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Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
titulní stranu tohoto vydání Lužanského občasníku zdobí
velice povedená fotografie pořízená p. Milanem Janochem a
prezentovaná také na jeho webových stránkách. Dokazuje,
jak krásné dokáže být jaro v zámeckém parku, ale je krásné
i v našich obcích. Upravené zahrádky i okna plná květin
dokazují, že nejen svoji nemovitost ale i svou obec máte
rádi.
Jaro se však přehouplo do léta, máme za sebou velice
teplé dny a věřím, že i vy jste došli k přesvědčení, že s
vodou, které je opravdu v našich obcích, ale i v republice,
enormní nedostatek, je třeba šetřit. Slyšíme mnoho otázek,
jestli se obec nechystá na vybudování vodovodu v
Lužanech, byl by potřeba i v Dlouhé Louce, ale věřte, že
záležitost výstavby vodovodní sítě je tak finančně náročná,
že zatím o této investici neuvažujeme. Podmínkou
vybudování by byl i plánovaný odběr vody, a pokud by byl
velice nízký, byla by cena vody za m³ neúměrně vysoká.
V současné době se soustředíme na akci zasíťování
stavebních pozemků na severním okraji Lužan ve II. a III.
etapě. Pro ČEZ Distribuci pokládá vedení elektrické energie
firma SupTel. Při výkopu je pokládán i kabel veřejného
osvětlení, který financuje již Obec Lužany. A poslední,
zatím částečně realizovanou akcí, je pokládka vedení plynu.
Obě akce mají mírný skluz, ale věříme, že natěšené
stavebníky tento skluz nijak neovlivní. Horší je to s
vybudováním splaškové a dešťové kanalizace. U té se
potýkáme téměř od začátku s překážkami a komplikacemi.
Původní projektová dokumentace měla být v minimálním
rozsahu upravena – nakonec tato úprava trvala 6 měsíců.
Dále jsme byli nuceni nechat dodělat projektovou
dokumentaci pro stavební řízení, která je nutná jako
podklad pro výběrové řízení – další 4 měsíce zdržení. Ve
finále „bojujeme“ s vodoprávním úřadem, kde naše žádost o
povolení výstavby leží bez ladu a skladu přes 6 měsíců a
stále není ani zahájeno řízení. Jsme připraveni na spuštění
výběrového řízení v rozsahu zakázky malého rozsahu –
jedná se o zakázku, jejíž rozpočet je přes 8 mil. Kč – ale
nevíme, kdy stavba kanalizace bude možná. Tento boj s
úředníky nás unavuje, ale na druhou stranu máme radost ze
zájmu o stavební pozemky, vždyť zbývají jen 2 volné
pozemky a některé řadové domky.
V současné době zpracováváme změnu č. 2 Regulačního
plánu a současně změnu č. 1 Územního plánu Lužany. Jsme
před dokončením odkupu plynárenského zařízení v obci
Lužany a v letošním roce ještě plánujeme vybudovat
chodník u bytových domů, na který jsme sice dotaci od
Plzeňského kraje nezískali, ale jsme vedeni jako náhradníci.
Dále máme přislíbenou zápůjčku 4 kontejnerů na separova-

ZDARMA

ný odpad, které rozmístíme dle potřeby.
Je léto, doba dovolených a zasloužených odpočinků,
proto ponechme za sebou všechny věty o práci a pojďme si
od ní odpočinout. Získáme novou energii do další práce a
děti do učení. Příjemné letní čtení a ať se vám léto vydaří!
Věra Petrželková

Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
MNOŽSTVÍ ODPADU ZA ROK 2018
DRUH ODPADU
MNOŽSTVÍ
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
0,067 t
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
0,04 t
Pneumatiky
0,765 t
Vyřazené organické chemikálie
0,015 t
Železo a ocel
3,28 t
Papír a lepenka
7,775094 t
Sklo
8,304417 t
Oděvy
1,935 t
Barvy, lepidla a pryskyřice
0,044 t
Jiná nepoužitelná léčiva
0,0035 t
Plasty
11,030768 t
Biologicky rozložitelný odpad
80,2 t
Směsný komunální odpad
122,881875 t
Objemný odpad
31,34 t
Často jsme svědky, že plastové lahve nejsou zmačkané,
to samé nacházíme i v kontejneru na papír – nezmačkané
krabice. Chtěli bychom tímto požádat všechny spoluobčany,
aby plastové lahve sešlapovali a papírové krabice
ukládali do kontejneru ve složeném stavu, nebo
rozřezané. Děkujeme.
ELEKTROSPOTŘEBIČE
Drobné elektrospotřebiče lze odevzdat do E-boxu a
baterie (monočlánky) do B-boxu umístěného v chodbě
budovy Obecního úřadu v Lužanech od společnosti Asekol.
Ostatní elektrospotřebiče lze odevzdat na bývalé nakládací
rampě na nádraží v Lužanech, kde jsou připraveny vaky na
tento materiál. Odevzdáním starého elektra podpoříte místní
sbor dobrovolných hasičů. Hasiči registrovaní v programu
„Recyklujte s hasiči“ získávají za odevzdané elektrozařízení
peněžní odměnu. Například 30,- Kč za chladničky, 150,- Kč
za pračky, sušičky, nebo 100,- Kč za tzv. bag naplněný
drobným elektrozařízením.
Vybírají se tyto druhy odpadů:
ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky,
brusky, apod. Přinést můžete i televize a monitory, rádia,
počítače, mobily.
POZOR: Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé
elektrozařízení.

„PLAJTOJC JÁMA“ - ÚLOŽIŠTĚ BIOODPADU
Až do letošního roku bylo možné ukládat větve na místě
zvaném „Plajtojc jáma“ na polovině cesty z Lužan do
Dlouhé Louky. Bohužel neukázněnost občanů vedla k tomu,
že tato skládka biologického materiálu se často stávala spíše
černou skládkou. Pod větvemi jsme mohli nacházet
množství pneumatik, elektro, plasty, bazén, sklo, stavební
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suť a podobný materiál. Naráželi jsme na tento problém
zejména ve chvíli, kdy se našla firma, která byla ochotná
seštěpkovat větve, ale jakmile narazili na nebiologický
materiál, odjeli. Proto se rozhodli zastupitelé, že biologický
materiál opět spálí členové SDH Lužany a všechen
zbývající odpad bude zlikvidován a odvezen na skládku.
Tak se i stalo – 30. března hasiči provedli pálení
biologického odpadu a po celý víkend ohniště ještě hlídali.
V dubnu byl odpad odvezen na skládku Vysoká a zároveň
byla na cestě k této ploše instalována závora a případné
uložení odpadu bude trestáno pod pokutou. Hasičům
bychom za jejich práci chtěli touto cestou ještě jednou
poděkovat.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÉ MÍSTO PRO ULOŽENÍ VĚTVÍ

BRIGÁDA NA JARNÍ ÚKLID PARKU

Větve nově ukládejte vedle kontejneru na bioodpad,
na zpevněnou plochu mezi kontejner a budovu
magacínu na nádraží v Lužanech. Zde budou větve
postupně štěpkovány.

Ve spolupráci se Základní školou v Lužanech proběhla,
tak jako vloni, brigáda na úklid parku u lužanského zámku.
Všem rodičům i dětem děkujeme touto cestou za zkrášlení
části obce, která je hojně využívána místními i turisty.

POPELNICE NA POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ A TUK
Naše obec se snaží i v tomto směru separovat odpady a
zabránit zejména lití olejů a tuků do splaškové kanalizace.
Proto je pod prodejnou potravin v Lužanech umístěna
speciální popelnice, kam lze tento odpad v uzavíratelných
plastových lahvích ukládat. Tento sběr funguje přibližně
v desetině obcí ČR, na ostatních místech končí, jak už bylo
řečeno, v kanalizaci. Tam ale nepatří, minimálně ze dvou
důvodů – kanalizaci ucpávají a zbytečně se připravujeme o
cennou surovinu. Oleje a tuky lze využít při výrobě
biopaliv, v bioplynových stanicích z nich lze vyrobit
elektřinu a teplo nebo metan, v některých případech slouží
k výrobě kosmetických přípravků. Litím oleje do kanalizace
se zvyšují i obecní náklady na kanalizaci.
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 5. 10.
2019, přesný čas přistavení svozových vozů bude upřesněn.
Vybírány budou tyto odpady:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od
barev
- zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneumatiky
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně
náplní
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- lednice, pračky (možno uložit na magacín – Recyklujte s
hasiči)
KÁCENÍ STROMŮ NA VÝCHODNÍ STRANĚ
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Začátkem roku došlo k pokácení 15 ks topolů osik, které
rostly podél východní strany fotbalového hřiště. Protože
vyvstaly mezi občany pochybnosti o nutnosti kácení stromů,
citujeme z posudku, který byl vydán před rozhodnutím o
kácení.
„Topoly jsou obecně krátkověké rychle rostoucí dřeviny
s křehkým a měkkým dřevem. Rány a poranění mnohem
dříve podléhají hnilobám za vzniku rozsáhlých dutin, u
defektů jako jsou kodominantní výhony či tlaková větvení
mnohem snáze dochází k rozlomení.
Hodnocené stromy o obvodech kmenů 160 - 280 cm
vykazují výrazně sníženou vitalitu, prokazující se sníženou
schopností reagovat na vlivy prostředí a schopnosti bránit se
napadení patogenními organismy. Koruny prosychají, časté
jsou zlomy silných kosterních větví. Ve kmenech a v
kosterních větvích se nachází hniloba. Stromy prosychají na
vrcholcích i na periferii koruny. Zdravotní stav je hodnocen
jako výrazně zhoršený – díky přítomnosti růstových defektů
a napadení patogenními organismy. Perspektiva stromů je
zkrácená. Vzhledem ke zmíněným skutečnostem a současně
vzhledem k umístění stromů mezi cestou a fotbalovým
hřištěm doporučuji z hlediska provozní bezpečnosti stromy
odstranit.“

NEDOSTATEČNĚ URČENÍ VLASTNÍCI POZEMKŮ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
postupuje data z katastru nemovitostí, týkající se
katastrálních území v územní působnosti Obecního úřadu v
Lužanech. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je
dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.
Jedná se o tyto nemovité věci:
k. ú. Dlouhá Louka u Lužan, parc. č. 781/18, orná půda,
výměra 528 m² – Šebestová Marie, Dlouhá Louka 32
k. ú. Lužany u Přeštic, parc. č. 394/9, trvalý travní
porost, výměra 745 m² – Cihlář Antonín
k. ú. Lužany u Přeštic, parc. č. 394/9, trvalý travní
porost, výměra 745 m² – Cihlář Jaroslav
k. ú. Lužany u Přeštic, parc. č. 124/2, trvalý travní
porost, výměra 205 m² – Krs Jan, Lužany 71
k. ú. Lužany u Přeštic, parc. č. 124/4, vodní plocha,
výměra 53 m² – Krs Jan, Lužany 71
k. ú. Lužany u Přeštic, parc. č. 124/2, trvalý travní
porost, výměra 205 m² – Hodl Josef, Hodlová Marie,
Lužany 81
k. ú. Lužany u Přeštic, parc. č. 124/4, vodní plocha,
výměra 53 m² – Hodl Josef, Hodlová Marie, Lužany 81
k. ú. Zelené, parc. č. 642, orná půda, výměra 53 m² –
Lišková Anna, Zelené 18
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří
nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,
jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému
vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného
pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí do
31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Tato opuštěná
nemovitá věc připadne do vlastnictví státu.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VOLEBNÍ VÝSLEDKY
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KONANÉ VE DNECH 24. A 25. 5. 2019
OKRSEK Č. 1 – LUŽANY
celkem voličů 378
platné hlasy 124
volební účast 32,80 %
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Strana
2 Strana nezávislosti ČR
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
5 Občanská demokratická strana
7 Česká str. sociálně demokratická
9 Komunistická str. Čech a Moravy
11 SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
16 Vědci pro Českou republiku
19 PRO Zdraví a Sport
24 HLAS
25 Koalice Svobodní, RČ
26 Koalice STAN, TOP 09
27 Česká pirátská strana
28 Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD)
30 ANO 2011
31 Agrární demokratická strana
36 Koalice Soukromníci, NEZ
39 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová
40 Alternativa pro Českou republ. 2017

Počet hlasů
1
1
25
9
11
1
2
1
2
2
10
16
4
34
1
1
1
2

OKRSEK Č. 2 – DLOUHÁ LOUKA
celkem voličů 82
platné hlasy 23
volební účast 28,05 %
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
5 Občanská demokratická strana
7 Česká str. sociálně demokratická
8 Romská demokratická strana
9 Komunistická str. Čech a Moravy
26 Koalice STAN, TOP 09
27 Česká pirátská strana
28 Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
30 ANO 2011

3
1
1
1
3
4
1
9

OKRSEK Č. 3 – ZELENÉ
celkem voličů 83
platné hlasy 13
volební účast 16,87 %
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
5 Občanská demokratická strana
7 Česká str. sociálně demokratická
9 Komunistická str. Čech a Moravy
11 SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
13 Volte Pr. Blok www.cibulka.net
24 Hlas
28 Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

4

1
4
3
1
1
1
2

DESATERO OBRANY PŘED ŠMEJDY V
ENERGETICE
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější
elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou,
nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto
rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou
představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou
internetové
srovnávače,
jeden
nabízí
ERÚ:
http://kalkulator.eru.cz/.
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo
se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro
každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou
zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv.
Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií,
zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho
nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít
exluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji
udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po
předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je
zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže.
Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury
podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci
distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale
neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od
vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní
prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i
po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní
prodejce zákaz porušil? Obraťte se na městskou policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud
má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání
obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání
podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k
ničemu nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých
podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“
jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí
vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon
umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám
„dárky“ zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou
ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci
neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky.
Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která
umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez
sankce).
8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc,
přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně
nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve
až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem
neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel
nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte,
obraťe se na ERÚ. Jestliže jde o problém se
zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste
jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií,
kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence,
můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od
uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po
zahájení dodávek.
Zdroj: webové stránky Energetického regulačního úřadu

ZELENÁ HORA/OBYVATELSTVO
KAPLE V ZELENÉ HOŘE

POHYB OBYVATELSTVA V ROCE 2018

V Zelené Hoře byla v loňském roce opravena a vybílena
p. Ševčíkem kaplička a místními ženami byla uklizena. Za
jejich práci jim moc děkujeme. Připomeňme si historii této
kapličky, tak jak ji zapsal obecní kronikář pan Tomáš Voves
13. prosince 1959.

NAROZENÍ

Nadmořská výška této kapličky nese kótu 416 m a podle
pověsti ji dala vystavět jistá kněžna panství lužanského.
Tuším, že to byla Markéta Josefa, rozená Kinská ze
Vchynic, která Lužany v létech 1730 držela, čemuž by i
prokvetlý styl barokové stavby nasvědčoval.
V prvních počátcích vzniku svého, kdy prý vedle ní
stávala i samota, až do druhé polovice stol. XIX., těšila se
kaplička nemalé úctě, neboť na den 15. srpna, na zasvěcený
církevní svátek Nanebevzetí panny Marie, putovalo sem
z Lužan každým rokem procesí. Naposledy ho sem vodil
Antonín Krs, co předzpěvák z Lužan, čp. 71, který zemřel
14. dubna 1927.
Východní stěnu kapličky zdobí velký starý obraz
Nanebevzetí Panny Marie. Z inventáře zasluhuje se zmíniti
o jedné staré stoličce, která prý už tu bude asi tak dlouho,
jak je stará kaplička. Zbožní místní věřící osady konali tu
také májové pobožnosti. Roku 1934 na prosbu faráře
nezdického Jana Dobrodinského byla nákladem 1 000,- Kč
nadačním velkostatkem Lužany celá opravena a odevzdána
do péče památkového úřadu. Nad stříškou prý se také pnula
věžička se zvonkem, kterou nemilosrdná vichřice,
nepovědomo kterého roku, smetla. Zvonek ten, pro malý
průměr spodního okraje (21 cm), byl ve světové válce 1914
– 1918 od asentu* uchráněn. Do roku 1862 náležela
kaplička s osadou farností do Přeštic a poté pak do Nezdic.

