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Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozdravit Vás všechny na prahu nejkrásnějšího
měsíce v roce. Zima, která o sobě dala opravdu znát, skončila, ale já bych se chtěla ještě pozastavit u události z ledna
a to Tříkrálové sbírce. V letošním roce se jen v Lužanech
vybralo mezi občany rekordních 7963,- Kč, za což Diecézní
charita, která prostředky přerozdělí potřebným, upřímně
děkuje. Nyní se už těšíme z pěkného slunečného jara.
Dětská hřiště jsou plná dovádějících dětí a i když
zemědělcům toto počasí přidělává vrásky na čele, je od
prvních teplých slunečních paprsků v našich obcích vidět
pracovní ruch, lidé vylepšují svá obydlí, své zahrádky ale i
veřejná prostranství. V Zelené Hoře mají již natřené vitríny
a lavičku. Pod lípy na náves sem přibude posezení pro
unavené turisty mířící na Taneček. Rušno je ale i v ostatních
obcích. Prostě všude chceme mít příjemné prostředí.
Letošní rok je ve znamení významných výročí – 180.
výročí narození Josefa Hlávky, 170. výročí narození
Antonína Dvořáka a 150. výročí narození Josefa Kožíška. A
právě životopis našeho významného rodáka si můžete
přečíst na straně 5. K tomuto výročí je naplánována na
červen výstava v zasedací místnosti OÚ. Výročí Josefa
Hlávky a Antonína Dvořáka jsme si připomněli zejména
koncertem v kapli lužanského zámku v březnu letošního
roku.
Dalším významným výročím pro naši obec je bezesporu
i 70. výročí založení Sokola Lužany. Více se o oslavách
dočtete na stránce Sokola. A právě proto si možná redaktor
Českého rozhlasu Plzeň zajel do Lužan natočit upoutávku –
povídání o Lužanech – pro všechny, kteří by Lužany chtěli
navštívit. Povídání o Lužanech si můžete vyslechnout ve
středu 18. 5. 2011 v 18,00 hodin na ČRo Plzeň.
Ke konci roku 2010 ukončil svou činnost Sbor
dobrovolných hasičů Zelené.
A co nás v nejbližších dnech čeká? Jsme těsně před
podáním žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště z Programu
rozvoje venkova. Další žádost o dotaci bychom rádi podali
v létě na obnovu parku u zámku. Na tomto místě je třeba
poděkovat hasičům, kteří ochotně pomohli při úklidu parku
po prořezávce stromů a následně provedli pálení všech
větví za obcí Lužany. Samozřejmě budeme budovat plochy
pod kontejnery. V Dlouhé Louce a v Zelené Hoře si tyto
plochy vybudují brigádnicky místní obyvatelé. Stavební
práce budou probíhat i na skladové budově na nádraží, kde
bude provedena výměna střešní krytiny. Na autobusové
zastávky přibudou nové lavičky a na podzim proběhne nová
výsadba v aleji u zámku.

ZDARMA

Rádi bychom našli spolehlivého spoluobčana, který by
sekal veřejná prostranství ve všech obcích, v zimě by pak
odklízel sníh z autobusových zastávek. Dále hledáme
brigádníky z řad studentů, kteří by v letošním roce provedli
drobné údržbové práce. Případní zájemci nechť se hlásí na
obecním úřadě.
Poslední dubnový víkend proběhl na Ostrově v
Příchovicích Čarotek – od pátku do neděle jsme byli
obtěžováni hlasitou hudbou, protože doslova veškerá
aparatura byla nasměrována na Lužany a Nezdice. Proto
proběhlo jednání na OÚ Příchovice, na kterém jsme se snažili
o možný zákaz těchto akcí. Uvidíme, zda dopis, který bude
zaslán na několik institucí, např. Krajskou hygienickou
stanici, pana hejtmana Plzeňského kraje a další, vyvolá
jednání ohledně dalšího konání podobných akcí.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála krásně
strávené letošní dovolené, dětem nádherné prosluněné
prázdniny a všem hodně načerpaných sil do dalších měsíců.
Věra Petrželková
… A ZASE TY ODPADY
Jeden z prvních nepopulárních úkolů nového zastupitelstva
obce byl přechod na jiný způsob ukládání a odvozu tříděného
odpadu. Nikdo z nás nedovedl odhadnout, kolik bude potřeba
sběrných nádob a jakou četnost vývozů zvolit po zrušení
pytlového svozu. Uplynulé tři měsíce proto musíte, vážení
spoluobčané, brát jako období zkušební, období doladění
objemu a frekvence vývozů.
Pokračování na straně 2
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Přehled odpadů
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Kulturní akce

3

Josef Kožíšek

5

Blahopřejeme

6

Velikonoce ve škole

7

Den regionu v Nebílovech
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Příští číslo vyjde v listopadu.
Uzávěrka příspěvků 15. října 2011.

