla
953 000,- Kčs
Skutečnost k 31. 12. 1975:
Hodnota díla
1 206 000,- Kčs
náklady díla
943 101,- Kčs
osobní náklady – platy
227 855,45 Kčs
Placených hodin odpracováno 21 588 hodin, brigádnických
zdarma odpracovaných 5 690 hodin.
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Všichni jsou spokojeni – zákazníci i prodávající.
Samoobsluha – vše jde rychle, žádné fronty jako to bývalo
ve staré prodejně. Jenom by bylo třeba v současné době
větší příděly masa do této prodejny a některého
koloniálního zboží, které je objednané paní vedoucí a není
dodáno v úplném množství a někdy vůbec ne, a pak je těžké
vysvětlovat zákazníkům, proč není.

ŠKOLSTVÍ
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola Lužany je od 1. ledna
2003 příspěvkovou organizací zřizovanou Obcí Lužany.
Jednotlivými součástmi školy jsou mateřská škola, základní
škola, školní družina a školní jídelna. Považujeme se za
školu rodinného typu, s malým kolektivem žáků, ve kterém
můžeme praktikovat individuální přístup k žákům, věnovat
se žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i
nadaným, máme o žácích přehled, s rodiči žáků
komunikujeme prakticky denně. Pro výchovu a vzdělávání
máme pro ZŠ, MŠ a ŠD k dispozici nejen prostory budovy
školy a nově zrekonstruované školní zahrady, ale také
víceúčelové hřiště a prostory kulturního domu.
Za uplynulých třináct let jsme společně s představiteli
obce dokázali naši školu plně zmodernizovat. Při prohlídce
starých fotografií si připomeneme, jak probíhala výměna
střešní krytiny, oken, dveří, rekonstrukce školní kuchyně a
jídelny, všech prostor sociálních zařízení, dlažeb na
chodbách, osvětlení, stropů ve třídách ZŠ, budování
počítačové učebny a kanceláře, vybavování všech prostor
školy novým nábytkem, opravy zdí, přístřešků a montáž
herních prvků a altánu na školní zahradě. Poslední velkou
změnou byla v tomto roce v červenci a srpnu rekonstrukce
šatny pro děti v mateřské škole, byla vymalována herna a
třída MŠ a paní učitelky na podzim dokončily novou
výzdobu prostor MŠ.
Klady naší školy: malý kolektiv dětí v MŠ a žáků v ZŠ,
ve kterém se může každý prosadit, pro všechny známé
prostředí i učitelé, kvalifikovaný pedagogický sbor, výborná
spolupráce s rodiči, podpora obce, ochota provozních
zaměstnanců, velmi pěkné vybavení, moderní pomůcky.
Žáci navštěvující školní družinu před vyučováním tráví
volný čas v MŠ. Bezproblémový přechod dětí z mateřské
školy do 1. ročníku a žáků z 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ,
dlouhodobě velmi pěkné výsledky v celoplošném testování
žáků 3. a 5. ročníku.

Projekty: V roce 2009 jsme se zapojili do projektu
EU- OP VK, zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Pro
náš projekt „Inovace bez legrace“, který trval dva a půl
roku, jsme obdrželi dotaci na dovybavení školy ICT, hlavně
novými počítači a interaktivní tabulí, dále na tvorbu DUM
(digitálních učebních materiálů pro výuku angličtiny,
českého jazyka, matematiky, vlastivědy, přírodovědy,
prvouky), které byly závaznými výstupy tohoto projektu.
V letech 2010 až 2012 jsme se zapojili do projektu EUPeníze škole, kterým jsme získaly dotace na zakoupení
učebnic a pracovních sešitů pro žáky a na rozšíření výuky
matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.
Od listopadu 2014 do září 2015 jsme realizovali projekt
„Kantor ideál“ z OP VK zaměřený na profesní rozvoj
pedagogických pracovníků a nákup dotykových zařízení pro
učitele.
Další osvědčené školní akce a projekty: tematické
výlety a exkurze, dopravní výchova spojená s výukou na
dopravním hřišti v Blovicích, tematické besídky pro rodiče
a veřejnost, projekty Zdravé zuby, Kraj pro bezpečný
internet a projekty realizované v rámci vyučování k různým
tématům a svátkům.
Akce ve školním roce: Žáci naší školy se zapojili do
soutěže „Kamarád ze studia kamarád“, kterou pořádal
Juniorfest ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem
Přeštice. Za své zdařilé koláže převzali ocenění naši tři žáci
(Václav Kožíšek, Jana Duchková, Natálie Duchková) na
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.

