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Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
blíží se nám čas Vánoc a konec roku, což pro mnohé z
nás znamená čas bilancování. Pokusím se bilancovat i já.
Letošní rok se nám povedlo získat dotaci na výstavbu
víceúčelového hřiště. S vítěznou firmou VYSSPA z Plzně
jsme hřiště budovali a okolí pak členové Sokola Lužany a
šipkového oddílu upravovali v rámci dobrovolné činnosti.
Byl srovnán povrch, vybudován chodník a osazeny lavičky.
Členové SDH – zejména starší žáci – natřeli plot okolo
celého areálu. Později ještě přibyla buňka – bývalá trafika,
která bude sloužit k uskladnění nářadí. Příští rok nás čeká
ještě výstavba krytého posezení a úprava jeho okolí.
Protože dobrovolná práce byla jednou z podmínek získání
dotace na víceúčelové hřiště, jsem ráda, že jednotlivé
složky v obci pomoc neodmítly, naopak vždy se sešlo velké
množství lidí, kterým bych chtěla prostřednictvím
občasníku poděkovat. Slavnostní otevření se uskutečnilo 10.
června 2012 a o program se postaraly opět místní složky.
Předvedly některé sporty, které lze na hřišti provozovat.
Dalším, řekněme, úspěchem bylo vybrání zpracovatele
nového územního plánu pro všechny přidružené obce, nejen
pro Lužany. Vítězná firma z výběrového řízení zatím
provedla první průzkumy a rozbory, uskutečnila se první
beseda s občany.
Členové SDH Lužany jsou určitě rádi za instalaci
plynového topení, díky kterému bude možné temperovat
teplotu v hasičské zbrojnici, v zasedací místnosti a v
bývalém mandlu.
V letošním roce byl novinkou i způsob likvidace
nebezpečných odpadů. Při jarním svozu, kdy občané v
určenou sobotu přiváželi přímo k autům svozové firmy
nebezpečný odpad, se ukázalo, že takto nastavený odběr
nebezpečných odpadů bude vyhovující. Bohužel podzimní
vývoz nás přesvědčil opět o neukázněnosti některých
občanů, kteří, ač bylo na místě informováno o datumu
svozu, své nebezpečné odpady předčasně ukládali.
Zastupitelé obce pak tento odpad převáželi do skladové
budovy. V současnosti nelze nebezpečný odpad jakkoliv
ukládat na určeném místě, kde by setrval několik dní. Obec
by pak mohla být pokutována vysokými sankcemi. V
letošním roce se nám v prostoru nádraží objevily dva vraky
aut, které byly postupně demontovány. Bohužel na nás zbyl
jen zbylý nebezpečný odpad, který jsme museli zlikvidovat
na naše vlastní náklady. Na tomto místě bych chtěla
apelovat na občany, pokud uvidí odstavovat nepojízdné
vozidlo, nebo ho demontovat, aby tuto skutečnost okamžitě
nahlásili na obecním úřadu.

ZDARMA

Na Dlouhé Louce byly započaty práce na kulturním domě
– výmalba vnitřních prostor, omítnutí vnějších zdí a v příštím
roce se počítá s obnovou oken a fasádní barvou.
V Zeleném přibyly nové lavičky a novou střechu ještě v
letošním roce dostane objekt bývalé váhy.
Velkým zklamáním jsou pro nás marná jednání s Českou
poštou ohledně znovuotevření pobočky v obci. Bohužel podle
novely zákona o poštovních službách je určeno, že pošty
budou v obcích nad dva tisíce obyvatel a s desetikilometrovou
dostupností. Stát tedy udává, že by Česká pošta měla mít
přibližně z dnešních 3 300 poboček jen 1 200 pošt. Dalším
letošním neúspěchem bylo nezískání dotace na park u zámku.
Projekt je připraven, budeme se i v příštím roce snažit hledat
vhodný dotační program.
A v neposlední řadě našeho bilancování můžete na dalších
stránkách občasníku naleznout některé zajímavé statistické
grafy a tabulky. Určitě stojí za to, porovnat jednotlivé roky v
pohybu obyvatelstva. Je zařazena i statistika za letošní rok,
která pracuje s údaji jen do konce listopadu.
To, že se blíží vánoční svátky a konec roku, dokládají
určitě i fotografie z různých ručních prací. Na Dlouhé Louce
si ženy spolu s dětmi vyráběly nádherné perníkové adventní
věnce, v Lužanech se zas vyráběly vánoční koule a svícny,
několik žen si vytvořilo adventní dekorace za pomoci paní
Štichové. Za zmínku stojí i celoroční úspěchy ve
fotografování pana Karla Beneše ze Zeleného. Je vidět, že v
obcích máme mnoho šikovných lidí.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřála prožití
adventního času v co největším klidu a pohodě, svátky
prožijte v krásné vánoční atmosféře v kruhu vašich blízkých a
do nového roku vám přeji pevné zdraví a jen to nejlepší.
S přáním se připojují taktéž zastupitelé obce.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:
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Příští číslo vyjde v červnu.
Uzávěrka příspěvků 15. května 2013.

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET 2013 – PŘÍJMY - návrh

ROZPOČET 2013 - VÝDAJE - návrh

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 000 000,- Kč

Místní komunikace

/2212/

DPFO – SVČ – z výnosu

/1112/

200 000,- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

35 000,- Kč

DPFO – zvl. sazba

/1113/

100 000,- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

250 000,- Kč

DPPO

/1121/

1 000 000,- Kč

Kanalizace

/2321/

80 000,- Kč

DPH

/1211/

2 000 000,- Kč

Školství

/3113/

850 000,- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

500 000,- Kč

Knihovna

/3314/

15 000,- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

350 000,- Kč

Kronika

/3319/

5 000,- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 500,- Kč

Pomníky, kaple

/3326/

2 000,- Kč

Daň z loterií

/1351/

20 000,- Kč

Správní poplatky

/1361/

5 000,- Kč

Poplatky OSA, rozhlas a televize, internet
/3349/

7 000,- Kč

Dotace SZIF

/4112/

595 000,- Kč

enkaustika
Kulturní
dům

/3392/

350 000,- Kč

Dotace S.F.

/4134/

30 000,- Kč

Kulturní komise

/3399/

70 000,- Kč

Převody ze S.F.