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Pokračování ze strany 1:
Ukázalo se, že jeden kontejner u sýpek nestačí, proto
byl od května objednán další. Po skončení topné sezony
se musela zvýšit i četnost vývozu papíru a kartonu a to
na každý pátek.
Podle mého názoru však přechod na nový systém
nebyl tak bolestivý, jak se z počátku zdálo. Chtěl bych
touto cestou občanům za třídění odpadu poděkovat. Ani
v okolí obce, kromě vyhozeného počítače u rybníka se
neobjevila žádná „černá skládka“. Jedinou mojí prosbou
je, pokud budete mít vytříděný odpad již naložený v autě
a pro Vás nejbližší kontejner je již plný, určitě najdete
místo pro odpad na dalších dvou úložných místech.
Jiná situace byla u svozu velkoobjemového odpadu,
který proběhl v dubnu. Přestože obec zajišťuje 2 x za rok
svoz nebezpečného odpadu a železného šrotu, byly
kontejnery zaplněny pneumatikami, plastovými autodíly,
drobnými elektrospotřebiči, barvami a železem různého
druhu. Jsme si vědomi, že vývoz tohoto odpadu
v loňském roce chyběl, ale zde je opravdu velká rezerva
v třídění odpadů ze strany obyvatel obce.
Karel Kalčík
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V LUŽANECH JE NOVĚ
UMÍSTĚN E-BOX S B-BOXEM.
DO B-BOXU JE MOŽNO UKLÁDAT:
BATERIE A AKUMULÁTORY
DO B-BOXU NEPATŘÍ:
DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ, ÚSPORNÉ
ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY
DO E-BOXU JE MOŽNO UKLÁDAT:
DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ – KALKULAČKY,
POČÍTAČOVÉ MYŠI, KLÁVESNICE, MP3
PŘEHRÁVAČE, KAMERY, FOTOAPARÁTY,
TELEFONY, DVD PŘEHRÁVAČE …
DO E-BOXU NEPATŘÍ:
BATERIE, ÚSPORNÉ ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY

V týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2011 se uskuteční
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
(letní a zimní oblečení, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
nádobí bílé i černé, skleničky, vatované přikrývky,
poštáře a deky, nepoškozenou obuv
a nepoškozené a kompletní hračky)
Bližší informace o místě a čase sbírky
budou včas uveřejněny.
enkaustika

Dne 7. 6. 2011 se uskuteční
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
(léky všeho druhu včetně mastí a roztoků,
zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev,
zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky,
lednice, sporáky, bojlery,
všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní,
upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách,
brzdové a nemrznoucí kapaliny
zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie,
pneumatiky – pouze osobní bez disků).
Prosíme občany, aby se chovali při ukládání odpadů ukázněně
a ukládali na obvyklá místa sběru jen vybrané druhy
nebezpečného odpadu. Děkujeme.

PŘEHLED VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU
PLASTY
Lužany, Dlouhá Louka, Zelené, Zelená Hora
1 x TÝDNĚ (ÚTERÝ)

B – BOX →

PAPÍR
Lužany, Dlouhá Louka
1 x TÝDNĚ (PÁTEK)
SKLO (POPELNICE)
Lužany, Zelená Hora
NA VÝZVU – SUDÝ TÝDEN (PÁTEK)

E – BOX →
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SKLO (ZVONY)
Lužany, Dlouhá Louka, Zelené
1 x MĚSÍČNĚ (PŘESNÝ DEN NEURČEN)

CO SE DĚJE
DĚTSKÝ BÁL

SETKÁNÍ SENIORŮ

Letošní rok měly děti svůj maškarní bál v sobotu 12. 2.
od 14 hodin. Hudba „Čenda band“ děti rozproudila a během
odpoledne se mohly zúčastnit několika soutěží, například
skákání v pytli, soutěž s balónky, židličková.
Mezi hosty poznala zejména starší děvčata známého
zpěváka Marka Ztraceného, se kterým se ráda
vyfotografovala. Akce se pořadatelům vydařila i přesto, že
začínaly jarní prázdniny. Přišlo bezmála 60 dětí. Dětský
maškarní bál si užily nejen děti, ale také jejich rodiče. Na
závěr odcházely všechny děti domů i se sladkou tombolou a
balónky.

Tradiční setkání všech dříve narozených občanů se
uskutečnilo v sále kulturního domu v Lužanech dne 21. 3.
2011. Z okolních obcí autobus přivezl i tamější
spoluobčany. Na úvod promluvila starostka obce o
významných výročích letošního roku, výročí narození
Josefa Hlávky, Antonína Dvořáka a Josefa Kožíška. Poté
předala pomyslné žezlo prvnímu hostu, kterým byl dětský
soubor při ZUŠ v Plzni „Meteláček“. Téměř 1,5 hodiny
trvající vystoupení se dle ohlasů velice líbilo. Následovalo
občerstvení, rozdání drobných dárků od obecního úřadu a
už byla připravena Sedmihorka – nejmenší chodská
dechovka, která vyhrávala až do 23,00 hodin.