Matěj Šperl z Lužan čp. 136
Matyáš Šlesinger z Dlouhé Louky čp. 45
Ondřej Sládek z Lužan čp. 146
Ella Skalová z Lužan čp. 105
Matyáš Černý z Dlouhé Louky čp. 52
Magdaléna Lišková z Lužan čp. 5

*Vysvětlení:
Zrekvírované zvony za 1. světové války
Již v letech 1810–11, v marné snaze zabránit
rakouskému státnímu bankrotu za napoleonských válek, se
rakouský erár uchýlil ke konfiskaci liturgických předmětů z
drahých kovů. Teprve nedostatek barevných kovů za první
světové války však vedl i k rekvizici zvonů – zvonovina
obsahuje 78 % mědi a 22 % cínu.
Příprava rekvizice zvonů byla zahájena roku 1915, byl
pořízen jejich soupis a dokumentace, včetně fotografií a
sádrových odlitků. První kolo rekvizic bylo zahájeno 8.
srpna 1916. Tehdy byl brán ohled na historickou hodnotu
zvonů, roztaveny byly přednostně nejmladší kusy. Další
vlna rekvizic zvonů nastala 22. května 1917. Jí se vyhnuly
především nejvzácnější zvony, zvony signální nebo kusy s
průměrem do 25 cm. K dalšímu kolu rekvizicí,
naplánovanému na sklonek roku 1918, již nedošlo.
Část zvonů, které byly za první světové války
zrekvírovány, válku přečkala a byla navrácena na své
původní místo. Mnohé však byly poškozeny při snímání ze
zvonic – vojáci zvony často prostě shazovali z věže. V
meziválečném období bylo vyrobeno mnoho nových zvonů,
drtivá většina českých zvonů však padla za oběť další,
německé rekvizici z let 1941–42.
Nepanuje shoda v tom, kolik zvonů padlo válečným
rekvizicím za oběť. Odhady sahají od 10 000 roztavených
zvonů za obou světových válek až po 13–14 000 zvonů
jenom za druhé světové války.

ÚMRTÍ
Jaroslava Zavadilová z Lužan čp. 141
Václav Pelíšek z Lužan čp. 120
Iveta Vránková z Lužan čp. 143
Marie Bláhová z Lužan čp. 51
František Sedláček z Lužan čp. 158

4. 5. 2018
5. 8. 2018
25. 9. 2018
18. 10. 2018
30. 12. 2018

VĚNUJME TICHOU VZPOMÍNKU
NA ZEMŘELÉ SPOLUOBČANY.
ODSTĚHOVÁNÍ
Kristýna Poslíková z Lužan čp. 29
Emma Boříková z Lužan čp. 21
Josef Votava z Lužan čp. 86
Pavel Housar z Lužan čp. 134
Jana Housarová z Lužan čp. 134
Martina Votavová z Lužan čp. 86
Tereza Votavová z Lužan čp. 86
Kamila Hirschlová z Lužan čp. 86
Milan Ťažký z Lužan čp. 90
Jaroslav Vránek z Lužan čp. 163
Hana Ťažká z Lužan čp. 90
Adam Ťažký z Lužan čp. 90
Ema Gluczová z Lužan čp. 4
PŘISTĚHOVÁNÍ
Josef Lorenc do Zeleného čp. 3
Žaneta Kozáková do Zeleného čp. 3
Natálie Lorencová do Zeleného čp. 3
Monika Tyšerová do Dlouhé Louky čp. 49
Adriana Radová do Dlouhé Louky čp. 51
Klára Radová do Dlouhé Louky čp. 51
Andrea Radová do Dlouhé Louky čp. 51
Michaela Hrdonková do Dlouhé Louky č.e. 45
Adam Šlesinger do Dlouhé Louky č.e. 45
Eliška Sládková do Lužan čp. 146
Magdalena Egerová do Lužan čp. 78
Vladislav Ernst do Lužan čp. 86
Barbora Ernstová do Lužan čp. 86
Kamila Ernstová do Lužan čp. 86
Jitka Linhartová do Lužan čp. 4
Radka Křenová do Lužan čp. 5
Tomáš Řídký do Zeleného čp. 4
Lucie Peerová do Zeleného čp. 4
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BLAHOPŘEJEME
Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří v letošním roce oslavili nebo oslaví výročí
narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. V důsledku pravidel
ochrany osobních údajů jsou uvedeni jen jubilanti, kteří s uveřejněním vyslovili souhlas.
LEDEN
Josef Pacholík (77) – Zelené
Zdena Krýslová (71) – Dlouhá Louka
Marie Benešová (76) – Zelené
Antonín Fořt (73) – Zelené
Václav Motlík (70)
Marie Burianová (84)
Blanka Burianová (85)

DUBEN
Miloslav Síka (77)
Drahuše Pacholíková (71) – Zelené
Marie Šosová (94) – Zelená Hora
Marie Červená (77)
Anna Pěchoučková (75)
Marie Nováková (85)
Josef Šalom (72)
Josef Burian (75)
Josef Šalom (75)

ČERVENEC:
Magdalena Benediktová (77)
František Berka (74) – Zelené
Zdeňka Altmannová (83)
Naďa Horáková (73)
Miloslava Červená (79)
Eliška Bořilová (91)
Marie Burianová (70)
Mgr. Jaroslav Matějka (89) – Zelené

ZÁŘÍ:
Václav Regner (71)
Milada Francová (71)
Jiřina Koktánová (85)
Eva Hodanová (70)
Zdeňka Kratochvílová (86)
Ing. Marie Benediktová (79)
Jaroslav Duchek (80)
Ing. Miroslav Písař (79)

PROSINEC
Božena Vránková (75)
Anna Simetová (80) – Zelená Hora
Jiřina Budková (89)
Josef Živný (76) – Dlouhá Louka
Josef Černý (88)
Věra Písařová (76)
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ÚNOR
Zdeňka Boudová (87)
Josef Vránek (76)
Jana Bartoníková (78)
Anna Pelíšková (78)
Olga Fořtová (70) – Zelené
Marie Skálová (74)
Greta Bačová (87)

KVĚTEN
Jan Racek (72) – Zelená Hora
Josef Běl (72) – Zelená Hora
Hana Hohlbergerová (72) – Zelené
Blažena Hořká (77) – Zelená Hora
Marie Pelíšková (77)
Josef Umner (72)
Věra Volmutová (83) – Zelená Hora
Zdeněk Panc (70) – Zelené
Květuše Hrachová (78)
František Kozák (75)
SRPEN:
Jaroslava Skálová (74)
Jaroslav Altmann (81)
Jaromír Švyhla (70)
Václav Andrle (79)
Josef Němeček (71)
Václav Hodan (72)
Miloslav Krýsl (77) – Dlouhá Louka
František Rymus (76)
Josef Skála (85)
Anna Andrlová (70)

ŘÍJEN:
Václav Kožíšek (70)
Marie Racková (76) – Zelená Hora
Marie Volfová (73)
Josef Bartoník (81)

BŘEZEN
Anna Kalčíková (76)
Věra Petrželková (81)
Marie Křenová (78)
František Smola (80) – Zelené
Josef Křen (81)
Jiří Jílek (71)
Hildegarda Aschenbrennerová (84)
Alena Šalomová (74)
Marie Bláhová (70) – Dlouhá Louka
Božena Rymusová (73)
Ing. Pavel Volf (76)
Věra Kavinová (72)
Drahomila Valvodová (91)

ČERVEN:
Marie Brabcová (82) – Zelené
Alena Duchková (76)
Josef Křen (75)
Jitka Štětinová (71)
František Kreuzman (87) – Zelené
Miloslav Hořký (86) – Zelená Hora
Josef Doležal (80)
Miloslav Běl (75) – Zelená Hora
Ludmila Beštová (80)
Helena Flídrová (77)

LISTOPAD:
Barbora Živná (82) – Dlouhá Louka
Jiří Dlouhý (71) – Zelené
Miloslava Dražková (87)
Hana Zábršová (76)
Karel Beneš (77) – Zelené
Stanislav Strizel (74)
Anna Žižková (70) – Zelené
Anna Klinerová (73) – Dlouhá Louka

KULTURA
VÁNOČNÍ KONCERT
V kapli lužanského zámku se ve svátečním čase 29.
prosince 2018 od 17,00 hodin uskutečnil tradiční vánoční
koncert. Tentokrát k nám zavítalo Pozounové trio Tritonus z
Jižních Čech. Na programu měli účinkující skladby, které se
váží k adventnímu času, ale nechyběly ani české koledy.
Návštěvníci ten večer měli výjimečný kulturní zážitek.

Do sbírky lze každoročně přispět i přímo na účet charity
a dárcovskými SMSkami, u příležitosti sbírky se pořádají
též různé charitativní koncerty a další akce.
První sbírka v novodobé historii se konala v roce 2000
na území olomoucké arcidiecéze, iniciátorem sbírky byl
moravský metropolita arcibiskup Jan Graubner. Následující
rok byla pro velký úspěch zorganizována na celém území
České republiky. Od té doby probíhá celostátně každý rok,
přičemž nejvíce peněz se zatím vždy vybralo v olomoucké
arcidiecézi.
Výnos sbírky každým rokem roste – zatímco v roce
2001, kdy se poprvé konala v celostátním měřítku, se
vybralo necelých 32 miliónů korun, o deset let později už
částka překročila 72 miliónů korun a přede dvěma lety se
poprvé přehoupla přes hranici 100 miliónů korun. Loňský
celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky činil 112 260 037
korun a v letošním roce se vybrala opět rekordní částka 119
184 663 korun.
Legenda z Matoušova evangelia

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 5. ledna 2019 se uskutečnila pravidelná
Tříkrálová sbírka v Lužanech a v Dlouhé Louce. Malé
kolednice ve složení Nelinka Kozinová, Anetka Rymusová,
Terezka Vodičková a Natálka Skálová vybraly mezi občany
Lužan celkovou částku 11 733,- Kč, což je rekordní částka
vybraná v této obci. V Dlouhé Louce chodila s Tříkrálovou
sbírkou Barunka Šimonovská, Adrianka Loudová a Natálka
Duchková. Bylo zde vybráno celkem 2 379,- Kč. Celkově
se ve farnosti Přeštice vybralo 201 814,- Kč.

Víte, od čeho se odvozuje tradice Tří králů? Tři krále
neboli Zjevení Páně slavíme 6. ledna a jedná se o
připomínku legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli
do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi. V křesťanské
tradici ukončuje vánoční svátky, proto se i u nás tento den
nejčastěji odstrojuje vánoční stromek.
Podle legendy byli tři mudrci či mágové pohané.
V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani
o jejich počtu. Ten se vyvozuje zřejmě z počtu darů, které
přinášejí. Jednotliví králové pak podle výkladů představují
všechna období lidského života; jeden je zobrazován jako
mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně píše
posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K Ɨ M Ɨ
B Ɨ nebo latinský ekvivalent C Ɨ M Ɨ B Ɨ jako formule
požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat
– Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto
příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše
letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj.
Otce, Syna a Ducha svatého. Nejsou to tedy znaménka
„plus“ mezi iniciálami. Tři králové nebyli nikdy oficiálně
svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako patroni poutníků a
hříšníků.
Zdroj: Týdeník Plzeňsko 30. 1. 2019

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí
v České republice. Koled se účastní v celé zemi kolem
čtyřiceti tisíc dobrovolníků. Organizuje ji Charita Česká
republika a v ní sdružené lokální charity. Navazuje na
tradici koledování a má charakter celonárodní sbírky, jejímž
hlavním účelem je především pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do
zahraničí.

DĚTSKÝ BÁL
Všechny děti se sešly k zábavě v Kulturním domě
v Lužanech 26. ledna 2019, aby si užily od 14,00 hodin
dětský maškarní bál. Kulturní komise při Obecním úřadu v
Lužanech ve spolupráci s p. Kriegerovou a jejími dvěma
pomocníky – šašky – si pro děti připravila nejen pěkné
soutěže, ale také pro každého malou pozornost ve formě
tomboly. Na fotografiích na další straně Lužanského
občasníku si připomeňme velice pěkné a nápadité masky,
které zaplnily sál kulturního domu.
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DEN DĚTÍ
Další akcí věnovanou pro naše nejmenší byla oslava
Dne dětí v neděli 2. června 2019. Tentokrát stanoviště
obsadili sportovci v rozličných druzích sportu. Téměř
šedesátka dětí obdržela při vstupu hráčské karty, na které
byly zaznamenány jejich sportovní výkony. Za každý
takový výkon obdržely sladkosti. Na hřišti TJ Sokol jsme
mohli vidět tenis, sportovní rybolov, fotbal i florbal, hokej a
další. Členové mysliveckého sdružení připravili pro děti
oblíbenou střelbu ze vzduchovky. Na závěr dostaly točenou
kofolu a párek v rohlíku. Ten určitě přišel všem vhod,
protože celou neděli panovalo velmi teplé slunečné počasí.
Dle reakcí přítomných se soutěžní odpoledne povedlo k
všeobecné spokojenosti.
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SATURNIN
V pátek 12. 4. 2019 jsme se vydali do kulturního
zařízení Káčko v Dobřanech na divadelní představení
Saturnin. Zájezd byl věnován v předstihu všem maminkám
k jejich květnovému svátku. Divadlo JakoHost a swingová
kapela The Dixie Hot Licks převedly oblíbený román
Zdeňka Jirotky na divadelní prkna za doprovodu živé
muziky. Jeviště opanovala skvadra známých románových
postav: klidný a konzervativní vypravěč Leopold, jehož
život se stává jaksi zhuštěným poté, co si vzal sluhu
Saturnina, který ho s vášní vtahuje do nesmyslných život-

ních situací, teta Kateřina se senzačním kloboukem a
zásobníkem přísloví, její syn – výrostek a začínající kuřák
Milouš, nepřístupná automobilistka Barbora s krásně
modelovanýma nohama, dědeček, jehož milují všechny
hraběnky světa, a sarkastický vtipálek z hor doktor Vlach.
Děj románu Saturnin
Děj se odehrává v Praze a na venkově v blízkosti malého
městečka. Příběh probíhá v období druhé světové války,
nejspíš přímo v době, kdy byla kniha napsána, tedy kolem
roku 1942. (I když děj působí jako z období první
republiky, je v příběhu z Moravy dvakrát zmíněno
zatemnění oken, které bylo v Protektorátu zavedeno
1. září 1939).
Vtipný vypravěč, pražský úředník, který žije klidným
životem, najme sluhu Saturnina. Netuší však, že ten mu
v příštích dnech změní podstatně život. Sluha je pracovitý,
má uhlazené způsoby a je vzdělaný. Začne však nenápadně
mezi známými svého pána roznášet zvěsti o pánových
dobrodružných cestách na safari a byt vybaví trofejemi.
Vypravěč nikomu sluhovy fabulace nevyvrací. Jednoho dne
se od Saturnina dozví, že již nebydlí v bytě, ale na
hausbótu. Na hausbót se nezvána přistěhuje teta Kateřina –
s argumentem, že její syn Milouš potřebuje zdravý vzduch –
a vyšoupne vypravěče z jeho kabiny. Saturnin neváhá a
jedná. Varuje tetu s Miloušem před hlodavci, kteří v noci
přebíhají lidem přes obličej, a předá jim na ochranu
maškarní masky. Teta nevrle vyklidí pole.
Většina děje románu se odehrává na dědečkově
venkovském sídle během vypravěčovy třítýdenní dovolené.
Pozván byl také doktor Vlach, rodinný přítel. V prvním
týdnu se neděje nic zvláštního; vypravěč se těší na příjezd
krásné slečny Barbory. Zná se s ní z tenisového klubu, kde
na ni však příliš velký dojem neudělal. Opět se sem však
vmísí teta Kateřina s Miloušem a kazí ostatním jinak
příjemné dny. Saturnin se okamžitě sblíží s dědečkem a
naučí ho džiu-džitsu, to má však neblahé následky, protože
v bleskovém jednostranném „souboji“ si vypravěč vyvrtne
kotník a musí jet do nemocnice. Zpět ho již odváží slečna
Barbora. Řeka, která odděluje dědečkův dům od městečka,
se rozvodnila a jakmile přejeli mostek, strhla ho. Zmizela
tak jediná přístupová cesta do městečka, a tedy i na nákupy.
Navíc je v domě z neznámého důvodu přerušen přívod
elektrického proudu. Společnost tak prožívá malé
dobrodružství. Po večerech si vyprávějí příběhy a dny tráví
vařením na ohni, procházkami a odpočinkem. Vypravěč se
sbližuje se slečnou Barborou, je však otráven chováním
osmnáctiletého Milouše, neuctivého ke slečně Barboře.
Dohodne se proto se Saturninem, že společně povedou proti
Miloušovi skrytou válku. Tomu se od té chvíle stávají
„náhodné“ nehody a jeho umělý obraz nonšalantního
světáka se rozplývá.
Jelikož docházejí zásoby, rozhodne se společnost, že se
vydá do městečka pěšky a obejde pramen řeky, noc stráví
ve srubu doktora Vlacha. Cesta je příjemná až do chvíle,
kdy se dědeček zraní a nezbývá než druhou noc přenocovat
pod širým nebem. Když dojdou k místu strženého mostu,
uvidí stát most nový.
Teta Kateřina se vnutila ošetřovat dědečka, ač měl
pouze bolavá záda, a nepustila k němu ani doktora Vlacha.
Dědeček však byl z jejího strašného podlézání, nucení,
proseb, hraných hysterických záchvatů a vyhrožování
natolik otráven, že začal předstírat šílenství. Tím dostal tetu
ze své blízkosti. Dědeček fingovaně sepsal závěť, ve které
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všechen svůj majetek odkázal na dobročinné účely. Když se
to teta Kateřina dozvěděla, prohlásila o něm, že se zbláznil
a že to požene k soudu, načež odjela. Později se ukázalo, že
i tato finta byl Saturninův rafinovaný nápad.
Příběh končí tím, že všichni odjíždějí domů a vracejí se
do života, na který byli zvyklí. Vypravěč pozve slečnu
Barboru na schůzku a z dopisu od Saturnina se dozvídá, že
Saturnin zůstává ve službách dědečka, že hausbót
ve skutečnosti patří Saturninovi a že bude rád, když na něm
jeho bývalý pán zůstane. Dědeček si se Saturninem otevřeli
kancelář pro napravování nepravostí v románech a začali ve
jménu pravdy přepracovávat přehnané scény z literárních
děl do reálnější podoby. Teta Kateřina se bohatě vdala.

