Speciální vydání
duben 2019
Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory

ZDARMA
STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK
PŘESNÉ ÚDAJE....

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou speciální číslo Lužanského
občasníku, ve kterém jsme se snažili zachytit život v našich
obcích během posledních dvou volebních období. Pravda,
o událostech jste infomováni v běžných číslech periodika, ale
toto speciální číslo je věnováno jen investičním pracím,
opravám všeho druhu a dalším uskutečněným akcím. Dali
jsme si práci i s trochou údajů, které jsme sesbírali a dali
do jakýchsi statistických přehledů.
Jednotlivé roky jsou vždy zahájeny investičními či
neinvestičními akcemi, na které Obec Lužany získala
finanční podporu z některého dotačního titulu, kterých je
v naší republice nabízeno mnoho, ale jen na některé naše
obec tzv. „dosáhne“. K většímu rozmachu investičních akcí
přispělo také nové rozpočtové určení daní, kdy stát do naší
obce prostřednictvím finančního úřadu posílá stále více
finančních prostředků – to je patrné z přehledů příjmových a
výdajových položek rozpočtů jednotlivých roků.
Ale abychom se nevěnovali jen akcím spíše stavebního
charakteru, na stránkách speciálního Lužanského občasníku
naleznete i informace o různých dotacích a darech, které
Obec Lužany poskytla.
Věřte, že se nechceme nijak chlubit, ale myslím si, že
za těch 8 let funkčního období, ve kterém pracuje
zastupitelstvo obce stále ve stejném složení, toho bylo hodně
odpracováno a práce zastupitelstva si přehled uplynulých let
zaslouží.
A co by to byl život na malé obci bez spolků a sdružení.
Vždyť jejich zásluhou je v obci pořádáno spoustu kulturních
a sportovních akcí, které místní občany obohacují a
přispívají k udržení tradic na venkově.
Fotografie jsme se snažili vybrat takové, které nejlépe
zachycují starý a nový stav, případně jen nový stav. Někdy ta
porovnání opravdu stojí za to.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na opravy a nové
vybavení Základní školy a mateřské školy Lužany, kterou
Obec Lužany zřizuje. I zde je vidět obrovský kus práce nejen
paní ředitelky Jany Sedláčkové, ale samozřejmě i všech
pracovníků školy.
V závěru mi dovolte, abych popřála všem kolegům
zastupitelům i členům spolků a sdružení hodně sil do jejich
další práce a spoustu tvůrčích nápadů. A vám všem,
spoluobčanům, hodně pohody v žití v naší obci, hodně
radosti ve svých rodinách a do dalších let hlavně pevné
zdraví.
Věra Petrželková

V období od 1. 11. 2010 do 31. 10. 2018:
- jsme přivítali 17 děvčátek a 30 chlapečků;
- rozloučili jsme se s 54 spoluobčany;
- zaslali jsme 509 blahopřání občanům dožívajících se 70 –
80 let;
- uskutečnili jsme 231 návštěv oslavenců ve věku 80 let a
více v jejich domácnostech;
- odstěhovalo se 106 občanů;
- přistěhovalo se 141 občanů.
Z jiného soudku:
- uskutečnilo se 47 zasedání zastupitelstva obce;
- kontrolní výbor provedl 40 kontrol činnosti obce;
- finanční výbor uskutečnil 32 finančních kontrol;
- během tohoto období jsme byli 12x volit (volby
do zastupitelstva obce 3x, volby do zastupitelstva kraje 2x,
volby do PS Parlamentu ČR 2x, volby do Senátu Parlamentu
ČR 2x, volby prezidenta republiky 2x, volby do Evropského
parlamentu 1x);
- Obec Lužany podala celkem 39 žádostí o dotaci, z toho
bylo 26 žádostí úspěšných, obdrželi jsme finanční
prostředky ve výši 11 247 225,- Kč.
VOLEBNÍ PROGRAM NA OBDOBÍ 2018 – 2022
- pokračování v projektu bytové výstavby v Lužanech
- součinnost při budování kruhového objezdu a vybudování
chodníků v této lokalitě – Lužany
- oprava a zateplení budovy Obecního úřadu v Lužanech
- vybudování nové autobusové zastávky u železničního
přejezdu směrem na Dlouhou Louku
- průběžné opravy místních komunikací ve všech obcích
- obnova křížku u silnice 1/27
- obnova kaplí
- rozšíření počtu nádob na separovaný odpad
- vybudování záložního vodního zdroje pro vodovod Zelené
- úprava prostoru u vodní nádrže v Dlouhé Louce, případně
nový vrt
- komplexní pozemkové úpravy – pokračování
- revitalizace zeleně u fotbalového hřiště v Lužanech
- revitalizace a výsadba zeleně ve všech obcích
- řešení železničního přejezdu na Dlouhou Louku a
na Skočice (závory)
- odkup budovy nádraží a řešení využití budovy a pozemků
- úprava příchodu k vlakovému nádraží
- úpravy prostorů hasičské zbrojnice – parkování
- fasáda budovy Základní školy v Lužanech
- podpora zájmových spolků a organizací

Vydává Obec Lužany

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014
ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO, VÝBORY A KOMISE
STAROSTKA OBCE:
MÍSTOSTAROSTA OBCE:
FINANČNÍ VÝBOR:
PŘEDSEDA
ČLENOVÉ
KONTROLNÍ VÝBOR:
PŘEDSEDA
ČLENOVÉ
KULTURNÍ KOMISE:
PŘEDSEDA
ČLENOVÉ

PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTU OBCE
V JEDNOTLIVÝCH ROCÍCH

VĚRA PETRŽELKOVÁ
KAREL KALČÍK, DIS.
PETR RYMUS
BC. PETR BURIAN
ANNA KLINEROVÁ
JOSEF FLÍDR
ING. JAROMÍR DUCHEK
ING. VÁCLAV MOTLÍK
VÁCLAVA LEŠETICKÁ
ALENA HRÁDKOVÁ
PETRA KOZINOVÁ
MGR. ANNA PELÍŠKOVÁ
MIROSLAVA SZLACHTOVÁ

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA LUBOŠ ŠAŠEK
ROMAN JANOTA
OSADNÍ VÝBOR ZELENÉ:
PŘEDSEDA
FRANTIŠEK BERKA
ČLENOVÉ
JIŘÍ DLOUHÝ
ZDENĚK PANC
ZVÝRAZNĚNÉ OSOBY JSOU ČLENY ZASTUPITELSTVA
OBCE.

ROK 2010
příjmy

5 743 239,- Kč

výdaje

5 743 239,- Kč
ROK 2011

příjmy

5 968 000,- Kč

výdaje

5 968 000,- Kč
ROK 2012

příjmy

5 653 000,- Kč

výdaje

5 653 000,- Kč
ROK 2013

příjmy

6 414 500,- Kč

výdaje

6 414 500,- Kč
ROK 2014

příjmy

7 105 200,- Kč

výdaje

7 105 200,- Kč

Rok 2012
VOLEBNÍ PROGRAM NA OBDOBÍ 2010 – 2014
- prodej stavebních pozemků a výstavba nových rodinných domů
v obci Lužany
- vybudování chodníků v obci Lužany
- vybudování víceúčelového hřiště v obci Lužany
- rekonstrukce skladové budovy s rampou (magacín) v obci
Lužany
- renovace podtlakového systému v obci Lužany
- rekonstrukce kabin mužstev TJ Sokola Lužany
- opravy místních komunikací ve všech obcích
- vytvoření zpevněných ploch pro kontejnery ve všech obcích
- dokončení zavedení bezdrátového rozhlasu pro obce Dlouhá
Louka, Zelené a Zelená Hora
- řešení obnovení kulturního a sportovního vyžití v obci Dlouhá
Louka
- zkvalitnění vody v požární nádrži v obci Dlouhá Louka
POSKYTNUTÉ DOTACE A SPONZORSKÉ DARY
ROK 2011
ZŠ a MŠ Lužany (provoz školy)
650 000,- Kč
TJ Sokol Lužany (opravy, činnost spolku) 85 000,- Kč
SDH Lužany (mládežnická družstva)
15 000,- Kč
JSDHO Lužany (zákon. povinnost)
50 000,- Kč
Luzany.Net (zkvalitnění internetu)
8 000,- Kč
Sdružení zdrav. postiž. Přeštice (činnost)
2 100,- Kč
Milan Hulec (kniha)
3 500,- Kč
Lužanská prakiáda (odměny výhercům)
2 000,- Kč
Setkání zasloužilých hasičů (pronájem sálu) 2 000,- Kč
Šipkaři Běsnící komáři (činnost spolku)
5 000,- Kč
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ZŠ a MŠ Lužany (provoz školy)
SDH Lužany (mládežnická družstva)
JSDHO Lužany (zákon. povinnost)
TJ Sokol Lužany (činnost spolku)
Šipkaři Běsnící komáři (činnost spolku)
Luzany.Net (zkvalitnění internetu)
Klub českých turistů (značkování)
Sdružení zdrav. postiž. Přeštice (činnost)
Lužanská prakiáda (odměny výhercům)