MŠ, ZŠ, ŠD i ŠJ se nacházejí v jednom areálu. Žáci
nemusí nikam přecházet.
Přání: zúročit náročnou práci paní učitelek a ostatních
zaměstnanců MŠ přechodem dětí do místní ZŠ, zpříjemnit
jim školní docházku zajímavou činností i kamarádstvím,
připravit žáky na bezproblémový přechod na 2. stupeň ZŠ
nebo víceleté gymnázium, užít si školní léta.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ)
Učebny v ZŠ máme vybaveny novými nastavitelnými
lavicemi, moderními keramickými tabulemi, jsou
instalovány dataprojektory a interaktivní tabule. Žáci mají
k dispozici dostatečný počet počítačů a přístup k internetu.
Nechybí ani herní prvky a odpočinkové koutky. Knižní fond
žákovské knihovny je průběžně obměňován, žáci mají
k dispozici moderní učebnice, nákup nových učebních
pomůcek a sportovního vybavení závisí na výši státního
rozpočtu a možnostech zřizovatele.
Tradičními kroužky jsou: Práce na počítači a Šikovné
ruce – Rozárky. V letošním roce jsme otevřeli nově kroužky
„Zpíváme pro radost“ a „Anglický jazyk hravě“.
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ŠKOLSTVÍ
pokračování ze strany 9
Potěšit seniory z Lužan a okolních obcí jsme se snažili
v sobotu 15. října divadelním představením a výstavou
výtvarných prací žáků školy i dětí z mateřské školy
v kulturním domě.

Ve středu 7. prosince v podvečer zpívali žáci ZŠ a děti
MŠ vánoční koledy a přednášeli básničky pro své rodiče,
prarodiče a všechny přátele naší školy.
Žáci, kteří jsou členy družstva mladých hasičů,
pozdravili 10. prosince členy lužanského hasičského sboru
svým kulturním vystoupením na Valné hromadě SDH.
Poslední týden před vánočními svátky jsme vyplnili
poznáváním tradic a zvyků, i výrobou dárků. V Mázhauzu
plzeňské radnice jsme se seznámili s výstavou „Vánoce u
Spejbla a Hurvínka“, na náměstí Republiky jsme si
prohlédli betlém a vánočně vyzdobený kostel sv.
Bartoloměje.
S paní Volfovou jsme vyráběli pískové obrázky. Na
zámku Hradiště u Blovic jsme poznali tradiční pojetí
adventu a vánočních svátků, sami jsme také tvořili výrobky
s vánoční tematikou.
ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD)

