Ročník 9
číslo 18
prosinec 2013 – červen 2014
Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
scházíme se společně na stránkách Lužanského
občasníku na přelomu roku, kdy většina z nás hodnotí
uplynulý rok a vyhlíží rok nový. V uplynulém půlroce se
nám podařilo dotáhnout jednání s Českou poštou o otevření
Výdejního místa v prodejně potravin, které alespoň
částečně supluje již 3 roky uzavřenou poštovní pobočku
v Lužanech. Místo pošty zde vznikají prostory pro místní
knihovnu, která nikdy nebyla v přijatelných podmínkách, a
knihy v nich opravdu trpěly. Jestli vše dopadne dobře, bude
knihovna v nových prostorách otevřena již v úterý 7. ledna
2014 od 18.00 hod.
Ve všech přidružených obcích byl v prosinci zprovozněn
bezdrátový rozhlas, staré vedení bude postupně
zlikvidováno.
V obci Dlouhá Louka byla na kulturním domě vyměněna
stará okna za plastová. V blízkosti vyrůstá i svépomocí
budovaná pergola. Na podzim byla zahájena rekonstrukce
střechy kapličky, bohužel je nutné vyměnit celý krov, který
byl napaden dřevomorkou.
V Zeleném byla vybudována nová místní komunikace ke
křížku, na kterou jsme v rámci povodňových peněz dostali
dotaci od Ministerstva dopravy. V tomto úseku směrem
k Nezdicím byl zřízen nový propustek, byl vyhlouben
příkop a v poslední době bylo brigádnicky vysázeno při
cestě 25 dubů. Věříme, že jsme udělali proti stékajícímu
bahnu z pole do vsi maximum a nebude se již opakovat
situace z letošního léta. Smutnou zprávou je fakt, že i
v příštím roce bude na pole vyseta již třetím rokem
kukuřice. V rámci dotace na naučnou stezku byl, kromě
výsadby dubů, proveden arboristický zásah na lípách u
kapličky u Zeleného, u křížku a na Tanečku. Od Nadace
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových jsme získali
darem 2 špalky z poražených dubů od zámecké zdi u mostu,
ze kterých bude vytvořena socha čerta a Káči. Tímto bych
chtěla nadaci ještě jednou poděkovat.
V Zeleném byla provedena oprava na vodovodu. Pro
všechna naše katastrální území je vyhotoven návrh zadání
územního plánu.
Na konci roku jsme podávali dvě žádosti o dotaci z
Operačního programu životního prostředí. Jedna žádost se
týkala zateplení Kulturního domu v Lužanech, kdy pro
potřeby této dotace byl vyhotoven energetický audit a
budova KD byla vyhodnocena jako vysoce energeticky
nevyhovující objekt. Další žádost se týkala úpravy parku u
lužanského zámku. Zároveň se nám v druhém kole
posuzování žádosti od Nadace ČEZ také podařilo získat
finanční prostředky na realizaci parku.

ZDARMA

V nejbližších dnech bude instalován na kontejnerové stání
u bytovek kontejner bílé barvy od firmy REVENGE, a.s.,
který bude sloužit k ukládání bytového textilu, oděvů, obuvi a
hraček. Firma bude tento kontejner každý týden vyvážet a pro
obec tyto služby nebudou představovat žádnou finanční zátěž.
V příštím roce by se měla socha sv. Josefa u Lužan, dle
dostupných pramenů, dožívat 300 let, proto bychom chtěli
tuto sochu zrestaurovat a budeme k této akci hledat vhodný
dotační program.
Budeme také realizovat obnovu parku, kterou jsme vám již
delší dobu slibovali a chtěli bychom, aby nový park byl nejen
reprezentativním místem pro návštěvníky obce a zámku, ale
především sloužil jako odpočinkové místo pro všechny
věkové kategorie občanů Lužan a přilehlých obcí. Věříme, že
se nám podaří obec Lužany ještě více zvelebit před
plánovaným setkáním rodáků, které se uskuteční v květnu
příštího roku. V květnu proběhne ještě jedna velká kulturní
akce, která je známa v širokém okolí – Staročeské máje.
Zima nám teprve začíná a jaro je daleko, přesto bych
chtěla v závěru mého příspěvku apelovat na všechny
spoluobčany, aby byli ohleduplní ke svým sousedům a pokud
je to jen trochu možné, nechali všechny hlučné stroje – jako
jsou sekačky, pily apod. v neděli odpočívat. Vždyť i stvořitel
světa sedmý den odpočíval a určitě u toho chtěl mít po
celotýdenní práci trochu klidu. Některé obce na regulaci
hluku mají i své vyhlášky, k tomuto kroku se zatím
zastupitelstvo obce ale nechystá. Podobná situace je také u
pálení odpadů, které má svá pravidla, jenž najdete na
stránkách tohoto občasníku.
Na úplný závěr mi dovolte, abych vám všem popřála
klidné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně
pevného zdraví, mnoho úspěchů v žití a spoustu radosti ve
vašich rodinách.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Statistika evidence obyvatel

5

Cukrovar v Lužanech

7

Lužanská „50“
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Pravidla pro spalování odpadů
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Příští číslo vyjde v červnu.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET 2014 – PŘÍJMY

ROZPOČET 2014 - VÝDAJE

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 200 000,- Kč

Místní komunikace

/2212/

160 000,- Kč

DPFO – SVČ – z výnosu

/1112/

200 000,- Kč

Naučná stezka – Taneček

/2143/

300 000,- Kč

DPFO – zvl. sazba

/1113/

150 000,- Kč

Les

/1036/

25 000,- Kč

DPPO

/1121/

1 500 000,- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

32 000,- Kč

DPH

/1211/

2 600 000,- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

122 000,- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

500 000,- Kč

Kanalizace

/2321/

150 000,- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

350 000,- Kč

Školství

/3113/

850 000,- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 000,- Kč

Knihovna

/3314/

45 000,- Kč

Daň z loterií

/1351/

25 000,- Kč

Kronika

/3319/

5 000,- Kč

Správní poplatky

/1361/

5 000,- Kč

Obnova kapliček – oprava

/3326 5171/

200 000,- Kč

Dotace S.F. na rok 2014

/4134/

30 000,- Kč

Obnova kapliček – nákup

/3326 5139/

3 000,- Kč

Převody ze S.F.

/4139/

30 000,- Kč

Poplatky OSA

/3341 5192/

2 000,- Kč

Příjem z lesa

/1031 2111/

80 000,- Kč

Nájemné vodovod

/2310 2139/

6 000,- Kč

Kulturní dům

/3392/

120 000,- Kč

Kulturní komise

/3399/

100 000,- Kč

Příjem z pronájmu kanalizace

/2321 2139/

100 000,- Kč

Hřiště

/3421/

55 000,- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

120 000,- Kč

Dotace – sport

/3419/

50 000,- Kč

Příjem z pronájmu KD

/3392 2132/

5 000,- Kč

Příjem z akcí KK

/3399 2119/

20 000,- Kč

Dotace – zdravotně postižení

/3543/

2 000,- Kč

Příjem za vytříděný odpad EKO-KOM
/3725 2119/

Nájem pozemní komunikace

/2219 5164/

500,- Kč

80 000,- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

170 000,- Kč

Příjem za stravné od zaměstnanců
/6171 2111/

12 000,- Kč

Územní plán

/3635/

300 000,- Kč

Komunální služby – skladiště

/3639/

100 000,- Kč

/3722, 3725/

580 000,- Kč

Péče o vzhled obcí

/3745/

250 000,- Kč

Pečovatelská služba

/4351/

8 000,- Kč

Ostatní příjmy OÚ

/6171 2119/

2 000,- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

25 000,- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí /6171 2132/

1 200,- Kč

Ostatní nájemné (plyn. zařízení) /6171 2139/

39 000,- Kč

Příjmy z úroků

/6310 2141/

15 000,- Kč

/4112/

-

Dotace z KúPK
PŘÍJMY CELKEM

7 105 200,- Kč

enkaustika

Odpadové hospodářství

Krizové řízení
Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)
/5311/

1 000,- Kč

SDH – JSDHO

/5512/

50 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

760 000,- Kč

Vnitřní správa OÚ + rezerva

/6171/

2 559 700,- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky KB) +
pojištění
/6310/

15 000,- Kč

Převody – sociální fond

30 000,- Kč

/6330/

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

30 000,- Kč

Finanční vypořádání z minulých let /6402/

30 000,- Kč

VÝDAJE CELKEM
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30 000,- Kč

7 105 200,- Kč

CO SE DĚJE
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – ČERT A KÁČA

V letošním roce jsme opět oslavili svátek sv. Martina
lampiónovým průvodem. 9. listopadu jsme se v 17,00 hodin
sešli u pomníku uprostřed vsi, abychom si připomněli sv.
Martina a také vznik lampiónů. Poté jsme se vydali po celé
vsi, dospělí a především zhruba 40 dětí. Odměnou za
neshořené lampióny nám byly výborné martinské rohlíčky
od p. Lindnerové. Ty byly spolu s vánočním čajem
rozdávány všem u hasičské zbrojnice.