/4139/

30 000,- Kč

Hřiště

/3421/

200 000,- Kč

Příjem z lesa

/1031 2111/

150 000,- Kč

Dotace – sport

/3419/

55 000,- Kč

Příjem z pronájmu kanalizace

/2321 2139/

100 000,- Kč

Dotace – zdravotně postižení

/3543/

1 000,- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

100 000,- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

200 000,- Kč

Příjem z pronájmu KD

/3392 2132/

10 000,- Kč

Územní plán

/3635/

300 000,- Kč

Příjem z akcí KK

/3399 2119/

10 000,- Kč

Komunální služby – skladiště

/3639/

100 000,- Kč

Příjem za vytříděný odpad EKO-KOM
/3725 2119/

80 000,- Kč

/3722, 3725/

500 000,- Kč

Péče o vzhled obcí

/3745/

250 000,- Kč

Příjem za stravné od zaměstnanců
/6171 2111/

12 000,- Kč

Pečovatelská služba

/4351/

2 000,- Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)
/5311/

1 000,- Kč

Ostatní příjmy OÚ

/6171 2119/

2 000,- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

30 000,- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí /6171 2132/

10 000,- Kč

Ostatní nájemné (plyn. zařízení) /6171 2139/

39 000,- Kč

Nájemné – vodovod

/2310 2139/

6 000,- Kč

Příjmy z úroků

/6310 2141/

25 000,- Kč

Dotace z KúPK
PŘÍJMY CELKEM

/4112/

-

6 414 500,- Kč

Odpadové hospodářství

SDH – JSDHO

/5512/

50 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

750 000,- Kč

Vnitřní správa OÚ + rezerva

/6171/

2 061 500,- Kč

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

30 000,- Kč

Převody – sociální fond

30 000,- Kč

/6330/

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

30 000,- Kč

Finanční vypořádání z minulých let /6402/

30 000,- Kč

VÝDAJE CELKEM
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160 000,- Kč

6 414 500,- Kč

STATISTIKA
STATISTIKA

STATISTIKA
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STATISTIKA – ROK 2012/ VÝSLEDKY VOLEB
STATISTIKA – OBYVATELSTVO V ROCE 2012
NAROZENÉ DĚTI
Václav Komorous – Lužany čp. 156
Terezie Rathová – Lužany čp. 158
Michael Klíma – Lužany čp. 91
Kristýna Tomanová – Dlouhá Louka čp. 50
Veronika Vaňková – Lužany čp. 160
Pavel Kubát – Lužany čp. 164
Jaroslav Toman – Dlouhá Louka čp. 53
Dominik Bláha – Lužany čp. 51
PŘEJEME VŠEM DĚTEM HODNĚ ZDRAVÍ A
RODIČŮM HODNĚ RADOSTI Z DĚTÍ.
ZEMŘELÍ OBČANÉ
Marie Křenová – Lužany čp. 34
Josef Živný – Dlouhá Louka čp. 30
Anna Živná – Dlouhá Louka čp. 9
Drahoslava Živná – Dlouhá Louka čp. 22
František Pelíšek – Lužany čp. 19
Jan Štětina – Lužany čp. 9
Marie Kreuzmanová – Zelené čp. 8
Josef Benedikt – Lužany čp. 8
Jaroslav Soukup – Dlouhá Louka E 8
VĚNUJME TICHOU VZPOMÍNKU NA ZEMŘELÉ
SPOLUOBČANY.
PŘISTĚHOVANÍ OBČANÉ
Lukáš Černý – Dlouhá Louka čp. 52
Miloš Svejkovský – Lužany čp. 42
Zdeněk Toman – Dlouhá Louka čp. 53
Michaela Tomanová – Dlouhá Louka čp. 53
Ota Lindner – Lužany čp. 113
Milada Francová – Lužany čp. 129
Libor Kaufner – Lužany čp. 75
Tomáš Kaufner – Lužany čp. 75
Hana Kaufnerová – Lužany čp. 75
Michal Krs – Lužany čp. 41
ODSTĚHOVANÍ OBČANÉ
Zbyněk Berka – ze Zeleného čp. 28
Jana Houbová – z Dlouhé Louky čp. 10
Miroslav Plocar – z Lužan čp. 87
Dušan Franc – z Lužan čp. 129
Václav Franc – z Lužan čp. 129
Anna Vyčítalová – z Lužan čp. 101
Helena Mašátová – z Lužan čp. 151
Květuše Klimentová – z Lužan čp. 52
Eva Pohlotová – z Lužan čp. 52
Marek Hauptmann – z Lužan čp. 52
Václav Toušek – z Lužan čp. 64
Miloslava Toušková – z Lužan čp. 64
SŇATKY
Jiří Tejček a Markéta Majnerová
Martin Méner a Petra Blavková
Ondřej Vyčítal a Anna Andrlová
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
NÁZEV STRANY

PLATNÉ HLASY

OKRSEK Č. 1 – LUŽANY
3. „Sdružení nestraníků“
7. Volte Pr. Blok www.cibulka.net
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
10. SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ-SNK
22. Nár. socialisté – levice 21. stol.
37. Balbínova poetická strana
43. Komunistická str. Čech a Moravy
51. Strana zelených
53. DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
57. Suver.-Strana zdravého rozumu
60. Česká str. sociálně demokratická
61. TOP 09 a Starostové pro Plz. kraj
70. Občanská demokratická strana
73. Koalice pro Plzeňský kraj
77. Strana svobodných občanů
93. Česká pirátská strana

10
0
0
6
1
2
29
4
3
1
43
11
49
6
4
6

OKRSEK Č. 2 – DLOUHÁ LOUKA
3. „Sdružení nestraníků“
7. Volte Pr. Blok www.cibulka.net
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
10. SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ-SNK
22. Nár. socialisté – levice 21. stol.
37. Balbínova poetická strana
43. Komunistická str. Čech a Moravy
51. Strana zelených
53. DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
57. Suver.-Strana zdravého rozumu
60. Česká str. sociálně demokratická
61. TOP 09 a Starostové pro Plz. kraj
70. Občanská demokratická strana
73. Koalice pro Plzeňský kraj
77. Strana svobodných občanů
93. Česká pirátská strana

0
1
1
0
0
0
5
0
1
0
5
3
5
0
0
0

OKRSEK Č. 3 – ZELENÉ
3. „Sdružení nestraníků“
7. Volte Pr. Blok www.cibulka.net
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
10. SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ-SNK
22. Nár. socialisté – levice 21. století
37. Balbínova poetická strana
43. Komunistická str. Čech a Moravy
51. Strana zelených
53. DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
57. Suver.-Strana zdravého rozumu
60. Česká str. Sociálně demokratická
61. TOP 09 a Starostové pro Plz. kraj
70. Občanská demokratická strana
73. Koalice pro Plzeňský kraj
77. Strana svobodných občanů
93. Česká pirátská strana

0
0
1
0
0
1
5
0
0
0
17
1
3
0
0
3

VOLEBNÍ ÚČAST
Okrsek č. 1 – Lužany
Okrsek č. 2 – Dlouhá Louka
Okrsek č. 3 – Zelené

46,79 %
39,29 %
43,24 %

BLAHOPŘEJEME/HISTORIE
Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří oslaví
výročí narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
PROSINEC:

ÚNOR:

DUBEN:

Jiřina Budková (82 let)
Josef Černý (81 let)
Eva Červená (79 let)
Olga Furová (72 let) – Zelené
Miloslava Kovaříková (86 let)
Josef Kožíšek (74 let) – Zelené
Anna Simetová (73 let)
- Zelená Hora
Václav Sušanka (87 let)

Greta Bačová (81 let)
Jana Bartoníková (72 let)
Marie Bláhová (83 let)
Zdeňka Boudová (81 let)
Václav Hrach (77 let)
Marie Kožíšková (73 let) – Zelené
Irena Loudová (74 let) – Zelené
Mgr. Anna Pelíšková (72 let)
Josef Vránek (70 let)

Václav Brabec (82 let) – Zelené
Marie Červená (71 let)
Marie Nováková (79 let)
Miloslav Síka (71 let)
Václav Staněk (88 let)
Jaroslav Šnejdar (82 let)
Marie Šosová (88 let) – Zelená Hora

KVĚTEN:
LEDEN:

BŘEZEN:

Marie Benešová (70 let) – Zelené
Václav Burian (77 let)
Blanka Burianová (79 let)
Marie Burianová (78 let)
Karel Němeček (77 let) – Zelené
Josef Pacholík (71 let) – Zelené
Jaroslav Psůtka (83 let)

Hildegarda Aschenbrennerová (78 let)
Ema Gluczová (74 let)
Anna Kalčíková (70 let)
Josef Křen (75 let)
Marie Křenová (72 let)
Věra Petrželková (75 let)
Danuše Psůtková (77 let)
Karel Skála (71 let)
František Smola (74 let) – Zelené
Drahomila Valvodová (85 let)
Ing. Pavel Volf (70 let)
Jaroslava Zavadilová (81 let)

Blažena Hořká (71 let) – Zelená Hora
Květuše Hrachová (72 let)
Vlasta Pechanová (86 let)
Marie Pelíšková (71 let)
Zdeňka Regnerová (87 let)
Ladislav Valeš (71 let)
Věra Volmutová (77 let) – Zelená Hora

HISTORIE OBCE LUŽANY
Počátky osídlení okolí dnešních Lužan sahají daleko do
minulosti - podle archeologických vykopávek můžeme
usuzovat, že první obyvatelé zde žili již v době okolo 1500
let př. n .l.. První dochovaná zmínka přímo o Lužanech
pochází již z roku 1175. Roku 1245 ves získal Imram z
Lužan, později se však celý majetek značně rozdrobil, např.
k roku 1379 tak jeho jednotlivé díly vlastnili Čeněk,
Sezema, Bušek a Kunka. Tato majetková rozdrobenost pak
nebyla lepší ani v následujícím století. Dalším známým
majitelem Lužan byl Jindřich a po něm Jan řečený Štpice,
roku 1412 purkrabí v Čečovicích, jeho synové byli na
Lužanech ještě roku 1475. Své majetky zde měli v 15.
století také páni z Vřeskovic a Fremut ze Stropčic. Marvart
z Příchovic na Skočicích vystavěl na místě zdejší tvrze
renesanční zámek a svůj díl Lužan odkázal synům. Jeden z
nich - Petr - zemřel roku 1603, po něm pak Lužany ještě
spolu s částí Skočic dostal jeho syn Václav, který ještě
přikoupil část vsi Zelené.
Po stavovském povstání byl Václav odsouzen k manství,
pro víru však odešel ze země. Proto Lužany roku 1628
prodal Petrovi Jiřímu, od kterého je získal zase Zdeborovi
Příchovickému. Zdeborův syn Jan Vilém byl z manství
propuštěn a jeho žena Kateřina Salonena přikoupila
polovinu Skočic. Podle berní ruly patřila malá část vsi k
Roupovu, Lužany jinak držel Karel František Příchovský,
císařský rada, zemský soudce a hejtman Plzeňského kraje.
V následujících letech Lužany vystřídaly značné množství
majitelů. Po Karlovi ves vlastnil syn Jan Vilém, od něj sta-