Plavecký výcvik
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CO SE DĚJE
KONCERT
Z Pardubic k nám zavítal VUS Pardubice, který
vystoupil s nastudovanou Mší D-dur „Lužanská“ v kapli
zámku v Lužanech. Ten den to bylo jejich druhé vystoupení,
které bylo určeno především pro lužanské obyvatele.
Nastudování této mše je velice náročné a proto není tak
často uváděna. Bohužel se v zámecké kapli sešlo jen zhruba
30 spoluobčanů, pro které to byl jistě silný kulturní zážitek.
Uvedení v zámecké kapli bylo symbolické, protože si v
letošním roce připomínáme 180. výročí narození Josefa
Hlávky a 170. výročí narození Antonína Dvořáka, který pro
vysvěcení kaple právě tuto skladbu zkomponoval. Na
památku obdržela obec Lužany krásný pardubický perník s
naším znakem.
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VELIKONOČNÍ KONCERT
Na bílou sobotu 23. 4. 2011 se uskutečnil v parku
lužanského zámku velikonoční koncert, na kterém vystoupil
Plzeňský MLS – malý lidový soubor. Soubor nám pod
vedením p. Šimandla zahrál a zazpíval písničky z Plzeňska
s jarní a velikonoční tématikou. Mohli jsme vidět i hruna
vozembouch a niněru. Je škoda, že i tato akce, které se
zúčastnilo zhrubna 60 občanů, patřila svou návštěvností
mezi podprůměrné. Koncert v parku při slunečném počasí
byl velice pěkný, za což patří díky nejen kulturní komisi při
Obecním úřadě v Lužanech ale také nadaci „Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových“ a manželům Kaufnerovým.

Z HISTORIE
KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT
Protože březen roku 1961 byl teplý a suchý, bylo setí jařin
skončeno do konce března. Brambory se začaly sázet v první
polovině dubna (t. r. velmi brzy). Sázení bylo skončeno v první
polovině května. 16. dubna začaly kvést stromy jádrové.
Kvetly jen velmi málo, nejvíce kvetly stromy peckovité. První
třešně rozkvetly 8. dubna, rybíz 17. dubna, hruška 20. dubna.
Protože konec května a začátek června byl vlhký, bylo hodně
sena. 12. července se začal kosit ječmen. 17. července už bylo
posekáno první žito. Pšenice se začala sekat 11. srpna.
Koncem srpna byl už téměř všude konec žní. Úroda obilí byla
v tomto roce velmi pěkná. Ovoce se však příliš neurodilo,
pouze třešní bylo mnoho. Otavy nebyly příliš pěkné, byly
sklizeny do konce září. Brambory se dobývaly v první
polovině října. Bylo jich velmi málo a byly malé. Z 1 ha se
sklidilo na polích JZD v průměru 34 q pšenice ozimé, 33 q
ozimého ječmene, 26 q žita a ovsa 32 q. U cukrovky to bylo
320 q a 182 q z ha u brambor. Na polích Šlechtitelské stanice
se sklidilo z 1 ha 40 q ozimé pšenice, 35 q ozimého ječmene,
34 q jarního ječmene, 28 q žita, 36 q ovsa a 150 q kukuřice.
Cukrovky bylo dobyto 307 q a brambor 140 q z 1 ha.
Šlechtitelská stanice pěstuje též ovocné stromky na výměře
6,15 ha a různé květiny, jako tulipány na výměře 1,16 ha,
sedmikrásy na výměře 0,05 ha a hrachor na 0,10 ha.
Od 1. 1. 1962 má být provedena změna v hospodářství
obce Lužan – pozemky JZD převezme do svého vlastnictví

Šlechtitelská stanice.