MŠE D-DUR V LUŽANSKÉM ZÁMKU
V neděli 14. 4. 2019 od 17,00 hodin se sešli milovníci
hudby Antonína Dvořáka v kapli lužanského zámku. V tento
den k nám zavítal sbor studentů pražského Waldorfského
lycea „Collegium musica“, aby všem přítomným přednesl
za doprovodu varhaníka MgA. Martina Moudrého a pod
uměleckým vedením Tsiry Jirout Mši D-dur, zvanou
„Lužanská“. Posluchači ve zcela zaplněné kapli byli
uneseni výkony mladých studentů a odměnili je dlouhým
potleskem.

Mše D dur („Lužanská“)
Mše D dur (původně číslovaná jako op. 76, definitivně
op. 86) je soustředěná, dokonale vystavěná a výrazově
bohatá skladba.
Ačkoli patří Mše D dur („Lužanská“) bezesporu mezi
nejhodnotnější duchovní skladby Antonína Dvořáka, je
celkově méně známá než jeho Stabat Mater či Requiem.
Dvořák ji komponoval na jaře 1887 na popud svého přítele,
významného architekta a mecenáše umění Josefa Hlávky ku
příležitosti vysvěcení kaple, kterou Hlávka nechal vystavět
u svého letního sídla – zámku v západočeských Lužanech.
Skladba vznikala s ohledem na malý prostor lužanské kaple
a s vědomím omezených interpretačních možností pro
poloamatérské provedení. Použil pouze čtyři sólové hlasy,
smíšený sbor a varhany. Dvořák zvolil jednoduché členění,
dbal na přehlednou fakturu pěveckých partů a doprovod
svěřil pouze varhanám. I s těmito skromnými prostředky
však dokázal vytvořit půvabné dílo obdařené bohatou
melodickou i harmonickou fantazií, které svými
mimořádnými hudebními kvalitami daleko přesahuje
charakter příležitostného a lokálního díla. Celá Mše D dur
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představuje jeden z nejvýmluvnějších dokladů Dvořákova
vztahu k člověku, bohu a přírodě.
Přestože dílo vznikalo na objednávku, je patrné, že
Dvořáka mše plně zaměstnávala a psal ji především pro své
potěšení. O tom vypovídá například dopis řediteli
Plzeňského Hlaholu, který Dvořáka požádal o
zkomponování nové skladby k 25. výročí spolku. „Jsem již
tři neděle na Vysoké a o celý svět se nestarám“, píše
Dvořák. „Pracuji na nové mši a kochám se v boží přírodě.
Že bych pro vaši slavnost něco mohl napsat, na to pro
krátkost času ani myslit nemohu. Dva měsíce již pracuji na
novém svém díle a mám ještě do konce června co dělat.“
17. června byl skladatel hotov s partiturou a napsal o
tom Josefu Hlávkovi: „Mám tu čest Vám oznámiti, že jsem
práci šťastně dokončil a že se z ní upřímně raduji. Myslím,
že to bude dílo, které svému účelu plně vyhoví. Mohlo by se
jmenovat: víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu a
poděkování za tak veliký dar, že mně bylo popřáno dílo to
ke chvále Nejvyššího a ke cti umění našeho šťastně
dokončiti. Nedivte se, že jsem tak nábožný, ale umělec,
který to není, nic takového nedokáže. Což nemáme příklady
na Beethovenovi, Bachovi, Raffaelovi a mnoha jiných?
Konečně děkuji i Vám, že jste mi dal podnět dílo v takové
formě napsat, jinak bych byl asi sotva na to kdy pomýšlel;
neb až dosud jsem psal díla podobného druhu jen ve
velkých rozměrech a s prostředky velkými.
Vysvěcení kaple, při kterém byla mše poprvé provedena,
se konalo 11. září 1887. Dílo řídil Dvořák sám, sólového
sopránového partu se ujala Hlávkova žena Zdeňka, altového
skladatelova choť Anna. První veřejné provedení mše se
konalo 15. dubna 1888 v Městském divadle v Plzni, rovněž
za Dvořákova řízení. Autor nabídl mši k vydání svému
nakladateli Simrockovi, ten však o ni příliš zájem
neprojevoval. Dvořák se proto obrátil na anglickou firmu
Novello, která dílo přijala a také za něj Dvořákovi vyplatila
honorář. Tiskem však mše u tohoto vydavatelství ve své
původní varhanní verzi nevyšla. Na naléhání hlavního
představitele firmy, Alfreda Littletona, vytvořil Dvořák roku
1892 orchestrální podobu díla, kterou vydavatelství
Novello, vydalo hned v následujícím roce. Mše vzápětí
získala na anglické půdě velkou popularitu, byla často a
kladně recenzována a provozována jak s původním
latinským textem, tak v anglickém překladu. Mše ve své
původní varhanní verzi byla publikována teprve roku 1963.
Zdroj: Program koncertu
Z dobových ohlasů:
Musical Opinion, 1. prosince 1894:
„Mezi významné hudební výtvory posledních měsíců
patří Dvořákova Mše in D (op. 86), dílo pozoruhodné síly a
účinku, které plně odpovídá věhlasu svého autora. Všichni
dnes dychtivě naslouchají každé notě českého mistra a i
když jsem si vědom, že čtenář si už jistě sám vytvořil vlastní
vysoké mínění, nemohu se zdržet konstatování, že zde máme
zhudebnění Creda, které zanechává hluboký a trvalý dojem.
Jedná se skutečně o nádherný kus hudby, který se objevuje
jen zřídka, dokonce i u Dvořáka.“
Zdroj: www.antonin-dvorak.cz/mse-d-dur

KULTURA
VELIKONOCE

VÝLET ORLÍK – BLATNÁ

Ve fotografiích p. Milana Janocha z Přeštic si připomeneme
v našich obcích stále se držící velikonoční tradice.

Milí spoluobčané,
opět musím s radostí zhodnotit výlet od obecního úřadu,
který se stejně jako loni uskutečnil v dubnu.
Letos 27. dubna se všech 54 účastníků vydalo autobusem
směr zámek Orlík.
Zámek nás při prohlídce uchvátil nejen rozsáhlou
sbírkou trofejí, ale i zbraní a krásným interiérem. Malebné
okolí zámku, zvláště pak výhled na přehradu Orlík, také
nikoho nenechalo chladným.

Následoval pěší přesun zpátky k autobusu a odjezd směr
Blatná. To už se u většiny z nás hlásil ke slovu hlad. V
předem domluvené restauraci Prostor si všichni výletníci
dali výborný oběd, který mohli zapít zdejším pivem
Kohout. Takto posilněné nás čekal poslední bod našeho
výletu – návštěva a exkurze Lihovaru a pivovaru Blatná.
Zde proběhlo jak teoretické seznámení s technologií
destilace, tak praktická prohlídka výrobních prostor a
podrobný výklad o výrobě a distribuci ovocných destilátů.
Na závěr samozřejmě nechyběla ochutnávka výrobků
lihovaru a pivovaru, s možností jejich nákupu.
Počasí nám celý den přálo a sluníčko se na nás smálo. Za
mraky sice chvíli zašlo a déšť se spustil, ale to opravdu jen
v době oběda, kdy jsme všichni byli pod střechou.
Mám velkou radost z Vašeho zájmu o výlety. Svědčí o
tom i rychlost, s jakou byl letos autobus naplněn.
A tak se můžete těšit na další společný výlet v roce 2020,
který již vymýšlím a připravuji.
Na závěr bych Vám, spoluobčané obce, chtěla popřát léto
plné sluníčka, trochu i stále potřebného deště, k tomu
pohodu, zdraví a spoustu radosti.
Alena Hrádková

11

KULTURA

ORLÍK – STRUČNÉ DĚJINY
Zámek Orlík je skutečnou perlou mezi českými
památkovými objekty. Každého návštěvníka uchvátí svou
jedinečnou krajinnou polohou na břehu orlického jezera,
okouzlí romantickými interiéry s bohatými sbírkami a
neméně zaujme i svými dějinami, které se prolínají
s nejvýznamnějšími milníky české a evropské historie.
Ačkoliv přesné datum založení Orlíka není známé, je
přesto jisté, že zde na vysokém ostrohu nad Vltavou již
počátkem 13. století stála pevnost, která sloužila k ochraně
obchodní stezky a zároveň jako místo, kde se vybíralo clo
z plavby po Vltavě – tak to alespoň dokladují první
dochované archivní zprávy. Na přelomu 13. a 14. století byl
Orlík přestavěn a rozšířen v pevný gotický hrad a nadále
pak sloužil jako jeden z četných opěrných bodů a správních
center královské moci.
V rukách českých králů zůstal Orlík až do roku 1357,
kdy jej Karel IV. udělil do ušlechtilého manství svému
kancléři Dětřichu z Pordic. Od té doby se na Orlíku
vystřídala řada majitelů, z nichž někteří zde zanechali svou
stopu, výraznou nejen z hlediska historického, ale i
stavebního.
Významnými vlastníky byli Zmrzlíkové ze Svojšína,
kteří Orlík zakoupili roku 1407 a obývali jej až do roku
1508, kdy vypukl na Orlíku zničující požár. Zpustošený
hrad tehdejší majitel Václav Zmrzlík opustil, odstěhoval se
na Lnáře a následně roku 1512 prodal orlické panství
Kryštofovi ze Švamberka. Švamberkové drželi Orlík až do
roku 1620, kdy jim byl s celým panstvím za aktivní účast na
stavovském povstání konfiskován.
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Švamberský konfiskát koupil od císaře Ferdinanda II.
Habsburského v roce 1623 Jan Oldřich z Eggenbergu.
Eggenbergové vlastnili Orlík až do roku 1719, kdy po smrti
kněžny Ernestiny zdědil celý eggenberský majetek její
synovec Adam František Schwarzenberg. Orlík byl v této
době sídlem panské správy, nikoli však rodu.
Převratné změny přinesl Orlíku až počátek 19. století
– tehdy se stal sídlem mladší rodové schwarzenbergské
větve (sekundogenitury).
Schwarzenbergové drželi Orlík až do roku 1948, kdy
jim byl ve jménu nových komunistických pořádků s celým
panstvím znárodněn. V následujících letech byl zámek Orlík
zařazen do sítě zpřístupněných státních památkových
objektů. Ze státní správy byl Orlík vyňat až v roce 1992 a
následně v rámci restitucí navrácen spolu s dalšími
rodovými majetky a državy sekundogenitury Karlu VII.
Schwarzenbergovi. Současným majitelem zámku je Jan
Nepomuk Schwarzenberg, syn Karla VII. Schwarzenberga.
V průběhu doby měnil Orlík často nejen majitele, ale i
svou podobu – nejčastěji po požárech, které hrad
postihovaly
téměř
v každém
století.
Jednu
z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších přestaveb realizovali
po devastujícím požáru počátkem 16. století v renesančním
duchu Švamberkové, kteří hrad nechali důkladně opravit,
následně rozšířit a zvýšit o druhé patro.
V první polovině 18. století pak bylo přestavěno
severozápadní a následně jihozápadní křídlo Orlíka.
Roku 1802 zámek opět zachvátil požár, po kterém dal
Orlík tehdejší majitel, maršál Karel Filip Schwarzenberg,
zvýšit o další, již třetí patro. Poslední významné stavební
úpravy zámku Orlík probíhaly v polovině 19. století. Zámku
se dostalo zejména nové fasády ve stylu anglické
novogotiky podle plánů architekta profesora Bernarda
Grubera. V téže době byla v zámeckém parku vybudována i
rodová hrobka sekundogenitury.
Zámek Orlík je obklopen rozsáhlým anglickým
parkem, jehož základy položila manželka maršála Karla
Filipa, kněžna Marie Anna, rozená hraběnka z Hohenfeldu.
Z původní rozlohy parku 180 ha se dochovalo 140 ha,
zbytek byl zatopen v 60. letech 20. století vodami orlického
jezera, které dnes tvoří jednu z přírodních hranic parku.
Zdroj: www.zamekorlik.cz
ZÁMECKÝ OVOCNÝ LIHOVAR V BLATNÉ
Kvalita a množství ovoce v jižních Čechách inspirovalo
barona Hildprandta, aby v roce 1885 založil Zámeckou
palírnu přímo naproti svému vodnímu zámku v Blatné, na

místě cukrovaru, který zde postavil v roce 1812. Když
lihovar zakládal, jistě netušil, že na následujících více než
sto let bude jeho rod vyhnán z Čech až do Etiopie. Osud
jeho rodu se ubíral doslova podle kréda, které je vepsáno do
rodového erbu „Přes překážky ke slávě“. V polovině
minulého století přišla rodina Hildprandtů o všechen
majetek a byla z Čech násilně vystěhována. Nějakou dobu
žila v Etiopii, později v Německu a do Blatné se členové
rodu Hildprandtů vrátili až na začátku devadesátých let, kdy
jim byl v rámci restituce vrácen majetek. Před tím, po druhé
světové válce byl lihovar začleněn do Západočeských
lihovarů. Snahou majitelů je navázat na rodinné tradice a
podle rodinných receptů vyrábět vysoce kvalitní destiláty.
V současné době patří firma k největším výrobcům a
vývozcům ovocných destilátů v ČR. Areál v blízkosti
zámku Blatná pak pro samotnou výrobu ovocných destilátů,
jako je slivovice, třešňovice, mirabelkovice, jablkovice,
višňovice, hruškovice. Zámecká palírna dává slávu nejen
tradičním likérům a fernetu, ale i ovocným destilátům Baron
Hildprandt. Za vynaložení značných investic je výroba
vybavena nejmodernější technologií, která umožňuje růst
produktivity, a především zachovat špičkovou kvalitu jejich
destilátů. Výroba v palírně probíhá pod pečlivým dohledem
mistra destilatéra Václava Šitnera, prezidenta unie
destilatérů.

