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Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravila nejen na počátku mého
volebního období, ale i na prahu nového roku – roku 2011.
V komunálních volbách v říjnu 2010 jste zvolili nové zastupitelstvo obce. Členy zastupitelstva a jejich funkce v zastupitelstvu najdete na druhé straně tohoto občasníku spolu
s volebním programem na období 2010 – 2014. Víme, že
některé body bude těžké splnit, ale budeme se snažit, aby se
naše obec rozvíjela tak jako doposud.
Rok 2011 bude pro mnohé z nás těžký. Ať už jde o zdražování energií, kam musíme bohužel zařadit i zdražení stočného v obci Lužany na 31,90 Kč a vodného v obci Zelené,
dále snižování mezd, nezaměstnanost, ale nový rok přinese
i nové povinnosti. Motoristé už jistě mají nové lékárničky
ve svých miláčcích a majitelé nemovitostí si musí od nového roku zajistit revizi komínů vždy 1 x za rok a s tím spojené čištění komínů 3x ročně, ať už vlastními prostředky nebo
povolaným kominíkem. Revize musí být provedena odbornou firmou, kdy majitel nemovitosti obdrží zprávu o provedení kontroly. Zájemcům o revizi nabízí obecní úřad možnost nahlásit se na OÚ Lužany a Kominictví Luboše Hesse
provede revize přibližně v dubnu roku 2011 všem nahlášeným. Jenom připomínám, že v případě škodné události a absence revize se budou pokuty pohybovat až do výše 25 tisíc
korun a veškeré výjezdy složek integrovaného záchranného
systému bude hradit majitel nemovitosti sám. Je proto v zájmu každého vlastníka nemovitosti, aby si zajistil 1x ročně
požadovanou revizi.
V roce 2010 jsme zahájili jednání s Komunálními službami o způsobu vývozu plastů. Od ledna 2011 bude zrušen
ekonomicky nevýhodný svoz plastů v modrých pytlích,
který byl nebezpečný i pro nakládající pracovníky. V obci
Lužany budou umístěny kontejnery, které se budou vyvážet
každý týden, na třech místech – u „sýpek“, na parkovišti
a u přečerpávací stanice u bytovek. Na zpevněných
plochách se budou nacházet i kontejnery na sklo a papír.
Tyto zpevněné plochy budou vybudovány i v Zeleném a na
Dlouhé Louce. Platba za odpady i v roce 2011 bude opět
500,- Kč na osobu, i když došlo k nárůstu cen za odvoz
popelnic ze strany Západočeských komunálních služeb.
Výběr poplatků se uskuteční v pondělí 24. ledna a ve středu
26. ledna 2011 na Obecním úřadě v Lužanech, více informací naleznete na poslední straně tohoto čísla.
Letošní zima dala o sobě vědět již velice brzy. 27. listopadu začal padat první sníh a od té doby pouze s občasnou
oblevou drží dodnes. Bohužel nám neukazuje jen tu líbivou
bílou krásu kolem nás, kterou ocení zejména děti, ale také
takové úkazy jako je ledovka nebo velké vrstvy těžkého

ZDARMA

sněhu, které nám dokázaly způsobit škody na stromcích. Nejlépe je to vidět na výsadbě v parčíku v Lužanech u dětského
hřiště jak vidíte na fotografii nahoře. Proto bude v roce 2011
v období vegetačního klidu po odborném posouzení proveden
zdravotní řez tújí a zároveň i stromů v obci Zelené. Sněhová
nadílka všem přidělala spoustu práce, hlavně s jejím odklízením z veřejných prostranství. Proto mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří neúnavně odklízí sníh a udržují chodníky
před svými nemovitostmi.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřála jménem
svým i jménem všech zastupitelů do nového roku mnoho
zdraví, pohody a klidu ve vašich rodinách a všem osobní
i pracovní úspěchy. Ať je váš rok 2011 plný radostných chvil
a splněných snů.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:
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Příští číslo vyjde v dubnu.
Uzávěrka příspěvků 15. března 2011.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET 2011 – PŘÍJMY /návrh/

VOLEBNÍ PROGRAM ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽANY PRO OBDOBÍ 2010 - 2014
- prodej stavebních pozemků a výstavba nových rodinných
domů v obci Lužany
- vybudování chodníků v obci Lužany
- vybudování víceúčelového hřiště v obci Lužany
- rekonstrukce skladové budovy s rampou (magacín)
v obci Lužany
- renovace podtlakového systému v obci Lužany
- rekonstrukce kabin mužstev Sokola Lužany
- opravy komunikací ve všech obcích
- vytvoření zpevněných ploch pro kontejnery ve všech
obcích
- dokončení zavedení bezdrátového rozhlasu pro obce
Dlouhá Louka, Zelené a Zelená Hora
- řešení obnovení kulturního a sportovního vyžití v obci
Dlouhá Louka
- zkvalitnění vody v požární nádrži v obci Dlouhá Louka
ZASTUPITELSTVO OBCE LUŽANY
Starostka – Věra Petrželková
Místostarosta – Karel Kalčík, Dis.
Předseda finančního výboru – Petr Rymus
Členové finančního výboru – Bc. Petr Burian
Anna Klinerová
Předseda kontrolního výboru – Josef Flídr
Členové kontrolního výboru – Ing. Jaromír Duchek
Ing. Václav Motlík
Předsedkyně kulturní komise – Václava Lešetická
Členky kulturní komise – Alena Hrádková
Petra Kozinová
Anna Pelíšková
Miroslava Szlachtová

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 000 000,-- Kč

DPFO – SVČ (z výnosu)

/1112/

200 000,-- Kč

DPFO – zvl. sazba

/1113/

100 000,-- Kč

DPPO

/1121/

1 200 000,-- Kč

DPH

/1211/

2 100 000,-- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

600 000,-- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

360 000,-- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 000,-- Kč

Příjem z VHP

/1347/

-

Správní poplatky

/1361/

5 000,-- Kč

Dotace S.F. na rok 2011

/4134/

25 000,-- Kč

Převodyenkaustika
ze S.F.

