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Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jsme opět před branami nového roku, tentokrát s pěkným
kulatým číslem, i Lužanský občasník se k vám nese
s kulatým 30. vydáním. Začnu tentokrát s méně příjemnými
věcmi. Tak, jak jsme svědky stálého zdražování všech
možných výrobků, služeb apod., musíme k tomuto kroku
přistoupit i my na obecním uřadu. Na prosincovém zasedání
byla odsouhlasena cena vodného pro obec Zelené a stočného
pro obec Lužany. Snažíme se o co nejmenší nárůst ceny,
přesto, zejména u vodného, to můžete vnímat opačně. Cena
vody je v této obci opravdu vysoká, může za to však zejména
nízký odběr vody. Ve velké obci by se provozní a další
náklady roztříštily a cena by byla příznivá, nikoliv však v
obci s několika čísly popisnými. Přesto mnozí z ostatních
obcí možná občanům Zeleného závidí, že mohou mít
kdykoliv vodu k dispozici. Letošní rok opět prověřil naši
ochotu šetřit s vzácnou tekutinou, kterou bezesporu voda ve
studni je. Dostala se k nám informace, že byl opět oprášen
projekt dálkového vodovodu z Nýrské přehrady, který by
měl vést v trase obchvatu Lužan. Pokud k tomuto projektu
dojde, bude záležet jen na obyvatelích, zda se k budoucímu
vodovodu připojí a výstavba vodovodu se vyplatí obci i
jejím občanům. V příštím roce bude vodné i stočné
kalkulováno do dubna s 15 % DPH, od května pak s 10 %
DPH. Pro úplnost – cena vodného byla stanovena na 60,- Kč
bez DPH, z toho 10,- Kč/m³ bude hradit fyzickým osobám
Obec Lužany a stočné bude kalkulováno ve výši 47,50 Kč
bez DPH.
Letošní rok byl opět ve znamení stavebních prací. Jednak
byla zdárně dokončena rekonstrukce budovy Obecního úřadu
v Lužanech, byl vybudován nový chodník podél bytovek
v Lužanech (obě akce byly podpořeny dotací z Plzeňského
kraje), ale novou metodou jsme také nechali opravit místní
komunikace v obci Zelená Hora a Zelené. Drobné stavební
práce ani nepočítáme – šlo například o vybudování můstku
u cesty před Dlouhou Loukou, aby při prudkých deštích
nestékala voda s bahnem na silnici, vybudování cesty od
slepého ramene řeky směrem k rybníku pro průchod chodců,
spousta zemních prací v obcích, dále také třeba stavební
práce okolo kapličky „Toušojc“ v Zeleném. Pořad Horizont,
který byl vysílán v Plzeňském rozhlase 7. 12. od 18 hodin,
přinesl zajímavý rozhovor s p. Zákosteleckým, týkající se
právě této kapličky. Záznam pořadu naleznete nejen na
webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň, ale odkaz je
umístěn i na našich obecních webových stránkách.
V roce 2019 se nám podařilo zapsat poslední věcné
břemeno vedení plynu v obci Lužany a splnili jsme tak
podmínku pro platbu 2. částky za odkup plynárenského
zařízení v obci. Částka 3 200 000,- Kč výrazně posílila náš

ZDARMA

rozpočet a spolu s penězi, které získáváme za prodej
pozemků pro novou bytovou výstavbu, jsme dokázali
vytvořit rezervu, ze které je možné čerpat na další projekty.
Tím nejvýznamnějším jistě bude v příštím roce vybudování
podtlakové a dešťové kanalizace pro bytovou výstavbu,
stavba opěrné zdi u protihlukového valu nebo částečná
výstavba místních komunikací v bytové zóně.
V roce 2020 chceme opětovně požádat o dotaci na sběrné
místo u skladové budovy na nádraží, rampa si vyžaduje
rekonstrukci a oplocení. V rámci dotace bychom chtěli
nakoupit i speciální kontejnery na ukládání separovaného
odpadu. Chtěli bychom zažádat o dotaci na rekonstrukci
hasičské zbrojnice a vytvoření parkovacího stání pro
automobil, dále podáme žádost na výsadbu stromů na
východní straně fotbalového hřiště a budeme i nadále
opravovat náš majetek, tak jak si to během roku vyžádá.
Plány na příští rok máme také v Zeleném, kde se pokusíme
požádat o dotaci na 2. pokus vybudování náhradního vrtu
vodního zdroje pro vodovod Zelené odlišnou metodou.
Samozřejmě máme radost, že většina nových stavebních
pozemků byla již odkoupena a v roce 2020 začne ten pravý
stavební boom v této oblasti. Prosíme proto všechny
spoluobčany, bydlící v blízkosti nové bytové zóny, o trpělivost a shovívavost.
9. prosince 2019 vydalo zastupitelstvo obce devět
nových obecně závazných vyhlášek. Jednak se jednalo o
aktualizaci starých vyhlášek, jednak poplatkové vyhlášky
musely být změněny díky tomu, že se změnily statuty
poplatníků. Seznámit se s nimi můžete na webových
stránkách obce nebo po dobu 15 dnů ve vývěsce OÚ.
Před koncem roku 2019 a těsně před vánočními svátky
mi dovolte, abych vám všem popřála pohodové prožití
Vánoc v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2020
Vám přeji hlavně pevné zdraví a hodně štěstí a radosti.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Znak a vlajka – 10. výročí
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Dlouhá Louka
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Příští číslo vyjde v červenci.
Uzávěrka příspěvků 15. června 2020.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET OBCE NA ROK 2020 SCHVÁLENÝ 9. 12. 2019
ROZPOČET 2020 - VÝDAJE

ROZPOČET 2020 – PŘÍJMY
Les

/1036/

75 000,- Kč

Místní komunikace

/2212/

3 070 000,- Kč

/2219 5171/

50 000,- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

37 000,- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

520 000,- Kč

600 000,- Kč

Kanalizace

/2321/

7 150 000,- Kč

/1337/

430 000,- Kč

Školství

/3113/

950 000,- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 000,- Kč

Knihovna

/3314/

10 000,- Kč

Daň z loterií

/1351/

50 000,- Kč

Kronika

/3319/

6 000,- Kč

Správní poplatky

/1361/

3 000,- Kč

Obnova kapliček – nákup /3326 5139, 5169/

155 000,- Kč

Dotace sociál. fondu na rok 2020

/4134/

55 000,- Kč

Převody ze sociálního fondu

/4139/

55 000,- Kč

Příjem z lesa

/1031 2111/

100 000,- Kč

Nájemné vodovod

/2310 2139/

15 000,- Kč

Nájemné kanalizace

/2321 2139/

170 000,- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

130 000,- Kč

Nájemné KD

/3392 2132/

75 000,- Kč

Příjem z akcí kult. komise

/3399 2119/

20 000,- Kč

Příjem z prodeje pozemků

/3699 3111/

5 000 000,- Kč

Odpady – textil, železo

/3723 2111/

15 000,- Kč

Příjem za vytříděný odpad

/3725 2119/

100 000,- Kč

DPFO – závislá činnost

/1111/

2 000 000,- Kč

DPFO – SVČ – z výnosu

/1112/

50 000,- Kč

DPFO – zvl. sazba

/1113/

200 000,- Kč

DPPO

/1121/

1 800 000,- Kč

DPH

/1211/

3 800 000,- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

Poplatky za odpady

Příjem za péči o veřejnou zeleň /3745 2111/

Ost. záležitosti pozemn. kom.

enkaustika

Poplatky OSA

/3341 5192/

20 000,- Kč

Nákup sdělovacích prostředků

/3349/

40 000,- Kč

Kulturní dům

/3392/

205 000,- Kč

Kulturní komise

/3399/

120 000,- Kč

Dětská hřiště

/3421/

50 000,- Kč

Nebytové hospodářství

/3613/

400 000,- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

355 000,- Kč

Neinvestiční dotace obč. sdružením /3419/

50 000,- Kč

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
/3633 6121/

50 000,- Kč

Územní plán

/3635/

50 000,- Kč

Komunální služby – skladiště

/3639/

1 096 000,- Kč

2 000,- Kč

Výdej na územní rozvoj

/3699 5169/

60 000,- Kč

Příjem za stravné od zaměst.

/6171 2111/

14 000,- Kč

Výdej na územní rozvoj

/3699 6121/

50 000,- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

30 000,- Kč

Odpadové hospodářství

/3722, 3725/

870 000,- Kč

Příjmy z úroků

/6310 2141/

1 000,- Kč

Péče o zeleň

/3745/

3 820 000,- Kč

Pečovatelská služba

/4351/

20 000,- Kč

Krizové řízení

/5273/

30 000,- Kč

Bezpečn. a veř. pořádek (přestupky) /5311/

1 000,- Kč

PŘÍJMY CELKEM

14 725 000,- Kč

Rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE

- 9 175 000,- Kč

Financování

JSDHO

/5512/

100 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

1 300 000,- Kč

Vnitřní správa OÚ

/6171/

3 030 000,- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky) /6310/

15 000,- Kč

Pojištění

35 000,- Kč

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

55 000,- Kč

Převody – sociální fond

55 000,- Kč

VÝDAJE CELKEM

Změna stavu prostředků na BÚ /8115/
Předpokládaný zůstatek peněžních
prostředků celkem k 1. 1. 2020
Očekávaný zůstatek peněžních
prostředků celkem k 31. 12. 2020
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9 175 000,- Kč
20 000 000,- Kč
10 825 000,- Kč

/6320/

/6330/

23 900 000,- Kč

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZNAK A VLAJKA OBCE LUŽANY – 10. VÝROČÍ
14. ledna 2020 si připomeneme již 10. výročí události,
kdy byl předán dekret, kterým předseda Poslanecké
sněmovny p. Ing. Miloslav Vlček udělil naší obci znak a
vlajku. Na základě návrhu heraldika p. Miroslava J. V.
Pavlů vybralo zastupitelstvo obce návrh, který byl
projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu, v podvýboru pro heraldiku a vexilologii
tohoto výboru Poslanecké sněmovny a 14. ledna rozhodnutí
o udělení znaku a vlajky obce slavnostně převzal tehdejší
starosta pan Václav Hodan a tehdejší místostarostka paní
Marie Burianová.

Tyto historické informace byly vyhodnoceny tak, aby
návrh znaku obsahoval připomínku domácího vladyckého
rodu (korunovaný kohout), významných a dlouhodobých
majitelů Lužan a současně stavebníků renesančního
zámku Příchovských z Příchovic (husí krky z jejich erbu),
stavitele a mecenáše Hlávku (úhelník symbolizující
stavebnictví) a konečně pěstování tulipánů, jimiž byla
obec ještě v minulém století proslulá (květ tulipánu).
Z návrhu znaku vychází i zjednodušený návrh obecní
vlajky, akcentující figuru kohouta z erbu vladyky z Lužan.
ZNAK Červeno-stříbrně polcený štít. V červeném poli tři
husí krky se zlatou zbrojí, dva vedle sebe, třetí převrácený
vlevo, ve stříbrném poli černý, červeně korunovaný
vykračující kohout s černo-červenými ocasními pery a
červenou zbrojí, podložený modrým úhelníkem s červeným
květem tulipánu uvnitř.
VLAJKA List tvoří tři svislé pruhy, červený, bílý a modrý
v poměru 1:2:1. Uprostřed bílého pruhu černý, červeně
korunovaný vykračující kohout s černo-červenými ocasními
pery a červenou zbrojí.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

První písemná zmínka o existenci osady ležící v údolí
řeky Úhlavy cca 2 km jižně od Přeštic pochází z r. 1175, v r.
1245 je připomínán vladyka Imram z Lužan. Ves byla tehdy
majetkově rozdrobena na několik dílů a tato roztříštěnost
přetrvala až do 15. století (k r. 1378 je doložen Jan, řeč.
Štipice z Lužan erbu patrně korunovaného kohouta, ještě
v r. 1412 purkrabí v Čečovicích). V první polovině
16. století získali Lužany Příchovští z Příchovic, z nichž
nejspíše Markvart Příchovský na Skočicích vystavěl na
místě starší tvrze renesanční zámek (1583). Příchovští
udrželi statek přes všechny peripetie pozdější neklidné doby
až do r. 1721, kdy majetek odkoupil od Jana Viléma
Příchovského jeho švagr Kink Engel z Engelflussu. Majitelé
se pak rychle střídali, v r. 1848 náležely Lužany
Schönbornům. Někdy kolem r. 1818, za hraběte Fridricha
Karla Schönborna, byl renesanční zámek přestavěn,
současnou podobu získal v době, kdy patřil architektu a
známému mecenáši Josefu Hlávkovi (1886-87).

