Ročník 10
číslo 19
červenec 2014 – listopad 2014
Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
naposledy Vás jako starostka zdravím v tomto volebním
období. Na podzim nás čekají volby do zastupitelstva obce
a tudíž mi dovolte, abych v krátkosti zhodnotila uplynulé
volební období. V rámci našeho volebního programu jsme
si dali několik úkolů a snažili se je splnit. Během
uplynulých 4 let se nám podařilo vybudovat víceúčelové
hřiště, rekonstruovat bývalou skladovou budovu na nádraží,
renovovat podtlakový systém kanalizace, vytvořili jsme
nové zpevněné plochy pro kontejnery na separovaný odpad
ve všech obcích, dokončili jsme zavedení bezdrátového
rozhlasu pro Dlouhou Louku, Zelenou Horu a Zelené,
revitalizovali jsme park u lužanského zámku. Zároveň jsme
vybudovali novou místní komunikaci v Zeleném a v Dlouhé
Louce, opravili jsme autobusové zastávky, požární nádrž a
kapličku v Dlouhé Louce, objekt bývalé váhy v Zeleném,
rekonstruovali jsme kulturní dům v Dlouhé Louce i bývalé
prostory České pošty v Lužanech na prostory pro místní
knihovnu, úspěšná byla jednání ohledně otevření Výdejního
místa České pošty v místní prodejně. V hasičské zbrojnici v
Lužanech byla provedena plynofikace, byly vyřešeny
odvody dešťové vody v Dlouhé Louce a v Zeleném,
všechny obce byly vybaveny novými lavičkami a
posezeními. Všechny tyto akce jsou dokladem toho, že se
nám daří prostředí obcí zkrášlovat, ale jsou zde i neúspěchy,
které nás trápí. Jde zejména o stále prodlužující se termín
zahájení prodeje stavebních parcel na severním okraji
Lužan. Dalším dočasným neúspěchem je nerealizace
výstavby chodníků při hlavní silnici v Lužanech. V letošním
roce bude provedena změna projektové dokumentace, která
je pro podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury již zastaralá a pokud všechno dobře dopadne,
měli bychom na začátku roku 2015 žádat o dotaci. V r. 2015
i ŘSD bude realizovat svou část investičních prací v této
akci. V letošním roce by konečně také mohla být zvýšena
hrana nástupiště na lužanském nádraží, kterou nám ČD
slibují již více let.
Bez ohledu na složení budoucího zastupitelstva obce se
bude nadále pokračovat v již započatých akcích: pořizování
územního plánu sídelního útvaru Lužany, budování naučné
stezky „Živé paměti krajiny Lužan“, pokud bude Obec
Lužany úspěšná v žádosti o dotaci z Operačního programu
životní prostředí, bude provedeno zateplení a výměna oken
v kulturním domě v Lužanech, čeká ji jednání ohledně
možnosti odkupu nádražní budovy a výběr možných variant
jejího využití. Rýsuje se zde možnost rozšíření prostor pro
školní družinu v základní škole s využitím dotace z
Ministerstva školství. Chtěla bych zde podotknout, že veš-

ZDARMA

keré větší investiční akce se snažíme realizovat za podpory
dotací, proto i revitalizace parku mohla být zrealizována až po
3 letech marných žádostí o dotaci. Jen v letošním roce se nám
podařilo získat dotaci na opravu požární nádrže v Dlouhé
Louce, na pořízení územního plánu, na vybavení jednotky
dobrovolných hasičů přenosnou elektrocentrálou a dotaci
Nadace ČEZ na revitalizaci parku. Neuskutečněná zůstane
obnova sochy sv. Josefa, na kterou jsme požadovanou dotaci
od krajského úřadu nedostali.
Všechny akce by nebylo možné realizovat nejen bez
spolupráce a schopnosti správně rozhodovat celého
zastupitelstva, ale také díky všem spoluobčanům, kterým není
lhostejný vzhled a pospolitost obce, a kteří nezištně pomáhají
při jakékoliv kulturní či sportovní akci, brigádě nebo při
jednotlivém požádání o pomoc. Všem Vám děkuji, bez Vás
bychom nehospodařili tak, jak hospodaříme – s vyrovnaným
rozpočtem, čili bez dluhů.
Na závěr mi dovolte, abych se vrátila k uplynulé polovině
roku z pohledu kultury. V květnu se nám sešly dvě velmi
kvalitně připravené kulturní akce – Staročeské máje a Setkání
rodáků Lužan. Chtěla bych všem organizátorům poděkovat za
jejich neúnavnou práci při přípravě akcí a za bezvadný
průběh, jejich práce byla jistě náležitě odměněna spokojeností
všech, kteří se těchto svátků zúčastnili. Na následujících
stránkách si ve fotografiích tyto akce můžete připomenout.
Chtěla bych informovat, že fotografie ze Setkání rodáků je již
možné si vybírat ve Fotostudiu p. Kubáta v Přešticích, kde
Vám fotografie ihned zhotoví a DVD záznam ze setkání bude
k dispozici zhruba v září 2014 na obecním úřadě.
Před nastávajícími letními měsíci Vám všem přeji
pohodové dny plné sluníčka, hodně klidu, relaxace a dětem
krásně prožité prázdniny.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Kontroly splaškové kanalizace
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MIMIMAMI
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Obec Lužany v r. 1837
Bowling
Knihovna Lužany
Příští číslo vyjde v prosinci.
Uzávěrka příspěvků 15. prosince 2014.

Vydává OÚ Lužany
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Číslo
5
7
10
14
16
20
22
23
24
27
32
33

LUŽANY
Název strany
platné hlasy
KDU – ČSL
2
Koalice TOP 09 a STAN 13
KSČM
5
ČSSD
15
ANO 2011
11
ODS
8
Úsvit PD TO
1
Strana zelených
1
Str. svob. občanů
5
Volte Pravý Blok
1
Česká pirátská strana
1
Česká Suverenita
2

hlasy v %
3,07
20,00
7,69
23,07
16,92
12,30
1,53
1,53
7,69
1,53
1,53
3,07

7
10
14
16
20
23

DLOUHÁ LOUKA
Koalice TOP 09 a STAN 1
KSČM
1
ČSSD
4
ANO 2011
1
ODS
1
Strana zelených
2