650 000,- Kč
10 000,- Kč
50 000,- Kč
40 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč

Rok 2013
ZŠ a MŠ Lužany (provoz školy)
650 000,- Kč
MAS Aktivios (dotační poradenství)
8 000,- Kč
Ochotnický kroužek Lužany (výroba kulis)
5 000,- Kč
TJ Sokol Lužany (činnost spolku)
35 000,- Kč
Luzany.Net (zkvalitnění internetu)
6 000,- Kč
Sdružení zdrav. postiž. Přeštice (činnost)
1 900,- Kč
Diakonie Merklín (příspěvek na žáky)
2 000,- Kč
SDH Lužany (zhotovení praporu)
15 000,- Kč
JSDHO Lužany (zákon. povinnost)
50 000,- Kč
Lužanská prakiáda (odměny výhercům)
2 000,- Kč
Šipkaři Běsnící komáři (činnost spolku)
5 000,- Kč
Rok 2014
ZŠ a MŠ Lužany (provoz školy, investice) 750 000,- Kč
TJ Sokol Lužany (činnost spolku)
40 000,- Kč
Luzany.Net (zkvalitnění internetu)
6 000,- Kč
Lužanská prakiáda (odměny výhercům)
2 000,- Kč
Šipkaři Běsnící komáři (činnost spolku)
5 000,- Kč
SDH Lužany (mládežnická družstva)
10 000,- Kč
JSDHO Lužany (zákon. povinnost)
50 000,- Kč

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018
ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO, VÝBORY A KOMISE
STAROSTKA OBCE:
MÍSTOSTAROSTA OBCE:
FINANČNÍ VÝBOR:
PŘEDSEDA
ČLENOVÉ
KONTROLNÍ VÝBOR:
PŘEDSEDA
ČLENOVÉ
KULTURNÍ KOMISE:
PŘEDSEDA
ČLENOVÉ

VĚRA PETRŽELKOVÁ
KAREL KALČÍK, DIS.
PETR RYMUS
BC. PETR BURIAN
ANNA KLINEROVÁ
JOSEF FLÍDR
ING. JAROMÍR DUCHEK
ING. VÁCLAV MOTLÍK
VÁCLAVA KOUKOLÍKOVÁ
ALENA HRÁDKOVÁ
MGR. ANNA PELÍŠKOVÁ
MIROSLAVA SZLACHTOVÁ

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA LUBOŠ ŠAŠEK
ROMAN JANOTA
OSADNÍ VÝBOR ZELENÉ:
PŘEDSEDA
FRANTIŠEK BERKA
ČLENOVÉ
JIŘÍ DLOUHÝ
ZDENĚK PANC

PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTU OBCE
V JEDNOTLIVÝCH ROCÍCH
ROK 2015
příjmy

7 699 500,- Kč

výdaje

15 151 500,- Kč

rozdíl hrazen z běžného
účtu

7 452 000,- Kč

ROK 2016
příjmy

16 134 000,- Kč

výdaje

16 134 000,- Kč
ROK 2017

příjmy

12 108 000,- Kč

výdaje

12 108 000,- Kč
ROK 2018

příjmy

14 395 000,- Kč

výdaje

14 395 000,- Kč

ZVÝRAZNĚNÉ OSOBY JSOU ČLENY ZASTUPITELSTVA
OBCE.
VOLEBNÍ PROGRAM NA OBDOBÍ 2014 – 2018
- prodej stavebních pozemků pro výstavbu nových rodinných domů
v obci Lužany
- vybudování chodníků v rámci akce „Intravilán Lužany“
- dokončení Územního plánu sídelního útvaru Lužany
- opravy komunikací ve všech obcích
- snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu
v Lužanech
- opravy elektroinstalace v objektech Obce Lužany
- rozšíření prostor pro školní družinu v ZŠ Lužany
- obnova křížků, kapliček a pomníků
- řešení třídění odpadů – bioodpady
- vybudování naučné stezky „Živé paměti krajiny Lužan“
- revitalizace a obnova krajinných prvků, výsadba zeleně ve všech
obcích
- zkvalitnění podmínek rekreačního zázemí u požární nádrže v obci
Dlouhá Louka
- řešení sportovního vyžití v obci Dlouhá Louka
- podpora zájmových spolků a organizací
POSKYTNUTÉ DOTACE A SPONZORSKÉ DARY

Rok 2016
ZŠ a MŠ Lužany (provoz školy)
750 000,- Kč
JSDHO Lužany (zákon. povinnost)
50 000,- Kč
TJ Sokol Lužany (činnost spolku)
37 000,- Kč
Luzany.Net (zkvalitnění internetu)
6 000,- Kč
Diakonie Merklín (příspěvek na žáky)
5 000,- Kč
Český svaz včelařů–Přeštice (léčba včelstev) 1 980,- Kč
Sdružení zdrav. postiž. Přeštice (činnost)
1 800,- Kč
Lužanská prakiáda (odměny výhercům)
2 000,- Kč
Šipkaři Běsnící komáři (činnost spolku)
5 000,- Kč
Rok 2017
ZŠ a MŠ Lužany (provoz školy)
TJ Sokol Lužany (činnost spolku)
Diakonie středisko Praha
JSDHO Lužany (zákon. povinnost)
Lužanská prakiáda (odměny výhercům)
Šipkaři Běsnící komáři (činnost spolku)
Florbalový oddíl (ukončení sezóny)

ROK 2015

Rok 2018

ZŠ a MŠ Lužany (provoz školy, investice) 750 000,- Kč
TJ Sokol Lužany (činnost spolku, opravy) 57 000,- Kč
SDH Lužany (mládežnická družstva)
6 000,- Kč
JSDHO Lužany (zákon. povinnost)
50 000,- Kč
Luzany.Net (zkvalitnění internetu)
6 000,- Kč
Sdružení zdrav. postiž. Přeštice (činnost)
1 700,- Kč
Ochotnický kroužek (kulisy)
5 000,- Kč
Lužanská prakiáda (odměny výhercům)
3 000,- Kč
Vítaný host (prezentace stezky)
3 000,- Kč
Šipkaři Běsnící komáři (činnost spolku)
5 000,- Kč

ZŠ a MŠ Lužany (provoz školy)
MŠ Borovy (předškolní vzdělávání)
TJ Sokol Lužany (činnost spolku)
Ochotnický kroužek (100. výročí vzniku)
Luzany.Net (zkvalitnění internetu)
Diakonie Merklín (příspěvek na žáky)
Lužanská prakiáda (odměny výhercům)
Šipkaři Běsnící komáři (činnost spolku)
Lužanská „50“ (upomínkové předměty)
JSDHO Lužany (zákon. povinnost)

750 000,- Kč
35 000,- Kč
5 000,- Kč
50 000,- Kč
2 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč

850 000,- Kč
1 000,- Kč
42 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
10 000,- Kč
2 000,- Kč
5 000,- Kč
3 300,- Kč
50 000,- Kč
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2010 - 2011
RENOVACE PODTLAKOVÉ KANALIZACE –
VÝMĚNA VÝVĚV
Stávající veřejná kanalizace v obci Lužany byla
vybudována v roce 2000 jako podtlaková oddílná.
Splaškové odpadní vody jsou přiváděny do podtlakové
stanice, odkud jsou čerpány do gravitační kanalizace města
Přeštice. Provoz celé podtlakové kanalizace zabezpečuje
podtlaková stanice. K vytvoření a udržování podtlaku slouží
dvě vývěvy. Podtlak se prostřednictvím připojeného
podtlakového řadu propaguje až k podtlakovým sběrným
šachtám, kde jsou instalovány podtlakové ventily. Přiváděné
odpadní vody jsou shromažďovány v podtlakové nádobě,
z níž natékají střídavě do tlakových nádob. Po naplnění
dojde k automatickému uzavření pneumatického uzávěru
na nátoku do nádoby a splašky jsou vytlačeny tlakovým
vzduchem do výtlaku, který je zakončen v šachtě gravitační
kanalizace města Přeštice.
Stav podtlakové stanice na veřejné kanalizaci obce
Lužany v r. 2010 bylo možno definovat jako havarijní. Byla
zjištěna energetická náročnost a nedostatečná funkce
systému, která nebyla způsobena provozovatelem, ale
značnou opotřebovaností mechanických součástí v
podtlakové stanici a jí přilehlé síti.
V rámci renovace bylo zapotřebí vyměnit 2 ks
kompresorů za modernější a úspornější se zachováním
stávajících technických parametrů, dále seřízení celého
systému podtlakové kanalizace včetně částečné repase
jednotlivých ventilů a odhlučnění ventilace. V neposlední
řadě bylo zapotřebí převedení odfuku vývěv na druhou
stranu stanice, aby zápach neobtěžoval obyvatele žijící
v okolí, a osazení cyklónového separátoru.
A na závěr to nedůležitější: Žádost o dotaci byla podána
přes MAS Aktivios na Státní zemědělský intervenční fond
v roce 2010 starostou panem Václavem Hodanem a
realizace proběhla až v roce 2011 za starostování paní Věry
Petrželkové.
Celkové náklady
Dotace
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611 158,- Kč
419 050,- Kč

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V LUŽANECH
Původně navržené hřiště o rozměrech 13,0 x 23,0 m bylo
projednáno se všemi dotčenými orgány a byl vydán územní
souhlas. Z důvodu možnosti zvýšení variability – rozšíření
víceúčelovosti, byly po dohodě s dodavatelem hřiště
z umělého trávníku původní rozměry upraveny na rozměr
hřiště o velikosti 15,0 x 30,0 m a tyto změny byly dodatečně
povoleny stavebním odborem MěÚ Přeštice. Adekvátně
s těmito rozměry byly upraveny a uzpůsobeny ostatní části
konstrukcí a technického řešení hřiště, tj. výkopy, základy,
drenáže, ocelové konstrukce a mantinely atd.
Postup prací byl následující: Po vytýčení stavby byla
odstraněna ornice v tl. cca 100 mm a byly vytýčeny patky.
Pro drenážní systém a vsakovací jímky byly provedeny
výkopy rýh a jámy. Do výkopů byla položena přerušovací
vrstva kameniva a provedeno betonování patek a osazení
obrubníky. Do vyčištěného výkopu byla položena
geotextilie na dno a stěny, prostor byl zasypán štěrkem,
zaústila se drenážní trubka a zakryl se prostor jímky. Plocha
byla upravena a firma WYSSPA provedla pokládku
umělého trávníku JUTAgrass.
Dále byly osazeny do kotevních otvorů ocelové
pozinkované trubky s krytkami plechu pro upevnění
mantinelů a oky pro lanko sítí. Mantinely z hoblovaných
prken jsou připevněné zápustnými šrouby a ochranné sítě
jsou připevněny do pozinkovaných lanek po obou okrajích.
Firmou bylo dodáno komplexní sportovní vybavení a hřiště
bylo nalajnováno. Okolí hřiště bylo doplněno sadovými
úpravami, plochy byly osety travním semenem a
namontovány lavičky.
Byl rozšířen vchod na pozemek a opraveno oplocení.
V rámci dobrovolnické práce byl vybudován chodníček
z betonové dlažby a natřeno celé oplocení hřiště.
Na víceúčelové hřiště jsme získali dotaci z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v roce 2011,
výstavba hřiště byla realizována v roce 2012 a
k slavnostnímu otevření došlo 10. 6. 2012 za účasti a
ukázek všech dobrovolných spolků v Lužanech.

2010 - 2011
Postupem času bylo na hřiště pořízeno nové chemické
WC a buňka na uložení sportovního nářadí. Došlo také
na rozšíření nástavby oplocení z důvodu častých míčů mimo
hřiště. Hřiště se dočkalo i poslední části realizace prací, a to
vybudování pergoly pro odpočinek a sousedská posezení.
To už ovšem byly náklady (zhruba 80 000,- Kč) mimo výše
zmíněnou dotaci.

Za použití barevného odlišení hraničních čar lze
na jediném prostoru zkombinovat několik sportů.
Víceúčelové hřiště lze využít pro míčové hry, volejbal,
basketbal, nohejbal, florbal, malou kopanou, tenis či
házenou. Umožňuje široké sportovní vyžití - rekreační i
výkonnostní hru. Své uplatnění nalezne také pro potřeby
školy, školky, sportovních oddílů, spolků či veřejnosti.
Dodnes je hřiště hojně využívané.
Celkové náklady
Dotace

1 042 499,- Kč
595 000,- Kč

- oprava místních komunikací v Lužanech a Dlouhé Louce –
u Zábršů, u Šašků
- místní komunikace u chat v Dlouhé Louce (pod
rybníkem), dovezen lupek, který si svépomocí majitelé chat
rozvezli
- dohoda o zpřístupnění vody do KD v Dlouhé Louce
s panem Hodanem
- poražení lip u hřiště v Lužanech na západní straně
(u kabin) z důvodu špatného zdravotního stavu stromů
- vybudování nového vrtu v Zeleném – pro požární nádrž
- nová vrata ve spodní části zahrady základní školy
- převod pozemku pod váhou v Zeleném od Pozemkového
úřadu ČR
- oprava velkoobjemových kontejnerů na velkoobjemový
odpad
- nakoupení 3 ks vánoční výzdoby do střední části Lužan,
původní zelený stromeček z Lužan byl umístěn do Zeleného
- s Lesy ČR vzájemně dojednána oprava přístupové lesní
cesty na Taneček a vybudování altánu na Tanečku –
na náklady Lesů ČR

VYCHÁZKOVÉ UNIFORMY PRO ČLENY
SDH LUŽANY
Na základě nabídky Mikroregionu Přešticko, který získal
od Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy
venkova dotaci pro 11 obcí v celkové výši 250 000,- Kč,
jsme požádali v rámci této dotace o příspěvek na nové
vycházkové uniformy. Na základě požadavků vedení SDH
bylo nakoupeno 12 ks uniforem v celkové výši 64 767,60
Kč. Výše dotace z této částky byla 22 727,- Kč. Uniforma
se skládá z kalhot, saka, bílé košile, společenské brigadýrky,
vázanky s vyšívaných znakem SDH, odznakem na čepici
SDH, zlatým podbradníkem a domovenkami. Dle hodnosti
členů SDH, výboru, členů výkonného výboru KSH nebo
člena odborné rady SH ČMS pak také příslušné vyšívané
nárameníky.
Celkové náklady
Dotace

- zhotovení dřevěného sezení s přístřeškem do Zelené Hory

64 767,60 Kč
22 727,- Kč
OSTATNÍ AKCE

- vybudování šachty na svedenou dešťovou vodu
z kulturního domu na pozemku r. Burianových
- osvětlení budovy OÚ v Zeleném – nové nástěnné svítidlo
- Zelené – nový rozvaděč veřejného osvětlení
- zastávky BUS – 2 x Lužany, Zelená Hora, Zelené – opravy
omítek a výmalba interiéru a exteriéru
- vybudování zpevněných ploch pro kontejnery – 2 x
Lužany, Dlouhá Louka, Zelená Hora, Zelené
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2010 – 2011/2012
- výmalba zasedací místnosti obecního úřadu a pokládka
nového linolea
- uskutečněna výstava k 150. výročí narození Josefa
Kožíška

REKONSTRUKCE SKLADOVÉ DRÁŽNÍ BUDOVY
Po rekonstrukci střechy Obec Lužany zažádala o dotaci
Plzeňský kraj z Programu stabilizace a obnovy venkova
2012. Rekonstrukce spočívala v okopání starých vnitřních a
vnějších omítek a v penetraci zdí, které byly opět nově
omítnuty. Uvnitř v části skladové budovy byly provedeny
nové podlahy, které byly natřeny, vymalovány byly i vnitřní
prostory a vnější zdi. Natřeny byly všechny dřevěné a
kovové prvky budovy. Všechny dobrovolné spolky v obci,
včetně obecního úřadu, mají v této skladové budově své
prostory, kde mají uloženy méně používané věci. Postupem
času byly opraveny opěrné zdi a došlo k oplocení rampy. To
už byly práce ale mimo dotační program.
Celkové náklady
Dotace

