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Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
na začátku mého sloupku bych se chtěla s vámi podělit o
pár postřehů z našich obcí. Všichni jsme svědky stavebních
prací na budování chodníků a opravy vozovky v Lužanech,
proto moje první připomínka směřuje na všechny
spoluobčany, kteří parkují vozidla před svými
nemovitostmi. V anketě, která probíhala před několika lety,
si většina obyvatel přála především výstavbu nových
chodníků. Projekt, který v té době již existoval, čekal na
svou realizaci. Nyní, když je do konečné podoby upravena
polovina obce, jsme svědky, že někteří občané parkují
dlouhodobě vozidla ve svých vjezdech a brání tak pohybu
chodců po chodnících. Prostor vjezdu slouží pouze ke
krátkodobému parkování, nebo při parkovacím manévru na
svůj pozemek (kdy dojde k otevření vrat a následnému
zaparkování na vlastní pozemek). Každý majitel
nemovitosti je totiž povinen si svá auta parkovat na
vlastním pozemku! Musíme si uvědomit, že chodníky jsou
veřejná prostranství, proto musí sloužit všem. A pokud v
pohybu chodců budou bránit stojící automobily, pak nemělo
smysl vůbec chodníky budovat. Chodníky jsou budovány
pro bezpečnost chodců, bohužel obcházením vozidel
směrem do vozovky, se bezpečnost rapidně snižuje. A to
nemluvím o pohybu maminek s kočárky nebo invalidního
vozíku. Nechtěli bychom tuto situaci v budoucnu řešit až
přes přestupkovou komisi nebo Policii ČR.
Letošní velmi teplé a suché léto zapříčinilo nedostatek
vody v obci Zelená Hora a musela být přistavena cisterna s
pitnou vodou. Došlo zde i k vyschnutí rybníčku na začátku
obce. Po žádosti obyvatel byl tento rybníček vyčištěn a byla
vytvořena nová hráz. Ve finále bylo vybudováno
odvodňovací koryto z betonových žlabů, které by mělo
tento rybníček dostatečně zásobovat dešťovou vodou.
V Zeleném byly dokončeny práce na rekonstrukci
vodovodu v celé obci a i zde budou v příštím roce vhodně
zabudovány betonové žlaby k odvodu dešťové vody.
Život v Dlouhé Louce nejvíce vystihují zprávy starosty
SDH a kronikářky obce, které jsou dostatečně podrobné.
Chtěla bych opět vyzdvihnout neúnavnou ochotu místních
obyvatel k brigádnické činnosti. O to víc se těší z věcí, na
kterých nechali i svůj pot a získávají k těmto věcem úplně
jiný vztah.
Mnoho brigádnických hodin bylo odpracováno i při
úklidu kulturního domu v Lužanech po malování. To bylo
nutné zejména kvůli výměně oken a kvůli stavebním pracím
v bývalém přísálí. To bylo rekonstruováno, aby v tomto
prostoru vznikl nový hostinec.

ZDARMA

Po všech stavebních pracích byl hostinec včetně kuchyňky
vymalován, vybaven novým nábytkem a do hostince bylo
nakoupeno nové nádobí. K záměru pronájmu hostince se
vyjádřil pouze pan Martin Hřebec, který se následně stal
novým nájemcem těchto prostor. To už bylo těsně před
lužanskou poutí a první zatěžkávací zkouškou byla pro něho
pouťová zábava. Vše dobře dopadlo a z ohlasů víme, že si
nájemce vůbec nevede špatně a lidé do lužanského hostince
rádi zajdou.

Když už byla řeč o pouťové zábavě, která neodmyslitelně
patří k pouťovému víkendu, musíme se omluvit zejména všem
dětem za to, že v Lužanech nenašly oblíbené pouťové atrakce.
Bohužel týden před konáním poutě si provozovatel rozmyslel
své působení v Lužanech a nepřijal ani náhradní řešení v
umístění atrakcí. Budeme se snažit, aby se tato situace příští
rok neopakovala.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála klidné, šťastné a
radostné Vánoce a do nového roku 2016 hodně pevného
zdraví, pohody a optimismu.
Věra Petrželková
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET 2016 - VÝDAJE

ROZPOČET 2016 – PŘÍJMY
Místní komunikace

/2212/

500 000,- Kč

/2143 6121/

7 000 000,- Kč

Les

/1036/

50 000,- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

33 000,- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

50 000,- Kč

Kanalizace

/2321/

250 000,- Kč

Školství

/3113/

800 000,- Kč

Knihovna

/3314/

15 000,- Kč

Kronika

/3319/

5 000,- Kč

Obnova kapliček – oprava

/3326 5171/

30 000,- Kč

Obnova kapliček – nákup

/3326 5139/

5 000,- Kč

Poplatky OSA

/3341 5192/

2 000,- Kč

Kulturní dům

/3392/

1 500 000,- Kč

Kulturní komise

/3399/

100 000,- Kč

Hřiště

/3421/

50 000,- Kč

Neinvestiční dotace obč. sdružením /3419/

55 000,- Kč

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 300 000,- Kč

DPFO – SVČ – z výnosu

/1112/

250 000,- Kč

Chodníky

DPFO – zvl. sazba

/1113/

150 000,- Kč

DPPO

/1121/

1 500 000,- Kč

DPH

/1211/

2 800 000,- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

600 000,- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

420 000,- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 000,- Kč

Daň z loterií

/1351/

20 000,- Kč

Správní poplatky

/1361/

5 000,- Kč

Dotace S.F. na rok 2016

/4134/

35 000,- Kč

Převody ze S.F.

/4139/

35 000,- Kč

Příjem z lesa

/1031 2111/

200 000,- Kč

Nájemné vodovod

/2310 2139/

6 000,- Kč

Nájemné kanalizace

/2321 2139/

140 000,- Kč

Vyúčtování otopu ZŠ

/3113 2119/

130 000,- Kč

Nájemné KD

/3392 2132/

70 000,- Kč

Příjem z akcí KK

/3399 2119/

10 000,- Kč

Příjem za vytříděný odpad

/3725 2119/

100 000,- Kč

Příjem za stravné od zaměst.

/6171 2111/

14 000,- Kč

Ostatní příjmy OÚ

/6171 2119/

5 000,- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

20 000,- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí /6171 2132/

3 000,- Kč

Příjmy z prodeje pozemků

/6171 3111/

500 000,- Kč

Příjem z prodeje plyn. zařízení /6171 3112/

3 500 000,- Kč

Příjmy z úroků

/6310 2141/

Dotace z KúPK

/4112/

Dotace SFDI

/4213/

PŘÍJMY CELKEM

1 000,- Kč
-

enkaustika

Nájem pozemní komunikace

/2219 5164/

500,- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

500 000,- Kč

Územní plán

/3635/

60 000,- Kč

Komunální služby – skladiště

/3639/

55 000,- Kč

/3722, 3725/

680 000,- Kč

Péče o zeleň

/3745/

400 000,- Kč

Pečovatelská služba

/4351/

10 000,- Kč

Odpadové hospodářství

Krizové řízení
Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)
/5311/

1 000,- Kč

SDH – JSDHO

/5512/

550 000,- Kč

4 300 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

/6112/

860 000,- Kč

16 134 000,- Kč

Vnitřní správa OÚ

/6171/

2 438 000,- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky) /6310/

15 000,- Kč

Pojištění

30 000,- Kč

/6320/

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

30 000,- Kč

Převody – sociální fond

30 000,- Kč

VÝDAJE CELKEM

2

30 000,- Kč

/6330/

16 134 000,- Kč

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
BIOLOGICKÉ ODPADY
Oznamujeme občanům, že na biologické odpady je umístěn
u bývalé skladové budovy na nádraží nový zelený kontejner.
Tento kontejner bude k dispozici po celé vegetační období.
Do kontejneru PATŘÍ:
Zbytky z kuchyně:
jádřince a pecky z ovoce
listy a nať ze zeleniny
odpad ze zeleně v domácnosti
skořápky z vajíček a ořechů
slupky z citrusových plodů
zbytky pečiva a obilnin
kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
čajový odpad, čajové sáčky
Z městské zeleně a zahrad:
seno, sláma
travní hmota, plevel, celé rostliny, košťály
listí
dřevní hmota drobná do průměru 3 cm, klestí, hobliny,
piliny,
větve i popel ze dřeva
podestýlka, slepičí trus a ostatní hnůj z chovu drobných
zvířat
Do biologického odpadu NEPATŘÍ:
kameny
kov
plasty a jiné ropné produkty
nábytek
elektroodpad a jiný nebezpečný odpad
sklo
silné větve průměru nad 4 cm, kmeny apod.
Pokud budete chtít uložit silné větve průměru nad 4 cm,
kmeny apod., využijte šedý kontejner na velkoobjemový odpad,
nebo při větším množství využijte místo pro tento odpad určené
– tzv. „Plajtojc jáma“ – uprostřed cesty mezi Lužany a Dlouhou
Loukou.
POZVÁNKA
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 16,00 hodin se uskuteční v
Kulturním a komunitním centru, Masarykovo náměstí 311,
Přeštice
SEMINÁŘ – KOTLÍKOVÉ DOTACE

OZNÁMENÍ ZÁPADOČESKÝCH KOMUNÁLNÍCH
SLUŽEB
Jelikož dochází v letošním roce k nestandartní situaci v
přechodu kalendářního roku a po 53. kalendářním týdnu
bude následovat 1. kalendářní týden – tzn. týden opět lichý,
dochází k problematické situaci ve svozu komunálního
odpadu v četnosti 1 x 14 dní. Protože není provozně možné
zaměnit sudé týdny za liché, bude naší společností
respektován nový kalendář tzn., že dva po sobě jdoucí
týdny budou brány jako liché. Zaměstnanci budou poučeni,
že budou v prvních dvou týdnech roku 2016 sváženy
všechny nádoby s četností 1 x 14 dní bez ohledu na
skutečnost, zda mají být vyvezeny v sudý nebo lichý týden.

OZNÁMENÍ FINANČNÍ SPRÁVY

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z
nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím
SIPO.
PROČ?
- už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka
do schránky!
- už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z
nemovitých věcí!
- už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas
- už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu
nebo čekat ve frontě na poště.
JAK NA TO?
Uživatelé SIPO
1) Vyplníte „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO“ a k němu přiložíte doklad o
přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis
bezhotovostní platby SIPO.
2) Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste
poplatníkem daně z nemovitých věcí.
Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO

Jedná se o program na podporu výměny stávajících kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v
rodinných domech.
Výše dotace může být až 85 % způsobilých výdajů dle typu
pořizovaného zdroje a jeho umístění (maximální výše
způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000,- Kč).

1) Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách
České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz pod složkou
Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na
kterékoliv poště.
2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako
uživatelé SIPO.

Program semináře:
1. základní podmínky připravovaného dotačního titulu
„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“,
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude
pro podání žádosti nezbytný, a podání žádosti.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO na zdaňovací období roku 2016 je možné do 31.
ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše
daně, proběhne placení přes SIPO pro Vás zcela
automaticky.

V rámci tohoto semináře budou poskytnuty i základní
informace k programu Nová zelená úsporám.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího
přihlašování.
Seminář je bezplatný.

Formulář „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO“ najdete na podatelnách FÚ nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.
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CO SE DĚJE
SETKÁNÍ SENIORŮ

VÝLOV LUŽANSKÉHO RYBNÍKA

Setkání seniorů se uskutečnilo 17. října 2015. Pravidelné
setkání se vždy těší velkému zájmu našich dříve narozených
spoluobčanů a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Po
projevu starostky, která všechny zúčastněné seznámila
s investičními akcemi proběhlými i budoucími, vystoupili
žáci základní školy s kulturním programem. Nejdříve děti
zatančily a poté vystoupil A. Burian, P. Volf a A. Rymusová
se svou hrou na harmoniku, klávesy a flétnu. Na závěr
sehrály děti zpívanou pohádku O Šípkové Růžence, která se
jim opravdu povedla. Všem přítomným byly rozdány stolní
kalendáře a podáno občerstvení a káva. Na stolech
nechyběly vynikající koláče. Zajištěna byla i muzika,
k tanci a poslechu v letošním roce zahrála kapela
Stavovanka.