PLÁN KURZŮ RUČNÍCH PRACÍ V 1. POLOVINĚ
ROKU 2014 (zasedací místnost OÚ, 17.30 hod.)
20. 1.
3. 2.
17. 2.
3. 3.
17. 3.
31. 3.
14. 4.
28. 4.
12. 5.
26. 5.
9. 6.

STOJÁNEK NA TUŽKY Z PEDIGU (70,- Kč)
MYŠKA Z PEDIGU (max. 90,- Kč)
JEŽEK Z PEDIGU (130,- Kč)
HOLUBIČKA ZE ŠUSTÍ (65,- Kč)
VAJÍČKO ZDOBENÉ SLÁMOU (50,- Kč)
JARNÍ DEKORACE NA DVEŘE (max. 150,- Kč)
DRÁTKOVANÉ ZÁPICHY (60,- Kč)
MOZAIKOVÝ TÁC (max. 150,- Kč)
KORÁLKOVÝ STROMEČEK NEBO
DRÁTKOVÁNÍ LAHVE (vlastní) (60,- až 100,-,
70,- Kč)
DRÁTKOVÁNÍ LAHVE – DOKONČENÍ +
RŮZNÉ DODĚLÁVKY
TRIČKA (60,- Kč)

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Kulturní komise Obecního úřadu v Lužanech vás
všechny zve na vánoční koncert, který se koná v neděli 29.
prosince 2013 od 17.00 hodin v kapli zámku v Lužanech.
Na koncertě vystoupí ženský pěvecký soubor CARMINA,
který jistě přítomné návštěvníky nezklame výběrem svých
písní.
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PRAKYÁDA/VÝSLEDKY VOLEB
VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU LUŽANSKÉ PRAKYÁDY 7. 9. 2013
KATEGORIE ELITE
POŘADÍ

JMÉNO

LUŽANY
POČET
BODŮ

1.

Bezděk Pavel, Lužany

34

2.

Čermák Rudolf, Myť

30

3.

Jahelka František, Radous

29

4.

Běl Jiří, Přeštice

26

5.

Uller Jaroslav, Brdy

24

6.

Dach Jiří, Sušice

23

7.

Dachová Monika, Sušice

21

8.

Huml Milan, Hořovice

19

KATEGORIE AMATÉŘI
POŘADÍ

JMÉNO

POČET
BODŮ

1.

Baloun Jaroslav, Přeštice

22

2.

Voráček Jindřich, Přeštice

19

3.

Havránek Josef, Lužany 50

18

4.

Hrabík Václav, Dlouhá Louka

17

5.

Vránek Josef ml., Lužany

16

6.

Kalčík Josef, Lužany

15

7.

Šalom Josef, Lužany

15

8.

Krňoul Vladimír, Kornatice

13

KATEGORIE ŽENY
POŘADÍ

4

JMÉNO

VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB

POČET
BODŮ

1.

Kalčíková Alena, Lužany

4

2.

Kalčíková Marie, Plzeň
Horáková Eva, Lužany

3

3.

Galušková, Vřeskovice
Krňoulová Petra, Kornatice
Rymusová Jitka, Lužany
Šourková Jana, Plzeň
Hrabíková Jitka, Dlouhá Louka
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4.

Krňoulová Markéta, Kornatice
Stuchlová Jana, Přeštice
Horáková Romana, Lužany
Vodičková Lenka, Lužany
Motlíková Miloslava, Lužany

1

5.

Havránková Marie, Lužany
Kovaříková Lenka, Přeštice

0

1 Česká strana sociálně demokratická
2 Strana svobodných občanů
3 Česká pirátská strana
4 TOP 09
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok
6 Občanská demokratická strana
9 politické hnutí Změna
10 Strana soukromníků ČR
11 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová
13 Suverenita – Strana zdravého rozumu
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
17 Úsvit přímo demokracie T. Okamury
18 Dělnická strana sociální spravedlnosti
20 ANO 2011
21 Komunistická strana Čech a Moravy
22 LEV 21 – Národní socialisté
23 Strana Zelených
24 Koruna Česká (monarch. strana)

55 hlasů
14 hlasů
7 hlasů
15 hlasů
0 hlasů
35 hlasů
1 hlas
3 hlasy
8 hlasů
0 hlasů
2 hlasy
6 hlasů
3 hlasy
45 hlasů
37 hlasů
0 hlasů
5 hlasů
2 hlasy

DLOUHÁ LOUKA
1 Česká strana sociálně demokratická
2 Strana svobodných občanů
3 Česká pirátská strana
4 TOP 09
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok
6 Občanská demokratická strana
9 politické hnutí Změna
10 Strana soukromníků ČR
11 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová
13 Suverenita – Strana zdravého rozumu
15 Strana Práv občanů ZEMANOVCI
17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury
18 Dělnická strana sociální spravedlnosti
20 ANO 2011
21 Komunistická strana Čech a Moravy
22 LEV 21 – Národní socialisté
23 Strana zelených
24 Koruna česká (monarch.strana)

14 hlasů
1 hlas
0 hlasů
2 hlasy
0 hlasů
6 hlasů
1 hlas
2 hlasy
1 hlas
0 hlasů
1 hlas
1 hlas
1 hlas
7 hlasů
8 hlasů
1 hlas
2 hlasy
0 hlasů

ZELENÉ
1 Česká strana sociálně demokratická
2 Strana svobodných občanů
3 Česká pirátská strana
4 TOP 09
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok
6 Občanská demokratická strana
9 politické hnutí Změna
10 Strana soukromníků ČR
11 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová
13 Suverenita – Strana zdravého rozumu
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury
18 Dělnická strana sociální spravedlnosti
20 ANO 2011
21 Komunistická strana Čech a Moravy
22 LEV 21 – Národní socialisté
23 Strana zelených
24 Koruna Česká (monarch. strana)

24 hlasů
1 hlas
1 hlas
5 hlasů
1 hlas
0 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
2 hlasy
0 hlasů
0 hlasů
2 hlasy
0 hlasů
3 hlasy
8 hlasů
0 hlasů
1 hlas
0 hlasů

