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ZDARMA

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
většina z vás jsou svědky mnoha stavebních akcí, které
jsme s jarem v našich obcích započali, a proto mi dovolte
seznámit vás s nimi podrobněji.
Od poloviny března se opět rozjely práce firmy Berger
Bohemia na akci „Intravilán Lužany“ při budování chodníků,
nových autobusových zastávek a nové komunikace. V
současné době je ve výstavbě 10. etapa, po jejímž skončení
bude natažena finální obrusná vrstva a zprovozněny nové
autobusové zastávky, aby byly letošní čtyři etapy 100 %
dokončeny. Poté budou práce pokračovat dále směrem na
Borovy. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury
očekáváme vyjádření ohledně změn, které si stavba nebo
majitelé nemovitostí vyžádali a podle jejich vyjádření budou
změny realizovány.
Při této stavbě bylo provedeno osvětlení přechodu pro
chodce, kdy jsme od Nadace ČEZ získali příspěvek ve výši
117 424,- Kč. Od té samé nadace jsme získali i příspěvek
50 000,- Kč na výsadbu dubů u severní stěny fotbalového
hřiště. Při výsadbě pomohli ochotně členové TJ Sokol
Lužany, za což jim chci touto cestou poděkovat.
Dotaci ve výši 350 tis. Kč jsme získali od Krajského úřadu
Plzeňského kraje na zateplení vestibulu, výměnu oken a
dveří a na vnitřní úpravy vestibulu včetně rekonstrukce WC
v KD Lužany. Přes Mikroregion Přešticko, který získal
dotaci na opravu drobných sakrálních staveb, bude opraven
křížek nad obcí Zelené. Jeho železná část nedávno odpadla a
tak si počká bezpečně uschována na celkovou rekonstrukci.
V Zeleném bylo upraveno prostranství před hasičskou
zbrojnicí.
Bylo zde také provedeno odkanalizování vozovky v části obce,
totéž bylo uskutečněno i v Zelené
Hoře, zde včetně úprav rybníku.
Ten byl odbagrováním vyčištěn
a byla vybudována nová hráz. Letos budou ještě natřeny sloupy VO
lemující cestu k Zelené Hoře.
Při vjezdu do obce Lužany si
jistě mnozí z vás všimli nového
poutače naší obce. Ze zbytků dubu
od zámecké zdi u mostu nám tuto
„uvítací ceduli“ vyrobil pan Dušan
Světlík, autor čerta a Káči na Tanečku. Věřím, že naše spolupráce
ještě nekončí a Lužany získají od
p. Světlíka další krásné řezbářské
výrobky.

Stavební a obdobné práce probíhají i v Dlouhé Louce. Na
jaře byl vyčištěn propustek před obcí, který bude následně
ze strany SÚS opraven. Vyčištěna byla i stoka při silnici. V
prostoru požární nádrže byly pařezy po pokácených
stromech vyfrézovány a bylo nataženo nové pletivo. Na
jeviště KD v Dlouho Louce byla pořízena nová kamna.
Ve všech obcích byly nebo budou realizovány opravy
místních komunikací z frézovaného asfaltu, který nám za
výhodných podmínek provádí firma Berger Bohemia. Na
víceúčelovém hřišti byl proveden servis povrchu.
Jeviště v Kulturním domě v Lužanech bude do konce
prázdnin nově vymalováno a budou provedeny drobné
opravy pojezdu opony a instalováno nové osvětlení na
jevišti.
V srpnu by mělo dojít také k větší opravě pomníku
padlých ve válce v Lužanech – z tohoto důvodu a z důvodu
stavebních prací v okolí pomníku je pomník v letošním roce
zanedbaný, omlouváme se tímto všem spoluobčanům. O
pouti, která bude letos o víkendu 10. a 11. 9. bude již
pomník svítit novotou. Zmiňovaný víkend budou probíhat
Dny evropského dědictví, tudíž bude po celé dva dny
lužanský zámek zpřístupněn, více informací o otevření
zámku najdete na dalších stránkách občasníku.
Jak je vidno, práce je v našich obcích stále dost. Ale
práce není všechno a je třeba i odpočívat. Protože je nyní
čas dovolených, přeji Vám, abyste je prožili s mnoha zážitky
a pohodovými dny a všem dětem přeji krásný zbytek
prázdnin.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Josef Hlávka
Staročeské máje
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Příští číslo vyjde v prosinci.
Uzávěrka příspěvků 15. prosince 2016.

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
PŘEHLED VYPRODUKOVANÝCH ODPADŮ
ZA ROK 2015
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Pneumatiky
Stavební materiály obsahující azbest
Papír a lepenka
Sklo
Barvy, lepidla, pryskyřice
Jiná nepoužitelná léčiva
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Celkové náklady
Místní poplatek za odpady
Odměna od EKO-KOM

0,09 t
0,11 t
0,20 t
0,48 t
0,15 t
3,73 t
8,60 t
0,15 t
0,001 t
11,34 t
10,7 t
144,76 t
33,86 t

610 156,- Kč
420 150,- Kč
93 601,- Kč

BIOLOGICKÉ ODPADY
Kontejner umístěný u bývalé skladové budovy na nádraží
určený na biologický odpad.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Svoz nebezpečných odpadů, který provede společnost
Západočeské komunální služby se uskuteční dle
následujícího časového harmonogramu
v sobotu 22. října 2016:
8:00 – 8:20
8:30 – 8:50
9:00 – 9:20
9:30 – 9:50

Lužany (za prodejnou)
Zelené (u bývalé váhy)
Zelená Hora (na návsi)
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.
OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že kontejnery na velkoobjemový
odpad, které jsou umístěny na nakládací rampě bývalé
skladové budovy na nádraží, budou pravidelně
zpřístupňovány po celý rok:
každou první sobotu v měsíci
v době od 8,00 do 10,00 hodin.
Do kontejneru nepatří nebezpečné odpady a separované
odpady, pro které jsou určeny kontejnery v obci. Na
biologické odpady je určen zelený kontejner umístěný u
severní stěny skladové budovy.
Děkujeme, že poctivě třídíte odpady.

POHYB ZVÍŘAT NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
V poslední době se setkáváme častěji se stížnostmi ohledně
venčení psů a zejména s jejich exkrementy. Pokud se majitel se
psem pohybuje na veřejném prostranství, měl by tyto
exkrementy po svém psu odklidit. Bohužel se tak v našich
obcích většinou nestává a jsme svědky, že mnohdy upravené
plochy jsou psy značně znečištěné. Proto nám dovolte
připomenout základní články Obecně závazné vyhlášky Obce
Lužany, která upravuje pohyb psů a ostatních zvířat:
čl. I
Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky je v naší obci
náves, ulice, trávníky a všechny prostory v zastavěné části obce
přístupné každému bez omezení.
čl. II
Na veřejném prostranství se mohou psi pohybovat pouze v
doprovodu svého majitele nebo jím pověřené osoby, vždy na
vodítku nebo s náhubkem. Chování psů musí být usměrňováno
odpovědnou osobou tak, aby neohrožovalo majetek, životní
prostředí nebo životy a zdraví. Tato osoba odpovídá za to, že
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v případě znečištění veřejného prostranství toto uvede bez
zbytečného odkladu na vlastní náklady do původního stavu.
Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě je
předmětem úpravy právních předpisů a není touto
vyhláškou nijak dotčena.
čl. III
Pohyb všech dalších zvířat po veřejném prostranství je
možný jen v nezbytné míře po dobu nezbytně nutnou vždy
pod dozorem odpovědné osoby tak, aby bylo zabráněno
vzniku škod na majetku, životním prostředí nebo zdraví a
životech. Veřejné prostranství znečištěné nebo poškozené
zvířaty jejich majitel uvede na vlastní náklady bez
zbytečného odkladu do původního stavu. Veřejné
prostranství není určeno k pastvě. Odpovědnost za škodu
způsobenou zvířaty na majetku, zdraví a životě je upravena
zákony a není touto OZV nijak dotčena.
čl. IV
Porušením této vyhlášky se fyzická osoba dopustí přestupku
a za takové jednání může být v souladu se zákonem o
přestupcích postižena.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ČIŠTĚNÍ, KONTROLY A REVIZE SPALINOVÝCH
CEST
Nová vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi
spalinových cest vyšla ve Sbírce zákonů 29. 1. 2016. Vyhláška
tak zacelila právní vakuum, které nastalo v oblasti čištění a
revizí komínů po nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb. o
Hasičském záchranném sboru České republiky. Především je
v ní přesně popsán postup revize spalinové cesty, náležitosti
zprávy o revizi a zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty,
ale také termíny čištění a revizí. Zde uvádíme výňatek:
§1
Způsob čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných
látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejich
komponentů a výběrem pevných částí spalin
nahromaděných v půdici komínového průduchu a
kondenzátů ze spalinové cesty.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle
odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti
vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí
provádět pouze oprávněná osoba.
§2
Způsob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění
posouzením
toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době
kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle
kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a
bylo zahájeno její užívání,
toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za
všech provozních podmínek připojených spotřebičů
paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny
do volného ovzduší,
zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové
cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním,
měřícím a čisticím otvorům,
spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných
vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních
hmot třídy reakce na oheň B až F,
zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných
míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové
cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem
nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou
stavby,
jejího stavebně technického stavu a
toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu
zjištěného při minulé kontrole nebo revizi.
§3
Revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provádí
před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo
po každé stavební úpravě komínu,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané
spalinové cesty,
před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny
spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a
výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové
cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a
kontroly spalinové cesty,

po komínovém požáru, nebo
při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož
i při důvodném podezření na výskyt trhlin u
používané spalinové cesty.
§4
Lhůty
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ověřená dokumentace
stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce
připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.

Vysvětlivky a podmínky:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců
v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu
pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění
řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně
se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech,
přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními a
kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí
uplynout doba kratší tří měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze
spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit
topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných
lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od
spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na
pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako
poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje a čistí
nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí
nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za
dva roky.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu
provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič
paliv, a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a
čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění
spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do
jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit;
čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před
opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

OZNÁMENÍ

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Firma Česká telekomunikační infrastruktura provedla v obci
Lužany výstavbu nové technologie pro zkvalitnění a
zrychlení datových služeb internetu a realizace televize O2.
V případě zájmu o navýšení rychlosti internetu kontaktujte
svého operátora.

Daleká je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Kde Maria přebývala,
nad tím domem hvězda stála.
Maličkého zavinuli,
do jesliček položili.
Co ty černej stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a nový rok vám vinšujem.
Přebývejte s Kristem Pánem
až na věky věků, amen.
V návaznosti na starou lidovou tradici chodí Tři králové od
domu k domu a zpívají tuto koledu a prosí o příspěvek do
Tříkrálové sbírky. Z výtěžku Charita České republiky celoročně
pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. Nejinak tomu bylo i
v Lužanech. Dne 9. ledna 2016 se při této sbírce vybrala
finanční částka ve výši 8 420,- Kč. V doprovodu paní Ing.
Benediktové obcházela obec Lužany B. Kozinová, A.
Mikulecká a A. Rymusová. Další děvčata – T. Taliánová, N.
Kozinová, B. Šimonovská a A. Loudová – chodila spolu s paní
Koukolíkovou ve Skočicích a Žerovicích.

Na základě spolupráce Generali pojišťovny a.s. a obce
Lužany oznamujeme občanům, že si v případě zájmu můžou
na Obecním úřadu v Lužanech vyzvednout slevový kupon
na slevu až 20 % na pojištění majetku a pojištění
motorových vozidel od výše uvedené pojišťovny. Tuto slevu
můžete uplatnit pouze na kontaktech uvedených na
slevovém kuponu do 1. 12. 2016.

Pokud stavíte nebo provádíte rekonstrukci domu, kopete na
zahradě bazén, studnu, nebo provádíte terénní úpravy na
vašem pozemku, plánujete výkopové nebo zemní práce a
nebo se chystáte na hlubokou orbu na zemědělských
pozemcích, pak pozor! Podzemní nebo nadzemní
telekomunikační vedení a případně jiné síťové prvky se
mohou nacházet i na vaší nemovitosti. Firma CETIN si Vás
dovoluje upozornit, že podle § 11 zákona č. 127/2005 Sb.
jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se
zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k
poškození vedení komunikační sítě. Mezi tato opatření patří
především povinnost si před začátkem prací vyžádat
„vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.
Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout
ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci
„Naše síť“.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

TANEČNÍ V LUŽANECH 2016

V sobotu 18. 6. 2016 byli v Sále Českého kvarteta na
lužanském zámku přivítáni tito noví občánci Lužan:

Kulturní komise při OÚ Lužany si vás dovoluje pozvat
na taneční kurzy.
Kurzy se budou konat od 7. 9. 2016 každou středu
(5 x) vždy od 19,00 hodin v sále
Kulturního domu v Lužanech.
Vítány jsou páry každého věku, které se chtějí
v tancích zdokonalit, nebo se naučit tance nové.