/4139/

25 000,-- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

95 000,-- Kč

Nájemné KD

/3392 2132/

20 000,-- Kč

Příjem z akcí KK

/3399 2119/

5 000,--Kč

Příjem za vytříděný odpad EKO-KOM

/3725 2119/

60 000,-- Kč

Příjem za stravné od zaměstnanců

/6171 2111/

12 000,-- Kč

Ostatní příjmy OÚ

/6171 2119/

1 000,-- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

30 000,-- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí

/6171 2132/

-

Ostatní nájemné (plyn. zařízení)

/6171 2139/

39 000,-- Kč

Příjmy z úroků

/6310 2141/

50 000,-- Kč

Dotace z KúPK

/4112/

-

PŘÍJMY CELKEM

5 907 000,-- Kč

ROZPOČET 2011 - VÝDAJE /návrh/
Místní komunikace (opravy, údržba, materiál) /2212/

310 000,-- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

40 000,-- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

40 000,-- Kč

Kanalizace

/2321/

460 000,-- Kč

Školství (příspěvek do ZŠ + popl. na žáky)

/3113/

850 000,-- Kč

Knihovna

/3314/

15 000,-- Kč

Kronika

/3319/

5 000,-- Kč

Kulturní dům

/3392/

250 000,-- Kč

Kulturní komise

/3399/

70 000,-- Kč

Dětská hřiště

/3421/

30 000,-- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

200 000,--Kč

/3722,3725/

700 000,--Kč

Odpadové hospodářství

Členové zastupitelstva obce – Radek Kapoun
Roman Janota

Pečovatelská služba

/4351/

-

Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)

/5311/

1 000,--Kč

Předseda osadního výboru obce Zelené – František Berka

SDH

/5512/

59 000,--Kč

Členové osadního výboru obce Zelené –
Zdeněk Panc
František Kreuzman

Neinvestiční dotace občanským sdružením

vysvětlivka: tučně zvýrazněné osoby jsou členy
zastupitelstva obce Lužany

2

85 000,--Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

790 000,--Kč

Vnitřní správa OÚ + rezerva

/6171/

1 917 000,-- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky KB)

/6310/

35 000,-- Kč

Převody rezervních fondů + P.F. zaměstnanci

/6330/

50 000,-- Kč

VÝDAJE CELKEM

5 907 000,-- Kč

CO SE DĚJE
DRAKIÁDA
Říjen je ve znamení tradičního pouštění draků, a tak
i u nás v Lužanech dne 17. října létali draci na místním
hřišti TJ Sokol. Počasí nám přálo, děti i rodiče si pouštění
užívali a všichni si na závěr opekli špekáčky. Škoda jen, že
se pouštění draků zúčastňuje jen hrstka dětí.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Milé maminky,
od října letošního roku jsme opět zahájily provoz mateřského centra Mimimami v Lužanech. Pokud máte zájem přijít
mezi nás, rádi vás uvidíme. Podělíme se navzájem o poznatky z výchovy a vývoje našich dětiček, vyměníme si cenné
zkušenosti. Věříme, že vám i vašim dětem se bude u nás
v centru líbit, a budete mezi nás chodit rádi.
Společná setkání probíhají pravidelně každou středu od
8:00 do 10:00 hodin v KD Lužany za jevištěm.
Určitě přijďte rozšířit naše řady! Těšíme se na vás!
Za lužanské maminky Lenka Vodičková
Plavecký výcvik

DIVADLO
Tak jako Ochotnický kroužek Lužany vyráží se svým
představením do blízkého i širšího okolí, i Obecní úřad
v Lužanech pozval do místního kulturního domu Ochotnický spolek Rozmarýn z Dobřan. 30. října ochotníci s nadšením přijeli, bohužel je ale hned na začátku představení
opouštělo, to když v sále napočítali 30 diváků. Krásný
divadelní kus ze staré Anglie pod názvem „Rozmarný duch“
ale diváky „rozjel“ a tak ke konci představení byla nálada
na jevišti i v hledišti již dobrá.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Tak jako každý rok, i ten letošní nebyl výjimkou a v podvečer 13. listopadu 2010 se sešli dospělí s dětmi u pomníku na
návsi s lampióny v rukou, aby si zde poslechli legendu o sv.
Martinu a vydali se odtud směrem na Borovy v lampiónovém průvodu. Na konci vsi se otočili a došli zas na opačný
konec vsi, odtud pak vedlejšími ulicemi až k hasičské zbrojnici. Zde každý účastník obdržel teplý čaj a „martinské rohlíčky“, které nám vždy s ochotou napeče Hana Lindnerová.
S potěšením musíme konstatovat, že naše oslava svátku sv.
Martina se dokonce stala předlohou pro seminární práci
studentky Filozofické fakulty v Plzni.

Zleva - Lucka Vacková s Kačenkou a Markétkou, Lenka
Vodičková s Terezkou a Martina Duchková s Janičkou.

Janička Duchková a Terezka Vodičková
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CO SE DĚJE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
4. prosince se v KD v Lužanech uskutečnila tradiční Mikulášská nadílka. Setkání Mikuláše a jeho družiny předcházelo divadelní představení „Vesnická pohádka“ v podání
Ochotnického spolku Úhlavan z Přeštic. Pohádka s překrásnými kulisami a spoustou písniček se dětem moc líbila.
Pro ochotníky to byla derniéra a již dnes studují novou pohádku. Potom už přišel mezi děti Mikuláš s čertem a andělem, který si velice rád poslechl všechny ty básničky a písničky od dětí a všem pak nadělil balíček sladkostí. V neděli
5. 12. pak chodil Mikuláš s čerty i po vsi a navštívil vybrané
domácnosti.

RUČNÍ PRÁCE

Aplikace na trička

Barvení sklíček

Výroba adventních věnců a štol
Zveme Vás na tyto výtvarné dílny, které pokračují také
v roce 2011:
10. 1. 2011 – drátkovací kolotoč
14. 2. 2011 – sklíčka + svícen
14. 3. 2011 – pedig – košíčky i jiné tvary
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Z HISTORIE
KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT
Dne 15. ledna byla provedena ve zdejší obci Dramatickým
souborem požárníků estráda. 27. února pořádal Sokol „Maškarní ples“ s průvodem po obci. 26. března byla pořádána
opět požárníky pro tělocvičnou jednotu „Sokol“ druhá estráda. 29. 2. pořádal výbor žen při MNV společně s Jednotou Besedu se starými občany, při níž byla též beseda nad
kronikou, ze které některé části četla s. Marie Machová. 6.
března byla jako každoročně slavnostní schůze k mezinárodnímu dni žen. Referát přednesla s. Kolenová z Přeštic.
30. dubna konala se předmájová veselice za účasti školy.
1. máj byl letos zvlášť význačně oslaven a průvodu se
zúčastnil značný počet občanů v průvodu na slavnost do
Přeštic. Od 1. května byla otevřena ve zdejším muzeu
výstava Přešticko 1945-1960, která potrvala do konce září.
9. května byla uspořádána estráda předvolební za účinkování „Notářů“ z Přeštic. 19. června bylo sehráno v zámeckém
parku dětské divadlo „Stříbrná studánka“. 15. července sehráli požárníci divadlo v přírodě ve Velharticích a sice
Stroupežnického „Naši furianti“. 18. září sehrálo zájezdové
divadlo z Klatov o pouti v zámeckém parku divadlo v přírodě a to od Koliery „Tartufe“. 18. prosince pořádala škola
dětskou vánoční besídku, při plném sálu Jednoty. Mimo toho se školní mládež zúčastňovala při všech slavnostech svými vložkami.
Ředitelkou školy po s. Marii Machové, nastoupila dnem 1.
září 1958 s. Marta Fricová. Učitelkou je Marie Jirotková od
1. září 1955. Ředitelkou mateřské školy jest od 1. září 1959
s. Milada Horová. Školu navštěvuje od 1. září 1960 do I.
třídy 14 žáků do II. 18 žáků, toho z osady Dlouhá Louka 10
žáků. Do mateřské školy je přihlášeno 23 dětí.
Do místního hospodářství pro službu obyvatelstva jsou zapojeni: Josef Lukáš čp. 94 - obuvnictví, Jaroslav Valeš čp.
31 - automechanik a strojník, Marie Benediktová čp. 59 dámská krejčová, Marie Zemanová čp. 4 - mandlování.
KAPLIČKA ZELENÁ HORA