- zámková dlažba pod stolem na stolní tenis v Dlouhé
Louce
- úprava dvorku obecního úřadu + oprava zdi základní školy
sousedící s P. Rymusem
- vybudování plynové přípojky pro hasičskou zbrojnici
v Lužanech
- vykácení stromů z důvodu nové přístupové cesty k požární
nádrži v Zeleném
- bývalá skladová budova na nádraží (magacín) –
rekonstrukce střechy
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398 897,- Kč
260 000,- Kč

2012
VÝSADBA DUBŮ
Na základě podpory Plzeňského kraje v dotačním titulu
„Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a
krajiny“ jsme vysadili 12 ks dubů na cestě od Zeleného
k soše Sv. Vojtěcha na pozemku parc. č. 593/1. Stávající
dřevinný porost byl tvořen třemi vzrostlými lípami a
dožívajícími ovocnými stromy, které byly potlačovány
bujnými náletovými dřevinami. Po odstranění dožívajících
dřevin a náletů bylo snahou vytvořit stromořadí, které bude
plnit funkci ekologickou, estetickou, mikroklimatickou,
protierozní a rovněž funkci prachové a větrné bariéry.
Navrženy byly duby letní, které dorůstají výšky až 45 m a
rostou v jakémkoliv typu půdy. Dále jsou mimořádně
odolné proti větru, dosahují vysokého stáří a jejich krása se
věkem stupňuje.
Celkové náklady
Dotace

- Zelené – opravy bývalé váhy – komín, střecha, omítky,
malování

53 830,- Kč
30 000,- Kč
- nový správce obecního lesa v Zeleném – do té doby RLES – nyní p. Kouřil
- instalovány lavičky na dětském hřišti a u rybníka
v Lužanech a u budovy bývalého OÚ v Zeleném
- řešení vlhkosti zdi školy (v místech školní kuchyně) –
okopání omítky a následné vysychání zdiva
- zhotovení leteckých snímků – Tomáš Hora

OSTATNÍ AKCE
- revitalizace cesty ze Zeleného do Nezdic – vykácení
provedeno v zimě 2011/2012

- Kulturní dům v Dlouhé Louce – opravy fasády, okapy,
vnitřní opravy
- vytvořen pasport dešťové kanalizace
- instalován měřič rychlosti v Lužanech na začátku obce
směrem od Klatov
- silniční zrcadla – Boříkovi, Zelená Hora
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2013
NAUČNÁ STEZKA „ŽIVÉ PAMĚTI KRAJINY
LUŽAN“
V roce 2013 jsme požádali o dotaci z Programu rozvoje
venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Naše
stezka dotaci získala, a proto mohla být realizována.
Veškerým pracím předcházela důkladná příprava, jednak
rozhovory s pamětníky, vytyčování umístění tabulí, tvorba
textů a samozřejmě výsadbě stromů muselo předcházet
důkladné vykácení náletových dřevin.
Práce byly prováděny nejen v tomto roce, ale také v roce
2014 a 22. 3. 2015 byla stezka slavnostně otevřena.
Základními prvky stezky jsou tři paměti krajiny – drobné
architektonické prvky (křížky, kapličky), staré stromy a
hlavně paměti rodáků z tohoto kraje. Do dotace nemohlo
být zahrnuto restaurování křížku nad obcí Zelené (ten se
opravy dočkal v r. 2018), ale všechny významné stromy
(především lípy) byly arboristicky ošetřeny a bylo vysázeno
dalších 25 dubů u cesty ke Sv. Vojtěchovi. Paměti rodáků
posloužily k tvorbě textu informačních tabulí. Ty obsahují
nejen trasu stezky, ale také historii obcí Lužany, Zelené a
Zelená Hora, staré fotografie ze života obcí a jejích občanů,
úryvky z kronik, seznámení se sakrálními stavbami a
novými dřevěnými prvky, kterými jsou „Srdce pro krajinu“
a nadživotní sochy Čerta a Káči na Tanečku. Stezka
obsahuje 8 zastavení, její délka je zhruba 9,3 km a časová
délka zdolání stezky i s posezením je zhruba 3,5 – 4 hodiny.
Při realizaci stezky bylo odpracováno mnoho brigádnických
hodin, které byly povinné pro získání dotace. Největší díky
ovšem patří hlavním strůjcům nové stezky – paní Jitce
Dlouhé, která byla iniciátorkou a duší celého projektu a
panu Dušanu Světlíkovi s partnerkou, kteří mají zásluhu na
výrobě všech dřevěných prvků.
Celkové náklady
Dotace
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327 064,- Kč
199 496,- Kč

2013
OSTATNÍ AKCE

- pokácení 5 dubů u zámecké zdi u mostu

- 8. 1. 2013 zrušení JSDHO Zelené a Zelená Hora
- Lužany – České dráhy – vybudování přístřešku na nádraží

- přestěhování Místní knihovny v Lužanech do bývalého
mandlu (havarijní stav budovy u zámku)
- rozšíření veřejného bezdrátového rozhlasu pro Dlouhou
Louku, Zelenou Horu a Zelené
- pergola na víceúčelovém hřišti, zámková dlažba

- oprava oplocení vrtu v Zeleném

- nové osazení mobilních nádob před OÚ a ZŠ
- KD Dlouhá Louka – výměna oken, nátěr fasády
- Dlouhá Louka – zvonička – oprava krovu a střechy

- SDH Lužany – nový prapor
- navýšení kanalizační šachty u bývalé jídelny
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2013
- zavedení plynového topení v hasičské zbrojnici
v Lužanech
- dokoupena vánoční výzdoba do Lužan
- navýšení sítí u víceúčelového hřiště v Lužanech (5 m)
- Z prostor po bývalé provozovně pošty byly upraveny
prostory pro místní knihovnu. Místnosti dostaly nová
plastová okna, vybouraly se přebytečné přepážky a zdi,
knihovna byla vymalována, na podlahu přišel zátěžový
koberec, byla osazena nová osvětlovací tělesa a pro
knihovnu byly vyrobeny nové regály. Jediné, co zbylo z
bývalé pošty byl stůl s přepážkou, který nyní slouží
knihovnici pro její práci. V zadní místnosti přibyly také
nové regály, zde jsou uloženy knihy v majetku obce, dále
zde najdeme stoly, je zde umístěn veřejný internet a
místnost slouží k pravidelným schůzkám malých dětí, kteří
zde navštěvují kroužek šikovných rukou.

- nový propustek u kontejnerů v Zeleném a další opravy
na dešťové kanalizaci – prohloubení struh a čištění dalších
kanalizačních vpustí

- zhotovení energetického auditu na KD v Lužanech
- vysázení 25 ks dubů na naučné stezce v Zeleném
- z poražených dubů u zámku získány od Nadace J., M. a Z.
Hlávkových 2 špalky – na sochy Čerta a Káči
- pergola v Dlouhé Louce – obec dodala materiál,
zhotovena svépomocí občany Dlouhé Louky
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2013/2014
DOTACE NA POKRYTÍ PRVOTNÍCH NÁKLADŮ
POVODNĚ
Od Plzeňského kraje jsme v případě povodní v roce
2013 získali finanční prostředky na čerpání a odvoz
odpadních vod ze zatopených podtlakových šachet
v Lužanech, na odvoz naplavenin, na odstranění bahnitých a
písečných náplav, které zaplnily kanalizaci a odtokovou
soustavu v Zeleném, a v neposlední řadě i na zřízení
odvodňovacího koryta do páteřního vtoku kanalizace v obci
Zelené.
Celkové náklady
Dotace

76 530,- Kč
64 000,- Kč

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ZELENÉM
Na základě výzvy Ministerstva dopravy jsme
po záplavách v roce 2013 zažádali o finanční dotaci na
opravu místní komunikace od křížku nad obcí směrem do
obce Zelené. Tato komunikace byla silně poničena vodou
stékající z pole nad obcí. Došlo k opravě mostku a
k pokládce obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Byly taktéž
položeny žlabovnice k lepšímu odvodu vody z této
komunikace.
Celkové náklady
Dotace