JOSEF KOŽÍŠEK
Josef Kožíšek, český básník, učitel a esperantista, se narodil 6.
července 1861 v malé chaloupce v Lužanech v početné
vesnické rodině rolníka. Prošel v letech 1867 – 1873 pěti
třídami přeštické obecné školy, v roce 1873 vstoupil na vyšší
reálné gymnázium v Plzni, kde ukončil studia maturitou v roce
1880. Téhož roku se stal posluchačem IV. ročníku českého
ústavu ke vzdělávání učitelů v Příbrami a po zkoušce
dospělosti, složené v červenci 1881, nastoupil 40 let dlouhou
dráhu podučitele a učitele na různých školách.
Prvním Kožíškovým působištěm byl nedaleký Měčín.
Odtud přešel v roce 1883 do blízkosti Prahy, na obecnou školu
v Třeboraticích a v roce 1885 do Klecan u Prahy. Zde se nejen
oženil, ale zapůsobily tu na něj dosud živé vzpomínky na
místního kaplana, spisovatele V. B. Třebízského, který zemřel
rok před příchodem J. Kožíška do Klecan a který zasáhl do
jeho literární tvorby.
Roku 1895 nastoupil J. Kožíšek místo řídícího učitele
v Zápech u Brandýsa nad Labem, kde si svým osobním
kouzlem získal srdce nejen dětí, ale stal se také přítelem a
důvěrníkem zápských občanů. Dlouholetou Kožíškovu činnost
v Zápech přerušil krátký interval působení na obecné škole
v Horní Nové Vsi, kam byl přeložen. V květnu 1918 se
Kožíšek vrátil na staré působiště do Záp, ale jen na krátký čas.
Ministerstvem školství byl totiž povolán do Státního
nakladatelství v Praze, kde se později stal ředitelem literárního
oddělení a kde působil až do odchodu na penzi v roce 1927.
Po celou dobu byl i veřejně činný jako člen mnoha
pedagogických, osvětových i dalších společností a spolků.
Jeho první verše byly určeny pro příbuzné a přátele jeho
žáků a
měly nahradit takzvané „Malé gratulanty“. I další básně psal
Kožíšek pro děti, jejichž svět zobrazoval a stal se tak
následovníkem Josefa Václava Sládka a předchůdcem
Františka Hrubína. Kožíškova tvorba je ojedinělá tím, že psal
výhradně pro děti. Autor přitom jako zkušený pedagog ve
svém díle umně skloubil čtivost a srozumitelnost příběhu
s nenásilnou výchovnou tendencí. Inspirací mu byla také
lidová tvorba, především u říkadel a lidových popěvků.

Mnohé z nich – podobně jako básničky – ostatně doslova
zlidověly a patří dodnes k výbavě většiny začínajících čtenářů.
Nemluvě o tom, že inspirovaly i naše hudební skladatele.
V oblasti literární byla zápská léta nejplodnějším obdobím
Kožíškova života. Množství příspěvků bylo otištěno v té době
časopisecky (v Malém čtenáři, Květech mládeže, České
mládeži) a celá řada jich vyšla i knižně. Převládající většinou
těchto prací byly verše pro děti, ale vedle nich pracoval
Kožíšek literárně i v oblasti odborně pedagogické. V zápském
období byla napsána známá a oblíbená čítanka „Poupata“ a po
ní úvahy a spisy věnované metodice elementárního čtení.
Názvy jeho sbírek jsou prosté: Doma, Na sluníčku, Oku i
srdéčku. První z nich vyšla v roce 1890, když už předtím autor
publikoval v časopisech. Nejznámější je asi básnička Polámal
se mraveneček. Celkem vydal dvanáct knih, kromě Poupat také
čítanky Ráno a Studánka. Kožíšek je i autorem řady
pedagogických článků zaměřených zejména na počátky čtení.
Z dalších knih uveďme: Pohádka lesa, Na výsluní,
Sedmikrásky, Špalíček moudrých básniček, Polámal se
mraveneček, Děti z boudy, Rozpravy o čtení elementárním,
Z didaktických pokusů ve třídě elementární a další.
Na rodnou vesnici ale Josef Kožíšek nezapomněl. Věnoval
žákům školy slabikáře „Poupata“, čítanky „Ráno“, pomůcky
pro vyučování prvouky a vlastivědy. Na podzim roku 1931
věnoval škole nové rádio, čtyřlampovku v hodnotě 4 000
korun. Od té doby děti ve škole poslouchaly rozhlasové zprávy
vysílané z Prahy. Z podnětu Josefa Kožíška věnovalo v roce
1931 Státní nakladatelství v Praze škole v Lužanech učebnice
pro 15 chudých dětí. Josef Kožíšek navštívil lužanskou školu
dvakrát. Vždy se zajímal o výsledky vzdělávání podle jeho
slabikáře „Poupata“.
Josef Kožíšek zemřel v den svých narozenin, 6. července
1933 v Úvalech u Prahy. Po jeho smrti se v roce 1934 rozhodla
učitelská jednota „Budeč“ uctít památku našeho významného
rodáka odhalením pamětní desky na budově školy. Na
zhotovení desky přispěly všechny školy v přeštickém okrese.
Deska byla slavnostně odhalena 23. června 1935. Ve školní
kronice jsou všechny zmíněné události podrobně popsány
tehdejšími řídícími učiteli.