STATISTIKA/ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
STATISTIKA V EVIDENCI OBYVATEL ZA ROK 2013
PŘISTĚHOVANÍ OBČANÉ
Kalina Marian do Lužan čp. 70
Kalina David do Lužan čp. 70
Kalinová Václava do Lužan čp. 70
Kalinová Denisa do Lužan čp. 70
Reindlová Eliška do Dlouhé Louky čp. 28
Reindlová Kristýna do Dlouhé Louky čp. 28
Reindlová Helena do Dlouhé Louky čp. 28
Choc Tomáš do Dlouhé Louky čp. 54
Choc Václav do Dlouhé Louky čp. 54
Chocová Michaela do Dlouhé Louky čp. 54
Chocová Vendula do Dlouhé Louky čp. 54
Janda Vladimír do Lužan čp. 151
Janda Ondřej do Lužan čp. 151
Jandová Alena do Lužan čp. 151
Jandová Kateřina do Lužan čp. 151
Mařík Jiří do Lužan čp. 126
Hůlová Sabina do Dlouhé Louky čp. 48
Votava Pavel do Lužan čp. 110
Křížek Luboš do Dlouhé Louky čp. 29
Zitová Jindřiška do Dlouhé Louky čp. 29
Beránková Natálie do Dlouhé Louky čp. 9
Beránková Jindřiška do Dlouhé Louky čp. 9
Šíma Jan do Dlouhé Louky čp. 9
Kuchárková Petra do Dlouhé Louky čp. 8
Vachtlová Markéta do Dlouhé Louky čp. 8
Černá Štěpánka do Dlouhé Louky 52
Michalczyk Ladislav do Lužan čp. 9
Krýsl Miloslav do Dlouhé Louky čp. 7
Krýslová Zdena do Dlouhé Louky čp. 7
Vojtěchová Jitka do Dlouhé Louky čp. 42
Houschková Lenka do Lužan čp. 75
Lacko Nicolas do Lužan čp. 75
Lacková Anita do Lužan čp. 75
Tyr Lukáš do Lužan čp. 75
Šimek Daniel do Zeleného čp. 31
ODSTĚHOVANÍ OBČANÉ
Švihlová Naďa z Lužan čp. 111 do Přeštic
Toman Jiří z Lužan čp. 125 do Přeštic
Sedlák Jaroslav z Lužan čp. 36 do Ježov
Furová Olga ze Zeleného čp. 20 do Skočic
Toman Jiří z Lužan čp. 125 do Nepomuka
Bláha Dominik z Lužan čp. 51 do Plzně
Bláha Josef z Lužan čp. 51 do Plzně
Šimánková Jana z Lužan čp. 29 do Chocomyšle
Kaufner Libor z Lužan čp. 75 do Líní
Kaufnerová Hana z Lužan čp. 75 do Líní
Fořtová Kateřina z Lužan čp. 25 do Předslavi
Polívka David z Lužan čp. 25 do Předslavi
Polívková Miloslava z Lužan čp. 25 do Předslavi
Polívková Kristýna z Lužan čp. 25 do Předslavi
Grassl Karel z Lužan čp. 48 do Dolní Lukavice
NAROZENÉ DĚTI
Křížek Maxmilián z Dlouhé Louky čp. 29
Skála Jan z Lužan čp. 10
Šíma Jan z Dlouhé Louky čp. 9
Hickl Ondřej z Lužan čp. 126

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2013
PŘESTĚHOVANÍ OBČANÉ
Brandejsová Adéla z Lužan čp. 70 do Lužan čp. 25
Brandejsová Eliška z Lužan čp. 70 do Lužan čp. 25
Slodičáková Michaela z Lužan čp. 70 do Lužan čp. 25
Kuneš Jakub z Lužan čp. 75 do Lužan čp. 25
Kunešová Soňa z Lužan čp. 75 do Lužan čp. 25
Burian Albert z Lužan čp. 26 do Lužan čp. 172
Burian Dominik z Lužan čp. 26 do Lužan čp. 172
Burian Petr z Lužan čp. 26 do Lužan čp. 172
Burianová Jaroslava z Lužan čp. 26 do Lužan čp. 172
SŇATKY
Motlík Václav a Milada roz. Hánová
Černý Lukáš a Štěpánka roz. Kvíderová
Němeček Marek a Jana roz. Nováková
Seidenglanz Tomáš a Markéta roz. Vránková
Toman Ladislav a Kateřina roz. Tykvartová
Lešetický Josef a Martina roz. Smrčková
Šimánek Zdeněk a Jana roz. Tykalová
ZEMŘELÍ OBČANÉ
Křen Josef z Lužan čp. 5 (rok 2012)
Kalaš Jan z Lužan čp. 34
Psůtka Jaroslav z Lužan čp. 129
Sušanka Václav z Lužan čp. 53
Ing. Nykles Václav z Lužan čp. 54
Ing. arch. Lexa Miroslav z Lužan čp. 91
Levora Antonín z Lužan čp. 69
VĚNUJME TICHOU VZPOMÍNKU NA ZEMŘELÉ
SPOLUOBČANY.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ PŘEŠTICE
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Biologická olympiáda
okresní kolo

Anna Marie Mikulecká
6. místo

Pythagoriáda
okresní kolo

Tomáš Choc
4. - 11. místo

Pohár rozhlasu
krajské finále

Lucie Klinerová
1. místo – hod

Letní olympiáda dětí
a mládeže ČR 2013

Lucie Klinerová
6. místo – hod kriketovým
míčkem

Pohár mládeže
Plzeňského kraje 2013
v přespolním běhu

Michaela Chocová
7. místo

Fotosoutěž 2012
Anna Hrabíková
„Přešticko ve fotografii“ 2. místo
Fotosoutěž 2013
Anna Marie Mikulecká
„Přešticko ve fotografii“ 1. místo
Zdroj: www.zsprestice.cz
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BLAHOPŘEJEME/OCHOTNICKÉ DIVADLO
Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří oslavili nebo brzy oslaví
výročí narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
PROSINEC:
Anna Simetová (74 let) – Zelená Hora
Josef Kožíšek (75 let) – Zelené
Jiřina Budková (83 let)
Josef Živný (70 let) – Dlouhá Louka
Miloslava Kováříková (87 let)
Josef Černý (82 let)
Eva Červená (80 let)
Věra Písařová (70 let)
LEDEN:
Josef Pacholík (72 let) – Zelené
Václav Burian (78 let)
Marie Benešová (71 let) – Zelené
Marie Burianová (79 let)
Blanka Burianová (80 let)
Karel Němeček (78 let) – Zelené

ÚNOR:
Zdeňka Boudová (82 let)
Josef Vránek (71 let)
Václav Hrach (78 let)
Jana Bartoníková (73 let)
Mgr. Anna Pelíšková (73 let)
Irena Loudová (75 let) – Zelené
Marie BláhovÁ (84 let)
Greta Bačová (82 let)
Marie Kožíšková (74 let) – Zelené

DUBEN:
Václav Brabec (83 let) – Zelené
Miloslav Sika (72 let)
Václav Staněk (89 let)
Marie Šosová (89 let) – Zelená Hora
Marie Červená (72 let)
Anna Pěchoučková (70 let)
Marie Nováková (80 let)
Josef Burian (70 let)
Jaroslav Šnejdar (83 let)
Josef Šalom (70 let)

BŘEZEN:
Ema Gluczová (75 let)
Anna Kalčíková (71 let)
Věra Petrželková (76 let)
Marie Křenová (73 let)
František Smola (75 let) – Zelené
Danuše Psůtková (78 let)
Josef Křen (76 let)
Hildegarda Aschenbrennerová (79 let)
Ing. Pavel Volf (71 let)
Jaroslava Zavadilová (82 let)
Drahomila Valvodová (86 let)
Karel Skála (72 let)

KVĚTEN:
Vlasta Pechanová (87 let)
Ladislav Valeš (72 let)
Blažena Hořká (72 let) – Zelená Hora
Marie Pelíšková (72 let)
Věra Volmutová (78 let) – Zelená Hora
Květuše Hrachová (73 let)
František Kozák (70 let)
Zdeňka Regnerová (88 let)