Housar Pavel rodičů Pavla Housara a Aleny Dědečkové z
Lužan čp. 134
Meško Jakub rodičů Jiřího Meška a Václavy Dražkové z
Lužan čp. 55
Lorencová Vanesa rodičů Václava Lorence a Michaely
Jindřichové z Lužan čp. 139
Toman Kryštof rodičů Aleše Tomana a Ilony Tomanové z
Dlouhé Louky čp. 50
Durdová Tereza rodičů Stanislava Durdy a Lenky Durdové z
Dlouhé Louky čp. 23
Sýkora Jan rodičů Miroslava Sýkory a Pavly Sýkorové ze
Zeleného čp. 40
Motlíková Tereza rodičů Václava Motlíka a Milady Motlíkové
z Lužan čp. 171.
Všem dětem i jejich rodičům blahopřejeme a přejeme život
ve zdraví a radosti.
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Neváhejte a hlaste se na Obecním úřadu v Lužanech.
PŘÍRODOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Kulturní komise při OÚ Lužany zve všechny zájemce o
přírodu na přednášku spojenou s promítáním fotografií

CESTY - výběr snímků z fotografických cest po Africe, Karibiku,
Srí Lance, Indonésii a Rudého moře

S fotografiemi a povídáním o svých cestách za zvířaty
i krajinou vystoupí pan Rostislav Stach.
Akce se uskuteční v pátek 11. 11. 2016 od 19,00 hodin
v sále Kulturního domu v Lužanech.

RŮZNÉ
VÝMĚNA OKEN PŘI HLAVNÍ SILNICI
V LUŽANECH
Ředitelství silnic a dálnic zajišťuje na svoje náklady
výměnu oken u objektů pro bydlení, u nichž bylo měřením
nebo výpočtem zjištěno překročení limitu staré hlukové
zátěže. V takto dotčených objektech byla specifikována
okna určená z těchto důvodů k výměně tak, aby byl
v místnostech splněn limit akustického útlumu.
Standardní provedení oken: bílá plastová, na venkovní
straně opatřená folií v barvě původních rámů oken, členění
podle původních rámů, výměna a osazení vnitřních a
venkovních parapetů včetně zapravení omítky a výmalby
vnitřního ostění okna. Otvírání oken: u jednodílných –
otvíravá + sklopná, u vícedílných – všechna křídla otvíravá
+ 1 křídlo sklopné, u balkónových dveří – otvíravá.
Osazená okna budou splňovat požadavky na akustické
vlastnosti. Na vyměněná okna poskytuje dodavatel záruku
36-ti měsíců.
Nad rámec standardního provedení je možno se
s dodavatelem prací dohodnout na dalších úpravách oken a

KAŽDOROČNÍ AKCE UKLIĎME ČESKO
V LUŽANECH

I v letošním roce se uskutečnila v naší obci akce pod
názvem Ukliďme Česko. Letošní ročník se uskutečnil dne
23. 4. 2016 v dopoledních hodinách. Akce Ukliďme Česko
je celonárodní akcí, kterou zaštiťuje nezisková organizace
s obdobným názvem. Samozřejmostí je skutečnost, že
každý dobrovolník, který se přihlásí a dostaví se, obdrží
zdarma kvalitní rukavice a pytle pro sběr odpadů.
Po několika hodinách jsme uklidili jen čtvrtinu území v
okolí rybníka. Mysleli jsme si, že nenajdeme žádný odpad
či jen v malém množství. Byli jsme velmi překvapeni, jaké
odpadky je možné nalézt v tak malebné krajině v blízkosti
řeky Úhlavy. Sběr odpadků byl dosti náročný, ale i přesto se
naskytly chvilky, kdy jsme se velmi pobavili (hlavně s
dětmi).
Na základě těchto zjištění plánujeme i v příštím roce
uskutečnit obdobnou akci na zbývající další části v okolí
našeho lužanského rybníka. Je to pro nás výzva a doufáme,
že i pro ostatní místní spoluobčany.

doplňcích. Tyto práce a dodávky však hradí majitel
nemovitosti dodavateli ze svých prostředků. Pokud vlastník
dotčené nemovitosti výše uvedenou úpravu odmítne, uvede
tuto skutečnost písemně v „Dohodě“.
Dodavatelem prací je firma PDC SIMOST, s.r.o., jejíž
zástupce bude během 14 dnů majitele nemovitostí
kontaktovat. Firma provede nejprve detailní zaměření
jednotlivých oken a domluví s vlastníkem objektu termín
realizace. O této skutečnosti bude mezi oběma stranami
uzavřena písemná „Dohoda“, v níž budou uvedeny výše
uvedené podrobnosti. Po ukončení prací a odstranění všech
vad a nedodělků bude o této skutečnosti oběma stranami
sepsán zápis, který je nedílnou součástí „Dohody“. Ta
obsahuje též ustanovení, na základě kterého se nově
osazená okna stávají majetkem vlastníka nemovitosti a řeší
také postup při případných reklamacích. Jakékoliv
připomínky a námitky je nutno uplatnit před podepsáním
zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
Veškeré práce na výměně oken v Lužanech by měly, dle
dostupných informací, skončit na konci prázdnin.

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Lužany vydává známky na vývoz popelnic
za poplatek 600,- Kč na osobu nebo rekreační objekt.
Upozorňujeme občany, že tyto známky jsou určeny na
popelnice o objemu 110 l nebo 120 l. Dle zjištění
Komunálních služeb a našeho průzkumu se v obcích rozšířil
jev, že při obnově popelnice nakupují občané popelnice o
objemu 240 l. Vývoz těchto popelnic se řídí jiným ceníkem
a vydávané známky na tyto popelnice nepatří.
Upozorňujeme občany, že tento jev bude projednáván v
zastupitelstvu a bude navržen postup, jak tyto vícenáklady
řešit. Jednou z možností bude také vydání nové vyhlášky o
odpadech, kde si majitelé nemovitostí budou moci vybrat
druh vývozu a velikost nádoby. Cena známek se pak bude
odvíjet od ceníku Komunálních služeb. O výsledku jednání
v zastupitelstvu obce budete včas informováni.

Buřty a ostatní pamlsky byly výtečné !!!! Děkujeme všem,
kdo přispěl i maličkostí.
Samozřejmě byl jako každoročně vyhlášen vítěz
letošního ročníku – nejlepší sběrač! V letošním ročníku se
jím stala Majda Mikulecká! Jen tak dál na další naší
společné akci. Vítězka získala tričko s logem této akce.
Po akci došlo i na prohlídku malé ZOO u rodiny
Mikuleckých. Škoda, že jste na akci nebyli, mají takových
přírůstků!! Tak v příštím roce na další prohlídku malé ZOO.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a též i těm, kteří
chtěli, ale nemohli.
Samozřejmě děkujeme zástupcům obce za odvoz
sesbíraného odpadu.
Tak příště a úklidu zdar !
Kolektiv lužanských dobrovolníků - Ukliďme Česko
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ZÁMEK JOSEFA HLÁVKY
OTEVŘENÍ ZÁMKU V LUŽANECH
Zámek Josefa Hlávky bude v letošním roce mimořádně
zpřístupněn veřejnosti v těchto dnech:
2. 7. - 6. 7. 2016 (sobota – středa)
27. 8. - 28. 8. 2016 (sobota – neděle)
30. 8. - 31. 8. 2016 (úterý – středa)
4. 9. - 5. 9. (sobota – neděle) – Dny evropského dědictví
10. 9. - 11. 9. (sobota – neděle) – Dny evropského dědictví
Otevírací doba: 9,00 – 16,30 hod.
Vstupné: 50,- Kč běžné,
30,- Kč snížené (důchodci + studenti)
600,- Kč mimořádná jubilejní rodinná vstupenka –
součástí je publikace „Hlávkovy Lužany“
Zdroj: www.hlavkovanadace.cz
JOSEF HLÁVKA
V letošním roce si připomínáme 185. výročí narození
Josefa Hlávky, proto si připomeňme v krátkosti jeho
životopis, uvedený na webových stránkách obce Lužany.
Bohatýr ducha a práce – stojí na náhrobku Josefa
Hlávky, a dobře to vystihuje jeho celoživotní dílo. Narodil
se roku 1831 v Přešticích a již od dětství ho přitahovalo
stavitelství. Matce, která jeho touhu podporovala, slíbil, že
pro ni jednoho dne koupí opravdový zámek. Studoval
nejprve na klatovském gymnáziu, pak na stavovské reálce v
Praze a poté odešel do Vídně na akademii výtvarných
umění. Patřil k nejlepším studentům, a přitom se stihl ještě
vyučit zednickému řemeslu, aby poznal stavbu do všech
detailů. Ihned po promoci získal místo v malé firmě
vídeňského stavitele Šebka a brzy stanul v jejím čele. Ve 24
letech byl pověřen řízením stavby nového velkého kostela,
poté vedl stavbu vídeňské burzy. V 25 letech zaslal do
Prahy svůj soutěžní projekt na stavbu Národního divadla a
získal 3. cenu. Pak si ale vyžádal dvouletou dovolenou a
vydal se do Itálie, Řecka a Francie, aby studoval antickou a
středověkou architekturu. Během cesty se zúčastnil soutěže
o dostavbu florentského dómu a zařadil se na jedno z
předních míst. Po návratu do Vídně mu Šebek předal svou
firmu, a tak se z Hlávky stal samostatný stavební
podnikatel. O to usilovněji se pustil do práce a úspěchy na
sebe nenechaly dlouho čekat. Na sklonku roku 1860 obdržel
státní zakázku na projekt nové rezidence pro pravoslavného
biskupa v Černovcích v Bukovině, která byla tehdy součástí
habsburské monarchie (dnes západní Ukrajina). Metropolita
Bukoviny byl Hlávkovým návrhem nadšen a požádal ho, ať
vytvoří projekt na celý rozsáhlý komplex budov – semináře,
ubytovny a kanceláře. Hlávka přijal. Navrhl dokonce i
liturgické předměty, biskupská roucha, berly a svícny. Ve
své tvorbě dokázal spojit moderní účelnost s romantismem
historických stylů – gotiky, pravoslavné i orientální
architektury. Před zahájením černovecké stavby musel v
zaostalé Bukovině sám otevřít kamenolom, postavit cihelny,
najít dělníky, zorganizovat dopravu. Přitom pracoval na
řadě dalších projektů. Roku 1861 zahájil stavbu proslulé
Dvorní opery ve Vídni a přijal zakázku na projekt a stavbu
pražské Zemské porodnice, která se stala prvním moderním
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nemocničním komplexem v české metropoli. I přes
pracovní vypětí se v lednu 1862 oženil – vzal si svou
studentskou lásku Marii Čermákovou z Přeštic. V roce 1866
splnil také slib daný matce a koupil jí nedaleký zámek v
Lužanech i s velkostatkem. O zakázky neměl nouzi, jeho
firma stavěla precizně a levně. Budoval obchodní i činžovní
domy, školy, kostely i paláce. Když v roce 1868 dokončil
vídeňskou operu, daroval mu císař František Josef I.
Stříbrnou zednickou lžíci a kladívko a jmenoval ho
císařským stavebním radou. Ve 38 letech byl Hlávka snad
nejúspěšnějším stavitelem rakouského mocnářství. A potom
udeřila nemoc... Neustálé cestování a nervové vypětí
způsobily, že na podzim 1869 ochrnul na obě nohy a ocitl
se na invalidním vozíku. O čtyři roky později zasáhla
nemoc i zrak. Teprve tehdy ukončil Hlávka podnikání, odjel
na zámek do Lužan a začal se léčit. Po několika letech se
mu zlepšil zrak a postupně začal chodit o berlích. Vzápětí
ho však zasáhla další rána – smrt ženy Marie. Aby překonal
smutek a žal, vrhl se znovu do práce. Roku 1882 se usadil v
Praze a rozvinul poradenskou a organizační činnost: zasedal
v nejrůznějších komisích a věnoval se ochraně stavebních
památek. Postupně věnoval veškerý svůj majetek na
podporu vědy, vzdělanosti a umění. Na základě jeho
finančního daru byla roku 1890 založena Česká akademie
věd a umění a Hlávka
byl zvolen jejím 1. prezidentem.
Financoval
i založení Národohospodářského ústavu a výstavbu pražských studentských kolejí. Dva roky po
smrti své 2. ženy Zdeňky
založil k uctění památky
obou manželek „Nadání
Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových“ k podpoře
vědy a umění. Nadace
přežila všechny vládnoucí
systémy a existuje dodnes.
Josef Hlávka zemřel 11. 3.
1908 v Praze.