tek roku 1721 koupil Janův švagr Klink z Engelflussu. O tři
roky později jej získala hraběnka z Trauttmansdorffu, rozená
Kinská, po níž vše zdědila Markéta Josefa Kinská, hraběnka z
Laiblfingu. Od ní Lužany koupil plzeňský měšťan Jan Kašpar
Penterider z Adelshausenu. Od roku 1746 ves vlastnil Karel
Šťastný hrabě Vršovec, kvůli svým dluhům ji však musel roku
1753 prodat - dalším majitelem se tak stal plzeňský měšťan
Bohumil Avalter. V této době bylo v Lužanech 26 hospodářů, z
řemeslníků zde byli bednář, kovář, tesař a židovský obchodník
s plátnem, porážející i dobytek (židovská komunita byla ve vsi
až do konce 19. století, synagoga, kterou zde měla židovská
obec, zůstala ve vsi stát až do roku 1946, kdy byla zbořena).
Dále zde stál také panský mlýn o 3 kolech a 3 stoupách.
Roku 1802 Lužany opět měnily majitele - tentokrát je koupil
tajný rada Jan František Linker z Linzenwicku, po třech letech
ves získal August Gotthelf Globig. V roce 1818 Lužany koupil
Bedřich Karel, hrabě ze Schönbornu, čímž byla ves připojena k
panství dolno - lukavickému. Počátkem 19. století došlo k
přestavbě lužanského zámku (postaveného v roce 1583 v
renesančním slohu). Od roku 1809 byla v provozu nová erární
klatovsko - plzeňská silnice, po níž jezdily dostavníky na trati
Praha - Klatovy a zpět. Jedna ze zastávek byla také v
Přešticích. V roce 1831 postihla celý kraj epidemie cholery, v
Lužanech při ní zemřelo 31 lidí. K roku 1848 tvořily lužanský
alodní statek také vsi Skočice, Dlouhá Louka, Zelená Hora,
Zelené, část Vlčí a Nová Ves. V obci byla "sirubárna", po ní byl
do provozu uveden cukrovar, dále zde byl mlýn, pivovar,
vinopalna a ovčín.
Pokračování příště
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RŮZNÉ
PRAKYÁDA 2012
Dne 8. 9. 2012 se uskutečnil na hřišti TJ Sokola Lužany
již 7. ročník Lužanské prakyády.
Soutěže se zúčastnilo 55 mužů, 15 žen a 37 dětí. Přijeli i
profesionální střelci v čele s prezidentem prakové unie Čech
a Moravy panem Josefem Brtníkem. Závodníci přijeli z
různých koutů naší republiky, např. z Plzně, Klatov,
Rokycan, Kynšperka, Mariánských Lázní, ze Sušice,
Hořovic, Prahy, Březové u Sokolova, z Mutěnic na Moravě,
Mutěnína, atd.
Všichni zúčastnění byli velice spokojeni s organizací
prakyády a slíbili ještě větší účast v příštím roce.
Děti měly svoji samostatnou soutěž a vyhrály nakonec
všechny, které se zúčastnily.
Děkujeme všem sponzorům a organizátorům, kteří se
podíleli na přípravě a uspořádání této akce v naší obci.
Josef Havránek, Lužany čp. 50
VÝSLEDKY PRAKYÁDY
MUŽI – AMATÉŘI
1. Josef Simpartl, Vřeskovice
2. Vladimír Krňoul, Kornatice
3. Václav Hrabík, Dlouhá Louka
4. Milan Kydlíček, Křimice
5. Josef Kalčík, Lužany
MUŽI – PROFI
1. Pavel Bezděk, Lužany
2. Milan Huml, Hořovice
3. Rudolf Čermák, Myť
4. Karel Berka, Horní Pochlovice
5. Josef Brtník, Klatovy
ŽENY
1. Monika Dachová, Sušice
2. Romana Horáková, Lužany
3. Lenka Vodičková, Lužany
4. Markéta Krňoulová, Kornatice
5. Michaela Zábršová, Skočice
REAKCE NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
V OBCI LUŽANY
V posledním čísle Občasníku obce byl mimo jiných
informací zveřejněn dopis p. Libora Červeného a následná
reakce pí. starostky na současný stav dopravně bezpečnostní
situace v obci.
Vzhledem k tomu, že jsem byl v dopise zmiňován jako
nepřítel instalace radaru pro měření rychlosti ve směru od
Klatov, uvedu některé skutečnosti, které mě k tomu vedly.
Nevím, zda si p. Červený všiml, že cca měsíc v r. 2010
byl na začátku obce (u čp. 113) radar pro měření rychlosti
zkušebně instalován, a jak je také zmiňováno v reakci pí.
starostky, málokterý řidič porušující rychlost jízdy zpomalil
i přesto, že byl informován radarem o skutečné rychlosti
jeho jízdy. Moje zkušenost ze sledování záznamů rychlosti
jízdy tuto skutečnost potvrzuje. Chci připomenout, že
rychlost jízdy je v obci určena také dopravní značkou IS
12a. Pokud by byla řidiči dopravní značka respektována, je
zbytečné další zařízení v obci instalovat.
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Vliv na nedodržování rychlosti jízdy v obci je dán také
skutečností, že po silnici E/27 projede dle sčítání SUS PK
8000 vozidel za 24 hodin v pracovní den, o víkendu je to až
12 000 vozidel různých kategorií.
Nutno také připomenout, že nejvíce dopravních nehod se
událo při vjezdu do obce od Klatov. Bohužel v tomto úseku
není možno rychlost jízdy regulovat ani ovlivnit.
Chování řidičů lze změnit obecně pouze účinnou represí,
které je v současné době určitě málo. Nejsem však zastánce
způsobu každého a vždy trestat. V autoškole jsem 15 let
prováděl výcvik řidičů všech skupin a současně jsem
vystudoval pedagogiku se zaměřením na chování a
psychologii osobnosti. Proto jsem přesvědčen, že chování
řidičů tak, aby jednali ohleduplně, vstřícně a plně
respektovali dopravní předpisy, je v současné společnosti
málo reálné, zejména i proto, jak se státní úředníci v naší
společnosti chovají, pokud je jim dána možnost moci, což
je dokumentováno při podvodném udělování řidičských
průkazů.
Můj názor na řešení dopravní situace v obci Lužany není
jen vybudování chodníků, čímž dojde zejména ke zkrášlení
obce. Reálné řešení však vidím v odklonění dopravy z obce
– vybudování obchvatu, který je již sice třetí vybranou
variantou, ale určitě pro Lužany ideálním řešením. Je nutno
o obchvat společně s městem Přeštice bojovat a pokusit se o
zázrak.
Václav Hodan – občan Lužan

VÝZVA OBČANŮM
Obec Lužany je odkanalizována systémem podtlakové
kanalizace, což je velmi technicky náročné zařízení, které
podtlakově odsává splašky z šachet vybavených jemnou
pneumatikou. V poslední době v důsledku ne právě
příkladné sebekázně některých občanů dochází k ucpávání
systému předměty, které zásadně do kanalizace nepatří, jako
např.: různé nerozpustné zbytky potravy (slupky ovoce,
kůstky apod.), dále části hadrů, igelitů, pvc, ubrousků a
zvláště vatových tyčinek do uší. Tím dochází k poruchám
podtlakových ventilů a z důvodu úniku podtlaku ke
zkolabování celé napojené větve. Toto nám činí jako
provozovateli značné problémy a současně se zbytečně
vynakládají i finanční prostředky na vyčištění a
znovuobnovení chodu celého systému.
Druhým problémem je, že jsou prokazatelně někteří
občané napojeni do této splaškové kanalizace i dešťovými
vodami, což je nepřípustné. Proto při deštích dojde
k přeplnění kanalizace a následným poruchám. Další
negativní vliv je opět zvýšení nákladů z důvodu zvýšené
spotřeby el. energie, provozní kontroly a následně i
opotřebování zařízení. Proto si dovolujeme upozornit
všechny odběratele, aby si dešťové vody odpojili a tyto
zaústili do dešťové kanalizace nebo na své pozemky, jelikož
v prvním čtvrtletí r. 2013 bude provedena kontrola
vytipovaných nemovitostí za účasti zástupců obecního
úřadu. V případě zjištění neoprávněného napojení
dešťových vod bude s tímto odběratelem řešen tento
přestupek dle platné legislativy. Děkujeme za pochopení.
Váš provozovatel ČEVAK a. s.

SDH
Vzhledem k tomu, že od posledního vydání Lužanského
občasníku se v SDH seběhlo hodně událostí, dovolím si
tentokrát informace zestručnit.
Brigáda, zásah
V letošním roce pokračovala v hasičské zbrojnici
plynofikace, aby bylo možno prostory garáže a šatny
temperovat na nezámrznou teplotu a zároveň využívat
hasičskou zbrojnici i v zimních měsících.
Ve stejném duchu proběhla i podzimní brigáda – kromě
úklidu se pokračovalo na zateplování hasičské zbrojnice.
Dne 23. 6. jsme byli povoláni k požáru u hnojiště na poli
u stanice SELGEN. Po odjezdu hasičů HZS Přeštice
zaměstnanec společnosti SELGEN po celý víkend
pravidelně kontroloval požářiště a případná hořící ložiska
likvidoval za pomocí traktoru s radlicí.
Soutěže
Již od měsíce března probíhaly soutěže Ligy mládeže
okresu Plzeň – jih, do které jsme se prvně zapojili i
s družstvy mladších.
Pro přehled uvádím výsledky všech absolvovaných
soutěží v rámci ligy včetně těch, které již byly prezentovány
v minulém občasníku.
MLADŠÍ
„A“

MLADŠÍ
„B“

STARŠÍ

ZPV OPLOT

1.

2.

2.