Ovoce, které se používá na výrobu ovocných destilátů,
pochází drtivou většinou z jižních Čech. Podhůří Šumavy je
specifické, protože díky nadmořské výšce se neprojevuje
tolik virové onemocnění „šárka“. Švestky a hrušky z jižních
Čech jsou ty nejlepší, jaké můžou být. Jedná se o pravé
destiláty, vyráběné bez jakýchkoliv přísad.
Lihovar nabízí i službu „Pěstitelské pálení“, která je
určena drobným pěstitelům. Otrhané, sesbírané nebo
setřesené ovoce odvezou do Blatné a zhruba za čtyři měsíce
odeberou hotový ovocný destilát.
Od srpna 2016 je znovu otevřen Blatenský pivovar.
Tradice pivovarnictví v Blatné sahá až do roku 1489. Právě
tehdy získala Blatná na Strakonicku várečné právo od
Zdeňka Lva z Rožmitálu. Pivo se vařilo v městském a
panském pivovaru. V roce 1869 z něj vzešel vyhlášený
Zámecký pivovar Blatná. Zdárně přežil obě světové války a
úspěšně fungoval až do října 1978, kdy byl uzavřen.
Nostalgie a touha po navázání na mnohaletou tradici vaření
piva je přivedly zpět k myšlence obnovení kdysi slavného
pivovaru v Blatné. Svého času býval černý Kohout z tohoto
pivovaru považován za jedno z nejkvalitnějších piv
v Česku.
Zdroj: propagační materiál lihovaru a pivovaru Blatná
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KULTURA
STAVĚNÍ MÁJE
Tak, jako v každé vsi, i v Lužanech se 30. dubna
slavnostně stavěla máj. Májka je oslavována jako symbol
lásky, plodnosti a mládí – ale také jako strážce obce.
Tradičně se muži vydávají poslední dubnový den do lesa (u
nás pár dní před čarodějnicemi), aby uřízli co nejvyšší
strom. Muži z budoucí májky oloupou kůru, oklestí ji a
děvčata ozdobí její vršek stuhami a krepáky.
Pod korunou stromu je uvázán ozdobený věnec, který
symbolizuje panenství dívek ve vsi. Právě kvůli němu musí
mladíci hlídat májku přes noc! Chlapci z okolních vesnic se
totiž během noci mohou pokusit májku pokácet, a získat tak
symbolické panenství děvčat pro sebe. Dodnes je ostudou,
pokud muži svou májku nedokáží přes noc uhlídat.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 15. června 2019 se na zámku v Lužanech, v
překrásném interiéru Sálu Českého kvarteta uskutečnilo
tradiční vítání nových občánků Obce Lužany.
Přivítány byly tyto děti:
Ondřej Sládek, rodičů Ondřeje Sládka a Elišky Sládkové
Matyáš Černý, rodičů Lukáše Černého a Štěpánky Černé
Magdaléna Lišková, rodičů Tomáše Lišky a Radky
Křenové
Vivien Nováková, rodičů Tibora Nováka a Karolíny
Plocarové
Martin Seidenglanz, rodičů Tomáše Seidenglanze a
Markéty Seidenglanzové
Foto: Josef Kubát
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OCHOTNICKÝ KROUŽEK
FOTOGRAFIE Z PREMIÉRY HRY „BROUK V HLAVĚ“
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OCHOTNICKÝ KROUŽEK

PREMIÉRA HRY „BROUK V HLAVĚ“
Dne 15. 12. 2018 se uskutečnila premiéra nově
nastudované hry Ochotnického kroužku Lužany, z.s. Hra
nese název Brouk v hlavě a inspirací členům kroužku byla
hra uváděná v Městském divadle v Brně s Jiřím Dvořákem
v hlavní roli, někdo tuto hru může znát s hlavní postavou
v podání Viktora Preisse ve Vinohradském divadle.
Ochotníci hru uvedli na závěr roku 2018, který se nesl
v duchu oslav 100. výročí vzniku ochotnického divadla
v Lužanech. Zcela zaplněný sál v Kulturním domě
v Lužanech udělal hercům radost, před lužanským
obecenstvem hrají nejraději, ale o to s větší trémou než na
jiných místech svého účinkování. Přes 200 diváků si
nenechalo ujít tuto premiéru a téměř tříhodinové
představení vydrželi až do konce. Všem přítomným
ochotníci děkují za skvělou atmosféru, která doprovázela
celé představení. Fotografie z premiéry nám pořídil p. Karel
Beneš ze Zeleného a digitální záznam p. Milan Janoch z
Přeštic. Oběma pánům za jejich práci moc děkujeme.
Dovolte, abychom ve stručnosti uvedli děj této divadelní
hry:
Nejhranější hra francouzského dramatika Georgese
Feydeaua, rozpustilá fraška Brouk v hlavě, patří nejen
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k vrcholům tvorby samotného autora, ale je zároveň
shrnutím všeho, co francouzské divadlo od doby Moliérovy
tvorby dosáhlo. Autor komedie s ironií, vtipem a šarmem
rozehrává jednoduchý příběh o domnělé nevěře v hotelu „U
galantní kočičky“, do kterého jsou postupně zatahovány
všechny postavy hry.
Tato komedie, často spíše definovaná jako fraška, má
neuvěřitelný spád, její proměny jsou řazeny až se strojovou
dokonalostí a záviděníhodným rytmem. Brouk v hlavě je
nejen divácky velmi vděčný, protože nenechá diváka ani na
chvíli vydechnout, ale vzhledem k tomu, že je to komedie
omylů, záměn, nedorozumění a rychlých převleků, je i
obrovskou školou bravurního herectví.
Děj se odehrává někdy na přelomu 19. a 20. století v
Paříži, kdy v jednom hodinovém hotýlku "U galantní
kočičky" dojde k tomu, že má být ověřena partnerova
věrnost. Paní Marcela Champsboisy hodlá totiž ověřit
věrnost svého manžela pana Victora Emmanuela
Champsboisyho. Situaci ale výrazně zkomplikuje existence
dvou velmi podobných osob, které o sobě nic nevědí, z
nichž jedna je poněkud slaboduchý hotelový sluha Bouton a
druhá ředitel pojišťovny a téměř dokonalý manžel pan V. E.
Champsboisy. Situaci navíc komplikuje bratranec pana V. E.
Champsboisy Kamil, který velmi špatně vyslovuje
souhlásky, což samo o sobě vytváří další komické záměny a
nedorozumění.

OCHOTNICKÝ KROUŽEK
Členové ochotnického kroužku sehráli toto představení
v Dobřanech 16. 2. a další repríza následovala 18. 5. 2019
v Borovech, kde nás odhadem sledovalo 60 místních i
přespolních občanů. Představení se povedlo, nejen diváci,
ale i sami ochotníci se dobře bavili. Po představení na nás
čekalo občerstvení.
Po odehrání divadelní hry v Dobřanech, kde jsme
vyprodali kino Káčko, obdržela režisérka souboru
pochvalný dopis od milovníka ochotnického divadla a
autora mnoha divadelních her Jaroslava Smoly z Dobřan.
Výňatek z dopisu:
Vážená paní Szlachtová,
gratuluji Vám k úspěchu vašeho divadelního souboru,
který jsem měl možnost uvidět u nás v Dobřanech 16.
února t.r. Hra Brouk v hlavě je velice známá a náročná hra
významného dramatika a váš ansámbl ji zvládl znamenitě.
Záviděl jsem jednoduchost a promyšlenost scén, kdy v
podstatě změnou barev závěsů se vám podařilo odlišit různá
prostředí. Rovněž tak bylo důvtipné, kdy jedněmi dveřmi na
středu jeviště jste dokázali získat současný pohled do dvou
místností. Sám jsem se při dramaturgii s tímto problémem
také potkával a sotva bych se byl odvážil přijmout vaše
jednoduché řešení. Moc se mi líbilo. Nadšen jsem byl i
výbornou garderobou, která opravdu seděla. Samozřejmě
nejvíce mně překvapila a potěšila hra všech herců. Musím
říci, že v některých okamžicích byla jejich gestikulace,
pohyby a způsob řeči lepší, než jak se s nimi setkáváme u
některých profesionálních herců. Dokážu ocenit především
společnou práci celého souboru, kdy při tak velkém
množství rolí a herců vzniká mnoho problémů a jejich
řešení je velice náročné. Jsem přesvědčen, že společná
práce souboru dosáhla v amatérském divadelnictví nejvyšší
úrovně. Z celého srdce Vám a všem blahopřeji.

Chtěli bychom k tomuto vyjádření pana Smoly dodat, že
moc děkujeme za všechna ta pochvalná slova, moc si toho
vážíme a věříme, že až se členové divadelního spolku
Rozmarýn poperou se zdravotními problémy některých
svých členů a úmrtím jedné ze zakládajících členek
souboru, určitě najdou novou sílu pro svou práci a pak je
budeme moci opět přivítat i v Lužanech s jejich další, jistě
zajímavou divadelní hrou. Přejeme jim mnoho štěstí!
Ochotníci z Lužan
OCHOTNICKÝ KROUŽEK ZVE VŠECHNY
NA REPRÍZY DIVADELNÍ HRY „BROUK V HLAVĚ“,
KTERÉ SE KONAJÍ:
19. 10. 2019 – PŘÍCHOVICE
20. 10. 2019 - KBEL

DIVADELNÍ BÁL
Fotografiemi se vraťme do atmosféry velice vydařeného
divadelního maškarního a kostýmového bálu, který
ochotníci z Lužan přichystali v pátek 8. března 2019.
Fotografie nám pořídil p. Karel Beneš ze Zeleného. Moc
mu za ně děkujeme.

Článek v Dobřanských listech – březen 2019
Vracím se k divadelnímu představení Brouk v hlavě,
které v našem městě sehrál 16. února t.r. lužanský divadelní
ansámbl. Krásné představení, které si zasluhovalo mohutný
potlesk. Avšak nikoliv jen za samotný obsah hry, jako spíše
za výkon jmenovaného souboru. Jednoduché, nápadité
jeviště, bezvadná garderoba a precizní hra všech herců. Ptal
jsem se režisérky paní Szlachtové, jak dosáhli tak vysoké
herecké úrovně, blížící se výkonům profesionálních herců.
Odpověď byla jednoduchá: „Všechno je to v organizaci
divadelnictví. Je třeba vyhledat dva nebo tři zapálené lidi,
kteří jdou do toho naplno a kolem sebe dokážou nabalit pak
ostatní. Je nás skoro dvacet a máme na výběr.“
Když jsem odcházel z divadla, měl jsem dva smíšené
pocity. První šťastný z dobře prožitého večera, druhý
smutný – proč takový divadelní soubor nemají také
Dobřany? Vždyť v našem městě dobře funguje veliká
spousta organizací a spolků, proč právě divadelnictví
nevzkvétá? Musíme si přiznat, že lužanská režisérka má
zřejmě pravdu. Je potřeba vyhledat a získat několik
zapálených lidí, vytvořit jim podmínky a pak už se práce
jistě podaří. Ale kdo je má vyhledat? Na to snad umějí
odpovědět orgány, které mají na starost kulturu v našem
městě.
Jaroslav Smola
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KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT
1969
Rok 1969 byl zase rokem, plný na časté změny ve vládě
a vedoucích místech. Jak už jsem uvedl u r. 1968 Dubček a
jeho vedení bylo populární, ale na druhé straně měkké na
opozici ve státě, která pracovala neúnavně, skrytou
kontrarevolucí u nás a vedena kontrarevoluční silou i ze
zahraničí, a protože byla uvolněna cenzura tisku, každý si
mohl psát, co chtěl, a nic se nestalo.
Tak se psalo a špinilo vše, co bylo socialistické a špinil
se i Sovětský svaz, který nás v r. 1945 osvobodil z nadvlády
Hitlera. Opozice ovládla rozhlas i televizi a pak se vysílalo
často, že to myslí s republikou dobře – těm starším zůstal
rozum stát – jak to vlastně je?
Mnoho mladých lidí zůstalo v západních zemích
v zahraničí. Jelikož mysleli, že bude u nás převrat a uvěřili
této propagandě. Někteří se vrátili a někteří se bojí a někteří
jsou proti socialismu. Z naší obce takový případ nebyl.
Západní rozhlasy „Svobodná Evropa“ a jiné hlásily, že
bude u nás měna, jen proto, aby nastal zmatek a situaci
snáze zvládli. Ačkoliv naši ekonomové v rozhlase i
v televizi říkali, že nebude – přesto někteří lidé uvěřili
západu a skupovali i to, co nepotřebovali.
A měna nebyla – ale byla změna ve vedení a to 17. 4.
1969, kdy se vzdal funkce I. tajemníka KSČ Alex. Dubček a
na jeho místo byl zvolen Dr. Husák, člověk, který byl za éry
Novotného vězněn, člověk, který to myslí s republikou
dobře, říká v televizi celému národu, jak to s námi
doopravdy bylo.
Říká, že Dubček slíbil Sovětskému svazu, že udělá
v našem státě pořádek, měl na to několik termínů, ale nikdy
to nevzal ani na program jednání a protože náš stát je
součástí social. tábora, přijeli socialističtí sousedé udělat u
nás pořádek sami, a proto ten 21. srpen 1968.
Dr. Husák, člověk energický, změnil soustavu ÚV KSČ a
začala znovu tisková cenzura, byly kádrové změny
v rozhlase i v televizi a jiná, někdy nepopulární opatření,
ale to jinak nejde, řekl, když chceme vyjít z krizové situace,
která je hodně špatná, ale doufá, že se všechno uvede zase
na správnou cestu. Současnou špatnou ekonomickou situaci
řeší vláda přechodným zvýšením některých druhů
spotřebního zboží, ale základních potravin jako mouky,
tuků, masa, chleba se to netýká.
25. září zasedání ÚV KSČ – výsledek? Skoro celá nová
vláda, která má za úkol přinést naše částečné rozvrácené
národní hospodářství na správnou kolej. Za tím účelem
jsou vydány některé nové zákony: „O autoritě mistrů a
vyšších orgánů na závodech“, protože pracovní morálka,
zvláště u mladých lidí, hodně poklesla – někde se více
diskutovalo, než pracovalo a výsledek - špatné plnění plánu.
„Zákon pro podniky“ – který zavádí znovu plánovité řízení
podniků a přísně překontrolovat možnosti výroby každého
podniku – a přísný pořádek v ekonomice podniku – protože
někde byl růst mezd v % větší než v produktivitě práce.
A na konci roku byl vydán zákon „Zákon dalšího zvyšování
cen“ – protože některé závody hřešily, když bylo některého
zboží na trhu nedostatek – hned se snažily zvyšovat ceny
tohoto zboží.

Také už na konci roku je vidět, že situace je klidná, lidé
se pomalu přesvědčují, že to jinak nejde a přiznávají, že
republika byla ve velikém nebezpečí a jeden ministr
prohlásil v televizi, že z toho mohla být i občanská válka, a
to by většina poctivých lidí asi nechtěla.
Lidé na vesnici jako jsou Lužany, pracují hlavně
v zemědělství a někdy pro samou práci ani neví, co se děje
ve státě – protože velké události se většinou odehrávají ve
velkých městech. Rozhodně se bude něco měnit, ale to už
v r. 1970.
Myslím, že není na škodu, každý rok si udělat rozbor
státních událostí, protože podle toho se řídí i současnost
v naší obci a pravdivá kronika patří generacím, které
přijdou po nás.
20. července přistála americká mezikontinentální loď
„Apollo 11“ bezpečně na měsíci – šťastně se 24. 7. vrátila
na Zemi a přivezla vzorky měsíční zeminy.
5. srpna ve 22 hodin, jiskra nákladního vlaku zapálila
nákl. vagon, který táhla, a v něm starší nákladní vojenské
auto, které úplně ve zdejší stanici shořelo.
Přistěhovali se:
Votýpka Jan z Červeného Poříčí do čp. 103 s rodinou
Duchek Jaroslav z Chlumčan do čp. 115 s rodinou
Šosová Marie z Plzence do čp. 72 s rodinou
Krofta Hanuš ze Švihova do čp. 47
Semerád Jaroslav z Očihov, okr. Louny do čp. 40 s rodinou
Oženili se:
Šos Karel čp. 72
Vraný Josef čp. 124
Šalom Jan čp. 33
Provdaly se:
Vohradská Jiřina čp. 47
Bačová Anna čp. 40
Narodili se:
Štětinová Jitka čp. 9
Sika Miloslav čp. 116
Kalašová Jitka čp. 34
Kreuz Petr čp. 126
Zábrš Zbyněk čp. 7
Křenová Jana čp. 6
Zemřeli:
21. 1. 1969 Ludvar Miloslav čp. 112 ve věku 41 roků
24. 4. 1969 Budková Marie čp. 108 ve věku 61 roků
13. 5. 1969 Šťastná Růžena čp. 132 ve věku 72 roků
31. 5. 1969 Schleglová Kateřina čp. 3 ve věku 81 roků
7. 8. 1969 Benediktová Emilie čp. 59 ve věku 62 roků
13. 8. 1969 Ungermanová Marie čp. 21 ve věku 80 roků
16. 11. 1969 Staněk Václav čp. 2 ve věku 71 roků
22. 10. 1969 Stehlíková Barbora, zemřela v domově
důchodců v Újezdci u Klatov a pohřbena v Přešticích ve
věku 64 let.
V roce 1969 byly kolaudovány 2 rodinné domky u ovčína –
Kratochvíl Jan, Lužany a Zavadil V., Borovy.