1. 6. byly dokončeny dvě bytovky Šlechtitelského podniku,
které obdržely popisná čísla 129 a 130. Od 1. 7. bydlí v těchto
bytovkách zaměstnanci Šlechtitelského podniku. V čísle 129
bydlí: Beneš Jan, Petrželka Václav, Psůtka Jaroslav, Hrach
Václav, Ing. Bořil Jiří, Skála Josef, Koloros Antonín.
V čísle 130 bydlí: Zalabák Jaroslav, Ing. Bešta Václav,
Bouda Alois, Vlček František, Aschenbrenner Václav.
13. června započal se stavbou rodinného domku Josef
Mraček. Letošního roku bylo též nově oploceno dětské hřiště.
Zdroj: Kronika obce
VYSVĚTLENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA OBČASNÍKU
V zápise z kroniky bylo uvedeno toto: „28. října 1960 jel
na motocyklu ze zaměstnání 20-letý František Brůha z
Makova. Na silnici za mostem směrem k Zelené Hoře asi 200
m narazil na neosvětlený povoz s. Loudy ze Zelena. Byl
okamžitě mrtev.“
Dle informací rodiny Loudových uvádíme, že výše
zmíněný p. Brůha řídil motocykl pod vlivem alkoholu a z
vyšetřování vyplynulo, že viníkem této dopravní nehody byl on
sám. Z textu v kronice mohl vzniknout dojem, že viníkem byl
pan Louda. Rodině Loudových se tímto omlouváme.
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BLAHOPŘEJEME/DLOUHÁ LOUKA
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.
BŘEZEN:

KVĚTEN:
Vlasta Pechanová (84 let)
Josef Živný (81 let)
Věra Petrželková (73 let)
Dlouhá Louka
Marie Křenová (70 let)
Marie Křenová (86 let)
František Smola (72 let)
Zelené Jiřina Tomanová (83 let)
Věra Volmutová (75 let)
Danuše Psůtková (75 let)
Zelené
Josef Křen (73 let)
Hildegarda Aschenbrennerová Květuše Hrachová (70 let)
(76 let) Zdeňka Regnerová (85 let)
Josef Volmut (78 let)
Zelená Hora
ČERVEN:
Jaroslava Zavadilová (79 let)
Drahomila Valvodová (83 let) Marie Brabcová (74 let)
Jiřina Červená (89 let)
František Kreuzman (79 let)
Zelené
DUBEN:
Miloslav Hořký (78 let)
Václav Brabec (80 let)
Zelená Hora
Zelené
Josef
Doležal
(72
let)
Václav Staněk (86 let)
Marie Nováková (72 let)
Marie Šosová (86 let)
Ludmila Beštová (72 let)
Marie Nováková (77 let)
Zdena Šnejdarová (78 let)
Jaroslav Šnejdar (80 let)
Karel Červený (86 let)

Ema Gluczová (72 let)

DLOUHÁ LOUKA

Každý rok s příchodem jara, prvními prosluněnými dny a
špaččími trylkami se příroda probouzí ze zimního spánku.
Zvlášť po letošní zimě, která nám nadělila spousty sněhu,
snad každý vítal první sluníčko. A jakoby příroda chtěla
vynahradit tu bílou, dlouhou zimu, nástup jara byl rychlý a
už v březnu a dubnu dosahovaly teploty skoro letních
hodnot.
Také naše obec Dlouhá Louka ožila. V plném proudu
jsou jarní práce - zahrádky se začínají zelenat, domy jsou
okrášleny květinami. Do chatek za obcí začali opět dojíždět
jejich majitelé. Od zimy do jara bylo zkolaudováno několik
dalších novostaveb a tudíž se obec opět rozrůstá. Dne
7.1.2011 jsme přivítali nového občánka Šárku Šaškovou, do
obce se dne 18.4. přihlásil k trvalému pobytu pan Petr Tesař
a dne 21.4. se z obce odstěhovala paní Dana Krsová.
Že to v obci opravdu žije dokazuje činnost spolku SDH ,
jehož členové uspořádali jarní brigádu, při které vyčistili
požární nádrž a upravili celý areál. Ovšem nezahálely ani
místní ženy. Před velikonočními svátky uspořádaly minikurz pletení z pedigu, ze kterého si každá odnášela svůj
vlastní výrobek – velikonoční vajíčko nebo věneček a
jelikož se pletení všem zalíbilo, při příštím setkání se
pustily i do košíčků. Na květen mají již naplánovanou
brigádu na úklid sálu KD a také jarní úklid veřejného
prostranství. V plánu je také již tradiční oslava dne dětí a
kondiční cvičení v KD. Pokud některou z Vás tento výčet
akcí zaujal, neváhejte se k nám kdykoliv přidat.
Velikonoční svátky v letošním roce na sebe nechaly
čekat až do 25. dubna, ale zato bylo krásné počasí a tak
prosluněnými dny znělo po obci od čtvrtka řehtání
dřevěných řehtaček a trakařů dětí, které poctivě zastupovaly
zvonění zvonů a neváhaly vstávat ani ráno o 4 hodině, za