Kaple v obci je obdélná, rozložitá se zaoblenými nárožími.
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Vchod je zakončen trojlistým záklenkem. Barokní kapličku
1730.
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Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen) sem putovalo procesí
do
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90. lets osadu
byla vnější
z Lužan.
Do roku
1862 náležela
farnostíčást
kapličky
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a poté do Nezdic. Od roku 1961 patří kaplička
opět do farnosti přeštické. Počátkem 90 let byla vnější část
kapličky opravena.

Vysoká životní úroveň v naší obci projevuje se zejména ve
značném počtu chladniček, vysavačů prachu, plynových
a elektrických sporáků, elektrických praček a ždímaček
jakož i jiných pomůcek pro domácnost. Osobních aut jest
v obci 15, motocyklů 40, televizorů 35, radiopřijímačů 159,
magnetofonů 5, ústřední topení 2 atd. atd. Nevyčíslený počet shora uvedených pomůcek v domácnosti pokusíme se
vyčísliti v některém příštím roce. Vedle potravinářského
zboží se snižují maloobchodní ceny dalšího potravinářského
a průmyslového zboží. Současně se snižují ceny některých
již nevyráběných typů rozhlasových přijímačů, elektrických
vysavačů, odstředivek prádla, holicích strojů, gramofonů,
fotopřístrojů a dalších výrobků. Současně se snižuje cena
elektřiny pro odběr v domácnostech z 80 hal za 1 kWh na
70 hal za 1 kWh. Všem žákům všeobecně vzdělávacích škol
se počínaje školním rokem 1960 - 1961 poskytují bezplatně
učebnice a školní potřeby. Totéž se týká škol odborných
a škol učňovských. Starobní a invalidní důchody se zvyšují
na minimum stanovené zákonem ve výši Kčs 400,- měsíčně.
Od 1. ledna 1960 byla zrušena dílna STS a převedena do
vlastnictví Šlechtitelské stanice. 9. března bylo započato ve
zdejší obci se školením CO. Bylo s. Antonínem Tykvartem
a s. Františkem Kováříkem vyškoleno 165 osob, jimž byly
vydány legitimace o vyškolení. 16. 5. zakoupil místní národní výbor z mimořádného okresního rozpočtu pro
Č.S.P.O. v Lužanech auto zn. Tatra 805. 28. října 1960 jel
na motocyklu ze zaměstnání 20 letý František Brůha z Makova. Na silnici za mostem směrem k Zelené Hoře asi 200
m narazil na neosvětlený povoz s. Loudy ze Zelena. Byl okamžitě mrtev. Toho roku zemřely: Bezděková Marie, čp.
27, Skála Antonín, čp, 76, Vinkelhöfrová Barbora, čp. 58,
Burianová Marie, čp. 72, Křenová Filomena, čp. 12 a Lukášová Anna, čp. 97 – všichni z Lužan.
Zdroj: Kronika obce
LOUPENSKO
TJ Sokol Lužany pořádal již 24. ročník Vánočního pochodu, který vede Loupenskem. Zde je malá zmínka o této
lokalitě.
Nevelké chráněné území o rozloze 6 ha se nachází na
okraji okresu Klatovy mezi obcemi Nezdice a Vlčí u Přeštic. Jedná se o skupinu několika buližníkových skal bizarních tvarů a balvanité sutě. Území je porostlé zbytky reliktního boru s borovicí lesní, dubem zimním a břízou bělokorou.

Zdroj: www.zizak.rajce.idnes.cz/Hrad_Skala_a_Loupensko

5

DLOUHÁ LOUKA / BLAHOPŘEJEME
Tak tu máme opět zimu, čas dlouhých večerů, čas předvánočního shonu, ale také čas zimních radovánek – to hlavně pro děti, kterým letos příroda sněhu nadělila již v měsíci
listopadu opravdu štědře. Pro nás dospělé je to sice starost
a práce s úklidem této bílé nadílky, ale při trošce dobré vůle
je potřeba nahlížet na zasněženou krajinu s duší romantickou a pak možná i uznat, že ta bílá peřina přírodě sluší a do
tohoto ročního období patří.
... jak krásný byl pohled, když 5. prosince vyšla družina
sv. Mikuláše s čerty i andělem do vsi a snášely se na ně bílé
vločky…
Ale ani na podzim jsme v obci nezaháleli. Za pomoci
členů místního SDH a poskytnutí finanční pomoci OÚ Lužany na nákup kůry a okrasných rostlin, jsme my ženy zorganizovaly brigádu a upravily jsme veřejné prostranství na
točně a v okolí pomníku.
Výtěžek z této akce byl pak věnován na předvánoční
akci pro děti i dospělé – dne 10. prosince jsme uspořádaly
již tradiční „zdobení perníčků“ – tentokrát jsme napekly pro
všechny děti perníkové chaloupky, které si společně s rodiči
přišly sestavit a ozdobit do kulturního domu. Účast byla tak
hojná, že jsme se málem na příjemně vytopené jeviště ani
nevešli.
Všech 22 perníkových domečků bylo rozdáno a děti i rodiče se zapojili s vervou do práce. Každý si pak odnášel
svůj domeček zasněžený bílkovou polevou dle vlastní fantazie. A tak většina domácností v obci má sváteční výzdobu
doplněnou o tradiční vůni perníku.
Další společnou akcí je také již tradiční „Čekání na Ježíška“ – 24.12. v 16.00 hodin se schází u stromečku na točně rok co rok obyvatelé naší obce, aby si zde v příjemné atmosféře při šálku čaje, svařeného vína nebo grogu a doneseného občerstvení popřáli šťastné a veselé vánoční svátky.
– Na tuto akci je též využit výtěžek z brigád uskutečněných
v obci během roku organizovaných místními ženami a také
za přispění SDH i sponzorských darů. Letos nám svůj výtěžek věnovali také čerti, anděl a Mikuláš.