Každoroční výlov lužanského rybníka byl proveden
v pondělí 2. listopadu 2015. Na hrázi bylo možno zakoupit
za výhodné ceny krásné kapry nebo amury. Doufejme, že se
rybník opět zaplní vodou a při kvalitních mrazech budou
moci děti konečně bruslit na této skvělé velké ploše.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Svátek sv. Martina se opět přiblížil, a proto byly všechny
děti se svými rodiči a prarodiči pozvány na tradiční
Svatomartinský průvod s lampiony. 7. listopadu v 17 hodin
jsme si dali dostaveníčko u pomníku v Lužanech, kde jsme
si připomněli nejen svatomartinské pranostiky a zvyklosti,
ale vzpomněli jsme i Velkou říjnovou socialistickou
revoluci, která se v minulosti tento den také slavila
lampiónovým průvodem.
Téměř 40 dětí a stejný počet dospělých prošlo bezpečně
celou obec a všichni došli až k hasičské zbrojnici, kde na
všechny čekal teplý vánoční čaj a martinské rohlíčky –
tvarohové, makové i oříškové. O tom, že rohlíčky udělané
paní Lindnerovou dětem chutnaly, svědčí fakt, že jich dělá
čím dál víc a vždy se všechny sní. H. Lindnerové patří náš
velký dík.
SVATÝ MARTIN
Svatý Martin se narodil roku 316 n. l. jako Martin
Tourský. Jeho otec byl pohanský římský důstojník v římské
provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a už v
patnácti letech donutil Martina stát se vojákem. Legenda
říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici
polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin ale
peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před
chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a
jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus
oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod
vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339
křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Na opuštění
vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl
důstojnické hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec v
Tours, ale i přes své jmenování biskupem žil dále jako
mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo
opatství Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v 81
letech v Candes u Tours. Je patronem vojáků, koní, jezdců,
hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou
pláště a žebrákem.
pokračování na další straně
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CO SE DĚJE
pokračování z minulé strany
Svátek svatého Martina patřil již v historii k jednomu z
nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s
příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se
vším, co k němu patří. Čeledi obvykle končila sjednaná
služba, dostávala plat a hledala službu pro další rok. Na
mnoha místech se kromě posvícení konaly také dobytčí a
výroční trhy. Ve vinařských oblastech pak tento den patřil
oslavě nového vína.
K tomuto svátku neodmyslitelně patří dobře vykrmená a
upečená svatomartinská husa obvykle podávaná s
houskovým nebo bramborovým knedlíkem a červeným
zelím. I k té se mimochodem pojí hned dvě legendy. Podle
jedné se jí proto, že husy svatého Martina při kázání rušily,
a proto si nyní odpykávají trest na pekáči. Druhá říká, že
Martin byl tak skromný, že se před volbou biskupem
skrýval v husníku, ale husy ho svým štěbetáním prozradily.
Na svatomartinskou tabuli patří také tradiční rohlíky plněné
mákem nebo povidly a samozřejmě již zmíněné víno, ať už
červené či bílé, které se k pokrmům české kuchyně výtečně
hodí.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA S NADÍLKOU
V pátek 4. prosince, v předvečer pochůzky Mikuláše s
družinou po vsi, se uskutečnila mikulášská diskotéka. Ta
začala v 17 hodin a než přišel Mikuláš do sálu kulturního
domu, mohly si děti nejen zatančit, ale zúčastnit se několika
soutěží a vyhrát sladké odměny. V 18 hodin byl vyhrazen
čas pro dětské písničky a básničky, které se určitě líbily
nejen Mikuláši, ale i Andělovi, nebo čertům. Po nadílce se
děti naučily pěkný čertovský taneček. Věříme, že si
neobvyklou nadílku děti užily a líbila se jim.

PLÁNOVANÝ AUTOBUSOVÝ VÝLET
Milí spoluobčané,
kulturní komise Obce Lužany by ráda obnovila tradici
autobusových zájezdů, které zpestřují společenský život
naší obce nevšedními zážitky. Proto bych vás ráda touto
cestou předběžně pozvala na autobusový zájezd, jež by byl
podmíněn dostatečným zájmem ze strany spoluobčanů.
Výlet by byl celodenní, v sobotu 16. dubna, s prohlídkou
Mariánských Lázní a pokračoval by do pivovaru v Chodové
Plané. Tam by proběhla prohlídka pivovaru a poté návštěva
vyhlášené restaurace Ve skále.
Závěrem bych Vám ráda popřála klidné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do
nového roku 2016.
Alena Hrádková
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AKCE NA ZÁMKU/J. J. RYBA
NEVĚSTY NA ZÁMKU

JAKUB JAN RYBA

16. května se na zámku v Lužanech konal 3. ročník
úspěšné módní přehlídky spojené se soutěží o nejkrásnější
svatební šaty s názvem „Nevěsty na zámku“. Každý ze
svatebních salónů přišlo podpořit mnoho diváků. Netradiční
příjezdy prvních nevěst z každého svatebního salónu
sklidily obrovský úspěch i potlesk, stejně jako svatební a
družičkovské šaty na přehlídkovém mole. V programu
vystoupil i Jakub Smolík, který zazpíval známé písně
o lásce. Vítězem 3. ročníku soutěže o nejkrásnější svatební
šaty salónu se stal svatební salón VIOLET Přeštice slečny
Bc. Kristýny Bradové.

Jakub Jan Ryba byl český hudební skladatel přelomu
klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do
sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes
nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období,
je Česká mše vánoční.
Jakub Jan Ryba žil v Přešticích jen do svých 6 let, pak se
Rybovi přestěhovali do Nepomuku. Už jako osmiletý uměl
velmi dobře hrát na klavír a učil se na housle a varhany. Od
roku 1780 studoval s pomocí svého strýce v Praze
piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785
studoval filozofii. Byl přívržencem osvícenecké ideologie.
Navštěvoval produkce tehdejších vynikajících hudebníků.
V té době složil řadu klavírních koncertů, kvartety,
serenády, množství menuetů, četné písně, zpěvohru, mši a
jiné duchovní skladby. Na přání svého otce musel Jakub Jan
v roce 1785 Prahu s těžkým srdcem opustit a nastoupit cestu
venkovského učitele. Na venkově napsal Jakub přes třicet
mší různých typů.
V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí, z nichž
přežilo sedm. Jedním z jeho synů byl i významný český
oftalmolog prof. Josef Arnošt Ryba (1795–1856). Později
žije skladatel v bídě – místo venkovského učitele v lidech
nevzbuzovalo autoritu – avšak v této době skládá svojí
nejznámější vánoční mši, Českou mši vánoční z roku 1796,
která byla zřejmě poprvé uvedena právě v Rožmitále. Má
český text, protože Ryba byl toho názoru, že „z latinsky
zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající, ani
poslouchající“. I další svá díla psal s českým textem.
Vleklé spory se zdejším duchovním správcem a později i
s vrchností přivedly Jakuba Jana Rybu k rozhodnutí ukončit
svůj život. Stalo se tak 10. dubna r. 1815 v lese nad Voltuší
nedaleko Rožmitálu pod kopcem Štěrbina, kde ho na druhý
den našli mrtvého s podřezanými žilami. Až po čtyřiceti
letech byl pochován na rožmitálském hřbitově.
Na místě jeho smrti v roce 1854 postavili lesní dělníci
kamenný křížek, v roce 1933 byl doplněn kamennou
mohylou, která zde stojí dosud.
Narození J. J. Ryby v Přešticích dnes připomíná pomník,
který poblíž barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Přešticích nechali slavnému přeštickému rodáku roku
1935 postavit pěvecký spolek „Skála“ a občané města
Přeštic.
Město Přeštice se též přidalo v roce 250. výročí narození
svého rodáka Jakuba Jana Ryby a 200. výročí jeho úmrtí v
Rožmitálu pod Třemšínem k výzvě Společnosti J. J. Ryby.

NATÁČENÍ NA ZÁMKU
Zámek v Lužanech si vybírají nejen čeští filmaři, ale v září
si interiéry zámku vybrali dokonce i čínští filmaři, kteří
připravují seriál Poslední vízum. Děj čínského seriálu se
odehrává na evropské půdě ve 30. a 40. letech a jeho
příběh, který vychází ze skutečné události, se dá nazvat
obdobou Schindlerova seznamu. Seriál se týká osudu
čínského velvyslance v Rakousku, který zachránil tisíce
Židů, jimž vydával víza a pomáhal vycestovat z Evropy. Za
své činy dostal přezdívku čínský Oskar Schindler.
HAYDNOVY SLAVNOSTI 2015
Festival Haydnovy hudební slavnosti se v letošním roce
konal již po třiadvacáté. Tóny smyčců, trubek a klarinetů
rozezněly kostely, kaple a sály venkovských zámečků a na
čtrnácti festivalových místech nabídly posluchačům
z daleka i z okolí prvotřídní zážitek z hudby interpretované
tzv. poučeně a zároveň na místech, kde se rodila a kam
neodmyslitelně patřila. Předposlední koncert se konal
v zámecké kapli v Lužanech v sobotu 26. 9. 2015.
Nádherné vystoupení přednesli Vilém Veverka na hoboj a
Lukáš Vendl na cembalo. Vilém Veverka je jedním
z nejrespektovanějších českých hobojistů. Účinkoval
v Berlínské
filharmonii,
jako
sólista
vystupuje
s významnými českými i zahraničními orchestry. Vystupuje
a vyučuje v Evropě, severní a jižní Americe i Japonsku.
Lukáš Vendl je varhaníkem v chrámu U Salvátora v Praze,
vyučuje na Pražské konzervatoři a ZUŠ Charlotty
Masarykové v Praze 6. Zúčastňuje se mnoha varhanních
festivalů.
VÁNOČNÍ KONCERT
V čase adventním připravila kulturní komise vánoční
koncert. Ten se jako každý rok, díky ochotě nadace Nadání
J., M. a Z. Hlávkových a díky paní Kaufnerové, uskutečnil
v kapli lužanského zámku v neděli 13. 12. od 15,00 hodin.
Koncert, který se nesl samozřejmě v duchu adventu a
blížících se Vánoc, potěšil přítomné nejen staršími
skladbami, ale i koledami, na závěr nechyběly populární
písně s vánoční tématikou. Seskupení mladých muzikantů,
které nese název MUZICA IMPERFECTA, se všem
přítomným velice líbilo, a v dnešní uspěchané době nám
poskytlo chvíli klidu a vánočního rozjímání.
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PRAKIÁDA/RUČNÍ PRÁCE
LUŽANSKÁ PRAKIÁDA 2015
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
FINÁLE
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo

Pavel Bezděk, Lužany
Josef Brtník, Klatovy
Jiří Lukeš, Svojkovice
Jiří Dach, Sušice
Jaroslav Uller, Kralupy nad Vltavou
Petr Vocelka, Klimentov
František Jahelka, Radouš
Milan Huml, Hořovice,
Josef Hrubý, Postřekov
Monika Dachová, Sušice
Rudolf Čermák, Myť
Martin Krubner, Radouš
Jiří Běl, st., Přeštice
František Fořt, Přeštice
Petra Krňoulová, Kornatice

TVOŘENÍ S VENDY
Po rekonstrukci bývalé pošty, vznikla za knihovnou malá
místnost. Bylo mi líto, že je tento prostor nevyužívaný, a
proto jsem začala přemýšlet co s tím. Jelikož ráda pracuji
s dětmi, zrodil se mi v hlavě nápad začít s dětmi něco
vyrábět a tvořit.
Před rokem, právě v tuto dobu, jsme se začali s dětmi
scházet na kroužku „Malí šikulínci“. Tento kroužek je určen
pro předškolní děti a mladší školáky. Každé pondělí lepíme,
stříháme, malujeme, razítkujeme. Pracujeme s přírodninami,
s vlnou, látkou, kůží, papírem a dalšími materiály.
Zkoušíme mnoho výtvarných technik a děti to velice baví.
Inspiraci čerpám, kde se dá, hlavně na internetu. Většina
výtvorů je tematicky zaměřená podle aktuálního ročního
období.
Václava Koukolíková

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ
16. místo
17. místo
18. místo

19. místo
20. místo

21. místo

22. místo

23. místo
24. místo

25. místo

Jaroslav Florián, Kralupy nad Vltavou
Josef Málek, Měšice
Martin Kalčík, Lužany
Jiří Běl, ml., Přeštice
Václav Hrabík, Dlouhá Louka
Václav Novák, Kralupy nad Vltavou
Marie Vocelková, Klimentov
Jitka Hrabíková, Dlouhá Louka
Josef Vránek, Lužany
Rudolf Ritter, Přeštice
Jiří Kožíšek, Lužany
Pavel Vránek, ml., Lužany
Michal Rath, Lužany
Karel Horák, Lužany
Denisa Dvořáková, Rokycany
Josef Kalčík, Lužany
Eva Horáková, Lužany
Martin Hrečín
Petr Burian, Lužany
Pavel Pěchouček, Lužany
Miloslava Motlíková, Lužany
Lenka Vodičková, Lužany
Josef Havránek, Lužany 50
Vladimír Krňoul, Kornatice
Lubomír Eret, Rokycany
Martin Koukolík, Lužany
Vladimír Krňoul, ml., Kornatice
Markéta Krňoulová, Kornatice
Josef Šalom, Lužany
Dominik Burian, Lužany
Václava Koukolíková, Lužany
Vladimír Vodička, Lužany
Václav Motlík, Lužany
Václav Stuchl, Přeštice
Ivana Sedláčková, Lužany
Romana Horáková, Lužany
Alena Tířová, Plzeň
Kamil Duchek, Přeštice
Daniel Horák, Lužany
Jana Stuchlová, Přeštice
Josef Havránek, Lužany 102
Jiří Tampa, Kornatice