10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
20,00

10
14
16
37

ZELENÉ
KSČM
4
ČSSD
6
ANO 2011
1
Občan. konzerv. strana
1

33,33
50,00
8,33
8,33

OKRSEK
1
2
3

VOLIČI
V SEZNAMU
381
71
79

PLATNÉ
HLASY
65
10
12

VOLEBNÍ
ÚČAST
17,06
14,08
16,38

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již počtrnácté pořádala Charita ČR Tříkrálovou sbírku.
Počátkem ledna tradičně vyšly koledníci i do ulic Lužan.
Dobrovolníci, zejména děti v doprovodu vedoucího skupinky v
převlečení za tři bájné mudrce z východu, popřáli vše nejlepší
do nového roku, zazpívali koledu a přidali drobný dárek,
kalendářík nebo cukřík. Koledníci zároveň požádali o
příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si
sami pomoci nemohou anebo neumějí. Výtěžek sbírky pomůže
lidem, kteří nemají vlastní domov, potýkají se s handicapem,
nebo se ocitli v těžké situaci.
V Lužanech bylo při této sbírce vybráno celkem 8 199 Kč.
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SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Připravuje se kontrola nelegálně napojených odběratelů
dešťových vod v obci Lužany
Splašková kanalizace je určena k odvádění domovních
nebo průmyslových odpadních vod, nikoli vod dešťových.
Ty jsou odváděny dešťovou kanalizací. Vzhledem k tomu,
že ve Vaší obci jsou někteří odběratelé prokazatelně
napojeni do splaškové kanalizace dešťovými vodami, bude
provedena ve spolupráci s obcí kontrola speciální metodou.
Tato metoda pomáhá odhalovat odběratele, kteří jsou
nelegálně napojeni na kanalizaci, tak i případy, kdy si
někteří vlastníci nemovitostí připojují svoje dešťové svody
do splaškové kanalizace, která je výhradně určena pro
odpadní vodu z domácnosti. Tím vznikají problémy hlavně
na čerpacích stanicích, které jsou dimenzovány pouze na
objem splaškových vod a ne na velké objemy vod
dešťových.
Před zahájením prací budou upozorněni také místní
hasiči, protože použití kouřostroje by mohlo vyvolat dojem,
že hoří. Vytváří se v něm totiž umělá bílá mlha, která se pak
ventilátorem vhání do kanalizace a přípojek. „Mlha je
zdravotně nezávadná, stejnou používají filmaři nebo
organizátoři rockových koncertů. Z kanalizace a přípojek
pak mlžný „kouř“ pomocí komínového efektu stoupá do
dešťových svodů, dešťových vpustí nebo odvětrávacích
komínků nad střechy domů“, řekl vedoucí provozu Plzeňsko
p. Josef Šefl. Na první pohled tak lze zjistit a průkazně
doložit, že nemovitost je napojena na kanalizaci, i že na
kanalizaci jsou napojeny dešťové vody.
V případě, že vodohospodáři zjistí napojení nemovitosti
nebo neoprávněné napojení dešťových vod, pak majitele
dané nemovitosti písemně upozorní na pochybení a vyzvou
ho k nápravě. „Za neoprávněné vypouštění odpadních vod
do kanalizace, tj. i vypouštění bez platné smlouvy hrozí
pokuta, která se může v krajním případě vyšplhat i do
řádově statisíců korun“, doplnila mluvčí společnosti Jitka
Kramářová.
Proto vyzýváme nelegálně napojené odběratele k
okamžité nápravě. V případě technických problémů je
možná odborná konzultace s vedoucím provozu p. Fořtem,
tel. 602 763 997.
Josef Šefl
vedoucí provozního střediska Plzeňsko

ODPADY
PŘEHLED VYPRODUKOVANÝCH ODPADŮ
ZA ROK 2013
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Pneumatiky
Vyřazené organické chemikálie
Papír a lepenka
Sklo
Barvy, lepidla, pryskyřice
Jiná nepoužitelná léčiva
Plasty
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Železo
Celkové náklady
Místní poplatek za odpady
Odměna od EKO-KOM

0,11 t
0,34 t
1,03 t
0,03 t
4,52 t
9,79 t
0,11 t
0,003 t
12,85 t
158,2 t
29,38 t
1,45 t

588 075,- Kč
351 541,- Kč
111 864,- Kč

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Svoz nebezpečných odpadů, který provede společnost
Západočeské komunální služby se uskuteční dle
následujícího časového harmonogramu
v sobotu 1. listopadu 2014:
8:00 – 8:20
Lužany (za prodejnou)
8:30 – 8:50
Zelené (u bývalé váhy)
9:00 – 9: 20
Dlouhá Louka (u hospody)
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od
barev
- zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně
náplní
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- lednice
- pneumatiky – osobní
Neodkládejte nebezpečné odpady na stanovištích, vyčkejte,
prosím, na příjezd sběrných vozů.

KAM S ODPADY
Kromě příkladů, uváděných v rámečcích, kam lze jaké odpady
ukládat, uvádíme:
- krabice od mléka, džusů, apod. - kontejner na plast
- bílé sklo – bílý zvon (pod prodejnou v Lužanech)
- textil, oděvy, hračky – do kontejneru na textil (u bytovek)
- baterie a monočlánky, drobné elektrospotřebiče – kontejner na
chodbě OÚ Lužany
- větve – prostor mezi obcí Lužany a Dlouhá Louka – tzv.
„Plajtojc jáma“
- železný šrot – možno umístit před dům při organizovaném
sběru šrotu, který pořádá SDH Lužany, nebo výkupna surovin
- velkoobjemový odpad – 2 x ročně přistavené kontejnery
- biologický odpad – 2 x ročně přistavené kontejnery
- stavební odpad – pronajatý kontejner s odvozem na řízenou
skládku
- komunální odpad – chaty v Dlouhé Louce – kontejner u
koupaliště
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU/DLOUHÁ LOUKA
O CO LZE NA OBECNÍM ÚŘADĚ V LUŽANECH
ŽÁDAT
Katastr nemovitostí (vydání ověřeného výstupu)
první strana
100,- Kč
další i započaté
50,- Kč
Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč
Obchodní rejstřík (vydání ověřeného výstupu)
první strana
100,- Kč
další i započaté
50,- Kč
Živnostenský rejstřík (vydání ověřeného výstupu)
první strana
100,- Kč
další i započaté
50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičů
první strana
100,- Kč
další i započaté
50,- Kč
Přihlášení k trvalému pobytu (za osoby na jednom
přihlašovacím lístku)
50,- Kč
Vidimace listiny (za každou i započatou stránku)
30,- Kč
Legalizace podpisu (za každý podpis nebo otisk razítka)
30,- Kč
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 14. 6. 2014 byli v Sále Českého kvarteta na
lužanském zámku přivítáni tito noví občánci Lužan:
Křížek Maxmilián rodičů Luboše Křížka a Jindřišky
Zitové z Dlouhé Louky čp. 29
Šíma Jan rodičů Jana Šímy a Jindřišky Beránkové z
Dlouhé Louky čp. 9
Skála Jan rodičů Dušana Skály a Ilony Petrovské z Lužan
čp. 10
Hickl Ondřej rodičů Davida Hickla a Evy Pelíškové z
Lužan čp. 126
Všem dětem i jejich rodičům blahopřejeme a přejeme
život ve zdraví a radosti.
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DLOUHÁ LOUKA
Letní měsíce se nám opět přiblížily na dosah. Zbývá jen
pár posledních dní školního roku, na polích začínají
zlátnout první klasy.
Život v naší vesničce si plyne svým poklidným,
přívětivým tempem: opět jsme v obci provedli jarní úklid
veřejného prostranství a areálu požární nádrže, která se
dočkala také slíbené opravy, při níž byla obnovena celá
stěna u brouzdaliště o odvedena voda, která podmáčela
pozemek. Na této akci má zásluhu Obecní úřad Lužany,
který získal na opravu dotaci od Plzeňského kraje ve výši
170 000,- Kč a dofinancoval zbytek nákladů. V provozu je
opět klub SDH, který tradičně zahajuje svůj letní provoz
hlídáním „Máje“. Díky OÚ Lužany letos na jaře vyrostl u
KD dřevěný přístřešek, který byl z části vybudován
svépomocí místních občanů a slouží k venkovnímu
posezení. Také byla dokončena rekonstrukce střechy
kapličky i se zvonicí, která dostala úplně „nový kabát“ i
včetně zvonu. Další akcí, kterou OÚ zaštítil, bylo
vybudování odkanalizování č.p. 37.
Dne 12. 4. 2014 vstoupila do svazku manželského sl.
Sabina Hůlová z č.p. 48 a následně se dne 16. 4. 2014
z obce odstěhovala. Obec má v současné době 103 trvale
přihlášených obyvatel. Uplynulý půlrok byl také bohatý na
kulturní a společenské akce. Dne 19. 4. 2014 se konal v KD
I. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu, kterého se
zúčastnili místní i přespolní vyznavači tohoto sportu. 3.
května SDH pořádal tradiční pouťovou zábavu, která byla
v letošním roce hojně navštívena. K tanci a poslechu hrála
kapela „Lovci rytmů“ p. Kopeckého. 3. června jsme
připravili pro místní drobotinu oslavu Dne dětí. 20 z 28 dětí
si toto odpoledne přišlo najít svůj sladký poklad, trošku si
pohrát, opéct si tradiční uzeninu, slízat nanuky a vše zapít
džusem. Před KD bylo tedy veselo do večerních hodin.
Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 proběhly i v naší obci volby
do Parlamentu EU. V našem volebním okrsku č. 2 zasedala
okrsková volební komise ve složení Zdeňka Kaňáková,
Venuše Šašková, Pavel Hrabík a Jitka Hrabíková.
Z celkového počtu 71 oprávněných voličů se těchto voleb
zúčastnilo 10 – to je 14,06 %. Tím se náš okrsek ovšem
mnoho nevymykal z celorepublikového průměru.
V úvodu článku jsem napsala, že život v naší obci plyne
poklidným tempem, ale z výše popsaných akcí je patrné, že
toto poklidné tempo je naštěstí pouze zdánlivé.
Zapsala J. Hrabíková
– kronikářka obce

