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ZDARMA
SLOVO STAROSTY

Příští číslo vyjde v srpnu 2010.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás na začátku roku 2010 co nejsrdečněji pozdravil a popřál všem pevné zdraví, štěstí a úspěchy.
Od posledního vydání „Lužanského občasníku“ byly zabezpečovány plánované akce a to zejména úprava v budově školy. Bylo
vyměněno osvětlení ve třídách a na chodbách, provedena výměna
dlažeb na chodbách, třídy byly vybaveny novými lavicemi. Tyto
akce byly finančně dotovány z prostředků Evropské unie, státního
rozpočtu, obce a ČEZ, a.s. V části obce Zelené byl zprovozněn vrt
pro zásobování požární nádrže. Na tuto akci finančně přispěl Krajský úřad Plzeňského kraje. Ke konci roku bylo zprovozněno na
OÚ pracoviště datových schránek, které bohužel ne naší vinou,
nepracuje podle představ záměru. Nedostatky jsou na straně státu
– Ministerstva vnitra.
Dne 4. prosince byla uskutečněna velice zdařilá akce a to vzpomínka na otevření kulturního domu před 40-ti lety. Hojně navštívená akce měla vhodně zvolený program, kde veliký úspěch mělo
divadelní představení pohádky „Mrazík“ v podání ochotnického
kroužku naší obce. Také kapela Horalka přispívala celý večer
k dobré náladě. Ne všechno jde hladce a tak svoje stáří – 40 let
nám připomenul i stávající kotel v kulturním domě a bohužel
přidělal nám vrásky únikem vody. V současné době je kotel po
zprovoznění po provedené takřka generální opravě.
V první polovině loňského roku rozhodlo zastupitelstvo obce
o zhotovení znaku a praporu obce. Byl požádán heraldik Miroslav
J. V. Pavlů o odborné zpracování návrhu obecních symbolů. Zastupitelstvu byly předloženy 4 návrhy, ze kterých byl vybrán jeden
a ten byl zaslán k posouzení podvýboru pro heraldiku Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, který náš návrh posoudil a
schválil. Dne 14. ledna 2010 jsme společně s místostarostkou obce
převzali dekret o udělení znaku a vlajky naší obce. Dekret osobně
předal předseda Poslanecké sněmovny ČR ing. Miloslav Vlček.
Nyní má již kulturní komise úkol vybrat zhotovitele znaků obce,
kteří se v nabídkách předhánějí. Do konce letošního roku předpokládáme uskutečnit slavnost představení znaku a praporu všem
občanům obce a dle zájmu i ostatní veřejnosti (více se o znaku a
vlajce dočtete na následující straně – pozn. red.).
Pro letošní rok je připravována náročná akce, tj. položení kabelů
nízkého napětí do země podél vozovky I/27, rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování bezdrátového místního rozhlasu. Tyto akce budou prováděny ve spolupráci s ČEZ, a.s.
Koncem roku zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet. Bohužel vlivem propadu veřejných rozpočtů a nízké produktivitě ekonomiky je náš rozpočet proti roku 2009 o 1 mil. Kč nižší na straně
příjmů.
V části obce Dlouhá Louka byla provedena oprava krovu, komínů
a střech na budově kulturního domu.
Věřím, že naplánované akce během roku zvládneme.

Uzávěrka příspěvků 15.7.2010.

Václav Hodan, starosta

Redakční sloupek
Lužanský občasník k Vám přichází v nové podobě. Od počátku
vydávání občasníku se během 5-ti let mnohé změnilo. Změnila se
technologie zpracování fotografií ale i textu a s tím související nové možnosti zpracování. V následujících občasnících chceme seznamovat občany s činností spolků a organizací jako tomu bylo
doposud, ale nově zavádíme rubriky týkající se historie, jako je
např. listování kronikou obce, nebo seznamování s památkami
Lužan a okolí. Ne každý spoluobčan má přístup k internetu, obzvláště starší lidé, a proto budete moci najít na stránkách Lužanského občasníku i některé zajímavé informace. Mnohé články jsou
doprovázeny fotografiemi, které se budeme snažit dávat do tisku
v co nejkvalitnější podobě, aby po okopírování byl výsledek přijatelný. Lužanský občasník je barevně vytištěný k nahlédnutí na
obecním úřadě nebo v knihovně. Na internetových stránkách
www.obecni-urad.net a knihovny www.knihovnaluzany.wz.cz si
tyto občasníky můžete stáhnout nebo prohlédnout v barevném
provedení. Změna je také v četnosti vydávání občasníku. Bude vycházet 3 x za rok v měsíci dubnu, srpnu a v prosinci. To znamená,
že uzávěrka pro příspěvky bude 15.3., 15.7. a 15.11. každého
roku. Pro letošní rok bude uzávěrka pro další vydání v červenci.
Prosila bych proto všechny autory příspěvků do lužanského
občasníku, aby pevně dodržovali tyto termíny. Budu velice ráda,
když obdržím Vaše náměty na články nebo připomínky. Když se
budeme společně podílet na konečné podobě Lužanského
občasníku, věřím, že se nám povede z něj udělat kvalitní periodikum.
Na závěr bych chtěla zdůvodnit menší písmo, které je použito
v tomto čísle občasníku. Důvodem je množství příspěvků a jejich
velký rozsah. Další vydání bude napsáno písmem větší velikosti.
Věra Petrželková

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET 2010 - PŘÍJMY

vlajka

znak
PROČ MÁME ZNAK A VLAJKU
PRÁVĚ V TÉTO PODOBĚ?
Symboliku návrhů hledejme v historii. První písemná zmínka
o existenci osady ležící v údolí řeky Úhlavy cca 2 km jižně od
Přeštic pochází z r. 1175, v r. 1245 je připomínán vladyka Imram
z Lužan. Ves byla tehdy majetkově rozdrobena na několik dílů a
tato roztříštěnost přetrvala až do 15. století (k r. 1378 je doložen
Jan, řečený Štipice z Lužan erbu patrně korunovaného kohouta,
ještě v r. 1412 purkrabí v Čečovicích). V první pol. 16. století
získali Lužany Příchovští z Příchovic, z nichž nejspíše Markvart
Příchovský na Skočicích vystavěl na místě starší tvrze renesanční zámek (1583). Příchovští udrželi statek přes všechny peripetie pozdější neklidné doby až do r. 1721, kdy majetek odkoupil od Jana Viléma Příchovského jeho švagr Kink Engel
z Engelflussu. Majitelé se pak rychle střídali. Někdy kolem
r. 1818, za hraběte Fridricha Karla Schönborna, byl renesanční
zámek přestavěn, současnou podobu získal v době, kdy patřil
architektu a známému mecenáši Josefu Hlávkovi (1886-87).
Výše uvedené informace byly vyhodnoceny tak, aby návrhy obsahovaly připomínku domácího vladyckého rodu (korunovaný
kohout), významných a dlouholetých majitelů Lužan a současné
stavebníků renesančního zámku Příchovských z Příchovic (různě
formované husí krky z jejich erbu), stavitele a mecenáše Josefa
Hlávku (úhelník, symbolizující stavebnictví) a konečně pěstování tulipánů, jimiž byla obec ještě v minulém století proslulá (tulipán).

Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, červený, bílý a modrý
v poměru 1:2:1. Uprostřed bílého pruhu černý, červeně korunovaný vykračující kohout s černo-červenými ocasními pery a červenou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Popis znaku: Červeno-stříbrně polcený štít. V červeném poli tři
husí krky se zlatou zbrojí, dva vedle sebe, třetí převrácený vlevo,
ve stříbrném poli černý, červeně korunovaný vykračující kohout
s černo-červenými ocasními pery a červenou zbrojí, podložený
modrým úhelníkem s červeným květem tulipánu uvnitř.