Ve školní družině je zapsáno 26 žáků 1. až 5. ročníku.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro
zájmové vzdělávání s názvem „ Hrajeme si celý rok.“
Na podzim jsme v Přešticích navštívili výstavy
„Originální porcelánové panenky“ v Domu historie,
„Výstavu hospodářského zvířectva“ a „Výstavu ovoce a
zeleniny.“ Společně se ZŠ i MŠ jsme připravili na „Setkání
důchodců“ vystoupení i výstavu výtvarných prací
v Kulturním domě v Lužanech.
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Velmi se nám líbila akce Juniorfestu nazvaná „ Poznej
svoje město“, při které jsme prošli městem Přeštice a
poznali jeho památky. Protože rádi soutěžíme, uspořádali
jsme si „Olympijské hry ve školní družině“, historii jsme
poznávali při soutěži „Putování za Karlem IV.“ Hodně
legrace jsme si užili při „Hallowenském odpoledni.“ Na
konci listopadu jsme se připravovali na advent a Vánoce.
Vyráběli jsme řetězy, přáníčka, pekli a zdobili jsme
perníčky. Na „Výstavu betlémů“ do Příchovic jsme
malovali papírové betlémky, některé jsme vyrobili i
z perníku. Do Informačního centra v Plzni jsme odevzdali
výrobky do soutěže na téma „Vánoce u Spejbla a
Hurvínka.“
Na začátku prosince jsme se vydali na veselou „Exkurzi
do pekla.“ Děkujeme maminkám Lence Vodičkové, Renatě
Kalašové a Iloně Skálové za pomoc při přípravě a
organizaci zábavného odpoledne a za drobné odměny pro
soutěžící.
Naše příprava na Vánoce se ani v tomto roce neobešla
bez pečení a zdobení perníčků s paní Hanou Lindnerovou a
Marií Hořkou.
MATEŘSKÁ ŠKOLA (MŠ)
Září je čas nových začátků a nového řádu. V MŠ jsme se
snažili přizpůsobit prostory pro nově příchozí děti tak, aby
se v MŠ cítily spokojeně a v bezpečí. Pro zvládnutí
adaptace nových dětí jsme využívali různé příběhy,
vytvářeli si společná pravidla soužití a charakterizovali
různé modely chování a jednání. Děti vnímaly změny
v přírodě na podzim, učily se rozlišovat vhodné a nevhodné
chování. Nyní již dokáží společně vytvořit kruh, dokáží se
zapojit do společné hry, dobře ví, že kamarád neubližuje.
Naučily se také požádat o pomoc, vyslovit svá přání a
podělit se o hračku.
Během září nám pan Volf nabídl exkurzi exotického
ptactva, děti se zde dozvěděly mnoho zajímavostí ze života
papoušků. Dalším zpestřením pro nás byl příjezd divadla do
naší školy s Vodnickou pohádkou, do které se zapojily
všechny děti.
Na podzimních procházkách jsme sbírali plody podzimu
a to se nám hodilo při výrobě výtvarných prací, které jsme
použili na výstavu pro setkání seniorů v KD Lužany.
Jako tradičně jsme sledovali výlov rybníka, kde měly
děti možnost pozorovat práci rybářů a postup při výlovu
ryb.
1. listopadu k nám do MŠ přijely paní fotografky vyfotit
děti s pozadím podzimní tématiky – s deštníčky. Děti měly
možnost se vyfotit se svými sourozenci i kamarády.

ŠKOLSTVÍ
pokračování ze strany 10
Začátkem prosince jsme čekali na příchod Mikuláše a čerta,
a proto jsme si připravili krátké čertovské vystoupení pro
rodiče, kde jsme jako čertíci předvedli pásmo písní, básní a
tanečků. Po vystoupení jsme pro rodiče a děti uspořádali
pracovní dílničku, odkud si všichni odnesli výrobek
z jablíčka.

