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Redakční sloupek
Dostává se vám do rukou druhé číslo Lužanského občasníku v nové podobě. Jak je vidět,
v naší obci se skutečně stále něco děje, je tady
i v okolí stále co objevovat a to vše se odrazilo
v tom, že toto číslo je o další 2 stránky bohatší.
Vím, že fotografie černobílé a ještě okopírované
nejsou tak kvalitní, proto využívejte internetových
stránek, na kterých občasník najdete, k jejich bližšímu prostudování. Nebojte se fotografovat, budu
ráda za každou hezkou fotografii do našeho občasníku. Závěrem bych Vám chtěla popřát krásný
zbytek prázdnin a dostatek načerpaných sil do
dalších školních či pracovních dní.
Věra Petrželková

Příští číslo vyjde v prosinci 2010.
Uzávěrka příspěvků 15.11.2010.
Prode j slepič ek
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. Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Garantujeme začátek snášky max. do 4 týdnů od data prodeje.
Prodeje se uskuteční v Lužanech v neděli 12. září v 11,30
hodin (u aut. zastávky naproti ZŠ).

ZDARMA

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v průběhu prázdnin pozdravil a popřál krásnou dovolenou a hezké zážitky. Protože se blíží konec volebního období 2006 –
2010, připomenu akce, které byly v té době realizovány:
- rekonstrukce místního rozhlasu Zelené – Zelená Hora
30 tis.
- rozšíření kanalizace Dlouhá Louka
25 tis.
- vybudování dětských hřišť Lužany, Dlouhá Louka
946 tis.
- oprava místní komunikace Dlouhá Louka
560 tis.
- oprava požární nádrže Zelené
200 tis.
- zakoupení zvukové aparatury a drátkovače do KD Lužany
150 tis.
- celková oprava kaple Zelené
80 tis.
- rekonstrukce soc. zařízení, kabinetu a ředitelny v ZŠ
280 tis.
- položení nové dlažby a rekonstrukce osvětlení v ZŠ
310 tis.
- nákup nových výškově stavitelných lavic do ZŠ
140 tis.
- oprava odvodnění a místní komunikace Dlouhá Louka
311 tis.
- oprava povrchu točny Dlouhá Louka
60 tis.
- oprava místní komunikace do Zelené Hory
502 tis.
- výměna střešní krytiny ZŠ
500 tis.
- výměna oken a vchodových dveří v ZŠ
750 tis.
- oprava kotle v KD Lužany
110 tis.
- oprava krovu a komínů v KD Dlouhá Louka
45 tis.
- vybavení kanceláří OÚ novým nábytkem pro pracoviště Czech POINT
345 tis.
- venkovní stoly na stolní tenis Dlouhá Louka a Lužany
35 tis.
- úprava sociálního zařízení MŠ
180 tis.
- vybudování nového dopravního značení MK Dl. Louka, Lužany
45 tis.
- rekonstrukce veřejného osvětlení Lužany
1.080 tis.
- vybudování bezdrátového rozhlasu v Lužanech
231 tis.
Ve finančním vyjádření se jedná o částku cca 7 mil. Kč. K tomu je nutno
přičíst částku cca 650 tisíc Kč, což jsou náklady na provoz Základní a mateřské školy (otop, běžné údržby, el.energie).V současné době je prováděna
pokládka kabelů NN do země podél vozovky I/27 a kabele veřejného osvětlení. Následně bude vybudován bezdrátový rozhlas s výhledovým propojením do ostatních částí obce.
Bohužel se v tomto volebním období nepodařilo provést jednu z největších akcí, kterou je vybudování chodníků podél silnice I/27. V současné
době je akce zabezpečena projekčně, je vydáno územní rozhodnutí. Rozpočet na tuto akci je l6 mil. Kč a proto není možno bez dotace výstavbu realizovat. Předpoklad realizace je zařazení do volebního programu 2010 - 2014
ve spolupráci s ŘSD včetně vhodné kombinace s úvěrem nebo dotací.

Případné bližší informace na tel : 728605840, 415740719 a
728165166

Pokračování na str. 2

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU / CO SE DĚJE
Pokračování ze str. 1
V poslední době jsem byl osloven zástupcem Západočeských komunálních služeb Plzeň ohledně sběru tříděných plastů v modrých pytlích v obci Lužany. Zavedený
systém sběru „od domu k domu“ nám všem určitě vyhovoval. Bohužel vzhledem k velmi silnému provozu na silnici
I/27 se pro pracovníky ZKS stává sběr velice nebezpečným, protože projíždějící řidiči nerespektují tuto činnost
a doslova ohrožují pracovníky při nakládce. Jeden z návrhů jak eliminovat nebezpečí při nakládce, je pytle soustřeďovat na místa mimo hlavní silnici. Zatím dávám záležitost k řešení a diskuzi.
Dále bych chtěl požádat občany o pochopení následující záležitosti. Většina z nás sklízí na zahradě trávu pomocí různých druhů sekaček a motorových kos, nebo řeže
dříví elektrickou nebo motorovou pilou mnohdy v kteroukoli dobu, o svátcích i nedělích. Obec nevydala žádnou
obecně závaznou vyhlášku ohledně omezení doby uvedených strojů. Z tohoto důvodu bych chtěl osobně požádat
všechny občany o dodržování klidu o nedělích. Myslím si,
že tato moje výzva není až tak velkým omezením a při
trošce dobré vůle a ohleduplnosti je možno dodržet klid
v obci o nedělích. Za pochopení děkuji.
Na zasedání Zastupitelstva obce 28.6. byl schválen závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009 a bylo konstatováno, že obec má k dispozici finanční prostředky ve výši
8,1 mil. Kč, které se předpokládaly k úhradě za vybudování chodníků v obci.
Václav H o d a n, starosta obce