PLÁN KURZŮ RUČNÍCH PRACÍ V ROCE 2016
11. a 25. 1. 2016
15. 2. 2016
14. 3. 2016
11. 4. 2016

Tác z pedigu
Zdobení trička tiskařskou technikou
Leptaný svícen nebo sklenička
Šperky z dutinek

Kurzy pro dospělé se konají vždy od 18,00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Lužanech.
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LUŽANSKÁ CYKLISTIKA
LUŽANSKÝ CYKLISTICKÝ PODZIM 2015
Letošní podzim byl v Lužanech bohatší o novou
cyklovyjížďku. V sobotu 19. 9. 2015, kdy panovalo
nádherné
slunečné
počasí,
se
vyrazilo
na
dvacetikilometrovou trasu, aby se lužanská cyklistika
přiblížila široké veřejnosti a mohli se vyjížďky zúčastnit i ti,
pro které jsou padesátikilometrové výlety moc dlouhé a
náročné. Jelo se přes Nezdice, Borovy, Jíno a Červené
Poříčí až do Švihova, kde se všichni účastníci mohli
občerstvit, jak v restauraci U Štěpánků, tak v hradní krčmě
na nádvoří hradu Švihov. Pauza ve Švihově byla dostatečně
dlouhá i na to, aby účastníci stačili absolvovat prohlídku
hradu nebo výstavu šatů pohádkových princezen, která na
hradě právě probíhala. Po dostatečném odpočinku se
účastníci vydali stejnou cestou zpět do Lužan, kde bylo v
novém hostinci pro všechny připraveno občerstvení, které
zdarma věnoval provozovatel hostince Martin Hřebec.
Vyjížďka přilákala 72 cyklistů,
z čehož měli organizátoři velkou
radost. Tak hojný počet účastníků
ukázal organizátorům, kudy tzv.
vede cesta a již plánují další
vyjížďku na rok 2016.

Nejela se ovšem jen Lužanská dvacítka, ale i již tradiční
Lužanská padesátka. Ta byla tentokrát naplánována na
sobotu s magickým datem 10.10., kdy se startovalo v rovněž
magickém čase 10:10 hod. Jelo se do bezděkovského
pivovaru, kde se účastníci občerstvili a posilnili na zpáteční
cestu. Panovalo chladné počasí, tak malé zahřátí v pivovaru
přišlo vhod. Po dojetí do cíle se účastníci opět uchýlili do
lužanské hospody, kde bylo teploučko, a 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.
Organizátoři vyjížděk všem účastníkům a propagátorům
lužanské rekreační cyklistiky děkují za hojnou účast a
pohodový průběh všech tří cyklovýletů, které se uskutečnily
v roce 2015 a přejí jen vše nejlepší do roku 2016. Zároveň
děkují provozovatelům lužanské hospody za věnované
občerstvení a velmi vstřícnou spolupráci.
JELO SE PĚKNĚ, NIKOMU SE NIC NESTALO,
HOLKÁM TO SLUŠELO – POJEDEME ZAS!
Sportu zdar a cyklistice zvlášť!
organizátoři LUŽANSKÉ PADESÁTKY
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OCHOTNÍCI/ZAJÍMAVOSTI
OCHOTNICKÝ KROUŽEK LUŽANY

ZAJÍMAVOSTI ČESKÉHO JAZYKA

Ochotnický kroužek Lužany, z. s. – to je nový název
našeho sdružení. Tak, jako všechna sdružení, i my jsme byli
nuceni zapsat náš kroužek u Krajského soudu v Plzni do
rejstříku spolků, pro upřesnění – zkratka z. s. znamená
zapsaný spolek. Byly vytvořeny nové stanovy spolku a při
ustavující schůzi byl zvolen nový výbor, kontrolní komise a
pokladník spolku. Papírování se nám moc nelíbí, co nás
baví, je samozřejmě ochotnické divadlo. V současné době
nacvičujeme hru „Nejkrásnější válka“, se kterou, pokud se
vše podaří, vystoupíme v kulturním domě v Lužanech
v pátek 26. února 2016. Nyní máme již vytvořené a
namalované všechny kulisy. Představení doprovází mnoho
písniček, takže doufáme, že v celkové podobě se vám bude
líbit, zasmějete se a naše snažení bude tak mít smysl.
V příštím roce bude ochotnický kroužek hlavním
organizátorem Staročeských májů, které se uskuteční
v sobotu 14. 5. 2016. Již jsme absolvovali úvodní schůzku
„májovníků“ a po Novém roce se začneme scházet
k nácvikům
Staročeské
besedy
a
k zajišťování
organizačních věcí, které jsou neodmyslitelnou součástí
hladkého průběhu tohoto svátku. Věříme, že i tyto máje
budete vnímat jako neocenitelnou tradici, kterou nám mnozí
závidí a tento den pojmete v duchu sousedských setkávání.
Večer nebude chybět májová zábava s předtančením a
volbou královny májů. K tanci a poslechu bude vyhrávat
kapela Atlas pana Miroslava Čepického.
Samozřejmě v příštím roce nezapomeneme pozvat do
Lužan spřátelené ochotníky z okolí a ujmeme se organizace
oslavy Dne dětí.

Kolik lidí mluví česky?
Česky mluví zhruba 11,5 milionů lidí, z toho přes 10 milionů
v České republice. V důsledku několika vln vystěhovalectví
během posledních 150 let používají češtinu všude po světě i
desetitisíce emigrantů a jejich děti.

Srdečně vás zveme na všechny akce
ochotnického kroužku v příštím roce.

KALENDÁŘ NA KAŽDÝ ADVENTNÍ DEN
Kalendářům od 1. prosince ke Štědrému dni se říká
adventní, i když přesným adventním datům neodpovídají.
Ale to vůbec nevadí, hlavně že nám zkrátí nedočkavé
čekání.
S adventními kalendáři jsme se za posledních pár let tak
sžili, že nás ani nenapadne, že to vlastně není žádná velká
historická tradice! První kalendář s obrázky pro děti
rozdělenými do políček totiž vymyslel až v roce 1908
mnichovský tiskař Bernard Lang. Nazval ho V zemi
Ježíškově a složil ho ze dvou listů papíru. Na prvním bylo
24 básniček a na druhém 24 obrázků. Úkolem dětí bylo
vystřihnout obrázky a nalepit je k příslušnému obrázku a ve
finále se z nich složila vánoční krajinka. Bernarda k tomu
nápadu inspirovala jeho maminka, která mu v době dětství
vytvořila „kalendář“ z 24 malých svíčiček nalepených na
stolní desce.
Netrvalo dlouho a náměty na kalendáře začali malovat
známí umělci, scenérií bývaly nejčastěji domečky nebo
výřezy z krajinky. Jen pod okýnky ještě nebyly čokoládičky,
ale spíš veršíky a citace z bible. Od 50. let si kalendáře
razily cestu i do jiných evropských zemí a taky Ameriky,
kde se na nich kromě Santa Clause usmíval třeba Mickey
Mouse, nebo v roce 1972 astronauti z programu Apollo.
Koupit se dají ve stovkách verzí, ale upřímně: nejhezčí jsou
ty doma vyrobené.

Jaké je nejdelší slovo v češtině?
Nejzdevětadevadesáteroneroznásobitelnějšími
…....má 43
hlásek (=těmi čísly, která jdou nejhůře 99x roznásobit)
nejnevykrystalizovávatelnějšího ……. má 31 hlásek
nejneobhospodařovávatelnějšího ….…. má 30 hlásek
Jak vypadá v češtině slovo s největším počtem háčků?
nejztřeštěnější, přesvědčivější
Jaké je nejdelší slovo v češtině, které se dá číst stejně oběma
směry?
nepochopen, nezasazen, nepotopen, nezařazen
Jaké dokáže čeština vytvořit větné palindromy? (slovo, věta,
číslo, melodie, jež se dá číst oboustranně)
Jelenovi pivo nelej.
Co nám nedá den, má noc.
Kobyla má malý bok.
A dál vidí lítat netopýry potentát i lid, i vláda.
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?
Do chladu si masa mísu dal Chod.
Sabina hrává na varhany bas.
Jak zní nejdelší věta ze tří stejných slov?
Kuli kuli kuli. (Tedy: Kuliové kovali kouli.)
Které české slovo složené jen ze souhlásek je nejdelší?
Scvrnkls, vzcvrnkls, scvrnklť, čtvrtprst, zhltls
Víte, že výčet českých samohlásek i v přesném pořadí obsahují
tato slova?
mateřídoušky, dvacetikoruny
Chcete si usnadnit psaní? – Využijte číslovky!
Pe3kovi bra3, spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le,
o5 a o5, s3leli.
Slyšeli jste někdy o Q-systému?
Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli
qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí.
Nejdelší věta bez samohlásek:
Chrt pln skvrn vtrh skrz trs chrp v čtvrť Krč. (36)
Plch zdrhl skrz drn, prv zhltl hrst zrn. (31)
Chrt pln skvrn zhltl hrst zrn. (24)
Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. (21)
Strč prst skrz krk. (15)
Pangramy jsou věty, které obsahují všechna písmena abecedy
určitého jazyka. Přitom mají být logické a co nejkratší. V české
větě se to nejlépe podařilo asi takto:
"Ó, náhlý déšť již zvířil prach a čilá laň teď běží s houfcem
gazel k úkrytům."
Pangram pro úplnou sadu znaků české abecedy:
Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozzvučí síň úděsnými tóny
waltzu, tanga a quickstepu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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.
PROSINEC:
Jan Baudiš (70)
Božena Vránková (71)
Anna Simetová (76) – Zelená Hora
Josef Kožíšek (77) – Zelené
Jiřina Budková (85)
Josef Živný (72) – Dlouhá Louka
Josef Černý (84)
Věra Písařová (72)
LEDEN:
Josef Pacholík (74) – Zelené
Václav Burian (80)
Marie Benešová (73) – Zelené
Antonín Fořt (70) – Zelené
Marie Burianová (81)
Blanka Burianová (82)
Karel Němeček (80) – Zelené

ÚNOR:
Zdeňka Boudová (84)
Josef Vránek (73)
Jana Bartoníková (75)
Mgr. Anna Pelíšková (75)
Marie Skálová (71)
Irena Loudová (77) – Zelené
Marie Bláhová (86)
Greta Bačová (84)
Marie Kožíšková (76) – Zelené
BŘEZEN:
Ema Gluczová (77)
Anna Kalčíková (73)
Věra Petrželková (78)
Marie Křenová (75)
František Smola (77) – Zelené
Danuše Psůtková (80)
Marie Němečková (71) – Zelené
Josef Křen (78)
Hildegarda Aschenbrennerová (81)
Alena Šalomová (71)
Božena Rymusová (70)
Ing. Pavel Volf (73)
Jaroslava Zavadilová (84)
Drahomila Valvodová (88)
Karel Skála (74)

DUBEN:
Miloslav Sika (74 let)
Marie Šosová (91 let) – Zelená Hora
Marie Červená (74 let)
Anna Pěchoučková (72 let)
Marie Nováková (82 let)
Josef Burian (72 let)
Jaroslav Šnejdar (85 let)
Josef Šalom (72 let)

KVĚTEN:
Blažena Hořká (74) – Zelená Hora
Marie Pelíšková (74)
Věra Volmutová (80) – Zelená Hora
Květuše Hrachová (75)
František Kozák (72)

ZEMŘELÍ OBČANÉ V R. 2015
Marie Beranová z Dlouhé Louky čp. 33 ve věku 85 let
Zdeňka Regnerová z Lužan čp. 100 ve věku 88 let
Václav Staněk z Lužan čp. 2 ve věku nedožitých 90 let
Václav Brabec ze Zeleného čp. 12 ve věku 84 let
NAROZENÉ DĚTI V R. 2015
František Toman z Dlouhé Louky č.p. 53
Tadeáš Černý z Dlouhé Louky č.p. 52
Pavel Housar z Lužan č.p. 134
Jakub Meško z Lužan č.p. 55
Vanesa Lorencová z Lužan č.p. 139
Kryštof Toman z Dlouhé Louky č.p. 50
Tereza Durdová z Dlouhé Louky č.p. 23

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A RADOSTI.
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Marie Jílková z Lužan čp. 126 ve věku 63 let
Václav Zábrš z Lužan čp. 7 ve věku 73 let
Miroslava Kováříková z Lužan čp. 123 ve věku 89 let
VĚNUJME TICHOU VZPOMÍNKU
NA ZEMŘELÉ SPOLUOBČANY.