KULTURA
STRAMCHYNĚ

TANEČEK

Dne 9. ledna 2016 se uskutečnil již 8. ročník pochodu,
který vyšel v tento den od kulturního domu v Borovech.
Odtud se průvod, ve kterém nechyběli ani obyvatelé Lužan
a přilehlých obcí, vydal na Stramchyni, kde bylo připraveno
bohaté občerstvení. Nedílnou součástí borovského pochodu
Mont Stramchyně je také soutěž o nejlepší malovaný
kámen, kterých bylo doneseno 30. Na Stramchyni dorazilo
a zapsalo se v pamětní knize 440 lidí, jejich celkový počet
byl ale ještě vyšší, protože se všichni do knihy nezapsali.

T.O.S.G.O. - Turistická Odnož Sešlosti Guláš Open pořádá
každoročně pro všechny krátký výšlap na Taneček, kde se
všichni účastníci sejdou v pravé poledne. Nejinak tomu bylo i
letos, kdy se všichni sešli na Tanečku v sobotu 15. února. Na
vrcholu je vždy připraven výborný guláš, který připravují
členové T.O.S.G.O. Kromě guláše si každý mohl opéct i své
donesené uzeniny a zapsat se do vrcholové knihy Tanečku.

DĚTSKÝ BÁL
Kulturní komise při OÚ Lužany připravila pro všechny
děti a jejich rodiče a prarodiče dětský maškarní bál v neděli
24. ledna 2016. Osvědčená dvojice „ČENDA BAND“ děti
dokázala nejen přimět k tanci, ale mohly si zasoutěžit o
sladké odměny. Závěrem byla pro děti připravena tombola,
kterou si za vstupenku mohly vybrat dle svého uvážení.
Všechny děti, které se předvedly v maskách, byly kouzelné
a věříme, že si v příštím roce opět najdou čas na „bálové
trsání“ a připraví si opět pěknou masku.
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KULTURA
VELIKONOCE

DIVADLO KE DNI MATEK

Lužanské děti udržují již mnoho let velikonoční tradici –
řehtání. Schází se pravidelně – poprvé ve čtvrtek v 16,00
hodin a pak v 18,00 hodin, v pátek ve 4,00 hodiny, v 16,00
hodin a v 18,00 hodin. V sobotu se sejdou opět ve 4,00 hodiny
a nakonec jdou děti s řehtačkou v 8,30 hodin. Obchází poctivě
celou obec, aby si vysloužily od spoluobčanů pomlázku.
Nejinak tomu bylo i letos ve dnech 24. 3. - 26. 3., kdy se
řehtání zúčastnilo celkem 40 dětí.

Svátek matek se sice slaví druhou květnovou neděli,
zájezd do divadla pro všechny maminky se ale uskutečnil až
v pátek 3. června. Bohužel je rok od roku těžší vybrat
vhodný titul, který by se mohl líbit maminkám všech
věkových kategorií. A ani letos se účastnice zájezdu
nepodívaly do Nového divadla. Ve Velkém divadle zhlédly
maminky muzikál, který měl premiéru 26. dubna 2015,
„Hello,
Dolly“.
Je
to
příběh
neodolatelné
zprostředkovatelky sňatků Dolly Leviové, která si ovšem
toho nejlepšího zákazníka schovává pro sebe. Jeden z
nejslavnějších muzikálů všech dob stvořili v roce 1964
libretista Michael Stewart a skladatel Jerry Herman. Slovem
i hudbou vyprávějí o tom, jak žena kouzlem své osobnosti
dokáže mrzoutského starého mládence změnit proti jeho
vůli v galantního a milujícího muže.

DĚTSKÝ DEN
V neděli 29. května probíhala oslava Dne dětí na hřišti TJ
Sokol Lužany. Od 15,00 hodin mohly děti na hřišti plnit různé
úkoly na stanovištích, kde na ně čekaly pohádkové postavy –
loupežníci s provazovým mostem, čerti s tunelem a skákacím
pytlem, ale i Jeníček s Mařenkou se svým slalomem.
Nechyběla ani pohádka o Mrazíkovi, dva vodníci požadovali
od dětí chytání ryb, Černokněžník s Bílou paní měli pro děti
také připravený úkol, Bob a Bobek přichystali svůj klobouk,
který byl určený na hody míčkem a sladká odměna čekala na
děti u čarodějnic, stejně tak i u ostatních stanovišť. Velký
úspěch opět zaznamenaly 3 stanoviště mysliveckého sdružení,
na kterých děti rozeznávaly nejen zvířata, ale i rostliny a na
stanovišti se střelbou děti mohly střílet na terče s divokým
prasetem. Na závěr si mohly opéct špekáček. TJ Sokol Lužany
zajistil nejen hudební doprovod, ale i občerstvení pro dospělé.
Kostýmy zajistil ochotnický kroužek, občerstvení a sladkosti
pak sbor dobrovolných hasičů a obecní úřad.
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KULTURA
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CHODOVÁ PLANÁ
V sobotu 16. dubna 2016 se mohli všichni občané
zúčastnit celodenního výletu do Mariánských Lázní a
Chodové Plané. Ráno v 8 hodin jsme vyjížděli z Lužan a
naší první zastávkou byl park Boheminium v Mariánských
Lázních, který nám ukázal miniatury staveb České
republiky – ať už to byly hrady, zámky, ale také různá
stavení drobné lidové architektury, technické památky jako
větrné a vodní mlýny, flotilu letadel ČSA, historické vláčky
nebo pohyblivý model lanovky na Ještěd. Park Miniatur byl
založen v roce 1995, po nákladné úpravě zahradního areálu
se o čtyři roky poté otevřel pro veřejnost. Začínalo se s pěti
modely českých památek zhotovených v jednotném měřítku
1:25, prvním byl zámek Červená Lhota. Vystavené makety
jsou precizní prací modelářů, jejich kvalitě odpovídá i
výrobní cena, která se pohybuje ve statisících korunách za
jednotlivý model, větší exponáty jako Karlštejn, Bezděz
nebo přemyslovský hrad Plzeň přesahují i milionové částky.
Modely jsou vyrobeny převážně z plastu, aby obstály v
povětrnostních podmínkách v nadmořské výšce 750 m. n m.
Prohlídkový okruh je dlouhý asi 1,5 km a každý rok se
expozice rozroste o 3 – 5 nových modelů. Od r. 2005
parková expozice nese název Boheminium, odvozený od
historického pojmenování naší země – Bohemia. Po
příjemné procházce areálem jsme se přesunuli do centra
Mariánských Lázní, kde jsme korzovali na promenádě,
nezapomněli jsme ochutnat teplé lázeňské oplatky a napít se
vody z léčivých pramenů. Fontána bohužel nebyla ještě v
provozu, přesto i zde bylo krásně. V centru jsme mohli
spatřit sousoší monarchů, které bylo vytvořené k 110.
výročí setkání císaře Františka Josefa I. a krále Edwarda
VII. v r. 1904.
Ve 12,40 hodin jsme nasedli do autobusu a vydali se o
pár kilometrů zpět k domovu do Chodové Plané, kde nás již
očekával milý průvodce. Zavedl nás do provozu pivovaru
Chodovar a seznámil všechny s historií pivovaru a
tradičními výrobními postupy vaření piva. Nejzajímavější
bod tohoto programu byla pro účastníky jistě ochutnávka
piva u kouzelné pivovarské kašny, kde nám průvodce po
účinné modlitbě ke Sv. Josefu mohl natočit z kašny pivo. U
kašny padaly názory, že by takový vynález nebyl špatný ani
v Lužanech. :-)
Posledním bodem našeho výletu byla návštěva
restaurace Ve skále. Místa jsme měli zarezervovaná a tak
jsme mohli všichni sedět pohromadě. Zde jsme se v
příjemném prostředí občerstvili a sousedsky pobavili.

HISTORIE PIVOVARU CHODOVAR
Rodinný pivovar v Chodové Plané byl vystavěn nad
prastarými sklepy vytesanými v žulovém masivu, jejichž
původ je spojován se vznikem zdejšího chodského hrádku.
K té době se váže i pověst o pejsku Albim, který v blízkosti
hrádku nalezl studánku s vydatným pramenem vody. Pes
Albi je po staletí považován za dobrého ducha zdejších
pivovarských sklepů. Proto jeho vyobrazení od pradávna
zdobilo i znak místního sladovnického cechu. Podle starého
pivovarského zvyku bylo ukončení práce ve sklepě vždy
doprovázeno tradičním rituálem. Nejmladší učedník musel
při odchodu připravit Albimu do misky žejdlík piva, aby,
jak staří sládci věřili, jim dobrý duch skalních sklepů přinesl
štěstí a ochránil jejich dílo – věhlasný český ležák.
Po připojení Chebska k Českému království Janem
Lucemburským v roce 1322 pozbyl chodský hrádek svého
významu a postupem času zanikl. Opuštěné skalní prostory
a pramen se staly podnětem k vaření piva. Nejstarší
písemný doklad o zdejším pivovaru se datuje do roku 1573.
Nejstarší dochované doklady o množství vyráběného
piva pochází z roku 1634. Tehdy se ve zdejším pivovaru
uvařilo 1 920 věder piva, to jest dnešních 1 173 hl (1 české
vědro = 61,117 l). V Tereziánském katastru je dokladováno,
že roční výstav v roce 1749 byl celých 896 sudů, což
odpovídá dnešním 2 155 hl (1 rakouský sud = 240,552 l).
V roce 1861 postihla pivovar katastrofa v podobě velkého
požáru, který zcela zničil původní objekty.
Tehdejší majitel, hrabě Berchem, dal v roce
1862 vystavět nad původními skalními sklepy pivovar nový,
jehož podoba se zachovala do dnešních dnů. Největšího
výstavu v meziválečném období dosáhl pivovar v roce
1925. Bylo to 61 783 hl. Pivovar v té době vlastnil již
47 hostinců a přibližně 600 dalších odebíralo pivo podle
pevných smluv. Této produkce se po roce 1945 podařilo
znovu dosáhnout na počátku šedesátých let.
V současnosti se vedení pivovaru věnuje rodina
Plevkova. Roční produkce se pohybuje na hranici 90 tisíc
hektolitrů piva a stáčené minerální vody. Humnová
sladovna pivovaru produkuje 1 700 tun sladu ročně včetně
speciálních sladů k vaření černého piva. Překrásný
historický areál pivovaru je zároveň vyhledávaným
turistickým místem. Svým návštěvníkům nabízí atraktivní
prostředí stylové restaurace situované v části skalního
labyrintu pivovarských sklepů, malé pivovarské muzeum,
wellness hotel U SLÁDKA s originálními pivními lázněmi
nebo restauraci a beerrarium v historické budově sladovny.
Na objekty pivovaru navazuje pivovarská zahrada se
stylovým posezením pro 3 000 hostů. Zahrada je místem
konání tradičních slavností piva a závodu mistrovství
Evropy v koulení pivních sudů.
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KULTURA

STAROČESKÉ MÁJE:
DĚVČATA S KRÁLEM...

… A CHLAPCI S KRÁLEM
A KECALEM
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STAROČESKÉ MÁJE
PO DVOU LETECH SE VRÁTILY KROJE DO
LUŽAN
Květen je měsíc lásky. V lidové tradici je právě tento
měsíc spojen se stavěním májek. Tento obyčej je velmi starý
a znají ho v celé Evropě. Tradice praví, že každá svobodná
dívka by měla mít u rodného domu postavenou májku,
mladou břízku ozdobenou pentlemi. Tak vlastně projevují
mládenci dívkám svou náklonnost.
Je sobota ráno 14. května 2016. Obcí Lužany se nese
pochodová písnička, kterou na harmoniku hraje pan Václav
Petrželka a doprovází skupinu krojovaných chlapců, kteří
probouzí do krásného slunečného rána celou vesnici. Vrátka
svobodných dívek už jsou ozdobena načepenými májkami.
Tak začínají Staročeské máje v Lužanech. Tato tradice byla
v obci obnovena před 44 lety, dne 14. května 1972.
Po slavnostním probuzení občanů začal krojovaný
průvod obcí, kdy májovníci navštívili jednotlivé domy,
zazpívali „panímámě a pantátovi“, vyvedli svobodnou
dívku z domu, pochutnali si na připravených lahůdkách a
zatancovali. Král májů v doprovodu rychtáře, kecala a
žandarmu pozval všechny sousedy na slavnostní večer do
kulturního domu /již před týdnem májovníci pozvali občany
Dlouhé Louky/, kde večer proběhne volba královny májů.
A tak se také stalo. Po celodenním náročném putování
obcí dorazili májovníci za doprovodu kapely Atlas pod
vedením p. Čepického do kulturního domu. Na pódiu
přednesli básničky na každého člena či členku chasy. Verši
připomněli vtipně události, které se v poslední době dívkám
nebo chlapcům staly a často v sále vyvolávaly salvy
smíchu.
Poté byla zvolena královna májů, kterou je letos Lucie
Faiglová. Převzala kralování zároveň s věnečkem, který jí
předala královna zvolená v roce 2014, nyní již provdaná
mladá paní Jana Drdová.