Díky všem, kteří během roku pomáhali organizovat veškeré dění v obci, a ať jim toto nadšení pro naši maličkou
vesnici ještě dlouho vydrží!
PF 2011
Jitka Hrabíková

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.
LISTOPAD:
Barbora Živná (73 let)
– Dlouhá Louka
Miloslava Dražková (78 let)
Jarmila Přibáňová (82 let)
Miloslava Toušková (83 let)
Jiřina Vraná (88 let)

PROSINEC:
Václav Sušanka (85 let)
Olga Furová (70 let) – Zelené
Anna Simetová (71 let) – Zelená Hora
Josef Kožíšek (72 let) – Zelené
Jiřina Budková (80 let)
Miloslava Kováříková (84 let)
Josef Černý (79 let)
Eva Červená (77 let)

LEDEN:
Marie Skálová (87 let)
František Pelíšek (75 let)
Václav Burian (75 let)
Marie Burianová (76 let)
Blanka Burianová (77 let)
Jaroslav Psůtka (81 let)
Karel Němeček (75 let)
– Zelené

ÚNOR:
Zdeňka Boudová (79 let)
Václav Hrach (75 let)
Jana Bartoníková (70 let)
Anna Pelíšková (70 let)
Josef Benedikt (74 let)
Irena Loudová (72 let) – Zelené
Marie Bláhová (81 let)
Greta Bačová (79 let)
Marie Kožíšková (71 let) – Zelené

Věnujme tichou vzpomínku na ty, kteří nás opustili v roce 2010.
Marie Zalabáková – Lužany 139
Václav Louda – Zelené 6
Josef Burian – Lužany 133
Jana Pancová – Zelené 17
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Václav Petrželka – Lužany 148
Božena Berková – Zelené 28
Václav Langmajer – Lužany 84

ŠKOLSTVÍ
ŠKOLA ŽIJE
Tak jako všichni i my ve škole jsme na konci roku bilancovali, jak jsme prožili uplynulý rok. První pololetí aktivit
ve škole v roce 2010 jsme zhodnotili na konci června v minulém vydání Lužanského občasníku. Nyní si dovolím seznámit Vás s tím, jak jsme pokročili v našem úsilí ve druhém
pololetí tohoto roku.
Období hlavních prázdnin využily pracovnice školy i letos k vylepšení prostor. Pan Petr Šalom instaloval nové moderní zábradlí a stěny chodeb opatřil obklady. Provozní zaměstnankyně natřely veselými barvami nábytek v šatně dětí
v naší mateřince a provedly generální úklid v celé budově.
Při hrách na školní zahradě měly děti v podzimních měsících k dispozici nový plastový nábytek. Paní školnice začala
luxovat novým vysavačem.
Po krátkém oddechu následovalo další vylepšování na
konci měsíce listopadu, kdy se naši žáci dočkali zrenovovaných školních tabulí v obou třídách. Staré pokroucené dveře
na půdu byly vyměněny za nové.
V září se všechny děti vydaly na pěší výlet. Malé děti vyznačily s paními učitelkami starším kamarádům cestu na
Dlouhou Louku. Před zpáteční cestou se posilnily opečenými uzeninami na ohni, který připravila paní Klinerová. Na
konci září soutěžili žáci ve Svatováclavském florbalovém
turnaji v kulturním domě. Zároveň předvedl náš bývalý žák
Petr Drda výstroj florbalového hráče.

li v příjemném prostředí Mateřské školy při mikulášské besídce, kam také zavítali Mikuláš, Anděl a Čert. Některé malé zlobílky Čert postrašil, jiné Anděl pochválil, ale všechny
děti dostaly od Mikuláše sáček se sladkostmi. Žáci ZŠ, kteří
jsou členy Sboru dobrovolných hasičů v Lužanech, pozdravili účastníky valné hromady SDH kulturním vystoupením.
Dětem ve školce se moc líbilo pečení vánočního cukroví.
Školáci se vydali odpoledne 15. prosince v doprovodu paní
vychovatelek a paní školnice na vycházku do nedalekých
Příchovic, aby se podívali, které nové figurky přidala paní
Andrlíková do svého betlému na zahradě.
V předvánoční čas jsme 20. prosince v podvečer pozvali
všechny občany do zasněženého lužanského parku, aby si
společně s námi zazpívali koledy. Konec roku 2010 jsme ve
škole zakončili 22. prosince. V mateřince a školní družině
objevily děti pod stromečkem plno hraček a her, kamarádi
si předali drobné dárky, popovídali si o tom, na co se těší.
Do nového roku přeji všem spoluobčanům spokojenost,
pohodu a pevné zdraví.
Mgr. Jana Sedláčková
Vysvětlivky: ZŠ – základní škola, MŠ – mateřská škola,
SDH – sbor dobrovolných hasičů
Fotografie ze zpívání koled v zámeckém parku.

V říjnu začali školáci pracovat v zájmových kroužcích
Práce na počítači pod vedením paní Mgr. Věry Drdové a Šikovné ruce, který vede paní Hana Lindnerová.
Občané Lužan a Dlouhé Louky si prohlédli výtvarné práce dětí MŠ, žáků ZŠ a školní družiny na výstavách v kulturních domech u příležitosti konání voleb do obecního zastupitelstva a do senátu. Výstava chovatelů drobného zvířectva
v Přešticích se našim žákům líbila. Malé děti se v doprovodu paní učitelek vydaly do Přeštic, kde se výborně bavily
při představení pohádky „Jak beruška Uška o sedmou tečku
přišla“. Ve školní družině nejdříve vyrobili čarodějnici a říjen zakončili maškarním rejem a soutěžemi.
Na začátku listopadu za námi přijelo divadlo Dráček
s veselou pohádkou „Hrnečku, vař!“
Děti z MŠ a ze školní družiny i letos sledovaly výlov
rybníka. Navštívit své kamarády do Borov jely děti z mateřinky, kde na ně čekali herci s pohádkou „O Budulínkovi“.
Prosinec byl pro všechny děti měsícem velkého očekávání. Rodiče a prarodiče našich nejmenších školáčků se setka-

Na ekofarmě v Roupově jsme se dozvěděli plno zajímavostí.