A jsou tu opět po roce krásné, klidné Vánoce. Celý rok
se na ně těšíme, v duchu Vánoc se nejvíce soustředíme na
hezké vztahy mezi dětmi, zpívání koled, výtvarné aktivity.
Seznamujeme se se symboly a tradicemi Vánoc. A tak jsme
se ve spolupráci se základní školou dohodli uspořádat u nás
na školní zahradě v podvečer vánoční zpívání dětí pro
veřejnost. Společná akce se moc vydařila.
20. prosince na nás čekali kamarádi v MŠ v Borovech.
Společně jsme se pobavili při pohádce a po představení si
zazpívali koledy u jejich vánočního stromečku.
21. prosince jsme pod vedením paní Volfové vyráběli
pískové obrázky, které si děti odnesly domů.
I v naší mateřské škole naděloval Ježíšek dárky pod
vánoční stromeček.
Děkujeme rodičům Janičky Housarové, Terezky Rathové
a Honzíka Bláhy za sponzorské dary.
Všem přejeme krásné, pohodové prožití vánočních svátků
a hodně spokojenosti v novém roce.
Kolektiv zaměstnanců školy
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SOKOL
SOKOL LUŽANY
Milí čtenáři tohoto občasníku, jak jsme Vás již
informovali v minulém čísle, rok 2016 je pro náš oddíl
významným rokem. V tomto roce oslavujeme 75. výročí
založení SOKOLA v Lužanech.
Oslavy, jak již jistě víte, proběhly na našem hřišti 11. 6.
2016. V ten den odehrálo naše A mužstvo svůj předposlední
zápas sezóny 2015-2016 Lužany – Chlumčany B 0:1. Na
poslední zápas zajíždíme do Kláštera a prohráváme 4:2.
Vzhledem
k výsledkům
v sezóně
končíme
na
předposledním místě s 24 body a skórem 28:61. Skutečnost,
že z okresního přeboru přímo spadávají 4 mužstva, nás
odsuzuje k tomu, že po dlouhých letech opouštíme okresní
přebor a do další sezóny budeme již nastupovat ve III. třídě
okresu Plzeň – jih.
V krátké letní přestávce hrajeme přátelská utkání se
Švihovem, ve kterém vítězíme 10:1.
Mistrovská utkání III. třídy sezóny 2016 – 2017 hrajeme
takto:
Lužany – Dolní Lukavice
Dvorec – Lužany
Lužany – Střížovice
Chlumčany „B“ – Lužany
Lužany – Losiná „B“
Letiny – Lužany
Lužany – Vstiš
Spálené Poříčí „B“ – Lužany
Lužany – Merklín „B“
Blovice – Lužany
Lužany – Dnešice
Lužany – Chlum
Ptenín – Lužany

1:0 (branka Frána)
4:4 (na penalty vítězíme
v 11. sérii)
3:2 (svoji 1. branku za
dospělé dal Pavel
Hodan)
0:2 (branky Frána, Toma
Marek)
0:0
1:3 (branky Hořký,
Frána 2x)
2:3 (svoji 1. branku za
dospělé dal Dominik
Běl)
3:1 (branka Pecháček)
2:0 (branka Hořký, Jiří
Běl)
4:1 (branka Frána)
3:0 (branky Frána 2x,
Hořký)
4:0 (branky Frána 2x,
Hořký, Rath)
1:4 (branky Frána 4x,
Hořký