OCHOTNICKÉ DIVADLO V DLOUHÉ LOUCE
V roce 1926 se obec Dlouhá Louka osamostatnila, do té
doby byla součástí Lužan. Prvním počinem místních občanů
bylo vybudování pomníku padlým v 1. světové válce. A
také došlo k tomu, že se v obci začalo hrát ochotnické
divadlo. Zahajujícím představením byla hra „Andulka
Šafářová“, která se konala v lesíku Na Skalce. Nejvíce se o
ni zasloužil starosta obce František Šindelář. Účinkovalo v
ní celkem 32 ochotníků. Většina všech divadelních
představení na Dlouhé Louce byla hrána v květnu, o místní
pouti. Na repertoáru byly – kromě už zmíněné Andulky
Šafářovy, která se dávala hned dvakrát – Maryša (též
dvakrát), Námluvy v lese, Na tý louce zelený, Gazdina
roba, Její pastorkyňa, Lakomec, Vojnarka, Na selském
gruntě, Kříž u potoka, Naši furianti a Kytice. S Vojnarkou
se ochotníci představili i ve Stropčicích. V průběhu druhé
světové války se divadlo na Dlouhé Louce pochopitelně
nehrálo a s pravidelným hraním se začalo zase až v roce
1946, ve stejných termínech a na stejném místě – v lesíku
Na Skalce. Zároveň byla obnovena tradice místních
dožínek. Organizačně bylo vše pod hlavičkou dlouholoucké
Jednoty hasičské. Po smrti Jaroslava Šindeláře převzal
funkci divadelního režiséra Jaroslav Valeš. Máme-li
vzpomenout některých herců, kteří byli nejčastěji
„nominováni“ do hlavních rolí, musíme jmenovat
především Václava Valeše, Jaroslava Valeše a Václava
Hodaně. Zdatně jim sekundovali i další, podle všeho často
rodinní příslušníci: Josef Štýs, Václav Karásek, Miloslav
Šotta, Karel Bosák, Jaroslav Tureček, Ferdinard Harmáček,
Růžena Hodanová, Barbora Sýkorová, Jarmila Hrdličková,
Josef Sedláček, Josef Živný, František Baloun ml.,
Josef Šebesta, Josef Dvořák, Karel Volena, Marie Hodano-
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vá, Kateřina Živná, Anežka Bláhová, Filomena Sýkorová,
Magdalena Šindelářová, Anna Šebestová, Marie Valešová,
Marie Hrudičková, Zdeňka Šottová, Blažena Valešová. A
nesmíme zapomenout ani na důležitou postavu nápovědy,
kterého nejčastěji zastával Josef Šneberger. Činnost ochotníků
na Dlouhé Louce zanikla v roce 1964. Hlavní zásluhou na
sepsání tohoto záznamu má paní Barbora Sýkorová, která
mimo jiné hrávala hlavní roli v Maryše.

OCHOTNICKÝ KROUŽEK LUŽANY

30. 11. 2013 se lužanští ochotníci představili domácímu
publiku, především dětem, se svou nově nastudovanou
pohádkou Čert a Káča. V sále se sešlo přes 110 dospělých a
zhruba 50 dětí. Pohádka se všem líbila, vždyť všechno nakonec
dobře dopadlo a děti si dokonce odnesly od Mikuláše za
hezkou básničku nebo písničku i malý balíček se sladkostmi a
ovocem.
Ochotnický kroužek Lužany bude i v příštím roce vyrážet se
svým představením do blízkého i vzdáleného okolí a věří, že
bude tak úspěšný jako na domácím jevišti.
Ochotníci se těší, až se všichni setkáme spolu s mládeží při
konání Staročeských májů 10. května 2014. K tanci a poslechu
bude po celý den a večer vyhrávat kapela pana Čepického
ATLAS. Nebude samozřejmě chybět volba královny májů a
předtančení České besedy.
Všichni členové kroužku by chtěli spoluobčanům popřát do
nového roku hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Z HISTORIE
CUKROVAR V LUŽANECH
pokračování z minulého čísla
První finanční potíže akciové společnosti se počaly
objevovat již r. 1881, kdy se v červenci ukázalo, že nebude
možno splatit úvěr, který lužanskému cukrovaru poskytoval
cukrovar ve Zvoleněvsi podle smlouvy o komisionálním
prodeji cukru. Již 30. září 1886 byla na valné hromadě
akcionářů přednesena otázka, zda by se nemělo pomýšlet na
likvidaci akciové společnosti, protože nebyla žádná záruka,
že hlavní věřitel, tj. zvoleněveský cukrovar, bude čekat i
nadále se splacením své značně vysoké pohledávky. Plány
na utvoření nové společnosti nepřekročily stadium
předběžných úvah a návrhů a nakonec byly bez dalšího
projednávání opuštěny. Zejména skeptický k budoucnosti
společnosti byl Josef Hlávka, a to zejména proto, že měla
převzít i všechny dluhy likvidované akciové společnosti,
které jenom u cukrovaru ve Zvoleněvsi dosahovaly asi
120 000 zl. Za této situace se ukázala potřeba provést
soudní dobrovolný odhad cukrovaru. Stalo se tak 21. a 25.
srpna 1888. Budovy (včetně obytné budovy, dílen,
hospodářského stavení a jiných objektů) byly oceněny na
120 159 zl 64 kr. rak. č., a to včetně pozemku. Po odečtení
hodnoty služebností (plat za odběr vody z Úhlavy a za pole,
používané na krechtování řepy, placený J. Hlávkovi) byla
cena objektů stanovena na 118 159 zl 64 kr, strojní zařízení
odhadováno nebylo.
Dne 18. listopadu 1890 byla uskutečněna první
dobrovolná dražba, při níž Michal Benies nabídl pouze
100 000 zl, takže objekt cukrovaru nedostal. Na konci r.
1891 se o koupi cukrovaru zajímal vídeňský W. G.
Clairmont, jemuž ho bylo ředitelství císařských statků
ochotno prodat za 100 000 zl včetně zařízení. Téhož roku
jednali o propachtování či koupi cukrovaru J. Karlík a
ředitel mělnického cukrovaru Karela, a to s Josefem
Hlávkou, ale opět bezvýsledně, neboť nabídli jen 100 000
zl. Druhá dražba cukrovaru byla stanovena na 17. prosince
1892. Na ní zástupce ředitelství císařských statků nabídl
nejvyšší podání 120 000 zl, ovšem k přiklepnutí nedošlo,
neboť bylo nutno vyčkat, zda nevyužije svého předkupního
práva majitel lužanského velkostatku Josef Hlávka, který se
však nepřihlásil. Cukrovar se tak dostal do císařských
rukou. Ředitelství císařských statků tak získalo objekt,
s nímž si však jaksi nevědělo rady. Provoz cukrovaru
obnoven nebyl, objekt byl opuštěn a zařízení pozvolna
chátralo, byť o obnovení provozu bylo jednáno ještě v říjnu
1892, a to za účasti Josefa Hlávky. I přesto ředitelství stále
uvažovalo o rekonstrukci cukrovaru a o zahájení provozu
ve vlastní režii. Proto také navštívil Lužany ředitel
cukrovaru v Kolíně nad Labem O. Boháč, který o svých
zjištěních podal 3. března 1893 obšírnou zprávu, v níž
konstatoval, že technický stav cukrovaru je špatný, a proto
také jeho rekonstrukce by byla značně nákladná. Cukrovar
by byl podle jeho názoru životaschopný jenom tehdy, kdyby
měl v okolí k dispozici 200 000 q cukrové řepy, kterou by
mohl kupovat bez konkurence, a kdyby zařízení cukrovaru
bylo v takovém stavu, aby bylo možno toto množství
zpracovat za 90 dní, což předpokládalo denní kapacitu
2 400 q. To by ovšem znamenalo zesílit pohonnou sílu,
která byla dosud jenom 50 koňských sil, pořídit novou
difúzní baterii a další cukrovarnickou aparaturu nákladem
asi 130 000 zl. Boháč se zřejmě opíral o rozpočet
pražské strojírny Ringhoferovy na rekonstrukci cukrovaru,