19

KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT/ ZELENÉ
pokračování z minulé strany
Životní úroveň
U některých rodin, kde pracuje více dospělých, stoupá –
u těch, kde pracuje jeden z rodiny s více dětmi – je to horší,
protože některé průmyslové zboží bylo poměrně hodně
zdraženo a takové rodiny s malými dětmi si nemohou
dovolit koupit to, co by skutečně potřebovaly z tohoto
spotřebního zboží. Jak jsem už uvedl, základní potraviny
zdraženy nebyly, protože vláda je si vědoma těchto
skutečností.
Nejvíce to pociťují starodůchodci, kteří mají ty nejmenší
důchody, ale nakupují některé průmyslové zboží za ceny až
o 30 % i více vyšší, a proto si nemohou takové dovolit.
Zákon na konci roku 1968 zvýšil všechny důchody do
konce roku 68 v průměru o 8 % - ale co je to, když měl
malý důchod – dostal 45 Kč a kdo měl velký důchod 1 600
nebo více dostal 100 Kč, což nebylo spravedlivé vůči
nízkým důchodům. Lidé, kteří přešli do důchodu od 1. 1.
1969 už ale tento příplatek nedostali, ale nakupují v krámu
za stejné ceny jako všichni ostatní. Byl například zvýšen
měsíční poplatek televizi z 15,- Kč na 25,- Kč a z rozhlasu
z 5,- Kč na 10,- Kč – a potom byl vydán pokyn, aby
osamělý důchodce do výše 550,- Kč měsíčně, a nebo
osamělí manželé důchodci, kteří mají dohromady 950,- Kč
měsíčně, si mohou podat na poště žádost o částečnou slevu
na těchto poplatcích.
Tam kde pracuje více dospělých v jedné rodině si žijou
docela dobře, protože mzdy stouply v některých závodech
v r. 68 v průměru o 20 % a tyto rodiny mají životní úroveň
dobrou – kupují vše, co se jim líbí a ani jim nevadí, že jsou
některé výrobky zdraženy, protože si na to vydělají.
V některých závodech se projevuje nedostatek
pracovních sil a to se projevuje stále v inzertní části novin,
ale i v rozhlase i v televizi. Závody hledají touto cestou
pracovní síly kvalifikované ale i nekvalifikované, které prý
zaučí na tom, co by měli v tomto závodě dělat. Je to dobré
znamení, protože nezaměstnanost v našem státě nehrozí –
k tomu potřebujeme mír a ne války jaké zažila generace,
která se narodila na počátku XX. století a pak bude určitě
stoupat i životní úroveň.

Pozornosti zasluhují také krátká prkénka u dveří. Pod ně
si schovávali pytláci domácí i ze vsi ládovačky. Ve světnici,
kde ještě stojí pec s praktickým výpustkem do zdi, se do
roku 1850 konaly dřevařské bály, při nichž bylo točeno pivo
v kvelbu.
Pověst praví, že v tomto „kvelbu“ dlouho strašívalo. To
proto, že jeden z někdejších myslivců zastřelil otevřeným
oknem za humny Jandojc pytláka. Podle vyprávění babičky
Jandojc, myslivec byl obdařen takovou mocí, že dokázal
přimrazit pohledem od lesa až do Lužanské hory jakéhosi
kluka, který mu na poli pytlačil. Že v tom kvelbu strašilo,
dokazuje pověst o čeledínovi, který tu přespával. Jednou o
půlnoci se strhl prudký vítr a s kočího odfoukl peřinu.
Mladík se sice přikryl znovu, ale příběh se opakoval i
druhou noc. Čeledín si dodal odvahy, vstal, ale když vešel
mezi dveře, zakopl tu o mrtvolu. Uhodil se při tom do nohy
a ta ho do smrti bolela. Od té strašidelné chvíle spal ve stáji.
Na jeho místo se přestěhovala služebná, avšak její noční
dobrodružství byla méně vzrušující.
Zánik lesního úřadu v Zelenu spadá do sedmdesátých let,
kdy tu myslivcoval venátor (lovec) Vojtěch Jelínek, syn
myslivce Jakuba Jelínka, který se narodil r. 1731. Bylo to o
pouti, jež byla držena spolu s nezdickou. Venátor Jelínek
měl hodně hostí, a když se dostali do patřičné nálady,
střelbou na holuby s půdy srubu vyvolali ve střeše oheň, o
němž svědčí podnes opálené trámoví.
Po této nehodě se lesní úřad přestěhoval patrně do
Nezdic. Jediná 18letá dcera lovce Vojtěcha Jelínka se
provdala r. 1787 za 27letého Bartoloměje Matějku
z Třebýcinky, u nichž se dosud říká u Cibulů. Matějka byl
podivný člověk. Nejvíce se přičinil o postavení školní
budovy v Nezdicích r. 1847, přispěl penězi na kostel, aby
byly za něho slouženy dvě mše, ale vypráví se o něm, že
zemřel za nepěkných okolností. Kdesi na vrchu Březníku
byl přistižen při pytláckém pychu v celém kraji známým
fořtem-ukrutníkem Zeminou z Vícova. Ten starého Matějku
tak ztloukl, že stařík skonal po prudkém zápalu mozku. O
fořtovi Zeminovi koluje pověst, že i svou manželku na noc
zavíral do kostela, a proto se nikdo nepodivil, že tak
ukrutně naložil s Matějkou.
Zdroj: článek z kroniky obce Zelené r. 1929

Citace z kroniky Obce Lužany, kterou v r. 1969 psal p. Josef
Stehlík.
pokračování příště

Z KRONIKY OBCE ZELENÉ
O strašidelném srubu „U myslivců“
Jedním z mála sroubených staveb na Přešticku je srub
v zemědělské usedlosti Matěje Křena v Zelenu, kde se od
nepaměti říká „U myslivců“. Srub není obydlen, neboť
rolník Křen má jiné pěkné obytné stavení. Jak vypráví pilný
zelenský kronikář a vzdělanec – samouk Tomáš Voves,
v Myslivcojc srubu byla až do poloviny 18. století lesní
správa koruno-poříčská. Proto se tu stále říká „U myslivců“.
V severním trámu velké světnice je dosud zaražena skoba,
na níž bývalo zavěšeno tak zvané hejčadlo.
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ROK 1959
Od tohoto roku ujal se tu zvyk, že při taneční zábavě
počali sebou bráti tancechtiví mužové do sálu stoly a židle,
za nimiž seděli. Dříve tu byla jedna dlouhá lavice lemující
stěny pro sudičky baby a garde. Místa k sezení byla jen ve
výčepně, které ještě ve staré hospodě u Sedláků říkali
šenkovna. Stoly, o nichž je výše psáno, sem napřed si nosili
tancechtiví sami z domova, ale postupem času a to později
nenosili je sem, ale vynášeli je sem se seslemi vedle
z výčepny, a tento obyčej už převládal ne v Zeleným, ale
všude v okolí a zvyk či obyčej tento se vžil, a je tu podnes.
Ten obyčej je tu ale takový, že Zelené se Zálesím včas
potřeby si stoly a židle či sesle vzájemně půjčují, ježto
majetek hostince je.
Zdroj: kronika obce Zelené, kronikář p. Tomáš Voves

ZELENÉ - ROZHOVOR
220 LET KAPLIČKY NA ROZCESTÍ U OBCE ZELENÉ

Rozhovor dvou kamarádů, kteří jsou rádi, že žijí krátký
čas v naší krásné krajině. Ptá se Jiří Běl a odpovídá Bedřich
Zákostelecký.
Pan Bedřich Zákostelecký z Přeštic se stará o obnovu
kapličky na rozcestí k obci Zelené. V březnu roku 2018
mne požádal o několik fotografií této kapličky a tak sleduji
jeho snahu o její záchranu od počátku.
Jak ses k tomuto nápadu vlastně dostal?
Před několika léty jsem si prošel hezkou naučnou stezku
„Živé paměti krajiny Lužan“. Nejvíce mne oslovilo, jako
hudebníka, zastavení č. 7 na Tanečku s pověstí o Čertu a
Káče, která inspirovala Antonína Dvořáka při návštěvě
Josefa Hlávky na zámku v Lužanech k napsání
stejnojmenné opery. Byl tam tenkrát popsaný notýsek pro
záznamy příchozích a po dohodě se starostkou Lužan paní
Věrou Petrželkovou jsem jich, jako knihař, udělal několik.
Od té doby jsem chodil do této oblasti několikrát týdně,
protože se mně zde líbilo a také proto, abych se udržoval
v chátrání. Velmi brzy jsem si oblíbil zastavení č. 3 u
kapličky na rozcestí k obci Zelené, která v té době byla ve
špatném stavu. Na podzim roku 2017 jsem si pozorně
přečetl text na informační tabuli, kde stálo: Hledá se
dobrodinec, který by této kapličce pomohl…
A tak ses stal tímto dobrodincem?
Ano, zašel jsem za paní starostkou Lužan s tím, že se o
tuto kapličku budu starat. Můj nápad přijala ráda.
Měl jsi již tenkrát nějakou představu, kde a jak začneš?
Ještě ne, představoval jsem si, že občas vymetu lipové
listí z podlahy a budu pečovat o čistotu vnitřku kapličky.
Kapličku jsem uklidil a nechal vymalovat. A začal jsem se
zajímat o širší souvislosti a historii kapličky. Objevil jsem
část původního inventáře kapličky, který byl dobře ošetřen u
manželů Krotkých v obci Zelené. Po dohodě s nimi jsem
tyto artefakty odvezl do Domu historie Přešticka. Fotograf
pan Josef Kubát udělal skvělé fotografie, které jsem se
rozhodl použít do kapličky, aby se zachoval ráz původnosti.
Nechtěl jsem riskovat ztrátu původního vybavení. Mezi tím
jsem absolvoval řadu různých jednání. Např. s architektem
Janem Soukupem v Plzni a majitelem pozemku, na kterém
kaplička stojí. U všech jsem se setkal s pochopením a
zájmem, včetně Obce Lužany. V loňském roce nechala
Obec Lužany udělat novou střechu díky místostarostovi
panu Karlu Kalčíkovi. Když byla kaplička „jako nová“, tak
jsme 30. června 2018 pozvali občany z okolí. Bylo to
příjemné sousedské posezení za krásného počasí ve stínu tří
lip s pohoštěním. Několik slov jsem pronesl já, starostka
Lužan a pan vikář Karel Plavec z Přeštic, hudební část
obstarali moji přátelé z jižních Čech.
Všiml jsem si v době adventu a o Vánocích rozsvícených
zelených lampiček v kapličce, má to nějaký význam?
Rád bych, aby kaplička občas ožila světlem a svým
připomenutím v krajině, kde žijeme. A tak vždy o
Velikonocích a Vánocích je osvícená. Barvu lampiček jsem
vybral proto, aby se připomnělo, že je kaplička blízko obce
Zelené.

Tato kaplička Tě v loňském roce dost zaměstnala, proč?
Ano, začal jsem se, přestože jsem z Novohradska,
zajímat o kraj, ve kterém žiji, v širších souvislostech a
objevil jsem mnoho zajímavých skutečností o této kapličce.
Můžeš nám prozradit, co jsi zjistil?
Ve stručnosti jen to nejzajímavější. V roce 1848
zakoupili farníci obce Kbel obraz sv. Filomeny a místní
kostel se stal během krátké doby významným poutním
místem. Jméno Filoména se stalo velmi populárním a
používaným. Jen v Zeleném, dá se říct malé obci, bylo
pokřtěno třináct děvčátek tímto jménem. Dvě Filomény ze
Zeleného byly v souvislosti s kapličkou významné. Jedna se
narodila v čp. 23 manželům Jedličkovým 20. března 1855.
Tato Filomena Jedličková věnovala do kapličky sošku sv.
Filomeny, v roce 1955 Filomena umírá…
To se dožila sta let?
Ne, to zemřela Filomena Jánská. Poslední z rodu
Jánských, jejíž předek Matěj Jánský nechal v roce 1799
kapličku na rozcestí postavit. Často jsem se k těmto ženám
v myšlenkách vracel a stále větší jsem měl pocit, že bychom
měli jméno Filoména znovu oživit a zachovat. Také jsem se
od Tebe dozvěděl, že v obci Mečkov u Kbela byla kaplička
sv. Filomeny. Našel jsem tam bohužel jen trosky. Tenkrát
mě napadlo, že by bylo možné použít pár kamenů a cihel
z tohoto torza na terénní úpravy kolem kapličky na rozcestí
u Zeleného a znovu vysvětit tuto kapličku sv. Filoméně.
Požádal jsem p. vikáře Karla Plavce o setkání s plzeňským
biskupem p. Tomášem Holubem. Ten vyslechl se zájmem
historii této kapličky a přislíbil osobní účast při novém
vysvěcení.
Je již určen termín vysvěcení?
Vysvěcení se uskuteční u kapličky na rozcestí u obce
Zelené v sobotu 7. září v 15 hodin. Všechny zájemce o náš
krásný kraj a jeho historii zvu, bude to jistě sváteční setkání.
Na závěr ještě jedno osobní sdělení. Mám připravený
osobní dárek pro děvčátko, které bude jako první v tomto
kraji pokřtěno jménem Filoména.
Můžeš tento dárek popsat?
Zatím ne, má to být překvapení. Bude to dárek hodnotný
z řemesla, které dělám desítky let, ale bohužel se ztrácí, ale
věřím, že určitě udělá malé Filoménce radost v dospělosti.
Poznámka tázajícího se: Historii této kapličky popsal
vynikající kronikář obce a okolí pan Tomáš Voves (1896 –
1980) ze Zeleného čp. 17.
Děkuji za rozhovor. Jiří Běl
PŘIJMĚTE VŠICHNI POZVÁNÍ NA PŘÁTELSKÉ
SETKÁNÍ U KAPLIČKY U OBCE ZELENÉ,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 7. ZÁŘÍ OD 15,00 HODIN.
SVOU NÁVŠTĚVOU NÁS POCTÍ PLZEŇSKÝ
BISKUP MONS. THLIC. TOMÁŠ HOLUB, TH.D.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
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RODÁCI - ZELENÉ
VÝROČÍ SETKÁNÍ RODÁKŮ V OBCI ZELENÉ
V letošním roce si připomínáme 40. výročí od významné
události v obci Zelené – 1. setkání rodáků u příležitosti 600.
výročí této obce. Zároveň si připomeneme 30. výročí od
uskutečnění 2. setkání zdejších rodáků, bohužel ale do
dnešních dnů posledního setkání. Ve fotografiích a také ve
vzpomínce z kroniky na tyto události se vraťme o 40 a 30
let zpět a připomeňme si tyto dvě velké události v životě
místních obyvatel a zdejších rodáků.
Kronika obce Zelené – rok 1979

Oslavy 600 roků vzniku obce Zelené
V sobotu 30. června 1979 se konaly v místní obci oslavy
600 roků vzniku obce Zelené a při této příležitosti
uskutečněn „Sraz rodáků“ obce Zelené a osady Zelené
Hory.
Tyto oslavy pořádali VO KSČ, občanský výbor a složky
NF v Zeleném, v sále pohostinství „Jednota“.
Program:
10.00 – zahájení – předseda OV s. Berka
10.15 – 11.00 – slavnostní projev – s. Balín
11.00 – 12.30 – seznámení – s. Panc
12.30 – 13.00 – kulturní vložka
13.00 – 14.30 – oběd
14.30 – 16.00 – prohlídka obce
16.00 – volná zábava
K tanci a poslechu hrála hudba ZV ROH Výkup
Přeštice. Již počasí této události samo přálo, neboť sluníčko
od rána krásně svítilo a byl krásný den.
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pokračování z minulé strany

Místní rozhlas už od 8 hodin ráno vyhrával krásné
pochody a záživné písničky „Moravanky“. Někteří hosté už
přijeli v pátek, zbytek v sobotu ráno. Jaké to bylo krásné
přivítání a shledání mezi sebou a těmi, co se také přes 50
roků neviděli.
O desáté hodině se sál i výčep dokonale zaplnil a každý
netrpělivě čekal na zahájení této velké události. Po
vyčerpání třetího bodu, t.j. seznámení, bylo uděleno slovo
rodákům. Ti byli podiveni přestavbou této obce a okolí
vůbec. Referát, který na každého zapůsobil, byl od Balína
Františka, t.č. bytem v Praze, který doslova cituji:
Vážení občané, vážení přátelé!
Dovolte mi, abych jménem nás bývalých rodáků
poděkoval Vám za pozvání a upřímná slova přijetí na této
slavnosti. S pocitem radosti a s uspokojením, přijali jsme
pozvání, chtíce být přítomni na tak významné oslavě, jako
je dnes 600. výročí trvání naší rodné obce. Na rodnou obec
se nedá a nemůže nikdy zapomenout. Zejména ne právě
dnes, kdy je možnost slyšet slova o rodné obci a dozvědět
se o její historii, o práci lidí v budování a také se vzájemně
poznat. Máme radost z toho, že naše obec ve své historii i
činnosti se řadí mezi přední obce okresu, i když je obcí
malou co do počtu obyvatel, jež plyne z přednesené zprávy.
Těší nás slova uznání těch, kteří zde žili, tvořili, budovali
svá obydlí úhledná, prospěšná sobě i vzhledu obce a právě
v tom se zapsali do tvořivosti obce a její historie. Z toho
pohledu snad vznikla a uchovala se píseň, kterou jsme my
starší rádi pěli: „Zelený Zelený, v tom krásném údolí, stojí
tam dvě řady chaloupek v pěkném postavení.“