7

SDH
ČINNOST SDH V ROCE 2010
Na počátku roku 2011 mi dovolte Vás seznámit s činností Sboru dobrovolných hasičů za loňský rok.
Sbor má v současné době 157 členů, z toho 80 mužů, 38
žen a 39 mladých hasičů. Kromě toho navštěvovalo v průběhu roku přípravku 11 dětí.
Výborové schůze probíhaly zpravidla jedenkrát v měsíci.
V lednu se ve zdejším kulturním domě konal tradiční hasičský bál, na kterém vyhrávala hudba SKALANKA.
Koncem března proběhla jarní brigáda na úklid hasičské
zbrojnice.
Na sběr železného šrotu se uskutečnily letos dvě brigády.
Několik členů sboru provedlo sběr šrotu v obci a na druhé
brigádě bylo provedeno vyklizení kotelny v bývalém
lihovaru v Lužanech.
V březnu provedli členové výjezdového družstva na žádost starosty obce spálení větví.
Ve dnech 16. - 17. dubna se rodiče a někteří starší žáci
zúčastnili jako spolupořadatelé Rallye Šumava a prováděli
zde výběrčí službu. Získané peníze byly jako každoročně
použity na financování letního soustředění a dalších aktivit
družstva mladých hasičů.
V dubnu se uskutečnil pro děti jarní výlet. Tentokrát
jsme navštívili známého včelaře p. Sedláčka, který pro nás
připravil zajímavou přednášku. Další zastávkou byla nově
zrekonstruovaná malba Sv. Vojtěcha v Ticholovci.
Dne 30. května jsme ve spolupráci s ochotníky zorganizovali dětský den. Akce proběhla na fotbalovém hřišti za
hojné účasti dětí, v režii hasičů a ochotnického kroužku, za
materiální a finanční pomoci Obecního úřadu Lužany a SOKOLa Lužany. Dětský den se opět těšil velkému zájmu dětí
a počasí nám tentokrát přálo.
O týden později, ve dnech 5. – 6. června uspořádal náš
sbor na hřišti SOKOL Lužany okresní kolo hry PLAMEN.
Vedoucí mládeže se pravidelně zúčastňují jarního a podzimního školení vedoucích mládeže. Účast vedoucích mládeže na jarním a podzimním školení je důležitá nejen k získávání informací o soutěžích, ale je také důležitým kritériem při rozdělování dotací z okresního sdružení.
O prázdninách proběhlo opět letní soustředění mladých
hasičů v autokempu Valcha u Zavlekova.

V říjnu proběhla podzimní brigáda ve zbrojnici. V rámci
brigády byly svezeny hasičské sportovní překážky a proveden úklid ve zbrojnici.
Jako každoročně byla zabezpečena hasičská technika
před nastávajícím zimním obdobím.
V měsíci září pořádal sbor tradiční pouťovou zábavu.
Za účinkování místní kapely Žužlan byla tentokrát zaznamenána rekordní účast.
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V měsíci říjnu uspořádal sbor taneční zábavu, nazvanou
sousedské posezení. Na této akci vyhrávala dechová hudba
BOROVANKA. Zcela zaplněný sál nás přesvědčil o tom, že
i tato akce se vydařila.
V listopadu byl pro členy sboru uspořádán zájezd do
Prahy na muzikálové představení Děti ráje.
Mezi nejvýznamnější hasičské akce letošního roku patřil
IV. sjezd hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jednání sjezdu
předcházelo konání okresních a krajských shromáždění delegátů, na kterých byla zhodnocena činnost okresu a následně kraje za posledních 5 let. Kandidáti, které jsme si na
minulé výroční valné hromadě zvolili coby zástupce našeho
sboru na shromáždění delegátů okresu Plzeň – jih, byli zvoleni do těchto orgánů okresu – Zbyněk Zábrš st. člen odborné rady mládeže, Václav Petrželka st. předseda okresní
kontrolní a revizní rady, Josef Černý starosta okresního
sdružení Plzeň – jih. Na krajském shromáždění delegátů
Plzeňského kraje konaném v Nýřanech p. Černý obhájil
funkci starosty krajského sdružení Plzeňského kraje, kdy
drtivou většinou hlasů porazil protikandidáta z okresu Plzeň
– sever. Na těchto shromážděních byli zvoleni delegáti na
jednání sjezdu. Samotný sjezd proběhl ve dnech 3. a 4.
července v Ostravě.
Přípravka družstva mladých hasičů se pod vedením p. V.
Lešetické, V. Petrželkové a sl. E. Hánové v letošním roce
soustředila především na nácvik požárního útoku. Se svou
ukázkou vystoupily děti na jarním kole hry PLAMEN
v Lužanech. Předvedly se také v Červeném Poříčí na soutěži O pohár starosty obce. Oba útoky se jim povedly a zasloužily si tak sladkou odměnu. Na letním soustředění na
Valše se již 5 členů přípravky intenzivně připravovalo na
přestup do družstva mladších a na podzimní branný závod.
V současné době jsou v přípravce vedeny 4 děti. Na jaře
příštího roku se vedoucí již těší na nováčky a už teď je jasné, že v přípravce bude opět dostatek dětí.
Družstvo mladších žáků pod vedením Václava Petrželky
a Jany Týrové začalo s nácviky již v měsíci březnu a to v areálu bývalé šlechtitelské stanice. V kolektivu mladších žáků cvičí celkem 17 mladých hasičů, tudíž se vedoucí kolektivu rozhodli sestavit dvě družstva. Nácvik byl zpočátku
zaměřen na běžecké disciplíny, tj. štafeta požárních dvojic
a štafeta 4 x 60 m. Později jsme jezdili nacvičovat požární
útok do hasičského areálu ve Skočicích. Prvním vystoupením mladších žáků byla okrsková soutěž ve Skočicích. Obě
družstva si vyzkoušela požární útok. Okresní kolo hry PLAMEN se letos konalo v Lužanech. Vzhledem k tomu, že 1.
družstvo mladších postupovalo z podzimního branného závodu na 1. místě, mělo tentokrát velkou šanci na vítězství.
Po první disciplíně, tj. štafeta 4 x 60 m, průběžně skončilo
družstvo na 1. místě. Štafeta požárních dvojic skončila pro
1. družstvo druhým místem z důvodu horšího běžeckého času a obdržených trestných bodů. V této chvíli jsme ještě
vedli celkové pořadí. Pak přišel požární útok, nervozita,
chyby a výsledné druhé místo za kolektivem ze Spáleného
Poříčí. Po požárním útoku se počet bodů vyrovnal a protože
při rovnosti bodů rozhoduje lepší čas požárního útoku,
skončilo naše družstvo, již pošesté v řadě na celkovém druhém místě. Od vítězství nás tentokrát dělilo 27 setin vteřiny
na požárním útoku. Družstvo B skončilo na třetím – posledním místě. V kategorii mladších soutěžily pouze tři
kolektivy, dva z Lužan a jeden ze Spáleného Poříčí.
Družstva mladších rovněž vyrazila na soutěž do Štěnovického Borku. Zde nakonec obsadili 4. a 7. místo v kategorii mladších.