Všechny přítomné v sále potěšilo zatančení České
besedy, kterou májovníci bravurně zvládli, vždyť tomu
předcházela náročná příprava a pravidelné zkoušky již od
konce loňského roku.
Někdy se o mladých tvrdí, že neumí nic pořádného, ale
zorganizovat takovou akci, jakou jsou Staročeské máje,
dokazuje pravý opak. Tak jen doufejme, že i v době
počítačů, mobilních telefonů a internetu se vždy najde parta,
jakou dali letos dohromady lužanští organizátoři, která
zapomene na vymoženosti moderní doby, oblékne si kroje
a protančí v nich celou ves.
Za to jim všem patří obrovský dík. Dík patří nejen
mladým, ale i organizátorům, kapele, obecnímu úřadu,
složkám, a všem, kteří zajistili bezpečnost. V neposlední
řadě děkujeme také všem občanům, kteří připravili pro
májovníky pohoštění a milé prostředí ve svých
domácnostech. Staročeské máje jsou nádhernou tradicí,
kterou jsme zdědili po našich předcích a byla by škoda
nechat takové zvyky upadat. Važme si tohoto kulturního
dědictví a nenechme jej zapomenout.
Miloslava Motlíková, kronikářka obce Lužany

11

ŠKOLSTVÍ
ZPRÁVA ZE ŠKOLY
Základní škola
V letošním školním roce jsme zorganizovali plavecký
kurz pro žáky 1. až 5. ročníku. Vyráželi jsme společně
s žáky ze ZŠ Horšice autobusem pravidelně každé úterý již
od 16. února. Během deseti týdnů se plavci zdokonalili ve
svých dovednostech a neplavci si úspěšně osvojili
plaveckou techniku. Na finální desáté lekci 19. 4. byl celý
kurz zhodnocen. Děti si odnesly kromě spousty zážitků také
pochvalu a ocenění v podobě mokrého vysvědčení. Na
závěr měli malí plavci přístup i do vedlejšího bazénu s
tobogánem, divokou řekou a dalšími vodními atrakcemi.
Děti také předaly plavčíkům vlastnoručně malované
obrázky jako poděkování za jejich profesionální vedení
během celého výcviku. Plavecký kurz sice už skončil, ale
my se již nyní těšíme na ten příští – ve školním roce
2016/2017!
Dlouhé období od vzniku člověka až po vznik prvních
států nazýváme pravěk. Nedochovaly se nám žádné písemné
památky, dozvídáme se o něm pouze na základě různých
předmětů z této doby, které objevili při práci archeologové.
V naší krajině zanechali své stopy, proto se můžeme
z archeologických vykopávek dozvědět, jak žili, bydleli,
oblékali se, čím se živili. Alespoň částečně můžeme
nahlédnout do toho, jak se pravěcí lidé chovali, co věděli o
světě a v co věřili. O tom všem jsme se dozvěděli
v Západočeském muzeu v Plzni při výstavě „Nelítostný
pravěk“.

Děvčata z kroužku Šikovné ruce Rozárky se zúčastnily
dalšího ročníku rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“.
Jejich výrobek, prostorová maketa zámku v Lužanech
s názvem „Chlouba Lužan“, nás reprezentoval v krajském
kole této soutěže. Při slavnostním vyhlášení cen 26. května
2016 získala naše škola diplom a dárek za úspěšnou
reprezentaci.
Pan Libor Marek se svými pořady navštívil více než 120
základních škol a to nejen na území Plzeňského kraje. Do
většiny z nich se stále vrací, protože historie v jeho podání
se dobře pamatuje. I k nám se vrátil, tentokrát s projektem o
zřícenině hradu Skála. Parta nadšenců se rozhodla natočit
film o této zřícenině, a my jsme byli úplně první, kdo ho
zhlédl. Teoretické poznatky jsme podpořili jako zbrojnoši,
rytíři, panoši, ale také archeologové v praktické části
v terénu. Na Skálu se vydáme v příštím školním roce 9. září
v doprovodu pana Marka.
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Školní družina
V zimních měsících jsme využili krátkodobého sněhu k
sáňkování, koulování, stavění sněhuláků a hradů,
pozorování sněhových vloček. Vyrobili jsme klauny a
záložky k zápisu pro příští prvňáčky. Malovali jsme na
témata, která si děti vždy zvolily. Při nepříznivém počasí
jsme zhlédli pět filmů.
Poprvé jsme se rozhodli uspořádat 9. února masopustní
průvod, který se dětem velice líbil. Pro povolení ke vstupu
do vesnice jsme si došli na obecní úřad, kde nám byl paní
starostkou předán klíč od obce. Ve všech navštívených
domech nás přijali velice mile. Pochutnali jsme si na
koblihách a jiných pamlscích. Za utržené peníze jsme si
koupili hračky do školní družiny. Velmi děkujeme.

S lepšícím se počasím jsme více začali chodit na
vycházky a poznávali první jarní květy. Při vycházce kolem
rybníka si děti zahrály na badatele. Před svátky jara jsme
začali vyrábět velikonoční dekorace a malovat kraslice.
Upekli a ozdobili jsme perníčky. Slavnostní prostírání nám
předvedla Martina Havlíčková. Ve středu po smrtné neděli
jsme ze vsi vynesli smrtku. Každý si vyrobil i svoji
"Strašenu", aby se měl komu svěřovat se svým strachem.
29. dubna jsme se proměnili v čarodějnice a sešli jsme se
na svém sletu.
V květnu jsme se vyzdobili indiánskými čelenkami a
náhrdelníky vlastní výroby a vyrazili jsme na indiánské
zápolení.

ŠKOLSTVÍ
Na začátku června všichni vyzvali maminky k zápasu ve
vybíjené. Oba dva zápasy děti bohužel prohrály, ale to
nikomu nevadilo, protože všichni zažili hlavně hodně
legrace. Na závěr malí sportovci věnovali svým maminkám
vlastnoručně vyrobené dárky, levandulové panenky a
pamětní listy, z lásky pro ně udělané.

Mateřská škola
Přiblížil se konec školního roku a tak jsme hodnotili, co
se nám všechno podařilo.
Jsme všichni kamarádi, umíme se k sobě pěkně chovat,
půjčovat hračky ostatním kamarádům, zvládáme vyřídit
jednoduchý vzkaz, pomáháme mladším kamarádům se
sebeobsluhou, známe spoustu básniček, písniček, her a
tanečků.
Hned začátkem roku 2016 jsme společně se žáky naší
základní školy absolvovali v rámci rozšíření pohybových
aktivit plavecký výcvik v bazénu v Klatovech. Výcvik
probíhal od února až do dubna, a jeho cílem bylo, aby se
děti seznámily s vodou, nebály se potopit i obličej a naučily
se základní pohyby při plavání. Všichni malí plavci byli
moc šikovní a vždy se těšili na další návštěvu bazénu.

V únoru, jako každoročně, jsme oslavili období
masopustu maškarním karnevalem v MŠ, který si všichni
moc užili.
V dubnu jsme pozvali rodiče, prarodiče i ostatní členy
rodin na jarní besídku s vlastním kulturním programem.
Rodiče byli ze svých dětí a jejich výkonů nadšeni a
odměnili je silným potleskem.

Většina dětí má kladný vztah ke zvířatům, proto nás
potěšilo pozvání paní Veroniky Wojnarové, která soukromě
hospodaří, abychom přišli na návštěvu. Provedla nás celým
hospodářstvím, odpovídala na zvídavé dotazy a měla pro ně
v košíku přichystané krmení pro zvířata. Děti mohly samy
nakrmit zvířata přímo z ruky a odnášely si nezapomenutelné
zážitky. Touto návštěvou jsme zakončili náš projekt o
domácích zvířatech.
V květnu jsme v hudebním pořadu poznali známé i méně
známé hudební nástroje. Některé tyto nástroje využíváme
k rytmizaci a doprovodu v hudební výchově. Opět nás
navštívilo divadélko Hra s pohádkami Šípková Růženka,
Popelka a Princ Bajaja. Děti byly velmi vhodně zapojovány
do děje jednotlivých pohádek. Plnily zábavné úkoly,
určovaly barvy, zpívaly písničky ze známých pohádek,
rytmizovaly a nechyběly ani pohybové aktivity.
Červen jsme zahájili oslavou Dne dětí – celé dopoledne si
děti hrály, soutěžily, plnily zábavné úkoly. Užily si spousty
legrace a smíchu a odnesly si sladkou odměnu.
7. června k nám přijelo divadlo s pohádkou „Ze starého
mlýna“. Velmi vtipné představení se dětem moc líbilo.
Námět pohádky byl pro malé posluchače zajímavý, protože
se v průběhu našeho projektu o vodě seznámily
s vlastnostmi a potřebou vody a měly základní informace o
koloběhu vody v přírodě.
15. června jsme společně s dětmi z MŠ Dnešice vyjeli
na výlet do Nebílov. Děti se těšily na jízdu autobusem a na
pohádku „O líném Honzovi“. Podívaly se také do krásného
nebílovského zámku a odnášely si z výletu samé hezké
zážitky.
Rozvíjení poznatků o přírodě a praktické pokusy s vodou
si děti názorně ukázaly i při branné vycházce k rybníku. Za
splněné úkoly dostaly odměnu od vodníka Šupinky.
Školní rok jsme zakončili rozloučením s předškoláky,
pro které si žáci z naší základní školy připravili dvě hudební
pohádky a pasovali předškoláky na prvňáčky. Aby se jim ve
škole dařilo a všichni se po prázdninách vrátili zdraví a
odpočinutí, připili jsme si na zdraví „Krtečkovými
bublinkami“ a rozloučili se drobnými dárky a sladkostmi.
Přejeme všem dětem hezké prožití prázdnin a
předškolákům hodně spokojenosti a radosti z úspěchů
v základní škole.
Kolektiv pracovnic školy
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DLOUHÁ LOUKA
DLOUHÁ LOUKA
Jak ráda bych začala příspěvek do letního občasníku
vesele a optimisticky. Bohužel se mi však do očí derou spíše
slzy. Se začátkem letošního roku se do naší vesničky totiž
nastěhovala „Kmotra Smrt“ a tak se Dlouhou Loukou třikrát
za sebou v krátké době nesl smutný tón zvonu naší kapličky
– umíráček. Dne 27. ledna opustil všechny svoje blízké a
přátele p. Josef Kaňák, 1. března pak p. Josef Houba a ještě
v tomto měsíci zemřela dne 21. března paní Marie
Hřebcová. Všichni jmenovaní byli dlouholetými obyvateli
naší obce a jistě se každému, kdo je znal, vryli do paměti
hlubokou rýhou.
S přicházejícím sluníčkem přišla i dobrá nálada a
pohoda do vsi. Dne 12. 3. se konal turnaj ve stolním tenise
za účasti 20-ti vyznavačů tohoto sportu, z toho 9 žen a 11
mužů. Na prvních třech místech se v kategorii žen umístila
1. Milena Hodanová, 2. Helena Klinerová, 3. Alena
Loudová. V kategorii mužů 1. Vladimír Vodička, 2. Václav
Kožíšek, 3. Radek Kliner. Na brigádě se sešli v areálu
koupaliště členové SDH – byly pokáceny přerostlé stromy a
obnoveno staré pletivo u příjezdové komunikace. Dále bylo
dohodnuto, že se o sekání trávy a údržbu veřejného
prostranství v okolí koupaliště v letních měsících budou
opět starat mladí hasiči. Další brigáda se uskutečnila dne
21. dubna, kdy jsme se sešli při úpravě veřejného
prostranství v obci a při přípravě a úklidu kulturního domu
před poutí. V hojném počtu brigádnic a brigádníků šla práce
všem od ruky, a tak zbyl čas i na přátelské posezení.
30. dubna se pak konalo tradiční hlídání májky a týden
na to bylo v obci opravdu živo. Na neděli 8. května připadl
letos termín pouti. A tak byl na sobotu připraven bohatý
program: již od časných ranních hodin procházela obcí
lužanská i místní mládež doprovázená harmonikou p.
Václava Petrželky a zvala místní na „Lužanské Máje“.