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 000 000,-- Kč

DPFO – SVČ (z výnosu)

/1112/

100 000,-- Kč

DPFO – zvl.sazba

/1113/

100 000,-- Kč

DPPO

/1121/

1 000 000,-- Kč

DPH

/1211/

2 100 000,-- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

400 000,-- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

360 000,-- Kč

Poplatky za psa

/1341/

9 000,-- Kč

Příjem z VHP

/1347/

40 000,-- Kč

Správní poplatky

/1361/

30 000,-- Kč

Dotace S.F. na rok 2009

/4134/

25 000,-- Kč

Převody ze S.F.

/4139/

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

100 000,-- Kč

Nájemné KD

/3392 2132/

20 000,-- Kč

Příjem z akcí KK

/3399 2119/

3 000,--Kč

Příjem za vytříděný odpad EKO-KOM

/3725 2119/

60 000,-- Kč

Příjem za stravné od zaměstnanců

/6171 2111/

10 000,-- Kč

Ostatní příjmy OÚ

/6171 2119/

3 000,-- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

21 300,-- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí

/6171 2132/

25 000,-- Kč

Ostatní nájemné (plyn. zařízení)

/6171 2139/

39 000,-- Kč

Příjmy z úroků

/6310 2141/

50 000,-- Kč

Dotace KúPK

/4112/

227 939,-- Kč

PŘÍJMY CELKEM

5 743 239,-- Kč

ROZPOČET 2010 - VÝDAJE
Místní komunikace (opravy, údržba, materiál) /2212/

200 000,-- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

40 000,-- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

40 000,-- Kč

Kanalizace

/2321/

15 000,-- Kč

Školství (příspěvek do ZŠ + popl. na žáky)

/3113/

780 000,-- Kč

Knihovna

/3314/

15 000,-- Kč

Kronika

/3319/

5 000,-- Kč

Kulturní dům

/3392/

230 000,-- Kč

Kulturní komise

/3399/

70 000,-- Kč

Dětská hřiště

/3421/

35 000,-- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

1 000 000,--Kč

/3722,3725/

70 000,--Kč

Pečovatelská služba

/4351/

10 000,--Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)

/5311/

1 000,--Kč

SDH

/5512/

50 000,--Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

900 000,--Kč

Vnitřní správa OÚ + rezerva

/6171/

1 811 439,-- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky KB)

/6310/

15 000,-- Kč

Převody rezervních fondů + P.F. zaměstnanci

/6330/

55 800,-- Kč

Odpadové hospodářství

VÝDAJE CELKEM
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20 000,-- Kč

5 743 239,-- Kč

CO SE DĚJE
OSLAVY 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ KD LUŽANY
V pátek 4. prosince 2009 se uskutečnily oslavy 40. výročí dostavby kulturního domu v Lužanech. V rámci těchto oslav proběhl
od 15,30 hodin ve zdejší škole „Den otevřených dveří“. Ti co přišli, si mohli prohlédnout všechny prostory školy od kuchyně až po
počítačovou učebnu a ve třídách pak kroniky a fotografie školy.
Nechyběly samozřejmě ani práce dětí, které školu nyní navštěvují. Od 18,00 hodin se uskutečnilo divadelní představení
Ochotnického kroužku Lužany „MRAZÍK“, ale ještě před tím
vystoupil starosta obce pan Václav Hodan a seznámil všechny
přítomné s historií budování KD a nejdůležitějšími akcemi za
uplynulých 40 let. Následovalo divadelní představení a po skončení a nezbytných úpravách sálu pak mohla od 20,30 hodin začít
taneční zábava s kapelou Horalka. Celý podvečer a večer byl
v režii obecního úřadu a tak všichni návštěvníci měli tyto dvě
akce zdarma.
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CO SE DĚJE
POUŠTĚNÍ DRAKŮ
Drakiáda naplánovaná na 17. října byla z důvodu velmi nepříznivého počasí přeložena na následující den – neděli 18. října 2009
od 13,30 hodin. Počasí si ale bohužel nedalo říct, a tak nás občasný déšť doprovázel i nedělním odpolednem. Drakiády se proto zúčastnilo málo dětí. Ti, kteří přišli, si mohli nejen pouštět draka, ale
zhlédnout ukázku létání jiného druhu. Jan Kratochvíl, který se leteckému modelářství intenzivně věnuje, pouštěl letadlo a předváděl, co tento model dokáže. Na závěr si všichni opekli špekáčky.
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Tradiční setkání seniorů se uskutečnilo v sobotu 7. listopadu 2009
od 16,00 hodin v KD v Lužanech. Akce se zúčastnili nejen občané
z Lužan, ale i z přilehlých obcí – Zeleného, Zelené Hory a Dlouhé
Louky. Úvodem promluvil starosta obce, který zároveň uvedl děti
z kroužku mladých hasičů. Ty vystoupily s kulturním pásmem věnovaným učiteli a spisovateli Josefu Kožíškovi, rodáku z Lužan.
Přednesly básně z jeho díla „Ráno“, které proložily zpěvem a hrou
na flétny či trubku. Poté bylo všem podáno občerstvení a koláče
s kávou. Od obecního úřadu obdrželi všichni přítomní stolní kalendáře na rok 2010. Od 17,00 hodin začali vyhrávat k poslechu
i k tanci „Plzeňští heligonkáři“, kteří pro velký úspěch nastavovali
ještě hodinu své produkce navíc.

Koncert se líbil nejen návštěvníkům, ale i účinkujícím z důvodu
výborné akustiky v kapli.

KURZ ŠIKOVNÝCH RUKOU
Od loňského podzimu se v zasedací místnosti obecního úřadu
schází ženy z Lužan a Dlouhé Louky, aby při kurzech šikových
rukou získaly dovednosti v různých technikách. Pro představu –
do konce loňského roku zvládly vyrobit obrázek technikou „domalovávaná decoupage“ (ubrousková technika + aplikace hmoty +
domalování barvami – výsledkem je plastický obrázek), dále batikovaly hedvábný šátek, další kurz byl zaměřen na pletení košíčků
všech možných tvarů z pedigu (košíčky na složenky, dekorační na
stůl, na květináč nebo košík na deštníky) a obsahem posledního
kurzu před vánočními svátky bylo zvládnutí techniky navlékání
korálků obyčejných i korálků z „fima“ pomocí drátků. Někteří si
vyzkoušely i techniku výroby různě barevných korálků z „fima“.
V lednu se sešly k výrobě šperků na bižuterním lanku. Setkání
v únoru pojaly již velikonočně a začaly s výrobou vrtaných
kraslic. Na závěr je třeba říci, že se těchto kurzů zúčastňují i
některé děti, které všechny překvapují svou šikovností.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V sobotu 14. listopadu 2009 se všichni malí i velcí sešli na návsi
u pomníku v Lužanech k martinskému lampionovému průvodu.
V úvodu si vyslechli zajímavosti o životě sv. Martina a zvycích,
spojených s tímto svátkem a poté se vydali po celé vsi – nejdříve
směrem na Borovy, na konci vsi všichni přešli na druhou stranu
a po té šli až na druhý konec vsi, kde u zastávky zabočili vpravo
a spodními ulicemi se s lampiony dostali až k hasičské zbrojnici.
Tady na ně čekal čaj a výborné martinské rohlíčky, které v dostatečném množství napekla Hana Lindnerová. Pro děti bylo připraveno překvapení od Mikuláše, kdy v předstihu dostaly malé balíčky, protože nebylo možno z provozních důvodů a konání jiných
akcí uskutečnit Mikulášskou nadílku.

TERMÍNY KURZŮ
VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert se uskutečnil 30. prosince. 2009 od 16,30 hodin
v kapli zámku v Lužanech. Letošní rok přijali pozvání členové
CLASSIC BRASS QUINTETU, který je složen z hudebních pedagogů, hráčů Divadla J. K. Tyla v Plzni a Plzeňské filharmonie.
Hudební skladby z období baroka, renesance ale i vánoční písně
a koledy všem návštěvníkům koncertu zahráli na trubky Tomáš
Bastl a Milan Kůsa, na trombon Jan Candra, na tubu Josef Babka
a na hornu (lesní roh) Jana Koukolíková. Na varhany nám zahrál
Vít Aschenbrenner a sólistka Divadla J. K. Tyla Venuše Dvořáková obohatila některé skladby zpěvem. Zároveň ve čtyřech čteních
nás také seznámila s vánočními povídkami, kdy jsme se například
dozvěděli, proč je u jesliček zobrazován právě volek s oslíkem.
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8.3.2010
drátovaná vajíčka
12.4.2010
enkaustika
3.5.2010
pískované obrázky
Svou účast na konkrétním
kurzu si objednejte na OÚ
u paní Hrabíkové.