V červnu 2019 nám byl předložen návrh nového jízdního
řádu, ke kterému jsme se jako obec, nebo jednotlivci mohli
vyjadřovat. Několik spoluobčanů přineslo na náš úřad nebo
doručilo své připomínky a náměty a i my jsme přidali další
podněty. Níže uvádíme vyjádření z firmy POVED –
Plzeňského organizátora veřejné dopravy:
„Jsme si vědomi toho, že na trati 183 dochází
k významné změně koncepce provozu, která by však měla
být na dlouhou dobu finální. Od prosince 2019 by mělo
dojít k dosažení plných provozních parametrů v nově
postaveném ejpovickém tunelu, což znamená významné
změny v dálkové dopravě. Jejím garantem je Ministerstvo
dopravy ČR a regionální doprava se následně přizpůsobuje.
Analýzami a možnostmi infrastruktury bylo zjištěno, že než
provozovat v úseku Přeštice – Klatovy osobní vlaky
v souběhu s rychlíky je účelnější zavést hodinový interval
rychlíků, na jehož provozu se bude Plzeňský kraj podílet.
Proto dochází k celkové změně koncepce provozu na trati.
Je nutné uvést i skutečnost, že železniční doprava bude
doplněna autobusovou dopravou. V ranní a odpolední
špičce získají Lužany s Plzní zhruba půlhodinový interval
spojení, kdy autobusy budou v Plzni od Klatov vždy před
celou hodinou a z Plzně do Klatov budou jezdit těsné po
celé hodině. Z Plzně tak vždy do Lužan pojede prakticky
každou sudou hodinu v X:40 rychlík, každou hodinu ve
špičce v X:00 autobus a ještě v 15:20 osobní vlak. Tím
bude zajištěno kvalitní spojení směrem na krajské město i
Klatovy.“
Od 15. prosince jsou v platnosti nové autobusové jízdní
řády, podrobnější informace naleznete na webových
stránkách firmy POVED.
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pokračování z minulé strany
Jízdní řády vycházejí z těch, které byly v I. pololetí 2018
odsouhlaseny obcemi k veřejné zakázce na nového
autobusového dopravce. Důvodem změn jsou úpravy
železniční dopravy na několika tratích v Plzeňském kraji od
15. prosince 2019, nové jízdní řády vlakové dopravy
najdete také na webových stránkách. Ne všechny spoje však
mohly být realizovány vzhledem k nedostatku vhodných
autobusů u stávajícího dopravce, či nedostatku řidičů. Nový
dopravce, ARRIVA Střední Čechy vyjede k 14. červnu
2020.
Na Přešticku a části oblasti Zbůchu dochází ke změnám
vzhledem k úpravám železniční dopravy na trati č. 170
Praha – Plzeň – Klatovy a spuštěním nového přestupního
uzlu Plzeň – Bory. Na tomto terminálu budou autobusy
dříve než nyní a cestující budou mít možnost pohodlného
přestupu např. na tramvaj č. 4, která bude na trase po Plzni
rychlejší než autobus. Plzeňský kraj se snaží o co největší
návaznost vlaků a autobusů. Autobusy budou směřovat na
nové nádražní terminály v Blovicích, Nepomuku, Přešticích
a Nýřanech. Autobusy podél trati jsou dány do časového
prokladu, aby si vlakové a autobusové spoje navzájem
nekonkurovaly. V Přešticích jsou návaznosti realizovány
převážně na páteřní drážní dopravu.
Příští rok bude rokem změn v dopravě. Na červen
připravuje Plzeňský kraj nový krajský tarif – jednorázovou
přestupní jízdenku, kterou si cestující zakoupí Plzeňskou či
bankovní kartou a bude moci na tuto jednu jízdenku jet
vlakem, autobusem i městskou hromadnou dopravou.

tohoto procesu obávají. Jednak při něm o část půdy (ale
velmi malou) přijdou (část pozemků je třeba vyčlenit na
různé cesty, případně takzvaná společná zařízení), jednak se
roztříštěné pozemky částečně přeskupí tak, aby měl každý
konkrétní vlastník své pozemky pohromadě. V praxi to
znamená, že po zmíněných úpravách mají vlastníci své
původní pozemky částečně na jiném místě.
Scelení a zpřístupnění pozemků je ale veskrze praktické,
neboť roztříštěnost půdní držby (i díky legislativě spojené
s dědickým řízením) v praxi znamená, že v ČR jsou více
než 3 miliony vlastníků půdy a přes 4 miliony drobných
vlastníků pozemků celkově, což zásadně komplikuje
jakékoli procesy spojené s prevencí rizik sucha nebo
naopak povodní. Těm mohou částečně zabránit (i
předcházet) právě výše zmíněná společná opatření – drobné
stavby protipovodňové prevence nebo stavby zvyšující
zadržování vody v krajině. Tedy stavby, které naše krajina
potřebuje jako sůl, přičemž pozemkové úpravy tu jsou
jedním z nejdůležitějších nástrojů. Důležité přitom je, že
realizaci pozemkových úprav plně hradí stát. Vlastníky
tento proces nestojí ani korunu a jejich pozemky jsou
naopak zhodnoceny – byť daní za to je skutečnost, že kvůli
společným zařízením či přístupovým cestám je třeba se části
pozemků vzdát. Jde ale o jednotky procent z příslušných
ploch a v celkovém přepočtu na peníze (o které „jde vždy
až v první řadě“) se to vyplatí.
Nejde ale jen o vlastníky a zlepšení stavu krajiny (i když
to by měla být nejvyšší priorita), ale také o rozvojové plány
obcí. Opakovaně na to poukazují jak představitelé Sdružení
místních samospráv, tak Svazu měst a obcí ČR.
Přes všechny uvedené důvody stát do pozemkových
úprav neinvestuje potřebné množství peněz – i když jde
ročně zhruba o 1,5 miliardy korun, evidentně to nestačí. Už
dnes jsou připraveny projekty, na jejichž realizaci se
nedostává finančních prostředků. Státní pozemkový úřad
sice deklaruje, že se peníze pokusí sehnat, ale bez tlaku
veřejnosti především z řad vlastníků půdy to nebude
jednoduché. Ve svém zájmu by tak měli být vlastníci o
poznání aktivnější než dosud.
Zdroj: Petr Havel, časopis Květy

ČIPOVÁNÍ PSŮ

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY JSOU
PŘÍNOSEM PRO KRAJINU, OBCE I VLASTNÍKY
Základním cílem pozemkových úprav je zpřístupnit
pozemky vlastníkům a umožnit jim tak svobodně nakládat
se svým majetkem. Pokud totiž pozemek leží například
uprostřed pole, vlastník nejenže neví, kde přesně je, ale
nemůže na něm hospodařit, prodat ho a nemůže mu být ani
vydán. Logicky by proto mělo být v zájmu vlastníků, aby
podporovali pozemkové úpravy v katastru, na jehož území
se jejich pozemky nacházejí – mimo jiné by tím jejich
majetek získal vyšší hodnotu. Přesto se mnozí vlastníci
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V tomto čísle Lužanského občasníku naleznete vložený
list s tabulkami, do kterých vyplníte známé údaje o vašem
psu, abychom tyto údaje mohli zaznamenat do naší
evidence. Hlavně zaznamenejte číselný údaj čipu, nebo
nalepte jeden z čárových kódů, které jste obdrželi nebo
obdržíte při čipování psa. Pokud máte více psů, karty budou
k dispozici na obecním úřadu. Děkujeme za vyplnění karet.
Karty můžete zanést do kanceláře obecního úřadu v době
výběru poplatku za odpady a psy. V případě potřeby Vám
pomůžeme kartu vašeho psa vyplnit.
Závěrem upozorňujeme na již známé povinnosti ohledně
čipování psů. Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. To bude zaznamenáno v dokladu o očkování
psa. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v
době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí
být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
PÁLENÍ ODPADŮ V KAMNECH
Přes mohutnou osvětu a řadu článků se stále najde dost
lidí, kteří pálí v kamnech různé odpady. Sotva se snese tma,
jsme často v zimních měsících vystavováni zápachu
z komínů ve všech našich obcích. Proto zařazujeme do
občasníku pár informací o tomto nezdravém pálení.
Pálení čehokoliv jiného než čistého, suchého dřeva
v kamnech je hazard se zdravím. Mezi extrémní varianty
patří samozřejmě pálení PET lahví a dalších plastových
odpadů. Ovšem ani pálení biologického odpadu není bez
rizik. Různé slupky a další zbytky rostlin můžou skončit bez
problémů v kompostu. V kamnech ale způsobí doslova
pohromu.
Pálení plastů je obrovským zvěrstvem, kterého se může
člověk dopustit na sobě i na svém okolí. Temný kouř
vystupující z komínů a zahalující půl obce nemůže zůstat
bez následků. Názor, že ve spalovně přece také plasty pálí,
nemůže obstát. Tam se totiž spaluje při podstatně vyšších
teplotách než v běžných kamnech. Při pálení PET lahví
v domácím prostředí se do ovzduší uvolňují polyaromatické
uhlovodíky, které jsou zodpovědné za mnoho nemocí.

TELEFONNÍ BUDKA
Od dubna letošního roku se v naší obci ani v žádné
spádové obci nenachází telefonní budka. Firma O2 Czech
Republic a.s. zjistila, že z telefonní budky umístěné před
prodejnou potravin v Lužanech je minimální počet hovorů,
a proto přišla s návrhem, že telefonní budku buď odstraní,
nebo, pokud to bude obec požadovat, budku zachová, ale
obec Lužany ponechání této telefonní budky přijde každý
měsíc na 1 000,- Kč. Proto bylo rozhodnuto o demontáži
telefonní budky a úpravu prostoru pod ní. Telefonování
z budek je zkrátka již minulostí…..
SPOLUOBČANÉ,
CHRAŇTE SE PŘED PODVODNÍKY
Nyní jsou nově zaznamenány případy podvodníků na
Přešticku, kteří se vydávají za revizní techniky a pod
záminkou kontroly elektroměrů a spotřebičů navštěvují
domácnosti seniorů a dopouštějí se krádeží.
POLICIE PROTO DŮRAZNĚ VARUJE:

Jsou pochopitelně karcinogenní. Poškozují ovšem také
hormonální systém a jsou mutagenní. Tyto látky také
poškozují vyvíjející se lidský i zvířecí plod. Ukládají se
v organismech, takže ačkoliv krátká expozice člověku příliš
nevadí, opakovaná způsobuje velmi závažné obtíže. O
těchto skutečnostech nás mohou přesvědčit i studie o
škodlivosti kouření, které je také vdechováním produktů
spalování.

- zachovejte ostražitost při kontaktu s cizími osobami
- chraňte vstupní dveře
- nepouštějte do bytu cizí osoby
- pokud někdo žádá pomoc, komunikujte s ním přes zavřené
dveře a pomoc přivolejte telefonem
- při podezření na podvodníky
ihned kontaktujte:

Látky vypuštěné do ovzduší komínem v ovzduší
nezůstávají, ale klesají postupně na zem, kde se dostávají do
půdy, do vody, a to včetně vod podzemních. Posléze potom
pijeme stále méně a méně kvalitní vodu a rostliny i zvěř
obsahuje stále více a více škodlivých látek.

158
POLICIE
974 326 701 POLICIE PŘEŠTICE
974 326 700 POLICIE PŘEŠTICE
800 200 007 BEZPLATNÁ LINKA
SENIORŮ

Existuje samozřejmě i množství jiných druhů plastů, ale
žádný z nich nelze spalovat bez vlivu na životní prostředí.
Například při spalování obalů od mléka vznikají
chlororganické látky a těžké kovy. Při spalování natřených
prken se do ovzduší uvolňují dioxiny. Z nábytku, který je
vyroben z překližek a dalších lepených materiálů, zase
obvykle uniká formaldehyd a další zdraví nebezpečné
sloučeniny.
Při pálení bioodpadu sice nejsou v topeništi přítomny
plasty, ale vzhledem k tomu, že se přiložením tohoto druhu
odpadu výrazně sníží teplota hoření, dojde ke vzniku jiných
látek, které jsou rovněž velmi nepříznivé pro lidské zdraví a
přírodu. Tyto látky jsou rovněž karcinogenní. Mohou
dráždit dýchací soustavu a vyvolávat řadu obtíží. Optimální
hoření je takové, při kterém z kamen stoupá prakticky
neviditelný sloupec horkého vzduchu, který obsahuje oxid
uhličitý a případné vodní páry.