Při této příležitosti se přihodila zvláštní událost:
k mládeži se v obci přidala tříčlenná skupinka cizích lidí.
Později, po té co se jich ujala sl. Alena Hrabíková, bylo
zjištěno, že se jedná o rodinu, která sem přicestovala
z Ameriky ze státu Wisconsin, a pátrá zde po svých
předcích, kterými byly rodiny Hrdličků a Dvořáků. Moc se
jim v naší obci líbilo. Od 17 hodin pak sehrál své
představení Ochotnický kroužek z Lužan. Představil u nás
nově nastudovanou hru „Nejkrásnější válka“. O tom, že se
jim vystoupení náramně podařilo, svědčil potlesk cca stovky
diváků, kteří se v sále shromáždili. Hned poté následovala
další kulturní akce, a to pouťová zábava. K tanci a
poslechu hrála hudba MARS z Klatov. A tak někteří
protančili kulturou nabitou sobotu až do časných ranních
hodin nedělních.
Dne 3. června v pátek vyjely za kulturou společně
s ženami z Lužan, Zeleného i Zelené Hory také některé
z našich žen. Obecní úřad totiž pořádal tradiční zájezd ke
svátku matek do divadla J. K. Tyla v Plzni. Tentokrát na
představení „Hello, Dolly“. V ten samý den – tedy v pátek
3. června – oslavily svůj den v areálu u kulturního domu
také místní děti s rodiči. Pro děti bylo připraveno odpoledne
plné her a soutěží. Svoji šikovnost mohly děti rodičům
dokázat na 6-ti stanovištích, kde plnily úkoly – odměnou
jim pak byla nějaká ta sladkost a taška plná dárků.
Nechybělo ani občerstvení a na závěr si mohli všichni
zatančit v rytmu disco.
Když už jsme mysleli, že jsme z obce vyhnali tu „černou
paní Smrt“, přišla další smutná zpráva: dne 2. června zemřel
pan Václav Platzer, který sice trvale bydlel v Klatovech, ale
s Dlouhou Loukou byl celoživotně spjat. Doufejme tedy, že
tato smutná zpráva byla již na dlouhou dobu ta poslední.
Jak je vidět, v naší obci se stále něco děje a to je,
myslím, velice, velice dobře. Tak hurá do dalších zdařilých
akcí!!!
Zapsala: Jitka Hrabíková
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Z HISTORIE
2. SVĚTOVÁ VÁLKA V LUŽANECH – DÍL 3.
1943
V tomto roce se nám vedlo ještě hůře. Válka s Ruskem
byla příliš nákladná a Němcům se začínalo nedostávat jak
potravin, tak pracovních sil, a proto je museli dosazovat z
obsazených zemí. Hned v lednu byli všichni Židé z Čech
odtransportováni do židovského „geta“ v Terezíně. U nás
Židů nebylo, litovali jsme všech známých Židů z Přeštic,
nejvíce p. Roubíčka, který přes své stáří – jistě přes 70 roků
– byl také odvlečen a už se nevrátil.
Od března musel mít každý pracovní knížku, muži od 18
– 65 let, ženy od 17 – 45 roků. Byl nařízen soupis drůbeže,
z každé slepice se muselo odvádět 65 vajec ročně, rolníci
museli mít dosud neodvedené zásoby obilí na sýpce
zvážené a označené, aby případná kontrola, která nikoho
neminula, neměla zbytečnou práci s odhadem a mohla lehce
zjistit, co patří rolníkovi k jeho potřebě.
Dne 31. března byl propuštěn ze služeb velkostatku
dosavadní vrchní spráce Jan Elmer, který do té doby byl
také starosta obce už asi 15 let. Státní a veřejné podniky
totiž podle vyšlého nařízení musely dát svým zaměstnancům
svolení, aby mohli veřejnou funkci zastávat. Protože byl
Elmer starostou obce, musel mít k této funkci svolení
vedoucího velkostatku Mattese a ten mu je dát nechtěl,
odvolávaje se, že touto funkcí trpí velkostatek. Elmer zase o
tuto funkci stál – asi také cítil, co bude následovat – a proto
se odvolal do Klatov, kde myslil, že najde opory vzhledem
k jeho známosti s úřednictvem okresního úřadu. Přijel sem
potom sice nějaký pán z okresního úřadu, ale výsledek
jednání byl odchod Elmera na státní velkostatek na
Královéhradecku. Došlo k loučení obec. zastupitelstva se
svým dlouholetým starostou, který byl zároveň dlouholetým
starostou hasičského sboru a zastával i funkci okresního
starosty hasičů, proto se s ním loučili zároveň i hasiči.
Pan Jan Elmer byl rodákem z Přerova, do zdejší obce
přišel jako hospodářský adjunkt asi v 19 letech, strávil tu
celý svůj dosavadní život, a proto se nelze diviti, že
odcházel nerad ve svých asi 48 letech a že při loučení i
plakal. Pisatel k této schůzce na rozloučenou pozván nebyl,
a proto píše jen to, co zaslechl. Řečníkem za obecní
zastupitelstvo byl učitel měšťanské školy p. Vojtěch Mach,
který byl v té době jako legionář penzionován, přesídlil
z Merklína do naší obce, kde bydlil v nově vystavěném
domě správce Rolnického mlýna Fr. Kovaříka. Tento dům
nebyl už omítnut, protože všechny stavby byly zakázány.
Odchod p. starosty Elmera znamenal také konec obecního
zastupitelstva, místo tohoto pověřen vedením obce vládní
komisař. Do jeho jmenování vedl obec náměstek starosty p.
Staněk. Pokud jsem zaslechl, měl být vládním komisařem
původně pasován bloklajtr Weber, ten se ale této funkci
věnovat nechtěl, mluvilo prý se i o novém administrátorovi
Mattesovi, ten však nemohl přicházet v úvahu, protože
neuměl česky, a proto to musel být někdo z našich lidí, ale
zase takový, kterému mohl dát Weber náležité vysvědčení o
jeho loajalitě k říši. Netrvalo dlouho a jmenovací dekret
obdržel p. František Kovařík, správce Rolnického mlýna a
tak se přestěhoval obecní úřad ze dvora, kde měl tolik let
sídlo v dvorské kanceláři, do mlýna a tam zůstal až do
revoluce a jistě i po revoluci, kdy dne 7. května byl zvolen

předsedou revolučního národního výboru opět dosavadní
vládní komisař. Letecké nebezpečí vzrůstalo a bylo
nařízeno míti v každém domě sáček s pískem, konev
s vodou, lopatu, krumpáč a zvláštní plácačky, kterými se
měl případný oheň udusit. Protože to bylo nařízení, jehož
provádění kontrolovalo četnictvo, muselo se plnit a plnilo
se. Ale jak! Bylo to spíše pro zasmání než pro užitek. Ve
škole musel být na chodbě sáček s pískem a konev vody,
plácačka musela být na půdě, půda prázdná od hořlavých
látek – četnictvo nás náležitě poučilo, co na půdě zůstat
nesmí, nepovědělo nám však, kam ty věci dát! Byly
nařízeny také kryty proti bombám, zřízení jich bylo
dobrovolné, pro nádraží a školu povinné. Nádraží jej mělo
na panském poli, později byl přemístěn, škola ve školním
sklepě.
V dubnu došlo nařízení, že každý je povinen dát si
odstraniti ze svého radiopřijímače zařízení na přijímání
krátkých vln a při náhodné prohlídce se vykázati
potvrzením o jeho odstranění. K tomuto opatření došlo
proto, že se všeobecně poslouchal cizí rozhlas, tj. české
vysílání na začátku války z Paříže, po jejím obsazení
z Londýna a Moskvy. Na začátku se vysílalo jen jednou
denně, později třikrát a na sklonku války se mohlo
poslouchat skoro stále, přimyslím-li si, že dost lidí u nás
poslouchalo i vysílání pro Němce, odkud hlavně v pátek
byly vysílány celotýdenní přehledy o hospodářské, politické
i válečné situaci. Profesor, který tyto přehledy vysílal,
navštívil po převratě také Prahu.
Pro kuřáky nastala těžká doba. Nejprve bylo kuřivo
zdraženo – válečná daň – ale neustále ho ubývalo, a proto
bylo dovoleno pěstovat tabák „po domácku“ a to pro
každého kuřáka 25 sazenic! Kouření je hrozná vášeň.
Věděli jsme, že kupováním cigaret přispíváme na válku a
kouřili jsme! Zpracovávání tabáku bylo u nás neznámé,
noviny nám poradily, jak nejrychleji a nejlépe tabák upravit.
Těch receptů, toho ochutnávání, toho „pajcování“ a těch
různých smradů! Každý „pajcoval“ jiným způsobem a
každý myslil, že ten jeho tabák není cítit. Nešťastní
nekuřáci, kteří ve vlaku museli všechny ty chutě
„vychutnávat“! I ten nejlepší domácí tabák nebyl k snesení.
Cena cigaret přirozeně stoupala a nekuřáci si přišli na své.
Za cigarety dostali všechno koupit, za cigaretu si mohli dát
potřebné věci spravit – za cigaretu se pořídilo všechno.
V dubnu byl také proveden letecký nálet na Dobřany. Že
i u nás vyvolal patřičnou odezvu, je zcela přirozené. Jedno
letadlo se zřítilo a 7 kanadských letců nalezlo smrt. Byli
pohřbeni na dobřanském hřbitově a jejich hroby bývaly
ozdobovány růžemi, ačkoliv takový „přestupek“ nařízení by
byl asi býval potrestán smrtí.
Tento rok postihl také naše občany něčím novým –
zatýkáním. Nebylo sice místních udavačů, tak hluboko naše
obec neklesla, ale protože značná část občanů je
zaměstnána ve Škodovce, kde se ve válce nejen vyráběly
děla a tanky proti Rusům, ale kde uvědomělí dělníci kuli
pokračování na následující straně
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Z HISTORIE
2. SVĚTOVÁ VÁLKA V LUŽANECH – DÍL 3.
různé plány proti německé říši, kde mnohými byla práce pro
Němce sabotována, došlo k zatýkání. Kolik tisíc lidí odjelo
ráno v západních Čechách do práce ve Škodovce, aby se už
nikdy nevrátilo domů! A tak tomu bylo i u nás.
V roce 1942 založen byl ilegální NV z popudu ilegální
organizace KSČ, jejímiž členy byli: Václav Kalaš,
předseda, Václav Lukáš, Jan Pok, Karel Kalčík, Josef Pech,
Václav Kožíšek, Václav Hřebec, později Antonín Česák.
Václav Kalaš byl ve styku s předsedou okrsku Josefem
Křesinou z Borov, který uděloval pokyny k jednání.
Po prozrazení organizace, které zaplatil Křesina životem
v několika dnech, došlo k zatýkání u nás. Křesina byl zatčen
17. dubna a na to hned na Zelený čtvrtek zastřelen
v Lubském lese. Zrádcem byl Zdeněk Sýkora z Vřeskovic,
který se do organizace vetřel jen proto, aby ji mohl zradit.
Na Bílou sobotu dne 24. dubna už byl zatčen Václav Kalaš,
odvezen do Plzně, z Plzně do Klatov, do Terezína a
Drážďan, kde popraven dne 18. srpna 1944. A potom
následovalo zatýkání další. Dne 27. dubna byl v továrně
Škodovce zatčen Václav Lukáš, zámečník, asi po týdnu
odvezen do Klatov, odtud do Terezína a Buchenwaldu. Před
soud postaven nebyl. Druhý den na to dne 28. dubna zatčen
rovněž ve Škodovce technický úředník Antonín Bárta, jehož
cestování bylo jako jeho předchůdce jen s tím rozdílem, že
z Buchenwaldu byl odkomandován na práci v továrně do
Kolína nad Rýnem a ku konci války se opět vrátil do
Buchenwaldu. Dne 30. dubna zatčeni Josef Pecl ve
Škodovce, Václav Hřebec a Jan Pok v Grafice v Plzni,
odtud převezeni do Terezína a Buchenwaldu. Pak
následoval Václav Kožíšek, truhlář, který byl zatčen doma,
odvezen do Klatov, Terezína a Buchenwaldu, odtud
odkomandován do Dessau a vrátil se zpět do Terezína. Dne
7. června zatčen doma Antonín Česák, odvezen do Klatov,
Terezína a Buchenwaldu a v týž den zatčena i pí. Anna
Lukášová, manželka už vězněného p. Václava Lukáše,
odvezena do Klatov, Terezína a odtud do koncentračního
tábora v Rawensbrücku. Potom byla chvíli přestávka a dne
28. září zatčen administrátor velkostatku p. Václav Skála,
jehož cestování skončilo v Buchenwaldu. Tento zemřel
vysílením dne 9. dubna 1945 na „pochodu smrti“ u
Magdeburku z Buchenwaldu do Dachau.
Ze zatčených se nám nevrátili Václav Kalaš a Václav
Skála, ostatní přicházeli postupně. Dne 8. května 1945 se
vrátil V. Kožíšek, dne 19. 5. přišel V. Lukáš, Pech, Hřebec,
Pok, Česák, 25. května Bárta, 21. června Lukášová
poslední, když před ní asi 22. května se vrátil V. Hřebec.
Z vyjmenovaných prodělali „pochod smrti“ z Buchenwaldu
do Dachau Pech, Pok, Bárta, Hřebec a Skála.
V září zemřel Burian – Plajta, dlouholetý předseda
Rolnického mlýna. Rok 1943 byl mírný a teplý, ovoce bylo
mnoho, ale přitom drahé, 1 kg až za 30 K a ještě nebylo
k dostání.
1944
Tohoto roku byla k nám zima velmi milosrdná. V lednu a
únoru jsme chodívali na procházky jako za nejhezčího jara,
březen se však pokazil, zima teprve přišla. Na horách však
bylo sněhu dost.
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V březnu byly nařízeny veliké oslavy 5. výročí
protektorátu. Na takové oslavy se od nás chodilo do Přeštic
a tam zase museli jít lidé, kteří dostali pozvánku, jež byla
zároveň vstupenkou a to číslovanou. V této oslavě jsem
poprvé viděl našeho bloklajtra Webera v uniformě SA, který
přišel i s jeho paní. Pamatuji se, že tehdy byl
v Zemědělském domě i orchestr, který po proslovech –
nevím už, kdo je měl – zahrál hymny, nejdříve německou,
při které se zdvihaly ruce. Ještě dnes se musím usmívat,
když si vybavím v mysli překvapení, jež vyvolalo zdvihání
našich pravic! Nikomu se nechtělo, každý jen tak, aby se
neřeklo. Seděl jsem v zadní polovině sedadel a pozoroval
jsem neznámého mně četníka, který byl na velkých
rozpacích, má-li tu pravici zdvihnout nebo ne. Obracel se na
všechny strany, začal dávat ruku nahoru, hned ji zase už
dával dolů, bylo mu asi velmi špatně a myslím si, že ani
potom stát nemohl pro toto provinění. Koruna této oslavě
byla dána ještě zahráním naší národní hymny, která byla
vyslechnuta také se zdviženými pravicemi!
V tomto roce začínaly přelety nepřátelských bombardérů
přes naše území. Jejich příchod byl pro nás nezměrnou
radostí, protože jen v nich jsme očekávali osvobození. Ale
oni u nás neshazovali žádné bomby, jen letáčky nám posílali
z nebeských výšin. Velmi často se stalo, že do našich krajů
přiletěly letáčky německé a do německých ty české. Po
takové návštěvě bylo potom velmi rušno. Přijeli totiž četníci
nebo došlo telefonické nařízení ihned sbírat shozené letáčky
a odevzdat je. První takové sbírání se docela dělo na
protokolární zápis, který musel každý velitel úseku, na
kterém hledání prováděl, osobně podepsat. První, kdo byl
na řadě, byly ovšem školní děti. Neměli jsme ale nikdy
štěstí, vždycky jsme vyšli naprázdno, jen jednou se nám
podařilo nějaké letáčky najít, ale byly německé a neměly
pro nás větší cenu. Schoval jsem je do kapsy a doma
přečetl. Vím jen, že mě nijak nepřekvapily, protože to, co
v nich stálo, jsem věděl déle než 14 dní ze zahraničního
rozhlasu. Celý měsíc květen procházely děti za dozoru
učitele strouhy a sice nejprve v Hoře a pak na Dlouhou
Louku.
Na velkostatek přišel 15. února nový správce Václav
Pekař, který zde pobyl jen do 9. srpna. Člověk nedobrých
kvalit, který teprve v revoluci a po ní se ukázal v pravém
světle. Byl také potrestán 3 měsíci vězení a 5 000 Kč
pokuty. Po něm nastoupil na místo František Kadlec dne 1.
prosince 1944, který zde působil až do 7. 6. 1945, kdy
zproštěn úřadu na zákrok rev. závodní rady, členství v RNV
a zajištěn. O něm bude ještě řeč v r. 1945.
Z našich spoluobčanů přijali německou národnost pouze
ve smíšených manželstvích. V rodině Čechráků manžel, u
Schejbalů manžel, u Boudů manžel, jinak se nám
nezpronevěřil nikdo, až na bývalého lihovarníka
Hlinovského, který sice o německou národnost požádal, ale
byl asi členem „Vlajky“ – člověk nebezpečný, protože byl
hloupě domýšlivý. To už mezi námi vyrůstala nedůvěra,
před každým se nemluvilo, protože dát se zavřít nebylo
nijak vábné, zvláště když každý z nás se těšil na konec
války, který už jednou přece jen musel přijít.
Zdroj: Kronika obce Lužany