CO SE DĚJE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vánoční čas zakončuje již pravidelně Tříkrálová sbírka. V naší
obci se uskutečnila 9. ledna 2010. Naše domovy navštívila známá
trojice Kašpar, Melichar a Baltazar v podání Lenky Petrželkové,
Petra Bezděka a Magdaleny Mikulecké. Doprovázela je pověřená
osoba paní Ing. Marie Benediktová a Věra Petrželková st. V Lužanech se díky této sbírky sešlo celkem 6530,- Kč. Tyto prostředky
slouží k finanční výpomoci Domovu pokojného stáří Naší Paní
v Klatovech a k činnosti Farní charity Přeštice. Část prostředků
podpoří stacionáře pro seniory a zdravotně postižené, domovy pro
matky s dětmi v tísni, Terénní krizovou službu a další charitní projekty Diecézní charity Plzeň a Charity Česká republika. Děkujeme
koledníkům a doprovázejícím a především všem dárcům sbírky.

DĚTSKÝ BÁL
V sobotu 16. ledna 2010 se uskutečnil od 14,00 hodin tradiční
dětský bál. Pro děti tu celé odpoledne vyhrávala hudba p. Berky,
který byl požádán p. Charvátem o vystoupení z důvodu jeho pracovních povinností. Sál místního kulturního domu ožil všemi
možnými maskami. Mohli jsme tu spatřit nejen princezny, ale i piráty, Bořka stavitele, Pata a Mata, vodníky, šašky, dráčka, myšku,
žokeje na koni, atd., atd. Děti se při písničkách mohly dostatečně
vytancovat ale i vyřádit a v 16,00 hodin obdržely malou sladkou
tombolu. V 17,00 hodin byl dětský bál zakončen závěrečným
kankánem.

v minulém čísle občasníku, bylo to v ZUŠ Přeštice, v kul. zařízení
KÁČKO v Dobřanech, na klatovské Hůrce, v Červeném Poříčí a
na Myslivně v Chlumčanech. Naše poslední představení v roce se
konalo 6. září v kulturním domě v Borovech. I když začátek byl už
ve 13.30hod a sál se plnil pomalu, přesto se vše nakonec podařilo.
Loňský rok však pro nás neznamenal pouze vystupování s hrou
„Dívčí válka“. Byly tu i další akce – Májová zábava a Den dětí.
Rok 2009 byl také ve znamení příprav na zcela novou hru. Obecní
úřad nás požádal, abychom v rámci oslav otevření Kulturního domu uvedli nějakou novinku. Po velmi bouřlivém výběru vyhrála
ruská lidová pohádka „Mrazík“. Všichni jsme se těšili, ale zároveň
báli, zda vše stihneme nacvičit. Tlačil nás totiž čas.
Od září jsme pilně zkoušeli a také nás čekalo vymýšlení scén, výroba kulis a ušítí kostýmů. Práce to bylo požehnaně a proto jsme
tomu museli obětovat všechen volný čas a zkoušet i několikrát
týdně. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodinným příslušníkům za trpělivost, kterou s námi při tom fofru měli.
Premiéra se konala 4. prosince v 18 hod a my jsme s třesoucími se
koleny vkročili před diváky. Tréma pomalu ustupovala, když jsme
slyšeli první potlesk a smích. Když jsme pak šli na děkovačku,
všichni jsme si oddechli. Děkujeme všem divákům, kteří nás podpořili a kdo by chtěl „Mrazíka“ vidět znovu, má možnost 26. února 2010 v Dobřanech v kult. zařízení KÁČKO, nebo 6. března
2010 u nás v Lužanech.
Za členy Ochotnického kroužku přeji všem hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v roce 2010.
V. Lešetická
ČINNOST KNIHOVNY
Na začátku letošního roku bych Vás chtěla seznámit s trochou čísel ze statistického výkazu knihovny v Lužanech. Loňský rok zavítalo do knihovny 150 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 917
knih, z toho dětských 595 a 322 knih pro dospělé. Internetové
stránky www.knihovnaluzany.wz.cz vyhledalo 1092 návštěvníků.
Nebudu dále unavovat čísly, když „statistika nuda je“, a tak bych
Vás chtěla seznámit s novinkami v naší knihovně. Mezi zásadní
novinky patří fakt, že obecní úřad rozšiřuje výběr vlastních knih
nákupem nových titulů, o kterých se dozvíte právě na internetových stránkách. Najdete tam ale i seznam knih, které máme
možnost si vybrat v knihovně v Přešticích a které nám jsou následně dodány. Tyto knihy jsou v místní knihovně k dispozici přibližně
½ roku – 1 rok a seznam podle autorů naleznete v odkazech na
internetu. V pohodlí domova si tak můžete vybrat tituly, o které
máte zájem a na mě je už jen to, abych vám tyto knihy zajistila
nebo případně pro méně pohyblivé občany i donesla. K tomuto
účelu můžete použít tel. č. 721 526 453. Z knihovny v Přešticích
získáváme ze 75 % nové knihy, takže si v naší knihovně vybere
skutečné každý. Těším se na vaši osobní i internetovou návštěvu.
Věra Petrželková, knihovnice
POHOTOVOST V KRAJI
Od 1.ledna 2010 došlo ke změně sídla STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTI pro oblast jižního Plzeňska. Provoz zajišťuje
Stomatologická klinika FN Plzeň - Lochotín, Alej Svobody 80,
vchod F, 7. patro, Po-Pá: 18.00-06.00, So, Ne, svátky: non-stop,
tel. č. 377 104 727

ČINNOST OCHOTNICKÉHO KROUŽKU V ROCE 2009
Vážení spoluobčané, rok 2009 byl pro nás členy Ochotnického
kroužku velice náročný, ale také poměrně úspěšný. Po dobrých
zkušenostech v roce 2008 jsme nabízeli svoji nastudovanou hru
„Dívčí válka“ také okolním obcím. Zájem byl vcelku velký, což
nás velice těšilo, ale zároveň zavazovalo.
Celkem jsme tuto hru loni uvedli 6krát. Jak už jste si mohli přečíst

Všeobecná dětská pohotovost:
Nemocnice U sv. Jiří, Staniční 74, Plzeň, Po-Pá: 17.00-07.00, So,
Ne, svátky: non-stop, tel. č. 377 266 647
Všeobecná pohotovost pro dospělé:
ZZ Plzeň – Slovany, Francouzská 2, Po-Pá: 18.00-07.00, So, Ne,
svátky: non-stop, lékárna: non-stop, tel. č. 377 243 000
Poliklinika Plzeň, Denisovo nábřeží 4, Po-Pá: 18.00-06.00, So,
Ne, svátky: non-stop, tel. č. 378 218 111
Záchranná a dopravní služba Přeštice: 377 982 222, popř. 155
Hasiči: 150
Policie: 158
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CO SE DĚJE
BLAHOPŘEJEME
všem níže uvedeným občanům, kteří od počátku roku oslavili a v nejbližších dnech oslaví svá významná jubilea:
LEDEN:
Marie Skálová (86 let)
František Pelíšek (74 let)
Václav Burian (74 let)
Marie Burianová (75 let)
Blanka Burianová (76 let)
Jaroslav Psůtka (80 let)
Karel Němeček (74 let) - Zelené
ÚNOR:
Zdeňka Boudová (78 let)
Václav Hrach (74 let)
Josef Benedikt (73 let)
Václav Louda (70 let) – Zelené
Irena Loudová (71 let) – Zelené
Marie Bláhová (80 let)
Greta Bačová (78 let)
Marie Kožíšková (70 let) – Zelené