BLAHOPŘEJEME/MIMIMAMI
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.
ČERVEN:
Marie Brabcová (77 let) – Zelené
Alena Duchková (71 let)
Jiřina Červená (92 let)
Josef Křen (70 let)
František Kreuzman (82 let) – Zelené
Miloslav Hořký (81 let) – Zelená Hora
Josef Doležal (75 let)
Miloslav Běl (70 let) – Zelená Hora
Marie Nováková (75 let)
Ludmila Beštová (75 let)
Zdena Šnejdarová (81 let)
Karel Červený (89 let)
Helena Flídrová (72 let)
ŘÍJEN:
Ing. Václav Bešta (81 let)
Marie Racková (71 let) – Zelená Hora
Josef Bartoník (76 let)

ČERVENEC:
Magdalena Benediktová (72 let)
Marie Hřebcová (81 let) – Dlouhá Louka
Zdeňka Altmannová (78 let)
Eliška Křenová (85 let)
Miloslava Červená (74 let)
Anna Tykvartová (70 let)
Eliška Bořilová (86 let)
Mgr. Jaroslav Matějka (84 let) – Zelené
ZÁŘÍ:
Václav Zábrš (72 let)
Jiřina Koktánová (80 let)
Zdeňka Kratochvílová (81 let)
Ing. Marie Benediktová (74 let)
Jaroslav Duchek (75 let)
Ing. Miroslav Písař (74 let)
Václav Pelíšek (76 let)

SRPEN:
Milena Blažková (78 let)
Jaroslav Altmann (76 let)
Václav Andrle (74 let)
Miloslav Krýsl (72 let) – Dlouhá Louka
František Rymus (71 let)
Josef Skála (80 let)
Marie Beranová (85 let) – Dlouhá Louka

LISTOPAD:
Barbora Živná (77 let) – Dlouhá Louka
Miloslava Dražková (82 let)
Jarmila Přibáňová (86 let)
Hana Zábršová (71 let)
Karel Beneš (72 let) – Zelené

MIMIMAMI
My, maminky s malými dětmi, které ještě nenastoupily
do mateřské školy, se scházíme vždy ve středu dopoledne
v klubovně místního centra MIMIMAMI v kulturním domě.
Při společných hrách si naše děti postupně zvykají na
kolektiv svých vrstevníků. Za teplého slunného počasí
rozvíjíme jejich pohybové schopnosti na dětském hřišti na
návsi, kde se naše malé ratolesti „vyřádí“ na průlezce,
kolotoči a houpačkách.

Výlet do zoologické zahrady v Plzni chceme s dětmi
uskutečnit během letních měsíců.
Pokud se chcete s dětmi zapojit, rády mezi námi přivítáme
nové maminky s ratolestmi.

Na jaře jsme všichni doprovodili starší děti při
velikonočním řehtání. Pomoci vodákům při jarním čištění
řeky Úhlavy přišly některé z nás na trasách z Lužan u mostu
na Ostrov a za rybníkem.
Velkým zážitkem byla pro děti návštěva na farmě u naší
kamarádky v Lužanech. Dětem zářila očička při pohledu na
malinkatá selátka a kuřátka. Každé mláďátko si chtěly
pohladit a ti statečnější dokonce pochovat.
V květnu jsme plánovaly navštívit s dětmi Zoologickou
zahradu v Plzni, ale pro nepřízeň počasí jsme musely zvolit
náhradní program. Navštívily jsme tedy s dětmi Dům
pohádek v Plzni. I tak se nám výlet vydařil, děti byly
nadšené z dovádění na skluzavkách a dalších atrakcích.
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Z HISTORIE
PŘIBLIŽNÝ OBRAZ OBCE LUŽANY ROKU 1837
Dle zachovalé dosud mapy katastrální a výpisu z katastru obce Lužany z roku 1837 čítala obec zdejší 51 čísel. Katastrální kniha
ta, německy psaná jest založena pro obce Lužany a Dlouhou Louku společně. Následuje popis celé obce, tehdejších majitelů,
majitelů dnešních a případně i přezdívky po dvoře.
Číslo
domu

Majitel roku 1837

1

Fridrich hrabě Schönborn

2

Krzen Josef

3

Hruschka Johann

4

Židovská obec Lužanská

5

Herliczka Adalbert

6

Dnešní držitel
(rok 1928)

Zaměstnání

Přezdívka

velkostatek

zámek a dvůr

obchodník

Václav Staněk

U Sýkorů

sedlák

rolnický mlýn
Jan Bezděk

U Cábů

sedlák

Tomáš Křen

Haškovna

Krzen Josef

sedlák

František Křen

U Beranů

7

Herliczka Wensel

kolář

Hrdličková

U Kryšpínů

8

Červenka Johann

sedlák

Josef Křen

U Škopků

9

Königsmark Johann

sedlák

Václav Štětina

U Míchů

10

Fridrich hrabě Schönborn

11

Brabetz Wensel

sedlák

Josef Česák

U Buriánků, dříve u
Brabců

12

Krzen Johann

sedlák

Tomáš Křen

U Šimků

13

Kaniak Wensel

sedlák

Václav Motlík

U Mulíšků

14

Fridrich hrabě Schönborn

Josef Kašpar

U Fraňků,
Ipásků

dříve

u

15

Leschetitsky Mathias

Burian

U Prachů,
Kankrlíků

dříve

u

16

Paluczek Andreas

sedlák

Ondřej Křen

U Trnků

17

Rampich Josef

obchodník

Antonín Burian

U Šafáříků

18

Babka Wensel

krejčí

Antonín Kožíšek

U Babků

19

Fridrich hrabě Schönborn

Josef Tykvart

V Koplovně

20

Havliczek Wensel

Karel Skála

obchodník

21
domkář

Kohout
Ungermann Josef

stará Kloudovna

Vojtěch Tykvart

U Tučásků

22

Mazanec Jakub

23

Fridrich hrabě Schönborn

Škola

Chamberovna

24

Bassel Ferdinand

Obec Lužany

chudobinec

25

Maier Egydins

Jan Mazanec

U Kovářů

krejčí

Pokračování na následující straně
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Číslo
domu

Majitel roku 1837

Zaměstnání

Dnešní držitel (rok 1928)

Přezdívka

26

Burian Václav

sedlák

Matěj Burian

U Plajtů

27

Brabcová Barbora

domkářka

Viz. číslo 21

Stará Kloudovna, u
Vlašíků

28

Sedlaczek Johann

Velkostatek

Basák, Sachslovna

29

Kalczik Karel

zedník

Ferdinand Bezděk

Pacanda

30

Tykvart Josef

sedlák

Josef Tykvart

U Novejch

31

Kozischek Andreas

sedlák v. pekař

Velkostatek

U pekařů

32

Pechouczek Witwe

Velkostatek

Schuska

33

Burian Johann

Pavel Šalom

Pikulovna

34

Schramek Mathias

Matěj Křen

U dolejších Vojtů

35

Stregz Bartoloměj

Vojtěch Nohavec

U Hartíků, dříve u
Zrzavejch

36

Kalczig Franz

švec

Václav Kalčík

U dolků

37

Kalczik Thomas

obchodník

František Kalčík

Sirubárna

38

Fridrich hrabě Schönborn

Velkostatek

Haltan, starý pivovar

39

Kašpar Josef

krejčí

Velkostatek

Henigar

40

Fridrich hrabě Schönborn

(dnešní pošta)

Velkostatek

Ve fabrice (bývalé
sladovny)

41

Fridrich hrabě Schönborn

Jan Krs

Nyní nestojí

42

Kolarzik Josef

Jaromír Kolařík

U bednářů

43

Fridrich hrabě Schönborn

44

Tikvart Josef

sedlák

Josef Tykvart

Poldovna

45

Brabetz Thomas

domkář

Velkostatek

Panská kovarna

46

Herzog Johann

šafář ve
Snopoušovech

Josef Duchek

U Krejčířáků

47

Stogetz Andreas

48

Pluharz Karel, také Plechař

domkář

Velkostatek

U Míšků (panský
kolář)

49

Janský Mathias

domkář

Josef Lukáš (obuvník)

U Augustů

50

Fridrich hrabě Schönborn

Velkostatek

U Ciprláků

51

Fridrich hrabě Schönborn

Velkostatek

Ovčárna

obchodník

bednář

Velkostatek

Tomáš Křen

Roku 1839 přebývalo na panství Lužanském 26 rodin židovských, 146 členů rodinných.
Omluvte, prosím, případné chyby ve jménech, mohly být způsobeny špatným přepisem nečitelného rukopisu. Zdrojem
informací se nám stala kronika Obce Lužany – zápis v roce 1928.
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ŠKOLSTVÍ
CO SE DĚLO VE ŠKOLE?
ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ)
Začátek nového roku 2014 jsme zahájili návštěvou nově
zrekonstruované místní knihovny, kde nás paní Věra
Petrželková seznámila s možnostmi výpůjček knih a pro
děti měla připravené zábavné úkoly.