ČERVENEC
Hřebcová Marie (78 let)
Dlouhá Louka
Altmanová Zdeňka (75 let)
Křenová Eliška (82 let)
Červená Miloslava (71 let)
Bořilová Eliška (83 let)
Mgr. Matějka Jaroslav (81 let)
Zelené
Živná Anna (89 let)
Dlouhá Louka
Kalaš Jan (73 let)

SRPEN
Kreuzmanová Marie (75 let)
Zelené
Blažková Milena (75 let)
Altman Jaroslav (73 let)
Andrle Václav (71 let)
Skála Josef (77 let)
Beranová Marie (82 let)
Dlouhá Louka

ZÁŘÍ
Budek Karel (83 let)
Koktánová Jiřina (77 let)
Kratochvílová Zdeňka (78 let)
Ing. Benediktová Marie (71 let)
Toušek Václav (74 let)
Duchek Jaroslav (72 let)
Křen Václav (88 let)
Ing. Písař Miroslav (71 let)
Pelíšek Václav (73 let)
ŘÍJEN
Josef Bartoník (73 let)
Ing. Václav Bešta (78 let)

což byly v sobotu dopoledne po zásluze odměněny vajíčky,
cukrovinkami i nějakou tou drobnou mincí téměř u každého
stavení. V pondělí se pak po vsi rozeběhly skupinky dětí i
dospělých s pomlázkami.
Hned týden poté tu byl 30. duben a s ním spojené
tradiční stavění Májky. I když se po obloze honily bouřkové
mraky, nakonec se počasí umoudřilo a tak bylo možné
Májku ohlídat opět jako každoročně až do ranních
prvomájových hodin. K dobré atmosféře u Májky přispělo
také znovuotevření Klubu SDH. Toto se podařilo hlavně
díky tomu, že bylo zastupiteli obce vyjednáno otevření
zdroje vody do objektu KD a že se podařilo sehnat v obci
obsluhu tohoto zařízení. Klubu SDH se pro letošní sezónu
ujali Zdeňka a Pavel Hrabíkovi. Hned po první vydařené
akci byla v plánu dne 7. května pouťová zábava. Právě tato
akce otevírala před 50-ti lety nově vybudovaný kulturní
dům v obci. Podle slov pamětníků byla tehdy tato akce,
která zaplnila sál, navštívena lidmi z širokého okolí. Byla to
doba, kdy naši dědové neváhali přiložit ruku k dílu, aby v
obci vznikl kulturní stánek a svépomocí přebudovali bývalé
„deputátní domky“ na kulturní zařízení s útulným sálem,
místní knihovnou a úřadovnou pro schůze MNV a dalších
složek. Postupem času byla provedena úprava a z místností
pro úřadovnu a knihovnu, které pozbyly svou funkci,
vzniklo pohostinství. Obec jako je Dlouhá Louka udržela
tento objekt provozuschopný po dobu padesáti let, ale je
velká škoda, že v dnešní době už lidé nemají zájem se přijít
pobavit při muzice a raději dají přednost vymoženostem
dnešní doby před posezením s přáteli při sklenici dobrého
piva nebo vína.
Doufáme tedy, že obnovená činnost klubu SDH naváže
na dobrou tradici a toto kulturní zařízení bude opět středem
kultrurních a sportovních akcí pro celou obec.
Jitka Hrabíková
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DLOUHÁ LOUKA/ŠKOLSTVÍ

Ukázka výrobků z pedigu žen z Dlouhé Louky
ŠKOLA HLÁSÍ
V roce 2011 nadále pokračujeme v plnění úkolů projektu
EU peníze škole. Z finančních prostředků tohoto projektu
byly zakoupeny 4 počítače, 3 monitory, LCD televizor a
DVD přehrávač do počítačové učebny. Do MŠ byl
přemístěn stávající televizor z počítačové učebny a
zakoupen DVD přehrávač.
Pro údržbu školní zahrady a hřiště byla zakoupena
benzinová sekačka, kterou paní školnice udržuje zatravněné
plochy.
V hodinách výtvarné výchovy malovali žáci obrázky do
pěti výtvarných soutěží. V soutěži „O nejhezčího krtečka“,
kterou vyhlásila školní družina při ZŠ Přeštice a Komunitní
centrum Přeštice, obdrželi dva žáci 5. ročníku, Lucie
Klinerová a Adam Aizner, za své výtvarné práce diplom a
věcné ceny za 1. a 2. místo.
V zimních měsících navštívili žáci naší školy Muzeum
loutek v Plzni a děti ze školní družiny a dívky z kroužku
Rozárky výstavu panenek v Domě historie v Přešticích.
Zimní období jsme v celé škole zakončili veselým
maškarním rejem.
V březnu za námi přijelo divadlo s veselou pohádkou
„Hloupý Honza“. Všem dětem se velice líbila prohlídka
domácí farmy pana Petra Šaloma.
Družinové odpoledne „Jídelníček pro princezny“ bylo
zajímavé. Nejdříve děti vařily a pak si moc pochutnaly. Při
návštěvě v místní knihovně získali žáci informace o knižním
fondu obecní knihovny a možnostech výpůjček.
Ve středu před Velikonoci k nám přijeli žáci ze ZŠ
Švihov s manžely Krsovými z Nezdic a zahráli pro nás pohádku „Strašidelný mlýn.“ Žákům ZŠ ukázal pan František
Pelíšek pletení pomlázek, někteří si mohli svoji zručnost
vyzkoušet. Paní učitelka Květa Tykalová nám ukázala, jak
se paličkuje velikonoční vajíčko a připravila pro nás
výstavu svých paličkovaných obrázků. Paní kuchařka Hana
Pěchoučková připravila ukázku velikonočního stolování,
žákům vysvětlila zásady, na které by při přípravě slavnostní
tabule neměli zapomenout.
V Mateřské škole uspořádaly paní učitelky před
Velikonoci pro rodiče a děti příjemné tvořivé odpoledne.
Na závěr školního roku se všichni těšíme na poznávací
školní výlety.
Mgr. Jana Sedláčková