STATISTIKA/BLAHOPŘEJEME
STATISTIKA – OBYVATELSTVO – ROK 2015
NAROZENÍ
František Toman z Dlouhé Louky čp. 53
Tadeáš Černý z Dlouhé Louky čp. 52
Pavel Housar z Lužan čp. 134
Jakub Meško z Lužan čp. 55
Vanesa Lorencová z Lužan čp. 139
Kryštof Toman z Dlouhé Louky čp. 50
Tereza Durdová z Dlouhé Louky čp. 23
ÚMRTÍ
Marie Beranová z Dl. Louky čp. 33
Zdeňka Regnerová z Lužan čp. 100
Václav Staněk z Lužan čp. 2
Václav Brabec ze Zeleného čp. 12
Marie Jílková z Lužan čp. 126
Václav Zábrš z Lužan čp. 7
Miroslava Kováříková z Lužan čp. 123

25. 1. 2015
30. 1. 2015
20. 2. 2015
7. 4. 2015
4. 7. 2015
25. 9. 2015
3. 11. 2015

SŇATKY
Jan Pytel a Eva Hánová
Radek Hohlberger a Lenka Kauerová
Martin Suda a Jana Turečková
Jaroslav Drda a Jana Rymusová

20. 6. 2015
27. 6. 2015
30. 7. 2015
15. 8. 2015

ODHLÁŠENÍ
Pavel Kubát z Lužan čp. 164
Barbora Kubátová z Lužan čp. 164
Michaela Kubátová z Lužan čp. 164
Pavel Kubát ml. z Lužan čp. 164
Monika Němcová z Dlouhé Louky čp. 32
Monika Němcová ml. z Dlouhé Louky čp. 32
Karolína Reitmayerová z Dlouhé Louky čp. 32
Eva Pytlová z Lužan čp. 132
Radek Hohlberger ze Zeleného čp. 16
Šárka Šobrová ze Zeleného čp. 9
Jana Drdová z Lužan čp. 161
Jana Sudová z Lužan čp. 103
PŘIHLÁŠENÍ
Šárka Šobrová do Zeleného čp. 9
Miroslav Sýkora do Zeleného čp. 40
Pavla Sýkorová do Zeleného čp. 40
Aleš Sedláček do Lužan čp. 174
Milan Sedláček do Lužan čp. 174
Eliška Sedláčková do Lužan čp. 174
Veronika Sedláčková do Lužan čp. 174
Ondřej Sládek do Lužan čp. 146
Michal Rath do Lužan čp. 158
Patricie Radlová do Lužan čp. 78

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 (79 let) – Zelené
Alena Duchková (73 let)
Josef Křen (72 let)
František Kreuzman (84 let) – Zelené
Miloslav Hořký (83 let) – Zelená Hora
Josef Doležal (77 let)
Miloslav Běl (72 let) – Zelená Hora
Marie Nováková (77 let)
Ludmila Beštová (77 let)
Zdena Šnejdarová (83 let)
Helena Flídrová (74 let)
ZÁŘÍ:
Jiřina Koktánová (82 let)
Zdeňka Kratochvílová (83 let)
Ing. Marie Benediktová (76 let)
Jaroslav Duchek (77 let)
Ing. Miroslav Písař (76 let)
Václav Pelíšek (78 let)

ČERVENEC:
Magdalena Benediktová (74 let)
František Berka (71 let) – Zelené
Zdeňka Altmannová (80 let)
Eliška Křenová (87 let)
Naďa Horáková (70 let)
Miloslava Červená (76 let)
Anna Tykvartová (72 let)
Eliška Bořilová (88 let)
Mgr. Jaroslav Matějka (86 let) – Zelené

ŘÍJEN:
Ing. Václav Bešta (83 let)
Marie Racková (73 let) – Zelená Hora
Marie Volfová (70 let)
Josef Bartoník (78 let)

SRPEN:
Jaroslava Skálová (71 let)
Milena Blažková (80 let)
Jaroslav Altmann (78 let)
Václav Andrle (76 let)
Miloslav Krýsl (74 let) – Dlouhá Louka
František Rymus (73 let)
Josef Skála (82 let)

LISTOPAD:
Barbora Živná (79 let) – Dlouhá Louka
Miloslava Dražková (84 let)
Hana Zábršová (73 let)
Karel Beneš (74 let) – Zelené
Stanislav Strizel (71 let)
Hana Kalašová (70 let)
Anna Klinerová (70 let) – Dlouhá Louka
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OCHOTNICKÝ KROUŽEK
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Premiéra nové divadelní hry Ochotnického kroužku
Lužany se uskutečnila v pátek 26. února 2016 v Kulturním
domě v Lužanech.
Začátky nastudování hry nebyly lehké. Členové
ochotnického kroužku se totiž dlouho zabývali výběrem
další vhodné divadelní hry, ve které by si zahráli všichni.
Bohužel výběr pro tolik osob, a k tomu většinou ženy, je
hodně zúžený a bylo velice těžké takovou hru najít. Ale
nakonec se zadařilo, a po návštěvě divadelního představení
v divadle Pluto v Plzni měli jasno. Nastudují muzikál
"Nejkrásnější válka" a uvidí, zda bude mít u publika
úspěch. Několik čtených zkoušek je dokázalo přesvědčit, že
tuto vtipnou hru, plnou hezkých písniček zvládnou a jejich
chuť do práce vzrostla.
Zkoušení ztěžovala rekonstrukce kulturního domu,
přesto si po roce zkoušek stanovili datum premiéry - 26.
únor 2016. V posledních týdnech byli více na jevišti než
doma u svých rodin, ale jejich pracovní nasazení se
vyplatilo. Premiéra se velice podařila a členové
ochotnického kroužku děkují všem návštěvníkům, kterých
bylo téměř 230, za úžasnou atmosféru, jenž vytvořili, a
která provázela celé představení. Děkují také úžasnému
fotografovi panu Karlu Benešovi ze Zeleného za jeho
fotografie, které pořídil během generální zkoušky.
Pro ty, kteří představení neviděli, připojujeme informaci
o dalších reprízách do konce letošního roku:
21. 10. 2016
22. 10. 2016
4. 11. 2016
5. 11. 2016
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Vřeskovice
Dobřany (Káčko) - 19,00 hodin
Kbel
Příchovice - 18,00 hodin

Ochotnický kroužek byl také hlavním pořadatelem
Staročeských májů, které se konaly 14. května 2016 a
pořadatelem Dětského dne, jenž se uskutečnil na hřišti TJ
Sokol Lužany. Více informací z těchto akcí najdete na
jiném místě Lužanského občasníku.

BOWLING
BOWLINGová „liga“ Lužany 2015 - 2016
Play-off hrané na pět utkání v deváté soutěžní sezóně
mezi týmy BULLDOZER a Ďáblové Lužany dopadlo
vítězně, a to již potřetí v řadě, pro BULDOZERy v poměru
3:2. Tabulky výsledků bowlingové sezóny 2015 – 2016 jsou
uvedeny na stránce dole.

Hrabík Václav
Motlík Václav
Rýmus Petr
Kalčík Martin
Havránek Josef 50
Šalom Josef
Němeček Josef

195 b
195 b
194 b
165 b
161 b
133 b
87 b

Pořadí vylosovaných dvojic :
Bouda Petr + Jílek Jiří
Hrach Jaroslav + Havránek Josef 50
Burian Petr + Motlík Václav
Kalčík Martin + Lešetický Josef
Hodan Martin + Vojtěch Jiří
Havránek Josef 102 + Hrabík Václav

250 b.
209 b.
206 b.
203 b.
193 b.
160 b.