V únoru se prostřednictvím výukového pořadu pana
Libora Marka podívaly děti do historie vzdálené několik set
let. Pan Libor Marek působí jako regionální historik i jako
průvodce Českým lesem. Stojí u zrodu historicky prvního
filmu o hradě Roupově. Právě na toto téma si přišel s dětmi
povídat. Děti mohly vidět, jak hrad vypadal v době největší
slávy, kde byly vstupní brány, hradní věže, studna nebo
černá kuchyně. Vyprávění bylo poutavé, místy možná i
tajuplné a strašidelné. Naopak legrační se zdála chlapecká a
dívčí jména používaná v tehdejších dobách. Těžko si
můžeme představit, jak by se nám žilo s takovým jménem
jako například Hněvsa, Protiva, Mikšík, Smyl, Vracka,
Machna, Kunigunda, Přibka či Valburga. Velká pozornost
patřila modelům hradů Roupov i Přimda. Oba hrady
můžeme dnes totiž spatřit už jen jako zříceniny. Do rukou se
nám dostaly mince. Brakteát z doby vlády Přemysla Otakara
II., florén Jana Lucemburského, pražský groš z doby
Václava II. nebo Ludvíka Jagellonského, pěkný byl i denár
Boleslava I., dukát Karla IV. či Albrechta z Valdštejna,
nechyběl ani tolar Rudolfa II. a další.
Z přednášky jsme si odnesli ponaučení, že jestliže
chceme něčeho dosáhnout, musíme za tím jít. Nereptat, být
trpělivý, ctižádostivý a řídit se heslem: “CHTĚL BYCH,
neznamená nic, ale CHCI dělá divy…“

Každoročně se účastníme Mezinárodní soutěže
Matematický klokan, která vznikla přibližně v roce 1980 v
Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes
se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu
soutěžících z 30 zemí našeho kontinentu. Soutěžící jsou
podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída
ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ),
Junior (1. - 2. ročník středních škol) a Student (3. - 4. ročník
středních škol). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v
jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní,
oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své
lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh,
přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení.
Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za
správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za
špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící
nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24
bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V
kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení
vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a
Student je doba řešení 75 minut. Letos jsme soutěžili 21.
března, úspěšnost byla průměrná.

V úterý 15. 4. 2014 navštívili středisko Techmanie
Science Center v Plzni i žáci naší školy. Moc se tam všem
líbilo. Snažili se splnit co nejvíce úkolů na jednotlivých
stanovištích, kde si vyzkoušeli své dosavadní znalosti a
získali nové poznatky z oblasti vědy a techniky.
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Ve čtvrtek 24. 4. 2014 jsme nejdříve besedovali se
studentkami Lékařské fakulty Plzeň o čištění zubů.
Uspořádaly pro děti MŠ a žáky ZŠ velice poutavou
přednášku uzpůsobenou věku posluchačů o zubech a
hygieně ústní dutiny. Nejprve dětem pohádkové postavičky
řekly, co zdravému chrupu prospívá a co mu škodí. Poté je
studentky seznámily s odbornou terminologií, částmi zubu,
stavbou chrupu a na závěr si děti prakticky vyzkoušely
čištění zubů pod jejich odborným dohledem. Žáci potom
plnili úkoly z projektu Zdravé zuby.
Dalším projektem, který jsme v měsíci dubnu plnili, byla
Dopravní výchova. Náplň v jednotlivých ročnících je
přizpůsobena věku dětí a jejich dosavadním znalostem. Žáci
poznávali a zařazovali dopravní prostředky, seznamovali se
s dopravními značkami a pravidly silničního provozu
týkajícími se chodců, řešili dopravní situace cyklistů v
provozu na křižovatkách, upevňovali si znalosti o povinném
vybavení jízdního kola a upřesňovali správný význam a
použití dopravních značek.

Velkou slavností ve škole byla sobota 24. května, kdy se
konalo SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCE LUŽANY. Dopoledne
pozdravili žáci 2. ročníku krátkým kulturním vystoupením
v kulturním domě lužanské rodáky. Odpoledne jsme
návštěvníky pozvali na prohlídku školy. Ve třídách byly
vystaveny kroniky a fotografie školy, TJ Sokola Lužany a
Sboru dobrovolných hasičů Lužany. Potěšil nás velký
zájem, do školy přišlo okolo 150 občanů.
V úterý 3. 6. 2014 dostaly děti z naší školy dárek ke
svému svátku v podobě divadelního představení “ O
zvířátkách na dvoře“.
V průběhu tohoto pololetí jsme odeslali do soutěží
několik výtvarných prací žáků. Za maketu tříposchoďového
dortu „Sladký sen“ zaslanou do soutěže Řemeslo má zlaté
dno 2014, kterou pořádá Krajský úřad Plzeňského kraje,
získala 3. cenu Veronika Šalomová, žákyně 5. ročníku.
Soutěžní práci vytvořila v kroužku „Šikovné ruce –
Rozárky“ pod vedením paní Hany Lindnerové. 10. června
jely s ní převzít do Plzně cenu i její kamarádky Jessica
Böhmová a Barbora Kozinová.
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 jsme jeli autobusem na poznávací
výlet na zámek Zbiroh. Při prohlídce zámku děti ukázaly, že
umí znalosti z vlastivědného – dějepisného učiva uplatnit i v
praxi a nebojí se ukázat, že něco znají.

Dopravní tématika je žákům podávána hravou a
zábavnou formou, znalosti byly prověřovány formou
soutěží jednotlivců i družstev a v závěru vyhodnoceny.
Téma dopravní výchovy se prolínalo různými vyučovacími
předměty, např. českým jazykem, prvoukou, matematikou,
pracovními činnostmi, hudební či výtvarnou výchovou.
V pondělí 9. 6. 2014 plnili žáci 4. a 5. ročníku praktické
úkoly z dopravní výchovy na dopravním hřišti v Blovicích.
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V sobotu 14. 6. jsme přivítali krátkým kulturním
vystoupením nové občánky v lužanském zámku.

našimi kamarády do MŠ Dukelská ul., kde pro nás paní
učitelky připravily zábavné dopoledne.

Na návštěvu školy ve Skočicích se vydali pěšky žáci 1.
až 4. ročníku ve čtvrtek 19. června, aby i v závěru letošního
školního roku zhlédli humorné představení žáků tamní
školy. Žáci 5. ročníku jeli na exkurzi do přeštické školy, kde
pro ně žáci 9. ročníku připravili zajímavý program, kterým
je seznámili s novým prostředím.

Na závěr školního roku jsme se vydali na pěší výlet
okolo rybníka spojený se stopovanou a hledáním sladkého
pokladu. Společně se žáky základní školy jsme se rozloučili
s našimi předškoláky slavnostním pasováním na prvňáky a
na památku společně prožitých dní v MŠ si budoucí
prvňáčci odnesli hezkou knihu.

Před nadcházejícími prázdninami 25. 6. ještě přivítali
nejstarší žáci naší školy budoucí prvňáky na školní slavnosti
PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ.