Těší nás, že i dnes, obyvatelé obce, se můžete pyšnit
rozkvětem své obce, neboť skutečností je výstavba a
přestavba rodinných domků a stálá péče obyvatel o svá
obydlí. Potěšující jsou přednesená slova s uvedením
rozsahu prací v akci „Zvelebování obce“. Vždyť jsme
viděli, jak se změnila náves, z nehygienického rybníka
v pohlednou krásnou plochu, jak provedená regulace
odstranila nevhodné stavby a rigoly.
Viděli jsme, jak Vaší pílí jste vybudovali koupaliště,
vhodně i ekonomicky umístěné s přítokem stálé čerstvé
vody. My Vám tvůrcům tohoto díla musíme poděkovat, že
jste naplnili touhu předcházejících generací na vybudování
koupaliště. Dovedeme si docenit, jakou výhodou je i pro
vás vodovod v domě, neboť my starší jsme v plné míře
poznali, co je čerpání a nošení vody ze studně, které byly na
návsi.
Změnilo se mnoho v naší obci a sice: ve struktuře
hospodaření, kde je dnes družstevní velkovýroba, v kultuře
a bydlení, ve změnách veřejných, které se staly prospěšné
všem občanům.
My rodáci této obce, chtěli bychom Vám popřát dalších
úspěchů pro blaho své a celé socialistické společnosti.
Chtěli bychom Vám poděkovat za všechno, co jste pro
nás udělali, za krásné dárky, které jste pro nás připravili
jako symbol 600 letého výročí naší obce. Děkujeme Vám
z celého srdce naši drazí a rodní přátelé a zvláště ještě
v toto slavné výročí chceme pozdravit našeho nejstaršího
občana obce Tomáše Vovsa, který svou velkou a neúnavnou
prací se zapsal do dějin obce. Chceme rovněž pozdravit ty
nejmladší a popřát jim hodně zdraví a úspěchů v učení a
dalším budování své obce.
Děkuji za pozornost.
Nastal bouřlivý potlesk.
Každý z přítomných obdržel kontrolní lístky, na které
obdržel zdarma: svačinu, oběd, kávu a jedno pivo.
K večeru, kdo měl zájem, mohl si koupit svačinu. Obědy,
jak jsem se zmínil, byly zhotoveny na Prefě v Přešticích a
v místnosti MNV, dříve kovárna, byly porcovány a
donášeny do sálu. Obsluhu a vůbec práci s jídlem prováděly
ženy, mládežnice a pionýrky jak ze Zeleného, tak ze Zelené
Hory, kterým patřil velký dík za jejich obětavou a rychlou
obsluhu, neboť i předseda KSČ je veřejně velmi kladně
hodnotil.
Po obědě byla prohlídka obce a vodní nádrže. Pak se
jelo autobusem do Zelené Hory, kde byli všichni seznámeni
s veškerou změnou. Zajímavé bylo, jak již někteří
zapomněli, jak se kde po chalupě říká.
Po veškeré prohlídce se jelo zpět do místní obce, kde již
čekali ochotníci z Lužan a pod vedením s. Josefa Vlčka
uspořádali vtipnou a zábavnou kulturní vložku.
Po vyčerpání celého programu hrála k tanci i poslechu
kapela z Přeštic, jak již uvedeno.
Večer se již někteří rozcházeli, jiní dodrželi až do rána,
do pěti hodin. Veselí a spokojenost byla veliká. Důkazem
toho bylo, že někteří rodáci mně osobně podávali a tiskli
obě ruce, nechybělo u nich ani zarosené oko a přáli si, aby
se v obci zase něco podobného konalo, aby se tak mohli
opět sejít. Za moji osobu mohu říci, že nechyběl nikdo,
komu bych nepodal ruku a nepřivítal ho.
Jako nejstarší rodačka, která ovšem nebyla přítomná,
byla Vančatová Magdaléna (dříve u Krejčíků čp. 21) Plzeň,
Purkyňova 31.
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Celá tato slavná a důstojná akce byla řádně provedena.
Na závěr tohoto zápisu musím ještě podotknout, že po
celém okolí se o našem Srazu rodáků hovořilo, jak celá
akce byla řádně připravená a měla krásný průběh. Ano i
v tamní obci se dlouho o této události mluvilo.
Zbyly nám krásné a nezapomenutelné vzpomínky.
Václav Panc, kronikář obce Zelené
Kronika obce Zelené – rok 1989
Druhý sraz rodáků po desetileté přestávce se konal opět
24. června, jejímž pořadatelem byly složky Národní fronty a
to v hostinci Jednota.
Program:
1) zahájení o 14. hodině
2) kulturní vložka
3) slavnostní projev
4) prohlídka obce
5) volná zábava s hudbou.
Této slavnosti jsem se nezúčastnil již proto, že
z vedoucích činitelů mě nikdo nepozval a hlavně jsem
nedostal příležitost promluvit k rodákům o minulosti a o
vývoji naší obce až do doby přítomné. Tento projev si
přisvojil předseda KSČ, který však hovořil o JZD o zástavu
apod., co prý přítomné nezajímalo. Rovněž prohlídka obce
byla bez průvodce. Tuto kritiku mě vyslovil jeden
z přítomných rodáků.
Václav Panc, kronikář obce Zelené
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Děkujeme p. F. Berkovi ze Zeleného za poskytnuté
materiály
DLOUHÁ LOUKA
Marně hledám v trochu přehřáté hlavě (teploměr ukazuje
okolo 30° C) slova, kterými bych začala článek do tohoto
tradičního obecního plátku. Moje myšlenky se ubírají do
minulosti. Období mého dětství, které jsem prožila v naší
malé, milé vesničce. Období, kdy byla Dlouhá Louka ještě
plná starousedlíků. Pro mě tehdy hodných tet a strýčků.
Každý se tehdy staral o svoje hospodářství, dvorky byly
plné domácího zvířectva, zahrádky zeleniny, ovoce a květin.
Od jara se po obci nesla vůně. Nejprve rozkvetlých
tulipánů, šeříků a jasmínů, které byly snad u každé chalupy.
Na začátku léta pak růží a čerstvě usušeného sena. Všichni
si však po práci našli čas i na to, aby zašli jeden k druhému
„na hrátky“, usedli na lavičky před domem a pověděli si, co
nového se v obci událo……
Dnes je tohle všechno nenávratně pryč…… místo venku
na lavičkách sedáváme v obývacím pokoji u počítače,
tabletu nebo „chytrého“ mobilního telefonu, ze kterého
posíláme zprávy do celého světa, ale i k sousedům do
vedlejšího domu nebo do vedlejšího pokoje. Trávníky
sekáme pěkně na krátko – jak to vyžaduje doba a její trendy
- hlučnými sekačkami všeho druhu. Naše děti už pomalu
neznají, jak vypadá kopretina, chrpa, vlčí mák, slepička
nebo kohoutek, luční zvonek a kominíček. To všechno nám
rostlo dřív na zahradách a na lukách okolo vesnice. Ale co,

DLOUHÁ LOUKA/KNIHOVNA
pokračování z minulé strany

MÍSTNÍ KNIHOVNA LUŽANY V ROCE 2018

pokrok člověk nezastaví a tyto změny přinesla doba. I já
sama všechny tyto vymoženosti denně používám. Jen mě
mrzí, že se vytrácí pospolitost lidí a to všeobecně. Proto
vítám, když se v naší obci dokážeme domluvit a alespoň
několik společných akcí během roku se tady tradičně může
uskutečnit.
První letošní jarní akcí byl turnaj ve stolním tenisu,
kterého se zúčastnilo 20 hráčů a to jak místních, tak
přespolních. 30. dubna jsme se sešli, abychom společně
načepili, postavili a ohlídali májku.

Hned víkend poté 4. května se konala Pouťová zábava,
na které se sešlo cca 80 lidí. Sál byl příjemně vytopen a
k tanci a poslechu hráli „Lovci rytmů“ p. Bohouše
Kopeckého. O tuto akci se tradičně postarali místní hasiči.
Na jaře jsme také opět udělali něco pro zvelebení obce a
veřejného prostranství – na brigádách se sešly místní ženy a
také členové SDH.
Další sousedské posezení se konalo k oslavě
Mezinárodního dne dětí. K využití je také připraven areál
SDH včetně koupaliště. Jako každá řádná obec se také
zajímáme o dění ve světě a tak při volbách do Parlamentu
EU byla starostkou obce zřízena i u nás volební místnost a
zasedala zde 4 členná volební komise. Účast občanů ve
volbách byla 23% z 82 zapsaných voličů. Dlouhá Louka se
také i nadále rozrůstá. Svoje rodinné domy mají připravené
ke kolaudaci a k nastěhování další noví občané.
Na závěr přeji všem krásné léto a ještě hodně společných
akcí v naší obci.

V roce 2018 byla místní knihovna přístupná veřejnosti
každé úterý od ledna do června a od září do prosince v době
od 18,00 do 19,00 hodin. Místní knihovna Lužany sídlí
v budově Obecního úřadu v Lužanech v čp. 25.
Stav knihovního fondu v majetku obce k 31. 12. 2018 je
ve výši 1 005 knižních jednotek, z toho je 184 knih žánru
naučného a 821 knih krásné literatury. V letošním roce
nakoupil Obecní úřad v Lužanech celkem 5 knih. Náklady
na pořízení knihovního fondu činily celkem 965,- Kč, a
nákup periodik – Přeštické noviny a čtvrtletník Pod Zelenou
Horou činil 330,- Kč.
Za rok 2018 byla provedena výměna 3 knižních souborů
z Městské knihovny v Přešticích s celkovým počtem 385
knih. V letošním roce proběhla jedna porada knihovníků
v Městské knihovně v Přešticích dne 12. 12. 2018, kde
proběhl zároveň seminář na téma Deník knihovny, a byly
probírány aktuální knihovnické záležitosti. Místní knihovnu
v Lužanech čeká v roce 2019 revize knihovního fondu
v majetku obce.
K 31. 12. 2018 je registrováno 79 čtenářů, z toho
čtenářů do 15 let je 13. V přilehlých prostorách knihovny
probíhaly kurzy ručních prací pro malé děti s paní Václavou
Koukolíkovou. Během tohoto roku navštívilo knihovnu 182
čtenářů. Počítač s veřejným přístupem k internetu
nenavštívil nikdo. Webové stránky knihovny navštívilo
celkem 1 516 virtuálních návštěvníků. Čtenáři si vypůjčili
35 naučných knih pro dospělé a 773 knih beletrie pro
dospělé, 12 knih naučných pro děti a 490 knih beletrie pro
děti a za rok 2018 bylo půjčeno 91 časopisů. V těchto
počtech je již započítáno 491 prolongací – výpůjček, které
se po měsíci fiktivně prodlužují a musí se též evidovat.
Od ledna 2019 se do prostor knihovny přestěhovaly dvě
kanceláře obecního úřadu na dobu, kdy probíhaly stavební
práce v 1. patře budovy.
V úterý 30. dubna 2019 zavítaly děti ze Základní školy
v Lužanech spolu s paní ředitelkou Sedláčkovou a paní
družinářkou Hořkou do naší knihovny. Děti se seznámily se
systémem půjčování knih, dozvěděly se, odkud se berou
nové knížky do knihovny, a mohly porovnat vzhled knih z
počátku 20. století a současné knihy. Nakonec si ve volném
výběru mohly najít hezkou knížku a začíst se. S sebou pak
do školy dostaly zajímavé kvízy. Jsem ráda, že exkurze
přilákala nové malé čtenáře.
Věra Petrželková

Zapsala Jitka Hrabíková
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HROBKA JOSEFA HLÁVKY V PŘEŠTICÍCH
Hrobka Josefa Hlávky, českého architekta, stavitele a
mecenáše, stojí na hřbitově v Přešticích, Hlávkově rodišti.
Byla postavena podle jeho vlastního návrhu v roce 1887 v
novogotickém slohu, výmalbu provedl vídeňský malíř Karel
Jobst. Hrobka byla zařazena mezi kulturní památky České
republiky. Nachází se u obvodní zdi hřbitova při silnici na
Klatovy. Jde o čtyřhrannou neomítnutou stavbu z kamene a
cihel se sedlovou střechou. Zepředu je otevřena lomeným
obloukem, štít zdobený křížem je zakončen nástavcem s
kamennými květinami. Hrobku uzavírá kovová mříž.
Interiér je vyzdoben biblickými výjevy. Zadní stranu
pokrývá velký obraz Nanebevzetí Panny Marie, na pravé
straně je 9 obrazů ze života Kristova, na levé straně 9
obrazů ze života Panny Marie. Uprostřed klenby je
vyobrazen Kristus a symboly čtyř evangelistů. Na
náhrobních deskách z červeného mramoru na bočních
stěnách jsou vyryta jména zde pohřbených členů rodiny.
Kromě Josefa Hlávky zde leží obě jeho manželky Marie a
Zdeňka, matka Anna, bratr Antonín a rodiče jeho první
ženy. Jeho druhá manželka si přála být pochována na
Vyšehradě, ale Hlávka její přání nesplnil. Přál si, aby zůstali
všichni tři společně. Proto i jeho nadace nese všechna tři
jména - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Hlávkův pohřeb v roce 1908 byl velkou událostí. Po
rozloučení v pražském panteonu Národního muzea byla
rakev převezena nejprve do Lužan, kde v zámecké kapli
proběhly další obřady, a teprve poté do Přeštic. Při ukládání
ostatků do hrobky vystoupili i zpěváci Hlaholu.
NATÁČENÍ FILMU NA ZÁMKU
Ve dnech 17. 3. – 21. 3. 2019 probíhalo na lužanském
zámku natáčení seriálu norské televize pod názvem Atlantic
Crossing. Na zámku se natáčely scény odehrávající se
v usedlosti Bowdown House, dočasném sídle norské
královské rodiny v Anglii během 2. světové války.
SYNOPSE SERIÁLU „ATLANTIC CROSSING“
Příběh seriálu pojednává o norské královské rodině,
která žila na začátku druhé světové války poklidným
způsobem života v královské rezidenci „Skaugum“. Tuto
situaci rychle změnil Hitlerův vpád do Norska a vyhlášení
války. Královská rodina, tedy král Haakon, následník trůnu
a jeho syn Olav s manželkou Marthou a jejich potomky se
snaží spolu s členy vlády uprchnout do bezpečí. Aby Olav
zajistil bezpečnost své rodiny, posílá Marthu a děti do
Švédska, kde se jich ujímá král Gustav V., který je strýcem
Marthy. Olav s králem Haakonem a vládou jsou nuceni
ustupovat dále na sever. Nakonec se ale rozhodnou utéct do
Velké Británie, odkud chtějí vést odboj.
Martha je tlačena svou pro-nacistickou švédskou
královskou rodinou, aby dosadila na norský trůn svého syna
Haralda a tím umožnila Němcům fakticky vládnout. Když
se tuto informaci dozvídá král Haakon s Olavem, obrátí se
na amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta s
prosbou o azyl pro Martu a děti. Dále se Martha dozvídá, že
švédský král dal Němcům svolení k průchodu do Norska. I
proto Martha v utajení prchá do Finska, kde na ni čeká
americká loď, která ji přepraví do Spojených států.
Poté co Martha přijede do USA, její manžel Olav se
chystá za ní odjet, norská vláda ho však od tohoto plánu
zrazuje, neboť vidí prioritu v tom, aby stál po boku otci a
podporoval ho ve vládnutí. Martha je tímto zklamána a
zároveň nucena se s tímto vývojem vyrovnat. Prezident
FDR se ujímá unavené Marthy a ubytuje ji s dětmi v Bílém
domě. Tam se Martha potkává s Missy, prezidentovou
sekretářkou a jeho dlouholetou milenkou, která na
prezidentově přístupu pozná jeho náklonnost k Martě.
Prezident pomáhá Martě s výběrem rezidence pro ni a
vybere ji překvapivě blízko Bílého domu. Mezitím
probíhají v Londýně německé nálety a situace v Evropě se
zhoršuje. Olav se zasazuje o vystavění norské vojenské
základny v Kanadě, král Haakon je však vůči tomuto plánu
skeptický.
Během velmi krátké doby se Martha s prezidentem FDR
sblíží. Prezident ji každodenně navštěvuje a Martha těchto
setkání využívá k diskuzím a snaží se prezidenta přesvědčit
o nutné pomoci Evropě. Během těchto společně strávených
chvil jejich vzájemné sympatie přerostou v něco víc než
pouhé přátelství. Prezident vymyslí způsob, jak pomoci
Evropě v boji proti nacistům (smlouva o půjčce a pronájmu)
a zároveň neporušit volební slib o nezasahování státu do
cizích záležitostí.
pokračování na další straně
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Pokračování z minulé strany
Martha získá víc sebedůvěry a stává se v očích široké
veřejnosti známou osobností. Diskutuje na téma spojenců v
Evropě a Norsku, dává rozhovory, díky kterým si uvědomí
svou důležitou politickou pozici v Americe. Zároveň se
drby o prezidentově vztahu s Marthou donesou až k
Olavovi, který ji brání a tvrdí, že se jen snaží prosazovat
norské zájmy. Martha si uvědomuje, že není dobré
pokračovat ve vztahu, který s prezidentem navázala, a
ukončí ho.
Ke konci války prezident FDR umírá po vyčerpávajícím
jednání v Jaltě. Martha a děti jsou ze ztráty prezidenta
šokování. Po skončení války se Martha vrací zpět do
Norska, kde ji s Olavem srdečně přivítá statisíce Norů.
Když se dostanou do své královské rezidence „Skaugum“,
Olav slibuje vybudování nového a lepšího Norska spolu s
novým začátkem jejich vztahu s Marthou.
NOC KOSTELŮ VE SKOČICÍCH

Ve Skočicích pořádal spolek SOS Skočice s podporou
Města Přeštice, Domu historie Přešticka a Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových zajímavou akci u příležitosti
Noci kostelů. 24. května se mnoho obyvatel nejen ze
Skočic, ale i vedlejších obcí, sešlo v kapli Nejsvětější
Trojice ve Skočicích, aby byli svědky velice zajímavého
programu věnovaného Josefu Hlávkovi.
Úvodní slovo si vzala Jeho Excelence Mons. ThLic.
Tomáš Holub, Th.D., plzeňský biskup, který uvedl, že je v
této kapli poprvé, popřál všem mnoho zdaru a závěrem se
všichni společně pomodlili Otčenáš.