HISTORIE
OBRAZ OBCE ZELENÁ HORA ROKU 1923
V minulém čísle Lužanského občasníku byly údaje z obce
Zelená Hora chybně uvedené, proto se omlouváme všem,
zejména občanům této obce, a napravujeme chybu.
ČÍSLO POPISNÉ

PŘEZDÍVKA, STAV

MAJITELÉ NEBO OBÝVAJÍCÍ

1

U Petříčků – domkář

František a Marie Bělovi

2

U Rusů – domkář

Jan a Magdalena Květoňovi

3

U Kuchyňáků – domkář

Josef a Barbora Bělovi

4

U Polívků – domkář

Josef a Barbora Brabcovi

5

U Kodlů nebo Biskupů – domkář

Filomena Štychová

6

U Tondů – domkář

Antonín a Marie Bělovi

2. SVĚTOVÁ VÁLKA V LUŽANECH – DÍL 2.
1941
Rok 1941 byl už rokem opravdu válečným. Němci už byli
pány téměř celé Evropy, ale začalo se nedostávat, a proto
chystali nový výpad, tentokráte na východ. Zima byla velmi
tuhá, sněhu mnoho, byla nařízena pracovní povinnost na
prohazování cest. U nás se všechny nařízené úkony vykonávaly
poměrně hladce, k čemuž přispívala do jisté míry i osobnost
bloklajtra, jehož se lidé báli. A tak, když bylo nařízeno
vyvěšovati prapory říšské a protektorátní, nebyl snad
v Lužanech domek, kde by jich nebyli měli. Projíždějící Němci
mohli mít radost, když viděli obec v záplavě praporů! Tehdejší
starosta p. Elmer vždycky k svým nařízením dodával, že
v zájmu bloklajtra, který nám nechce ublížit, musíme všechny
rozkazy provádět a tím usnadníme prý situaci jemu i
bloklajtrovi. Protože se začal už jevit i nedostatek uhlí, byly
školní zimní prázdniny prodlouženy až do 4. března.
V posledních 14 dnech pak dávány dětem jednou týdně domácí
úlohy.
Asi v měsíci únoru či březnu ustaven byl v Praze Spolek pro
spolupráci s Němci. V okresech byli vedoucí jmenováni a
nemohli přirozeně tuto funkci odříci. Jejich povinností bylo
sehnat co nejvíce členstva, čímž měla být Němcům prokázána
naše loajalita. Na našem okrese byl jmenován okr. vedoucím
tehdejší okr. šk. inspektor Jan Povod, který se při náboru
členstva obrátil v první řadě na učitelstvo, u něhož byl oblíben.
A kvůli jeho osobě téměř všechno učitelstvo přihlášku
podepsalo. Na naší škole tomu bylo trochu jinak. Bylo riskantní
přihlášku vrátit, nebylo zase dost čestné přihlášku vyplnit a
proto jsem řekl členům sboru – měli jsme tu tehdy 3 třídy, že
sám přihlášku nevyplním, ale že se podle mě řídit nemusí a
každý nechť učiní co za dobré uzná. Jeden člen už byl přihlášen
dříve, než přišel k nám, druzí následovali mého příkladu. Já pak
zajel do Přeštic, kde jsem p. inspektorovi vyložil, proč jsme
přihlášku odmítli.: „Vy jste jmenování přijmout musel, ale
dobrovolně se hlásit, to už je něco jiného“, jsem mu tehdy řekl
a on nejen, že moje slova schvaloval, ale postěžoval si, jak
trpce jmenování nese a žádal, abych uznal, že se musel obrátit
na učitelstvo, když chtěl ujíti podezření ze sabotérství. V obci
dostal přihlášky velkostatek a Rolnický mlýn, pokud se
pamatuji. Z velkostatku se přihlásil za člena jen administrátor
p. V. Skála a ze mlýna asi p. účetní Kovařík. Také starosta
Elmer se stal členem – jinak v obci nikdo.

V dubnu došlo k pensionování legionářů ve státních
službách. Legionáři nižších služeb nemuseli být propuštěni,
protože jich bylo ku práci zapotřebí, ale z vyšších služeb byli
propuštěni všichni. U nás byl pensionován staniční zřízenec
Šulda, ačkoliv mohl být ve službě ponechán – na tom měl jistě
zájem p. přednosta Weber, kdežto druhý výhybkář p. Šťastný ve
službě zůstal – oba ruští legionáři.
Už začínaly také kontroly na dodávky v obcích, které měly
přispět k plnému odvádění předepsaných kontingentů obilí,
brambor – všech zemědělských plodin. Kontroly prováděny u
nás zvláštními kontrolními orgány, které sestávaly obyčejně
z našich bývalých příslušníků čsl. armády, četníků a nějakého
německého četníka.
Dne 1. května zastavena činnost Sokola. Činovníci sokolští
vzati do vazby jako rukojmí. Bohužel mnozí z těchto rukojmí
se už nevrátili. Nemohu nevzpomenout Gustava Fialy z Borov,
který měl elektrotechnický závod v Přešticích, zařizoval ve
škole elektrické osvětlení, rozvod rozhlasu do tříd a který byl
člověk velmi hodný. Nevrátil se a zanechal po sobě vdovu s 2
malými dětmi. Čest jeho památce!
V tomto roce se začaly už také konat „dobrovolné“ sbírky
na Německý Červený kříž. Bylo nařízeno, ba docela
předepsáno, kolik musí státní zaměstnanec „dobrovolně“
odevzdat z měsíčního příjmu a výsledek sbírky se musel hlásit
nadřízeným úřadům. Každý si to rozmyslil, aby dobrovolně
neodevzdal.
Protože se začalo nedostávat kovů, hlavně barevných,
nařizovaly se sbírky kovů v obcích. Škola mimo to konala
pravidelně každý měsíc sběr odpadových hmot, jeho výsledek
hlásila okr. šk. výboru, za pololetí se posílal zvláštní výkaz
pololetní a nadřízený úřad pak uveřejňoval statistiku škol, jak
se která ve sběru vyznamenala. Naše škola nebyla mezi
posledními, ale bývala zařaďována až daleko v druhé polovině
seznamu, neměla však žádných potíží tak dlouho, dokud jsem
vedl sám správu školy.
V tomto roce vydány byly zostřené předpisy o zatemnění.
Byly zavedeny v každé obci hlídky, které kontrolovaly, jsou-li
nařízení dodržována. Za kioskem pí. Burianové byla na šk.
hřišti postavena dřevěná bouda, kde se mohli členové hlídek
ohřát a kde si měli také i „službu předávat“! Naši lidé nebyli
nějak úzkostliví a tak měli četníci stále práce dost.
V září byly vydány lístky na brambory. Mohly být vybrány
hned a uskladněny ve sklepě, nebo vybírány podle potřeby po
celý rok u obchodníka.
pokračování na další straně