MOBILNÍ PÓDIUM
Mikroregion Přešticko pořídil za pomoci dotace
z Plzeňského kraje mobilní pódium, které je pro členské
obce Mikroregionu Přešticko zdarma. Oslovujeme zástupce
spolků, pokud budou chtít toto pódium půjčit, aby si ho
včas přes formulář zamluvili na svou akci. Pódium je velké
6 x 6 m a pro jeho manipulaci byly vyškoleny za naši obec
dvě osoby. Bližší informace poskytne starostka nebo
místostarosta obce.

Bioodpad bychom ze stejných důvodů neměli pálit ani
v teplých měsících na zahrádkách. Vždy je lepší maximum
organického odpadu zkompostovat a zbytek, který zůstane,
rozdělit na část, která je ke spálení vhodná, například větve
a na zbytek, který můžeme případně odvézt do sběrných
surovin. Dnes, kdy je možné prakticky veškeré odpady
nechat zlikvidovat zcela profesionálně, je pálení odpadu
v domácích
podmínkách
naprosto
neomluvitelným
hazardem se zdravím.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU U BYTOVEK
Na základě zvýšení bezpečnosti chodců v části obce
Lužany u bytovek jsme se rozhodli o vybudování chodníku
podél bytových domů. Připravili jsme projekt a podali
žádost o stavební povolení. V rámci výstavby došlo nejen k
vybudování nového chodníku, ale také dvou vjezdů k
bytovým domům a samozřejmě zatrubnění strouhy. Na akci
jsme podali žádost o dotaci na Plzeňský kraj, dotaci jsme
nezískali, ale byli jsme vedeni jako náhradníci. Na počátku
podzimu přišla skvělá zpráva, že jsme jako náhradníci byli
vybráni a na akci získáváme dotaci ve výši 301 000,- Kč,
čímž jsme celkové náklady snížili téměř o polovinu. Dnes
už zbývá nechat chodník zkolaudovat a užívat si pohodlné
chůze od mostu až k zastávce autobusu.

ROK 1980 – REKONSTRUKCE BUDOVY
OBECNÍHO ÚŘADU V LUŽANECH
Tato rekonstrukce není v akci „Z“ a nakupuje se veškerý
stavební materiál za maloobchodní ceny a je financována ze
zvláštních zdrojů MNV (kterých je málo), a proto ONV
Plzeň-jih poukázal ku konci roku 1980 částku 100 000 Kč
na dodělání této rekonstrukce.
Za tyto peníze byla provedena elektrická instalace,
ústřední topení a další dokončovací práce. Dále zakoupeno
lino pro všechny místnosti v budově.
Zbývá už jenom venkovní fasáda a některé menší práce,
které budou určitě dokončeny do konce května 1981 – do
voleb, které budou provedeny v tomto období do všech
stupňů NV. Pak by se nastěhoval MNV do nového v 1.
poschodí a pošta bude v přízemku současně se šatnou pro
divadelní kroužek KD.
39 LET POTÉ...
V roce 2019 proběhla opětovná rekonstrukce budovy
obecního úřadu, která spočívala ve stažení objektu. Byla
vyměněna okna, celá budova zateplena a nově omítnuta.
Zároveň byla rekonstruována sociální zařízení. Finanční
náklady na tuto rekonstrukci byly ve výši 1 608 000,- Kč,
od Plzeňského kraje jsme získali dotaci 500 000,- Kč. V
zimě bude provedeno předláždění chodeb v celém objektu,
což bude již finální bod celé rekonstrukce.

6

KRONIKA/VÝBĚR POPLATKŮ
KRONIKA – 50 LET ZPĚT - POKRAČOVÁNÍ
Škola
Školní rok byl zahájen dne 2. září v budově školy za
přítomnosti četných rodičů. Po přivítání žáků, hlavně
prvňáčků, odešli žáci s třídními učitelkami do svých tříd.
Tam byli seznámeni se základními pravidly školního
režimu. V letošním roce je škola organizována jako
trojtřídní – v 1. třídě vyučuje ředitelka školy M. Fričová, ve
2. ročníku A. Novotná a ve 3. třídě Zdeňka Kratochvílová.
Rozdělení žactva do tříd:
1. třída má 16 žáků
2. třída – 2. ročník 13 dětí
- 3. ročník 9 dětí
3. třída – 4. ročník 8 žáků
- 5. ročník 15 žáků
celkem 61 žáků.
Během prázdnin byly třídy vymalovány. Ze zahrady byly
zhruba odstraněny zbytky po generální opravě školy. Zadní
stěna budovy se vůbec nevysušila, omítka opadává i
z vnitřku, i na záchodech omítka opadávala. Po zdech teče
časem voda, která asi uniká z některé poškozené roury.
Během roku byly záchody opravené, ale hlavní příčina
vlhkosti zdi nebyla odstraněna, a proto se stav zdi stále
zhoršuje. Poznámka kronikáře: „Při generální opravě školy
v r. 68 pracovali špatní řemeslníci Okresního stavebního
podniku z Přeštic, ale moc dobře si nechali zaplatit, a proto
by měl OSP tuto závadu odstranit zdarma.“ MNV požádal
OSP, aby závadu odstranil za peníze, ale nepodařilo se ani
přimět OSP k prohlídce závad. Teprve po urgenci ONV
bylo slíbeno OSP, že dá příkaz provést opravu závad.
Během roku se odstěhovali 4 žáci a to Josef a Jaroslav
Hermanovi, Anton Flachs a Jitka Flachsová. Přistěhovali se
Věra, Marie a Alena Petrovská a Dagmar Burešová. Školní
rok byl zakončen s počtem 61 žáků.
Zdravotní stav žáků byl velmi dobrý a přesto byly
provedeny následující prohlídky:
22. 10. lékařská prohlídka všech žáků
25. 4. návštěva zubního ambulatoria 1. ročník
20. 5. kalmetizace
23. 5. – 26. 5. kontrola kalmetizace
12. 6. návštěva zubního ambulatoria 2. a 3. ročník
Dne 30. 1. byly provedeny volby nového výboru SRPŠ.
Předsedou byl opět zvolen J. Hrabík, místopředsedou M.
Kovaříková, jednatel Zdeňka Kratochvílová, pokladník M.
Beštová, revizoři účtů M. Zalabáková a J. Beneš. SRPŠ
znovu předplácí pro školu časopis „Svět v obrazech“. Na
škole bylo znovu odebíráno mléko pro žáky a z 9 % rabatu
za umývání lahviček získáno celkem 1 100,- Kč a SRPŠ
zaplatil z těchto peněz žákům cestné na výchovný koncert a
školní výlet – jízdné a vstupné do divadla a do planetária.
V letošním roce se zúčastnila škola těchto akcí:
28. 10. – oslava 50 let vzniku ČSSR – kulturní pásmo
31. 1. – ve škole zasazení „Lípy svobody“ – kulturní vložka
v obci
8. 3. – MDŽ
1. 3. – zájezd do divadla do Plzně – žáci
10. 4. – návštěva výchovného koncertu v Plzni
8. 6. – návštěva divadla a planetária v Plzni
27. 6. – zakončení školního roku.
15. 5. – hospitoval nový školní inspektor Jan Hlaváč.
Ve školním roce 1968/1969 odešlo do ZDŠ v Přešticích
16 žáků, z nichž 8 mělo prospěch s vyznamenáním a osobní
listy těchto žáků byly zaslány ředitelství ZDŠ v Přešticích.

Mateřská školka – je na dobré úrovni – letošní rok má
celkem 26 žáků a má veškeré zařízení, které k mateřské
školce patří – děti se zde naučí hlavně základnímu
společenskému chování, různým hrám, kreslení, částečně i
jiným počátečním předmětům, které jsou jim jenom
k prospěchu, když nastoupí v 6 letech do základní školy.
Školku mají na starosti Mil. Horová z obce Vlčí a Marie
Janečková ze Švihova a jsou u dětí velmi oblíbené.
Vyučování začíná od 8 do 12 hodin a odpoledne od 13 do
16 hodin, žel na odpolední vyučování rodiče dětí jich
posílají málo a důvod je ten, že děti odpoledne mají
povinné spaní, nebo aspoň ležení v klidu a to už některé
starší děti nezajímá a tak může dojít k tomu, že vyšší školní
orgány řeknou, že školka není dostatečně využita a škola se
může zavřít. Byla by to škoda a rodiče dětí by si měli včas
tuto skutečnost uvědomit a děti posílat do školky i
odpoledne.
Obchody a služby
Prodejna textilu vykazuje 805 300,- Kčs obratu a je to
více o 194 930,- Kčs než v r. 1968. Kdyby prodejna měla
k dispozici vše, co občané žádali, jistě mohl obrat být
mnohem větší, protože jak se některému zboží říká
„nedostatkové“, jsou tyto druhy často žádány – lůžkoviny,
sypky, dekorační a teplé prádlo, punčochové kalhoty, nitě.
Z průmyslového zboží: nádobí, baterie, ždímačky, pračky,
televizory. Zdražení bylo různé procentně 10 % - 40 %,
například ždímačky a pračky až o 40 %. A paní Malá,
vedoucí a zároveň jediná prodavačka této prodejny, si přeje
do r. 1970, aby byl dostatek všeho zboží a nemusela tak
často říkat „nemám, zeptejte se za týden, až dostanu zboží“.
A zase musí kronikář dodat, že jak v r. 1968 tak v r. 1969 se
říkalo, že bude měna, a proto ten spěch peníze utratit.
Samoobsluha – koloniál – tato prodejna měla v r. 1969
obrat 1 590 004,- Kčs a je to více o 66 823,- Kčs než v r.
1968. Základní potraviny zdraženy nebyly a zvýšení cen se
týkalo některých druhů zboží jako například trvanlivého
pečiva, papíru a jiných méně důležitých potřeb v průměru
30 %. Ještě pořád tato prodejna nevyhovuje, co se týče
velikosti krámu a skladů. „Jednota“ nic neřeší v této věci a
tak bývá často v krámu nepřehledná situace, což
prodavačky nerady vidí, protože se najdou i takoví lidé, že
v té tlačenici některé drobné zboží někdy „omylem“ strčí do
kapsy, místo do nákupního košíčku.
VÝBĚR POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Termíny výběru poplatků
za odpady a psy:
Dlouhá Louka
17. 2. 2020 15,00 – 17,00
Zelené
19. 2. 2020 15,00 – 17,00
Lužany
24. 2. 2020 8,00 – 17,00
26. 2. 2020 8,00 – 17,00
(polední přestávka 12,00 – 13,00)
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
ŽIJÍ MEZI NÁMI
Chtěli bychom se pozastavit nad iniciativou místního
obyvatele, který si ve své vrozené skromnosti nepřál sice
být jmenován, ale mnoho lidí už ví o koho jde, a tak
bychom touto cestou chtěli poděkovat p. Josefu Bořilovi
z Lužan. Mnozí z nás už jistě byli v místě u lesa na kopci
Řípec, kde mnoho let stojí jabloň plodící tzv. soudky. Ti
starší si na tuto odrůdu dobře pamatují, je to stará odrůda
pocházející z Německa. Tato jabloň se odborně nazývá
řehtáč soudkovitý a jeden z posledních exemplářů v našem
nejbližším okolí roste na úpatí lesa na Řípci. A právě tento
strom se dočkal odborného zásahu, tak aby mohl plodit své
ovoce ještě mnoho let. Pan Bořil nejenže ošetřil strom, ale
vykácel nálety na původní cestě do lesa, takže se dnes již
nemusíme dostávat do lesa jen po poli. Osadil v blízkosti
jabloně 2 lavičky na příhodných místech, a když se na ně
posadíte, uvidíte nádherně celé Lužany v plné kráse. Ve své
iniciativě pokračoval dál a prořezal cestu od Řípce směrem
dolů k nádraží. To už se k jeho iniciativě přidali další
dobrovolníci a obnovili původní úvozovou cestu. I zde
najdeme kámen s vytesaným letopočtem realizace a nechybí
ani místo, tentokrát s výhledem na Přešticko. Byly vysázeny
i nové stromy. Určitě si udělejte vycházku a projděte si
místa, kudy naši předci chodili, třeba do Dlouhé Louky (na
mapě Lange Wieẞen) a která byla již mnoho let zarostlá a
nevyužívaná. Moc děkujeme za jejich obětavou práci.