BŘEZEN:
Ema Gluczová (71 let)
Věra Petrželková (72 let)
František Smola (71 let) – Zelené
Danuše Psůtková (74 let)
Josef Křen (72 let)
Hildegarda Aschenbrennerová (75 let)
Josef Volmut (77 let) – Zelená Hora
Jaroslava Zavadilová (78 let)
Drahomila Valvodová (82 let)
DUBEN:
Božena Berková (93 let) – Zelené
Václav Brabec (79 let) – Zelené
Marie Nováková (76 let)
Václav Staněk (85 let)
Jaroslav Šnejdar (79 let)
Marie Šosová (85 let) – Zelená Hora

SYMBOLY JARA A VELIKONOC
Velikonoce jsou svátky původem křesťanské, plné lidových obyčejů a zvyků. Přestože se jich do dnešních dní udrželo již jen několik, není na škodu si jich pár připomenout.
Jednotlivé neděle, předcházející pašijovému (tedy předvelikonočnímu) týdnu, mají své názvy. Pučálková – podle pučálky, naklíčeného hrachu, nebo také Černá, jako první neděle postní. Ženy v té
době odkládaly barevné oděvy a nahrazovaly je černými. Pražná
neděle – pražilo se žito, podle postního jídla pražmo, které se připravovalo z praženého nedozrálého obilí. Kýchavá – kolikrát si
kdo tu neděli kýchne, tolika let se dožije; jinde se naopak věřilo,
že za tolik let zemře. Družebná, také Růžová nebo Středopostní,
probíhala v uvolněné náladě, Družebná proto, že chodíval družba
se ženichem navštívit dům, do kterého chtěli přijít o velikonoční
pomlázce na námluvy. Smrtná neděle – obecně rozšířený zvyk vynášení Smrtky. Týden před Velikonocemi je pak neděle Květná –
– lidé přinášeli ratolístky k posvěcení do kostela na připomenutí
vjezdu Kristova do Jeruzaléma, na paměť této události se světily
palmové listy, u nás větvičky jívy – kočičky.
Například na Horácku bylo na Květnou neděli vztyčeno typické
ráhno, na němž se připevňovaly svazečky kočiček, to se pak – posvěcené – stavělo do světnice. Po svátcích velikonočních se jednotlivé větvičky kočiček dávaly za trámy a hospodáři je odnášeli na
pole, kde je postavili do každého rohu, aby byla dobrá úroda.
Škaredá středa připomínala svým názvem den, v němž se Jidáš
mračil na Ježiše. Na Zelený čtvrtek se proto pečou „jidáše“ různých tvarů, základ je provazec na připomenutí toho, že se Jidáš po
zradě oběsil. Tvar může být i kruhový, to souvisí s křesťanskou
tradicí uctívání slunce jako dárce života. A protože odletěly zvony
do Říma, chlapci chodili s klapačkami a řehtačkami od chalupy k
chalupě a oznamovali čas k modlitbě. Za to dostávali odměnu.
Děvčata chodila v ten den s vrbovými proutky do hospodářských
stavení, aby popřála vše nejlepší a bohatou úrodu. Hospodáři
proutky od děvčat kupovali a zapichovali buď opět do rohu pole,
nebo uprostřed a věřili, že budou mít větší úrodu. Hlavně se to
vztahovalo ke lnu, čím byl proutek delší, tím i len. Na Velký pátek se prý otvíraly poklady, byl to den Ježišova ukřižování. Na
Bílou sobotu bylo na Vysočině rozšířeno pálení ohňů před kostelem a jejich následné posvěcení. Uhlíky z těchto ohňů měly, zastrčeny za stropními trámy, chránit před požáry. Boží hod velikonoční znamenal pro rodinu svátek, v kostele se světily pokrmy, ty pak
doma rodina obřadně snědla. Peklo se kynuté pečivo mazanec a
pro děti beránek.
Specialitou byla a je tzv. hlavička, jinde zvaná svítek – nádivka,
připravená z bylinek, vajec a krupice, strouhanky a někdy i uzené-
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KVĚTEN:
Marie Křenová (85 let)
Vlasta Pechanová (83 let)
Zdeňka Regnerová (84 let)
Jiřina Tomanová (82 let)
Věra Volmutová (74 let) – Zelená Hora
Josef Živný (80 let) – Dlouhá Louka
ČERVEN:
Ludmila Beštová (71 let)
Marie Brabcová (73 let) – Zelené
Jiřina Červená (88 let)
Karel Červený (85 let)
Josef Doležal (71 let)
Miloslav Hořký (77 let) – Zelená Hora
František Kreuzman (78 let) – Zelené
Marie Nováková (71 let)
Zdena Šnejdarová (77 let)

ho masa. S posvěceným jídlem se přicházelo domů a první, co hospodář udělal, bylo rozkrojení vajíčka na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny u stolu. Každý svůj dílek snědl, aby si vzpomněl, s kým
to vajíčko jedl, a vracel se domů.
Velikonoční nebo také Červené pondělí byla pomlázka a koledníci dostávali především vajíčka. Jejich barvy i motivy měly svoji
symboliku – červená barva byla barva lásky a života. Typickým
motivem byla cestička lásky, jakási spirála ozdobená kytičkami,
která představovala, že děvče má o chlapce zájem. Pokud dostal
chlapec vajíčko s motivem zkřížených ratolestí, věděl, že by si ho
toto děvče rádo vzalo za manžela. Ale jestli dostal chlapec vajíčko
s motivem košíčku, znamenalo to „dostat košem“. A vyšlehání? To
aby se ženským vyhnaly blechy, nebyly líné a aby je blechy
neštípaly...
zdroj: Zemědělský kalendář 2005
OBECNÍ ÚŘAD LUŽANY POŘÁDÁ
PRO VŠECHNY DŘÍVE NAROZENÉ SPOLUOBČANY JIŽ TRADIČNÍ

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
V SOBOTU 27. 3. 2010 OD 16.00 HODIN V SÁLE KD V LUŽANECH.
PROGRAM - KULTURNÍ PÁSMO DĚTÍ Z KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ
A ROZÁREK ZE ZŠ LUŽANY
- OBČERSTVENÍ
- HUDBA - „PLZEŇŠTÍ HELIGONKÁŘI“
ODJEZD AUTOBUSU: 15.15 – ZELENÉ, ZELENÁ HORA
15.30 – DLOUHÁ LOUKA
SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

Pro dej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček – 17-20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří .
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : Lužany
V neděli 18.dubna - u aut. zastávky naproti ZŠ - v 11. 30 hod.
Případné bližší informace na tel : 728605840, 725165166,415740719 a
606490805