SDH
V letošním roce přestoupili do družstva starších Pavel
Hodan, Petr Bezděk, Anna Marie Mikulecká, Romana Horáková, Veronika Szlachtová a Jana Šašková. Všem patří
poděkování za reprezentaci družstva i sboru a přání hodně
sportovních úspěchů ve družstvu starších. Z přípravky přestoupilo na podzim do družstva mladších 7 závodníků.
Podzimní kolo hry PLAMEN, závod požárnické všestrannosti se konal 2. října v Žákavé. Na start této soutěže
jsme postavili tři hlídky mladších. První hlídku, která bojovala o co nejlepší umístění, provázela smůla hned na 1. disciplíně, kdy ve střelbě obdržela neuvěřitelných 13 trestných
bodů. Závodníkům se podařily sestřelit pouze 2 z 15 špalíků. I přes tyto výsledky nakonec hlídka doběhla na druhém
místě v obsazení Aizner Adam, Klinerová Lucie, Lešetický
Josef, Petrželková Lenka, Regner Tomáš. 2. hlídka ve složení Aiznerová Natálie, Franc Dušan, Hodanová Tereza,
Hrádková Václava, Kozumplík Pavel obsadila 4. místo, 3.
hlídka složená z nováčků Burian Dominik, Horák Daniel,
Kliner Radek, Petrželka Jakub a Šalomová Veronika obsadila 6. místo ze sedmi hlídek. Poslední soutěží byla podzimní soutěž mladých hasičů v Blovicích, kde naši mladší
žáci obsadili 16. místo z 25 hlídek. Sezónu zakončilo celé
družstvo turnajem v bowlingu v Přetíně.

Družstvo starších žáků pod vedením Zbyňka Zábrše se
začalo letos pravidelně scházet každý pátek již od února.
Bylo třeba se řádně připravit jak na ligu MH, tak i na jarní
část hry PLAMEN, která se konala na místním hřišti v Lužanech. Liga MH opět obnášela celkem sedm soutěží a to:
ZPV ve Dnešicích, XV. ročník soutěže MH v Blovicích,
soutěž MH v Oplotě, 5. ročník Sedlecké džberovky v Sedlci, XII. ročník soutěže MH v Žákavé, okresní kolo hry
PLAMEN v Lužanech a soutěž o Boreckého kapra ve Štěnovickém Borku. Kromě těchto soutěží ještě žáci cvičili na
okrskové soutěži v květnu ve Skočicích.
Z podzimního kola měli starší žáci výbornou výchozí pozici do ligy mládeže, kdy si na branném závodu a soutěži
v Blovicích vybojovali první místa.
Jarní část začala soutěží v Oplotě dne 27. března v tamní
sokolovně. Soutěžilo se ve zkrácené dráze CTIF a kde se
hodnotila též pořadová příprava a nechyběly ani disciplíny
dle směrnic hry Plamen. Zde jsme se umístili na 7. a 2. místě z celkových 23 hlídek. Na příčku první nám chyběly pouze čtyři desetiny vteřiny.
Dne 24. dubna proběhla soutěž v Sedlci. Zde se už startovalo venku a to ve štafetě požárních dvojic a v zásahu se
džberovou stříkačkou. Z 24 startujících obsadila hlídka Šašek Jan, Lindner Michal, Plašková Vendula, Kapounová

Kateřina, Lešetická Veronika krásné 8. místo a již zkušená
hlídka Petrželka Václav, Zábrš Zbyněk, Szlachta Jaroslav,
Týrová Klára, Medková Helena místo 1. a odvezli si kromě
medailí i putovní pohár.
Žákavská soutěž v požárním útoku proběhla dne 15. května a to ve dvou pokusech. Z deseti sborů jsme i přes protesty nejen z naší strany na nefunkčnost terče, obsadili místo
čtvrté se ztrátou tří a půl vteřiny na prvního.
Okresní kolo hry Plamen proběhlo ve dnech 5. - 6. června na hřišti v Lužanech. Díky vstřícnosti Sokola Lužany se
mohlo družstvo i se svým vedoucím přesunout do prostorů
kabin již v pátek ráno a strávit zde tak dnem i nocí celý víkend. Jelikož ani děti a ani vedoucí nechtěli nechat nic náhodě, proběhlo v pátek od rána menší soustředění a v sobotu se šlo již naplno. Sobotní disciplinou byla štafeta 4x60
s výsledkem prvního místa, pak štafeta CTIF opět první
místo, útok CTIF třetí místo.To bylo ze soboty vše, družstvo
pak ještě odjelo potrénovat do Skočic ke koupališti a po
návratu a opečení klobás ulehlo. Po ranní rozcvičce a snídani se nemohli dočkat dalších disciplin a nebylo divu. Ve štafetě požárních dvojic opět první místo a z požárního útoku
místo třetí. Po celkovém součtu i s prvním místem z branného závodu, suverénně obsadili první místo s náskokem 13
bodů, což ukázalo dobrou přípravu i přístup. Bohužel nejen
výbor, který připravoval trať a staral se o organizaci, ale
i vedoucí a hlavně děti byli zklamáni malou účastí domácích diváků.
Po výhře v okresním kole hry Plamen následovalo dne 12.
- 13. června, krajské kolo hry Plamen v Klatovech. Od pátečního rána opět proběhlo menší soustředění a v odpoledních hodinách se už stavěly stany u atletického stadionu
v Klatovech. Po sobotním klání, kdy z branného závodu
bylo 3. místo, ze štafety 4x60 opět třetí místo, ze štafety
dvojic 4. místo, ze štafety CTIF 2. místo a z útoku CTIF 4.
místo si děti držely krásnou druhou pozici před Malechovem o dva body a před Chodskou Lhotou o tři body. V neděli se družstvu při požárním útoku už tak nedařilo. Projevila se nervozita a z toho i chyby. Na této disciplině obsadili
šestou příčku a to zamíchalo s celkovým pořadím, když je
přeskočil Malechov a s Chodskou Lhotou měli stejný počet
bodů. V tomto případě rozhoduje čas útoku a ten nás posunul na konečnou čtvrtou příčku. I tak si myslím, že na krajské soutěži s takovou konkurencí dopadlo družstvo starších
žáků velmi dobře, nabylo dalších zkušeností a po dvou víkendech si užili sami sebe a hlavně vedoucí je. Zde také
patří poděkování p. Zuberovi a p. Vídršperkové z Blovic
a p. Hofmanovi z Chotěšova, kteří nám v Klatovech nesmírně fandili i jako rozhodčí. Od p. Vídršperkové pak děti
dostaly hromadu dárků, suvenýrů a plyšového medvěda,
jako talismana.
20. června proběhla soutěž v požárním útoku ve Štěnovickém Borku. Soutěžilo se ve dvou pokusech, ale při velkém
počtu i konkurenci jsme obsadili až druhou příčku i když po
prvních pokusech jsme byli první.
Zde byla také vyhodnocena liga MH, tu se nám po čtyřech
vítězstvích, dvou druhých místech a jednom čtvrtém místě
opět podařilo vyhrát. Tím byl i zakončen ročník 2009-2010.
Ve dnech 22. - 28. srpna proběhlo soustředění mladších
a starších žáků v kempu Valcha. Zde se kladl důraz na disciplíny, které se plní při branném závodě. Pro děti zde byl
připraven i program s hasičskou tématikou, když je v úterý
navštívili záchranáři-psovodi a ukázali jim se svými mazlíčky vyhledávání osob v nepřístupném terénu a záchranu
tonoucího z vodní hladiny. Ve středu je navštívili hasiči
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SDH
z nedaleké Plánice s novým vozem značky Renault Midlan.
Děti si tak mohly i s přednáškou prohlédnout celý vůz,
vyzkoušet dýchací přístroje a na závěr vystříkat celou
cisternu. Na konci soustředění se také rozloučila vzhledem
k věku, se staršími žáky Klára Týrová a Helena Medková.
Je třeba jim za dosavadní činnost poděkovat a popřát jim
v kategorii dorostu mnoho zážitků a výtečných výsledků na
soutěžích.