BLOVICE

2.

8.

2.

DOBŘANY

-

-

4.

OPLOT - HALA

1.

-

4.

CHLUM

4.

5.

-

CHOUZOVY

5.

4.

-

ŽÁKAVA

6.

5.

-

ŠT. BOREK

2.

4.

-

VSTIŠ - PLAMEN

1.

4.

4.

VÝSLEDEK

1.

4.

7.

Na soutěži ve Vstiši – PLAMEN závodníci z družstva A
obsadili na jednotlivých disciplínách tato umístění: štafeta
dvojic 1., štafeta 4x60 m 1., požární útok 4. místo.
S celkovým součtem bodů 7 (+ ZPV 1.) se stávají vítězi
okresního kola hry PLAMEN. Na druhém místě končí
Štěnovický Borek s 15 body, na třetím místě Želčany s 16
body. Družstvo B končí v okresním kole na 4. místě
s počtem bodů 16, ale horším požárním útokem než
Želčany.
Starší žáci po prvním dnu v disciplínách štafeta 4x60,
PÚ CTIF, štafeta CTIF a připočtení ZPV z podzimu,
obsadili první příčku, druhý den je ale opustilo štěstí, když
ve štafetě dvojic získali 6. místo a v PÚ místo 4. Tyto
výsledky je nakonec odsunuly až na konečné 4. místo.
Dne 23. 6. 2012 se v Chotěšově uskutečnilo krajské
setkání přípravek. Přípravka z Lužan předvedla svojí
ukázku člunkové štafety se džberovkovými hasičskými
útoky společně s dalšími 7 kolektivy z Plzeňského kraje.

Krajské kolo hry PLAMEN Plzeň 16. – 17. 6. 2012
Na základě rozhodnutí krajské odborné rady mládeže
Plzeňského kraje byla letos poprvé na krajském kole zařazena
i kategorie mladších. Jako vítězové okresního kola jsme měli
14 dní na to, abychom se zdokonalili ve stávajících
disciplínách, oživili si vědomosti z branného závodu a ještě
jsme se museli naučit disciplíny CTIF – útok a štafetu, které
se jinak cvičí jen v kategorii starších. Soutěž se konala na
atletickém stadionu 33. základní školy Terezie Brzkové
v Plzni na Skvrňanech. Z obou lužanských týmů mladších
bylo postaveno reprezentační družstvo s deseti členy + 1
náhradník. První dva nácviky velmi vydatně pršelo, kdy jsme
prakticky nevylezli z auta. Cvičili jsme dokonce i v truhlárně
p. Šaloma, nácviky branného závodu probíhaly individuálně.
Vzhledem k blížícímu se termínu závodu, rostoucí nervozitě a
skluzu v přípravě, jsme se rozhodli celý pátek před soutěží
věnovat nácviku místo školy. Celý pátek byl věnován nácviku
těchto disciplín: závod požárnické všestrannosti, štafeta 400m
CTIF, útok CTIF, štafeta dvojic, štafeta 4x 60m, požární útok.
První soutěžní den začal slavnostním nástupem. Ze sedmi
okresů Plzeňského kraje nakonec závodilo jen pět kolektivů,
kdy účast na krajském kole odřekly kolektivy mladších žáků
z okresů Rokycany a Plzeň – město. Dle předem určeného
losu jsme startovali vždy první, což byla pro nás určitá
nevýhoda, neboť jsme neměli možnost „okouknout“
jednotlivé disciplíny, zejména ty CTIF, ve kterých jsme
startovali poprvé v životě. Po zahájení se rozběhly štafety
CTIF. Po této disciplíně jsme v průběžném pořadí obsadili
druhé místo. Následovaly útoky CTIF, kde jsme skončili
rovněž druzí. Od této chvíle již bylo stále jasnější, kdo bude
v soutěži závodit o medaile. Po obědě jsme se přesunuli do
Štěnovického Borku, kde probíhal branný závod. V době
startu již slunce nesnesitelně pálilo a teplota vystoupala ke
třiceti stupňům ve stínu. Z každého kolektivu mohly běžet 2
hlídky. V cíli branného závodu bylo vidět, že si závodníci
sáhli doslova na dno svých sil. O to větší bylo překvapení,
když jsme zjistili výsledky našich hlídek v branném závodu –
1. a 4. místo, na této disciplíně tedy získáváme 1. místo a
zároveň 2. místo v průběžném pořadí za vedoucím kolektivem
z Nevřeně, okres Plzeň – sever. Vracíme se zpátky do Plzně
na stadion k poslední sobotní disciplíně a tou je štafeta
dvojic. Zde získáváme po famózním výkonu a 0 trestných
bodů opět 1. místo a dostáváme se dokonce v průběžném
pořadí do čela soutěže. Po prvním dnu odjíždíme domů
s výsledkem, který myslím nikdo z nás nepředpokládal –
v průběžném pořadí 1. místo se 6 body, na druhém místě
Nevřeň se 7 body. V neděli jsme pokračovali štafetou 4 x 60
m. Zde jsme skončili druzí za mladšími žáky z Nevřeně a do
poslední disciplíny, kterou je požární útok, jsme postoupili na
neuvěřitelném prvním místě se shodným počtem bodů
s družstvem Plzeň - sever. Po prvním pokusu na požárním
útoku jsme skončili na třetím místě s časem 30 vteřin. Ve
snaze provést druhý pokus co nejrychleji jsme se nakonec
dopustili chyby a druhý pokus jsme nedokončili. S umístěním
v disciplíně požární útok – 3. místo jsme si nakonec z Plzně
odvezli zasloužené celkové 2. místo a zopakovali tak úspěch
lužanských žáků z roku 1984, kdy se v Dolním Žandově
umístili rovněž na druhém místě. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě družstva a příznivcům, kteří nás
přijeli do Plzně podpořit. Reprezentovali nás:
Aiznerová Natálie, Horák Daniel, Kalčíková Šárka,
Mikulecká Magdalena, Pelíšková Hedvika, Pelíšková
Natálie, Petrželka Jakub, Petrželková Lenka, Regner
Tomáš, Šalomová Veronika.
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SDH
pokračování ze strany 7
hhhhh
Ženy reprezentovaly sbor na okresním kole požárního
sportu 12. května v Přešticích. Zde skončily na posledním 4.
místě. V tento den ještě proběhla ve Skočicích okrsková
soutěž mužů a žen. Ženy v této soutěži zvítězily, muži si
odvážejí třetí místo z pěti účastníků.
Červené Poříčí
Na soutěži v Červeném Poříčí v červenci, které se již po
několik let pravidelně účastníme, se nám letos obzvláště
zadařilo. Ženy v kategorii sport porazily věčné rivalky
z Třebýcinky a zvítězily. Muži skončili v klasickém
požárním útoku na krásném třetím místě z 11 účastníků.
Kromě dospělých zde provedlo ukázku požárnické
dovednosti družstvo přípravky.