Z HISTORIE
OHLÉDNUTÍ 50 LET ZPĚT
ANEB VYBÍRÁME Z KRONIKY OBCE
Příprava na celostátní spartakiádu byla celostátní a prožívali jí téměř všichni občané. Cvičenci pilně nacvičovali a připravovali se
tak na výsostné vystoupení v Praze. Dík vzorné přípravě cvičilo na
krajské spartakiádě v Plzni 12 žen a 8 mužů. Na celostátní spartakiádě v Praze 8 mužů. Dne 22. května 1960, pořádala tělocvičná
Jednota Sokol v Lužanech okrskovou spartakiádu, jíž se zúčastnilo mimo domácích cvičenců celá řada Jednot Sokola z okolí a sice
Přeštice, Měčín, Příchovice, Oplot, Borovy, Vřeskovice, Roupov,
Ježovy, Švihov a vojenská posádka z Dobřan. Téměř celá obec pomáhala při úpravě cvičiště a přípravě všeho, aby tato spartakiáda
byla důstojným předchůdcem spartakiády v Praze. Po ukončení
zhodnotila celou spartakiádu zvláštní komise za přítomnosti členů
ústředního výboru pro tělesnou výchovu a sport z Prahy jak po
stránce provedeného cvičení, tak po stránce úpravy a výzdoby
hřiště, cvičiště i celé obce velmi kladně.
Pořad spartakiády v Lužanech:
1) ve 13,15 hodin průvod obcí
2) ve 13,45 hodin vztyčení vlajky
3) ve 14,00 hodin cvičení: 1) Pohádka (320 cvičenců)
2) L.U.T (24 cvičenců)
3) Starší žáci (350 cvičenců)
4) Muži, tyče (40 cvičenců)
5) Červené míčky (380 cvičenců)
6) Rozsévačka (54 cvičenců)
7) Radostná jar (540 cvičenců)
8) Kužele (24 cvičenek)
9) Armáda (200 cvičenců)
4) v 18,30 hodin ukončení – hymny.
Veškerá cvičení byla provázena hudbou pomocí zesilovacího zařízení a několika amplionů. Cvičení přineslo nejen krásný zážitek,
ale i Jednotě Sokola slušný finanční přínos, neboť bylo prodáno
celkem přes 2 000 vstupenek. Jako šaten pro cvičence bylo použito vagonů osobního vlaku, jejž nechala přistaviti ředitelství Č.S.D.
na pobočnou kolej, těsně při cvičišti. Slavnostní spartakiáda byla
zakončena taneční zábavou v restauraci místní Jednoty.
TRADICE SV. MARTINA
Lampiónový průvod je v naší obci spojen s oslavou svátku svatého Martina a proto si připomeňme co tento den znamenal v životě minulých generací.
Svatomartinský den měl v Čechách bohatou tradici. V tento den se
uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími. Konávaly se dobytčí či výroční trhy. Svátek sv.
Martina byl důležitým dnem i v životě čeledníků a děveček, neboť
zpravidla v tento den většina z nich (říkalo se jim Martínkové)
měnila službu a dostávala za svou práci mzdu. Někteří smlouvu
s hospodářem prodloužili a ti ostatní odcházeli za lepší službou.
Takový odchod ze služby spojený s obdržením peněz býval důvodem k pořádné oslavě. Mnozí tak propili a projedli svou celoroční
mzdu během jednoho dne bez ohledu na to, zda již měl zajištěno
nové místo nebo ne. S oslavou byl spojen nadměrný hluk a následně i řádění čeledi. Není divu, že pojmenování „Martínek“ bylo
velmi hanlivé a později označovalo člověka, který nezřízeně pije
a z opilosti tropí škodu.
Ke svátku svatého Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená
a upečená tzv. „Martinská husa“. Původ spojitosti mezi svatým
Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou legendách. Ta prvá praví, že husy sv. Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají na
svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se sv. Martin
před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale
husy ho svým kdákáním prozradily. Při rozdělování husího masa
panoval určitý systém. Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při
práci lítal, vyšší sluha stehno, hospodář sám si nechával zbytek.
Kůže z husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby se nepotily nebo mezi prsty, aby nerostla kuří oka. Známé bylo i svatomartinské pečivo. Na sv. Martina se pekly rohy, rohlíky nebo podkovy svatého Martina. Martinskými rohlíky podarovávala děvčata
své hochy. Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo povidly bý-

val podarován ze služby odcházející čeledín nebo děvečka.
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou pláště a žebrákem. Nejznámější přísloví, které se vztahuje k svátku sv. Martina je Sv. Martin
přijíždí na bílém koni, další jsou pak Na svatého Martina kouřívá
se z komína, Na svatého Martina, bývá dobrá peřina, Martinův
led, bude vodou hned, Na svatý Martin, ještě se vrátím, ale na svatého Mikuláš, mě tu najisto máš. Všechna pořekadla značila, že
v době okolo 11. listopadu bylo počasí nestálé, padal sníh a neodvratně se blížila královna mrazivých večerů a dlouhých nocí – paní zima.
LUŽANSKÁ KAPLIČKA
V místě odbočky silnice I/27 přes trať na Skočice stojí malá barokní kaplička z roku 1707. Tato kaplička byla postavena panem
Ondřejem Winklerem s manželkou Barborou na panském pozemku. Rostly u ní dvě statné lípy, které byly pravděpodobně stejně
staré jako kaplička. Druhá byla poražena v roce 2005. Opravu
kapličky provedl Obecní úřad Lužany v roce 2006. Kapličce je
letos krásných 303 let!
(zdroj: Kapličky, kaple a kostely na Přešticku – Jiří Běl)

KAPLIČKA NA DLOUHÉ LOUCE
V obci stojí podél cesty drobná pozdně barokní kaplička. Zakladatel této drobné stavby není znám, pravděpodobně se však o stavbu
zasloužila hraběnka Kateřina Salomena Příchovská r. 1659 – v loňském roce bylo tedy kapličce neuvěřitelných 350 let! Kaple je zasvěcena druhému biskupovi pražskému – sv. Vojtěchovi. Kaple
čtvercového půdorysu má polokruhem zaklenutý vstup a na vrcholu jehlancové střechy se nachází hezká zvonička. Kaplička byla
opravována (vnější omítka a bílení uvnitř) v roce 1994 a 2005.
(zdroj: Kapličky, kaple a kostely na Přešticku – Jiří Běl)

zdroj: www.obecni-urad.net
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2009 – 2010 jsme zahájili 1. září v nově opravených
prostorách školy, protože v době letních prázdnin provedly odborné firmy výměnu dlažeb na chodbách, zmodernizovaly osvětlení
v celé budově, aby odpovídalo hygienickým požadavkům, ve třídách vybudovaly podhledy a umístily nové knihovny do MŠ a ZŠ.
Na chodby přibyly nové nástěnky.
Do školních lavic usedlo 27 žáků. Všichni netrpělivě čekali na
další modernizaci. V polovině září jsme se dočkali a ve třídách byly staré lavice a židle vyměněny za nové, výškově stavitelné lavice
a židle. Každý žák získal lavici jen pro sebe. Staré vyřazené lavice
a židle nabídl OÚ k odprodeji, čehož využili někteří spoluobčané,
organizace Sokol Lužany, divadelní kroužek a také OÚ Předslav,
aby jimi doplnil zařízení předslavské školy.
Všechny změny jsme mohli realizovat z finančních prostředků získaných z projektu, který vypracovaly paní Věra Drdová a Jana
Sedláčková pro OÚ Lužany. Ten potom požádal organizaci MAS
Aktivios o dotaci. Peníze na zakoupení lavic a židlí pro žáky
získal OÚ od Nadace ČEZ Distribuce Děčín.
Z projektu „Inovace bez legrace“, který paní Drdová a Sedláčková
vypracovaly v roce 2008 společně s ředitelkami škol ve Švihově a
v Předslavi, jsme do naší školy získali dataprojektor, interaktivní
tabuli ONfinity, bezdrátový internet a notebook. Interaktivní tabuli
nyní využíváme při vyučování ve II. třídě ve 3., 4. a 5. ročníku.
V průběhu podzimních měsíců rodiče našich žáků umožnili svým
dětem zakoupit upomínkové předměty zaslané Občanským sdružením CPK Chrpa a Fondem Sidus. Vybraná částka 980,- Kč byla
věnována na výcvik koní – terapeutů a pro Pediatrickou kliniku
FN v Praze Motole.
Vyučování v 1. až 3. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího
programu naší školy, ve 4. a 5. ročníku podle celostátního programu Základní škola. Při vyučování využíváme zejména učebnice
z nakladatelství ALTER a NOVÁ ŠKOLA. Zařazujeme také
činnosti v různých projektech.
Snažíme se, aby se naši žáci seznamovali s činnostmi dospělých.
Proto organizujeme různé exkurze. Na podzim jsme sledovali výlov lužanského rybníka, v Klatovech v Muzeu Dr. Hostaše jsme
získali vánoční inspirace na výstavě betlémů a rukodělných výrobků s vánoční tématikou.
Účast na různých kulturních akcích považujeme za sváteční dny
našeho školního dění. Zhlédli jsme hudební pořad „Saxana dětem“ a divadelní představení „Včelí medvídci“. Oba pořady, které
se dětem moc líbily, organizovalo pro školy Kulturní a komunitní
centrum v Přešticích. Do školy za námi přijelo divadélko s pohádkou „O červené Karkulce“. Toto představení se uskutečnilo v prostorách mateřské školy.
V pátek 4. prosince všechny děti ve škole netrpělivě očekávaly
návštěvu. Dopoledne nás navštívil Mikuláš v doprovodu anděla
a čerta. Děti jim zazpívaly písničky a přednesly básničky. Některé
děti dokonce přiznaly, že někdy doma zlobí, ale slíbily, že se polepší. Od Mikuláše nakonec dostaly sladkosti a drobné dárky.
V podvečer potom do naší školy zavítali lužanští občané. Prohlédli si zrekonstruované prostory školy a nad vystavenými fotografie-