Družstvo mužů a žen absolvovalo jako každý rok okrskovou soutěž, kterou tentokrát uspořádal SDH Skočice.
Muži z přítomných čtyř sborů nakonec zvítězili a odvezli si,
stejně jako loni putovní pohár za nejlepší požární útok.
Lužanské ženy soutěžily ve Skočicích se dvěma družstvy.
Vzhledem k tomu, že jiné družstvo žen na soutěž nedorazilo, obě lužanská družstva žen mezi sebou svedla boj, ze
kterého vyšly vítězně ženy dříve narozené, kdy se jejich
soupeřkám, dorostenkám z Lužan nezdařil požární útok
a proto skončily druhé. Družstvo žen ještě startovalo na
soutěži v Červeném Poříčí, kde obsadily 3 místo v kategorii
požární sport.
Při inventuře majetku sboru byl letos vyřazen následující
majetek:
8 ks pracovní stejnokroj dorost;
3 ks vycházkové obleky;
3 ks přilby;
1 ks hadice C;
1 ks hadice B.
Do majetku sboru přibyla sada žákovských hadic, kterou
jsme obdrželi od Okresního sdružení hasičů Plzeň – jih.

2. října se pak již družstvo zúčastnilo branného závodu,
který se konal v Žákavé. Ze 14 hlídek družstvo ve složení
Kapounová Kateřina, Plašková Vendula, Šašková Jana, Horáková Romana, Bezděk Petr obsadilo 4. místo a ostřílené
družstvo Zábrš Zbyněk, Petrželka Václav, Szlachta Jaroslav,
Křen Jan a Lešetická Veronika místo první.

Na soutěž do Blovic dne 23. října se sjelo celkem 25 hlídek. I přes tento velký počet odvážíme 2. a 9. místo.
Tyto zmíněné dvě soutěže se již počítají do dalšího ročníku ligy MH.
Dorostenky pod vedením Pavla Vránka st. začaly trénovat začátkem dubna. Dne 15. května se zúčastnily okresního
kola v požárním sportu konaném v Přešticích na školním
hřišti, kde obsadily celkové 3. místo. Dne 22. května se konala ve Skočicích okrsková soutěž, kde po nedokončeném
požárním útoku obsadily 2. místo. 19. června proběhla v Plzni oblastní soutěž v požárním sportu dorostu. Naše družstvo čítá 8 členek. Před soutěží 3 členky onemocněly a tak
se zbývající děvčata zúčastnily soutěže jednotlivců. Z 20
soutěžících se naše závodnice umístily takto: Vansačová
Štěpánka 6. místo, Šinková Zuzana 14. místo, Týrová Klára
16. místo, Kapounová Martina 17. místo, Vránková Markéta 18. místo.
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Finanční situace SDH Lužany je následující:
Hotovost 28.870 Kč, vklad u ČSOB 15.000 Kč, běžný účet
39.060 Kč, celkem činí finance sboru 82.930 Kč.
Největší příjmy a výdaje, které od minulé valné hromady
prošly pokladnou:
- za valnou hromadu 2009 zaplaceno 10.100 Kč;
- hasičský bál - příjmy 32.150 Kč, výdaje 17.963 Kč, zisk
14.187 Kč;
- pouťová zábava - příjmy 14.820 Kč, výdaje 6.200 Kč, zisk
8.620 Kč;
- za členské příspěvky vybráno 9.600 Kč, odvod na Okresní
sdružení hasičů 7.800 Kč;
- dotace z okresního sdružení hasičů na aktivity žáků
7.117 Kč;
- příjem za železný šrot 40.500 Kč;
- příjem ze sousedského posezení (BOROVANKA)
9.500 Kč;
- za startovné a kapesné na soutěžích zaplaceno 10.428 Kč;
- příspěvek na prázdninové soustředění mladých hasičů
4.877 Kč;
- za dárkové balíčky a pohřebné zaplaceno 5.494 Kč;
- příspěvek na Den dětí 1.408 Kč.
Celkové příjmy za rok 2010 činily 133.352 Kč, celkové výdaje 100.133 Kč.
S požárním vozidlem AVIA bylo od poslední výroční valné hromady ujeto 832 km. Z rozpočtu obce Lužany byl
hrazen provoz a údržba hasičského zařízení, zejména úhrada elektrické energie v hasičské zbrojnici, dále nákup pohonných hmot, oprava a údržba požárního vozidla, nákup
hasičského materiálu a v neposlední řadě i finanční podpora
činnosti mladých hasičů.
Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci všem aktivním členům sboru, ochotnickému kroužku, Tělovýchovné
jednotě Sokol Lužany a Obecnímu úřadu v Lužanech.
Přeji všem hodně zdraví a pohody v celém roce 2011.
Václav Petrželka, velitel sboru

SOKOL
SOKOL LUŽANY
„A“ mužstvo zahájilo novou sezónu 2010 – 2011 s novým vedením. Novým trenérem se stal Josef Havránek 102,
asistentem trenéra Pavel Hrabík a vedoucím mužstva Karel
Sedláček z Vlčí.