který by byl schopen denně zpracovat 2 200 q cukrové řepy.
Ringhofer doporučoval nové difúzní zařízení v ceně 11 800 zl,
vysokotlaký parní stroj (v ceně 3 300 zl.) a jiná zařízení
v celkové ceně 125 589 zl. rak. č. To však byly podmínky, které
nebylo schopno ředitelství císařských statků zajistit.
Je zajímavé, že na počátku téhož roku 1893 se o
propachtování cukrovaru zajímal i lužanský Josef Hlávka. Jaký
však touto akcí sledoval cíl, nevíme.
A tak se v podstatě ukončila existence jednoho z cukrovarů
na Plzeňsku, jehož význam pro nejbližší okolí velmi pěkně
vystihuje žádost okresního výboru v Přešticích z 11. listopadu
1893, adresovaná ředitelství císařských statků. Žádá se v ní,
aby se r. 1894 započalo opět s prací v cukrovaru, neboť
hospodáři v okrese se vybavili zařízením na racionální
pěstování cukrové řepy, které také vedlo ke zlepšení chovu
hovězího dobytka. To vše skončením výroby v cukrovaru
zaniklo a tento stav trvá nadto již čtyři roky. Chov dobytka se
opět pro nedostatek krmiva snížil a ceny hospodářských
usedlostí klesají. V žádosti se dále zdůrazňovalo, že cukrovar
byl jediný větší průmyslový podnik v okrese, jehož obnovení
by přineslo výdělek a tím i úlevu obyvatelstvu, které bylo
poškozeno povodněmi r. 1889 a 1890. Ale žádost zůstala bez
vyřízení. Uvážíme-li, že po dobu kampaně pracovalo v letech
1875 až 1880 v cukrovaru průměrně 120 mužů a 180 žen,
nebyla ani tato skutečnost bez významu.
Konečná likvidace cukrovaru však byla už jenom otázkou
času a zejména bylo nutno vyřešit problém, jak a kde nalézt pro
zastaralé strojní zařízení vhodného kupce. Konečně smlouvou
z 25. května 1896 koupil cukrovar v Lužanech čp. 56 majitel
lužanského velkostatku Josef Hlávka za pouhých 65 000 zl.
Stalo se tak na základě císařského povolení z 20. dubna 1896.
Nový majitel použil objektu už k jiným účelům, neboť objekt
navazoval na budovy lužanského dvora. Lužanský cukrovar tak
definitivně zanikl a uzavřela se tím druhá a poslední kapitola
jeho historie.
Máme-li zhodnotit souhrnně osudy obou lužanských
cukrovarů, zjišťujeme, že se v nich odrazily opět podmínky,
které ovlivňovaly vývoj podobných zařízení zejména na
Plzeňsku. Byl to na jedné straně nedostatek kapitálu, na straně
druhé nedostatek základní suroviny, tj. cukrové řepy, pro jejíž
ekonomické pěstování nedovedla tehdejší agrotechnika
v horších půdních podmínkách utvořit podmínky. Proto
finanční ztrátou skončil provoz prvního lužanského cukrovaru,
byť vznikl v období pro zakládání podobných podniků
vhodném, ale tehdy, podobně jako tomu bylo v osmdesátých
letech, cukrovarnická krize přivedla cukrovar do finančních
potíží, které nebylo možno překonat, a cukrovar, jako řada
jiných v tomto období, byl odsouzen k zániku.
Zdroj: výtažky byly vybrány
z textu „Cukrovar v Lužanech
1838 – 1896 čp. 56 Lužany“
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CO SE DĚJE

LUŽANSKÁ „50“ ANEB TŘINÁCT STATEČNÝCH
V sobotu 12. 10. 2013 se v Lužanech uskutečnil nultý
ročník cyklistické vyjížďky „LUŽANSKÁ PADESÁTKA“.
Jednalo se o přátelskou a pohodovou vyjížďku přátel
mimosilniční cyklistiky. Trasa vyjížďky byla velmi pěkně
naplánována, kdy bylo snahou vést ji co nejvíce mimo
asfaltové komunikace, což se podařilo. Když už se muselo
na asfalt, tak se většinou jednalo o málo frekventované
komunikace, po kterých se rovněž pěkně jelo. Vyjížďka sice
probíhala ve velmi přátelské atmosféře, ale její trasa nebyla
vůbec jednoduchá. Vzdálenost, která musela být při
vyjížďce překonána, byla naplánována na rovných 50 km,
kdy účastníci nastoupali 700 výškových metrů, mnohdy v
nelehkém terénu. Start vyjížďky byl naplánován na
12. října, 10:00 hod., za každého počasí. I když by se mohl
tento termín zdát jako příliš pozdní, tak počasí bylo krásné,
slunečné - jako stvořené pro podzimní cyklovyjížďku.
Dostavilo se třináct statečných účastníků a dva příznivci
cyklistiky. Jmenovitě se jednalo o (viz. startovní foto zleva): Pepu Týra, Davida Kozinu, Petra Buriana, Jaruš
Burianovou, Petru Kozinovou, Milen Hodanovou, Janinu
Týrovou, Dušana Polívku, Mili Motlíkovou, Vaška Motlíka,
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Pepu Havránka „50“ ml., Martina Hodana a Pepu Havránka
„102“. Výše uvedení účastníci startovali z parkoviště pod
nákupním střediskem za vydatné podpory Petra Volfa a
Radka Šilingra – dvou skalních příznivců lužanské
cyklistiky. Každý z účastníků nultého ročníku obdržel na
startu upomínkové předměty - mapu vyjížďky a dřevěnou
pamětní medaili s logem LUŽANSKÉ PADESÁTKY.
Po zdolání padesáti nelehkých kilometrů a zdárném
dojezdu do cíle bylo naplánováno posezení v HOSTINCI U
BURIANŮ. Radek Šilingr (hospodský a příznivec lužanské
cyklistiky v jedné osobě) připravil občerstvení, které všem
příjemně unaveným účastníkům vyjížďky přišlo vhod.
Posezení bylo velmi pěkné a přátelské - hrálo se a zpívalo
až do pozdních nočních hodin.
Organizátoři nultého ročníku cyklistické vyjížďky
„LUŽANSKÁ PADESÁTKA“ přejí všem BOHATÉHO

JEŽÍŠKA, MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM
ROCE a doufají, že nezůstane pouze u nultého ročníku a
v příštím roce se na další vyjížďce sejde minimálně stejně
hojný počet pohodových lidí jako letos.
Za organizátory: Pepa Havránek „50“ ml. a Petr Burian.

ŠKOLSTVÍ
ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Mateřská škola

2. září 2013 jsme v lužanské škole přivítali deset prvňáčků
za přítomnosti rodičů i prarodičů žáků a starostky obce. Ve
školním roce 2013/2014 školu navštěvuje 32 žáků 1. až 5.
ročníku, aktivit ve školní družině se účastní 15 žáků, v
mateřské škole je 22 dětí.

V letošním školním roce navštívilo naši mateřskou školu
divadélko z Jihlavy se zmodernizovanou pohádkou,
„O dvanácti měsíčkách“, na ni se přišli podívat i žáci ze
základní školy. Představení bylo prokládané různými
pohádkovými písničkami, které si společně zazpívaly
všechny děti. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet různé
herecké role. Divadlo se nám moc líbilo a těšíme se na další
setkání.

Základní škola
Ve vyučovacích hodinách plní žáci úkoly upraveného
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
schváleného školskou radou a úkoly celoročního projektu
Pohádky a pověsti z míst tajemných a kouzelných.
Od 1. října pracují žáci v zájmových kroužcích „Práce
na počítači“ pod vedením Mgr. Věry Drdové a „Šikovné
ruce-Rozárky“ pod vedením pí. Hany Lindnerové.
V kroužku „Zdokonalujeme svoji řeč“ poskytuje Mgr.
Lenka Plachá logopedickou péči dětem z MŠ a žákům ZŠ.
V říjnu jsme pozorovali výlov rybníka společně
s mladšími kamarády z mateřské školy. Líbila se nám také
veselá pohádka „O dvanácti měsíčkách“. Všichni žáci se
pochlubili svými výrobky na výstavě v sále kulturního
domu v Lužanech ve dnech 25. a 26. října. Poslali jsme
výkresy do dvou výtvarných soutěží „Bezpečnost očima
dětí“ a „Sport je radost“.
V prosinci přispěli žáci 2. ročníku svým krátkým
vystoupením k navození vánoční atmosféry na Valné
hromadě SDH Lužany. Velkým zážitkem byla pro všechny
návštěva
nově
otevřeného
moderního planetária
v Techmanii v Plzni.
Školní družina
V podzimních měsících jsme využili pěkného počasí
k vycházkám spojeným s pozorováním silničního provozu,
s proměnami přírody a ke hrám na dětském hřišti. Při
odpoledních činnostech využíváme školní pozemek, kde
děti rády malují na chodník. I tento rok jsme přijali pozvání
pana Petra Šaloma na výstavu chovatelů domácích zvířat do
Přeštic. Z pobytu mezi zvířátky měly děti opět krásné
zážitky.
Svoji šikovnost všichni předvedli na výstavě k volbám,
kde ukázali své výrobky a výtvarné práce. Na konci října
nám darovala paní Hana Kožíšková dýni. Ta se zásluhou
dětí proměnila ve strašáka na Halloween. Odpoledne plné
hudby a soutěží si užívali strašáci, čarodějnice z družiny
společně s dívkami z kroužku Rozárky.