Dalším spoluobčanem, který se zúčastnil významné
akce, byl p. Pavel Bezděk, také z Lužan. 18. května 2019
proběhlo žehnání zvonu Sv. Jan Nepomucký – Zvonu
přátelství. Zvon byl nejdříve na přeštickém náměstí
vystaven u barokní sochy sv. Jana Nepomuckého
k poslednímu prohlédnutí a poté se vydal průvod do kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Zvon převážel p.
Bezděk na vagonetě tažené koňmi. Byla to nádherná
podívaná nejen na převážený zvon, ale i na celý průvod,
kvůli kterému byla hlavní silnice ke kostelu zcela uzavřena.
Určitě to byl pro všechny zúčastněné nevšední zážitek. Po
požehnání zvonu byl tento Zvon přátelství, vážící 142 kg,
vyzdvižen a přes jižní věž transportován pomocí silných
paží do severní věže kostela. Více fotografií a informací,
jste mohli nalézt v Přeštických novinách, nebo je naleznete
na webových stránkách http://janochinfo.cz/prestice.html.
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

A další žena, kterou v tomto občasníku představujeme,
je paní Michaela Loudová, Dis., ze Zeleného, která nyní
vydává knihu „Prokleta černým mágem“. Z obalu knihy se
můžeme dočíst, že Michaela Loudová si momentálně, po
splnění všech pracovních cílů, plnými doušky užívá
mateřskou dovolenou. Ráda chodí na dlouhé procházky,
tancuje, studuje cizí jazyky a těší se na to, co dalšího jí
život přichystá. Kniha má 220 stran. Je v pevné lesklé vazbě
a její cena je 249,- Kč. Případní zájemci si mohou knihu
objednat na e-mailu: michaelaloudova@centrum.cz.
Autorka může do knihy napsat věnování, nebo se jen
podepsat.

Do třetice představujeme tentokrát ženu, kterou je paní
Jitka Dlouhá, Dis., ze Zeleného. Ta je většině z vás známá
jako iniciátorka naučné stezky „Živé paměti krajiny Lužan“.
Obliba její práce je vidět v širokém okolí. Spolupracuje při
revitalizaci zeleně nejen s naší obcí, ale i s městy Přeštice a
Dobřany a dalšími, a mimo jiné i vytváří zajímavé prostory
pro společenská setkávání. V Přešticích byl slavnostně
otevřen v neděli 12. května 2019 park Pohorská, který
navrhovala p. Dlouhá a který věnovala pravěkému osídlení
v naší oblasti. Dominantou parku je jistě keltská bohyně
Epona od řezbářky Jitky Davídkové. Při slavnostním
otevření parku zahrála keltská skupina Dé Domhnaigh při
ZUŠ Dobřany, mohli jsme si vyslechnout zajímavé
přednášky týkající se Keltů a nechyběly další iniciativy.
Škoda, že tato akce v Přeštických novinách poněkud
zapadla v množství informací ohledně vyzdvižení zvonu,
určitě si zasloužila větší prostor pro představení. Fotografie
si
opět
můžete
prohlédnout
na
stránkách
http://janochinfo.cz/prestice.html.

Anotace knihy: Je možné zbavit se prokletí? Existuje
duše a Bůh? Je možné najít pravou lásku, se kterou lze
prožívat nekončící vlny sexuální rozkoše? Lze zvrátit osud?
Je mateřství povznášející? Na to vše a ještě mnoho dalšího
najde odpovědi Monika, úspěšná manažerka ve středních
letech, které však k obyčejnému štěstí schází ta pravá láska
a život ji komplikují negativní proroctví její matky.
Pojďte spolu s Monikou při hledání odpovědi prožívat
dobrodružství, které nabízí sám život. Zažít vášeň a mnoho
romantických chvil, naproti tomu fyzickou i psychickou
bolest, okusit účinky marihuany. Zjistit, zda lze či nelze
překonat její největší životní fobii. Poznat život v cizích
zemích z jeho pozitivních i stinných stránek, které při
cestování mohou nastat a běžného turistu nenapadnou ani
ve snu. Zvládne vše a bude šťastná, nebo skončí dle
proroctví její matky úplně na dně?
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KULTURA
POUŤOVÝ VÍKEND
Víkend ve znamení lužanské pouti proběhl ve dnech 14.
až 15. 9. 2019. Po celý víkend byl zpřístupněn zámek, kam
jsme mohli pozvat své hosty. Večer pak připravili místní
hasiči pouťovou zábavu, v sále kulturního domu vyhrávala
kapela Modul Rock. V neděli byla připravena v parku pro
všechny děti maxiskluzavka a od 15,00 hodin proběhla
poutní mše v kapli lužanského zámku celebrovaná Mons.
ThLic. ICL Karlem Plavcem, Th.D.

přítomní mohli prohlédnout výtvarné práce dětí ze Základní
školy a mateřské školy v Lužanech. Samozřejmě bylo všem
podáno občerstvení a dárek, tentokrát kalendáře na rok
2020.

HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Ve dnech 13. – 29. 9. 2019 se v našem kraji uskutečnil
27. ročník Haydnových hudebních slavností. Jeden
z koncertů se uskutečnil v neděli 22. 9. v kapli lužanského
zámku. Na koncertu s názvem Doteky lásky vystoupila
Lucie Rozsnyó – zpěv a Miloslav Študent ji doprovodil na
loutnu.
SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 26. 10. 2019 se konalo tradiční setkání všech
dříve narozených v Kulturním domě v Lužanech. Na
začátku setkání promluvila starostka obce o akcích roku
2019 i o plánech na příští rok. Poté vystoupily děti ze
Základní školy ve Švihově se svým divadelním
představením „Doba kamenná“. Hned po skončení
představení si začali připravovat své hudební nástroje
členové kapely Hájenka z Hájů, která všechny zúčastněné
dokázala při dobré dechovce pobavit. Během celé akce si
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VÝLOV RYBNÍKA V LUŽANECH
Výlov lužanského rybníka se uskutečnil 22. 10. 2019. Na
hrázi jsme mohli pozorovat za chladného a mlhavého počasí
rybáře při jejich práci a samozřejmě si i nakoupit nějakou tu
rybu především na vánoční stůl. Ten den jsme si mohli i
vyzkoušet, jaké to je, kdyby měla obec Lužany obchvat.
V ranních hodinách se totiž na silnici I/27 v obci stala
dopravní nehoda a všechna auta musela volit objízdnou
trasu. V obci byl neobvyklý klid, který vydržel ale pouhé tři
hodiny.

KULTURA
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Nejinak tomu bylo i letos, tentokrát v předvečer první
adventní neděle. 30. listopadu připravila kulturní komise
OÚ pro děti divadelní představení, ve kterém se představilo
Divadlo KOLEM s pohádkou „Jeníček a Mařenka na útěku
z domova“. Po pohádce přišel tolik očekávaný Mikuláš,
nejen s andělem, ale pro některé děti, dle vyjádření rodičů,
potřební pekelní páni. Všechny děti byly ale statečné, a
Mikuláši zarecitovaly nebo zazpívaly hezkou písničku. Ve
čtvrtek 5. prosince obešla tato skupina ještě celou obec a
zastavila se tam, kde si ji vyžádali.

Svátek Sv. Martina jsme jako každým rokem oslavili
lampiónovým průvodem v sobotu 9. 11. 2019. Na
počátečním stanovišti se s lampióny sešlo téměř 50 dětí a 70
dospělých účastníků. Po krátkém seznámení s osobou sv.
Martina se všichni vydali na 1,5 km dlouhou procházku
po Lužanech. Na konci lampiónového průvodu všechny
zúčastněné čekalo malé občerstvení ve formě teplého čaje a
martinských rohlíčků, které opět připravila paní Hana
Lindnerová. Všem, kteří připravili průvod nebo pomáhali
při organizaci, děkujeme, a věříme, že se v příštím roce
opět sejdeme v tak velkém množství jako letos.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
V sobotu 30. 11. si ženy vytvářely v zasedací místnosti
OÚ adventní dekorace, kterou každá pojala jinak, a ve
finále se jim moc povedly. Paní Jana Štichová všem ochotně
pomohla a poradila.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Když se přiblížil advent, přiblížil se i den, kdy chodí do
kulturního domu v Lužanech Mikuláš se svou družinou.

11

KULTURA
ADVENTNÍ KONCERT

50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ KD LUŽANY

Kulturní komise Obecního úřadu v Lužanech uspořádala
v adventním čase tradiční vánoční koncert. V sobotu 14. 12.
se naplnila kaple lužanského zámku návštěníky koncertu,
aby si vyslechli písně pěveckého sboru Hlásek při Základní
umělecké škole v Přešticích pod vedením sbormistra p.
Miroslava Vacka a za hudebního doprovodu p. Dušana
Rady. Členové sboru zazpívali pohádkové písně, písně se
zimní tématikou a nechyběly ani známé koledy.

V letošním roce si připomínáme 50. výročí otevření
Kulturního domu v Lužanech. Připomeňme si tuto událost
úryvkem z kroniky obce.
Jelikož se dokončovací práce protáhly z důvodů
různých, například nebyly k dostání některé stavební
materiály a nebyly někdy ani pracovní síly a musím
podotknout – nebýt důchodce zedníka Jar. Bočana z Nezdic,
asi by se byl těžko kulturní dům dostavěl.
Dále příčina také v tom, že ONV už nechtěl nebo nemohl
další finance uvolnit na stavbu, byla naše obec nucena si
vypůjčit u státní banky částku 100 000 Kč, které musí býti
splaceny do 2 let.
Celková výše nákladů dosáhla částky 1 080 0000 Kčs.
Po dokončení výstavby byla odborníky odhadnuta hodnota
kulturního domu na 1 800 000 až 2 000 0000 korun, což je
opravdu hodnotné dílo nejmodernějšího vzoru dnešní doby.
Jako poslední datum otevření byl stanoven na 6.
prosince 1969, což skutečně bylo také dodrženo ovšem za
značných potíží, týkající se hlavně generálního úklidu všech
místností.
Zahájení otevření kulturního domu se zúčastnili zástupci
ONV, KNV, MNV, „Jednoty“ a veliký počet občanů naší
obce a všem se velikost a zařízení domu moc líbilo.
Program byl bohatý – estráda, vystoupení členů Tylova
divadla z Plzně a po tomto programu se konala taneční
zábava za účasti dvou kapel. Návštěva byla veliká a
protáhla se dlouho do noci.
Veškeré vybavení kulturního domu – stoly, židle,
záclony, nové regály a výčepní pult dodala „Jednota“. ONV
dal 50 000 Kčs na vybavení jeviště s podmínkou, že bude
využito a proto MNV sjednal smlouvu s oblastním divadlem
v Klatovech, podle které budou v r. 1970, nejméně jednou,
podle účasti i dvakrát za měsíc, sehrány divadelní hry. Jako
první restaurant byl ustanoven Karel Sýkora z Lužan a jako
správce domu Václav Sušanka, Lužany čp. 53.
Byla ustavena nová osvětová beseda a jako předseda
Vlček Josef, místopředseda Havránek Josef, čp. 50,
pokladník Ing. Marie Benediktová, jednatel Ing. Pavel Volf.
Budou svoláni všichni předsedové všech složek v obci, za
účelem sestavení plánu akcí na r. 1970 v kulturním domě.
Tak se konečně už splnil ten dávný sen všem občanům
obce a je na nich, aby tento dům byl mnohostranně využit.
U příležitosti tohoto výročí připravil Ochotnický
kroužek Lužany uvedení hry Brouk v hlavě v podání
druhých alternací v sobotu 14. 12. 2019 od 19,00 hodin.
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KULTURA
SVĚCENÍ KAPLIČKY V ZELENÉM
V Zeleném u kapličky „Toušojc“ se 7. září 2019
uskutečnilo již 2. sousedské setkání. Kaplička opět prošla
další rekonstrukcí, kdy byla odstraněna špatná omítka a
znovu omítnuta, byla také odizolována a okolo kapličky
byly provedeny zemní práce. Ty spočívaly zejména ve
vybudování okrasného chodníčku okolo kapličky a přímo
před kapličkou pak byly instalovány na zem svým
vzezřením staré cihly, i když to vlastně byla nově
nakoupená dlažba. Přímo před vrátka kaple byly zasazeny 3
cihly z rozbořené kaple z Mečkova, která byla zasvěcena
Sv. Filoméně. A právě Sv. Filoméně byla při této slavnosti
kaple zasvěcena plzeňským biskupem Mons. Tomášem
Holubem. Po vysvěcení p. Zákostelecký předal dárky
představitelům obce a dalším a p. Zákostelecký byl také
ze strany Obce Lužany obdarován dárkovým balíkem
za jeho neúnavnou bohulibou činnost. Pane Zákostelecký,
ještě jednou moc děkujeme!
Při sousedském posezení sice celou dobu drobně pršelo,
přesto se u kapličky sešlo mnoho lidí, kteří se mohli kochat
nejen výtvarnými díly dětí ze Základní školy v Lužanech,
ale mohli se i zaposlouchat do tónů hudby prezentované
Pozounovým triem Tritonus z jižních Čech.
Po ukončení akce byli vzácní hosté pozváni do hostince
v Lužanech, kde bylo pro všechny připraveno malé
občerstvení.
Dne 9. prosince na zasedání zastupitelstva obce přišel p.
Zákostelecký a přinesl a zároveň daroval Obci Lužany
ručně vázané desky, ve kterých je zaznamenána celá historie
rekonstrukce kapličky „Toušojc“. Pro zájemce je tento
komplet samozřejmě k dispozici k prohlédnutí na OÚ.