8

mi zavzpomínali na svá školní léta. I přes velice deštivé počasí nás
všechny potěšil velký zájem veřejnosti o dění ve škole.Vánočními
koledami a básničkami pozdravili žáci ZŠ v sobotu 12. prosince
v sále kulturního domu účastníky výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů v Lužanech.
Členové ochotnického divadelního kroužku z Nezdic nám připomněli vánoční tradice a zvyky ve středu 16. prosince v dopoledních hodinách v kulturním domě v Lužanech.
Poslední den ve škole před vánočními svátky jsme se setkali s rodiči a prarodiči našich žáků na besídce „Sejdeme se u Betléma.“
Děti svým blízkým popřály veselé Vánoce a předaly vyrobená přáníčka.

Ani v lednu nového roku v našich aktivitách nezahálíme. 18. ledna
2010 proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ, byly zapsány 4 děti. Na
exkurzi TECHMANIA do Plzně jsme jeli 26. ledna. Děti s čarodějem procházely expozice jako jeho kouzelnickou komnatu a zkoumaly, jak se vaří kouzelné lektvary, jak čaroděj nechá zmizet
skleněnou tyčinku, vyčaruje blesky a jak vypadají stíny od zlobivých světýlek. Děti pomohly osvobodit zakletého chlapce v křišťálové kouli, nakrmily hladové jezinky, probudily různě zlobivé
blešky a naučily se oklamat vrčícího vlka. Moc se všem tento program ČAROVÁNÍ S ČARODĚJEM líbil.
První pololetí školního roku 2009 – 2010 jsme zakončili 28. ledna
rozdáním pololetních vysvědčení.
Mgr. Jana Sedláčková, ředitelka školy
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Letní prázdninové měsíce utekly jako voda a nás čekal nový školní rok v naší školní družině. Ke starším, zkušenějším školákům,
přibyli noví žáci - prvňáčci, kteří si nedovedli představit, co název
školní družina znamená. Protože jsme kamarádi a všichni se dobře
známe, seznámení s prostředím šlo velice snadno. Celkem se zapsalo 15 žáků. Stejně jako ve škole i my pracujeme podle „Školního vzdělávacího programu“, který má název „Rok se zvířátky“.
Rádi jsme využili nabídky pana Petra Šaloma a navštívili jsme výstavu drobného zvířectva v Přešticích. Některé druhy zvířat jsme
viděli poprvé. Moc se nám tam líbilo.
Podnikali jsme pěší výlety na Holý vrch a Dlouhou Louku. V říjnu
jsme si zahráli na kuchtíky a vyrobili výborný moučník, který jsme
okamžitě snědli. Škoda, že nešlo říci: „Hrnečku vař!“ Trochu jsme
se báli při čarodějném odpoledni plném masek, soutěží a tance.
A než jsme se nadáli, byl tu vánoční čas provoněný pečením perníčků, které jsme společně vytvářeli s děvčaty z kroužku „Rozárky.“ Každým rokem koledujeme na obecním úřadě a v místní prodejně, odkud si děti vždy odnesou nějakou sladkost. Nejvíce jsme
se těšili na vánoční besídku, kde si každý mohl zahrát v živém Betlémě postavu nebo zvířátko, které do Betléma patří. Všichni si
to opravdu užili a věříme, že ten, kdo se přišel podívat, byl spokojen.
Teď už si jen přejeme, aby vysvitlo jarní sluníčko a my budeme
moci podnikat různé vycházky, výlety a exkurze.
Vladimíra Havránková, vychovatelka ŠD

ŠKOLSTVÍ
rybníka. V listopadu k nám přijelo divadélko s pohádkou „O červené Karkulce“, navštívily jsme také divadelní představení známého večerníčku „Včelí medvídci“ v Přešticích.
Prosincový program už se nesl pochopitelně v duchu Vánoc, nechyběla samozřejmě mikulášská a vánoční nadílka. Mimo to jsme
ještě zhlédly představení divadelního spolku z Nezdic s názvem
„Vánoční zvyky“ a do ZŠ v Přešticích jsme si jely poslechnout a
zazpívat koledy.
Zajímavé pro rodiče dětí i pro nás bylo společné vánoční tvořivé
odpoledne, které proběhlo pod „taktovkou“ firmy Anagram s.r.o.,
protože zástupci této firmy celé odpoledne nejen organizovali, ale
také dodali veškerý potřebný materiál. Rodiče tak měli možnost
společně se svými dětmi vyrobit nejrůznější drobné vánoční dekorace, a navíc od firmy Anagram s.r.o. obdržel každý účastník malý
upomínkový dárek. Takto příjemně strávený čas jsme završili krátkým posezením nad malým občerstvením. Nesmíme také zapomenout na den otevřených dveří, při kterém měla veřejnost možnost
prohlédnout si prostory nejen MŠ, ale také celé školy. Nad připravenými fotografiemi tak většinou bývalí žáčci rádi zavzpomínali
na léta strávená ve zdejší škole.
Hned po vánočních prázdninách jsme s dětmi začaly navštěvovat
solnou jeskyni v Přešticích. Další plánovanou akcí na 2. pololetí je
plavecký výcvik předškoláků a v našich aktivitách nebude chybět
ani školní výlet.
Ivana Karásková, učitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový školní rok 2009-2010 v MŠ začal malou změnou. Naši školku po dlouhé době opustila paní učitelka Jiřinka Soukupová, která
přešla do MŠ ve Dnešicích, kde vykonává funkci ředitelky školy.
Na její místo nastoupila nová paní učitelka Ivana Karásková, vedoucí učitelkou je nadále paní Alena Kalčíková. Změnilo se také
prostředí herny, ta byla vybavena novým moderním barevným nábytkem. V letošínm roce je v MŠ zapsáno celkem 19 dětí, z toho
7 děvčat a 12 chlapců.
Program a jednotlivé činnosti MŠ se řídí podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je jako celek zpracován na dobu 3 let
a rozdělen na jednotlivá roční témata. Po celou dobu nás provází
kamarádi - maňásci Jája a Pája. Pro tento školní rok je stanovené
téma Jája a Pája ve společenství lidí. V této tématické části se zaměřujeme na poznávání sebe sama a poznávání člověka vůbec. Cílem je co nejlépe poznat sebe, své okolí, své potřeby, možnosti a
zájmy. Dále budeme poznávat rodinné vztahy, učit se, co pro nás
rodina znamená, vnímat důležitost sounáležitosti a pospolitosti rodiny a její nezastupitelnost v našem životě. Mimo programu a
činností daných školním vzdělávacím programem jsme se také
s dětmi účastnily několika divadelních představení a koncertů.
V říjnu jsme přijaly pozvání do MŠ Borovy na divadelní předstaní „Ježčí školka“, byly jsme se s dětmi podívat na výlov zdejšího

ÚDAJE O ŠKOLE ve školním roce 2009-2010
Základní škola
Označení tříd

Ročník

Počet žáků

Třídní učitelky

Další vyučující

I. třída

1., 2.

13

Mgr. Jana Sedláčková

Mgr. Věra Drdová, Alena Kalčíková

II. třída

3., 4., 5.