11

HISTORIE
pokračování z minulé strany
Asi na počátku září bylo nařízeno na všech státních a
veřejných budovách povinně vyvěsit na výrazném místě
zřetelné a dobře viditelné písmeno V, což mělo znamenat
začáteční písmeno slova vítězství nebo latinského victoria.
Jak nám londýnský rozhlas pověděl, měla být zahájena tato
akce u spojenců, ale byla nějak prozrazena a proto ji Němci
využili. U všech spojeneckých národů písmeno V je
začátečním písmenem slova znamenajícího vítězství, jenom
u Němců ne! Ale to jim nevadilo. Zato jsme viděli na
stodolách, na plotech, za okny samé červené V, na škole vlál
bílý prapor s velikým červeným V, někde je udělali ze
dřeva, aby opravdu už vydrželo do konce války. Nařízení o
odstranění tohoto odznaku nebylo vydáno žádné a tak viselo
tak dlouho, až je počasí zničilo a učinilo konec německého
vítězství.
Ve dnech od 26. května do 14. června byla i naše obec
obšťastněna přítomností německého vojska, které obsadilo
zámek, ve škole přízemní učebnu a školní kuchyni i četné
místnosti v soukromých domácnostech. Ve školní kuchyni
měli kancelář, třída sloužila za ubikaci. Bylo to velmi
příjemné, protože do kanceláře se chodilo celý den,
v chodbě byla návěstní tabule a my jsme byli ve škole
šťastní, že máme naše ochránce tak blízko! Byl jsem zvědav
na jejich rozkazy a proto, když ovšem bylo v chodbě ticho,
zastavil jsem se u návěstní tabule a četl. První rozkaz, u
kterého jsem se zastavil z holé zvědavosti, mě ovšem
poučil, že tak už nesmím příště učinit, protože bych se
vydával v nebezpečí. Vojáci v něm byli totiž varováni před
špionáží, měli zakázáno vykládat o pohybech a umístění
vojska a vůbec se s občanstvem domlouvat. Jindy jsem se
už žádné zajímavosti nedočetl. Přišli tehdy jako vítězové
z Řecka. Nadutí, opovržlivě na nás hleděli a počínali si jako
doma. Vynesli si lavice na zahrádku a já se musel na ně
dívat a mlčet! Jídla měli mnoho, zahazovali je a u nás už byl
nedostatek. Psi a kočky se tahali o celé kusy salámů, které
vyhodili na popel. Viděl jsem vojáka, který vysypal plný
pytel bot, ovšem řeckých, jiný zase měl látky, každý byl
nějak obohacen a s tímto lupem pak odjížděli domů na
dovolenou. To se jim líbilo, byli válkou nadšeni a führera
zbožňovali. Navenek se ovšem chovali jako gentlemani.
Když odjížděli, přišel voják z kanceláře za mnou do třídy a
hlásil mně česky, abych sešel dolů, že „naši páni“ chtějí se
mnou mluvit. Šel jsem, dole čekali důstojníci. Lidé vesměs
mladí, až na jednoho. Byl jsem tehdy už člověk starší a
čekal jsem, jak se budou chovat. Nepozdravili, nezdravil
jsem ani já, až konečně ten nejstarší zasalutoval a já mohl
také jako slušný člověk pozdravit. Jednání bylo krátké, a
když mně předali opět místností zpět, přišel onen mladík
z kanceláře opět za mnou nahoru, abych podepsal potvrzení
o předání. Zeptal jsem se ho, kde se naučil česky, když
pochází z Drážďan. Odpověděl, že v Praze, kde studoval
chemii. Zasmál jsem se mu, protože jsem jeho odpovědi
nevěřil – považoval jsem ho za sudetského Němce, který se
naučil česky v české škole a ještě jsem mu položil otázku,
kdy už skončí válka. „Na Vánoce budeme doma“, mně
odpověděl. Neměli potuchy, že z naší obce vede jejich cesta
na východ a že už jejich sláva začne brzy blednout.
Učitelstvo muselo dobrovolně navštěvovat kurzy
německého jazyka po celý rok každý čtvrtek hodinu a o
prázdninách byl opět kurz pro správce škol po dobu 3
týdnů. Od počátku školního roku 1940/1941 bylo zavedeno
na všech národních školách nepovinné vyučování němčině
od 3. školního roku, přihlásilo-li se aspoň 12 žáků a
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od 1. února změněno na povinný předmět od 3. post.
ročníku.
Od počátku téhož školní roku byly přeměněny dosavadní
měšťanské školy na hlavní a to čtyřtřídní a výběrové. Do
měšťanské školy mohlo přejíti na počátku pouze 40 %,
v pozdějších letech jen 35 % žáků nejlepšího prospěchu.
Poslední 2 roky války pak byly docela konány i přijímací
zkoušky. Výsledek jich byl ten, že naše nejlepší žačka
zkoušku neudělala, ale do měšťanské školy se dostala až po
převratě, kdy do ní přešly všechny děti 6. – 8. post. ročníku.
Pro kuřáky byly vydány tabačenky ve věku od 18 roků. Rok
1941 byl studený a mokrý, zima tuhá, nedostatek paliva,
prohazování silnic, žně průměrné.
1942
Nařízena sbírka zimního prádla a kožichů pro německou
armádu, která mrzla na východě. Všechny sebrané věci byly
ukládány na volné učebně, kde byly také podle nařízení
tříděny. Mimo skutečné hadry byly mezi věcmi i docela
nové kusy prádla apod. Kdo byl takovým milovníkem
Němců se nedalo zjistit. Před sběrem hadrů byla svolána do
Přeštic schůze všech starostů a správců škol, kde německý
klatovský hejtman promluvil o důležitosti a významu této
nové „suroviny“. V jeho jménu mluvil nějaký komisař
politické správy.
Od 27. ledna začalo se vydávati i dříví na lístky, na
rodinu 200 kg! V dubnu se začalo s odváděním zvonů a
sepisováním hromosvodného vedení. Od nás byly odvedeny
2 zvony, pouze „umíráček“ zůstal.
Dne 27. května zavražděn byl v Praze zastupující říšský
protektor Reinhard Heydrich. Tento krvežíznivec k nám
přišel z Norska, aby i u nás „zavedl pořádek“. Jeho
zavraždění vyvolalo v obci rozruch a různé pocity. Radost
měli všichni, bázlivější se lekali následků, které na sebe
nedaly dlouho čekat. Bylo vyhlášeno stanné právo a každý
večer přinášel rozhlas jména popravených českých lidí,
kteří „schvalovali atentát“. Zatýkáno bylo mnoho lidí a
odstraněn každý, kdo byl jen trochu podezřelý. I ti
nejbázlivější byli překvapeni krutostí následků. Naše obec
byla tak šťastná, že z politických důvodů nebyl nikdo
zatčen, protože ze zatčených v té době se už nikdo nevrátil.
Soudy se konaly podle stanného práva a proti rozsudku
nebylo odvolání. Blízký Spálený les u Klatov by nám mohl
povědět, jaké tragédie se tam odehrávaly. Pomník tam
postavený mluví za všechny oběti nacismu.
Brzy po atentátu byly ohlášeny ve všech obcích vojenské
prohlídky, které prý měly ten účel, aby zjistily,
nepřechovávají-li se někde zbraně. Prohlídky se
neprováděly stejně – záleželo na lidech. Jednu neděli
koncem června v dopoledních hodinách jsem spatřil
vojenský autobus proti panským domkům. Hrklo ve mně a
už jsem viděl vycházet asi 7 člennou hlídku od stárků, která
mířila k autobusu. Zaradoval jsem se, že už k nám nepřijde.
Najednou se však její velitel obrátil, ukázal na školu a než
jsem se vzpamatoval a došel do předsíně, už se objevil
v chodbě chlap jako hora a za ním vojáci a 2 členové SA.
Nepozdravili, já se ženou také ne, vešel do ložnice a
velitelsky žádal policejní přihlášku a občanské legitimace.
Mezitím, co jsem podával žádané, jeho 2 SA a 4 vojáci se
dali do práce a začali prohledávat postele, skříně jakoby
nebyli
v cizím
bytě a u jsme
spořádaných
lidí. plno
Já zůstal
v ložnici
Na
ekofarmě
v Roupově
se dozvěděli
zajímavostí.
a dával pozor, aby nic neukradli, protože jedna kapsa
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nezůstala neprohlédnuta. Ženu jsem poslal do pokoje, kde
byli rovněž 2 vojáci oba SA, kteří mluvili dobře česky a
měli na starosti jen potištěný a popsaný papír. Velitel se
postavil mezi dveře a dohlížel „na práci“. Najednou mně
podává nějakou ruličku s otázkou, co to je. Nemohl jsem
sám ihned poznati, že jsou to zabalené žákovské mapy
našeho okresu, kterých se nesmělo při vyučování používat.
Byly podle předpisu zabaleny. Když jsem mu po určité
pauze oznámil co je to, ptal se, proč je tedy schovávám. Už
mně bylo zle a zmohl jsem se jen na to, že je to papír. A to
už jsem slyšel značně hlasitou výtku, že ze starého papíru se
dělá nový papír a právě ta síla německých hlasivek mě
vzpružila na tolik, že jsem mu mohl říci, že takhle
uložených věcí mu mohu ukázat daleko více, že na to máme
úřední rozkaz. Byl mojí odpovědí překvapen, a abych mu
tedy ty věci hned ukázal. A to bylo snad pro mě štěstím,
protože jsem ho odvedl i s 2 vojáky a 1 SA do ředitelny, kde
jsem mu ukázal vyloučené knihy z učitelské knihovny
v zapečetěných obalech. Koukal hloupě, velmi hloupě, po
chvíli vzal jednu z volných knížek, kterou prolistoval,
zeptal se SA, co je to, pak si otevřel zásuvku u mého stolu,
kde našel mnou rozepsaný dopis. Jeho radost byla
nahrazena zklamáním, když mu SA řekl, že to nic není, že
v tom mluvím o smrti nějaké paní. Vojáci chtěli také
prospět, ale bylo mně při všem do smíchu, když jsem viděl,
s jakou opatrností brali do rukou papíry! Ó, ta vyhlašovaná
německá vzdělanost! Když mně chtěli pak prohlížet i úřední
spisy, požádal jsem je, aby je nerozházeli, že bych měl
potom příliš mnoho práce, že jsou tam jen věci účetní,
upustili po malém váhání od dalšího prozkoumávání. Nato
jsem dostal rozkaz, abych věci nechal jak jsou a čekal další
nařízení – jako kdybych se ho byl na něco ptal! Neodešli
však a vrátili se znovu ke mně do bytu, kde by mně byl ten
chlap, který měl 2 plechová SS přes prsa, málem rozbil
pendlovky, když je nemohl hned otevřít. Hledal tam něco –
co? Když jsme vyšli s velitelem z bytu, přestali zbylí tam 2
vojáci a SA prohledávat, jen se posmívali, SA pak se
věnoval důkladněji prohlídce mých služebních dokladů a
starých sešitů – v těch se mohlo něco najít. Žena mu řekla,
že zbytečně hledá, že jsme všechno spálili – on uvěřil a
přestal. Velitel si na svitek map napsal moje jméno a já
očekával příští věci. Nestalo se nic, než to, že jsem všechny
moje knihy a staré přednášky, které byly uloženy v bedně na
půdě, celý druhý den pálil v obavě, že ještě jednou příště
přijdou. Měl jsem tam pěkné věci, kterých lituji tím více,
protože si jich už do smrti neopatřím – jednak nejsou,
jednak nemám peněz. Prohlídka trvala snad hodinu – já to
nedovedl odhadnout, ale starosta obce, který čekal venku,
byl přesvědčen, že povedou i mě. Pokud jsem slyšel, byly
konány v jiných rodinách prohlídky spíše formální.
K zatčení, ani k nalezení zbraně nedošlo.
V březnu bylo nařízeno p. Moravcem zdraviti v oboru
ministerstva školství německy, tj. zdviženou pravicí
v úředním styku.
Dnem 1. června byl zrušen náš politický okres a my byli
přičleněni k okresu klatovskému, který byl veden německy,
tj. v jeho čele byl Němec. Podle stávajících nařízení bylo
nutno s úřadem německy vedeným úřadovati jen německy,
čili české školy dostávaly a posílaly spisy v jazyce
německém, mezi sebou měly „právo“ jednati německočesky!!

Dne 20. července odevzdány byly správci školy všechny
učebnice pro chudé žáky, vyřazené knihy ze žákovské
knihovny, obrazy a mapy okresnímu úřadu v Klatovech ve
váze 50 kg 50 dkg. K balíku musel být přiložen seznam
všech knih a obrazů.
V tomto roce začalo také posílání na práci do Německa,
říkalo se tomu „nasazení do práce“, nejdříve 20 – 25 letých,
později už i 18 – 20 letí.
Také na drahách docházelo k novým jevům – viděli jsme
průvodčí ženského rodu a muži modrých uniforem mizeli.
Náhražky ve všech odvětvích přicházely do kurzu. Nebylo
koření, nebyl čaj, káva a tak jsme pili odvar z jalovčího
listí, místo kávy „meltu“, zelenina se sušila. Válečná
kuchyně začínala být opravdu stále více „z jednoho hrnce“.
Obědy „z jednoho hrnce“ to na počátku války halasně
vykřikovali, co se ušetřilo, bylo dáno na oltář války.
Také zásoby šatů, obuvi mizely, začínali jsme chodit
špatně oblečeni. Jedině dělnictvo průmyslové a zemědělské
tu a tam něco dostalo, protože dělníků bylo zapotřebí
v továrnách – bez jejich práce nebylo možno válčit – a
proto jim německé vedení dalo lístky na obuv, na pracovní
oděv, někdy dostali cigarety, jindy příděl lihovin – to
všechno ostatní obyvatelstvo nemělo. Dělnictvo mělo být
také různými pochvalami vybičováváno k vyšším
pracovním výkonům v delší pracovní době.
Na zdejší velkostatek nastoupil dne 1. prosince jako
vedoucí síla Němec Mattes. Administrátorem byl tehdy p.
Václav Skála, správcem p. Jan Elmer – jeden z posledních
dvou tu byl tedy příchodem Mattesovým zbytečný, kdo, to
se brzy ukázalo. Mattes se nastěhoval do zámku, byl to asi
padesátník německé rasy, mluvil jen německy a k nám přišel
až po určitých zkušenostech na českých statcích. Ženu měl
velmi mladou, která svým chováním představovala
skutečnou členku NSDAP. Jeho příchod zapůsobil
neradostně – Němci se dostávali přímo mezi nás. Z počátku
byl s místním našim bloklajtrem Webrem v nejlepších
stycích, ale když odmítl dávat z velkostatu p. Webrovi
mléko, kterýžto výhody tento si doposud požíval, začalo
nepřátelství. Jeden Němec pronásledoval dalšího. Mattes
posílal různé potraviny příbuzným do říše, Weber mu činil
při odesílání potíže, Weber si vybíral poživatiny po lidech,
Mattes ho udával.
Dne 6. srpna tohoto roku došlo k první popravě dvou
občanů z naší obce. Byli to Václav Plincelner a Jan Duchek.
Oba byli zatčeni pro krádež benzinu na velkostatku už v r.
1940, odsouzeni na 2 roky žaláře, který si odpykával
Duchek v Ambergu v Bavořích, ale po odpykání trestu,
když už se měli vrátit domů, byli znovu souzeni a odsouzeni
k trestu smrti oběšením. Krádež benzinu byla provedena
v době zatemnění, u Duchka byl při domovní prohlídce
nalezen revolver, což jejich pozici značně ztížilo. O jejich
popravě vylepeny byly v obci plakáty, rovněž v rodné obci
Plincelnerově ve Strážově, které hlásaly provedení trestu za
krádež při zatemnění.
Zima byla v tomto roce tuhá, zejména v lednu, ale léto
bylo krásné a podzim trval téměř do Vánoc.
Zdroj: kronika obce Lužany
Omluvte případné chyby v textu, mohly být způsobené
špatným přepisem z originálu kroniky.
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ŠKOLSTVÍ
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ)
V průběhu letních prázdnin a v podzimních měsících
jsme prostory školy a jejího okolí zkrášlovali.
V šatně mateřské školy mají děti nové věšáky, na školní
zahradě máme novou zeď na východní straně a opravenou
zeď na jižní straně. Sklady pro hračky a nářadí musely být
udělány zcela nové. Povrch zahrady je upravený a osetý
trávou, zastříhané jsou také túje na severní straně. Za
provedení prací děkujeme panu Karlu Kalčíkovi, Petru
Šalomovi, Josefu Kalčíkovi a Janu Linhartovi. Obecní úřad
instaloval do sklepních prostor filtrační zařízení pro pitnou
vodu, které slouží pro potřeby školy, Obecního úřadu a
kulturního domu.
Ve školním roce 2015-2016 je v naší škole 27 žáků v 1. až
5. ročníku. Vyučování probíhá ve dvou třídách podle
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
V průběhu školního roku žáci plní úkoly školních projektů
zaměřených k jednotlivým ročním obdobím a zajímavým
tématům.