JARNÍ VÝLET
Milí spoluobčané,
i když v tento čas pravidelně vrcholí přípravy na
nejkrásnější svátky v roce, já už myslím na čas, kdy bude
opět teplo a šály i teplé kabáty budou uloženy zase ve
skříních. Tedy po roce, na tomto místě, bych Vás ráda
pozvala a tak trošku nalákala, na další výlet od obecního
úřadu.
Nyní trochu hádanka. Tentokrát bychom se vydali do
chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Nad řekou Ohří se
tam tyčí český hrad. Kamenný královský hrad, který je více
než 800 let starý a který byl pravděpodobně založený jako
pohraniční pevnost. Sloužil králům i pánům z Plavna a v 19.
a 20. století byl také využit jako vězení. Krátce po roce
1989 byl otevřen pro veřejnost. Už víte? Jedná se
o nádherný hrad Loket.
Na našich výletech se rovněž stalo tradicí, že též
ochutnáváme nějaké to tekuté „české stříbro“. Kde a co, to
zatím neprozradím. Veškeré informace o jarním výletu 2020
se včas dozvíte.
Závěrem bych Vám ráda popřála klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2020 pevné zdraví, hodně
radosti a pohody.
Alena Hrádková
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2020
NÁZEV AKCE

TERMÍN

ORGANIZACE

MÍSTO KONÁNÍ

Hasičský bál

17. 1. 2020 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Dětský bál

25. 1. 2020 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Sportovní ples

7. 2. 2020 (20.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Divadelní maškarní bál

21. 2. 2020 (20.00)

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

OSH PJ – Shromáždění
delegátů

14. 3. 2020

OSH Plzeň-jih

KD Lužany

Velikonoční koncert

11. 4. 2020

OÚ Lužany

Lužany

KSH PK – Shromáždění
delegátů

18. 4. 2020

KSH Plzeňského kraje

KD Lužany

Autobusový zájezd

25. 4. 2020

OÚ Lužany

Divadelní představení –
Svátek matek

květen 2020

OÚ Lužany

Pouťová zábava

2. 5. 2020

SDH Dlouhá Louka

KD Dlouhá Louka

Den dětí

30. 5. 2020

Ochotnický kroužek
Lužany

Hřiště TJ Sokol Lužany

Lužanská „50“

6. 6. 2020

Vítání občánků

květen, červen 2020

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Lužanská prakiáda

září 2020

TJ Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol Lužany

Pouťová zábava

12. 9. 2020 (21.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Lužanská „50“

26. 9. 2020

Divadelní představení

říjen 2020

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Setkání seniorů

říjen 2020 (15.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Oslava Sv. Martina

14. 11. 2020 (17.00)

OÚ Lužany

Lužany

Výroční valná hromada &
Setkání bývalých hráčů

listopad 2020

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Tvorba adventní dekorace

28. 11. 2020

OÚ Lužany

Zasedací místnost OÚ
Lužany

Mikulášská nadílka

4. 12. 2020

OÚ Lužany

KD Lužany

Valná hromada SDH
Lužany

12. 12. 2020

SDH Lužany

KD Lužany

Vánoční koncert

prosinec 2020

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Vánoční pochod

25. 12. 2020 (9.00)

TJ Sokol Lužany

Šipkový turnaj

25. 12. 2020

Šipkaři „Běsnící komáři“
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KD Lužany

BLAHOPŘEJEME/POSTAVY V BETLÉMĚ
Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří v 1. polovině roku 2020 oslaví výročí
narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Uvedeni jsou občané,
kteří vyslovili souhlas s uveřejněním.
LEDEN
Josef Pacholík (78) – Zelené
Zdena Krýslová (72) – Dlouhá Louka
Marie Benešová (77) – Zelené
Antonín Fořt (74) – Zelené
Václav Motlík (71)
Ing. arch. Jaroslava Lexová (70)
Marie Burianová (85)
Blanka Burianová (86)
ÚNOR
Zdeňka Boudová (88)
Josef Vránek (77)
Jana Bartoníková (79)
Anna Pelíšková (79)
Olga Fořtová (71) – Zelené
Josef Havránek (70)
Marie Skálová (75)
Greta Bačová (88)

BŘEZEN
Anna Kalčíková (77)
Věra Petrželková (82)
Marie Křenová (79)
František Smola (81) – Zelené
Josef Křen (82)
Jiří Jílek (72)
Hildegarda Aschenbrennerová (85)
Alena Šalomová (75)
Marie Bláhová (71) – Dlouhá Louka
Josef Šos (70) – Zelená Hora
Božena Rymusová (74)
Josef Dvořák (70)
Ing. Pavel Volf (77)
Věra Kavinová (73)
Drahomila Valvodová (92)

DUBEN
Miloslav Síka (78)
Drahuše Pacholíková (72) – Zelené
Marie Šosová (95) – Zelená Hora
Marie Červená (78)
Marie Nováková (86)
Josef Burian (76)
Josef Šalom (76)

KVĚTEN
Jaroslav Pelíšek (70)
Jan Racek (73) – Zelená Hora
Josef Běl (73) – Zelená Hora
Václav Červený (70)
Hana Hohlbergerová (73) – Zelené
Blažena Hořká (78) – Zelená Hora
Marie Pelíšková (78)
Josef Umner (73)
Zdeněk Panc (71)
Květuše Hrachová (79)
František Kozák (76)

ČERVEN:
Marie Brabcová (83) – Zelené
Alena Duchková (77)
Josef Křen (76)
Jitka Štětinová (72)
František Kreuzman (88) – Zelené
Miloslav Hořký (87) – Zelená Hora
Josef Doležal (81)
Miloslav Běl (76) – Zelená Hora
Marie Berková (70) – Zelené
Ludmila Beštová (81)
Helena Flídrová (78)

KDO JE KDO V BETLÉMĚ
První výjev z narození Ježíška se odehrál v roce 1223
v Itálii: František z Assisi tam na vrcholu skalnatého kopce
v jeskyni zinscenoval narození Páně. Šlo nejen o první
betlém, ale též o první půlnoční mši. Od té doby se jako
připomínka zázraku Kristova zrození stavějí betlémy po
celém světě – papírové, dřevěné, keramické, pohyblivé i
statické. Jedno mají společné: postavy, které se
v okamžicích po Ježíšově narození setkaly ve chlévě. Tak
schválně: znáte jejich role?
Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar přinesli dary,
především kadidlo, myrhu a zlato. Nesou je obvykle
jednohrbý a dvouhrbý velbloud a slon. Tři králové jsou
v církevní symbolice považováni za mudrce, ale také
za patrony poutníků a hříšníků.
Vůl – i tupý vůl rozpoznal v novorozeňátku svého Pána a
přišel se mu poklonit. Čímž zahanbuje všechny, kteří to
nedělají. Protikladem osla a vola a jejich pokorné lásky je
král Herodes, který se pokusil novorozeného chlapečka
zabít v děsivém vraždění neviňátek. „Raději být za vola a
osla u jeslí než žoldákem v gardě Herodově“, říká teolog
Jan Heller.
Osel – v každé zemi dosazují autoři betlémů do chléva jiná

zvířata, v Asii najdeme u Jezulátka velbloudy i slony. My
máme osla. Ve Starém zákoně stojí: „Vůl zná svého
hospodáře a osel jesle svého Pána, mne však Izrael nezná,
můj lid je nechápavý.“ Jde o to, že zatímco němá tvář je
pokorná před svým hospodářem, člověk svého Stvořitele
nedbá. A měl by si vzít z přírody příklad.
Svatá rodina – Panna Marie a Josef se sklánějí nad
novorozeným Jezulátkem ovinutým v plenčičkách – jak se
zpívá ve známé koledě Pásli ovce valaši. Protože Marie
s Josefem nesehnali v Betlémě lepší nocleh, porod se
odehrál ve chlévě na seně. Jesle se tehdy říkalo „stojanu“ na
zakládání sena. Že v nich ležel Ježíšek, víme z Lukášova
evangelia.
Pastýři – „V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, radostnou
novinu pastýřům zvěstuje.“ Pastýři se velmi báli. Ale anděl
řekl: „Nebojte se. Zvěstuji vám a celému národu velkou
radost. Dnes se v Davidově městě narodil Spasitel, Pán.
Poznáte ho: dítě, ovinuté plenkami, leží v jeslích.“ Pastýři
se šli Ježíši poklonit a pak zvěstovali, co viděli.
Beran – symbolizuje jednak obětní dar, jednak samotného
Krista. Beránek Boží, latinsky Agnus Dei. Jan Křtitel pravil:
„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“
Pastýřský pes – pes je symbolem oddanosti a víry,
poslušnosti Pánu.
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ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola
Školní rok 2019/2020 jsme slavnostně zahájili 2. září,
kdy byli žáci přivítáni nejen zaměstnankyněmi školy, ale i
paní starostkou Věrou Petrželkovou. V novém školním roce
usedlo do lavic celkem 18 žáků, z toho 3 prvňáčci a 3 nově
příchozí žáci.

Objevili jsme všechna zákoutí hradiště Hůrka: kromě
známé rotundy svatého Petra a Pavla jsme viděli základy
kostela svatého Kříže a kostela svatého Vavřince. Nemohly
chybět zajímavosti z úst pana Marka, který vyprávěl nejen o
historii hradiště Hůrka, ale právě i o Přemyslovcích. Své
příběhy doplnil ukázkou dobových mincí. Všechny získané
znalosti si děti ověřily při plnění úkolů v pracovních listech.
Návštěvou rotundy jsme kromě projektu Šablony II Lužany
zahájili i vlastní školní projekt s názvem „Umělecké slohy“,
který probíhá v rámci běžné výuky po celý letošní školní
rok. Projekt byl zahájen románským slohem, jehož
zkoumání se žáci věnovali až do konce listopadu. V rámci
projektu mohou děti samostatně bádat a vyplňovat
připravené badatelské listy, přičemž pracují s informacemi
na nástěnce, vlastními znalostmi, ale i internetovými zdroji.
Kromě toho se daný sloh promítá i do vyučovacích hodin,
v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy např. žáci
ve skupinách tvořili modely rotundy. Od ledna se začnou
děti seznamovat s novým uměleckým slohem, tentokrát
s gotikou. Žáci získávají papírové denáry, jejichž množství
bude hrát v závěru školního roku roli při vyhodnocení
celého projektu.
26. září se žáci 3. – 5. ročníku vydali v rámci dopravní
výchovy na dopravní hřiště do Blovic. Tam pod dohledem
zkušené lektorky prošli praktickou výukou jízdy na kole
a prokázali své znalosti z dopravních předpisů.

Spolu se školním rokem naše škola zahájila realizaci
projektu Šablony II Lužany, který je spolufinancován
Evropskou unií. Jde o operační program MŠMT „Výzkum,
vývoj a vzdělávání“, jehož hlavními cíli je získat finanční
prostředky na podporu priorit konkrétní školy, podpořit
společné vzdělávání, nové metody ve výuce, profesní rozvoj
pedagogů, spolupráci školy s rodiči, veřejností a
v neposlední řadě podpořit propojení teoretické výuky
s praxí, zapojení odborníků do výuky. Naše škola podala
žádost na projekt v minulém školním roce. Uspěli jsme a
projekt budeme realizovat od 1. července 2019 do 30.
června 2021.
Součástí projektu Šablony II Lužany jsou mimo jiné i
projektové dny ve škole a mimo školu. V pátek 13. září
jsme se vlakem rozjeli do Starého Plzence.