14

Mgr. Věra Drdová

Mgr. Jana Sedláčková, Alena Kalčíková

Počet oddělení

Počet dětí celkem

Počet dětí 2 - 4 roky

Počet dětí 5 – 6 let

Vyučující

1

19

8

11

Alena Kalčíková - vedoucí učitelka MŠ
Ivana Karásková - učitelka

Mateřská škola

Školní družina
Počet oddělení

Počet žáků celkem

Vychovatelky

1

15

Vladimíra Havránková, Hana Pěchoučková

Školní jídelna
Strávníci celkem

Strávníci MŠ

Strávníci ZŠ

Strávníci zaměstnanci

Zaměstnanci ŠJ

52

19

26

7

Hana Pěchoučková - kuchařka
Vladimíra Havránková - hospodářka
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SDH
MLADÍ HASIČI
V srpnu, již po několikáté, se uskutečnilo letní soustředění mladých hasičů v autokempu Valcha. Toto týdenní soustředění, na
které se všichni mladí hasiči těšili již několik týdnů dopředu, proběhlo jako každoročně v duchu příprav na další sezónu hry PLAMEN a našli jsme si čas i na oddechové aktivity. V rybníce jsme
se koupali téměř každý den, počasí nám tentokrát přálo.
Skutečnost, že na soustředění prší pokaždé, se naplnila v den odjezdu. Vytrvalý déšť nás donutil veškeré vybavení sbalit mokré a
dosušit až doma.
Výsledky přípravy na podzimní kolo hry PLAMEN se dostavily
na branném závodě ve Dnešicích. Hlídky mladších hasičů si vybojovaly 1., 2. a 7. místo, starší žáci skončili první a třináctí. Pro nás
je důležité, že obě družstva nastupují do jarního kola z prvního
místa. Na podzim jsme ještě absolvovali soutěž v Blovicích, kde
se hlídka mladších umístila na 8. místě z 28 hlídek, starší žáci
zvítězili a připsali si další cenné body do ligy mládeže okresu
Plzeň – jih 2009 - 2010. Druhé družstvo starších se umístilo na
18. místě.
Družstvo starších žáků poprvé zvítězilo v lize mládeže okresu
Plzeň – jih ročník 2008 - 2009. Po několikaleté práci s mladými
hasiči ukončil činnost vedoucího družstva starších žáků Pavel
Vránek st. Na jeho místo nastoupil Zbyněk Zábrš st.

Účastníci výletu do Přeštic a Příchovic.
Výroční valná hromada proběhla 12. prosince 2009 za hojné účasti 120 členů a hostů.
První akcí letošního roku byl hasičský bál. Dle tradičně hojné
účasti a reakcí přítomných návštěvníků soudím, že se opět vydařil.
Zde bych chtěl poděkovat všem členům a příznivcům, kteří nás
pravidelně podporují cenou do tomboly.
CO NÁS ČEKÁ?
V měsíci únoru proběhne v lužanské zbrojnici zasedání krajského
výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tato
akce je pro náš sbor nevýznamná, ale za uskutečnění podobných
akcí získává sbor body do soutěže celkového hodnocení sborů
Plzeň – jih.
Dne 13. března 2010 proběhne ve Spáleném Poříčí okresní shromáždění delegátů okresu Plzeň - jih, na kterém budou zvoleni
kandidáti na celostátní sjezd dobrovolných hasičů.
V dubnu, konkrétně 16. a 17. nás čeká soutěž RALLYE ŠUMAVA, které se pravidelně zúčastňujeme jako pořadatelé, a to zejména rodiče mladých hasičů. Získané finance poslouží k zabezpečení
letního soustředění.
Nejvýznamnější hasičskou událostí, která se letos v Lužanech odehraje, bude ale jarní kolo hry PLAMEN ve dnech 5. – 6. června na
hřišti TJ SOKOL Lužany. Podobná soutěž se v Lužanech konala
naposledy v roce 1982, kdy lužanští mladí požárníci na domácí
půdě obsadili 2. místo a z tohoto oblastního kola postoupili do
okresního, které se konalo v Chotěšově. Velmi rádi bychom se tomuto úspěchu letos co nejvíce přiblížili. Jste-li zvědavi, jak soutěž
dopadne, neváhejte a přijďte podpořit mladé lužanské hasiče.
Ing. Václav Petrželka, velitel sboru

.

ČINNOST SDH LUŽANY
V říjnu proběhla podzimní brigáda ve zbrojnici. V rámci brigády
byly svezeny hasičské sportovní překážky a proveden úklid ve
zbrojnici. V hasičské zbrojnici byla zlikvidována elektrická akumulační kamna a nahrazena kamny na tuhá paliva. Jako každoročně byla zabezpečena hasičská technika před nastávajícím zimním
obdobím.
První adventní neděli 29. listopadu 2009 jsme uskutečnili pravidelný výlet. Tentokrát naše kroky směřovaly do Domu historie
Přešticka na výstavu a pak chodníčkem do Příchovic na betlem
paní Andrlíkové.
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ZÁSAHOVÉ OBLEKY
V rámci celorepublikové akce obdržel sbor zásahové obleky pro
členy výjezdového družstva. Tyto obleky byly hrazeny z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Pro připomínku uvádím seznam členů
výjezdového družstva: Burian P., Flídr J., Grassl K. ml., Horák K.,
Hrabík J., Kalčík K., Kožíšek V. ml., Motlík V. ml., Pelíšek T.,
Petrželka V. ml., Szlachta J., Vránek P. st., Vránek P. ml.

SPORT
SOKOL LUŽANY
I v druhé polovině roku 2009 TJ Sokol Lužany zorganizoval několik akcí. Tou první byl již tradiční 20. ročník turnaje v malé kopané. Vítězem se stalo družstvo ÁDA – SNACK BAR DOBŘANY.
V září na našem hřišti díky hlavnímu organizátorovi Josefu Havránkovi č. 50 proběhla LUŽANSKÁ PRAKIÁDA. Vítězem se
stal domácí borec Pavel Bezděk.
Listopad je také měsícem tradic. Konalo se tradiční setkání bývalých i současných hráčů, fanoušků a příznvců Sokola.
Díky sponzorům a organizátorům Petru Boudovi, Karlu Kalčíkovi
a Petru Křenovi mohl být též v listopadu odstartován 2. ročník
STOLNÍHO FOTBALU ŽIVÝCH OSOB. Ve strhujícím finále se
podařilo mužstvu SOKOLA porazit ASAVET BIŘKOV a tak se
stát celkovým vítězem. Po skončení svým vystoupením oslavila 1.
výročí rocková kapela ŽUŽLAN 100 % Z LUŽAN.
Již 23 let si málokdo dovede představit bez VÁNOČNÍHO POCHODU. Přes 100 účastníků pochodu nepohrdlo pěknou procházkou a opečením vuřtů.
Rok 2009 jsme ukončili po delší odmlce SILVESTROVSKOU
ZÁBAVOU. Naplněný sál nám dokázal, že se lidé zase začnou do
sálů vracet.
V loňském roce se též podařilo obnovit činnost družstva žáků, kteří pod vedením Marka Šperla a Aleše Hajžmana začali zase trénovat.
Nový rok jsme zahájili tradičně Výroční valnou hromadou,
Sokolským plesem a zimním soustředěním na Šumavě.
Do nového roku Vám všem čtenářům přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
TJ Sokol Lužany
MUŽI „A“
Pod vedením trénera Jaroslava Housara a asistenta trénera Milana
Valečky zahájilo mužstvo novou sezónu 2009-2010 prvním tréninkem 28. 7. 2009. Před samotným zahájením soutěže sehráli dva
přípravné zápasy: Plzeň-Letná – Lužany 6 : 1 a Kamenný Újezd –
– Lužany 1 : 1.
Do podzimní sezóny již nenastoupili z důvodu zranění Kliner a
Hajžman A. (oba sehráli pouze jedno utkání), dále Bláha J. (přerušil kariéru) a Kasl T. (přestoupil do Radkovic). Naopak po zranění
se vrátili Hřebec, Linhart a Havránek (jako jediný odehrál všech
13 zápasů) a ze Švihova k nám přišel Drozda.
V mistrovské soutěži se sestava mužstva neustále měnila a to se
odrazilo i na výsledcích:
Hradec – Lužany 3 : 1, Lužany – Chlumčany 1 : 0
Letiny – Lužany 2 : 2, Lužany – Blovice 1 : 1
Soběkury – Lužany 3 : 0, Záhoří – Lužany 3 : 0
Lužany – Merklín 2 : 3, Radkovice – Lužany 2 : 0
Lužany – Chotěšov 0 : 1, Smolivec – Lužany 3 : 1
Lužany – Žákavá 4 : 2, Štěnovice – Lužany 1 : 1
Lužany – Střížovice 1 : 2
Po dvou vítězstvích, 3 remízách a 8 prohrách získává mužstvo 9
bodů a skóre činí 14 : 26. Nejlepšími střelci podzimu se tak stávají
pouze s dvěmi brankami Klokan, Pecl, Plocar a Drozda.
Všichni věříme, že tato nelichotivá bilance bude výzvou pro
všechny hráče, aby v jarní části uhráli tolik bodů, abychom v Lužanech nadále zachovali účast v okresním přeboru.
STARÁ GARDA
Stará garda pokračovala na podzim již v začatém 16. ročníku Ligy
starých gard s těmito výsledky:
Vstiš – Lužany 4 : 1, Lužany – Blovice 0 : 4
Chotěšov – Lužany 3 : 1, Lužany – Střížovice 4 : 1
Přeštice – Lužany 4 : 3
Mužstvo se nakonec umístilo snad nejhůře ve své historii a to na
13. místě. Nejlépe to vyjadřují slova trénera M. Kalčíka st., který
to popsal takto, cituji: „Dostali jsme tak malý pohár, že ho nebudu
ani dávat kolovat po sále, protože kdyby někomu upadl, tak už ho
nenajdeme.“ I v letošním roce se mužstvo přihlásí do Ligy starých
gard a věříme, že dojde ke zlepšení v umístění.