Po podzimní části tak končíme v tabulce na 4. místě.
Nejlepším střelcem týmu se stal Marek Frána s 15
brankami.
V roce 2016 hraje též svoji ligu stará garda pod vedením
trenéra Josefa Černého. Po výsledcích Lužany – Přeštice
1:1, Holýšov – Lužany 3:0, Lužany – Spálené Poříčí 4:1,
Štěnovice – Lužany 7:0, Lužany – Zdemyslice 4:2,
Chotěšov – Lužany 7:2, Lužany – Klášter 1:3, Žákava –
Lužany 3:0 (kontumačně), Lužany – Lhota 2:6, Dobřany –
Lužany 7:2, Lužany – Chlumčany 0:6, Stod – Lužany 3:0
(kontumačně), Lužany – Radkovice 3:3, Blovice – Lužany
4:1, končí na posledním místě se ziskem 7 bodů za 2
vítězství a 1 remízu a 10 proher s celkovým skóre 19:55.
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V oddíle i nadále působí pod jediným trenérem
Martinem Kalčíkem ml. starší přípravka. V podzimní části
sezóny 2016/2017 odehrálo mužstvo několik mistrovských
a přátelských utkání. Z několika odehraných zápasů měl
trenér vyloženě dobrý pocit a to hlavně ze zápasu
s Merklínem 2:1, s Chlumčany 2:2 a s Radkovicemi 5:3, ale
bohužel bylo zatím více zápasů, které nás trochu zklamaly.
Hráči dostatečně nebojovali, fyzicky na soupeře nestačili a
málo stříleli. Ale i přesto musíme říci, že na všech hráčích je
vidět celkové zlepšení a to nám dává určitou naději do jarní
části sezóny.
V mužstvu nastupují Jirka Mráček, Berťa Šimonovský,
Václav Drda, Václav Kožíšek, Petr Hájek, Martin Kalčík,
Petr Melich, David Vodička, Tomáš Krejčí, Lukáš Šalom,
Petr Volf a Barča Kozinová, k mužstvu se ještě přidali
Berťa Burian a Martin Hodan.
Chtěli bychom všechny mladé fotbalisty a jejich rodiče
pochválit za vzornou docházku a věříme, že v jejich jarní
části sezóny dosáhnou ještě lepších výsledků.
Pomocí tohoto občasníku bychom rádi oslovili nějakého
zájemce o pomoc při vedení těchto malých fotbalistů ve
spolupráci s trenérem Martinem Kalčíkem.
Po skončení soutěží nás ještě čekalo pár akcí, a to
v říjnu v sále kulturního domu vyhodnocení LIGY
STARÝCH GARD pro rok 2016 a předání pohárů.
V listopadu pak 24. setkání bývalých a současných
fotbalistů SOKOLA a jejich příznivců spojené s výroční
valnou hromadou.
Zplna zaplněný sál byl seznámen s činností oddílu. Poté
jsme našim jubilantům předali dárkové balíčky a společně
jsme se pobavili při volné zábavě s hudbou.
V tomto roce se nám též podařilo získat od firmy Davida
Rady sadu nových dresů pro mužstvo dospělých a díky
přičinění Josefa Černého se pomocí dotace od Plzeňského
kraje v rámci akce ,,BEZPEČNÁ BRANKA“ pořídily dvě
nové hliníkové branky pro mužstvo starší přípravky.
V závěru roku se většinou bilancuje, proto bychom rádi
poděkovali za pomoc při naší činnosti, a to hlavně
obecnímu úřadu, dále pak Josefu Hrabíkovi, který se již
dlouhá léta stará o sekání hřiště, sekačku, ale též o
občerstvení na hřišti a věřte, že to není vůbec lehké.
Poděkovat též musím paní Evě Horákové za úklid kabin,
paní Renatě Bělové za praní dresů. Poděkování patří všem,
kteří se jakoukoli měrou podílejí na činnosti našeho
SOKOLA.
Ještě než dočtete tyto řádky, dovolte, abychom Vám
jménem SOKOLA popřáli krásné prožití svátků vánočních,
pozvali Vás 25. 12. na tradiční vánoční pochod a do nového
roku Vám popřáli mnoho štěstí a spokojenosti a hlavně
hodně a hodně zdraví.
Za TJ Sokol Lužany Josef Havránek, Lužany 102

KULTURNÍ AKCE
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2017
NÁZEV AKCE

TERMÍN

ORGANIZACE

MÍSTO KONÁNÍ

Hasičský bál

20. 1. 2017 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Dětský bál

28. 1. 2017 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Sportovní ples

10. 2. 2017 (20.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Ochotnický bál

24. 2. 2017 (20.00)

Ochotnický kroužek

KD Lužany

Autobusový zájezd

duben 2017

OÚ Lužany

Divadelní představení –
Svátek matek

28. 4. 2017

OÚ Lužany

Káčko Dobřany

Pouťová zábava

6. 5. 2017

SDH Dlouhá Louka

KD Dlouhá Louka

Staročeské máje

13. 5. 2017

Ochotnický kroužek

KD Lužany

Dětský den

27. 5. 2017

Ochotnický kroužek,
SDH, OÚ Lužany

hřiště TJ Sokol

Lužanská „50“

10. 6. 2017

Vítání občánků

17. 6. 2017

OÚ Lužany

zámek Lužany

Lužanská prakiáda

září 2017

TJ Sokol Lužany

hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

září 2017

SDH Lužany

KD Lužany

Taneční kurzy –
2. ročník

6., 13., 20., 27. 9 a
6. 10. 2017

OÚ Lužany

KD Lužany

Lužanská „50“

30. 9. 2017

Setkání seniorů

14. 10. 2017

OÚ Lužany

KD Lužany

Oslava Sv. Martina

11. 11. 2017 (17.00)