Terezy Šmatové Živné.
Poté následovala přednáška prof. Ing. Milana Žáka, Csc.
- rektora Vysoké školy ekonomie managementu a člena
správní rady Hlávkovy nadace, který vystoupil se svým
příspěvkem na téma „Architekt a mecenáš Josef Hlávka a
jeho stopy na Přešticku“. Pana profesora vystřídali opět žáci
ze Základní umělecké školy v Přešticích ve svém 2. vstupu.
Paní Hrubá, zástupkyně ředitele ZŠ v Přešticích a místní
patriotka, přečetla velmi zajímavou stať ze skočické kroniky
o zemědělství v době, kdy žil a hospodařil v naší oblasti
Josef Hlávka.
Nutno podotknout, že po celou dobu tohoto programu
bylo možné zhlédnout fotografie Skočického dvora, který
procházel a stále prochází rekonstrukcí s takovou pečlivostí,
jako kdyby to byl chráněný objekt. A je vidět, že to
investoři dělají moc dobře. V kapli bylo k vidění i mnoho
dalších fotografií vztahujících se k osobnosti Josefa Hlávky
a jeho života na lužanském zámku. Dokonce místní
nadšenci napekli dobové pečivo, které všichni mohli
ochutnat.
Závěr celé akce ve Skočicích patřil četbě úryvků z knih,
které napsala paní Valja Stýblová a nesou název Lužanská
mše s podnázvy: Vita brevis, Ars longa, Musis Amicus a
Mecenáš v obnošené vestě. Úryvky přednesla střídavě s p.
Oldřichem Vácou jeho manželka Zdeňka a postupně se
nesly v duchu od jeho mládí až po jeho skon.

Program celé akce byl velice zajímavý a přínosný a již
dnes se můžeme těšit na další roky, kdy Noc kostelů ve
Skočicích bude patřit dalším zajímavým osobnostem.
Na úplný závěr byly všem účinkujícím rozdány květiny a
všichni přítomní se zapsali do obecní kroniky. Jejich
podpisy byly symbolickou tečkou za ukončením psaní jedné
knihy kroniky, aby paní Jarolímová, kronikářka obce
Skočice, mohla započít s psaním do nové knihy.
(redakce, foto Milan Janoch a Karel Beneš)

~

Svým průvodním slovem pokračoval p. Oldřich Váca,
který uvedl žáky ZUŠ Přeštice v jejich 1. vstupu, kdy děti
vystupovaly samostatně nebo v doprovodu paní učitelky
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CO SE DĚLO VE ŠKOLE
Základní škola
V únoru až dubnu 2019 jezdily všechny děti v rámci
tělesné výchovy na plavecký výcvik do bazénu v Klatovech.
Při poslední hodině získaly „mokré vysvědčení“, na suchu
nikdo nezůstal.
V dubnu letošního roku vyhlásila firma Moravia Europe
s.r.o. soutěž o vlastní podložku pro malé roboty BEE BOT
VČELKU nebo BLUE BOT BERUŠKU. Žáci naší školy se
do soutěže zapojili s návrhem ZOO. Ten byl vyhodnocen
jako jeden z nejlepších, podložka bude podle jejich návrhu
vyrobena.
Poslední dubnový den jsme navštívili Místní knihovnu
v Lužanech, seznámili jsme se s jejím provozem a činností.
Knihovnice paní Věra Petrželková, která nás provázela,
získala tři nové čtenáře.
Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se vybraní žáci zúčastnili
atletického trojboje. Závody proběhly, i když celý den
pršelo. Na malé závodníky nejdříve čekal běh na 50
m, následoval hod kriketovým míčkem a skok daleký.
Všichni se moc a moc snažili, ale vyhrát nemohli všichni.
Naši žáci skončili na 15. místě. V jednotlivcích naše žákyně
JANA DUCHKOVÁ získala medaili a diplom za 3. místo
v hodu dalekém.
V úterý 28. 5. 2019 se na pozemku a v budově Základní
školy Josefa Hlávky v Přešticích uskutečnilo jedno z
oblastních kol soutěže Malý záchranář.

Soutěžilo dvanáct týmů ze sedmi obcí jižního Plzeňska.
Děti plnily disciplíny na osmi stanovištích a poté se
přesunuly k teoretické části, kterou představoval písemný
test. Zatímco se soutěžící snažili dosáhnout těch nejlepších
výsledků, mohli si ostatní žáci a veřejnost užít den
s Integrovaným záchranným systémem, jenž probíhal na
venkovním pozemku školy. Bohužel počasí akci nepřálo,
celý den pršelo. Návštěvníci měli příležitost si prohlédnout
mobilní požární techniku HZS Plzeňského kraje a
Záchranného útvaru ze Zbirohu. Mohli si osahat moderní i
historické vojenské pěchotní zbraně a výstroj, zastřílet si na
střeleckém trenažéru, prolézt zakouřeným stanem, či
vyzkoušet si, jaké je to převrátit se v autě na střechu a
potom zase zpět na kola. V celkovém počtu 12 družstev se
naše družstvo ve složení JANA DUCHKOVÁ, ALBERT
ŠIMONOVSKÝ, VÁCLAV KUČERA a NATÁLIE
BERÁNKOVÁ umístilo na 4. místě. K získání 3. místa nám
chybělo 0,5 bodu.
Učivu dopravní výchovy se pravidelně věnujeme v
předmětu Člověk a jeho svět. Každoročně jej doplňujeme
teoretickou a praktickou výukou. Teorie probíhá ve škole,
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praktická část na dopravním hřišti v Blovicích. I letos byli
všichni žáci velmi šikovní. Po úspěšném složení závěrečné
zkoušky dostali všichni žáci pátého ročníku průkaz cyklisty.
Věrnou kopii korunovačních klenot a výstavu o Karlu
IV. jsme si prohlédli 6. června 2019 v jízdárně zámku Kozel
u Šťáhlav. Viděli jsme také repliky středověkého oblečení,
obuvi a dobové zbraně. Dětem se velmi líbil Katův meč,
který jim předpověděl osud.

Na školní výlet jsme jeli 10. června 2019 do Dinoparku
Plzeň. Dinopark nejsou pouze modely dinosaurů v životních
velikostech, ale také množství atrakcí pro malé návštěvníky.
Děti si prohlédly právě vylíhnutého dinosaura ze své
skořápky, v paleontologickém hřišti odhalily ukrytou kostru
pravěkého tvora, bavily se s dalšími dětmi na prolézačkách
a houpačkách.

14. června 2019 jsme zapojili všechny smysly v interaktivní
environmentální výuce v Zahradě u malíře v Myslovicích u
Klatov. Děti poznávaly formou hry rostliny a zvířata.
Školní rok jsme zakončili tradiční každoroční akcí,
kterou je rozloučení žáků 5. ročníku a přivítání našich
budoucích prvňáčků. Letos jsme se vydali na „divoký
západ“, zatancovali jsme si v rytmu country a zazpívali
několik trampských písní.

ŠKOLSTVÍ

Školní družina

novská. Naše první kroky vedly za paní starostkou,
abychom ji poprosili o klíč od naší vesnice. S poučením o
slušném chování nám klíč předala. V každé chalupě jsme se
ohlásili říkankou, představil se kouzelník Albert 1000 a
společně jsme si s hospodyní zatancovali. Děkujeme všem,
kteří nám otevřeli svá vrátka. Za obnos, který jsme obdrželi,
jsme nakoupili v Přešticích hry do naší školní družiny.
Třikrát jsme si zasoutěžili s časopisem Čiperka. Každé
dítě si během roku vyhlásilo vlastní soutěž, kterou si i
samostatně vyhodnotilo. Největší práci jim dala stavba
domu z papíru.
Velikonoční období jsme vyplnili výrobou dekorací,
malováním kraslic. Smrtku jsme hodili z mostu v Nezdicích
a při zpáteční cestě jsme ji pozorovali. Vyrobili jsme dárky
nejen na koledu, ale i pro budoucí prvňáčky.

Po návratu z vánočních prázdnin přijala naše pozvání
paní Jitka Marešová, která nás zasvětila do pletení
z papírových ruliček. Děti si zhotovily krásná srdíčka. Před
Velikonocemi se k nám vrátila, aby si upletly velikonoční
dekoraci - zajíčky.
Ve čtvrtek 24. ledna jsme zhlédli v KKC Přeštice film
„Sněhová královna.“ Dvakrát jsme se vydali do Domu
historie Přešticka na výstavy „Papírové království Richarda
Vyškovského“ a „Sto let elektřiny pro západní Čechy“ a
„Vážím, vážíš, vážíme.“ Jako vždy byl program perfektně
připravený.
Dlouho dopředu jsme se těšili na masopustní průvod. Ve
čtvrtek 21. února jsme vyrazili tentokrát za doprovodu
harmoniky, na kterou neúnavně hrála paní Karolína Šimo-
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29. dubna se družina proměnila v čarodějnickou školu.
Druhý den se vyučené čarodějnice vydali čarodějnou cestou
kolem rybníka na slet čarodějnic, kde se opekly vuřty.
Děkujeme naší paní školnici Haně Lindnerové za přípravu
sletu.
Ve středu 15. května přijel do Švihova na hrad císař
Karel IV. Zábavnou formou jsme se seznámili se životem
„Otce vlasti.“
Před soutěží Malý záchranář nám slečna Karolína
Tikalová přišla ukázat základy první pomoci a pan Václav
Petrželka nás v požární zbrojnici seznámil s hasičskými
přístroji.
Od února je školní družina zapojena v programu Hodina
pohybu navíc. Prošli jsme základy sportů házená, volejbal,
basketbal a fotbal. Jeli jsme se proto podívat do školy do
Švihova na basketbalový trénink, který vede pan
Svojanovský. Tamní žáci byli v loňském roce mistry
republiky. Na jeden fotbalový trénink přišel předat své
zkušenosti pan Michal Rath. Vrcholem našeho sportovního
snažení byl opět zápas ve vybíjené proti maminkám. Týmy
byly vyrovnané, ale děti nakonec zvítězily. Moc děkujeme
bývalým žákům naší školy, kteří se převlékli za mravence a
připravili pro děti různé soutěžní disciplíny. Jmenovitě:
Aneta Rymusová, Barbora Kozinová, Barbora Šimonovská,
Eva Polívková, Václav Drda, David Vodička, Albert Burian
a Martin Hodan. Naše velké poděkování patří všem
maminkám za přípravu programu a občerstvení pro všechny
zúčastněné.
Páťáci se s námi rozloučili zábavným odpolednem se
soutěžemi, které připravili pro své mladší kamarády.
Mateřská škola
Sluníčko nám začalo pěkně hřát, blíží se konec školního
roku a my hodnotíme, co vše už umíme a co se nám
podařilo.
Po vánočních prázdninách jsme se všichni sešli plni
dojmů z Vánoc a oslav Nového roku. Druhé pololetí
školního roku jsme zahájili pohádkou. Jeli jsme do divadla
Alfa v Plzni na loutkové představení „O perníkové
chaloupce“. Děti mají návštěvu plzeňského divadla
v oblibě, jelikož je spojena s cestou autobusem. Zpívali
jsme, naučili se nové písničky a odnesli si spoustu nových
zážitků.
V únoru jsme byli obdařeni sněhovou nadílkou, čehož
jsme patřičně využili. Stavěli jsme sněhuláky, dělali se
sněhem různé pokusy, sáňkovali a závodili na bobech.
Koncem měsíce navštívila naši MŠ paní policistka, která
nás poučila o bezpečnosti, správném chování a přečetla také
několik policejních pohádek.
7. března k nám přijelo divadélko s představením „O
Sněhurce“. Bylo plné písniček, které si děti s chutí
zazpívaly.
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Z důvodu vysoké nemocnosti dětí jsme přesunuli termín
maškarního bálu až na 14. březen, aby si ho mohli užít
všichni společně. Celé dopoledne nás čekala spousta
soutěží, tance, hudby, promenády v maskách a samozřejmě i
odměn.
V rámci projektu se zvířátky jsme se zapojili do soutěže
“Moje nejoblíbenější zvířátko“. Zúčastnily se děti z MŠ i
ZŠ – těšilo nás, že mezi výherce se zařadila Marianka
Hřebcová z MŠ a Terezka Rathová ze ZŠ.
Jakmile se začala příroda probouzet k jaru, začali jsme
se připravovat na velikonoční svátky. Děti malovaly
vajíčka, kuřátka, zajíčky, seznamovaly se s tradicemi a
kulturou Velikonoc, naučily se nová říkadla, koledy a písně.
Svátky jara jsme zakončili velikonoční stopovačkou s
plněním úkolů. Na závěr děti hledaly sladký poklad.
17. dubna nás čekalo fotografování s jarní tématikou.
Děti se měly možnost vyfotit se svými sourozenci i
kamarády.
Ke konci měsíce u nás probíhala zajímavá návštěva
studentů zubního lékařství z Lékařské fakulty v Plzni, kteří
nám ukázali, jak správně pečovat o své zoubky. Poté
následovalo vystoupení s dravci v kulturním domě, kde
jsme se seznámili se životem těchto ptáků a viděli názornou
ukázku živých exemplářů.
V květnu jsme zhlédli v naší škole divadelní představení
„O Koblížkovi“. Účinkující zapojili do děje všechny děti a
na konci představení si mohly prohlédnout jednotlivé
maňásky a rekvizity.

ŠKOLSTVÍ
Červen jsme zahájili oslavou Dne dětí, celé dopoledne
jsme hráli různé hry, soutěžili a plnili zábavné úkoly.
Všichni si užili hodně legrace, smíchu a odnesli si i sladkou
odměnu.
Jako každoročně jsme s dětmi nachystali jarní
vystoupení pro rodiče zaměřené ke Dni matek. Celé
představení se konalo na školní zahradě. Rodiče byli
z výkonu svých dětí nadšeni a odměnili je velkým
potleskem. Po vystoupení se rodiče s dětmi zapojili do
připravených soutěží a na závěr si všichni opekli vuřty.

Konec školního roku jsme zakončili rozloučením
s předškoláky a pasováním prvňáčků. Ti si na památku na
naši mateřskou školu odnesli krásnou pohádkovou knihu a
diplom.

7. června jsme jeli do Přeštic na divadelní představení s
ekologickou výchovou. Dětem bylo formou pohádky
vysvětleno správné třídění odpadu.

10. června jsme jeli společně se ZŠ na výlet do Dinoparku
v Plzni. Děti byly nadšené z jízdy autobusem, prohlídky
velkých ještěrů, dinosaurů a z dovádění na dinohřišti.