Jako každý rok se naše třída zúčastnila výlovu rybníka.
Děti se seznámily s prací rybářů a měly možnost
prohlédnout si zblízka různé druhy ryb. Potom jsme se
všichni vydali na delší vycházku okolo vypuštěného
rybníka. Pozorovali jsme měnící se podzimní přírodu a
plnili jsme úkoly s podzimní tématikou.
4. prosince jsme se jeli podívat do přeštického kina na
pohádku „Čtyřlístek ve službách krále“. Při této příležitosti
jsme si prohlédli vánoční strom a keramický betlém v kašně
na náměstí v Přešticích.10. prosince jsme navštívili Dům
historie v Přešticích. Tam jsme si prohlédli vystavené
betlémy a také jsme se pokusili postavit betlém za pomoci
zaměstnanců Domu historie.
Ve škole nás navštívil Mikuláš s čertem. Některé děti
neměly moc čisté svědomí, proto se čerta trochu bály, ale
nakonec za písničky a přednesené básničky nadělil Mikuláš
sladkosti všem.
Na závěr roku, 12. prosince 2013, jsme pozvali veřejnost
do kulturního domu na „Pohádkové Vánoce“. Vystoupení
zahájily děti mateřské školy s pásmem písniček, básniček a
tanečků, potom žáci ZŠ zahráli tři veselé pohádky.
V mateřské škole a školní družině objevily děti pod
rozsvíceným stromečkem plno hraček a her, kamarádi si
předali drobné dárky a povídali si o tom, na co se těší o
vánočních prázdninách.
KRÁSNÉ VÁNOCE.
Do nového roku přejeme všem spoluobčanům
spokojenost, pohodu a pevné zdraví.
Zaměstnanci školy
Vysvětlivky: ZŠ – základní škola, MŠ – mateřská škola,
SDH – sbor dobrovolných hasičů.

Na trochu strašidelné filmové představení do Přeštic jsme
se vydali 4. prosince.
Adventní čas a čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili
poslechem koled a vyprávěním o vánočních zvycích.
A pak jsme při pečení vánočních dobrot provoněli školní
družinu a mohly přijít Vánoce.

Na ekofarmě v Roupově jsme se dozvěděli plno zajímavostí.
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DLOUHÁ LOUKA
ČINNOST SDH DLOUHÁ LOUKA V ROCE 2013

DLOUHÁ LOUKA

První letošní akcí nebyla již tradiční brigáda na vyčištění
požární nádrže, ale o něco dříve proběhla brigáda, při níž
byly vyporáženy thuje podél cesty na Dlouhé Louce od
kulturního domu k točně autobusu, u kapličky a poražen byl
také strom u autobusové zastávky. Zajistili jsme také odvoz
veškerého odpadu a úklid míst po vykácení.

PEČENÍ PERNÍKOVÝCH DEKORACÍ

Na další akci jsme se sešli u příležitosti vyčištění požární
nádrže, údržbě hasičské zbrojnice a úklidu přilehlých
prostor. Na těchto dvou akcích bylo odpracováno celkem 70
hodin.
Od května byl zahájen provoz našeho klubu a první
kulturní akcí, kterou jsme v letošním roce pořádali, byla
pouťová zábava konaná 4. 5. 2013. Zábava, na které nám
zahrál p. Markvart, se setkala s úspěchem a doufám, že
v příštím roce opět navážeme na tuto tradici a akce se
vydaří i s jinou hudební produkcí.
V červnu jsme se podíleli jako každoročně na uskutečnění
dětského dne na Dlouhé Louce ve spolupráci s
příznivkyněmi našeho sboru.
Další akcí byla brigáda, jejíž účelem byl úklid v prostoru
požární nádrže. Na této akci bylo odpracováno 12 hodin.
17. srpna proběhl 7. ročník turnaje v nohejbalu trojic „Z
vršku do vršku“, tentokrát za účasti 7 mužstev. Chtěl bych
poděkovat Zdeňce a Pavlovi Hrabíkovým za věnování
hlavní ceny pro vítěze tohoto turnaje. Další srpnovou akcí
bylo spolupořádání akce pro děti na ukončení prázdnin.
V září se uskutečnila zábava, na které zahrála skupina
Žužlan z Lužan. Tato akce se nesetkala s velkým ohlasem.
Na další brigádě, která se konala 19. října, byl proveden
úklid prostor požární zbrojnice, vysekání trávy, odklizení
padlého stromu, prořezání stromů u komunikace u požární
nádrže, úklid okolí požární nádrže, odklizení a odvoz větví.
Zároveň bylo provedeno zazimování techniky a požární
zbrojnice. Na této akci bylo odpracováno 20 hodin.

.

Po celý letošní rok se o sekání trávy v okolí požární
nádrže starali Luděk Kaňák ml. a Jan Šašek, kdy
odpracovali celkem 56 hod., za což bych jim chtěl touto
cestou poděkovat.
V brigádnických akcích jsme pokračovali i v uplynulých
týdnech a to při budování pergoly u Kulturního domu na
Dlouhé Louce. Podíleli jsme se na jak přípravných pracích,
tak na samotném vybetonování základů, položení zámkové
dlažby a vybudování opěrných zdí pod konstrukcí pergoly.
Při těchto akcích bylo odpracováno 76 hodin. Celkem jsme
v průběhu roku odpracovali 234 hodin.
Poděkovat bych chtěl všem členům a příznivcům našeho
sboru dobrovolných hasičů 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
různých otázek vyplývajících z činností a potřeb našeho
sboru a nejen jeho v průběhu celého letošního roku.

Fotografie perníkových výtvorů jsou pořízeny na společném
zdobení perníčků a perníkových chaloupek, které se na
Dlouhé Louce těší velkému zájmu. Nápad uspořádat tuto
akci vznikl již v roce 2008 – tehdy jsme se poprvé sešli při
zdobení perníkových domečků. Další rok jsme již
uspořádali perníčkování pro všechny děti v obci. Od té
doby si již tradičně každé z dětí, ale i dospělí odnášejí do
svých domovů v adventní době vlastnoručně vyrobenou
voňavou vánoční dekoraci.