448 746,65 Kč
381 000,- Kč

ELEKTROCENTRÁLA PRO JSDHO LUŽANY
Díky dotaci Plzeňského kraje získala naše výjezdová
jednotka SDH Lužany elektrocentrálu včetně dvou
světelných stožárů.
Celkové náklady
Dotace

31 247,50 Kč
8 044,- Kč

ÚZEMNÍ PLÁN
Již v polovině roku 2012 bylo na zasedání zastupitelstva
obce schváleno zadání Územního plánu sídelního útvaru
Lužany. Doposud měla jen obec Lužany platný územní plán
a bylo nutné územní plán vytvořit i pro naše ostatní obce –
Dlouhou Louku, Zelenou Horu a Zelené.
Zhotovitel územně plánovací dokumentace Atelier
M.A.A.T. vytvořil zadání územního plánu, proběhla beseda
s obyvateli Lužan a ostatních obcí, ale i beseda s dětmi a
na konci roku 2013 předal atelier Návrh územního plánu
pro veřejné projednání. Protože byly vzneseny připomínky
ze strany občanů a dotčených orgánů, byl návrh ÚP
přepracován pro opakované veřejné projednání. 14. 12.
2016 byl nový územní plán schválen zastupitelstvem obce a
30. prosince 2016 nabyl svoji účinnost. Zbývá dodat, že
dotaci na tento ÚP poskytl Obci Lužany Plzeňský kraj
z Programu stabilizace a obnovy venkova.
Celkové náklady
Dotace

365 120,- Kč
148 000,- Kč

PARK U ZÁMKU V LUŽANECH
Množství sněhu v roce 2012 ukázalo, že dřeviny v parku
u zámku v Lužanech nejsou v nejlepší kondici, mnoho se
jich polámalo a inventarizací dřevin bylo zjištěno, že téměř
všechny dřeviny jsou již přerostlé a suché. Řešením
revitalizace prostor došlo k propojení s okolní krajinou,
k zajištění průchodnosti území, odstranění starých
jehličnatých dřevin, ke změně celkového pojetí plochy jako
rekreační zóny obce a vytvoření pobytových ploch. Cílem
projektu bylo zkrátka vybudovat „vesnickou náves“.
V rámci dotace, kterou poskytla Nadace ČEZ již v r. 2013,
bylo revitalizováno území o rozloze 590 m², bylo vysázeno
11 listnatých stromů, 22 ks listnatých keřů, 30 ks trvalek a
došlo k osazení prostoru lavičkami a odpadkovými koši.
V prostoru u dětského hřiště byl umístěn stůl na stolní
tenis místo nevhodných původních zeravů.
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2014
Zároveň bylo vysázeno nové stromořadí z malokorunných
dubů, které kdysi bývalo podél hospodářských budov
od zámku směrem k Přešticům (u bývalé jídelny).
Nový park byl oficiálně představen při setkání rodáků
v Lužanech v květnu 2014, tenkrát ještě bez dodaných
laviček. Projektem vznikly zóny, na kterých mohou
odpočívat všechny věkové kategorie. Prostor plný starých
neudržovaných stromů byl takto nahrazen kvetoucími
trvalkami, keři a novými stromy a je opravdu hojně
využíván místními i návštěvníky zámku.
Celkové náklady
Dotace
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789 344,- Kč
313 746,- Kč

OSTATNÍ AKCE
- dopravní zrcadlo u Housarů
- nové veřejné osvětlení u hasičské zbrojnice v Lužanech
- řešení odvodu odpadních vod v Dlouhé Louce
- zatrubnění potoka od trati k silnici v Lužanech (u p.
Housara)
- tvorba naučné stezky – otevřeno 22. 3. 2015
- bývalá skladová budova na nádraží v Lužanech – nátěry,
nové mříže
- opravy elektroinstalace v KD Lužany + úpravy prostor
kotelny
- čištění sběrných sít v Dl. Louce
- opravy a údržba budovy OÚ v Zeleném + nový jistič

2014/2015
OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE V DLOUHÉ LOUCE
Na opravu požární nádrže jsme žádali Plzeňský kraj
o dotaci již v roce 2013, úspěšní s podáním žádosti jsme
byli ale až v roce 2014. Ihned po zjištění této skutečnosti
jsme započali s pracemi na havarijním stavu zadní stěny
požární nádrže. Stěna požární nádrže byla vzhledem
ke svažitosti dna nižší, byly zde použity menší panely a ty
nebyly zajištěny proti posuvu posazením do betonového
lože. U této stěny byl pouze přibetonován malý sokl. Proto
došlo k posuvu těchto panelů směrem do nádrže.
Po poradě se statikem byla celá západní stěna nádrže
odstraněna, byly vybagrovány základy a zbudována nová
zeď pomocí tzv. ztraceného bednění.
Celkové náklady
Dotace

301 115,- Kč
170 000,- Kč

OPRAVY VODOVODU A VEDENÍ EE V ZELENÉM
V obci Zelené docházelo v minulosti k velké ztrátovosti
vody, která se pohybovala mezi 60% a 70 %. Při realizaci
opravy vodovodu došlo k opravě uzávěrů vodovodních řadů
(šoupata – 9 ks), aby byly plně funkční a mohly se při
poruchách a zjišťování úniků vody odstavovat jednotlivé
řady vodovodní sítě. Dále došlo k opravě 2 ks hydrantů,
které slouží jako zdroj požární vody. Součástí této akce byla
i rekonstrukce elektrické přípojky k vrtu, kdy byly staré
dřevěné sloupy nahrazeny betonovými a drátový rozvod za
kabelový z důvodu častých poruch na tomto vedení. Dotaci
nám v r. 2015 poskytl Plzeňský kraj.
Celkové náklady
Dotace

518 842,- Kč
260 000,- Kč

ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU V LUŽANECH
V obci Lužany byla jednou z nejdůležitějších akcí na
počátku roku 2015 úprava kulturního domu. Opravy
kulturního domu včetně přísálí byly spolufinancovány
z prostředků ze Státního fondu životního prostředí
z Operačního programu životní prostředí – nejen vnější
plášť a nová okna a zadní dveře, ale z prostředků Obce
Lužany byla zateplena i střecha kulturního domu. Tyto
úpravy byly provedeny v souladu s energetickým auditem,
který celou budovu vyhodnotil jako mimořádně
nehospodárnou.
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2015
Obvodový plášť byl zateplen systémem ETICS a střešní
plášť pak systémovým řešením PUR IZOLACE. Okapový
chodník byl řešen až při rekonstrukci chodníků v obci. Byly
vyměněny všechny výplně stavebních otvorů a kompletně
byly dodány nové klempířské prvky. Došlo k přeložce HUP
i k obnově hromosvodu dle projektu.
Celkové náklady
Dotace

1 735 829,- Kč
755 904,- Kč

HOSTINEC LUŽANY
Při rekonstrukci kulturního domu proběhly zároveň
stavební práce na úpravě přísálí, které bude sloužit jako
nový hostinec. Od majitelů nemovitosti Burianových
proběhlo odkoupení vestibulu, který byl upraven jako vstup
do nového hostince.
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Při rekonstrukci došlo k zazdění posuvných dveří mezi
přísálím a sálem a k zazdění otvorů do bývalého výčepu a
kuchyňky. V prostoru u kotelny vznikla nová kuchyňka i
s výdejním okénkem. Instalovaly se a rekonstruovaly
elektrické rozvody, oddělovalo se vedení vody, kanalizace a
plynu a celá budova byla stavebně oddělena od soukromých
prostor. Prostory dostaly novou podlahu a byly vymalovány.
Výmalby se dočkal i přilehlý sál KD, včetně vyčištění všech
textilií, opony a žaluzií a nového osvětlení jeviště.
Do nového hostince byl nakoupen nábytek,
vzduchotechnika a kamna. Kuchyňka byla také vybavena
nábytkem, spotřebiči i nádobím. Rekonstrukce byla v
celkové hodnotě 1 243 450,- Kč.