A nejbližší akce, které nás čekají?
15. 1. 2011 od 16.00 hodin – výroční valná hromada
4. 2. 2011 od 20.00 hodin – tradiční Sokolský ples – hraje
Hudba p. Žákovce
Srdečně vás na tyto akce zveme a všem přejeme do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Podzimní část sezóny odehrálo mužstvo s těmito výsledky:
Přehled úspěchů lužanských starších žáků:
Záhoří – Lužany 1:7 (0:5)
Lužany – Soběkury 3:1 (2:0)
Radkovice – Lužany 2:5 (0:1)
Lužany – Mantov 4:0 (3:0)
Spálené Poříčí – Lužany 4:1 (2:1)
Štěnovice – Lužany 3:1 (2:1)
Lužany – Chotěšov 1:4 (0:3)
Dobřany – Lužany 4:3 (2:1)
Lužany – Střížovice 4:1 (1:0)
Hradec – Lužany 3:2 (2:1)
Lužany – Kasejovice 2:0 (2:0)
Předenice – Lužany 0:3 (0:1)
Lužany – Merklín 2:0 (0:0)
Do mužstva přišli Marek Toma a Martin Toma z Letin,
Radim Maršálek, Michal Königsmark a Marek Palma
z Přeštic. Bohužel posledně jmenovaný utrpěl zranění ještě
před zahájením sezóny a tak neodehrál ani jeden zápas.
Dále přišel Radek Škrha z Vlčí.
Před ukončením podzimní části odcestovali na Nový
Zéland Jan Grassl, Jakub Černošek, Aleš Hajžman a Jaroslav Tureček.
Mužstvo nakonec obsadilo 6. místo, získalo 24 bodů
a skóre 38:23. Nejlepšími střelci družstva jsou Petr Plocar
a nestárnoucí Josef Lešetický. Nejvíce tréninků měl Petr
Rýmus, který chyběl pouze na jediném a odehrál všechny
mistrovské zápasy.

1. kolo

Lužany – Dobřany 4:0 (1:0)
góly: Današ Marek 2x
Horák Daniel 1x
Aizner Adam 1x

2. kolo

Střížovice – Lužany 0:11 (0:6)
góly: Današ Marek 3x
Fuchs Rudolf 2x
Aizner Adam 2x
Regner Tomáš 1x
Horák Daniel 1x
Szlachta Jaroslav 1x
Hodan Pavel 1x

3. kolo

Lužany – Kasejovice 2:3 (0:1)
góly: Gruszka Jan 1x
Današ Marek 1x

4. kolo

Chlumčany – Lužany 2:0 (0:0)

5. kolo

Lužany – Štěnovice 3:0 (3:0)
góly: Današ Marek 3x

6. kolo

Lužany – Spálené Poříčí 9:0 (1:0)
góly: Křen Jan 3x
Današ Marek 2x
Gruszka Jan 1x
Fuchs Rudolf 1x
Zábrš Zbyněk 1x
Petrželka Václav 1x

7. kolo

volno

8. kolo

Lužany – Smolivec 1:1 (1:0)
Prohra na penalty 1:2
gól: Današ Marek 1x

9. kolo

Záhoří – Lužany 0:21 (0:3)
góly: Današ Marek 7x
Gruszka Jan 3x
Zábrš Zbyněk 3x
Hodan Pavel 3x
Fuchs Rudolf 2x
Horák Daniel 1x
Křen Jan 1x
Albl Jakub 1x

V oddíle Sokola stále také působí mužstvo STARÉ GARDY, které pod vedením trenéra Martina Kalčíka st. obsadilo
ve své soutěži, tj. LIGA STARÝCH GARD PLZEŇ – JIH
2010, 12. místo s 13 body a skórem 28:55.
Činnost oddílu není jen kopaná na hřišti, ale například
tradiční listopadové setkání bývalých, současných hráčů a
jejich příznivců, konané v KD Lužany. Díky organizátorům
a NEZNÁMÉ ŠUMAVSKÉ KAPELE (NEŠUKA) vedené
p. Jánským se jistě všem na setkání líbilo.
25. prosince se od 9.00 hodin uskutečnil tradiční vánoční
pochod, kterého se zúčastnilo 102 osob.

10. kolo

Lužany – Žákava 3:0 (3:0)
góly: Današ Marek 2x
Zábrš Zbyněk 1x

11. kolo

Merklín – Lužany 0:3 (0:0)
góly: Fuchs Rudolf 1x
Današ Marek 1x
Aizner Adam 1x
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KULTURA / KNIHOVNA
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2011
AKCE

DATUM

POŘADATEL

MÍSTO KONÁNÍ

Kurzy šikovných rukou

po celý rok 2011

OÚ Lužany

Zasedací místnost OÚ

Výroční valná hromada

15.1.2011 (16.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Hasičský ples

21.1.2011 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Sokolský ples

4.2.2011 (20.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Dětský bál

12.2.2011 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Divadelní představení – div. soubor Kbel

Únor 2011

Ochotnický kroužek Lužany

KD Lužany

Brutus

26.2.2011

Hostinec

KD Lužany

Ples OSH Plzeň-jih

5.3.2011 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Setkání seniorů

26.3.2011

OÚ Lužany

KD Lužany

Extraband revival

6.5.2011

Hostinec

KD Lužany

Svátek matek – divadelní představení

první polovina května 2011

OÚ Lužany

Dětský den

28.5.2011 (14.00)

Ochotnický kroužek, SDH, OÚ

Hřiště TJ Sokol

Oslavy 70. výročí založení TJ Sokol

Červen 2011

Sokol Lužany

Sál KD, hřiště TJ Sokol

Vítání občánků

18.6.2011

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Lužanská prakyáda

první polovina září 2011 (9.00)

Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

17.9.2011

SDH Lužany

KD Lužany

Pouštění draků

8.10.2011

OÚ Lužany

Hřiště TJ Sokol

Havelské posvícení

14.10.2011

SDH Lužany

KD Lužany

Oslava sv. Martina

12.11.2011 (17.00)

OÚ Lužany

Setkání bývalých hráčů

Listopad 2011 (17.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

10.12.2011 (14.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Vánoční koncert

Prosinec 2011

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Vánoční pochod

25.12.2011 (9.00)

Sokol Lužany

Silvestr

31.12.2011 (20.00)

Sokol Lužany

KNIHOVNA LUŽANY
Nabízíme Vám ochutnávku nově nakoupených knih.
Dobyvatelé vzdušného oceánu
Václav Kubec

Vlčice a dívka
Henri Loevenbruck

KD Lužany

UPOZORNĚNÍ PRO POŘADATELE
KULTURNÍCH AKCÍ
Pořadatel je povinen 1 týden před konáním akce
sepsat na Obecním úřadě v Lužanech smlouvu o
pronájmu požadovaných prostor a sjednat další
podmínky konání akce.
VÝBĚR POPLATKŮ ZA ODPADY
LUŽANY
24.1.2011 – od 8.00 do 17.00 (12.00 – 13.00 – oběd)
26.1.2011 – od 8.00 do 17.00 (12.00 – 13.00 – oběd)
DLOUHÁ LOUKA
31.1.2011 – od 15 do 17 hodin

Jak potopit Korálovou královnu
Carl Hiaasen

ZELENÉ
2.2.2011 – od15 do 17 hodin
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