LUŽANSKÁ PŘÍPRAVKA
Jarní sezónu jsme zakončili opékáním vuřtů na hřišti. Vedoucí
Josef Lešetický a Petr Bouda zhodnotili uplynulou sezónu a
všechny děti obdržely kšiltovky Sokola Lužany. Účast v přípravce
ukončili Dominik Běl, Simona Duchková, Romana Horáková a
Jana Šašková. Tým posílili Natálie Aiznerová, Daniel Horák, Radek Kliner a Jan Krieger. Kromě těchto nově příchozích působí
v družstvu Adam Aizner, Filip Jehlík, Pavel Hodan, Lucie Klinerová, Pavel Kozumplík, Josef Lešetický, Lenka Petrželková, Tomáš Regner a Veronika Szlachtová.
Naši třetí sezónu jsme zahájili zápasem se Spáleným Poříčím. A
tady jsou naše výsledky:
Lužany – Spálené Poříčí 1 : 6 (branka: Aizner)
Štěnovice – Lužany 6 : 1 (branka: Aizner)
Lužany – Kasejovice 1 : 5 (branka: Hodan)
Stod – Lužany 5 : 4 (branky: Hodan 3, Horák)
Lužany – Dobřany 8 : 1 (branky: Aizner 4, Hodan 2, Klinerová,
Kliner)
Chotěšov – Lužany 3 : 2 (branky: Aizner, Hodan)
Chlumčany – Lužany 0 : 5 (branky: Hodan 4, Kliner)
Lužany – Nepomuk 2 : 3 (branky: Aizner, Hodan)
Losiná – Lužany 3 : 9 (branky: Hodan 4, Aizner 3, Horák,
Lešetický)
Lužany – Merklín 1 : 0 (branka: Hodan)
V celkovém součtu jsme na podzim odehráli 10 zápasů se 4 výhrami, žádnou remízou a 6 prohrami. Celkové skóre činilo 34 : 32 a
získali jsme 12 bodů, což nás vyneslo na 6. místo.
Kromě těchto zápasů jsme se zúčastnili v sobotu 19.září 2009 na
přeštickém fotbalovém stadionu již 6. ročníku tradičního turnaje
fotbalových přípravek, který pořádá fotbalový oddíl TJ Přeštice
pod záštitou poslanců Parlamentu ČR Jiřího Papeže a Ivany Levé
ve spolupráci se stavební firmou EDIKT Plzeň, s. r. o. Tady jsme
si také nevedli nejhůře a skončili jsme na 5. místě z 8 družstev.
2. října 2009 jsme odehráli přátelské utkání se Střížovicemi, které
bylo plné napínavých momentů a které skončilo nakonec 6 : 4 pro
lužanské hráče.
Od poloviny ledna jsme opět začali s tréninky v sále KD v Lužanech. Dne 30. ledna jsme se zúčastnili Halového turnaje přípravek
v Přešticích. Naše přípravka skončila nakonec na 6. místě. Filip
Jehlík byl vyhlášen nejlepším brankářem, obdržel pohár a dort a
celé družstvo za své umístění obdrželo z rukou hráče FC Viktorie
Plzeň Pavla Horvátha také dort, šampus a míč.

ŠIPKAŘI
Šipkaři hrají v současné době 2. ligu. V půli soutěže jsou zatím na
1. místě. Cílem družstva je umístění do 3. místa na konci soutěže.
Družstvo nastupuje na soutěže v této sestavě: Hrabík, Jílek, Křen,
Kalčík, Jarolím, Štolle a Štych. Šipkaři přejí všem lužanským spoluobčanům v novém roce hodně zdraví a osobních a pracovních úspěchů.
Jménem šipkařů: P. Křen, prezident klubu
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2010
Název akce

Termín

Organizace

Místo konání

Kurzy šikovných rukou

Po celý rok 2010

OÚ Lužany

Zased. místn. OÚ

Výroční valná hromada

9.1.2010 (16.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Dětský bál

16.1.2010 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Hasičský ples

22.1.2010 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Sokolský ples

5.2.2010 (20.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Komunální odpad

26.2.2010

Hostinec

KD Lužany

Divadelní představení Mrazík

6.3.2010

Ochotnický kroužek Lužany

KD Lužany

Setkání důchodců, Výstava prací žáků ZŠ

27.3.2010

OÚ Lužany, ZŠ a MŠ Lužany

KD Lužany

Jarní besídka

jaro 2010

ZŠ a MŠ Lužany

MŠ Lužany

Extraband revival

23.4.2010

Hostinec

KD Lužany

Svátek matek – divadelní představení

První polovina května 2010

OÚ Lužany

Divadlo Plzeň

13. století

15.5.2010

Hostinec

KD Lužany

Dětský den

29.5.2010 (14.00)

Ochotnický kroužek, SDH, OÚ

Hřiště TJ Sokol

Okresní kolo hry Plamen

5.6. - 6.6.2010

OSHČMS PJ, SDH Lužany

Hřiště TJ Sokol

Vítání občánků

19.6.2010

OÚ Lužany, ZŠ Lužany

Zámek Lužany

Turnaj v malé kopané
v případě nepříznivého počasí

31.7.2010 (9.00)
(16.00)

Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol
KD Lužany

Lužanská prakiáda

1. polovina září 2010 (9.00)

Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

11.9.2010

SDH Lužany

KD Lužany

Drakiáda

Říjen 2010

OÚ Lužany

Hřiště TJ Sokol

Staročeská zabijačka, Sousedské posezení

23.10.2010

OÚ Lužany, SDH Lužany

KD Lužany

Oslava sv. Martina

13.11.2010 (17.00)

OÚ Lužany

Setkání bývalých hráčů

Listopad 2010 (17.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

11.12.2010 (14.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Advent

Prosinec 2010

ZŠ a MŠ Lužany

ZŠ a MŠ Lužany

Vánoční pochod

25.12.2010 (9.00)

Sokol Lužany

Vánoční koncert

Prosinec 2010

OÚ Lužany

Zámek Lužany

ZPRÁVY Z DLOUHÉ LOUKY
V prosinci loňského roku proběhlo na Dlouhé Louce již 2. společné pečení perníčků za finanční pomoci Obecního úřadu v Lužanech.
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