Projekt s názvem „Po stopách Přemyslovců“ byl zaštítěn
naším průvodcem Liborem Markem, který pro nás připravil
celý program.

16

V měsíci říjnu se uskutečnily dva projektové dny ve
škole zaměřené na ochranu přírody a zlepšení životního
prostředí. Při „Rybářském dni“ se děti vydaly sledovat
výlov Lužanského rybníku, aby se seznámily s prací
profesionálních rybářů. Povídali jsme si o významu ochrany
vodních ploch a společně jsme vyvodili možnosti, jak sami
můžeme pomáhat ochraňovat přírodu.
V projektu „Třídíme odpady“ nás navštívila paní
starostka Věra Petrželková. Dětem ze ZŠ a MŠ pověděla o
tom, jak naše obec zajišťuje třídění odpadů i o pravidlech
třídění odpadů do jednotlivých kontejnerů. Následně se žáci
ZŠ spolu s ní vydali na prohlídku míst pro třídění odpadů
v obci. Nové poznatky pak uplatnili při plnění různých
úkolů a výtvarných aktivitách ve škole.
Samozřejmostí je i v letošním roce účast našich žáků
v různých výtvarných soutěžích. Všichni žáci dostali např.
čestné uznání v soutěži Městské knihovny Přeštice
za celoškolní dílo „Příběhy hmyzí říše“.
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za což děkujeme Mgr. Aleně Hrabíkové. Děti vzorně plnily
úkoly, prokázaly i dobré znalosti z AJ. Po vystoupení z vlaku v Lužanech je čekala stezka odvahy. Za strašidla se
převlékli rodiče i sourozenci. Všem velice děkujeme.

S příchodem prosince jsme se začali připravovat na
blížící se Vánoce. 3. prosince se uskutečnil druhý
projektový den mimo školu. Vydali jsme se do svíčkárny
Rodas v Liticích.
Děti si celý den moc užily, vyrobily si malá mýdla,
ozdobily svíčky a naplnily lahvičku mořskou solí
s esenciálními oleji.
Návštěva z pekla k nám zavítala 5. června. Čerti s sebou
naštěstí nezapomněli vzít anděla a Mikuláše, a tak byl každý
za odříkanou básničku odměněn dárkovým balíčkem.
Na vánoční koncert Pavla Nováka a dětských sborů ze
ZŠ Přeštice Skaláček a Přeštické flétničky jsme jeli 5. 12.
do Sokolovny v Přešticích. ¨
Předvánoční čas byl v naší škole již tradičně završen
Vánočním zpíváním na zahradě školy. 11. prosince si přišli
poslechnout náš program rodiče dětí, ale i širší veřejnost
z řad našich spoluobčanů. Celá akce se velmi vydařila a
hezky tak završila předvánoční čas.
Školní družina
Do školní družiny jsou přihlášeni všichni žáci školy. Po
zahájení školního roku jsme nezaháleli a začali plnit
discipliny „Družinové olympiády“. V Domě historie
Přešticka jsme zhlédli výstavu „Svět trpaslíka“. Na počátku
října jsme se zaměřili na UFO. Děti si vyrobily čelenku,
klíčenku, „Ufonka pro štěstí“ a házely na cíl do létajícího
talíře. Soutěž „O nejhezčí počítač“ byla přijata s velkým
nadšením. Papírové modely počítačů byly velmi zdařilé.
Pravidelně soutěžíme s Čiperkou, to je časopis, ve
kterém žáci plní dané úkoly, ve kterých prokazují své
logické myšlení, postřeh, trpělivost a zručnost. Vyzkoušeli
si i recept na vosí hnízda. Ta všem velmi chutnala.
I v letošním roce jsme si nenechali ujít „Výstavu
hospodářského zvířectva“ v Přešticích, na které se nám
velice líbilo.
Na žádost paní Koukolíkové se všichni ochotně podíleli
na výrobě dárků pro VI. vánoční charitativní jarmark, který
se konal 7. 12. 2019 v Praze v Modřanech, pro Nadační
fond Šance onkoláčkům.
Školní družina se také zapojila do projektu Šablony II
Lužany. Účastnili jsme se projektu mimo školu s názvem
„Halloween v angličtině“ v jazykové škole Lvice v Plzni,

Projekt ve škole jsme zaměřili na „Adventní aranžování“.
Přijela k nám odbornice ze SZŠP v Klatovech Mgr. Lenka
Radová se šesti studenty. Naše děti prokázaly zručnost,
fantazii i estetické cítění při zdobení věnce ze šišek.

S prací studentů SZŠP v Klatovech jsme se seznámili při
Dni otevřených dveří, kam jsme zavítali již potřetí. Nejvíce
nás tam lákají hadi a podojení makety kravičky.
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pouštění draků, přípravy zvířátek na zimu.
Vše jsme využívali v říkankách, v písničkách, v hrách, v
soutěžích, ve výtvarných a v hudebních pohybových
aktivitách. Tuto pestrou nabídku jsme zařazovali do
jednotlivých témat. Děti je plnily dle věku a náročnosti.
Toto téma jsme zakončili 22. listopadu podzimní vycházkou
se stopovačkou a plněním úkolů.

Společně s dětmi z kroužku Šikovné ruce jsme
absolvovali krásnou procházku po nové „Lužanské stezce“.
Obdivovali jsme nejen krásné výhledy, ale i množství práce
pana Bořila, který stezku pro veřejnost zbudoval.
Z iniciativy dětí jsme realizovali mikulášskou obchůzku.
Děti si vyrobily masky a dárečky pro paní učitelky a na
obecní úřad. Zařádili jsme si na čertovské diskotéce. Upekli
jsme a nazdobili perníčky. Vánoční atmosféru jsme nasáli
na vánočních trzích v Plzni a v Domu historie Přešticka. Na
vánoční koledu jsme si přichystali přáníčka a drobné dárky.
Mateřská škola
Začátkem školního roku jsme se opět přivítali po
prožitých prázdninách. S dětmi, které již chodily do MŠ, ale
také s novými malými školáčky, kteří se stali našimi novými
kamarády. S využitím zábavných činností a seznamovacích
her jsme se všichni snažili nové děti zbavit ostychu, pláče a
zařadit je do našeho kolektivu, aby jim u nás bylo příjemně
a společně s námi prožívali co nejradostnější chvíle plné
zábavy a nových prožitků. Domluvili jsme se na pravidlech
pro společné soužití v MŠ, vzájemné půjčování hraček a
rozvíjení kamarádských vztahů. Vše jsme upravovali a
zjednodušovali tak, abychom vyhověli našim nováčkům.
V říjnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Můj oblíbený
večerníček“ vyhlášené Městskou knihovnou Přeštice. Anna
M. Horanská získala za svoji práci ocenění - umístila se na
3. místě.
14. října jsme se všichni vydali do Přeštic za pohádkou
„O statečné Káče“. Společně jsme o pohádce besedovali,
zjišťovali znalosti o hlavních postavách a namalovali
obrázky.
I naše mateřská škola se zapojila do projektu Šablony II
Lužany.
22. října jsme měli v MŠ projektový den ve škole ,,Rybářský den“. Jako každý rok jsme pozorovali rybáře při
výlovu rybníka. Celý den patřil aktivitám zaměřeným na
vodní svět.
31. října nás navštívila paní starostka Petrželková za
účelem dalšího projektového dne ve škole - ,,Třídíme
odpady“. Děti získaly základní informace o třídění odpadu,
prohloubily vztah ke svému okolí a ochraně přírody.
Smyslem projektu bylo využít získané poznatky k třídění
odpadu ve škole i doma.
Podzimní období nám nabídlo množství zajímavých
námětů ke hrám, činnostem, pozorovali jsme změny
v přírodě, proměny počasí, sklizeň ovoce a zeleniny,
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3. prosince jsme společně se ZŠ vyjeli do svíčkárny
Litice v rámci projektového dne mimo školu. Děti měly
možnost si vykrojit glycerinové mýdlo, plnit lahvičky
mořskou solí, barevně experimentovat se svíčkami a potěšit
potom darovanými výrobky své blízké.
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Nejvíce očekávaným obdobím je předvánoční čas, který
je kouzelný svou atmosférou. Naši školku navštívili také
anděl, čert a Mikuláš. Balíček dostali všichni, protože při
pohledu na čerta se polepšil i ten největší rošťák.
9. prosince jsme k nám do MŠ pozvali rodiče na vánoční
besídku. Paní učitelky připravily s dětmi pásmo básniček,
písniček, ale také dramatizaci pohádky „O veliké řepě“, kde
se v roli zvířátek předvedli i ti nejmenší.
Všichni z naší školy jsme přivítali 11. prosince rodiče
na zahradě školy zpěvem písní, koled, rytmizací
s rolničkami či trianglem. Vystoupení pěveckého kroužku
pod vedením paní učitelky Šťastné se velmi vydařilo a
rodiče měli možnost se svými dětmi prožít alespoň hezkou
chvilku předvánoční atmosféry.
Pohádek před Vánocemi není nikdy dost, a proto jsme
ještě 16. prosince navštívili KKC Přeštice, kde jsme zhlédli
pohádku „Lotrando a Zubejda“. Na náměstí si děti
prohlédly nazdobený vánoční strom.
I v letošním roce přiletěl do mateřské školy Ježíšek a
v nepozorované chvíli nadělil dětem stromeček a pod ním
dárečky, ze kterých měly velkou radost.

Badatelský klub

Děkujeme všem, kteří se sami zapojovali do našich
činností, věnovali sponzorské dary a účastnili se
pořádaných aktivit. Poděkování patří i těm, kteří přispěli
trvanlivými potravinami do dobrovolné sbírky pro děti z
Klokánku v Janovicích nad Úhlavou.
Poslední den školního vyučování před Vánoci se rychle
přiblížil. Všichni jsme si popřáli najít hodně dárků pod
stromečkem, zajímavé výlety a prožít plno radosti v kruhu
rodiny a přátel.
Přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků.
Zaměstnanci školy

Výuka s ICT
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DLOUHÁ LOUKA
VÁNOČNÍ PEČENÍ V DLOUHÉ LOUCE