Sezónu jsme jako již tradičně ukončili 24. 3. 2016
otevřeným mistrovstvím vesnice a okolí v Přetíně u
kvalitního bowlingu, studeného piva a teplého uzeného
masa….
Pořadí jednotlivců:
Burian Petr
Jílek Jiří
Havránek Josef 102
Lešetický Josef
Hrach Jaroslav
Pěchouček Pavel
Vojtěch Jiří
Bouda Petr
Hodan Martin

257 b
231 b
228 b
222 b
221 b
219 b
215 b
208 b
196 b

Chci poděkovat všem účastníkům za povedené soutěžní
klání a budeme se těšit na podzim, kdy zahájíme jubilejní
10. sezónu.
Pro Lužanský občasník zpracoval Petr Bouda
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SDH
Vážení hasiči a příznivci,
jako každý rok začalo dění našeho sboru v letošním roce
tradičním hasičským bálem, na kterém opět vyhrávala
dechová hudba Hájenka ze Starého Klíčova.
Dne 24. 3. se v hasičské zbrojnici konala jarní brigáda,
při které byly kromě úklidu postaveny překážky ve stanici
pro nácvik mladých hasičů. Na brigádě se tradičně sešlo
několik stálých lidí, převážně členů výboru.
Družstva dětí se v březnu začala připravovat na halovou
soutěž v Oplotu, která proběhla dne 19. 3. 2016. Je to první
jarní soutěž Ligy mladých hasičů. Na soutěž vyjela z Lužan
obě družstva, starší i mladší. Starší družstvo skončilo až na
7. místě, kdy na překážkové dráze dostalo 5 trestných minut
za nepřekonání překážky. Družstvo mladších žáků skončilo
na 11. místě ze čtrnácti, ti zas v průběhu soutěže nasbírali
zbytečné trestné body za věci, které by měli dávno umět,
jako např. zdravověda nebo uzlování.
Na další nácviky přestalo docházet několik dětí, a to
z obou družstev. To bylo také důvodem, proč jsme oproti
minulým létům vynechali prakticky všechny soutěže Ligy
mladých hasičů. Jedinou soutěží, na kterou jsme se
připravovali, bylo jarní kolo hry PLAMEN. Několik dnů
před soutěží vypadl další člen družstva starších a to se
nakonec z důvodu malého počtu členů nemohlo účastnit hry
PLAMEN. Družstvo mladších vstupovalo do soutěže se
třetím místem z podzimního branného závodu, který se
konal v Lužanech. Na jarní kolo hry PLAMEN jsme tedy do
Štěnovického Borku jeli s určitými nadějemi na lepší
umístění. Již první disciplína nás však vyvedla z omylu.
Nedůslednost, pomalost a zbytečné chyby nás nakonec
odsunuly na 12. místo v soutěži ze čtrnácti účastníků po
umístění na jednotlivých disciplínách: štafeta dvojic 11.
místo, štafeta 4x60 m 12. místo, požární útok 11. místo.
Mladým hasičům z Lužan se zkrátka v poslední době
nedaří! Je chvályhodné, že děti mají spoustu volnočasových
aktivit, měly by si však uvědomit (a zvláště jejich rodiče),
že v kolektivním sportu může absence jediného závodníka
na soutěži ohrozit celé družstvo. Začít s nácvikem a pak
najednou uprostřed přípravy skončit bez zjevného důvodu
mi nepřijde fér ani k ostatním dětem, ani k vedoucím
družstev.
14. květen byl pro Lužany velkým svátkem, konaly se
Staročeské máje. Ani dobrovolní hasiči nezůstali při této
události sedět se založenýma rukama a podíleli se na
regulaci dopravy v obci a tím zajistili bezpečnost májovníků
při průvodu po vsi. V některých úsecích rozkopané obce to
bylo skutečně náročné. Celkem se na regulaci dopravy
podílelo 12 hasičů.
Dne 28. 5. se konala okrsková soutěž ve Skočicích. Na
soutěž vyrazila z Lužan tři družstva, a to společné družstvo
mladších a starších žáků, družstvo žen a družstvo mužů.
Žáci předvedli ukázku požárního útoku a dobrým časem
26,53 si vybojovali 1. místo před dvěma družstvy z Kucín.
Škoda, že se jim takhle nedařilo v průběhu sezony. Naše
družstvo žen mělo na soutěži rovnocenné soupeřky rovněž
z Kucín. Nakonec se ukázala dlouholetá praxe a zkušenost
našich závodnic a ty si nakonec prvenství vzít nenechaly.
Družstev mužů se na okrsku sešlo celkem pět. Naši muži
se po první disciplíně, tj. běh na 100 m překážek
probojovali na 1. místo, po malém zaváhání na druhé
disciplíně, tj. požárním útoku, si nakonec ze Skočic
odvážejí 2. místo. Tak se nám na perfektně připraveném
závodišti ve Skočicích tentokrát opravdu zadařilo.
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Kromě soutěžních družstev se ve Skočicích prezentovaly
se svou ukázkou hasičské rozcvičky i děti z lužanské
přípravky. Za svou snahu byly také odměněny medailemi,
tentokrát ale čokoládovými.

V letošním roce nám oznámil Obecní úřad v Zavlekově,
že bude zpětně požadovat nájemné za buňku a maringotku,
které jsou umístěny v ATC Valcha.
Buňku a maringotku jsme koupili v roce 2005 od
tehdejší firmy AGRO Přeštice. Naší snahou nebylo
podnikání za účelem dosažení zisku, ale vybudovat si
zázemí pro letní soustředění družstva mladých hasičů
našeho sboru, které v té době čítalo cca 40 dětí.
Příležitostně si některý z členů sice objekty na dva až tři
dny pronajal, ale dosažený zisk zdaleka nepokryl náklady
spojené s údržbou a opravami objektů.
Soustředění jsme každoročně absolvovali, a myslím, že
ke spokojenosti dětí i rodičů. Veškeré náklady spojené
s ubytováním, spotřebovanou elektrickou energii a další
poplatky jsme vždy řádně uhradili. V rámci našeho
soustředění jsme pro naše děti i návštěvníky kempu
uspořádali několik akcí, například ukázky činnosti složek
IZS.
Nicméně za celou dobu, kdy výše uvedené objekty
vlastníme, nás nikdo na placení nájemného neupozornil, ani
jsme nikdy neobdrželi žádost o úhradu či fakturu za nájem.
V dobré víře jsme se domnívali, že nájemné z objektů je
požadováno pouze za období, kdy jsou využívány.
Vyvolali jsme i jednání s p. starostou Obce Zavlekov,
který nám na základě rozhodnutí tamního zastupitelstva
potvrdil, že zmíněný nájem bude od nás skutečně
požadován.
Jednorázová finanční úhrada v této výši je pro SDH
Lužany neúnosná. Na poslední výborové valné hromadě
sboru bylo proto přijato rozhodnutí, že již nebudeme
objekty dále provozovat. Nabídli jsme obě ubytovací
zařízení Obci Zavlekov, která však neprojevila zájem.
V současné době máme dvě možnosti – buďto si objekty
někdo odkoupí, popř. pronajme, nebo musíme jako majitelé
provést na svoje náklady odstranění obou objektů. Oba
objekty jsou obyvatelné a v provozuschopném stavu.
Případní zájemci o bližší informace se mohou obrátit na mě.
Toť ode mě vše, dětem přeji hezké prázdniny a dospělým
příjemnou dovolenou.
Václav Petrželka
místostarosta sboru

SPOLKY
BĚSNÍCÍ KOMÁŘI LUŽANY
Šipkový klub Běsnící komáři Lužany hrál ligu v sezóně
2015 – 2016 v tomto složení:
Havránek Josef čp. 102
Hrabík Pavel
Hrebenár Anton
Jarolím Radek
Jílek Jiří
Kalčík Martin
Křen Petr
Štych Karel
V ligových soutěžích se družstvo umístilo na pěkném 8.
místě ze 16 zúčastněných družstev, i když se díky větší
pracovní zaneprázdněnosti členů klubu pohoršili. Liga se
zkvalitnila a hráči vyjíždí k utkáním stále do vzdálenějších
míst, např. do Černošína, Stříbra, Rokycan,... Věří, že s
novou sezónou, do které jsou již zapsaní, se budou jen
zlepšovat a příští rok dosáhnou lepšího umístění. Napomoci
k lepším výsledkům můžou i noví hráči, které Běsnící
komáři hledají.
25. prosince minulého roku pořádali členové klubu
Vánoční šipkový turnaj, nejinak tomu bude i letos. Příznivci
šipkového sportu si jistě poznamenají: 25. prosinec 2016 –
Vánoční šipkový turnaj – tentokrát v sále Kulturního domu
v Lužanech.

LUZANY.NET
Dne 1. 7. 2016 byl spolek Luzany.Net z.s. a Obecní úřad
v Lužanech připojen na páteřní optickou linku od firmy
Cetin. Toto připojení znamená navýšení rychlosti, kvality a
hlavně stability internetového připojení pro OÚ, školu a
školku a v neposlední řadě samozřejmě pro všechny členy
spolku Luzany.Net z.s.

FLORBAL
Vážení spoluobčané,
jelikož skončila florbalová sezona, ráda bych se
s Vámi, i když jako momentálně neaktivní trenérka, podělila
o několik událostí, které se odehrály během florbalové
sezony. Trénink v Lužanech vedl druhý trenér Petr Voráček,
kterému začala úspěšně vypomáhat Romana Horáková.
Děti se zúčastnily opět přeboru ve florbale v
Klatovech. Jako každý rok bojovaly jako lvi. Měli jsme
zastoupení ve dvou kategoriích. V kategorii 1.a hrály děti
16. 1. 2016. Umístily se na krásném 3. místě. Druhá
kategorie byla 1.b., kde děti bojovaly 13. 2. 2016.
Napodobily hráče z 1.a a obsadily výborné 3. místo.
Samozřejmě nemohli v Klatovech chybět rodiče, kteří děti
povzbuzovali a byli jim oporou.
Proběhlo také přátelské utkání v Měčíně s místními
florbalisty. Všichni si zahráli a zápas proběhl v duchu „fair
play“.
Na konci sezony bylo opět připraveno rozloučení,
které proběhlo 25. 6. 2016. Začínalo se v Lužanech na
víceúčelovém hřišti. Zde si děti zahrály a poté se všichni
přesunuli na kolech do Oplota. V Oplotě čekalo na děti
přátelské utkání s rodiči. Opékaly se vuřty a večer se
promítal film. Počasí nebylo zrovna příznivé, déšť zastihl
sportovce v Oplotě. I přes nepříznivé počasí se ukončení
vyvedlo.
Tímto bych chtěla všem dětem popřát krásné
prázdniny bez úrazů, hodně sluníčka a radostný návrat do
nové florbalové sezony.
Milada Motlíková
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SOKOL
SOKOL LUŽANY
Rok 2016 je pro nás významným rokem. V roce 1941
založilo několik nadšenců kopanou v Lužanech a právě díky
těmto nadšencům si můžeme již 75 let užívat týden co týden
radost, údiv, úžas, potěšení, neopakovatelné zážitky, ale i
smutek, žal i zklamání. Díky jim máme u nás fotbal
působící jako magnet, který má nepřekonatelnou přitažlivou
sílu.
Začátkem února jsme připravili sál KD, aby zde mohl
proběhnout tradiční Sokolský ples. Podle zcela zaplněného
sálu jsme poznali, že se nám akce povedla. Týden na to
odjelo na zimní sportovní pobyt na Šumavě 30 účastníků
z řad našich hráčů, ale i příznivců. Počasí nám nakonec
přálo a my mohli vylepšit naši fyzičku na běžkách.
V oddíle jsme fotbalovou činnost zahájili tréninky na
nových chodnících v naší obci, v sále KD a na osvíceném
víceúčelovém hřišti.
Samotné soutěže zahájili v našem oddíle 3 mužstva –
starší přípravka, muži „A“ a Stará garda.
Starší přípravka – v sezóně hráli mistrovské utkání
s mužstvy Stodu, Dobřan, Chlumčan, Chotěšova, Merklína,
Vstiše a Radkovic. Tyto zápasy ukázaly, kde má naše
mužstvo slabiny, a kde naopak udělalo určitý posun.
Několik posledních zápasů probíhalo již po taktické stránce
velice dobře. Vyhrát se však nepodařilo. Sestava se během
soutěže ustálila a dnes již má každý hráč na hřišti svoje
místo.
Trenér Martin Kalčík mladší by touto cestou chtěl
všechny malé fotbalisty a jejich rodiče pochválit za vzornou
docházku. A věří, pokud ještě zlepší střelu na bránu,
přihrávku, fyzičku, bojovnost, start na míč a výkopy od
brány, že dosáhnou v příští sezóně i lepších výsledků.