I když je naše MŠ v malé obci, snažili jsme se pro děti
připravovat školní i mimoškolní akce, a tak přispívat
k obohacení kulturního života v obci.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kolektiv zaměstnanců školy

Lednový měsíc byl bohatý na akce ve školní družině.
Nejprve se uskutečnila zimní vycházka na Dlouhou Louku. I
přes nepříznivé počasí se vydařila. Tradičně vyrábíme
dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky. Letos děti vyrobily
papírovou skládanku. Koncem měsíce jsme navštívili
Obecní úřad v Lužanech, kde nám paní starostka vyprávěla,
co všechno se zapisuje do obecních kronik.
V březnu si děti prohlédly novou místní knihovnu. Před
velikonočními svátky jsme byli na Obecním úřadě a v místní
prodejně. Protože jsou děti zvídavé a vše je zajímá,
předvedla jim paní Jitka Hrabíková ukázku techniky vrtání
otvorů do kraslic a následné zdobení kraslic voskem. Práce
všechny zaujala a na závěr si každý vyrobil svoji kraslici.
Na pozvání paní Aleny Kalčíkové jsme navštívili její keramickou dílnu. Vyprávění a práce s hlínou dětem učarovaly
tak, že se nikomu nechtělo odejít. Svůj výrobek si každý
odnesl domů.
V květnu jsme si spolu s kroužkem Šikovné ruce Rozárky zahráli „šipkovačku“, a na jejím konci jsme
objevili sladký poklad.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ - JEDNOTLIVCŮ
V ZŠ JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V červnu jsme se vydali společně se žáky školní družiny
ve Skočicích na pěší výlet. Zasportovali jsme si i
zatancovali.

Biologická olympiáda
okresní kolo

Anna Marie Mikulecká
4. místo

MATEŘSKÁ ŠKOLA (MŠ)

Zeměpisná olympiáda
okresní kolo

Tomáš Choc
3. místo

Matematická olympiáda
okresní kolo

Tomáš Choc
3. místo

Velikonoce mají své zvláštní kouzlo, a proto jsme je
oslavili v naší mateřské škole společně s rodiči dětí. Děti
předvedly krátké pásmo písniček, tanečků a básniček
zaměřených k tomuto období a na závěr si ve tvůrčí dílně
společně s rodiči vytvořily velikonočního zajíčka.
Aby bylo dětem v MŠ opravdu bezva, krásně a vesele,
jeli jsme 27. května na školní výlet na hrad Rýzmberk u
Kdyně, kde jsme zhlédli divadlo, těšily se z tvůrčí dílny,
soutěží a občerstvení.
Den dětí jsme oslavili veselou pohádkou „ O pejskovi,
který si neuměl říci o jídlo“. Pohádka se dětem moc líbila.
Ve čtvrtek 5. června naši školu navštívili nejmenší
kamarádi z MŠ Dukelská ul. v Přešticích. Všichni jsme si
společně pohráli a zasoutěžili. 23. 6. jsme přijali pozvání do
Přeštic do kulturního domu na divadelní představení „O
líném Honzovi“. Po skončení představení jsme odešli za
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Olympiáda v česk. jazyce Anna Marie Mikulecká
okresní kolo
7. - 9. místo
Zdroj: www.zsprestice.cz

SDH
ČINNOST SDH
Rok 2014 začal pro hasiče tradičním hasičským bálem,
který se konal 17. ledna. Pálení větví na místě zvaném
„Plajtojc jáma“ proběhlo 15. března. V sobotu 22. března
jsme jeli na první jarní soutěž Ligy mládeže okresu Plzeňjih, a to na halovou soutěž do Oplota. Zde se více zadařilo
starším žákům a svým výsledkem skončili na druhém místě
ve velmi těsném závěsu za vítěznými Dnešicemi. Mladší
žáci obsadili 7. příčku. Dne 29. března proběhlo školení
vedoucích mládeže za účasti našich vedoucích. Velitel
JSDHO Václav Petrželka se zúčastnil 30. 3. školení velitelů
v Plzni na Košutce. Další soutěž proběhla 26. 4. v Chlumu.
Mladší žáci se na poslední chvíli z důvodu nemoci ze
soutěže omluvili. Starší skončili opět na 2. místě. 3. května
se 4 řidiči zúčastnili pravidelného ročního školení řidičů.
Při Staročeských májích 10. května zajistili dobrovolní
hasiči pořadatelskou službu v obci, zejména při pohybu
průvodu u státní silnice. Téhož dne se představitelé sboru
zúčastnili ve Stodu oslav 150. výročí hasičstva v Čechách.
Hned následující den v neděli jsme vyrazili na další ligovou
soutěž, tentokrát do Želčan (mladší 3., starší 7. místo).

Nejdůležitější soutěží žáků je bezesporu jarní kolo hry
PLAMEN, které se uskutečnilo opět v Chlumu. Starší žáci
tentokrát na soutěž nedorazili, neboť několik členů před
soutěží onemocnělo a jiní dali přednost jiným aktivitám.
Mladší si v soutěži vedli velmi dobře, ale při vyhlášení
soutěže jsme byli velmi zklamáni, protože jsme nebyli v
soutěži hodnoceni. Důvod – vedoucí mládeže si neobnovili
svou kvalifikaci. S tímto verdiktem odborné rady mládeže
nesouhlasíme a myslíme si, že samotné neobnovení
kvalifikace vedoucích nebylo důvodem k takovému
rozhodnutí. O dalším průběhu celé kauzy a jejím výsledku
vám budu informovat v příštím čísle občasníku. Letošní rok
skončil ve funkci vedoucího starších žáků Zbyněk Zábrš, a
to z časových důvodů. Je to velká škoda a v současné době
hledáme někoho, kdo by se družstva starších žáků ujal a
navázal tak na úspěchy, které družstvo dosahovalo.
Zbyňkovi samozřejmě patří poděkování za dosavadní práci.
Vá Václav Petrželka, velitel sboru
BLAHOPŘÁNÍ

Neméně náročný byl i následující víkend, kdy se naše ženy
rozjely na okresní kolo v požárním sportu do Přeštic, kde
obsadily 4. místo. Po příjezdu do zbrojnice naskákaly do
auta mladší a starší žáci a s hodinovým zpožděním jsme
vyrazili na ligovou soutěž do Žákavé.
Dne 31. května oslavil náš spřátelený sbor ve Skočicích
110 let svého trvání. U této příležitosti jsme předvedli
ukázku požárního útoku tří žákovských družstev a poté
jsme si změřili síly s ostatními družstvy okrsku v tradiční
okrskové soutěži. Naše dvě družstva žen se podělily o první
dvě místa soutěže. Po několikáté zvítězily ženy „B“ - starší.
Muži skončili na 3. místě z pěti účastníků.