V měsíci říjnu jsme ukončili závěrečnou monitorovací
zprávou projekt „Kantor Ideál - Vzdělávání a podpora
pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do
výuky“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projekt probíhal od listopadu 2014
do konce září 2015 na základě Smlouvy o partnerství mezi
účastníky: A-COMP Centre CZ s. r. o., Ohradní 59, Praha a
Základní škola a mateřská škola Lužany, okres Plzeň-jih,
příspěvková organizace. Škola získala finanční částku
v celkové výši 120 866,- Kč, zakoupeny byly 4 notebooky a
pedagogové se zdokonalovali v tvorbě výukových
materiálů.
14. října k nám přijelo divadlo z Hradce Králové
s veselým představením „Africké dobrodružství“.
Kulturním programem pozdravili žáci naší školy starší
spoluobčany na „Setkání seniorů“ v kulturním domě
v Lužanech (17. října 2015). Děti se pochlubily účastníkům
výtvarnými pracemi s podzimními náměty.
Výlov Lužanského rybníka jsme ani v letošním roce
nezmeškali. Žáci 1. až 5. ročníku namalovali obrázky do
soutěže „Jen si lidé všimněte, co je krásy na světě“
pořádanou Turistickým informačním centrem Přeštice.
Ocenění za svoji výtvarnou práci obdržely Natálie
Duchková a Aneta Rymusová.
V prosinci k nám přišel Mikuláš a rozpustilý čert
s metličkou a hlavně velkým pytlem na „zlobílky“. Za
písničky, básničky a sliby, že budou hodné, odešel od nás
čertík s prázdným pytlem a všechny děti dostaly od
Mikuláše balíček dobrot.
V adventním čase jsme si připomínali vánoční zvyky a
tradice, paní školnice nám hezky vyzdobila školu, děti
malovaly hezké obrázky, pekly perníčky, vyráběly vánoční
přáníčka, zpívaly koledy.

V září (11. 9. 2015) jsme se jeli podívat do Domu historie
Přešticka na výstavu hraček, kde jsme si prohlédli hračky,
se kterými si děti dříve hrály. Sami žáci měli možnost si
pohrát a předvést získané poznatky v zábavném testu. To se
všem moc líbilo. Starší žáci 3. až 5. ročníku si 24. 9. 2015
vyzkoušeli své cyklistické dovednosti a znalosti při výuce
na dopravním hřišti Základní školy v Blovicích.

V sobotu 12. prosince mladí hasiči, žáci naší školy,
pozdravili účastníky výroční valné hromady Sboru
dobrovolných hasičů Lužany krátkým kulturním
vystoupením.
Do kouzelného světa pohádek jsme se přenesli 16.
prosince s panem Liborem Markem na besedě „České
pohádky na českých hradech“. Blížící se Vánoce jsme
přivítali 18. prosince zpíváním koled na školní slavnosti.

Na ekofarmě v Roupově jsme se dozvěděli plno zajímavostí.
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ŠKOLSTVÍ
pokračování ze strany 14
ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD)

Ve školní družině je přihlášeno 24 dětí. Pracujeme podle
Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání
nazvaném „Hrajeme si celý rok.“ Připomínáme si lidové
tradice a zvyky.

Paní fotografky navštívily naši školu 11. listopadu.
Vyfotografovaly děti se svými staršími i mladšími kamarády
s pozadím očekávaných vánočních svátků.

Pobavili jsme se při družinových akcích – „Netradiční
sportování, Večerníčkovské a Halloweenské odpoledne,
Čertovská družina“. Líbilo se nám na výstavě chovatelů a
zahrádkářů v Přešticích i v Domě historie na výstavě
keramických betlémů. V družině jsme také nacvičovali
divadlo Šípková Růženka, abychom si na setkání důchodců
neudělali ostudu. Při vycházkách jsme pozorovali změny
v přírodě, chodili jsme si hrát na dětské hřiště, školní
zahradu, na louku. Průběžně jsme rádi malovali a vyráběli.
Pekli jsme perníkové betlémky, připravovali jsme přáníčka
na koledu a nacvičovali pásmo „Putování za betlémskou
hvězdou“ na školní vánoční oslavu pro rodiče. Při koledě
před vánočními prázdninami jsme všem zaměstnancům
školy i Obecního úřadu popřáli hezké prožití vánočních
svátků.
MATEŘSKÁ ŠKOLA (MŠ)
Do naší MŠ přišly v září některé děti poprvé.
Seznamovaly se s novým prostředím, společně jsme si
domlouvali pravidla vzájemných vztahů, chování a
komunikace. Snažili jsme se všichni vytvářet pohodové
prostředí ve třídě a učili se pomáhat mladším kamarádům.
Děti vzpomínaly na prázdniny. Při cestování s rodiči
viděly spoustu zvířátek. Jejich život jim přiblížilo i
představení „Africká pohádka“ divadélka z Hradce Králové,
které nás navštívilo 14. října. Veselá pohádka ukázala, jak
žijí zvířata v Africe, děti hádaly hádanky a zpívaly písničky.
Na podzim jsme společně pozorovali změny kolem nás.
Sledovali jsme výlov Lužanského rybníka, i když nám
počasí moc nepřálo. Své zážitky a prožitky děti následující
den vyjádřily výtvarně i hudebně.
Za okny se proháněly dešťové kapky, ale nám počasí
radost nezkazilo. K naší veselé náladě přispělo také
představení “ Rytmická show“, které bylo plné písniček, her
a pohybové improvizace.

12. listopadu jsme byli pozváni do Kulturního a
komunitního centra v Přešticích na JUNIORFEST.
Pořadatelé pro nás připravili představení „Večerníček 50“ a
tvořivou dílnu, kde si děti s pomocí učitelek zhotovily
postavičku Večerníčka a na závěr zhlédly několik známých
pořadů z Večerníčků.
Společně s kamarády z MŠ Dnešice jsme 26. listopadu
navštívili „Svíčkárnu“ v Liticích. Všichni jsme se společně
pustili do dekorování svíček několika barevnými odstíny
vosku. Vzhledem k perfektní organizaci si děti odvezly tři
výrobky – dárečky k Vánocům, na kterých se samy podílely.
Od rána 4. prosince byly děti nějak zadumané. Na koho
čekaly? Koho to najednou slyšely? Za dveřmi zachrastily
řetězy. S čerty nejsou žádné žerty, ale hezká básnička a slib,
že už nebudu zlobit i čerta obměkčily. Nakonec byly
všechny děti spokojené, že ten umouněný čert nikoho do
pekla s sebou neodnesl a ještě od Mikuláše dostaly malý
balíček s překvapením.
16. prosince nás ještě naposledy v tomto roce navštívilo
divadlo s představením: „České pohádky na českých
hradech“. Pohádky se předškolním dětem moc líbily a
společně jsme si o nich popovídali.
17. 12. 2015 jsme k nám pozvali na školní oslavu rodiče
i prarodiče, abychom jim předvedli krátké pásmo koled,
básní, tanečků, a společně jsme si vyrobili vánoční ozdobu
na stromeček. Pohodovou atmosféru navodila vánoční
výzdoba, na které se děti samy podílely a společné zpívání
známých koled.
A teď už jsme jen čekali na Ježíška. Přijde také do naší
školky? A co nám asi přinese? Opravdu jsme se dočkali. To
bylo radosti!
Všem čtenářům přejeme o Vánocích hodně pohody a
spokojenosti, a v nadcházejícím roce štěstí a pevné
zdraví.
Kolektiv pracovníků školy
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SDH
SDH LUŽANY
Poslední poznámkou minulého čísla občasníku byla
zmínka o nadcházejícím letním soustředění mladých hasičů.
Dovolte mi zmínit se o jedné události, která nastala dříve
a stojí za vzpomenutí. V letošním parném a suchém létě
nebyla nouze o rozsáhlé polní a lesní požáry. V Plzeňském
kraji proběhlo několik ničivých požárů se značnou škodou.
Tato situace se nevyhnula ani nám. Dne 23. 7. v 2. 23 ráno
přichází SMS z krajského operačního střediska o události
v katastru obce. Skládka v bývalé silážní jámě směrem ke
Dlouhé Louce se vznítila a v době příjezdu naší jednotky už
ze skládky šlehaly vysoké plameny. Na poli sousedícím se
skládkou byly částečně sklizené pokusné parcely spol.
SELGEN. V případě rozšíření požáru tímto směrem by
došlo k nenahraditelným škodám na pokusných porostech a
v cestě případnému požáru po směru větru stál i les Řípec.
Velitel zásahu určil naši jednotku ke zřízení čerpacího
stanoviště na hrázi rybníka v Lužanech, odkud byly plněny
cisterny HZS Přeštice, SDH Přeštice, SDH Švihov a SDH
Vřeskovice. Celkem bylo naplněno více jak 15 cisteren.
Zásah byl ukončen v ranních hodinách. Oheň se však během
dopoledne rozhořel znovu a bylo nutné opět povolat
cisternu k likvidaci požáru.

V červenci jsme se s družstvy dospělých vydali do
Červeného Poříčí na tradiční soutěž v klasickém požárním
útoku. Tentokrát pořadatel pozměnil pravidla soutěže.
Každý ze závodníků si vylosoval číslo v družstvu a na
seznámení s prací konkrétního čísla měl 5 minut. Po
zajímavých ukázkách klasických požárních útoků se obě
naše družstva shodně umístila ve svých kategoriích na 4.
místech.

16

V srpnu proběhlo již zmiňované tradiční soustředění
mladých hasičů v autokempu Valcha u Zavlekova. Tentokrát
se zúčastnilo pouze 14 dětí, historicky nejméně od konání
letních soustředění. Také z toho důvodu bylo soustředění
zkráceno o dva dny. I tak jsme zažili poměrně bohaté
soustředění, v němž kromě tradičního plaveckého výcviku,
tentokrát v bazénu v Klatovech, nechyběl výlet po
Klatovech, každodenní rozcvičky, diskotéka, táborák, ale
hlavně příprava na podzimní kolo hry PLAMEN, tj. závodu
požárnické všestrannosti.

V měsíci září pořádal sbor pouťovou zábavu v nově
zrekonstruovaném kulturním domě.
V říjnu proběhl na hřišti v Lužanech pod patronací
našeho sboru závod požárnické všestrannosti pro kolektivy
mladých hasičů okresu Plzeň – jih. Závodu se zúčastnilo
celkem 40 pětičlenných hlídek, z toho 18 hlídek mladších,
20 hlídek starších a dvě hlídky z SDH Lužany mimo soutěž.
Naši mladší žáci se umístili na třetím místě a starší na místě
pátém.
Letošní výroční valná hromada proběhla 12. prosince.
Letos bylo přítomno 13 hostů, zato členů se sešlo velmi
málo. Dokonce jsme museli pozdržet zahájení výroční valné
hromady, abychom byli podle stanov schopni schválit
usnesení, které mimo jiné obsahuje plán činnosti, finanční
rozpočet na další rok a další.
V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů,
je podle stanov nutno počkat hodinu a teprve poté je možno
zahájit výroční valnou hromadu, která je usnášeníschopná.

SDH
Nevím, co bylo příčinou tak slabé účasti na valné
hromadě, valná většina nepřítomných se ani z neúčasti
neomluvila. Jednou z příčin bude podle mého názoru to, že
od roku 2016 jsou zvýšeny členské příspěvky na člena ze
130 na 150 Kč. Důvody, které nás k tomuto kroku vedly,
jsem již několikrát vysvětloval. Věřím, že nutnost zvýšení
členských příspěvků pochopila i většina členů, když bylo
zvýšení členských příspěvků na minulé výroční valné
hromadě schváleno valnou většinou přítomných.
Z příspěvků, které nám v pokladně zbývají po odvodu na
okresní sdružení, jsou hrazeny členské příspěvky ve výši
100 Kč dětí mladších 18 let, které aktivně závodí a tím
reprezentují sbor. Jak zaznělo ve zprávě, za rok 2015 činil
zůstatek členských příspěvků v pokladně 100 Kč.
Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci Obecnímu
úřadu v Lužanech, všem aktivním členům sboru,
Ochotnickému kroužku Lužany a Tělovýchovné jednotě
Sokol Lužany.
Rovněž bych chtěl poděkovat rodičům mladých hasičů
za pomoc při přípravě branného závodu v Lužanech.
Připravenost trati, zázemí pro soutěžící i celková úroveň
soutěže byla odbornou radou mládeže kladně hodnocena.
Přeji všem hodně zdraví a pohody o vánočních svátcích
a v celém roce 2016.
Ing. Václav Petrželka
místostarosta sboru