Prázdniny jsou za dveřmi, a tak všem přejeme jejich
hezké prožití a hodně zajímavých zážitků.
Zaměstnanci školy
Poznámka redakce: Na dalších stranách naleznete aktivity
školy za celý školní rok 2018/2019.
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TJ SOKOL LUŽANY
VÁNOČNÍ POCHOD 2018
Každoroční tradiční pochod konaný 25. prosince si
připomeňme fotografií z místa občerstvení.

velmi pohledné utkání, ve kterém se nám dařilo i dávat
branky. Vedli jsme 3 : 1 a soupeři se v závěru podařilo jen
snížit na 3 : 2.
Nepomuk „B“ – Lužany 9 : 0 – v jarní části se již bojuje o
umístění, a proto Nepomuk doplnil své mužstvo hráči „A“
týmu. Jejich rychlost nám dělala problémy a skóre rychle
narůstalo.
Lužany – Dobřany 1 : 1 (1 : 1) – mužstvo z druhého místa
tabulky – Dobřany – nám vsítilo první branku, na kterou
odpověděl náš hráč Brož a srovnal na konečných 1 : 1.
V penaltovém rozstřelu opět prohráváme.
Hradec – Lužany 1 : 1 (0 : 1) – v Hradci hrajeme velice
pěkné utkání. Náš asi nejlepší hráč tohoto utkání Skála dává
gól a vedeme po poločase 1 : 0. V druhém poločase soupeř
srovnává a utkání musí opět rozhodnout pokutové kopy. Ty
se nám nedaří a prohráváme.

FOTBAL
Rok 2019 začal pro náš oddíl aktivně první akcí, kterou
byl tradiční Sokolský bál. Hudba pana Žákovce roztančila
zcela zaplněný sál.
Ještě v únoru se konal na Nových Hutích zimní
sportovní pobyt, kterého se zúčastnilo 30 sportovců.
V našem oddíle působí mužstvo mužů, o kterém se
rozepíšeme podrobněji, ale nesmíme zapomenout ani na
naše lužanské žáčky, kteří nadále nastupují v mužstvu žáků
Radkovic. Za jejich reprezentaci jim chceme poděkovat.
Mužstvo „A“ týmu pod vedením trenéra „Hagiho“
nepřetržitě trénovalo celou zimní přestávku, a to na
házenkářském hřišti v Přešticích, na hřišti v Řenčích a
v tělocvičně ve Švihově. Samotnou soutěž mužstvo zahájilo
na domácím hřišti proti Blovicím.
Lužany – Blovice 1 : 4 (0 : 2) – proti Blovicím, které si po
podzimu drželi 1. místo jsme to neměli vůbec lehké a to se
také projevilo na výsledku zápasu.
Žinkovy – Lužany 2 : 0 (2 : 0) – v tomto utkání jsme
neproměnili několik šancí, soupeř 2 x utekl a dal dvě branky
a toto skóre uhlídal až do konce zápasu.
Lužany – Klášter 1 : 1 (1 : 0) – branka: Kutka – po
poločase jsme vedli 1 : 0, a protože jsme opět nevyužili
naše šance, soupeř nás v druhé půli potrestal a srovnal na
1 : 1. Proto se kopaly na závěr penalty, které jsme prohráli.
Zdemyslice – Lužany 6 : 2 (3 : 0) – kdo nebyl na utkání ve
Zdemyslicích, asi by nevěřil. Naše mužstvo hrálo pěknou
hru na polovině soupeře, který vždy z brejku skóroval a
výsledek úplně vyvrátil fotbalovou logiku. Brankově se u
nás blýskl Marek Toma, který dal 2 branky a svůj hatrick
dovršil brankou do vlastní sítě.
Lužany – Stod 3 : 2 (1 : 0) – branky Skála, Kutka, Běl J. –
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Lužany – Radkovice 1 : 1 (1 : 1) – v utkání bojujeme tzv.
o 6 bodů, daří se nám Gruzskou vstřelit první branku.
Soupeři se ale ještě do poločasu podaří vyrovnat na 1 : 1.
V samotném závěru ještě dáváme branku, kterou všichni
kromě rozhodčího viděli. Rozhodčí však branku neuznává a
jde se znovu na penalty a ty opět prohráváme.
Chlumčany „B“ – Lužany 4 : 6 – branky Běl, Brož,
Šašek, Gruzska, Rath, Hořký PK – v Chlumčanech brzy
vedeme 2 : 0, soupeř poté otáčí ještě do poločasu na 3 : 2,
v druhém poločase získáváme vedení 4 : 3 na svou stranu,
Chlumčany srovnávají na 4 : 4, nám se nakonec podaří dát
dvě branky a tak si odvážíme cenné vítězství.
Lužany – Spálené Poříčí 2 : 3 (1 : 1) – branky Kutka,
Brož – v prvním poločase hrajeme vyrovnané utkání,
v druhé půli soupeř zlepšil výkon a i skóre na 1 : 3, nám se
ještě v závěru podařilo snížit na závěrečných 2 : 3.
Merklín – Lužany 7 : 1 (4 : 1) – utkání pro nás nemohlo
lépe začít, ve 4. minutě nařizuje rozhodčí penaltu, kterou
Hořký bezpečně proměňuje, a vedeme 1 : 0. Soupeř pak
dává 3 branky. Za tohoto stavu máme ještě vyložené šance,
které ovšem neproměňujeme. To sráží naši koncentraci a
Merklín přidává další branky na konečných 7 : 1.
V této sezóně jsme 7 x vyhráli, 9 x prohráli a 10 x
remizovali, proto jsme 10 x kopali pokutové kopy, které
jsme pouze 1 x vyhráli a 9 x prohráli!!!
Po tomto posledním kole končíme na předposledním
místě tabulky se ziskem 29 bodů a skórem 41 : 65.
Fotbalová matematika je pro nás v tomto ročníku dosti
shovívavá a tak z okresního přeboru sestupuje jen poslední
Vstiš a u nás se bude i v příští sezóně hrát okresní přebor.
V závěru Vám všem chceme popřát krásnou dovolenou a
na konci srpna Vás opět pozvat do ochozů našeho hřiště na
sezónu 2019 – 2020 v okresním přeboru Plzeň-jih. V sobotu
31. srpna Vás též zveme na již tradiční prakiádu.
Sportu zdar.
Josef Havránek, Lužany 102

FLORBAL
ZHODNOCENÍ SEZÓNY
Letošní sezonu jsme zahájili s novým trenérem Vláďou
Vodičkou a jeho asistenty Dominikem Burianem a Danem
Horákem. Přivítali jsme nové členy z okolí Lužan a
rozrostli jsme se na 24 florbalistů. Je potěšující, že se
v konkurenci mnoha kroužků, internetu a dalších lákadel
daří udržet takovouto skupinu dětí se společným zájmem.
Vzhledem k velikosti skupiny a věkové různorodosti hráčů,
jsme tréninky rozdělili na dvě skupiny. Mladší žáci I.B. pod
vedením Vladimíra Vodičky a mini žáci I.A. pod vedením
Martiny Duchkové. Zkušenosti z poctivého trénování jsme
si vyzkoušeli v zimě na turnaji Šumavské župy v Klatovech.
Mladší žáci se umístili na třetím místě a mini žáci po dvou
výhrách nad Švihovem a Strážovem na pěkném druhém
místě.

Sezónu jsme ukončili společným tréninkem na multifunkčním hřišti, kam jsme pozvali i rodiče. Ti soutěžili v mnoha
disciplínách proti dětem. Trénovanost dětí se projevila v řadě disciplín např. střelba na branku, kde děti s přehledem porazily
rodiče. Chtěla bych tímto poděkovat Anně Bezděkové, která se o naše florbalisty již řadu let stará a stejně tak Petru Voráčkovi, na
jehož práci se snažíme navázat. A vždy rádi přijmeme jeho zkušenosti.
Přeji všem florbalistům a příznivcům florbalu krásné prázdniny a těším se v září na viděnou.
Martina Duchková
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BOWLING
BOWLINGOVÁ SOUTĚŽ
12. ročník Bowlingové soutěže 2018-2019 mezi týmy
BULLDOZER a Ďáblové z Lužan skončil celkovým
vítězstvím týmu BULLDOZERů, a to již popáté v řadě.
Zde jsou účastníci klání:
Tým BULLDOZER: Petr Bouda, Jiří Vojtěch, Petr Rymus,
Lubomír Fajgl, Petr Burian, Josef Lešetický, Pavel Hrabík,
Karel Horák, Michal Rath

Dvojice:
1. Hrach + Lešetický
2. Burian + Písař
3. Hrabík + Štych
4. Jílek + Havránek
5. Vojtěch + Motlík
6. Kalčík + Rath
7. Rymus + Pěchouček
8. Bouda + Jiřík

Tým Ďáblů: Kalčík Martin, Hrach Jaroslav, Hrabík Václav,
Motlík Václav, Jílek Jiří, Bláha Libor, Kalčík Václav,
Kalčík Roman
Sezóna
byla
zakončena
tradičně
Bowlingovým
mistrovstvím obce na dráze v Přetíně. Tam se umístili tito
hráči v následujícím pořadí:
Jednotlivci:
1. Hrach Jarda
2. Rymus Petr
3. Jílek Jiří
4. Bouda Petr
5. Hrabík Václav
6. Vojtěch Jiří
7.-8. Rath Michal
Motlík Václav
9. Burian Petr
10. Havránek Josef
11. Lešetický Josef
12. Štych Karel
13. Písař Daniel
14. Jiřík Antonín
15. Kalčík Martin
16. Pěchouček Pavel
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Akce se podařila, díky za dovoz a odvoz Jardovi
Hrachovi a velké díky Vojtovi Chvalů za občerstvení a
bezproblémový chod soutěže....
Petr Bouda

HASIČI
ČINNOST SDH LUŽANY
Od vydání posledního čísla Lužanského občasníku se
stalo v hasičském sboru mnoho událostí.
Ještě v prosinci roku 2018 se konala každoroční valná
hromada sboru. Na začátku roku jsme se jako každý rok
začali připravovat na tradiční hasičský bál. Při každoročním
zvaní po vsi, kdy se nezřídka setkáme s lidmi, se kterými se
jinak téměř nepotkáme, jsme si dobře popovídali a
samozřejmě všechny pozvali na bál. Ani letos dechová
hudba SKALANKA nezklamala a bál se vydařil.

lezného šrotu ve vsi. Celkem bylo sebráno 2,77 tun
železného odpadu. Co se týká elektroodpadu, zapojili jsme
se do akce „Recyklujte s hasiči“, kdy se elektroodpad
ukládá na bezpečném místě a pravidelně si pro něj jezdí
firma, která jej odborně ekologicky likviduje. Pro hasiče to
znamená i přínos finančních prostředků.

První jarní soutěží, které se pravidelně účastníme, je
halová soutěž v Oplotu a je součástí Ligy mladých hasičů
okresu Plzeň – jih. Tato soutěž proběhla dne 23. 3. 2019.
Naší hlídce se v disciplínách překážkový běh, zdravověda,
topografie a technické prostředky příliš nedařilo a na dobrý
výsledek to rozhodně nestačilo. Skončili jsme na 24. místě
z 35 hlídek.
11. 5. 2019 proběhla v hasičské zbrojnici jarní brigáda.
Členové provedli úklid hasičské zbrojnice, dovybavení
hasičského přívěsu a děti uklidily šatnu mládeže.
Dne 25. 5. 2019 proběhla v Přešticích soutěž přeboru
jednotlivců mladých hasičů (běh 60 m překážek). Za náš
tým mladých hasičů soutěžily v kategorii starší žákyně
závodnice Michaela Chocová, Barbora Kozinová a Aneta
Rymusová. Z celkového počtu 28 závodnic se v této
kategorii naše žákyně umístily následovně:
M. Chocová 5. místo s časem 15,27 s;
B. Kozinová 14. místo s časem 17,65 s;
A. Rymusová 23. místo s časem 19,90 s.
Tuto ligovou soutěž náš sbor spolupořádal s Okresním
sdružením hasičů Plzeň-jih. Zajišťovali jsme zde
občerstvení a technickou četu. Po skončení dětské soutěže
v Přešticích jsme se přesunuli do Skočic na okrskovou
soutěž mužů a žen, kterou pořádali místní hasiči u
příležitosti 115. výročí založení sboru.
V disciplínách běh na 100 m s překážkami a požární
útok se naši muži umístili na 1. místě z 5 družstev a obhájili
tak loňské prvenství. Pavel Hodan byl vyhlášen jako
nejlepší mezi jednotlivci. Ženy měly na soutěži jediné
soupeřky, a to ženy z Kucín. Ačkoli naše ženy byly lepší
v disciplíně běhu na 100 m překážek, útok provedly rychleji
ženy z Kucín a při shodném součtu bodů z obou disciplín

Dne 30. 3. 2019 provedli členové SDH pálení větví na
„Plajtojc“ jámě. Ačkoli toto místo mělo původně sloužit
jako skládka biologického odpadu, je až s podivem, co
všechno na skládku bioodpadu dokáží spoluobčané odložit.
Kromě pneumatik, kusů betonu a stavební suti bylo na
skládce značné množství plastů, elektroniky a dalšího
materiálu, které do přírody rozhodně nepatří.
Následující týden, dne 4. 4. 2019 provedli hasiči sběr že-
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HASIČI/NĚCO VESELÉHO NA ZÁVĚR
Družstvo žáků se již po několik let potýká s malým
počtem členů. Starší děti odcházejí, mladí nejeví o práci
v hasičském družstvu zájem. Do jarní části nastupovalo
družstvo se sedmi členy, což je minimální počet pro účast ve
hře PLAMEN. Vzhledem k tomu, že jedna členka měla na
termín konání jarního kola hry PLAMEN naplánovanou školní
akci, nemohli jsme se této soutěže zúčastnit.
V družstvu letos končí Michaela Chocová a Jiří Vránek.
Patří jim poděkování za vzornou reprezentaci družstva i sboru.
Do další sezony nastupuje pětičlenné družstvo ve složení:
Barbora Kozinová, Nela Kozinová, Aneta Rymusová, Tereza
Brozová a Martin Hodan.

rozhoduje lepší požární útok. Ženy z Kucín si tak zaslouženě
odvezly ze Skočic 1. místo, naše ženy byly druhé. Naše děti
zde předvedly ukázku požárního útoku.
Po skončení jarní sezóny jsme s dětmi uklidili překážky z
bývalé stanice Selgenu, kam jsme celé jaro jezdili trénovat.
Hlávkově nadaci za možnost tréninků děkujeme.

Někteří jste zaregistrovali, že dříve avizovaná výměna
nových členských průkazů již probíhá a jsou postupně
předávány členům. Nové průkazy jsou plastové nebo
zalaminované papírové kartičky podle toho, zda je průkaz
opatřen fotografií či nikoli. Průkazy s fotografií jsou
vystavovány dětem do 18 let a z dospělých tomu, kdo si o něj
vyloženě požádá. Do nových průkazů se nezaznamenávají
žádné údaje, placení členských příspěvků se eviduje u sboru.
Tolik informace od hasičů a mně nezbývá než popřát
hezkou dovolenou, příjemně prožité prázdniny a s dětmi se
uvidíme již v srpnu na tradičním letním soustředění.
Václav Petrželka, místostarosta sboru
CO MĚ NAUČILA MOJE ZLATÁ MAMINKA

Ve dnech 14. - 15. června se členové výjezdové jednotky
sešli na školení v Zálesí, kde byla ověřena provozuschopnost
našich agregátů zařazených v poplachovém plánu obce.
Součástí školení byla i teoretická část.

1) Moje maminka mě naučila OCENIT ODVEDENOU
PRÁCI
- „Jestli se hodláte zabít, udělejte to laskavě venku, právě jsem
uklidila!“
2) Moje maminka mě naučila NÁBOŽENSTVÍ
- „Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!“
3) Moje maminka mě naučila LOGICE
- „Proč? Protože jsem to řekla!“
4) Moje maminka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI
- „Ujisti se, že máš čisté prádlo, kdyby se stala nějaká
nehoda!“
5) Moje maminka mě naučila IRONII
- „Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám pádný důvod!“
6) Moje maminka mě naučila, že NIC NENÍ NEMOŽNÉ
- „Zavři pusu a sněz tu polívku!“
7) Moje maminka mě naučila OHEBNOSTI
- „Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!“
8) Moje maminka mě naučila VYTRVALOSTI
- „Nevstaneš od stolu, dokud nesníš všechen ten špenát!“
9) Moje maminka mě naučila, že ŽIVOT JE POMÍJIVÝ
- „Přivedla jsem Tě na tenhle svět a můžu Tě z něj zase rychle
sprovodit!“
10) Moje maminka mě naučila MATEMATICE
- „Chceš dva knedlíky? Dostaneš pět!“
11) Moje maminka mě naučila ZÁVISTI
- „Na světě jsou miliony dětí, které nemají tak úžasné rodiče
jako Ty.
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