Luboš Šašek, starosta sboru

Jitka Hrabíková
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SDH
ČINNOST SDH
Od vydání posledního čísla Lužanského občasníku
pokračuje činnost SDH Lužany téměř nezměněným
tempem.
Po oslavách 130. výročí založení sboru, o kterých jste
byli informováni v minulém vydání, byla zahájena příprava
družstev mužů a žen na okrskovou soutěž, která se tentokrát
konala v netradiční čas, 6. července v Žerovicích, a pořádali
ji místní hasiči u příležitosti oslav založení Hasičského
sboru v Žerovicích. Vedoucí družstva Pavel Vránek st.
postavil obě družstva i přesto, že již začaly letní prázdniny a
někteří členové družstev se již rozjeli na dovolené.
Ženy si nakonec odvezly 1. místo. Muži po první
disciplíně, tj. běh na 100 m překážek, vítězí a svoje síly
soustřeďujeme na požární útok. Ten se nám povedl
v dobrém čase, bohužel jsme zjistili, že koš nebyl
dostatečně našroubován na savici, po vytažení z kádě padá
a to znamená neplatný pokus požárního útoku, který nás
z očekávaného prvenství odsunul na 3. místo. I takové věci
se ve sportu stávají.
Předposlední srpnový víkend, ve dnech 18. – 24. 8.
2013, se již tradičně konalo letní soustředění mladých
hasičů v kempu Valcha s následujícím programem:
1. den – neděle – vybalování, stavění stanů, zahájení
soustředění;
2. den – pondělí – nácvik disciplín závodu požárnické
všestrannosti (ZPV), dovoz a zpracování dříví, táborák
3. den – úterý – celodenní výlet – plavecký výcvik v bazénu
Horažďovice, návštěva hradu Velhartice, večer nácvik na
ZPV;
4. den – středa – šipkovačka do Ústalče, nácvik ZPV,
vlasové barevné a culíkové variace, návštěvy, diskotéka
5. den – čtvrtek – výroba lucerniček, disciplíny ZPV,
ukázka hasičské techniky – hasiči z Myslíva, pěnová párty,
večerní procházka s rozsvícenými lampičkami
6. den – pátek – velký branný závod, balení stanů, večerní
vyhodnocení branného závodu i celého soustředění, předání
ocenění, závěrečný táborák
7. den – sobota – balení a odjezd domů
V neděli po návratu z Valchy zažilo výjezdové družstvo
„ostrý“ výjezd. Jedna občanka Lužan se do večerních hodin
nevrátila z vycházky domů a tak na výzvu Policie ČR bylo
svoláno výjezdové družstvo k pátrací akci. Ta začala ve 23
hodin. Za hustého deště jsme společně s příslušníky Policie
z Přeštic, Švihova a s hasiči z SDH Přeštice a HZS Přeštice
prohledávali okolí obce až do 4. hodiny ranní. Poté bylo
pátrání ukončeno s tím, že hned ráno bude spuštěna
rozsáhlá pátrací akce za účasti složek IZS. Tato akce měla
nakonec šťastný konec, paní se vrátila domů sama a v
pořádku.
V září začala družstva dětí s nácvikem na branný závod.
Důsledná příprava v měsíci září i na Valše tentokrát přinesla
kýžené ovoce a na branném závodu v Chlumu jsme obsadili
první místa v obou kategoriích, mladší i starší. Na poslední
soutěž jsme se rozjeli 19. 10. do Blovic. Zde si mladší
dosáhli na druhé místo a tím průběžné prvenství v lize
mladých hasičů, starší obsadili 8. místo.
Z družstva mladších odchází do družstva starších
Natálie Aiznerová, Tereza Hodanová, Magdalena
Mikulecká a Natálie Pelíšková, z družstva starších odchází
do dorostu Jana Šašková, Vendula Plašková a Anna Marie
Mikulecká. Ve funkci vedoucí mládeže přestala pracovat
Jana Týrová. Všem patří poděkování za reprezentaci sboru
a přání dalších hasičských úspěchů.

28. října jsme uspořádali pro rodiče s dětmi výlet do
Plzeňského historického podzemí, kdy po této návštěvě
mohl každý individuálně navštívit další turistické cíle, např.
věž kostela sv. Bartoloměje, Muzeum loutek, Muzeum
strašidel, jízdu historickou tramvají atd., vše za
symbolickou cenu 28,- Kč. Cestu tam i zpět jsme
absolvovali vlakem.

Účastníci zájezdu
Dne 2. listopadu jsme byli povoláni k požáru u obydlí
„U Toušků“. Nakonec se ukázalo, že nový majitel pouze
„likvidoval“ odpad na dvorku a proto bylo naše družstvo
posláno velitelem zásahu zpět na základnu. Za zmínku stojí,
že naše výjezdové družstvo vyjelo z hasičské zbrojnice 8
minut po vyhlášení poplachu v počtu 9 členů. Tímto
výjezdem byla prověřena bojeschopnost výjezdového
družstva.
Letošní rok jsme ukončili výroční valnou hromadou 7.
prosince 2013. Velice mě překvapila slabá účast členů,
valná většina z nich se ani z neúčasti neomluvila.
Již dříve jsem Vás informoval o tom, že sbor hradí
členské příspěvky za členy mladší 18 let, kteří cvičí
v některém družstvu mladých hasičů. Ostatní děti, které na
soutěže nejezdí, si od roku 2014 budou hradit členské
příspěvky sami, a to ve výši 100 Kč. Ostatní členové starší
18 let hradí členský příspěvek ve výši 130 Kč, z toho 100
Kč je odvod na okresní sdružení, 30 Kč příspěvek do
pokladny sboru. Jak je s těmito vybranými 30 Kč
nakládáno, o tom jsem se již zmiňoval v některém
z minulých občasníků. Jsou z nich hrazeny členské
příspěvky mladých cvičících členů. V roce 2013 bylo na
členských příspěvcích vybráno 15.210 Kč, na okresní
sdružení zaplaceny členské příspěvky ve výši 15.200 Kč.
Poslední letošní akcí byla dopravní nehoda dne 14. 12.
na začátku Lužan od Borov. Výjezdové družstvo SDH
Lužany bylo povoláno na místo nehody, kde zajišťovalo
pomocné práce na místě nehody a řízení dopravy.
Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci všem
aktivním členům sboru, Ochotnickému kroužku Lužany,
Tělovýchovné jednotě Sokol Lužany, Nadaci Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových, Obecnímu úřadu v Lužanech a všem
sponzorům letošních oslav.
Poděkování patří též těm rodičům, kteří pomáhají při
nácvicích a soutěžích žákovských družstev, zejména
Tomášovi Pelíškovi a Mirce Kalčíkové.
Přeji všem členům a příznivcům hasičů klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v roce 2014.
Václav Petrželka, velitel sboru
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SDH
PRAVIDLA PRO SPALOVÁNÍ ODPADŮ
Každoroční nebezpečí jarních požárů je ze strany
veřejnosti stále podceňováno a nejsou dodržována ani
základní a zákonná pravidla o požární bezpečnosti.
Profesionální i dobrovolní hasiči už vyjížděli k řadě požárů
v přírodním prostředí. Nástup teplejšího počasí každoročně
provází desítky požárů, které ohrožují přírodu, majetek i
lidi.
Příchod jara láká zahrádkáře, chataře a chalupáře k
jarnímu úklidu, a tím vzniká i nebezpečí těchto typických
jarních požárů. Hasiči proto varují před nebezpečím jarního
spalování suché trávy, listí a větví z prořezaných stromků.
Každoročně řešíme řadu požárů vzniklých nedbalostí při
neopatrném spalování biologického odpadu, kdy se požár
vlivem větru rozšíří do okolí a napáchá nemalé škody.
Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně
striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí
dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč,
právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být
udělena sankce až do výše 500 000,- Kč.
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity,
jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce,
či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně
nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném
prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit na operační
středisko příslušného Hasičského záchranného sboru kraje a
dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba
uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení
včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale
také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při
spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny
učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo
kontrole a nevznikl z něj požár. Při nesplnění této zákonné
povinnosti může být právnické osobě a podnikající fyzické
osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších
podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela
zakázat. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami
obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na
volném prostranství - a někdy je i zakazují.
V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení
biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
- důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného
HZS kraje,
- velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po
úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní
směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od
objektů a souvislých lesních porostů. Zcela zakázáno je
rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi, apod.
- místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte
pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit
místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte,
- při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody
popř. jiné hasební látky,
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez
přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
pověřena,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny,
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- při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději
vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí – např. silném
větru – pak pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
- po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5
dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně
kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém
ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru
může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí,
- při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte
vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona
o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo,
dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů,
gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je
zakázáno.
DRUHY VÝSTRAŽNÝCH SIRÉN
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140
vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca
tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy
následovat tísňová informace z hromadných informačních
prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V
té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo
vzniklou mimořádnou událost se jedná. Všeobecná výstraha
je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

POŽÁRNÍ VÝSTRAHA
Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není
varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován jednou
přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li
o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící
tón „HÓŘÍ\\\“, „HÓŘÍ\\\“ také po dobu jedné minuty.

ZKOUŠKA SIRÉN
Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin.
Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas
zapojený do systému varování bude vysílána verbální
informace: \\\“Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.
Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén“\\\. Zkouška
sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve
dvanáct hodin.