2015
INTRAVILÁN LUŽANY
Největší akce posledních 10 let byla akce I/27 Lužany –
průtah, chodníky. Při akci došlo k výstavbě a rekonstrukci
nových bezbariérových chodníků, k výstavbě přechodu pro
chodce prostřednictvím ostrůvku na silnici I/27 u obecního
úřadu, k vybudování autobusových zastávek a došlo také k
celkové rekonstrukci celé silnice I/27 v intravilánu obce a
částečně i mimo ni. Akce se realizovala na část
financovanou Ředitelstvím silnic a dálnic a na část
financovanou Obcí Lužany. Akce byla soutěžena jako jedno
výběrové řízení v celkové hodnotě vítězné nabídky firmy
Berger Bohemia 45 360 956,- Kč. Podíl Obce Lužany na
této akci byl ve výši 11 751 967,- Kč a zahrnovala nejen
uznatelné náklady na chodníky, zelené pásy a autobusové
zálivy (6 265 451,- Kč) ale také opravy kanalizace v obci a
prodloužení chrániček O2. Zároveň byl vybudován příčný
práh u dětského hřiště a parkoviště u vjezdu k rybníku.
Poskytovatelem dotace na tuto akci byl Státní fond dopravní
infrastruktury a realizovala se v roce 2015 a 2016. Ke
kolaudaci stavby došlo v květnu 2017.
Celkové náklady
Dotace

11 751 967,- Kč
5 256 581,- Kč
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2015
OSTATNÍ AKCE
- bezúplatný převod vozidla VW Transporter od HZS
Plzeňského kraje

- 21. 7. 2015 – zrušení JSDHO Dlouhá Louka
- vyřezání náletů u Zeleného – trojúhelník u vjezdu do obce
- započato s výstavbou oplocení rampy u bývalé skladové
budovy na nádraží

- oprava šoupěte – výpusť u koupaliště v Dlouhé Louce
- zahájení komplexních pozemkových úprav v Lužanech
- nová ohrada u křížku nad obcí Zelené

- odprodej plynárenského zařízení od RWE pod podmínkou
uzavření smluv o věcném břemenu
- nová vývěska v Dlouhé Louce a před prodejnou COOP
v Lužanech
- sloučení vestibulu a sálu KD zápisem na katastr
- umístění kontejneru na bioodpad u magacínu – odvoz
do kompostárny v Kokšíně
- oprava rybníku v Zelené Hoře - vyčištění, nová hráz,
odvodnění obce

- vybudování protihlukového valu u nové bytové výstavby
- opravy komínů na Dlouhé Louce v KD a hostinci + 2x
nové dveře vchodové
- vybudování nové hrany nástupiště na nádraží – SŽDC

- oprava kanalizace na zahradě školy
a oprava kanalizačního napojení
obecního úřadu a kulturního domu
v Lužanech
- Povodí Vltavy provedlo kácení
přítoku Úhlavy z Březníku
- renovace pomníku padlým vojínům v Dlouhé Louce
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- zřízena úpravna vody v ZŠ + pro OÚ a KD Lužany
- rozšíření veřejného osvětlení v Dlouhé Louce u čp. 42 +
chaty rozcestí
- nová kamna na jevišti v KD Dlouhá Louka
- nový stůl na stolní tenis v KD Lužany
- zhotoven nový kanalizační řád pro Lužany

2016
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V
LUŽANECH – 2. ETAPA

VÝSADBA DUBŮ U HŘIŠTĚ

Díky dotaci z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a
obnovy venkova jsme mohli zahájit 2. etapu rekonstrukce KD.
Během této akce byla zrekonstruována veškerá sociální
zařízení, vybudována šatna a prostory vestibulu byly nově
vydlážděny a vymalovány. Obvodové zdi vestibulu byly
zatepleny, byla vyměněna okna za nová plastová a byly
pořízeny vstupní hliníkové dveře. Díky rekonstrukci chodníků
v obci byl vstup do zrekonstruovaného kulturního domu
vyřešen i ze stránky bezbariérovosti. Touto etapou stavebních
prací jsme dovršili proces rekonstrukce celého objektu a
zajistili našim obyvatelům důstojné a příjemné prostředí
při jejich návštěvě kulturních akcí.
Celkové náklady
Dotace

1 160 000,- Kč
350 000,- Kč

Na jižní straně fotbalového hřiště bylo vysázeno 20 ks
dubů náhradou za již dříve pokácené topoly. Okraj obce byl
touto výsadbou propojen se stávajícím vegetačním
doprovodem původní polní cesty. Byl zvolen sloupovitě
rostoucí kultivar dubu letního, aby byl minimalizován střet
se zemědělskou technikou. Výsadbu dřevin s balem
provedli členové TJ Sokol Lužany svépomocí, za což jim
děkujeme. Finanční dotaci nám poskytla Nadace ČEZ.
Celkové náklady
Dotace

105 885,- Kč
50 000,- Kč
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2016
OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

KŘÍŽEK V ZELENÉM

U Nadace ČEZ musíme zůstat i v případě této akce
pod názvem „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci
Lužany“. Na „Oranžový přechod“ na silnici I/27 u obecního
úřadu přispěla Nadace ČEZ částkou 117 424,- Kč.
Osvětlený přechod pro chodce přispěl ke zvýšení
bezpečnosti chodců. Ke slavnostnímu otevření nového
osvětlení přechodu pro chodce došlo v úterý 8. listopadu
2016.

V březnu roku 2018 byla dokončena obnova křížku
nad obcí Zelené. Obec Lužany se přihlásila v roce 2016
do projektu Mikroregionu Přešticko, který požádal o dotaci
Plzeňský kraj na obnovu sakrálních památek na území
Přešticka. Každá obec se pak procentně podílela
na celkových nákladech opravy sakrálních objektů na jejím
území. To, že obnova tohoto křížku přišla v pravý čas
dokládá fakt, že původní křížek v důsledku koroze upadl a
chvíli tak byla kamenná část křížku bez kovové ozdoby.
Původní křížek byl uložen v Domě historie Přešticka a byl
osazen podobný křížek v duchu doby, ve které vznikl.

Celkové náklady
Dotace

127 588,- Kč
117 424,- Kč

Celkové náklady
Dotace
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68 764,- Kč
26 898,- Kč

2016
OSTATNÍ AKCE
- oprava pomníku padlým v Lužanech po rekonstrukci
vozovky a vybudování chodníků, později dodána nová
deska p. Kalašovi, osázení zelení provedeno až na jaře 2017

- komunikace k r. Hořkých v Zelené Hoře zapsána do
Pasportu místních komunikací
- firma EKOLA zahájila výměnu oken při silnici I/27
v soukromých domech
- kácení náletů v okolí požární nádrže v Zeleném
- vyčištění propustku před obcí Dlouhá Louka a strouhy –
příští rok oprava můstku (zjištěno jeho porušení) včetně
nového asfaltového povlaku na komunikaci
- nové pletivo na koupališti v Dl. Louce, čištění kanálu
- 12. 4. instalovány dřevěné tulipány při vjezdu do Lužan
- od července 2016 vždy 1. sobota v měsíci – otevření
kontejnerů na rampě bývalé skladové budovy v Lužanech
- dokončeny zemní úpravy ve školní zahradě
- oprava pojezdu opony a potažení portálů kobercem v KD
v Lužanech
- instalování nového osvětlení jeviště v KD Lužany
- nové lavičky na dětském hřišti v Lužanech, nové stojany
na kola v Lužanech
- opravena komunikace od mlýna k rybníku recyklátem
- opraveny další komunikace recyklátem – v Dlouhé Louce
a v Zeleném
- vypracován projekt na osázení protihlukového valu
- prozatímní chodníky k ČD a k zastávce ČSAD – dle
vyjádření Policie je nutné řešit křižovatku komplexně – jsou
zahájena jednání na ŘSD ohledně okružní křižovatky

- v Zeleném provedena pokládka žlabů při komunikaci,
upraven prostor před hasičskou zbrojnicí, instalování
zábradlí a schůdku
- jednání ohledně úprav územního plánu, v říjnu 2016
opakované veřejné projednávání
- úprava chodníku u koupaliště v Dlouhé Louce
- opravy cest v Dlouhé Louce v oblasti chat – návoz a
zhutnění odfrézovaného asfaltu
- nátěr sloupů veřejného osvětlení do Zelené Hory
- s příspěvkem obce Lužany 480 000,- byly opraveny
místní komunikace v Lužanech firmou provádějící stavební
práce na chodnících
- po úklidu zařízení staveniště bylo celé parkoviště
přeasfaltováno včetně plochy s panely u prodejny (tato
plocha upravena na náklady COOP)