OÚ Lužany

Výroční valná hromada
& Setkání bývalých
hráčů

listopad 2017

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Mikulášská nadílka

2. 12. 2017

OÚ Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

9. 12. 2017

SDH Lužany

KD Lužany

Adventní koncert

prosinec 2017

OÚ Lužany

kaple zámku v Lužanech

Vánoční pochod

25. 12. 2017 (9.00)

TJ Sokol Lužany
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SDH DLOUHÁ LOUKA
ČINNOST SDH DLOUHÁ LOUKA V ROCE 2016
V letošním roce jsme nezačali letošní brigádnickou
činnost čištěním požární nádrže, protože byla nově
napuštěna na podzim loňského roku po opravě šoupěte ve
výpusti nádrže.
2. dubna jsem se zúčastnil II. Shromážděnís starostů
SDH okresu Plzeň-jih v Jarově. Na tomto shromáždění byla
přednesena zpráva o čerpání rozpočtu Okresního sdružení
hasičů za rok 2015, úprava rozpočtu na rok 2016 a byly
projednány organizační věci zajištějící chod kanceláře
okresního sdružení a sborů SDH v okrese Plzeň-jih. V
současnosti je na okrese Plzeň-jih 151 SDH.
Na první brigádě jsme se letos setkali poprvé 16. dubna
u požární nádrže, kde jsme po jarním úklidu upravili terén,
podezdívku pod pletivem a poté jsme natáhli pletivo nové.
Tuto akci jsme dokončili na ještě jedné krátké brigádě. Na
těchto akcích bylo odpracováno 36 hodin.
I v letošním roce jsme 7. května pořádali tradiční
pouťovou zábavu a doufám, že návtěvníci, kterých nebylo
málo, se dobře bavili. Občerstvení nám zajišťoval Martin
Hřebec, který si k nám odskočil z Lužanské hospody. Chtěl
bych mu touto cestou ještě jednou poděkovat. Doufám, že
je vše na dobré cestě a po dořešení některých náležitostí se
ujme zajištění občerstvení v našem klubu.
V červnu jsme se jako každoročně podíleli na
uskutečnění a průběhu dětského dne na Dlouhé Louce.
Po delší době jsme se sešli na další brigádě, a to 22.
října opět u požární nádrže, kde jsme provedli úklid prostor
požární zbrojnice, vysekání trávy a úklid v jejím okolí.
Zároveň bylo provedeno zazimování techniky a požární
zbrojnice. Této akce se zúčastnilo 10 členů a bylo
odpracováno 30 hodin. Následně byly vysázeny keře
pořízené obecním úřadem, a to podél nového plotu u silnice
místo vykácených stromů.
Po celý letošní rok se o sekání trávy v okolí požární
nádrže starali Luděk a Michal Kaňákovi, za což bych jim
chtěl touto cestou poděkovat.
Celkem jsme v průběhu roku odpracovali 66 hodin.
26. listopadu jsem se zúčastnil jednání III. Shromáždění
starostů SDH okresu Plzeň-jih opět v Jarově, kde byla
přednesena zpráva o činnosti, zpráva o čerpání rozpočtu v
roce 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 a byly projednány
organizační a provozní záležitosti zajišťující chod sborů a
okresního sdružení.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům a příznivcům
našeho SDH za účast na všech akcích konaných v letošním
roce a za práci, kterou na nich odvedli. Dále bych chtěl
poděkovat starostce p. Petrželkové a zastupitelstvu obce za
podporu a vstřícnost při řešení potřeb našeho sboru
v průběhu celého letošního roku.
Luboš Šašek, starosta SDH Dlouhá Louka
PEČENÍ PERNÍČKŮ V DLOUHÉ LOUCE
K velké radosti našich ratolestí jsme se po roce sešli,
abychom společně strávili jedno adventní nedělní
odpoledne a ozdobili perníkové kapříky, které nám upekly
hodné maminky a tety z Dlouhé Louky. Všem se
předvánoční setkání libilo a domů jsme odcházeli s
úsměvem a vánoční náladou.
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SDH
SDH LUŽANY
Vážení hasiči a příznivci,
pomalu a jistě se blíží konec roku, a tak mi dovolte
několika slovy zhodnotit činnost SDH Lužany od vydání
posledního čísla Lužanského občasníku od letošního června.