Okresní kolo hry Plamen – mladší žáci

Valcha
Letošní letní soustředění mladých hasičů proběhlo stejně
jako v jiných letech bez větších problémů, v hojném počtu a
v duchu příprav na soutěže. Letos jsme opět navštívili nově
zrekonstruovaný plavecký bazén v Horažďovicích a
zpestření výletu byla exkurze na hrad Rabí.
Závod požárnické všestrannosti Stod
Že není pokaždé posvícení, jsme se přesvědčili hned na
první soutěži hry PLAMEN 2012 – 2013, branném závodu.
Po úspěšné sezóně jsme se jako vždy na letním soustředění
poctivě připravovali na branný závod, který se tentokrát
konal ve Stodu. Našim závodníkům se však stejně jako
několika dalším hlídkám povedlo minout jednu disciplínu
na trati a výsledkem je diskvalifikace v branném závodu a
do jarního kola start z posledního místa. Starší závodníci
z Lužan na trati zabloudili a závod nedokončili. Druhá
hlídka starších doběhla na 12. místě.

Okresní kolo hry Plamen – starší žáci
Krajské kolo hry Plamen

Blovice
20. října 2012 se konala tradiční soutěž v Blovicích, na
které soutěžily naše hlídky starších a mladších žáků. Starší
žáci zabojovali a získali v soutěži prvenství, mladší hlídka
obsadila 5. místo.
Různé
V letošním roce jsme pro žákovské kolektivy pořídili
nové sportovní přilby, a to za vydatného přispění sponzorů,
kterým bych rád touto cestou vyjádřil poděkování. Jsou to
TOP ABRASIVE s. r. o., SKDS s. r. o. a ing. Petr Bouda.
Poslední letošní akcí, na kterou bych rád pozval členy a
příznivce lužanských hasičů, je výroční valná hromada dne
8. 12. 2012 od 14 hodin.
V lednu 2013 nás čeká tradiční hasičský bál a významnou
událostí příštího roku budou ve dnech 22. - 23. 6. 2013
oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v
Lužanech.
Přeji všem členům a příznivcům hasičů hezký zbytek
roku, veselé Vánoce, hodně zdraví a úspěchů v roce 2013.
Václav Petrželka, velitel sboru
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Krajský festival přípravek

CO SEP DĚJE
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Obec Lužany nechala vybudovat na bývalém školním
hřišti víceúčelové hřiště. Projekt byl spolufinancován z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
částkou 595 000,- Kč v rámci opatření IV.1.2. Realizace
místní rozvojové strategie.
Slavnostní otevření v neděli 10. června 2012 se neslo v
duchu postupného představení některých sportů, které se na
novém hřišti mohou provozovat. Nechybělo ani občerstvení
a všechny děti obdržely malé balíčky ke Dni dětí. Škoda
jen, že nám tento den počasí nepřálo.

V letošním roce se neuskutečnil tradiční Dětský den z
důvodu otevírání nového víceúčelového hřiště, proto byla
připravena pro děti na konci prázdnin akce s názvem Den s
koňmi, kterou pro ně připravila paní Blažková ze Skočic.
Děti se mohly projet na koních, ale i zúčastnit se několika
soutěží, např. ve skákání v pytlích, ve skákání přes švihadlo
nebo ve vědomostním testu. Za splnění disciplín pak
obdržely sladké odměny. Děkujeme Nadaci J., M. a Z.
Hlávkových za půjčení areálu bývalého Selgenu.
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CO SE DĚJE
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Tradiční lampiónový průvod pořádaný na oslavu svátku
Sv. Martina proběhl v Lužanech v sobotu 10. 11. 2012. Sraz
všech účastníků byl u pomníku u autobusové zastávky.
Celkem se sešlo přes 30 dětí a stejný počet dospělých. Na
počátku si všichni vyslechli několik zajímavých informací o
vzniku lampiónů a jejich užití a nechyběly ani informace o
slavení tohoto svátku v minulosti. Po procházce celou obcí
došli všichni k hasičské zbrojnici, kde na ně čekalo malé
občerstvení ve formě teplého čaje a martinských rohlíčků
plněných tvarohem. Díky šikovnosti paní Lindnerové mají
tyto rohlíčky vždy u dětí velký úspěch.

Obecní úřad Lužany uspořádal pro všechny děti
pravidelnou Mikulášskou nadílku. Mikuláš zavítal 1. 12.
2012 do lužanského kulturního domu. Než ale přijel, mohly
děti zhlédnout pohádku O nepovedeném čertíkovi a
zatoulané ovečce v podání malého divadla Kolem. Po
skončení divadla pak Mikuláš za hezkou písničku nebo
básničku všem dětem rozdával sladkou odměnu.
Samozřejmě nechyběli ani čerti, kteří nejedno děcko
vyplatili za celoroční zlobení.

OBECNÍ ÚŘAD LUŽANY VÁS ZVE NA

VÁNOČNÍ KONCERT
KTERÝ SE USKUTEČNÍ
V PÁTEK 28. 12. 2012 OD 17,00 HODIN
V KAPLI LUŽANSKÉHO ZÁMKU.
SE SVÝM PROGRAMEM VYSTOUPÍ
CLASSIC BRASS QUINTET.

ÚSPĚŠNÝ ROK PANA KARLA BENEŠE ZE ZELENÉHO
V listopadu roku 2011 vyhlásil měsíčník Plzeňský kraj
fotografickou soutěž s tématem „Plzeňský kraj mýma
očima“. Pan Karel Beneš zaslal jednu ze 70 došlých
fotografií a jeho dílo bylo vybráno v lednu r. 2012 jako
nejlepší. Další úspěch na sebe nedal dlouho čekat.
V létě roku 2011 vyhlásil Odbor životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje fotosoutěž na téma
„Slunce a Měsíc aneb Poutníci oblohou“. V 1. polovině
roku 2012 byly vyhlášeny vítězné snímky z celkového počtu
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76 fotografií. Pan Karel Beneš se se svým snímkem „Přeštická
jitřenka“ umístil na 1. místě, čímž obhájil prvenství z minulého
roku.
Zatím nám známý poslední úspěch je vítězství ve
fotografické soutěži „Přešticko ve fotografii“, kterou vyhlašuje
Mikroregion Přešticko. Pan Beneš se této soutěže každoročně
zúčastňuje a letos si vybojoval 1. místo se svým souborem
fotografií „Když se ten lužanský rybník nahání…“
Blahopřejeme.