- vybudováno veřejného osvětlení u nových parcel
v Lužanech (10 lamp), včetně elektrických přípojek pro
bytovou výstavbu
- řešení ochranných pásem vodních zdrojů
- instalace přímotopů v zasedací místnosti u balkónu v KD
- od 30. 12. 2016 nový územní plán sídelního útvaru
Lužany
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2017
NÁHRADNÍ VRT V ZELENÉM
Obec Lužany se rozhodla vybudovat záložní vodní zdroj
k doplnění stávajícího hydrogeologického vrtu, který slouží
jako vodní zdroj v obci Zelené od roku 1957. Tento vrt je
hluboký 39,2 m a je vystrojený Fe zárubnicí. Na místě
upřesněném předcházejícím geofyzikálním měřením měl být
vyhlouben průzkumný hydrogeologický vrt hluboký 40 m. K
vrtání bylo použito rotačně příklepné technologie ponořeného
kladiva. Protože tato technologie využívá k výnosu vrtné drti
stlačeného vzduchu, je možné průběžně sledovat i úrovně
přítoku vody do vrtu. To umožňuje optimalizaci hloubky vrtu
a jeho výstroje. Vrt byl sice projektován do hloubky 40 m, ale
v rámci průzkumu byl vyhlouben hydrogeologický průzkumný
vrt hluboký 37 m. Z důvodu zastižení zcela zvětralých
algonkických břidlic a použití projektované technologie vrtání
nebylo možné provést definitivní vystrojení vrtu, a proto byly
průzkumné práce po dohodě se zastupiteli obce ukončeny a
byla provedena odborná likvidace vrtu. I přesto, že byl vrt
odborně zlikvidován, získala Obec Lužany dotaci. SFŽP
získal tímto vrtem informace o skladbě hornin, o způsobu
možného dalšího vrtu a další informace, které budou zaneseny
do odborných map.
Původní náklady
Dotace

389 849,- Kč
233 911,- Kč

Upravené náklady
(likvidace vrtu)
Dotace (konečná)

308 453,- Kč
199 592,- Kč

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDHO LUŽANY

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lužany využívala
do roku 2018 dopravní automobil AVIA A 31, rok výroby
1987. Na tomto vozidle jsme dlouhodobě řešili problémy
s chodem motoru a emisemi na STK. Při dvou velkých
povodních v uplynulých letech JSDHO Lužany zajišťovala
evakuaci obyvatel a majetku postižených občanů a podílela
se na následném odstraňování škod způsobených povodní.
Bez dopravního automobilu je jednotka v případě povodní
nefunkční.
Nový dopravní automobil vyřešil neúnosnou situaci
s dosluhujícím vozidlem AVIA. JSDHO Lužany bude moci
nadále vykonávat činnost, pro kterou byla zřízena a bude
stále zařazena do poplachových plánů kraje a plošného
pokrytí. Vozidlo je nutností pro evakuaci a přesun materiálu
při stále častější hrozbě povodní. JSDHO Lužany zajišťuje
požární ochranu též v obcích Dlouhá Louka, Zelená Hora a
Zelené, které má Obec Lužany ve správním obvodu.
Zároveň bude vyřešena a zachována i společenská stránka
práce sboru.
Na vozidlo jsme čerpali dvě dotace, jedna byla
z Plzeňského kraje a druhá dotace, kterou jsme získali až
na druhý pokus byla dotace z Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru. Nové auto vyšlo naši obec
na 144 548,80 Kč.
Celkové náklady
Dotace MV ČR GŘ HZS
Dotace Plzeňský kraj
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867 306,- Kč
433 654,32 Kč
289 102,88 Kč

2017
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Od Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace a
obnovy venkova jsme získali finanční dotaci na opravy
místních komunikací.
Povrchy opravovaných místních komunikací v Lužanech
byly znehodnoceny častými překopy komunikací, v Dlouhé

Louce byly značně zničeny působením vody při deštích
nebo tání sněhu.
Tyto problémy byly odstraněny pokládkou kvalitního
živičného povrchu a na všech opravovaných místních
komunikacích byly výškově upraveny kanalizační vpusti.
Celkové náklady
Dotace

497 335,37 Kč
200 000,- Kč
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2017/2018
OSTATNÍ AKCE

RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. JOSEFA

- vybudování plynu v nové bytové výstavbě – I. etapa
- intravilán Lužany – prodloužení a opravy dešťové kanalizace
- prodej plynárenského zařízení – 1. splátka na účtu obce, 2.
splátka po uzavření všech smluv o věcném břemenu
- nový stůl na stolní tenis v Dlouhé Louce
- 2 zrcadla – Červený, u Wojnarů
- zhotovení leteckých snímků – firma AMIDO
- úklid místních komunikací po zimní údržbě
- pokládka zatravňovací dlažby
- oprava místní komunikace v Zeleném – na začátku obce
vlevo
- rozšíření veřejného osvětlení u čp. 28 v Zeleném
- SÚS PK – opravena silnice a propustek na Dlouhou Louku
- podán podnět ke změně ochranných pásem vodních zdrojů
- provedeno geometrické rozdělení, oddělení pozemků –
vykoupení pozemků pod chodníky
- průzkum stromů – Zelené (lípy, kaštany), akát v Lužanech
- podání žádosti na EE na další etapy bytové výstavby
- vypracování průkazu energetické náročnosti budov
v majetku obce
- řešení stížností na porušení zdiva při akci Intravilán Lužany
- výměna dřevěných rámů na herních prvcích na dětském hřišti
v Lužanech
- 17. 5. 2017 – závěrečná kontrolní prohlídka – chodníky i
silnice
- ŘSD – návrh okružní křižovatky na začátku obce od Plzně
- vybudování kanalizační sítě u nové bytové výstavby
(přečerpávací stanice budována až v r. 2018)
- pro hostinec zakoupena nová kasa EET
- SŽDC vybudovalo stavbu určenou pro elektronické zařízení
železniční trati – přemístěno z nádražní budovy

Socha sv. Josefa byla vzhledem k náročnosti opravy
převezena do dílny. Zde proběhlo odsolení objektu a byly
odstraněny starší nevyhovující tmely a armatury. Dále byly
provedeny rekonstrukce tvarů na soše dle historických
fotografií. Nejzásadnější rekonstrukcí byla obnova erbu
na přední straně podstavce. Prasklina na hlavě světce byla
zatmelena. Barevné retuše se použily pouze na tmelené
plochy. Základ sochy byl nevyhovující, proto byl vytvořen
nový do výšky okolního terénu. Socha byla zpětně osazena
na čep. Existující svatozáře světce a Ježíška byly
rekonstruovány a doplněny novým kovovým atributem lilie.
Na závěr byla provedena hydrofobizace povrchu. Část
schodiště, která nebyla předmětem dotace byla obnovena
dodatečně na náklady obce včetně okolních zemních prací.
Na akci jsme získali v r. 2018 dotaci z Plzeňského kraje.

- připomínka padlých v bitvě u Zborova (2. 7. 2017)
- oprava VW Transportér – karosérie, nástřik
- převzetí sekání od COOPu za prodejnou za úplatek
- v září zahájen prodej stavebních parcel
- nový kontejner na papír u Antiku, popelnice – Zelená Hora a
Zelené
- p. Zákostelecký vyrobil sešitky na Taneček – návštěvní
knihy, které jsou postupně dodávány na vrchol Lužanské hory
- zpracování hlukové studie pro novou bytovou výstavbu
s ohledem na budoucí okružní křižovatku na začátku vsi
od Přeštic
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Celkové náklady
Dotace

201 828,- Kč
120 000,- Kč

2018
VÝSADBA OVOCNÉHO SADU

OSTATNÍ AKCE

Travnatý pozemek parc. č. 453/1 vedle fotbalového hřiště
umožňuje založení sadu v blízkosti obce. Tato okrajová
lokalita obce tvoří propojení mezi zástavbou a okolní
krajinou. Původní ovocná stromořadí podél polních cest
byla v této části krajiny prakticky zničena scelováním polí a
tak se zde ovocné stromy nacházejí pouze nahodile. Ovocné
sady, aleje a stromořadí představují jedinečný fenomén naší
krajiny, který by měl být zachován pro další generace, a
proto je snahou obce navrátit tyto dřeviny zpět do krajiny.
Pro realizaci projektu - pro novou výsadbu - bylo navrženo
použití starých ovocných druhů s dlouhodobou tradicí
v české krajině.
Byly navrženy jedlé jeřáby „Moravský sladkoplodý“ a
„Konzentra“, dále dva druhy slivoní „Durancie“ a
„Althanova renklóda“ a čtyři druhy třešní – „Kordia“,
„Burlat“, „Karešova“ a „Velká černá chrupka“.
U ovocných stromů byly použity prostokořenné špičáky
o velikosti 1,0 – 1,3 m. Stromy byly ukotveny jedním kůlem
a ochráněny pletivem proti okusu. Po výsadbě byla
provedena intenzivní zálivka za pomoci p. Komorouse a
druhou zálivku provedli zaměstnanci firmy Selgen. Za což
jim moc děkujeme. Obec získala dotaci na ovocný sad z
prostředků Plzeňského kraje z programu Ochrana přírody.