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
tísňové linky 150 nebo 112
NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ PRO BLÍŽÍCÍ SE OBDOBÍ
ADVENTU, VÁNOC A SILVESTRA
Požáry v bytech se velmi rychle šíří z důvodu přítomnosti
hořlavých materiálů (např. koberců, záclon, ubrusů, . . .) a
způsobují velké materiální škody ! ! !
Proto pamatujte:
Zapálená svíčka by měla být umístěna na nehořlavé
podložce bránící přímému kontaktu svíčky
s podkladem (chvojím adventního věnce, ubrusem).
Vždy zajistěte, aby nehrozilo převrácení hořící
svíčky.
Dávejte pozor na děti a zvířata, mohou snadno hořící
svíčky převrhnout. Děti si bez dozoru nesmějí hrát
se svíčkou či prskavkou.
Hořící svíčky umísťujte dostatečně daleko od hořlavých
materiálů.
Nikdy nenechte hořící svíčky bez dozoru. Pokud
opouštíte byt nebo jdete spát, přesvědčte se, že jsou
svíčky zhaslé.
Vánoční stromek, na kterém hoří klasické svíčky nebo
prskavky, by měl být rovněž neustále pod dozorem.
Adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny
nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem,
slouží pouze jako dekorace a v žádném případě se
nesmí zapalovat !
Pokud přece jen dojde k požáru, zavolejte na tísňovou
linku. Zamezte přístupu vzduchu a menší požár v počátku se
pokuste uhasit pomocí jednoduchých hasebních prostředků
např. dekou, mokrým ručníkem či utěrkou. V případě hašení
vodou POZOR na el. přístroje zapojené do el. sítě !!!
Nepřeceňujte své síly, lidské zdraví je vždy cennější než
majetek.
Při vaření nenechávejte bez dozoru otevřený plamen
plynového sporáku a postupujte tak, aby nedošlo ke
vznícení připravovaných potravin.
Hořící olej na pánvi NIKDY nehaste vodou, zamezte přístupu
vzduchu např. pokličkou, plechem na pečení.
Před použitím pyrotechniky si vždy přečtěte a dodržujte
návod k použití! Stejně tak je třeba dodržet návod výrobce
při vypouštění lampionu štěstí, který je nekontrolovatelným
otevřeným ohněm a velmi snadno může způsobit požár.
Pyrotechnika by se měla odpalovat venku (ne z balkonů) a
výhradně na volných prostranstvích – mimo domy a
dostatečně daleko od parkujících aut.
Petardy nepatří do rukou dětí ! ! !
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SOKOL
SOKOL LUŽANY
Od minulého vydání občasníku působil náš oddíl v obci
s hlavním zaměřením na fotbal, ale konaly se i ostatní akce.
S touto činností bychom vás rádi v tomto čísle seznámili.
Ještě na konci května se konal na našem hřišti ve
spolupráci s obecním úřadem a ochotnickým kroužkem
dětský den. V září se na hřišti konala podesáté již tradiční
prakiáda, o které se podrobněji rozepisuje občasník na
jiném místě.
Hlavní činností naší organizace je však fotbal. Ten po
krátké letní přestávce zahájila všechna naše mužstva.
Družstvo starší přípravky bylo poprvé přihlášeno do
okresní soutěže starších přípravek Plzeň-jih. Postupně se
utkalo s družstvy Chotěšova, Vstiše, Merklína, Dobřan,
Radkovic a Stoda. Z daných šesti zápasů se podařilo
zvítězit pouze na hřišti Merklína. V ostatních zápasech byla
poznat věková nevyrovnanost mužstev a naše družstvo tak
utkání prohrálo. I přesto musíme hráče pochválit za jejich
zápal a bojovnost při všech odehraných zápasech. Velice
pozitivní je zejména velká účast na trénincích a téměř 100
% účast na zápasech. Je vidět, že to malé fotbalisty baví a
mají chuť se neustále zlepšovat a hlavně je neopouští dobrá
nálada.
Za zmínku též stojí zejména poslední zápas se Stodem,
který se odehrál na hřišti v Lužanech. Na toto utkání
v rámci projektu „Dne splněných přání“ přijel prvoligový
fotbalista VIKTORIE PLZEŇ Radim Řezník. Děti měly
možnost se s fotbalistou vyfotit, podiskutovat a obdržely
podepsané kartičky tohoto hráče. Nyní má družstvo zimní
přestávku, v které plánuje nejen trénovat, ale má též
potvrzenou účast na Vánočním halovém turnaji ve Stodě.
Mužstvo staré gardy pod vedením trenéra Josefa Černého
zahájilo podzim 28. 8. utkáním v Žákavé a vítězstvím 2:5.
Poté sehrálo další utkání s těmito výsledky:
Holýšov – Lužany
Zdemyslice – Lužany
Lužany – Blovice
Radkovice – Lužany
Lužany – Klášter
Štěnovice – Lužany

2:1
6:1
1:8
1:1
1:0
3:2

V konečné tabulce končí mužstvo na pěkném 6. místě.
Nejlepším střelcem se stal v mužstvu Lužan Michal Krs
s 12 brankami. Jednou ze zajímavostí je, že od založení
Ligy starých gard hrají trvale pouze tři týmy a to právě
Lužany, Radkovice a Chlumčany. Pořadatelé této Ligy
z Chlumčan se rozhodli provést celkové vyhodnocení
v našem kulturním domě 23. října. Všem se zde velice
líbilo. K poslechu a tanci hrál nestor plzeňského bigbítu
Pepa Tureček. Škoda jen, že se akce zúčastnilo velmi málo
místních a věříme, že až se tato akce bude v roce 2016
opakovat, bude plný sál.
Mužstvo mužů před zahájením podzimní části sezóny
2015 – 2016 posílil Tomáš Kutka z Radkovic. S přípravou
na novou sezónu se začalo koncem července, proběhlo 8
tréninků a jeden přátelský zápas v Radkovicích, který
skončil naším vítězstvím 1:0.
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Samostatnou podzimní část sezóny 2015 – 2016 sehrálo
mužstvo s těmito výsledky:
Kasejovice – Lužany
3:2
Dobřany – Lužany
1:1 (porážka na penalty)
Vstiš – Lužany
1:0
Lužany – Dvorec
2:1
Radkovice – Lužany
4:0
Letiny – Lužany
1:4
Lužany – Blovice
0:2
Chotěšov – Lužany
5:0
Lužany – Nepomuk „B“ 1:5
Předenice – Lužany
6:0
Lužany – Žinkovy
0:2
Chlumčany „B“ – Lužany 2:2 (vítězství na penalty)
Lužany – Klášter
2:2 (porážka na penalty)
Po podzimu končíme na 12. místě s 10 body a skórem
14:35. Nejlepším střelcem mužstva se stal Tomáš Kutka s 5
brankami.
Po skončení sezóny 14. 11. 2015 se konala od 17 hodin
v sále kulturního domu výroční valná hromada spojená s 20.
setkáním bývalých a současných hráčů Sokola a jejich
příznivců. Všichni zúčastnění byli seznámeni s činností
oddílu. Dále jsme předali dárkové balíčky našim
jubilantům. Potom nám zahrálo k tanci a poslechu Duo
Párty. Moc nás potěšila velice vysoká účast.
V závěru dovolte, abychom poděkovali všem, kteří nějak
přispěli nebo se podíleli na činnosti našeho Sokola. Zvláště
pak Obecnímu úřadu v Lužanech za podporu. Speciální
díky patří pak paní Zábršové za dlouhodobou spolupráci při
praní dresů a úklidu kabin. Ještě jednou všem moc
děkujeme.
V úplném závěru bychom rádi popřáli našim mužstvům,
aby se jim co nejlépe dařilo, aby co nejvíce branek padalo
do sítí soupeře a vám všem, protože se blíží konec roku a
Vánoce, chceme popřát krásné prožití svátků vánočních a
do nového roku zdraví, štěstí a spokojenost.
Za TJ Sokol Lužany Josef Havránek, Lužany 102

HISTORIE ŠIPEK
HISTORIE ŠIPKOVÉHO SPORTU
Historie šipek sahá až k době, kdy se po naší zemi
proháněla dnes již vyhynulá zvířata. Jistě si všichni
pamatujete z dob svého dětství ilustrace (např. Burianovy) v
knihách o dávných dobách (spisovatelé Augusta nebo
Štorch). Na těchto obrazech je vidět (a je to podloženo
vědeckým výzkumem a vykopávkami), jak naši předkové
loví (např. jelena, mamuta či jiné) pomocí oštěpů. A tady
bychom měli udělat první zastávku na naší šipkové cestě
časem. Možná že je to jen odbočka, ale nikdo nám
nevymluví, že tehdy se zrodil předchůdce dnešních
moderních sportovních náčiní, tedy oštěp (Železný,
Zátopková, ...).
Přestože nejstarší oštěpy, nalezeny v německém
Schöningenu, jsou staré jen asi 400.000 let, americký
antropolog R.C.Kelly se domnívá, že oštěp lidé používají už
milion let. No a oštěp je vlastně (při troše dobré vůle)
taková větší šipka. Původ šipek je opravdu odvozován od
oštěpů, kuší či luků. Sice má tělo dřevěné a ne z wolframu a
hroty nejsou z plastu, ale z kamene. Letky nevidno.
Šipky používali už Assyriané či Římané. Názvy Parthian
či Pilum, v překladu šipky, byly známy už před naším
letopočtem. Ovšem nemělo to souvislost se šipkovým
sportem, jak ho známe dnes, ale se zbraní, která byla
používána lučišníky při boji zblízka. V Anglii se používají
asi od 12. století. Jako turnajová zábava od 16. století. První
zmínka o slovu Darts (angl. šipky) je z Oxfordského
slovníku z roku 1314.
Další zmínka o šipkách je z roku 1415. Angličtí
lučištníci prý před svým vítězstvím nad Francouzi v bitvě o
Azincourt (dř. Agincourt - severofr. místo u města Arras)
pod vedením Jindřicha V. hráli nějakou formu šipek.
První sadu šipek, o kterých je zmínka v dějinách dostal král
Jindřich VIII. od své manželky Anny Boleynové v roce
1532. O turnajích z této doby není žádná zmínka, snad jen,
že král Jindřich VIII. jimi bavil své milenky v Hampton
Court - velkém královském zámku na JZ Londýna.
Další zmínka o šipkách se dochovala z roku 1620, kdy
loď Mayflower plula z Anglie do Ameriky s prvními
usedlíky, kteří na její palubě hráli hru zvanou Darts - šipky.
Legenda říká že "Pilgrim Fathers - otcové poutníci", kteří
přijeli na této lodi, hráli šipky i později po založení
Plymouthu (Massachusetts).
Největší rozvoj šipek nastal ve středověku, a to
především v Anglii. Angličtí lučištníci vyráběli ze svých
dlouhých klasických šípů asi 30 cm dlouhé šípy, používané
k ochraně či při přepadech pocestných. Tyto šípy se házely
jako nůž nebo sekery. Posléze se začaly používat v
anglických hospodách (pubech). Tam se zákazníci bavili
soutěžením ve vrhání těchto zkrácených šípů do špalků z
(prý) jilmového dřeva, nebo do terčů, kterými bylo
hospodské zařízení vybaveno a nebo dna sudů s vínem.
Vysušením špalky praskaly a vznikly tak první sekce (dnes
číslované).
Šipky tedy vznikly jako hospodská zábava. Z anglických
hospod se zásluhou kolonizace dostávají do celého světa a
stávají se jedním z nestarších sportů.

A co terč? Již roku 1896 jej (systém číslování) vynalezl
44letý tesař Brian Gamlin ze severoanglického města Bury
(Lancashire). Dříve než stačil tento vynález patentovat, v
roce 1903 zemřel. Když později přišel časopis Dart World
(Svět šipek) s výzvou, aby jeho čtenáři zkusili vymyslet
lepší systém číslování, došlo do redakce mnoho návrhů,
žádný z nich však nebyl lepší, než původní Gamlinův
model, který byl pak v sedmdesátých letech uznán jako
oficiální norma. Existuje prý 121,645,100,408,832,000
možných variant umístění čísel.
Yorkshireman (asi firma?) si v roce 1906 nechal
patentovat celokovové tělíčko.
První registrovaná 180 byla hozena na terči roku 1902
Johnem Readerem (Highbbury Tavern, Sussex) před hosty
místní hospody. Druhá padla o 7 měsíců později. Hodil jí
Paul Adams (Portland).
V Anglii se vedl spor, zda jsou šipky umění nebo
náhoda. Podle anglického zákona se v hospodách nesměla
hrát hra náhody. První, kdo byl postaven před soud, byl
roku 1908 Jim Garside, hospodský z Adelphi Inn (Leeds).
Ten byl předvolán před místí soudce, aby reagoval na to, že
ve svých prostorách dovolil sázení na hru náhody - šipky.
On požádal o pomoc místního šampiona William "Bigfoot"
Anakina. Ten k obhajobě, že šipky nejsou hra o náhodě, ale
umění, nechal do soudní síně přinést terč a vyzval kohokoli
ze soudců nebo přísedících, aby si hodil na terč, poté hodil
on sám tři dvacítky. Po několika pokusech soudců a
přísedících Anakin znova opakoval své hody - 3 x 20.
Soudce musel uznat, že tato hra je umění, Anakina, resp.
Garsida osvobodil a hra šipky se mohla provozovat po celé
Anglii.
V průběhu 19. století se hra víceméně standardizuje.
Hází se asi deseticentimetrovým válečkem ze dřeva,
zakončeným ostrým, kovovým hrotem a na straně druhé
jsou připevněny letky z ptačího peří. Obdobně se ustaluje i
terč. Až do začátku dvacátého století šipky existovaly v
různých formách po celé Anglii a zápasy probíhaly buď
mezi návštěvníky hospod, nebo v přátelských utkáních mezi
hospodami, které byly nedaleko od sebe. V průběhu století
dvacátého vznikají první turnaje a pravidla šipkového
sportu. Po první světové válce byly ustavovány první
pivovarské ligy, a v roce 1927 začíná první velký turnaj News of the World.
Maďarský obchodník Frank Lowy začíná prodávat šipky
a později v roce 1937 zakládá firmu Unicorn - dnes jednoho
z největších výrobců šipek na světě.
Standardizuje se i vzdálenost odhozu. V roce 1908 byla
vzdálenost čáry ustanovena použitím třech vysokých
pivních sudů za sebou, což činilo 9''. (Mimochodem: tyto
sudy vyráběla firma S. Hockey & Sons - odhozové čáře se v
angličtině říká Line, Oche nebo Hockey.)
V 12/1977 doporučila WDF vzdálenost 7' 9 1/4" - 237
cm (původně to bylo jen 7' a 9'' ale tato vzdálenost se špatně
převáděla do metrické míry). Pokud jde o výšku středu 5'
8'', tj. 173 cm, odpovídala ve dvacátých letech (kdy byla
ustanovena) průměrné výšce muže.
Zdroj: internetové stránky Šipkového svazu
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KULTURNÍ AKCE
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2016
NÁZEV AKCE