Muži a ženy se v červenci vydali na tradiční hasičskou
soutěž o pohár starosty obce do Červeného Poříčí, spojenou
tentokrát s oslavami výročí založení SDH Červené Poříčí.
Soutěžilo se jako vždy v klasickém požárním útoku. Muži
se po nepříliš povedeném útoku umístili na předposledním
10. místě, ženy obsadily předposlední 4. místo.

Družstvo mladých hasičů začalo přípravu na novou
sezónu na letním soustředění. To se v tomto roce
uskutečnilo od soboty 20. 8. do úterý 23. 8. 2016 v kempu
Valcha.

Zúčastnilo se ho celkem 10 dětí a 2 dorostenky. Hlavní
náplní soustředění byla jako každoročně příprava na
podzimní závod požárnické všestrannosti a volnočasové
aktivity.

Bohužel hasičský areál na Valše, který byl po několik let
vždy na soustředění naším druhým domovem, je již
minulostí. Obecní úřad Zavlekov změnil podmínky nájmu
objektů v areálu autokempu a nám se již finančně
nevyplatilo dále objekty provozovat. V současné době již
není na místě naše maringotka, odvezena byla i maringotka
patřící HZS Přeštice a prodána a odvezena byla i naše
buňka. Na hasičské soustředění budeme muset do příštího
roku najít jiné prostory.

Jak bylo uvedeno v minulém občasníku, buňku a
maringotku jsme prostřednictvím Lužanského občasníku
nabídli místním občanů. Protože nikdo neprojevil zájem,
byly objekty nabídnuty jiným zájemcům. V současné době
jsou již odvezeny, jak je uvedeno výše.
Další ročník hry Plamen započal 1. října 2016
podzimním závodem požárnické všestrannosti, tentokrát v
Radochovech.
Po letním soustředění nám zůstalo v družstvu už jen 9
mladých hasičů. Ze stávajícího počtu 9 dětí se nechá
sestavit pouze jedna pětičlenná hlídka – tentokrát smíšená
z mladších a starších, která má dle směrnic hry PLAMEN
dovoleno startovat pouze v kategorii starší žáci. Pořadí
startu na branném závodě bylo předem vylosováno a
družstva podle svého startovního čísla postupně přijížděla
do Radochov a nemusela čekat zbytečně dlouho na startu.
Z podzimního závodu si do jarního kola nakonec odvážíme
6. místo.
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SDH, OCHOTNÍCI
Poslední letošní soutěží byla pro nás ligová soutěž
v Blovicích, které se zúčastnily dvě hlídky, z toho jedna
startovala mimo soutěž, doplněná dětmi - nečleny. Výsledky
soutěže nejsou zatím zveřejněny.
Jak zaznělo ve zprávě o činnosti na výroční valné
hromadě sboru, družstvu mladých hasičů se v současné
době příliš nedaří. Přesto oba současní vedoucí družstva
děkují všem mladým hasičům, kteří v družstvu zůstali a
společně doufejme v lepší zítřky. Poděkování patří všem,
kteří nám letos pomáhali.
Výroční valná hromada sboru proběhla v sobotu 10.
prosince 2016 v sále Kulturního domu v Lužanech. Přestože
má sbor kromě mladých hasičů 108 členů s hlasovacím
právem, opět byla přítomna těsná nadpoloviční většina
členů (57), aby mohla být výroční valná hromada dle stanov
sdružení vůbec usnášeníschopná. Po skončení oficiální části
následovalo jako vždy posezení s hudbou v přátelské
atmosféře. Výroční valné hromady se zúčastnilo celkem 16
hostů, a to zástupci okresního sdružení hasičů Plzeň - jih,
okrsku Přeštice, místních spolků a dále hasiči z Dlouhé
Louky, Štěpánovic společně se ženami, Červeného Poříčí,
Borov, Skočic a Přeštic.
Výroční valná hromada se tradičně koná od 14 hodin.
Poslední dobou se ozývají hlasy, že „je to brzo, co by se
doma ještě udělalo práce, lidi nepřijdou“, atd. Osobně se
nedomnívám, že začátek valné hromady od 14 hodin je
příčinou nízké účasti členů v sále. Myslím si, že kdo má
zájem o dění v našem sboru, přijde. Kdo se nezajímá,
nepřijde, i kdyby byla valná hromada večer. Nicméně se
členové výboru dohodli, že se na příští výborové schůzi
budou touto otázkou zabývat.
Lužanský sbor má k dnešnímu dni 136 členů, z toho 66
mužů, 42 žen a 28 mladých hasičů.