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH DLOUHÁ LOUKA
ZA ROK 2019
V letošním roce jsme začali činnost 6. dubna pořádáním
již tradičního turnaje ve stolním tenise, kterého se
zúčastnilo 26 hráčů.
Další akcí byla 29. 4. brigáda u požární nádrže. Na této
akci jsme uklidili spadlé a ořezali nalámané větve, porazili
jeden strom, který byl poškozený a zasahoval na sousední
pozemek, a uklidili prostor kolem požární nádrže. Na této
akci bylo odpracováno 36 hodin.
I v letošním roce jsme 4. května pořádali tradiční
pouťovou zábavu, kde se snad pobavilo všech cca 70
návštěvníků, a doufám, že se vydaří pouťová zábava i
v příštím roce. V červnu jsme se jako každoročně podíleli
na uskutečnění dětského dne na Dlouhé Louce.
14. září jsme se opět sešli u požární nádrže, tentokrát za
účelem zajištění sběru železného šrotu a elektroodpadu.
Provedli jsme svoz odpadu od občanů, kteří o to projevili
zájem a poté ho i s již uloženým naložili do přistaveného
kontejneru. Této akce jsme se zúčastnili v hojném počtu a
odpracovali 36 hodin.
Požární nádrž se nám v letošním roce vzhledem
k nedostatku vody nepodařilo vyčistit. O vyčištění se
pokusíme brzy na jaře příštího roku dle stavu vody.
Byla provedena kontrola a zazimování techniky a
požární zbrojnice. Na akcích bylo v letošním roce
odpracováno 72 hodin.
Po celý letošní rok se o sekání trávy v okolí požární
nádrže starali Luděk a Michal Kaňákovi, za což bych jim
chtěl touto cestou poděkovat.
Závěrem by chtěl také poděkovat všem členům a
příznivcům našeho SDH za účast na všech akcích konaných
v letošním roce a za práci, kterou na nich odvedli. Dále
bych chtěl poděkovat starostce p. Petrželkové a
zastupitelstvu obce za podporu a vstřícnost při řešení potřeb
našeho sboru v průběhu letošního roku.
Luboš Šašek, starosta sboru
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TJ SOKOL/ŠIPKAŘI
SOKOL LUŽANY
V minulém občasníku jsme končili přáním, abyste si
užili dovolenou, věříme, že se Vám naše přání vyplnilo a
my Vás můžeme opět pozvat do fotbalových ochozů.
V krátké letní přestávce probíhá pod vedením trenéra
Hagiho a vedoucího mužstva Petra Rymuse příprava na
sezónu 2019 – 2020. Do mužstva získávají Kamila
Nechutného, Martina Beštu, Honzu Fořta a zpět z Letin se
vrací Martin Kowalski. Mužstvo v této přestávce hraje dvě
přátelská utkání. V prvním prohrává na hřišti Strážova 3 : 0
a ve druhém zápasu na domácím hřišti vítězí nad mužstvem
Letin 2 : 0.
Sezónu 2019 – 2020 zahajujeme na hřišti v Předenicích.
Ještě jsme se v nové sezóně ani nerozkoukali a již v 19.
minutě prohráváme 3 : 0. V druhém poločase se obraz hry
obrací a snižujeme na 3 : 2. Nadále si vytváříme 100 %
šance, jenže ne a ne vyrovnat. Soupeř před koncem z brejku
zvyšuje na 4 : 2, tak také utkání končí.
Doma se potom hraje „derby“ proti Radkovicím, ve
kterém vítězíme 3 : 0.
V Losiné hned ve druhé minutě kopeme penaltu, kterou
proměňujeme. Poté přidáváme ještě 4 branky. Díky tomu,
že se soupeři podařilo také vsítit 2 branky, odvážíme si
vítězství 5 : 2.
Ve Zdemyslicích se nám na malém hřišti hraje velice
špatně. I přesto máme herní převahu. Soupeř z penalty dává
první gól, nám se podaří vyrovnat na 1 : 1. Zdemyslice
nakonec po krásné ráně těsně před koncem dávají gól na
konečných 2 : 1.
Stod na našem hřišti brzy prohrával 1 : 0, poté se mu
podařilo vyrovnat na 1 : 1. My však přidáváme další 3
branky a zdá se, že je o výsledku rozhodnuto, bohužel
soupeři se podařilo vyrovnat na konečných 4 : 4. Dva body
jsme nakonec získali díky úspěchu při penaltách.
Ve Spáleném Poříčí jsme první branku dali již v 1.
minutě. Do poločasu jsme ještě zvýšili na 2 : 0. Nakonec
vítězíme 3 : 1.
V dalším kole přijel do Lužan Nepomuk „B“, který
velice brzy vedl 1 : 0, nám se též brzy podařilo odpovědět a
vyrovnat na 1 : 1. Nikdo netušil, že to bude poslední branka
zápasu a tak po konečných 1 : 1 rozhodují pokutové kopy,
které bohužel prohráváme.
S poslední Sečí na jejím hřišti již v 18. minutě
prohráváme 4 : 0!! Dokážeme se z toho oklepat a snižujeme
na 4 : 3. O poslední minutě prvního poločasu neproměňujeme pokutový kop. V druhé půli se již brankově neprosazujeme a soupeř v 90. minutě dává na konečných 5 : 3.
Asi tato porážka nastartovala náš tým a doma porážíme
Žinkovy 3 : 0.
Na hřišti prvního Kláštera po prvním poločase vedeme
1 : 0. V druhém poločase přidáváme druhou branku. Naši
hráči dali do zápasu srdce a bojovnost a tento výsledek
udrželi do samotného závěru.
Doma potom porážíme Merklín 3 : 0 a potřetí v řadě
držíme čisté konto.
V předposledním utkání podzimní části hrajeme
v Chlumčanech. Pro velkou mlhu nebyla hra moc vidět, ale
co jsme viděli, bylo 11 gólů v naší brance. Naši střelci vyšli
naprázdno a utkání končí 11 : 0.
Poslední utkání podzimu hrajeme doma s Hradcem. Opět
se nám daří dávat branky a vítězíme 3 : 0.

V podzimní části sezóny 2019 – 2020 končíme s 24
body a skórem 33 : 30 na pátém místě okresního přeboru.
Po skončení utkání jsme se sešli v sále KD na již
tradičním setkání bývalých, současných hráčů a příznivců
Sokola spojeným s jednáním výroční valné hromady. Při
této příležitosti jsme ocenili jubilanty, sportovce a
zhodnotili naši činnost v roce 2019.
Dovolte, abychom ještě touto cestou poděkovali za
spolupráci s obecním úřadem, dále firmě ČEZ za dotaci,
díky které jsme mohli zakoupit novou sekačku a další
vybavení. Zvláště pak chceme poděkovat dvojici našich
členů Karlovi Štychovi a Martinovi Kalčíkovi staršímu za
opravu zarostlé kanalizace, vybudování nového osvětlení
kabin a celkovou údržbu našeho areálu.Poděkovat bychom
také chtěli všem ostatním sponzorům a dárcům, všem Těm,
kteří jakoukoliv měrou pomáhají při činnosti našeho oddílu.
V závěru dovolte pozvat vás 25. 12. 2019 od 9,00 hodin
na tradiční Vánoční pochod. A v únoru 7. 2. 2020 od 20
hodin na Sportovní ples s hudbou pana Žákovce.
Věříme, že jsme na nic nezapomněli a tak zbývá vám
popřát krásné prožití svátků vánočních a do nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Výbor Sokola Lužany.
ŠIPKOVÝ KLUB BĚSNÍCÍ KOMÁŘI LUŽANY
Klub Běsnící komáři se šipkovému sportu věnuje již
devatenáctým rokem a reprezentuje obec Lužany na krajské
úrovni v soutěži pořádané UŠO. Pravidelně se jeho členové
zúčastňují mistrovských utkání o víkendech doma i venku.
Doprava na venkovní zápasy je ve vlastní režii hráčů.
Domácí zápasy se uskutečňují v Hostinci Lužany. Tréninky
probíhají každou středu v podvečer.
Na posledních pár zápasů loňské sezony nás posílil
bývalý „hostinský„ pan Milouš Štolle, aby se stal od letošní
sezony stálým hráčem našeho družstva.
Začátek první poloviny letošní sezony nezačal pro naše
družstvo dobře, po sérii porážek a jedné výhře
v prodloužení se pohybujeme ve spodní části tabulky.
Druhou polovinu sezony jsme zahájili těsnou domácí
prohrou, abychom vzápětí vyhráli venkovní zápas
v Křimicích.
Družstvo hraje v této sestavě: Jarolím Radek – předseda
klubu, Hasák Miroslav – kapitán družstva, Kalčík Martin –
pokladník, Hrabík Pavel, Havránek Josef, Jílek Jiří, Štolle
Miloslav a opětovný návrat hlásí Štych Karel.
Děkujeme OÚ Lužany a všem našim příznivcům za
podporu a také současnému hostinskému, panu Liborovi
Bláhovi za trpělivost a obětovaný volný čas. Dále si
dovolujeme pozvat všechny příznivce elektronických šipek
na tradiční vánoční turnaj, který se uskuteční 25. 12. 2019
od 16.00 hodin v sále KD Lužany.
Miroslav Hasák
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SDH
SDH LUŽANY
Půlrok od vydání posledního občasníku uplynul jako
voda a opět bilancujeme uplynulé období.
V srpnu proběhlo tradiční soustředění mladých hasičů
v autokempu Valcha. Už při cestě na soustředění bylo jasné,
že se ani tentokrát bez deště neobejdeme. Druhý den
po snídani jsme odjeli do Aquaparku v Horažďovicích, kde
jsme si zaplavali a vyřádili se na toboganu a jiných
atrakcích. Příjemným zpestřením letního soustředění byla
návštěva bývalého člena žákovského družstva, nyní
příslušníka HZS na stanici v Domažlicích, Zbyňka Zábrše
ml., který s sebou přivezl na ukázku základní vybavení
hasiče při zásahu. Samozřejmě jsme měli možnost si tyto
věci i vyzkoušet. Bývá již tradicí, a jsme tomu rádi, že se
bývalí žáci zajedou na soustředění podívat a stráví s námi
čas v místech, kterými sami prošli.

V průběhu soustředění jsme se kromě volnočasových
aktivit začali připravovat na podzimní branný závod.
Nechyběl ani výlet na zříceninu v Zavlekově.

Branný závod proběhl tentokrát v Radochovech.
Přivítalo nás nevlídné počasí. Silný vítr shazoval špalíky na
stanovišti střelby ještě dříve, než stačili závodníci vůbec
vystřelit. Tato disciplína byla nakonec z celkového
hodnocení vyřazena. Naší hlídce se moc nedařilo, skončili
na 24. místě z 35 hlídek. Ani štafeta požárních dvojic se
příliš nevydařila, skončili jsme na 18. místě z 20 družstev,
což není dobrý vstup do dalšího kola hry PLAMEN.

22

V současné době máme již jen 5 závodníků a budoucnost
našeho žákovského družstva je velmi nejistá. Svoji kariéru
v družstvu žáků ukončili Michaela Chocová a Jiří Vránek,
kterým za reprezentaci družstva a sboru děkujeme.
Dne 7. září členové našeho sboru zajistili pořadatelskou
službu při svěcení kaple v Zeleném. Tato akce proběhla za
přítomnosti občanů z Lužan, Zeleného a okolí, představitelů
obce a plzeňského biskupa p. Tomáše Holuba. O týden
později jsme uspořádali tradiční pouťovou zábavu.
Dne 1. října provedli hasiči naložení železného šrotu
do kontejneru v obecním sběrném místě.
Dne 26. 11. jsme se zúčastnili taktického cvičení
jednotek dobrovolných hasičů Borovy, Lužany, Malinec,
Přeštice a HZS Přeštice.
V letošním roce se náš sbor poprvé zapojil do akce
„Recyklujte s hasiči“ s firmou ELEKTROWIN, která se
zabývá ekologickou likvidací elektroodpadu a elektro
spotřebičů. Za odevzdání elektroodpadu k likvidaci jsme
letos obdrželi částku 4 634,- Kč.
V současné době probíhá postupná rekonstrukce prostor
hasičské zbrojnice a byly odvezeny do opravy 2 hasičské
stříkačky.
Valná hromada sboru se uskutečnila dne 7. 12. 2019. Na
valné hromadě byli členskou základnou zvoleni noví
funcionáři sboru pro následující pětileté období.
Nový výbor pracuje v tomto složení:
FUNKCE
JMÉNO
ČLEN SBORU OD
Starosta
Ing. Václav Petrželka
1983
Náměstek starosty Josef Flídr
1985
Velitel
Libor Bláha
2017
Jednatel
Ing. Václav Motlík
1996
Hospodář
Ing. Tomáš Pelíšek
1987
Vedoucí mládeže Pavel Vránek st.
1981
Referent MTZ
Václav Kožíšek ml.
1990
Preventista
Radoslav Nový
1990
Člen výboru
Zbyněk Zábrš, st.
1985
Člen výboru
Jana Štichová
1987
Člen výboru
Hana Lindnerová
1981
Člen výboru
Bc. Václav Petrželka
2004
Člen výboru
Pavel Hodan
2006
Revizor účtu
Josef Hrabík
1974
Revizor účtu
Martin Hodan
2004
Revizor účtu
Pavel Vránek ml.
2006
Delegátem na shromáždění představitelů sborů
Okresního sdružení hasičů okresu Plzeň-jih, které se
uskuteční 14. 3. 2020 v Lužanech, byl zvolen p. Josef Flídr.
Za celoživotní přínos Sboru dobrovolných hasičů
Lužany valná hromada rovněž schválila čestným starostou
odstupujícího starostu p. Josefa Křena. Zároveň obdržel od
členů výboru malou pozornost.
Protože máme za sebou uplynulé pětileté období,
dovolte mi malé ohlédnutí.
Rok 2015
V Železném Újezdě probíhá v březnu Shromáždění
delegátů sborů okresu Plzeň – jih. Z našeho sboru byli do
okresního sdružení zvoleni následující členové:
Josef Černý do funkce starosty okresního sdružení hasičů
Plzeň – jih,
Václav Petrželka do funkce předsedy okresní kontrolní a
revizní rady,
Josef Křen do funkce vedoucího aktivu zasloužilých hasičů,
Zbyněk Zábrš do funkce člena odborné rady mládeže.