Lužany – Radkovice
Lužany – Letiny
Blovice „A“ – Lužany
Lužany – Chotěšov
Nepomuk „B“ – Lužany
Lužany – Předenice
Žinkovy – Lužany
Lužany – Chlumčany „B“
Klášter – Lužany

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

Vzhledem k těmto výsledkům končíme na
předposledním místě s 24 body a skórem 28:61. Toto
umístění a také skutečnost, že do okresu spadla z vyšších
soutěží 4 mužstva opouštíme v sezoně 2015-2016 společně
s dalšími 4 mužstvy okresní přebor a do další sezóny
budeme již nastupovat ve III. třídě okresu Plzeň-jih.
Dovolte mi ještě, abych vás seznámil s činností mimo
hrací plochu. Díky zvýšené dotaci od obecního úřadu se
nám podařilo cca za 50 tisíc Kč zrekonstruovat vnitřní
prostory našich kabin. Dále jsme upravili venkovní prostory
– položení zámkové dlažby, úprava laviček, nabarvení
střídaček – toto bylo díky našim členům provedeno v rámci
brigád zcela zdarma. Brigádnicky jsme se podíleli také na
výsadbě dubů na severní straně hřiště. Touto cestou bych
rád chtěl všem poděkovat i za ostatní brigády, za přípravu
hřiště na oslavy 75. výročí založení kopané v Lužanech i
všem, kteří se jakoukoliv měrou podílejí na činnosti našeho
oddílu.

Stará garda hraje tradiční Ligu starých gard okresu
Plzeň-jih pod vedením trenéra Josefa Černého s těmito
výsledky:
Lužany – Přeštice
1:1
Holýšov – Lužany
3:0
Lužany – Spálené Poříčí 3:2
Štěnovice – Lužany
7:0
Lužany – Zdemyslice
4:2
Chotěšov – Lužany
7:2
Lužany – Klášter
1:3
Žákava – Lužany
3:0 kont.
Utkání Lhota – Lužany bylo z důvodu hracího dne České
republiky na EURU 2015 přeloženo do podzimní části.
Družstvo mužů dohrává jarní část sezóny 2015 – 2016.
V zimní přestávce končí svoji činnost u mužstva hlavní
trenér Petr Tušek. Jaro proto zahajuje mužstvo opět
s trenérem Josefem Havránkem a vedoucím mužstva Petrem
Rymusem. V mistrovských utkáních podává mužstvo
nevyrovnané výkony a dává velice málo gólů. Zde jsou
výsledky jednotlivých utkání:
Lužany – Kasejovice
Dobřany – Lužany
Lužany – Vstiš
Dvorec – Lužany
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0:3
1:1 (porážka na PK)
2:1
1:1 (porážka na PK)

Díky firmě Davida Rady z Dlouhé Louky získalo
mužstvo mužů kompletní sadu nových dresů. Též díky 30
tisícové dotaci od Plzeňského kraje jsme v rámci akce
„Bezpečná branka“ získali 2 nové přenosné branky.
Poslední akcí, kterou bychom rádi uvedli v tomto
občasníku, jsou oslavy 75. výročí založení kopané
v Lužanech, které proběhly na našem hřišti 11. 6. 2016.
Celé odpoledne se samozřejmě neslo v duchu fotbalu a tak
jsme od 13,00 hodin mohli sledovat utkání minižáků proti
rodičům, kde nechyběly ani žluté karty. Dále program
pokračoval utkáním legend lužanské kopané a sérii zápasů
ukončilo mistrovské utkání Lužany – Chlumčany „B“. Poté
mohli při dobrém občerstvení přítomní posedět dlouho do
noci při volné zábavě s hudbou.
Josef Havránek, Lužany 102

MÍSTNÍ KNIHOVNA LUŽANY – NABÍDKA KNIH
NORA ROBERTSOVÁ:
SEDMÉ ZNAMENÍ

JAN LEBEDA:
MEDOVNÍČEK NA CESTÁCH

Obyvatele malého města stihne
každých sedm let týden plný
katastrof. Je možné, aby je měly na
svědomí tajemné síly, které svou
přísahou uvolnili tři chlapci? Tuto
legendu chce využít spisovatelka
Quinn jako téma pro svou knihu.
Dorazí sem právě včas, jenže netuší,
že se sama stane součástí záhady.

Skřítek Medovníček žije u řeky
Modrávky, kterou má stále raději, a
zažívá tam spoustu dobrodružství s
novými
i
starými
kamarády.
Dokonce se vydá na dalekou cestu až
k severnímu moři, učí se plavat a
začne pěstovat tulipány, které se mu
zalíbily na jeho cestách. Pokračování
oblíbených příhod malého skřítka
zdobí jako obvykle půvabné obrázky
Zdeňky Študlarové.

IAN RANKIN:
DŮVOD K VRAŽDĚ
Na edinburském sídlišti je nalezen
ubodaný ilegální přistěhovalec: oběť
rasistického útoku, nebo k vraždě
vedlo něco zcela jiného? John Rebus,
který případ vyšetřuje, má i vlastní
problémy: v St Leonard’s zrušili
kriminální oddělení a jeho nadřízení
by přebytečného inspektora rádi
poslali do důchodu. Pohřešuje se
mladá dívka a rodiče mají obavy, že se
s ní už neshledají; v temné uličce v
centru Edinburghu jsou objeveny hned
dvě záhadné kostry...
ALENA VONDRUŠKOVÁ:
ČESKÝ LIDOVÝ A CÍRKEVNÍ
ROK
Nová encyklopedie přináší přehled
českých a moravských tradičních
svátků svázaných buď s liturgickým
kalendářem
(např.
Velikonoce,
Vánoce), anebo s důležitými mezníky
hospodářského a společenského života
našich předků...
ALENA JAKOUBKOVÁ:
CHYTRÁ ŽENA PRO MANŽELA
PŘES PLOT SKOČÍ
Statut svobodné matky s dvojčaty sice
Klára nebere nijak dramaticky, ale
přece jen by se ráda vdala, měla
manžela a úplnou rodinu. Když potká
Přemysla, přeskočí jiskra a vzplane
láska jako hrom. Klára nedbá na
námitky rodičů ani kamarádek a hrne
se poslepu do manželství. Rozčarování
na sebe nedá dlouho čekat. Přemysl je
sice hodný, ale extrémně šetrný - na
což Klára od rodičů není zvyklá - a
navíc je to nenapravitelný workoholik,
který, když se zabere do práce, ztrácí
pojem o čase. Klára to řeší jednoduše lže o ceně potravin i bot....
OTEVÍRACÍ DOBA MÍSTNÍ KNIHOVNY LUŽANY
ZÁŘÍ – ČERVEN – KAŽDÉ ÚTERÝ OD 18,00 DO 19,00 HODIN.

JOACHIM FRIEDRICH:
ČTYŘI A PŮL KAMARÁDA A
ZRÁDNÝ AGENT
Kalle, Ferda, Štefka a Ředkvička a
jejich poloviční detektiv, pes
Sedmikrásek, opět hledají nějaký
opravdický kriminální případ, do
kterého by se mohli pustit. Ani
náhodou by je nenapadlo, že případ
na ně čeká přímo u Štefky a
Ředkvičky doma. Jejich dědečkovi
totiž falešný investiční poradce
ukradl peníze – veškeré jeho úspory.
JEFF KINNEY:
DENÍK MALÉHO
POSEROUTKY – POSLEDNÍ
KAPKA
Gregův otec si myslí, že může svého
syna vychovat a udělat z něj
opravdového muže. Vymýšlí neustále
nějaké zaručeně chlapácké činnosti,
ze kterých se Greg vždy nějak
vyvlíkne. Někdo by mu měl prostě
vysvětlit, že Greg se nikdy nezmění.
Jenže když mu jeho otec hrozí
vojenskou školou, je jasné, že
tentokrát musí Greg vymyslet
nějakou opravdu dobrou výmluvu...
SUSANNE MISCHKE:
ŠTVANICE NA VÍLU
Jak blahodárné bylo ticho pod
vodou. Jako kdyby člověk byl na
jiné planetě. Možná na jasné hvězdě
přímo nad ní. Když se jí něco
ovinulo kolem těla, Katrin se
příšerně vylekala. Její výkřik se však
doslova utopil. Polykala vodu.
Zoufale se snažila vykroutit se z
železného sevření. Kopala kolem
sebe nohama, zatínala ruce do paží,
které jí pevně držely za krk a
hrudník. Ale nedotýkala se lidské
kůže. Nezadržitelně ji cosi stahovalo
do hlubiny, tam, kde byla voda
ledová…
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CYKLISTIKA
LUŽANSKÁ CYKLISTIKA NA JAŘE 2016
Cyklistické jaro 2016 bylo v Lužanech opět ve znamení
dvou vydařených cyklovýletů. Lužanská padesátka, jejíž
dominantou byla hradní zřícenina Radyně, se jela 4. 6.
2016. Trasa vyjížďky, na kterou vyrazilo 15 cyklistů, byla
tentokrát
naplánována
většinou
mimo
asfaltové
komunikace, což účastníky velmi potěšilo. Po dojezdu na
Radyni, kdy závěrečné stoupání všechny cyklisty náležitě
prověřilo, se účastníci krátce občerstvili v hradním kiosku a
pak měli dostatek času na prohlídku zříceniny a jejího okolí.
Zde se mimo jiné mohli dozvědět, že královský hrad
Radyně byl postaven v letech 1356 – 1361 za vlády českého
krále a císaře Římské říše Karla IV. a na počest císaře byl
nazván Karlskrone. V českém prostředí se původní jméno
Karlskrone neujalo, a tak po smrti Karla IV. byl hrad
nazýván Radyní podle jména kopce a buližníkové skály,
na níž byl vybudován. V současnosti je hrad v péči města
Starý Plzenec a během několika let prošel postupnou
rekonstrukcí. Zřícenina hradu Radyně ve výši 567 m
nad mořem vévodí širému okolí a ve dne i v noci (od roku
2006 osvětlen) je typickou dominantou celého Plzeňska.

Po občerstvení, prohlídce a společném fotu se odjíždělo
do Losiné, kde byla v restauraci U Větráka naplánována
přestávka na oběd a doplnění tekutin před zpáteční cestou.
Po dojezdu do restaurace se bohužel musely od pelotonu
odpojit dvě Věrky, které měly před sebou ještě jinou akci.
V cestě domů pokračovaly tedy samy dvě. Ostatním
účastníkům bylo v restauraci velmi příjemně, jídlo i pití
bylo výborné, ale nedalo se nic dělat a muselo se vyrazit
zpět. Po dojezdu domů (kolem 18:00 hod.) se před KD
Lužany udělala cílová fotografie a pak se účastníci uchýlili
do Lužanské hospody, kde provozovatel hostince Martin
Hřebec opět věnoval všem účastníkům malé občerstvení, za
což mu organizátoři děkují. V hospůdce bylo příjemně a
veselo, tak se klábosilo a rozebíraly zážitky z tentokrát
nelehké trasy až do pozdních nočních hodin.

Třicet devět velkých i malých cyklistů vyrazilo 25. 6.
2016 v 10:30 na trať. V době startu panovalo velmi teplé,
až horké slunečné počasí, které se ale postupně umoudřilo a
při zpáteční cestě již bylo počasí příjemnější.

V areálu koupaliště ve Vodokrtech, kde je necelý rok
otevřeno nové kulturní zařízení s hostincem, bylo předem
zajištěno občerstvení, možnost koupání a posezení
v prostorné pergole, což všichni účastníci vyjížďky rádi
využili. Měly se opékat vuřty, ale z důvodu velmi teplého
počasí je provozovatel hostince raději ugriloval a unavení
cyklisti si je tak mohli sníst v blahodárném stínu pergoly. Po
občerstvení a osvěžení v koupališti se účastníci pomalu
začali vydávat na zpáteční cestu. Někdo jel dříve, někdo
déle – zkrátka svobodně, jak se komu chtělo. Hlavní
peloton ale dojel do Lužan kolem 15:00 hod. a zamířil
rovnou k jezu u mlýna, kde proběhlo závěrečné osvěžení
účastníků. Po vykoupání v chladné řece Úhlavě a cílovém
fotografování byla Lužanská dvacítka u konce.
Na obě jarní cyklovyjížďky vyšlo krásné a slunečné
počasí, jelo se pěkně, nikomu se nic nestalo, holkám to
slušelo – pojedeme zas! Organizátoři vyjížděk všem
účastníkům a propagátorům Lužanské rekreační cyklistiky
děkují za hojnou účast a pohodový průběh obou
cyklovýletů, které se v Lužanech uskutečnily na jaře 2016.
Zároveň děkují provozovatelům Lužanské a Vodokrtské
hospody za věnované občerstvení a velmi vstřícnou
spolupráci.
Sportu zdar a cyklistice zvlášť!

Tři týdny po Lužanské padesátce se jela i jarní Lužanská
dvacítka, která tentokrát účastníky zavedla do velmi
pěkného odpočinkového areálu v obci Vodokrty.
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