SOKOL
SOKOL LUŽANY
Po velmi krátké letní přestávce zahajuje mužstvo mužů
novou sezónu 2013 – 2014 dne 24. 8. v Hradci u Stoda. Pět
branek v tomto utkání dává Petr Plocar a vítězíme 5 : 4.
Další utkání skončila těmito výsledky:
Lužany – Chotěšov
Chlumčany „B“ – Lužany
Lužany – Blovice
Klášter – Lužany

0:1
5 : 2 branky: Kasl, Bláha
0:1
1 : 1 branka: Havránek, vítězství
na PK
Soběkury – Lužany
1 : 4 branky: Běl 2x, Plocar,
Heřmánek
Lužany – Žinkovy
1 : 1 branka: Plocar, vítězství na
PK
Merklín – Lužany
4:0
Lužany – Nepomuk „B“ 6 : 2 branky: Plocar 3x, Štycha,
Běl, Šašek
Letiny – Lužany
4 : 4 branky: Plocar 2 x, Štycha,
Linhart, porážka na PK
Lužany – Kasejovice
0:2
Dvorec – Lužany
1 : 1 branka: Soušek, vítězství na
PK
Lužany – Předenice
0:2
Po podzimní části končí mužstvo na 10. místě.
Díky obětavosti a píli Luboše Janečka a Tomáše
Velkoborského, kteří udrželi některé hráče z dorostu a
k nim doplnili další hráče, mohli jsme do sezóny 2013 –
2014 přihlásit i „B“ mužstvo. To sehrálo svoje zápasy
s těmito výsledky:
Lužany – Seč
Mantov – Lužany
Lužany – Hradec „B“
Lužany – Ptenín
Chlum – Lužany
Lužany – Dnešice
Nezbavětice – Lužany
Lužany – Líšina
Chotěšov „B“ – Lužany

1 : 2 branka: Štycha
3 : 2 branky: Rath, Ulrich
1 : 1 branka: Klíma
3 : 3 branky: Lapáček, Hřebec
M., Havránek
5 : 1 branka: Tykal
4 : 0 branky: Tykal, Klíma 2x,
Kolečkář
8 : 2 branky: Lapáček, Hřebec
Jar.
1 : 2 branka: Heřmánek
5:0

Po podzimní části tak končí na posledním desátém místě
s 5 body a skóre 15 : 29. Hráči se teprve sehrávají a věříme,
že v jarní části se jim bude dařit lépe. Musíme jim též
poděkovat za výpomoc v „A“ týmu při nedostatku hráčů.
V oddíle nadále též funguje mužstvo staré gardy pod
vedením nového trenéra Josefa Černého. Na podzim
odehráli tyto zápasy:
Chotěšov – Lužany
7:0
Lhota – Lužany
2:4
Lužany – Štěnovice
0:4
Blovice – Lužany
5:0
Lužany – Žákava
1:1
dohrávka z jara: Vstiš – Lužany 1 : 1
Mužstvo končí na 15. místě s 12 body a skóre 20 : 44.

Nesmíme též zapomenout na ty nejmenší. Pod vedením
trenérů Martina Kalčíka a Luboše Matase se pravidelně
scházejí na tréninky minižáci.
V listopadu se konala výroční valná hromada spojená se
setkáním bývalých, současných hráčů a příznivců
SOKOLA. Při této příležitosti byli odměněni jubilanti a
nejlepší sportovci, těmi se pro rok 2013 stali Martin
Havránek a Tomáš Velkoborský. K tanci a poslechu hrála
hudba ORIENT. Na této akci byla hojná účast, všichni
zúčastnění si dokonce mohli díky jednomu ze sponzorů
popřát malých vepřových hodů.
Co napsat závěrem? Snad poděkovat všem, kteří se
jakoukoliv měrou podílejí na činnosti a fungování našeho
oddílu. Ale také Vás všechny pozvat na tradiční vánoční
pochod dne 25. 12. 2013 se startem v 9,00 hodin od
kulturního domu v Lužanech. A závěrem popřát Vám všem
krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně
zdraví, štěstí a spokojenost.
Josef Havránek, Lužany 102

HISTORIE KOPANÉ
Historie kopané v Lužanech se začíná kolem roku 1940.
vše prý způsobili synové zdejšího nadlesního, kterým otec
koupil pušku. Protože však zlobili, pušku jim zase sebral a
schoval. Aby je odškodnil, koupil jim míč.
A tím to vlastně vše začalo. Začínalo se pomalu formovat
družstvo, které zpočátku hrálo jen turnajově, ale především
po válce se již toto družstvo začalo pravidelně zúčastňovat
bojů o body. Od té doby prožilo mnoho chvilek radosti, ale
i smutky, když se týmu nedaří. Nejednu chvíli to vypadalo,
že se již mužstvo rozpadne, ale díky těm, kteří mají
kopanou skutečně rádi, byly i tyto chvíle zažehnány.
Oficiální založení organizované kopané v Lužanech se
dle archivních záznamů datuje dnem 18. 3. 1941.
Registrovaní v tomto roce za SK Lužany byli tito hráči:
Pech Josef, Louda Josef, Havránek Josef, Hodl Josef,
Pluhař Vojtěch, Lukáš Ladislav, Hřebec Václav, Pěchouček,
Černý Josef, Vaněk Jaroslav, Vohradský František, Bláha
Josef, Benedikt Václav, Levora Antonín a Bešta Emil. K
těmto obětavým hráčům patřili i neméně obětaví
funkcionáři a zakladatelé lužanské kopané Tykvart Vojtěch,
otec a syn Lukášovi a Havránek František.
Roku 1946 se začala hrát mistrovská soutěž. Tabulka v
květnu 1947 ukazovala, že Lužany jsou na 1. místě, když ze
14 zápasů 11 vyhrály, 1 x remizovaly a jen 2 x prohrály.
Získali 23 bodů a skóre 56 : 18. Tím Lužany vyhrály a na
podzim začaly hrát 2. třídu společně s družstvy: Lochotín
Plzeň, SK Kdyně, SK Litice, Slovan Blatnice, SK Merklín,
Sparta Strážov, Chlumčany a Domažlice. Na jaře roku 1949
hraje dorost Lužan pohár kraje s takovými soupeři jako jsou
plzeňská Škodovka, Petřín, Chlumčany, Přeštice a další. V
tomto roce dochází u družstev mužů k další reorganizaci
soutěží.
pokračování příště
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KULTURNÍ AKCE 2014
NÁZEV AKCE

TERMÍN

ORGANIZACE

MÍSTO KONÁNÍ

Kurzy šikovných rukou

Po celý rok 2014

OÚ Lužany

Zasedací místnost OÚ

Hasičský ples

17. 1. 2014 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Sportovní ples

7. 2. 2014 (20.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Dětský bál

15. 2. 2014 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Divadelní představení

Březen 2014

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Pouťová zábava

3. 5. 2014 (20.00)

SDH Dlouhá Louka

KD Dlouhá Louka

Staročeské máje

10. 5. 2014 (20.00)

Ochotnický kroužek

KD Lužany

Setkání rodáků Lužan

24. 5. 2014

OÚ Lužany

KD Lužany

Dětský den

Červen 2014

Ochotnický kroužek,
OÚ Lužany, SDH

Hřiště TJ Sokol

Vítání občánků

21. 6. 2014

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Lužanská prakyáda

Září 2014

TJ Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

13. 9. 2014

SDH Lužany

KD Lužany

Setkání seniorů

18. 10. 2014

OÚ Lužany

KD Lužany

Oslava Sv. Martina

Listopad 2014 (17.00)

OÚ Lužany

Výroční valná hromada
& Setkání bývalých
hráčů

Listopad 2014 (17.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Mikulášská nadílka

6. 12. 2014

OÚ Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

13. 12. 2014 (14.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Vánoční pochod

25. 12. 2014 (9.00)

TJ Sokol Lužany

Vánoční koncert

Prosinec 2014

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Silvestrovská zábava

31. 12. 2014 (20.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

OMALOVÁNKY
PRO
DĚTI
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