Posezení u májky na Dlouhé Louce

ZŠ A MŠ LUŽANY ZVE SPOLUOBČANY NA
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
KTERÉ SE BUDE KONAT NA KONCI KVĚTNA
V KD V LUŽANECH.

Pan František Pelíšek učil děti plést pomlázku

Ve školní jídelně připravila paní Hana Pěchoučková malou
ukázku velikonočního stolování
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ŠKOLA
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Paní učitelka Květa Tykalová ukázala dětem paličkování

Na prohlídce tulipánů

Školní kolo dopravní soutěže

Školní kolo dopravní soutěže

V muzeu loutek

V muzeu loutek

Country bál

U nás v mateřské škole

SOKOL/SDH
SOKOL LUŽANY

SDH LUŽANY

Oddíly kopané již zahájily jarní část soutěže 2010 –
2011. Pravidelně trénují 2 x týdně na hřišti Sokola Lužany.
Žáci sehráli tři mistrovská utkání a ve všech zvítězila:
Dobřany – Lužany 1 : 3
Lužany – Střížovice 20 : 1
Kasejovice – Lužany 2 : 4
Lužany – Chlumčany 4 : 0
Štěnovice – Lužany 1 : 4

Muži odehráli svá mistrovská utkání s těmi výsledky:
Lužany – Záhoří 3 : 1
Soběkury – Lužany 0 : 1
Lužany – Radkovice 1 : 1
Mantov – Lužany 0 : 3
Lužany – Spálené Poříčí 0 : 1
Lužany – Štěnovice 1 : 3
Chotěšov – Lužany 4 : 0
Na domácí utkání proti Radkovicím vyběhlo mužstvo mužů
díky našemu sponzorovi ZEDNICTVÍ A KOMINICTVÍ –
VRÁNEK – ŠICH v nových dresech.
Stará garda zahájila další ročník Ligy starých gard.
Lužany – Klatovy 3 : 3
Chotěšov – Lužany 3 : 4
Lužany – Stod 2 : 4
I nadále budou mužstva pokračovat ve svých soutěžích a
věříme, že výsledky budou úspěšné.
Jeden z nejdůležitějších bodů výboru Sokola Lužany
jsou přípravy na oslavy 70. výročí založení Sokola Lužany.
Tyto oslavy se budou konat v sobotu 25. 6. 2011 a tímto si
Vás dovolujeme všechny srdečně pozvat. Připravujeme
tento program: utkání žáků, vystoupení mažoretek, utkání
mužů, slavnostní krátká schůze a večer taneční zábava,
na které bude hrát nejoblíbenější kapela ze vsi
ŽUŽLAN z Lužan.
Program bude upřesněn.