Dne 8. června oslavil významné životní jubileum náš
dlouholetý starosta sboru pan JOSEF KŘEN. Od roku
1958, kdy je členem hasičského sboru v Lužanech, stihl
vykonat mnoho záslužné práce. Ve sboru působil i jako
velitel. V současné době mimo jiné působí i jako
místostarosta přeštického okrsku. V roce 2010 byl zvolen
vedoucím aktivu zasloužilých hasičů okresu Plzeň-jih a v
současné době je členem výkonného výboru Okresního
sdružení hasičů Plzeň-jih.
Do dalších let hodně zdraví a rodinné pohody přejí hasiči.
Řád svatého Floriána
Řád sv. Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a
uděluje se členům a organizačním jednotkám SH ČMS za
mimořádné výsledky. K udělení řádu sv. Floriána může
dojít až po udělení medaile \\\\\\\“Za mimořádné
zásluhy“\\\\\\\. Řád sv. Floriána je výběrové vyznamenání
udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního
sdružení. K řádu náleží diplom a stuha. Řád má tvar
rovnoramenného osmihrotového kříže v pozlaceném provedení. Vnitřní
Kruh je červený a na něm
je položen medailon s hlavou sv. Floriana se dvěma
plameny a opisem:
SV. FLORIAN.
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SDH/OBECNÍ ÚŘAD
SVATÝ FLORIÁN
Svatý Florián (Sanctus Florianus) - ochránce v
nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a
zedníků. Postava ve zbroji římského vojína s mečem a
korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v
připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil
plamennou zkázu. Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na
konci 3. stol. n. l. vojenským úředníkem na území dnešních
Horních Rakous. V té době, za vlády císaře Diokleciána,
kdy byla římská říše zmítána bídou a četnými válečnými
konflikty, hledal prostý lid v křesťanském učení útočiště
před existenční nejistotou. Císař, ve snaze obnovit upadající
říši a s ní i tradiční římské pohanství, zbavoval křesťany
úřednických míst, propouštěl je z vojska, pronásledoval
kazatele. Jeho dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící
řadu mučedníků. Jedním z nich byl i později kanonizovaný
Florián. Za to, že se nechtěl vzdát své víry a snažil se
osvobozovat zajaté křesťany, byl 4. května r. 304 svržen s
mlýnským kamenem na krku do řeky Enže poblíž římské
osady Laureascum (dnes město Lorch v Rakousku). Pohřeb
byl nedaleko Lince, v místech kde dnes leží městys St.
Florian, a nad jeho hrobem byl už v 6. stol. vystavěn
augustiniánský klášter. Mučedníkovy ostatky pak přenesli
dva jáhnové do Říma a v roce 1183 je získal od papeže
polský král Kazimír, aby je uložil v nově vystavěném
chrámu sv. Floriána na Krakovském předměstí Kleparz.
Hornorakouský národní světec se tak stal i polským
zemským patronem a kromě chrámu, jenž mu byl zasvěcen,
po něm byla pojmenována i jedna z bran krakovských
městských hradeb. Část světcových ostatků získal z Polska
také Karel IV. pro svatovítský chrám v Praze.
ČESKÝ KVĚTOSLAV
Florián je v počeštěné podobě Květoslav nebo Květoš.
Základem jména je latinské Florianus, které vychází ze
slova florere – kvést. Je patronem Horního Rakouska,
Bologně, Krakova a celého Polska. U nás je mu zasvěcen
např. chrám v Kladně, Bzenec – zaniklá kaple, kostel
Kostelany, Moravský
Krumlov, Příbram na
Moravě, kaple v Tetčicích, ve Veleboři,
kostel v Oskavě v Radouni u Štětí i jinde.
Málo je známo, že v
Žatci se dnešní náměstí
5. května až do začátku
2. světové války jmenovalo Floriánské, podle své hlavní dominanty
a to barokního sloupu
sv. Floriána z let 1742 - 1746.
U nás se uctívali i jiní
světci ve spojitosti s
ochranou před ohněm:
sv. Vavřinec, sv. Háta,
Panna Marie Hromnická,
sv. Jan Burian, sv. Donáta a další.
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PARK V LUŽANECH
Prostranství jakési návsi v Lužanech u zámku chtěli zastupitelé obce
zkrášlit již před 3 lety. Snažili se
o získání dotací, které by částečně
hradily velké finanční náklady na rerevitalizaci tohoto místa. Na konci r.
2013 se na nás usmálo štěstí a Obec Lužany získala ve 2.
kole posuzování žádostí finanční dotaci od Nadace ČEZ ve
výši 313 746,- Kč, kdy celkové náklady byly rozpočtovány
ve výši 722 000,- Kč. Společně s prostranstvím byly
navrženy úpravy okolo bývalých dílen a jídelny s výsadbou
nových stromů. Stávající výsadba na hlavní ploše byla
naprosto nevhodná a necitlivá, prostor byl nepřehledný a
tmavý. Dřeviny byly přerostlé a většinou silně proschlé.
Největší zkázu způsobila zima v r. 2010 – 2011, kdy mnoho
stromů nevydrželo přívaly sněhu. Celá plocha byla
udržována jen sekáním několikrát do roka. Park se v
podstatě obcházel. Chtěli jsme proto, aby celý prostor byl
propojen s okolními cestami, aby byla zajištěna
průchodnost celého prostoru. Po malých problémech s
dodavatelem laviček získá park i jednotný mobiliář a park
se stane opravdovým zázemím pro rekreaci a oddych nejen
místních obyvatel, ale i návštěvníků Lužan. Věříme, že
citlivá výsadba nejen stromů, ale i keřů a trvalek, bude
všem sloužit v této podobě co nejdéle, bez jakéhokoliv
zásahu vandalů. Myslíme si, že obec, kterou protíná silnice
I/27 s tak silným automobilovým provozem, si zaslouží
bezpečné a klidné místo pro pohyb a setkávání dětí,
maminek s kočárky i seniorů, zkrátka všech občanů.

SOKOL/LUŽANSKÁ „50“
SOKOL LUŽANY
Po posledním vydání zpravodaje pořádal Sokol několik
akcí. V první řadě se konal tradiční vánoční pochod,
kterého se zúčastnilo velké množství spokojených
pochodníků. Únor obohatil Sokolský ples, při kterém před
plným sálem vyhrávala kapela pana Žákovce. Dále se
v únoru mužstva dospělých fotbalistů zúčastnila zimního
sportovního pobytu na Šumavě. Po tři dny zde mužstva
zlepšovala fyzickou kondici a stmelovala kolektiv.
Příprava na jarní část začala pro mužstva dospělých
společnými tréninky v sále kulturního domu, venku na
víceúčelovém hřišti a běháním v ulicích Lužan.
Mužstvo mužů „A“ sehrálo jarní část s těmito výsledky:
Lužany – Hradec
Chotěšov – Lužany
Lužany – Chlumčany „B“
Blovice – Lužany
Lužany – Klášter
Lužany – Soběkury
Žinkovy – Lužany
Lužany – Merklín
Nepomuk „B“ – Lužany
Lužany – Letiny
Kasejovice – Lužany
Lužany – Dvorec
Předenice – Lužany

2:0
1 : 1 (porážka na PK 4:3)
3:0
5:0
3:1
5:0
7:1
0:1
2 : 2 (porážka na PK 3:1)
1 : 1 (porážka na PK 4:5)
4:0
2 : 2 (porážka na PK 1:4)
4:3

Jarní část sezóny odehrálo „B“ mužstvo pod vedením
Luboše Janečka a Tomáše Velkoborského, kteří nám
bohužel po skončení sezóny oznámili ukončení vedení „B“
týmu. Tím jsme se dostali do situace, že u mužstva není
žádné vedení a proto se budeme rozhodovat, zda vůbec „B“
do další sezóny přihlašovat.
Seč – Lužany „B“
Lužany „B“ – Mantov
Hradec „B“ – Lužany „B“
Ptenín – Lužany „B“
Lužany „B“ – Chlum
Dnešice – Lužany „B“
Lužany „B“ – Nezbavětice
Líšiná – Lužany „B“
Lužany „B“ – Chotěšov „B“

3:3
1:1
5:2
4:3
3:0
5:2
4:0
2:5
1:4

I nadále pokračuje v oddíle činnost mužstva Staré gardy
pod vedením Josefa Černého. Tato soutěž se hraje
systémem jaro – podzim, a proto své první utkání do Ligy
starých gard pro rok 2014 začínají v Radkovicích
s výsledkem 4 : 1. Další výsledky vypadají takto:
Losiná – Lužany
Chlumčany – Lužany
Lužany – Žinkovy
Zdemyslice – Lužany
Lužany – Spálené Poříčí
Přeštice – Lužany
Lužany – Vstiš
Klášter - Lužany
Stod – Lužany
Lužany – Chotěšov