Pro informaci uvádím rozpočet na rok 2017:
Očekávané příjmy v roce 2017:
Hasičský bál
31 000,- Kč
Pouťová zábava
7 000,- Kč
Členské příspěvky
15 500,- Kč
Dotace, sponzorské dary 8 000,- Kč
Sběr železného šrotu
5 000,- Kč
celkem

66 500 Kč.

Očekávané výdaje v roce 2017:
Valná hromada
Hasičský bál
Pouťová zábava
Odvod člensk. příspěvků
včetně mladých hasičů
Startovné a kapesné sout.
Nákup materiálu
Soustředění ml. hasičů
Dárkové balíčky a pohřeb.
Příspěvek na Den dětí

8 500,- Kč
18 000,- Kč
7 000,- Kč

celkem

61 500 Kč.

14 000,- Kč
4 000,- Kč
2 500,- Kč
2 500,- Kč
4 000,- Kč
1 000,- Kč

Předpokládané hospodaření v roce 2017: zisk 5 000 Kč.
Přeji všem hasičům, jejich rodinám a příznivcům hodně
zdraví a pohody o vánočních svátcích a v celém roce 2017.
Ing. Václav Petrželka, místostarosta sboru

OCHOTNICKÝ KROUŽEK LUŽANY
Milí spoluobčané,
za kulturní komisi
naší obce jsem vás
přesně před rokem
a přesně na tomto
místě zvala na autobusový výlet, s přáním obnovit tradici
těchto výletů. Výlet byl podmíněn zájmem vás občanů.
Účast však byla hojná a snad úplně všichni účastníci se
tehdy vraceli domů s pocitem krásně stráveného dne, plného
nevšedních zážitků a poznání.
A tak bych vás ráda touto cestou opět pozvala na další
jarní výlet za krásami naší vlasti. Doufám i věřím zároveň,
že se opět sejdeme v hojném počtu a že se výlet opět vydaří.
Termín a lokaci ještě upřesníme.
Protože se blíží konec roku, ráda bych vám též popřála
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
pohody v dalším roce 2017.
Alena Hrádková

Ochotnický kroužek vyjížděl na podzim s nově
nastudovanou hrou „Nejkrásnější válka“ do blízkého okolí.
Postupně vystupoval v sále ve Vřeskovicích, ve Kbele, v
Dobřanech a v Příchovicích. Všude bylo skvělé obecenstvo,
v Káčku v Dobřanech měli dokonce téměř vyprodáno, v
Příchovicích bylo zas představení, zejména jeho druhá
polovina, ve znamení věčného smíchu – zkrátka, všude se
hrálo velice dobře.
V novém roce chtějí ochotníci zahájit studování nové
divadelní hry, kterou by rádi uvedli v roce 2018, kdy se
divadlo v Lužanech „dožívá“ 100 let. K výročí divadla
chystají i další kulturní akce, vše je zatím v jednání.
24. února chystají ochotníci svůj první bál, na který by
vás všechny co nejsrdečněji chtěli pozvat.
Od ledna budou zároveň probíhat přípravy na Staročeské
máje, které se uskuteční 13. 5. 2017.
Členové ochotnického kroužku přejí všem spoluobčanům
klidné prožití Vánoc a do nového roku hodně zdraví a co
nejvíce šťastných chvil.
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