- schválena dotace na refundaci mzdy pro členy JSDHO
ve výši 2 000,- Kč
- schválena dotace na úpravy budovy obecního úřadu v
Lužanech a její zateplení (500 000,- Kč) – realizace v r.
2019
- schválena změna č. 1 Regulačního plánu Lužany
- vybudování přečerpávací stanice (podtlakové kanalizace)

Celkové náklady
Dotace

- nové dopravní značení + dodatkové tabulky (parkoviště
před prodejnou, pod prodejnou, u jídelny)
- kácení stromů za brankou směrem na Přeštice pro budoucí
výsadbu ovocného sadu a frézování pařezů
- nové radiostanice do dopravního automobilu Fiat Ducato
- nový podvozek na přívěs za dopravní automobil, nástřik
přívěsu pro JSDHO Lužany
- vypracování Územní studie krajiny pro komplexní
pozemkové úpravy
- vysázení Lípy republiky v parku – na konci září 2018
- podána žádost o odkup nádražní budovy a přilehlého
pozemku včetně cest k magacínu a za tratí k hřišti
- oprava podlahy v hostinci v Dlouhé Louce
- SŽDC opravilo v září přejezd na Dlouhou Louku
- nová popelnice na potravinářský olej pod prodejnou
COOP v Lužanech
- obnovení pískovišť
na dětských hřištích
- Dlouhá Louka – kontejner na bioodpad
(Agroservis Přeštice)
- oprava kapličky
v Zeleném – u výjezdu
z obce (iniciátorem byl
p. Zákostelecký), obec
financovala opravu
střechy, vymalování a
úklid proveden svépomocí, v srpnu proběhlo
slavnostní otevření
- oprava kapličky v Zelené Hoře
- nové šatní skříně v MIMIMAMI
- vyčištění struh a propustků u přečerpávačky v Dlouhé
Louce
- nová ochranná pásma vodních zdrojů – finanční příspěvek
obce Lužany za provedení auditu zdrojů

24 230,- Kč
18 314,- Kč
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2018 / ŠKOLA
- prodej hasičské Avie A31
- probíhají komplexní
pozemkové úpravy
- tvorba dokumentace
infrastruktury II. etapy
bytové výstavby
- vybudování chodníku
u bytové výstavby
- schválení a vyrobení turistických známek a vizitek –
Lužanská hora, zámek Lužany má známku a vizitku od r.
2017

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽANY
Dotační programy 2011 - 2018
Inovace bez legrace – získaná finanční částka 3 664 000,Kč (společný projekt se ZŠ Švihov a Předslav) – vytvoření
výukových materiálů, nové vybavení pro ZŠ Lužany – 2
notebooky, 2 interaktivní tabule, 2 dataprojektory, 2 WIFI
Reutery, přístroj na kroužkovou vazbu, papírenské zboží
EU – peníze škole – získaná finanční částka 414 888,- Kč,
nové vybavení – 4 počítače, 3 monitory, barevný televizor,
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD, knihy a učebnice
Kantor Ideál – Vzdělávání a podpora pedagogických
pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky –
získaná finanční částka 114 000,- Kč, nové vybavení – 4
dotykové notebooky, vzdělávací akce pro pedagogy – práce
s interaktivní tabulí, cloudová řešení Office 365, ICT na 1.
stupni a práce s dotykovými zařízeními
Bezpečná škola – získaná finanční částka 40 000,- Kč –
nové zařízení – 1 kamerová jednotka, 5 ks video monitorů,
1 elektrický zámek
Podpora výuky plavání na základních školách – získaná
finanční částka 28 000,- Kč (společný projekt se ZŠ
Horšice)
Ostatní akce
2011
Nové vybavení: hračky a hry pro MŠ a ŠD, 3 výukové
programy na ČJ, anténa na TV, 2 DVD přehrávače pro ZŠ a
MŠ, LCD televizor a LCD monitory pro žáky do PC
učebny, 4 počítače pro žáky, radiomagnetofon s CD
pro výuku AJ, výukový program na matematiku, skříně
do šatny zaměstnanců, skříň do PC učebny, 2 polohovací
otočné židle
Opravy a údržba: renovace dřevěných školních tabulí,
úprava dveří do třídy v MŠ, dodání zcizené části okapu,
oprava konstrukce „Domečku“ na zahradě, oprava severní

stěny budovy školy pro odstranění vlhkosti ve školní
kuchyni, oprava zdi na školní zahradě včetně úpravy okolí,
nová vrata na zahradu
2012
Nové vybavení: PC pro účetnictví, logopedické zrcadlo,
LCD monitor, klávesnice s myší, venkovní barevné
osvětlení, skartovací přístroj, postýlky a matrace do MŠ
Opravy a údržba: vyměněn průtokový ohřívač, vodovodní
baterie, splachovadla WC, opravena dvířka u skříněk v MŠ,
doplněn obklad na chodbě v 1. patře, opraven kryt
u sklepního okénka, odstraněny závady zjištěné při revizi
hromosvodů, vymalovány prostory školy
2013
Nové vybavení: MŠ – boxy na hračky, hračky, knihy,
multifunkční tiskárna, přípojka internetu, 22 ks židlí
pro děti, ŠD – hračky, ZŠ – míče na TV, hliníková klec
na TV náčiní, 2 školní keramické tabule, tiskárna, přípojka
internetu, vlajka ČR
Opravy a údržba: výměna vod. baterií, splachovadel, zámků
u dveří, dřevěných částí zahradního nábytku, dřevěného
rámu okolo pískoviště, oprava tlakové nádoby a osvětlení
na půdě, oprava elektrických zásuvek v jídelně
2014
Nové vybavení: MŠ – hračky, knihy, radiomagnetofon, ŠD
– hračky, puzzle, ZŠ – 2 tablety, 1 počítač
nový altán na zahradě školy, nádobí do kuchyně
Opravy a údržba:výměna bojleru ve školní kuchyni, oprava
vypínačů, rozšíření zámkové dlažby na zahradě
2015
Nové vybavení: MŠ – hračky, knihy, ručníky, prostěradla
pro děti, ŠD – hračky, puzzle, ZŠ – 4 dotykové notebooky,
počítač, 1 interaktivní tabule
nábytkový sejf
Opravy a údržba: výměna potrubí odpadů na školní
zahradě, čištění studny, oprava vodovodních baterií na WC,
myčky, oprava zdi na jižní straně, rozšíření a oprava
stávající zámkové dlažby
2016
Nové vybavení: MŠ – hračky, knihy, ručníky, ložní prádlo,
výzdoba prostor MŠ, ŠD – hračky, stavebnice, ZŠ –
interaktivní tabule, projektor k interaktivní tabuli,
fotoaparát, reproduktor na USB
Opravy a údržba: koberec do herny MŠ, dlažba a obklady
do šatny MŠ, jejich výmalba a výzdoba
rekonstrukce kanalizace odpadních vod na školní zahradě
2017
Nové vybavení: MŠ – hračky, knihy, výzdoba prostor MŠ,
ŠD – hračky, stavebnice, ZŠ – radiomagnetofon
Opravy a údržba: výměna linolea ve třídě MŠ, oprava
tlakové nádoby
2018
Nové vybavení: MŠ – hračky, vysavač, ŠD – hračky,
stavebnice, ZŠ – radiomagnetofon, kryty na radiátory,
knihovna do kabinetu ZŠ
Skříň do šatny zaměstnanců, ohřívač vody pro úklidovou
komoru
Opravy a údržba: oprava zámku a zavírání vchodových
dveří a nábytku v MŠ
Zdroj: výroční zprávy školy
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