TERMÍN

ORGANIZACE

MÍSTO KONÁNÍ

Kurzy šikovných rukou

po celý rok 2016

OÚ Lužany

zasedací místnost OÚ

Hasičský ples

22. 1. 2016 (20.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Dětský bál

24. 1. 2016 (14.00)

OÚ Lužany

KD Lužany

Sportovní ples

5. 2. 2016 (20.00)

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Divadelní představení
Nejkrásnější válka

26. 2. 2016 (19.00)

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Divadelní představení –
Ochotníci ze Kbela

12. 3. 2016

Ochotnický kroužek
Lužany

KD Lužany

Josefovská zábava

19. 3. 2016

Hostinec Lužany

KD Lužany

Autobusový zájezd

16. 4. 2016

OÚ Lužany

Mariánské Lázně,
Chodová Planá

Divadelní představení –
Svátek matek

duben - květen

OÚ Lužany

Pouťová zábava

7. 5. 2016 (20.00)

SDH Dlouhá Louka

KD Dlouhá Louka

Staročeské máje

14. 5. 2016

Ochotnický kroužek

KD Lužany

Dětský den

28. 5. 2016

Ochotnický kroužek,
OÚ Lužany, SDH

hřiště TJ Sokol

Vítání občánků

18. 6. 2016

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Lužanská prakiáda

září 2016

TJ Sokol Lužany

hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

září 2016

SDH Lužany

KD Lužany

Setkání seniorů

15. 10. 2016

OÚ Lužany

KD Lužany

Oslava Sv. Martina

12. 11. 2016 (17.00)

OÚ Lužany

Výroční valná hromada
& Setkání bývalých
hráčů

listopad 2016

TJ Sokol Lužany

KD Lužany

Mikulášská nadílka

3. 12. 2016

OÚ Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

10. 12. 2016 (14.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Vánoční pochod

25. 12. 2016 (9.00)

TJ Sokol Lužany

Vánoční koncert

prosinec 2016

OÚ Lužany
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zámek Lužany

SDH DLOUHÁ LOUKA
ČINNOST SDH DLOUHÁ LOUKA V ROCE 2015
Zprávu bych měl začít ještě v minulém roce, kdy jsme
se koncem listopadu sešli, abychom vyřešili situaci týkající
se provozu našeho klubu. Došli jsme k závěru, který se nám
v té době zdál nejpřijatelnější, a to, že ukončíme spolupráci
se současným provozovatelem a přijmeme nabídku od
nájemce nového. V lednu jsme se sešli na schůzce ohledně
zabezpečení naší největší akce v letošním roce – setkání
rodáků na Dlouhé Louce po deseti letech. Po této akci,
kterou po stránce občerstvení zajišťoval již nový nájemce,
byla spolupráce s ním po nevyřešených otázkách z jeho
strany ukončena. Tento fakt se odrazil na všech pořádaných
akcích.
14. března jsem se jako delegát zúčastnil V. shromáždění
delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň-jih
v Železném Újezdě. Na tomto shromáždění byly po
přednesení zpráv o činnosti okresního sdružení a zprávy
Okresní kontrolní a revizní rady za období od minulého
shromáždění provedeny volby do orgánů okresního
sdružení hasičů Plzeň-jih, do orgánů krajského sdružení
hasičů Plzeňského kraje a delegátů na V. Sjezd sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska konaného 4. - 5. července
v Pardubicích. Do funkce starosty OSH byl zvolen p. Josef
Černý, do funkce předsedy OKRR OSH Ing. Václav
Petrželka, do funkce náměstka starosty OSH Bc. Zbyšek
Zuber a p. Václav Sýkora. Do funkce členů VV OSH byli
zvoleni: pí. Pavla Kailová, p. Jaroslav Kolář, p. Zdeněk
Mráz, p. Vladimír Plic, pí. Dana Vaníková, p. Josef Zábran.
Do funkce člena OKRR OSH p. Zdeněk Jindra, p. Roman
Kesl, p. Luboš Petrách. Za zástupce do KSH byli zvoleni:
do VV KSH Bc. Zbyšek Zuber a do KKRR Ing. Václav
Petrželka.
První letošní brigádnickou akcí bylo 28. března kácení
stromů na pozemku u požární nádrže. Bylo poraženo 11
vzrostlých stromů, které již neplnily svoji funkci na hranici
pozemku podél komunikace. Zúčastnilo se 10 členů a bylo
odpracováno 40 hodin. Další akcí bylo 18. 4. již tradiční
čištění požární nádrže, úklid v jejím okolí a úklid požární
zbrojnice. Této brigády se zúčastnilo 9 členů a bylo
odpracováno 27 hodin. Bohužel se nám nepodařilo uzavřít
šoupě ve výpusti, a tudíž nebylo možné požární nádrž do
opravení napustit.
Na již tradičně pořádané pouťové zábavě 2. května nám
zahrála skupina LOVCI RYTMŮ Bohouše Kopeckého a
doufám, že všichni návštěvníci této akce byli spokojeni.
Občerstvení na této akci nám zajišťovali manželé Burianovi
z Lužan. Chtěl bych jim touto cestou ještě jednou
poděkovat. Bylo nám zapůjčeno výčepní zařízení, které
jsme po vyzkoušení následně odkoupili. Pořízeno bylo
chlazení včetně příslušenství, tlaková nádoba, kompresor a
výčepní zařízení. Dále byly pořízeny nové sklenice, a to jak
na pivo, tak i na víno. Po této stránce je provoz klubu SDH
zcela zajištěn.
V průběhu května byly pořízeny nové vstupní dveře do
zasedací místnosti v požární zbrojnici a položena v ní nová
dlažba, která nahradila již nevyhovující a poškozené lino.
Dále byly také pořízeny nové vstupní dveře do KD včetně
dveří na jeviště.
V červnu jsme se jako každoročně podíleli na
uskutečnění dětského dne na Dlouhé Louce. 6. června jsme

se sešli na další brigádě, zúčastnilo se jí 10 členů a bylo
odpracováno 45 hodin. V jejím průběhu a vlastně po celý
týden, který předcházel setkání rodáků, se naše práce nesla
v duchu příprav na tuto akci. Byl proveden úklid okolí
požární nádrže, úklid v obci, příprava požární zbrojnice a
zasedací místnosti v ní. Dále byla provedena příprava sálu a
klubu v kulturním domě a hlavně zajištění občerstvení
v průběhu celého setkání, a to jak v kulturním domě tak u
požární nádrže, kde byla naplánována odpolední hudební
produkce.
Setkání rodáků se konalo 13. června a odměnou za naši
práci a práci všech současných obyvatel Dlouhé Louky,
kteří se na nelehké organizaci podíleli, byla spokojenost
všech zúčastněných. Chtěl bych poděkovat všem za
odvedenou práci a nadšení, se kterým ji vykonávali. Nejde
nikoho vyzdvihovat, ale přece jen bych chtěl poděkovat
Luďkovi Kaňákovi, Radkovi Klinerovi a Martinovi
Hodanovi za péči, kterou nám věnovali při zajištění
občerstvení prakticky po tři dny.
V červenci Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
zaslal na OÚ Lužany rozhodnutí ke zrušení jednotky SDH
obce Dlouhá Louka kategorie JPO V, evidenčního čísla
jednotky 324118. JSDHO Dlouhá Louka byla vyřazena
z Požárního poplachového plánu a z Plošného pokrytí
území Plzeňského kraje jednotkami PO. Obec Lužany
zřizuje JSDHO Lužany kategorie JPO V, čímž splňuje podle
zákona o požární ochraně požadavek na zabezpečení
požární ochrany území obce, včetně jejich částí.
Poprvé po osmi letech jsme letos neuspořádali turnaj
v nohejbalu trojic „Z vršku do vršku“. Doufám, že v příštím
roce se nám to podaří a budeme v této tradici pokračovat.
Na další brigádě, která se konala 17. října, byl proveden
úklid prostor požární zbrojnice, vysekání trávy a úklid okolí
požární nádrže. Zároveň bylo provedeno zazimování
techniky a požární zbrojnice. Této akce se zúčastnilo 10
členů a bylo odpracováno 25 hodin. Vzhledem k tomu, že
byla provedena oprava šoupěte ve výpusti, mohli jsme začít
nádrž napouštět. Oprava ve výši 28 830,- Kč byla
provedena na náklady OÚ. V současné době probíhá ještě
oprava přítoku do požární nádrže. Při této akci bude
opravena komora pro regulaci přítoku a zpevněn svah nad
ní.
Po celý letošní rok se o sekání trávy v okolí požární
nádrže starali Luděk Kaňák ml. a Jan Šašek, kteří
odpracovali celkem 74 hod., za což bych jim chtěl touto
cestou poděkovat.
Celkem jsme v průběhu roku odpracovali 211 hodin. Do
těchto hodin nejsou započítány hodiny spojené s naší prací
na setkání rodáků, kterých bylo hodně a vlastně ani nejdou
spočítat.
7. listopadu jsem se zúčastnil jednání I. Shromáždění
starostů SDH okresu Plzeň-jih v Jarově.
Chtěl bych poděkovat všem členům a příznivcům našeho
SDH za účast na všech akcích konaných v letošním roce a
za práci, kterou na nich odvedli. Dále bych chtěl poděkovat
starostce p. Petrželkové a zastupitelstvu obce za podporu a
vstřícnost při řešení různých otázek vyplývajících z činností
a potřeb našeho sboru v průběhu celého letošního roku.
Luboš Šašek, starosta sboru

21

DLOUHÁ LOUKA
ŽIVOT V DLOUHÉ LOUCE
Z roku 2015 už nám zbývá jen posledních pár dnů. Ani
se nechce věřit, že čas tak rychle utíká. Mnozí z nás mají
možná ještě v hlavě myšlenky na letošní II. setkání rodáků,
které se konalo 13. června. Pro všechny rodáky, kteří se této
zdařilé akce zúčastnili, mají organizátoři připravený malý
vánoční dárek - snad potěší.
Kalendář se ovšem nedá obelstít a tak tu máme prosinec
a s ním také dvě již tradiční akce. Dne 3. prosince jsme se
sešli již pošesté na společném zdobení vánočních perníčků.
Letos byly opět díky místním ženám a finanční pomoci OÚ
Lužany připraveny pro všechny děti svícny - tentokrát
v podobě zvonků. Navzdory přírodě, která je již několik let
na sníh velmi skoupá a bílé Vánoce nám asi ani letos
nedopřeje, jsme se snažili navodit příjemnou předvánoční
atmosféru sněhem z cukru a bílků. Děti jsou velmi šikovné a
tak si všichni odnášeli do svých domovů krásné a voňavé
vánoční dekorace.
Další příjemnou tradicí v naší obci je „Čekání na
Ježíška“. Tak tedy na viděnou 24. prosince odpoledne u
vánočního stromu. Ať nám to čekání zase krásně uběhne
v přátelském sousedském duchu Vánoc.
Zapsala: Jitka Hrabíková

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU
PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO
ÚSPĚCHŮ VÁM PŘEJE
ZASTUPITELSTVO OBCE LUŽANY
A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO
ÚŘADU V LUŽANECH.
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