SDH
pokračování
V březnu je v obci Lužany a okolí slavnostně otevřena
naučná stezka „Živé paměti krajiny Lužan.“ Při této akci
zajišťují členové sboru pořadatelskou službu, zejména při
přesunu účastníků z nádraží přes hlavní silnici do obecního
parku.
V květnu se přípravka rozjela na celostátní festival
přípravek, který se konal na náměstí v Domažlicích. Naše
děti předvedly člunkovou štafetu a útok džberovou
stříkačkou.
Dne 23. července je v brzkých ranních hodinách vyhlášen
poplach – požár suchého bioodpadu a větví na „Plajtojc
jámě“. Členové výjezdové jednotku Obce Lužany na pokyn
velitele zásahu zřizují čerpací stanoviště u rybníka
v Lužanech, kam jezdí pro vodu cisterny povolaných
jednotek. Přestože byl požár do rána uhašen, v průběhu dne
dochází k občasnému vzplanutí hromady s bioodpadem.
V jednu chvíli je opět povolána cisterna HZS Přeštice.
V odpoledních hodinách se požár podařilo zcela zlikvidovat
a včasným zásahem byla mimo jiné zachráněna plodina na
poli SELGENu a nedaleký les Řipec.
V říjnu proběhl na hřišti v Lužanech pod patronací
našeho sboru závod požárnické všestrannosti pro kolektivy
mladých hasičů okresu Plzeň – jih, zúčastnilo se celkem 40
hlídek z celého okresu Plzeň – jih.
Děti z přípravky pod vedením p. Petrželkové a
Koukolíkové se v průběhu roku scházely na pravidelných
schůzkách, kde si osvojovaly hasičské dovednosti.
Družstva mladších a starších žáků pod vedením Václava
Petrželky, Pavla Vránka st. a Mirky Kalčíkové se začalo
připravovat na jarní soutěže začátkem měsíce března.
Březen halová soutěž Oplot – mladší 14. místo, starší 1.
místo;
duben Chlum – starší 13. místo
květen Chouzovy - mladší 9. místo, starší 5. místo;
květen Žákava – 10. místo;
červen PLAMEN Nepomuk – mladší 11. místo, starší 3.
místo;
říjen Lužany branný závod – mladší 3. místo, starší 5. místo
Muži, ženy:
květen okrsková soutěž Příchovice – muži 3. místo, ženy 1.
místo, dvě družstva dětí provádí ukázku požárního útoku;
červenec Pohár starosty Červené Poříčí – muži 4. místo,
ženy 4. místo.
Rok 2016
Při konání Staročeských májů zajistili členové sboru
pořadatelskou a pořádkovou službu. Děti z přípravky pod
vedením p. Petrželkové a Koukolíkové se v průběhu roku
scházely na pravidelných schůzkách, kde si osvojovaly
hasičské dovednosti. Na okrskové soutěži ve Skočicích si
děti s vedoucími připravily hasičskou rozcvičku. Toto
vystoupení bylo zároveň první a poslední, od září se již
přípravka neschází.
Družstvo žáků pod vedením Václava Petrželky st. a
Pavla Vránka st. začalo s přípravou v březnu.V průběhu jara
nám začali z družstva postupně odcházet závodníci, a proto
jsme se mimo jiné nezúčastňovali soutěží do ligy okresu.
Připravovali jsme se až na jarní kolo hry PLAMEN.
Bohužel na poslední chvíli onemocněli dva závodníci
z družstva starších a na poslední chvíli jsme již nedokázali
postavit ani sedmičlenné družstvo.
Po dlouhé době se tak starší žáci nezúčastnili jarního kola
hry PLAMEN. Družstvo mladších nedokázalo náležitě

využít dobrého třetího místa z podzimního branného závodu
a po výsledcích v jednotlivých disciplínách štafeta 4x60 m
11. místo, štafeta dvojic 12. místo a požární útok 11. místo
se muselo spokojit až s 11. místem ze čtrnácti družstev.
Hasičský areál na Valše, který byl po několik let vždy na
soustředění naším druhým domovem, je již minulostí.
Obecní úřad Zavlekov změnil podmínky nájmu objektů
v areálu autokempu a nám se již finančně nevyplatilo dále
objekty provozovat. Naše buňka a maringotka byly prodány.
Od října cvičí pouze družstvo starších žáků.
Muži, ženy:
květen okrsková soutěž Skočice – muži 2. místo, ženy 1.
místo;
červenec Pohár starosty Červené Poříčí – muži 7. místo,
ženy 4. místo.
Rok 2017
V březnu se výjezdová jednotka obce spolu s hasiči
sboru účastnili zásahu v rodinném domě v Lužanech č. p. 6.
Při konání Staročeských májů v květnu zajistili členové
sboru pořadatelskou a pořádkovou službu.
Družstvo žáků pod vedením Václava Petrželky st. a
Pavla Vránka st. tvoří v současné době desetičlenný
kolektiv. Po přípravě v jarních měsících předvedlo ukázku
požárního útoku na okrskové soutěži ve Skočicích. Kromě
nich ještě předvedla ukázku dvě žákovská družstva z Kucín.
Naši žáci dosáhli nejlepší čas.
Červen PLAMEN – Nepomuk starší žáci 8. místo.
Přípravu na novou sezonu jsme začali opět na
prázdninovém soustředění mladých hasičů. Další ročník hry
Plamen začal 7. října 2017 závodem požárnické
všestrannosti ve Vrčeni. Této soutěže se opět z Lužan
zúčastnilo družstvo starších žáků. Na trať jsme postupně
poslali dvě hlídky, které doběhly na 5. a 27. místě. Do
jarního kola tedy nastupujeme s 5. místem.
Na již zmíněné okrskové soutěži v Přešticích se dařilo
našim ženám. V obou disciplínách, tj. štafeta 4x100 m a
požární útok překonaly svoje soupeřky z Kucín a již
poněkolikáté si z okrsku odvezly prvenství.
Naši muži se v konkurenci 6 družstev nedokázali příliš
prosadit a nakonec obsadili 4. místo. Okrskovou soutěž
uspořádal SDH v Přešticích u příležitosti 150. výročí
založení svého sboru.
Každoročně se účastníme soutěže O pohár starosty
v Červeném Poříčí. V klasické soutěži jsme obsadili
v kategorii žen 7. místo a muži skončili na místě pátém.
Dne 5. 10. byla naše výjezdová jednotka povolána
k pátrání po pohřešované osobě v katastru obce Zelené.
I přesto, že byl poplach vyhlášen v odpoledních hodinách,
z našeho sboru do akce vyrazilo 5 hasičů. Dotyčný pán se
nakonec vrátil sám a akce dopadla dobře. Pátrání se
zúčastnilo téměř 100 lidí, kromě příslušníků policie, HZS,
letecké policie a policejních psovodů se akce zúčastnili
dobrovolní hasiči z Lužan, Přeštic, Borov, Měčína, Švihova
a Dnešic. Do Lužan přichází koncem roku nový dopravní
automobil FIAT DUCATO.
Rok 2018
Významným dnem letošního roku byl pro nás 26. květen,
kdy se na hřišti TJ SOKOL uskutečnila letošní okrsková
soutěž a s ní spojené oslavy 135. výročí založení našeho
sboru. V sobotu dopoledne byl položen věnec k pomníku
našich padlých spoluobčanů. Od 13. hodiny pak probíhala
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SDH/STRÁŽNÍ DOMEK
pokračování
výše zmíněná soutěž. Při zahájení soutěže provedl p. Karel
Plavec z Římskokatolické farnosti Přeštice žehnání našemu
novému hasičskému vozidlu. Poté jej starostka obce
slavnostně předala výjezdové jednotce a hasičům do užívání.
Poté následovala vlastní okrsková soutěž. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách, a to běh 100 m překážek a požární útok.
V běhu na 100 m muži obsadili 2. místo, v požárním útoku
jsme byli nejrychlejší. Tyto výsledky nám vynesly na domácí
půdě 1. místo a zároveň na rok jsme se stali držiteli putovního
poháru za nejlepší požární útok. Naše dvě družstva žen měly
na soutěži konkurenci v podobě družstva žen z Kucín.
Soutěži předcházela pečlivá příprava, a proto nikoho
nepřekvapí, že naše dvě družstva se již po několikáté v řadě
podělila o dvě nejlepší místa v soutěži a třetí příčku
přenechala ženám z Kucín. Ukázku požárního útoku
předvedli žáci z Lužan a Kucín. Diváci si mohli prohlédnout
vystavenou techniku v majetku Obce a SDH Lužany. Dále
přivezli svoje stroje hasiči z Dlouhé Louky a hezkou ukázku
předvedli hasiči ze Žerovic se svojí zrestaurovanou
historickou stříkačkou. Součástí hasičského odpoledne byla
rovněž ukázka klasického požárního útoku, kterou předvedli
hasiči z Lužan, z Borov a Červeného Poříčí. Náročné
hasičské odpoledne jsme zakončili taneční zábavou na hřišti.
Skvělé počasí, dosažené výsledky a vzorná obsluha u
občerstvení přispěly k dobré atmosféře celého dne a všem se
akce líbila.
První jarní soutěží mladých hasičů bývá tradiční halová
soutěž v Oplotu. Letos se uskutečnila 24. 3. 2018. Naši
závodníci se na tuto soutěž vydali, ale příliš se nám nedařilo a
skončili jsme až na 23. místě z 31 přítomných hlídek.
S novým vozidlem jsme se o týden později vydali do
Nepomuku na okresní kolo hry PLAMEN. Soutěž proběhla
v sobotu pro kategorii starší a v neděli pro kategorii mladší.
V sobotu jsme soutěžili v těchto disciplínách: štafeta CTIF 5.
místo, štafeta dvojic 6. místo, štafeta 4x60 m 6. místo, útok
CTIF 7. místo. Před poslední disciplínou, což je požární útok,
to vypadalo na celkové 6. místo, za které bychom byli rádi.
Bohužel, ani jeden pokus na požárním útoku nám nevyšel
podle představ, skončili jsme v této disciplíně na posledním
15. místě a to znamenalo celkové 8. místo v soutěži. Před
soutěží hry PLAMEN někteří naši žáci úspěšně splnili
odznaky odbornosti.
Kromě nového dopravního automobilu jsme letos obdrželi
stroj PS 8. Stroj pochází z Nových Mitrovic, kde ho objevil a
do Lužan přivezl p. Václav Rajt. O opravu se postaral náš
člen p. Antonín Jiřík. Dále byl z rozpočtu obce pořízen přívěs
za požární automobil.
O prázdninách 14. července jsme se vydali na tradičně
námi navštěvovanou soutěž v Červeném Poříčí. V klasickém
požárním útoku jsme obsadili v kategorii ženy 6. a v mužích
9. místo.
Dne 16. 7. proběhla v hasičské zbrojnici brigáda na
vystěhování a odstrojení hasičské AVIE, která byla poté obcí
prodána do soukromé sbírky.
Rovněž proběhlo každoroční srpnové soustředění mladých
hasičů v ATC Valcha.
Na závodu požárnické všestrannosti 6. 10. ve Střížovicích
získáváme 6. místo. Letos se prvně v rámci podzimního kola

uskutečnila i štafeta požárních dvojic, kde jsme obsadili 12.
místo.
28. 10. 2019 – 100. výročí České republiky – položení věnce
u pomníku v Lužanech.
Počty členů sboru v jednotlivých letech
2015 – 140 členů, 29 mladých hasičů, 9 dětí v hasičské
přípravce;
2016 – 136 členů, 28 mladých hasičů, 7 dětí v hasičské
přípravce;
2017 – 124 členů, 18 mladých hasičů;
2018 – 121 členů, 15 mladých hasičů;
2019 – 105 členů, 14 mladých hasičů.
Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci Obecnímu
úřadu v Lužanech, všem aktivním členům sboru,
Ochotnickému kroužku Lužany a Tělovýchovné jednotě Sokol
Lužany.
Přeji všem hodně zdraví a pohody o vánočních svátcích a
v celém roce 2020.
Václav Petrželka, starosta sboru
STRÁŽNÍ DOMEK U HŘIŠTĚ
Strážní domek, který byl ještě do loňského roku obydlen, je
již minulostí. Ve dnech 4. až 6. prosince provedla firma najatá
Správou železniční dopravní cesty demolici domku a ostatního
příslušenství. Studna na pozemku byla z bezpečnostních důvodů zasypána. Fotografie nám ukazují stav před a po
demolici.
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