2:0
3:4
0:3
2:4
3:1
5:1
1:4
odloženo
11 : 1
3:5

Pravidelně se scházejí 1 x týdně na tréninky naši
minižáci. Trenéři Martin Kalčík ml. a Luboš Matas pro ně
též připravili utkání proti soupeři ze Švihova. Trochu
zkušenější soupeř nakonec zvítězil 13 : 1, když jedinou
branku Lužan vsítil Vašík Drda.
Nyní čeká mužstva krátká letní přestávka a poté vzhůru
do podzimu 2014.
Josef Havránek, Lužany 102
LUŽANSKÁ „50“
V sobotu 21. 6. 2014 se opět konala cyklistická vyjížďka
LUŽANSKÁ PADESÁTKA. Účastníci, kteří se tentokrát
sešli ve velmi hojném počtu v 10:00 hod. na parkovišti pod
nákupním střediskem, obdrželi Pamětní list s mapkou trasy
a vyrazilo se. Peloton devětatřiceti cyklistů letos nevyrazil
na Dobřansko, jako v loňském ročníku, ale trasa vyjížďky
vedla do Chudenic na rozhlednu Bolfánek a zpět do Lužan.
Trasa byla velmi pěkně naplánována – vedla mimo rušné
silnice a z velké části vedla po polních a lesních cestách,
což většina účastníků ocenila. První polovina trasy byla
náročnější a prověřila fyzické a u některých účastníků i
orientační schopnosti. Závěrečné ostré stoupání na
rozhlednu Bolfánek, která je dominantou Chudenicka, bylo
pro všechny cyklistickou výzvou. V restauraci pod
rozhlednou se účastníci krátce občerstvili a jelikož v sobotu
21. 6. 2014 probíhalo velmi mnoho sportovních, kulturních
a společenských akcí – mimo jiné zápas fotbalových nadějí
Sokola Lužany ve Švihově, tak se několik účastníků
vyjížďky oddělilo a spěchalo malé borce podpořit. Potom se
peloton pomalu přesunul do Restaurace a minipivovaru
Stará Škola V Chudenicích, kde proběhla plánovaná
přestávka na občerstvení a doplnění tekutin před druhou
polovinou trasy, která účastníky vyjížďky ještě čekala.
Druhá polovina byla ve znamení pohodového tempa a
zastávky na hasičské akci Nezdický Hasičák. Zastávka
v Nezdicích na hřišti přišla účastníkům LUŽANSKÉ
PADESÁTKY vhod, protože zde načerpali síly do
závěrečného spurtu, který měl cíl v Lužanech před
Hostincem u Burianů. Po cílovém fotografování se účastníci
vyjížďky odebrali do Hostince u Burianů, kde je čekalo
malé občerstvení. Závěrečné posezení bylo opět velmi
pěkné a veselé. Společně se probírali zážitky z vyjížďky,
zpívala se
hymna lužanské cyklistiky - „Slepička
kropenatá“ a přemítalo, kudy pojedeme příště. Celý první
ročník LUŽANSKÉ PADESÁTKY byl velmi pohodový,
atmosféra přátelská a počasí prakticky ideální.
JELO SE PĚKNĚ, NIKOMU SE NIC NESTALO,
HOLKÁM TO SLUŠELO – POJEDEME ZAS!
Sportu zdar a cyklistice zvlášť!
organizátoři LUŽANSKÉ PADESÁTKY

13

BOWLING
BOWLING
Již sedmou soutěžní sezonu v bowlingu ukončilo mistrovství Lužan a okolí, které se uskutečnilo 14. 3. 2014 v Přetíně. Za účasti
16-ti hráčů proběhl turnaj jednotlivců a následně i vylosovaných dvojic.
TABULKA - JEDNOTLIVCI
JMÉNO

SCORE 1. HOD

SCORE 2. HOD

CELKEM

POŘADÍ

Vojtěch Jiří

141

130

271

1.

Rymus Petr

146

120

266

2.

Burian Petr

136

127

263

3.

Jílek Jiří

148

112

260

4.

Motlík Václav

123

99

222

5.

Bouda Petr

114

108

222

5.

Havránek Josef 102

121

87

208

6.

Hrach Jaroslav

111

95

206

7.

Hrabík Václav

80

113

193

8.

Pěchouček Pavel

97

93

190

9.

Hodan Martin

77

105

182

10.

Kalčík Martin

87

91

178

11.

Havránek Josef 50

74

96

170

12.

Štych Karel

74

85

159

13.

Horák Karel

69

87

156

14.

Němeček Josef

57

97

154

15.

TABULKA - DVOJICE
JMÉNA

SCORE 1. HOD

SCORE 2. HOD

CELKEM

POŘADÍ

Burian Petr
Horák Karel

103

128

231

1.

Havránek Josef 102
Bouda Petr

104

116

220

2.

Rymus Petr
Štych Karel

89

104

193

3. (losem)

Hrabík Václav
Pěchouček Pavel

104

89

193

4.

Kalčík Martin
Hrach Jaroslav

90

100

190

5.

Motlík Václav
Hodan Martin

99

89

188

6.

Jílek Jiří
Němeček Josef

105

83

188

6.

Vojtěch Jiří
Havránek Josef 50

82

90

172

7.

14

BOWLING
BOWLING
Vlastních pět soutěžních utkání sezóny 2013 – 2014 mezi týmy BULL-DOZER a ĎÁBLOVÉ Lužany vyznělo tentokrát lépe pro
prvně jmenovaný tým – výsledky viz. tabulka.

ĎÁBLOVÉ
JMÉNO

I.
KLATOVY

II.
LUCERNA

III.
TŘEMOŠNÁ

IV. ÉČKO

V.
PAPÍRNA

CELKEM

PRŮMĚR
NA 1 HRU

Kalčík
Martin

264

228

247

179

236

1154

115

Hrach
Jaroslav

358

305

278

247

240

1428

143

Havránek
Josef

249

236

262

215

249

1214

121

Hrabík
Václav

240

276

270

184

265

1236

124

Motlík
Václav

270

199

251

197

219

1136

114

Jílek Jiří

305

253

314

253

261

1386

139

163

376

94

1635

7932

121

Křen Petr
Celkem

216
1686

1713

1622

1276
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BOWLING/HISTORIE
BULL-DOZER
JMÉNO

I.
KLATOVY

II.
LUCERNA

III.
TŘEMOŠNÁ

V.
PAPÍRNA

CELKEM

PRŮMĚR
NA 1 HRU

Bouda Petr

284

282

300

239

1105

138

Vojtěch Jiří

327

261

259

244

263

1354

135

Rymus Petr

294

281

246

217

235

1273

127

Burian Petr

342

278

251

253

278

1402

140

Faigl Luboš

288

306

198

216

1008

126

Hrabík
Pavel

241

265

169

223

898

112

215

234

963

120

230

468

117

1454

8471

127

Lešetický
Josef

281

Horák Karel

238

Celkem

1766

233

1864

1627

IV. ÉČKO

1296

Pro Lužanský občasník zpracoval Petr Bouda.

STARTOVNÍ FOTO ÚČASTNÍKŮ LUŽANSKÉ „50“
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KULTURA
VÁNOČNÍ KONCERT

DĚTSKÝ BÁL

V neděli 29. prosince 2013 uspořádala kulturní komise
při Obecním úřadě v Lužanech vánoční koncert v kapli
lužanského zámku, na kterém vystoupil pěvecký soubor
CARMINA z Přeštic. Písně spolu s vánočním povídáním,
které si pro nás interpretky vybraly spolu se svým
sbormistrem p. Šmatem, se všem přítomným velice líbily a
veříme, že i letošní koncert se ponese v tak příjemném
duchu jako tomu bylo při tomto koncertu.

V sobotu 15. 2. 2014 mohly všechny děti z Lužan a okolí
navštívit dětský maškarní bál, který se konal v místním
kulturním domě. Masek se sešla velká spousta, mohli jsme
tu najít berušky, princezny, kosmonauta, ale i rockera,
motýla, čarodějnici nebo piráta. Všechny děti byly skutečně
kouzelné a při své akci si mohly nejen zatančit, ale i
zasoutěžit a ke konci bálu na ně čekala dokonce i tombola.
Po skončení bálu děti jen nerady odcházely do svých
domovů.