DLOUHÁ LOUKA/RUČNÍ PRÁCE
DLOUHÁ LOUKA
„…..Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku! cože komu
dobrého neseš na památku.
Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi
česneku, hrachu jeho družce….“
Rok utekl jako voda v potoce – blíží se svátky „klidu
a pokoje“, svátky tradic a srdečné atmosféry, ale v dnešní
době bohužel na rozdíl od dob, kdy vznikly verše, které
jsem použila pro navození sváteční atmosféry, také svátky
shonu a stresu. Proto jsme se opět pokusili o zastavení se
a o pokus alespoň na chviličku navodit adventní náladu a
ponořit se do tradice voňavého perníku. Letos byly pro
všechny děti připraveny perníkové adventní věnce, které
si každý ozdobil dle vlastní fantazie a donesl si trošičku té
voňavé krásy do svého domova.
Přiložené snímky jsou snad důkazem příjemné
atmosféry na již tradiční akci v naší obci. Děkujeme OÚ
za finanční podporu na nákup surovin a všem, kteří svojí
ochotou přispěli ke zdárnému průběhu akce.
Společně se teď zase všichni sejdeme 24. 12. 2012 u
vánočního stromu při „Čekání na Ježíška“.
Tak krásný a pohodový předvánoční čas.
Jitka Hrabíková

ADVENTNÍ DEKORACE V LUŽANECH
Již třetím rokem se v sobotu 1. 12. 2012 uskutečnilo
setkání, při kterém je možno si v zasedací místnosti
obecního úřadu vytvořit nádherné adventní dekorace.
Zájemci si mohou přinést svůj materiál, z kterého si věnec
vytvoří, nebo mohou zakoupit již hotový korpus a ten
ozdobit přírodními materiály nebo různými hvězdičkami,
vánočními ozdobami, atd. a nesmí chybět samozřejmě i
mašle. Materiál na ozdobení adventní dekorace nám vždy
dodá paní Štichová z Přeštic, která vždy s ozdobením
poradí a pomůže.

.
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ŠKOLSTVÍ
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Školní rok 2012-2013 jsme zahájili 3. září v nově
vymalovaných prostorách školy. Základní školu
navštěvuje 27 žáků, předškolního vzdělávání v MŠ se
účastní 25 dětí, volný čas tráví ve školní družině 12 žáků
z 1. až 5. ročníku ZŠ.
Na začátku školního roku se děti těšily na plavecký
výcvik. Konal se vždy ve středu v době od
12. září do 14. listopadu v bazénu v Klatovech pro žáky
ZŠ a starší děti z MŠ. Máme radost, že plavci se
zdokonalili a ti, kteří plavat neuměli nebo se vody báli,
jsou smělejší a zvládli první kroky.
Své cyklistické dovednosti a znalosti si prověřili žáci
3. až 5. ročníku na dopravním hřišti v Blovicích.
Žáci ZŠ se v pondělí po lužanské pouti vydali na pěší
výlet na Dlouhou Louku, kde svůj sportovní den zakončili
opékáním uzenin na ohništi, které připravily pro své
kamarády děti z Dlouhé Louky.
V říjnu si žáci ve školní družině a děvčata z kroužku
„Rozárky“ prohlédli výstavu chovatelů domácích zvířat
v Přešticích a měsíc zakončili rejem masek při oslavě
Halloweenu. V listopadu navštívili pracovnice Obecního
úřadu v Lužanech, které je seznámily s prostory úřadu a
s jeho činností.
Velkým zážitkem byla pro všechny děti vycházka
k rybníku, kde sledovaly práci rybářů při výlovu.
Dětem z MŠ se líbila pohádková představení
Vodníček, O Červené karkulce a Jak se ztratil medvěd
v Přešticích. Na podzimní vycházce do okolí obce
pozorovaly krajinu dalekohledem.
Měsíc prosinec zahájíme v naší škole Mikulášským
překvapením, budeme péct voňavé vánoční cukroví,
vydáme se do Příchovic na prohlídku betlému paní
Andrlíkové a do Skočic na výstavu vánočních pohlednic
v místní kapli, pozveme veřejnost na zpívání koled. Pak
už všechny děti budou netrpělivě očekávat příchod
Ježíška.
Všem občanům přejeme spokojené prožití vánočních
svátků.
Mgr. Jana Sedláčková
Zápis v kronice obce z roku 1928 – Základní škola
Budova školní jednopatrová položena jest při státní
silnici probíhající Lužany, obrácena jest průčelím k straně
západní a přísluší k ní zahrada školní a letní cvičiště pro
žáky a žákyně, založená naproti školní budově přes
silnici. Budova tak má dvě třídy učební, jednu – třetí
záložní, byt pro řídícího učitele, pro jednu učitelku
místnost pro kabinet a i jinak pro školu potřebné
místnosti.
Škola stává v Lužanech od roku 1884, kdy obecní
zastupitelstvo za starostování Josefa Hrušky ve svém
sezení dne 2. října 1884 usneslo se požádati o povolení
školy v Lužanech a táž byla výnosem Zemské školní rady
v Praze ze dne 12. 3. 1885, číslo jednací 6689 povolena a
sice hned dvojtřídní.
Město Přeštice rekurovalo sice proti povolení školy v
Lužanech až k nejvyššímu správnímu dvoru, ježto
znamenalo značný úbytek příjmů pro školu přeštickou,
avšak marně.
Poněvadž nestála ještě školní budova, vyučováno bylo
v bytech soukromých a sice: jedna třída byla v čísle 26 –
tehdejší majitel Ondřej Burian a druhá v čísle 18 u Jana
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Výlov rybníku

Výuka na dopravním hřišti v Blovicích

Kožíška. Mezitím byla stavěna školní budova a sice na
pozemku, kde stála dříve tzv. „Chamberovna“. Kladení
základního kamene ku školní budově bylo bez okázalostí, týž
položil Václav Skála, zedník zdejší, v jihozápadním rohu školy.
Vyučování započalo dnem 1. 1. 1885:
I/1. - 40 žáků a žákyň
I/2. - 35 žáků a žákyň
II/1. - 30 žáků a žákyň
II/2. - 23 žáků a žákyň
Úhrnem – 128 žáků a žákyň.
Dne 23. března 1886 byla škola, dosud rozdělená po
soukromých bytech, přestěhována do budovy dnešní, tehdy
nově postavené. Prvním řídícím učitelem byl na škole zdejší
tehdejší učitel na škole vřeskovické Josef Frank, kterého
vystřídal dne 31. 8. 1886 řídící učitel Theodor Fišer, který zde
pak působil do 11. září 1919, tedy plných 33 let, velmi plodně a
záslužně. Po něm nastoupil zde místo řídícího učitele a sice
dnem 1. 3. 1920 Josef Jandík, dosud učitel v Měčínu. Návštěva
školy roku 1920 – 64 školní dítky, nápadný to zajisté důsledek
doby poválečné.
Zdroj: kronika obce Lužany

SOKOL LUŽANY
SOKOL LUŽANY
Muži pokračovali v již rozehrané jarní části s těmito
výsledky:
Lužany – Letiny