Rok 2011 začal pro hasiče tradičně – hasičským bálem.
I přesto, že tentokrát byla účast méně hojná než
v minulých letech, na atmosféře v sále to rozhodně znát
nebylo.
V březnu proběhl v Lužanech okresní hasičský bál.
Tuto akci náš sbor pořadatelsky zajišťoval a připravil
rovněž tombolu.
Jarní část hry PLAMEN začala školením vedoucích
mládeže v Žákavě. V současné době má náš sbor 6
kvalifikovaných vedoucích mládeže.
Nácviky na jarní kolo hry PLAMEN, která se tentokrát
uskuteční 4. 6. ve Spáleném Poříčí, probíhají pravidelně
od března. Doufáme, že se nám bude dařit alespoň tak
dobře jako loňský rok na domácí půdě.
Družstvo přípravky v současné době navštěvuje 12
lužanských dětí.
Mladší žáci se se svými vedoucími intenzivně
připravují jarní kolo hry PLAMEN. Z podzimního
branného závodu si tentokrát vybojovali druhé místo.
Vzhledem k tomu, že v družstvu mladších je letos
rekordní počet 18 dětí, budou ustanovena dvě družstva.
Starších žáků cvičí v současné době 15. Jako vítězové
loňské ligy mládeže okresu Plzeň - jih již na jaře
absolvovali jednu soutěž, a to v Oplotě, kde skončili na
třetím místě. V lize mladých hasičů se naši stále drží na
prvním místě, a to po 1. místě z branného závodu
v Žákavé a 2. místě z Blovic.
Dorostenky v počtu 7 závodnic se připravují na
okresní kolo v požárním sportu, které proběhne 14. května
v Přešticích.
Jako každoročně se členové sboru zúčastnili po boku
hasičů ze Štěpánovic výběrčí služby na RALLYE
ŠUMAVA.
Získané
prostředky
poslouží
opět
k financování letního soustředění mladých hasičů. Jak
jistě víte, letošní rallye bylo ukončeno předčasně
z důvodu tragické nehody jedné z posádek.
V měsíci březnu absolvovali řidiči hasičského vozidla
pravidelné školení.
V současné době aktivně pracují 4 členové sboru
v orgánech okresního sdružení.
Co nás čeká?
Poslední květnovou sobotu proběhne ve Skočicích
okrsková soutěž mužů a žen.
První víkend v červnu držte pro změnu palce našim
mladým závodníkům. V okresním kole hry PLAMEN se
svými soupeři utkají dvě družstva mladších žáků a jedno
družstvo starších žáků, a to 4. června ve Spáleném Poříčí.
Z důležitějších akcí bych rád připomněl srpnové
soustředění mladých hasičů na Valše, na které se chystáme
ve dnech 21. – 27. srpna.
Pouťová zábava je již řadu let pořádána hasiči a ani
letošní rok nebude výjimkou
V říjnu bude sbor pořádat setkání zasloužilých hasičů
Plzeňského kraje.
Václav Petrželka
velitel sboru

Josef Havránek
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KULTURA
PŘEHLED ZBÝVAJICÍCH KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2011
AKCE

DATUM

POŘADATEL

MÍSTO KONÁNÍ

Kurzy šikovných rukou

po celý rok 2011

OÚ Lužany

Zasedací místnost OÚ

Svátek matek – divadelní představení

22.5.2011 (19.30)

OÚ Lužany

Stálá divadelní scéna Klatovy

Dětský den

29.5.2011 (14.00)

Ochotnický kroužek, SDH, OÚ

Hřiště TJ Sokol

Oslavy 70. výročí založení TJ Sokol

25.6.2011

Sokol Lužany

Sál KD, hřiště TJ Sokol

Vítání občánků

18.6.2011 (10.00)

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Lužanská prakyáda

první polovina září 2011 (9.00)

Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

17.9.2011

SDH Lužany

KD Lužany

Pouštění draků

8.10.2011

OÚ Lužany

Hřiště TJ Sokol

Havelské posvícení

14.10.2011

SDH Lužany

KD Lužany

Oslava sv. Martina

12.11.2011 (17.00)

OÚ Lužany

Setkání bývalých hráčů

Listopad 2011 (17.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

10.12.2011 (14.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Vánoční koncert

Prosinec 2011

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Vánoční pochod

25.12.2011 (9.00)

Sokol Lužany

Silvestr

31.12.2011 (20.00)

Sokol Lužany

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

Vlčice a dívka
Henri Loevenbruck

KD Lužany

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku
k tématu Potřeby a přání veřejnosti v obcích Lužany,
Dlouhá Louka, Zelené a Zelená Hora. Dotazník dostanete
do
Vašich poštovních
schránek.
Zpracovávám
bakalářskou práci o této problematice a s pomocí
Obecního úřadu Lužany budu zjišťovat, jak jsou lidé
spokojeni se životem v obcích.
Tato anketa se uskuteční v období června až července.
Kdo by nechtěl vyplňovat tento dotazník ručně, mohu mu
ho poslat na e-mailovou adresu. Kontaktovat mě můžete
e-mailem, ze kterého Vám pošlu dotazník obratem zpět.
Tato anketa je anonymní, proto Vás žádám o Váš
názor. Odevzdat ručně vyplněné dotazníky můžete na
obecním úřadě v Lužanech, v krabici označené nápisem
ANKETA.
Děkuji za Váš názor a čas.
Jana Rymusová
studentka ZČU

OCHOTNICKÝ KROUŽEK LUŽANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „MRAZÍK“

Jak potopit Korálovou královnu
Carl Hiaasen

KTERÉ BUDE UVEDENO DNE 21. 5. 2011
V 19.30 NA ZÁMKU V NEBÍLOVECH.
PŘEDSTAVENÍ JE SOUČÁSTÍ BOHATÉHO
PROGRAMU MAS AKTIVIOS A DALŠÍCH
POŘADATELŮ „DEN REGIONU“
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