ZÁJEZD KE DNI MATEK
Kulturní komise při OÚ Lužany uspořádala pro všechny
maminky již tradiční zájezd na divadelní představení.
Mimořádně se tento zájezd konal již v dubnu a to z toho
důvodu, že nás v květnu čekaly dvě velké akce – Staročeské
máje a Setkání rodáků. Maminky navštívily Komorní
divadlo v Plzni, kde bylo uvedeno představení Edith –
vrabčák z předměstí. Tento taneční muzikál, který měl 27.
května 2000 svou premiéru, se věnuje životu francouzské
šansoniérky Edith Piaf. Úloha Edith – zpěvačky se stala
doslova osudovou pro zpěvačku a muzikálovou herečku
Radku Fišarovou, nejmladší světovou Evitu, která si na ní
postavila i koncertní kariéru. Návštěva Komorního divadla
byla návštěva poslední, v příštím roce nás čeká již nově
budované divadlo, na které jsme všichni moc zvědavi a
určitě bude kulturní komise opět hledat titul, který by byl
vhodný pro všechny generace našich maminek.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
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KULTURA
STAROČESKÉ MÁJE – 10. 5. 2014
Foto – Karel Beneš
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KULTURA
SETKÁNÍ RODÁKŮ – 24. 5. 2014
Foto – Josef Kubát
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KULTURA
OCHOTNICKÝ KROUŽEK
Ochotnický kroužek ani v letošním roce nezahálel a
uskutečnil několik představení pohádky Čert a Káča. První
představení bylo charitativní a konalo se v kulturním domě
v Lužanech dne 12. 4. 2014. Na dobrovolném vstupném se
vybraly finanční prostředky ve výši 2 700,- Kč, které byly
předány Diakonii Merklín. Jedním z bodů programu setkání
rodáků 24. 5. 2014 bylo také představení této pohádky.
Zatím naposledy vystoupili ochotníci na oslavě dětského
dne v Žinkovech 1. 6. 2014.
Oslavu dětského dne uskutečnil ochotnický kroužek ve
spolupráci s SDH, OÚ a TJ Sokol Lužany na hřišti Sokola
Lužany. Tentokrát byl dětský den na téma Máje. Všechny
děti po splnění úkolů získávaly sladké odměny a na závěr si
mohly opéct špekáčky. Velice atraktivní pro děti byla
stanoviště Mysliveckého sdružení Lužany, kde děti nejen
střílely na divoké prase, ale poznávaly stromy a zvířata.
Ochotnický kroužek byl také hlavním pořadatelem
Staročeských májů. Již od zimy nacvičovali svobodní
chlapci a děvčata Českou besedu, se kterou se prezentovali
při večerní taneční zábavě. Samozřejmostí bylo i vymýšlení
žertovných básniček na své taneční partnery. Dne 3. května
všichni v doprovodu harmonikáře pozvali občany Dlouhé
Louky na májovou veselici. V předvečer májů pak
společnými silami ozdobili májky pro svobodná děvčata,
velkou máj a chlapci pak po setmění tyto májky roznesli po
vesnici. V sobotu v 6 hodin ráno chlapci za doprovodu
harmoniky a bubnu symbolicky probudili celou obec.
Sobotní slunečné ráno dávalo všem na vědomí, že se i v
letošním roce Staročeské máje uskuteční bez deště, v
příjemné sousedské náladě a za všeobecného veselí. Lidé v
jednotlivých domácnostech májovníky za jejich pozvání a
tanec vždy pozvali k malému občerstvení a finančně přispěli
na máje. Večer jim bylo odměnou pěkné vystoupení všech
májovníků včetně kecala, rychtáře a krále ukončené volbou
královny májů. Tou se pro letošní rok stala Jana Rymusová.
Nechyběla ani Česká beseda, jak již bylo uvedeno. Taneční
zábava se vydařila a protáhla se do brzkých ranních hodin.
SETKÁNÍ RODÁKŮ
Obecní úřad uspořádal 24. května 2014 po deseti letech III.
setkání rodáků Lužan. Z 240 pozvaných rodáků přijelo do
Lužan na oficiální dopolední program přes 130. Sál
kulturního domu byl zaplněn do posledního místa. Všichni
rodáci obdrželi v upomínku brožuru Almanach obce Lužany
a keramický dárek z místní keramické dílny. Před zahájením
programu byla rodákům puštěna prezentace s
fotografickými snímky Lužan a všech přidružených obcí,
kterou připravil p. Pavel Volf ml. z Příchovic. Průvodního
slova se ujala ředitelka školy paní Jana Sedláčková, která na
začátku setkání pozvala na jeviště žáky školy s jejich
kulturním vystoupením. Ve svém projevu starostka obce
seznámila přítomné nejen s minulostí obce, ale i s
přítomností a budoucími plány. Václava Lešetická vyzvala
jednotlivé rodáky, aby se všem v sále povstáním představili.
Na závěr byla předána květina nejstaršímu přítomnému

rodáku panu Karlu Červenému. Po oficiální dopolední části
se mohli rodáci a jejich rodinní příslušníci procházet po
obci, navštívit základní školu, mateřskou školu a další
prostory školy, kde byly připraveny výstavy školních
kronik, výstava TJ Sokola Lužany i SDH Lužany. V místní
knihovně mohli nahlédnout do obecních kronik nebo se
seznámit se životem Josefa Kožíška, rodáka z Lužan. Při
příležitosti setkání rodáků byl otevřen zámecký park a všem
byla dána možnost navštívit lužanský zámek i s průvodcem.
Od 16 hodin se opět všichni sešli v kulturním domě, kde
místní ochotnický kroužek vystoupil s pohádkou Čert a
Káča, která byla napsána na stejnojmennou pověst, a která
se na Lužansku silně traduje. Po 17. hodině všem
přítomným začala vyhrávat kapela Orient. Taneční zábava s
velice přátelským duchem trvala dlouho do noci a věříme,
že nejen tato zábava, ale celý den byl pro rodáky, kteří do
Lužan zavítali, nevšedním zážitkem, na který budou dlouho
vzpomínat.
KNIHOVNA LUŽANY – HISTORIE I SOUČASNOST
Co se týče činnosti obecní knihovny, jsou zápisy
v kronice obce Lužany velmi strohé. Z toho, co se dalo
vyčíst, se dovídáme, že v roce 1960 byla knihovnicí paní
Marie Machová. Od roku 1965 byla knihovna umístěna
v domě č. 25 po zemřelé paní Mazancové (dnešní budova
obecního úřadu). Knihy v tomto roce půjčovala paní Marie
Tykalová za poplatek 10 haléřů.
V roce 1977 byla knihovna přemístěna do bývalého
skladu obchodu paní Kaslové. Zde se dovídáme, že zřejmě
již od roku 1973 je knihovnicí paní Vlasta Pechanová.
V této době je provozována i knihovna ZV ROH OSEVY,
kde knihy půjčuje paní Ludmila Beštová. V kronice obce je
poprvé zapsáno, že okresní knihovna v Přešticích dodala
jako každý rok pro lužanské čtenáře doplňkový soubor
knih. V roce 1993 byla místní lidová knihovna obohacena o
knihy ze zrušené knihovny podniku OSEVA. Knihovnicí je
stále paní Vlasta Pechanová.
V roce 2002 se vedení knihovny ujímá Věra Petrželková
ml., která tak téměř po 30 letech vystřídala paní Vlastu
Pechanovou. Knihovna je již v této době několik let
v místnosti bývalého obecního úřadu naproti hasičské
zbrojnici. V září 2003 se pro plánovanou demolici objektu
stěhuje knihovna do bývalého hospodářského dvora čp. 1 u
lužanského zámku, jehož dvě místnosti byly pronajaty od
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“.
Stálý knihovní fond v majetku obce je doplňován
výměnnými soubory z knihovny v Přešticích. Pro havarijní
stav musí i tyto prostory knihovna opustit, a tak se stěhuje
na celý rok 2013 do místnosti bývalého mandlu u hasičské
zbrojnice. To už je ale ve výhledu možné konečné umístění
knihovny v prostorách po zrušené pobočce České pošty u
obecního úřadu. Po rozsáhlé rekonstrukci prostor vznikají
dvě dostatečně velké místnosti s novým nábytkem a
spoustou krásných knih, které uspokojí určitě každého
návštěvníka. Existuje zde i možnost donáškové služby pro
starší spoluobčany. Přijďte navštívit místní knihovnu, ráda
Vás uvítá knihovnice Věra Petrželková.
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