1 : 1 výhra na pokutové kopy
branka: Lešetický
Lužany – Záhoří
3 : 1 branky: Štycha 2 x, Jar.
Hřebec
Chotěšov – Lužany
4 : 1 branka: Štycha
Lužany – Dobřany
1 : 1 výhra na pokutové kopy
Soběkury – Lužany
6 : 2 branky: Lešetický, Martin
Hřebec
Lužany – Střížovice
1 : 2 branka: Linhart
Merklín „A“ – Lužany
3 : 1 branka: Jar. Hřebec
Lužany – Kasejovice
3 : 3 porážka na penalty
Chlumčany „B“ – Lužany 2 : 5 branky: Plocar 2 x, Linhart
2 x, Běl

Dále bylo od nové sezóny naším oddílem přihlášeno
mužstvo dorostu do Sdruženého přeboru dorostenců. Toto
mužstvo pod vedením Luboše Janečka, Tomáše
Velkoborského, Marka Šperla a Tomáše Týra dosáhlo
těchto výsledků:
Lužany – Chlumčany
Plzeň-Letná – Lužany
Lužany – Příkosice
Chotěšov – Lužany
Černice – Lužany
Lužany – VS Plzeň
Lužany – Raková
Lhota – Lužany
Lužany – Volduchy
Dobřany – Lužany

3:0
3:2
1:3
4:0
5:3
4:2
2:7
4:5
2:3
6:1

Nejvíce branek dali: Štycha 6 x, Dan Tureček 6 x
V sezóně končí mužstvo na 9. místě s 36 body a skórem
46 : 52. S ukončením sezóny skončil ve funkci vedoucího
mužstva Karel Sedláček.
Do sezóny 2012 – 2013 vedle trenéra Josefa Havránka
102 začíná působit jako vedoucí mužstva Petr Rymus.
Podzimní část 2012 – 2013
Chotěšov – Lužany
3 : 2 branky: Plocar, Šašek
Lužany – Nepomuk „B“ 5 : 1 branky: Plocar 2 x, Štycha,
Grassl, Hajžman
Kasejovice – Lužany
3 : 1 branka: Havránek
Přeštice – Lužany
1 : 1 porážka na pokutové kopy
branka: Šašek (hráno
v Lužanech)
.
Lužany – Blovice „B“
4 : 1 branky: Plocar 2 x,
Janeček 2 x
Hradec – Lužany
2 : 3 branky: Plocar, Štycha 2 x
Lužany – Předenice
1 : 1 porážka na pokutové kopy
branka: Jar. Hřebec
Žinkovy – Lužany
3 : 3 vítězství na pokutové kopy
branka: Šašek 3 x
Lužany – Střížovice
1 : 1 porážka na pokutové kopy
branka: Pecl
Lužany – Dvorec
2 : 0 branky: Pecl, Hajžman
Chlumčany „B“ – Lužany 2 : 3 branky: Šašek 2 x, Hajžman
Lužany – Sp. Poříčí „B“ 1 : 0 branka: Grassl
Letiny – Lužany
0 : 1 branka: Štycha (dohrávka)

Dne 24. 11. 2012 proběhla v sále KD výroční valná
hromada spojená s 18. Setkáním bývalých a současných
hráčů a též příznivců Sokola Lužany. K tanci a poslechu
hrála kapela Orient a podle ohlasů se akce velice zdařila.
Při této akci byli odměněni jubilanti a též sportovci.
Nováčkem roku byl vyhlášen Václav Šašek z Dlouhé
Louky, největším srdcařem byl vyhlášen Jiří Běl z Přeštic. A
do pomyslné Síně slávy byli zařazeni Josef Lešetický a Petr
Rymus, oba z Lužan.
V nejbližší době připravujeme tradiční vánoční pochod
se startem 25. 12. 2012 v 9,00 hodin od KD Lužany. Potom
si Vás co nejsrdečněji dovolujeme pozvat na Sokolský ples
8. 2. 2013 od 20,00 hodin s hudbou pana Žákovce.
A protože se blíží konec roku, rádi bychom vám všem
popřáli krásné prožití svátků vánočních a do nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Josef Havránek, Lužany 102

Po podzimní části končíme na 5. místě s krásnými 26
body. Nyní nás čeká zimní přestávka a příprava, během
které se zúčastníme zimního sportovního pobytu na Šumavě
od 15. 2. 2013.
Stará garda skončila v roce 2012 v Lize starých gard
Plzeň-jih po střídavých výsledcích na 13. místě ze 16
mužstev. Sezónu ukončila pěkným posezením v místním
hostinci, kde ohlásil ukončení činnosti dlouholetý vedoucí
Staré gardy Martin Kalčík st. a na jeho místo byl jmenován
Josef Černý.
Velkým úspěchem v roce 2012 bylo díky aktivitě trenérů
Martina Kalčíka ml. a Luboše Matase obnoveno mužstvo
minižáků, které se pravidelně 1 x týdně schází ke svým
tréninkům.
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ZPRÁVY
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ - ROK 2013
NÁZEV AKCE

TERMÍN

POŘADATEL

MÍSTO KONÁNÍ

Kurzy šikovných rukou

Po celý rok 2013

OÚ Lužany

Zased. místn. OÚ Lužany

Hasičský bál

18. 1. 2013

SDH Lužany

KD Lužany

Sportovní ples

8. 2. 2013 (20.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Dětský bál

17. 2. 2013 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Taneční zábava

Březen 2013

Hostinec

KD Lužany

Setkání seniorů

16. 3. 2013

OÚ Lužany, ZŠ Lužany

KD Lužany

Svátek matek – divadelní
představení

Květen 2013

OÚ Lužany

Dětský den

Červen 2013

Ochotnický kroužek,
SDH, OÚ Lužany

Hřiště TJ Sokol Lužany

Vítání občánků

15. 6. 2013

OÚ Lužany, ZŠ Lužany

Zámek Lužany

Oslavy 130. výročí založení
SDH Lužany

22. - 23. 6. 2013

SDH Lužany

KD Lužany
Hřiště TJ Sokol Lužany

Lužanská prakyáda

1. polovina září 2013 (9.00)

TJ Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol Lužany

Pouťová zábava

14. 9. 2013

SDH Lužany

KD Lužany

Oslava sv. Martina

9. 11. 2013 (17.00)

OÚ Lužany

Taneční zábava

Listopad 2013

Hostinec

KD Lužany

Výroční valná hromada &
Setkání bývalých hráčů

Listopad 2013 (17.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Mikulášská nadílka

Prosinec 2013

OÚ Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

7. 12. 2013 (14.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Vánoční pochod

25. 12. 2013 (9.00)

TJ Sokol Lužany

Vánoční koncert

Prosinec 2013

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Silvestrovská zábava

31. 12. 2013

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

MALÁ
OCHUTNÁVKA
NOVÝCH
KNIH
V MÍSTNÍ
KNIHOVNĚ
LUŽANY
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