RUČNÍ PRÁCE
8.3.2010 – drátkovaná vajíčka
Před velikonocemi si naše ženy mohly vyrobit originální
vajíčka metodou drátkování. Aby naše výsledky nenesly
stopy marnosti nad téměř dokončeným ale rozbitým vyfouknutým vajíčkem, používaly vajíčka plastová. Barevné
drátky se na těchto bílých vajíčkách vyjímaly a všechny si
vyrobily opravdu nádherné kraslice.

12.4.2010 – enkaustika
Enkaustika je vlastně metoda tvorby obrázku pomocí voskovek, křídového papíru a hlavně žehličky, pomocí které
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dokážete vytvořit kouzelné obrázky. Při tomto kurzu jsme
se mohly naučit různé tahy a fígle.

enkaustika
3.5 2010 – pískované obrázky
Pískované obrázky vznikají postupným kladením vrstev
s vyznačeným tvarem, který chceme z barevného písku vytvořit. I tady vznikly velice pěkné obrázky.
Po prázdninách se sejdeme opět 11.10.2010 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Lužany k malbě na plexisklo –
vitráž a zároveň k informativní schůzce, při které nás lektorka seznámí s novými metodami a možnostmi. Na nás
bude opět si vybrat ty, o které bude zájem, a trávit tak od
podzimu do jara občasné pondělní podvečery. I když jste se
teď nezúčastnili těchto kurzů, nevadí, přijďte a sami uvidíte, co všechno se dá během dvou hodin vyrobit a mít
z toho pak radost.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Senioři se sešli v Lužanech tentokrát na jaře 27.3.2010.
Autobusy dovezly i seniory ze Zelené Hory, Zeleného a
Dlouhé Louky. O kulturní vložku se postaraly děti z přípravky mladých hasičů. Tentokrát jejich vedoucí V. Lešetická, V. Petrželková a E. Hánová nacvičily s dětmi pásmo
písniček, které děti hrály a představovaly jejich děj. Šlo
veskrze o dětské písničky, proto bylo vidět, že to děti baví.
Všechny měly krásné kostýmy, při písničkách stavěly zeď,
jezdily na koloběžce, sázely stromky a na závěr si zazpívaly že „není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti
smutno, natož aby se brečelo“. Starosta na tomto setkání
seniorům představil nový prapor a znak naší obce a pak již
následovalo pro všechny občerstvení. Každý senior obdržel
od obecního úřadu hrnek se znakem obce. Od 17 hodin pak
přítomným vyhrávali Plzeňští heligonkáři.
DĚTSKÝ DEN
Letošní oslava Dne dětí, kterou 30.5.2010 pořádal SDH
Lužany, Ochotnický kroužek Lužany a Obecní úřad Lužany,
probíhala ve znamení sportů. Od 14 hodin začali docházet
na místní hřiště TJ Sokol Lužany malí sportovci. U vstupu
dostal každý účastník list, na kterém se mu postupně zaznamenávala účast na jednotlivých disciplínách. Děti mohly
navštívit zápas v basketbalu, hokeji, fotbalu, tenisu, ale mohly si také zalyžovat, zahrát golf, skákat nebo házet koulí.
Jako poslední stanoviště nebylo sportovní kolbiště, ale maso
- uzeniny, přesněji každý zde obdržel špekáček a pití. Ten

CO SE DĚJE / Z HISTORIE
si mohly děti opéct na připraveném ohništi. Každý odcházel
s pytlíkem plným dobrot. Na závěr je třeba říct, že počasí
nám tentokrát přálo a déšť přišel, až když byli všichni bezpečně doma.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sobota 19.6.2010 byla slavnostní pro 5 děvčátek v plenkách, která byla právě tento den oficiálně přivítána do naší
obce. Od 10.00 hodin se na zámku v Lužanech uskutečnilo
pravidelné vítání nových občánků. Starosta obce p. Hodan
přivítal Nelinku Kozinovou, Terezku Vodičkovou, Adélku
Bláhovou, Natálku Skálovou a Kateřinku Vackovou. S kulturním pásmem vystoupily děti ze Základní a mateřské školy v Lužanech, které také rodičům nových občánků Lužan
rozdaly věcné dárky a kytičky. Vítání občánků fotografovala slečna Kubátová z Přeštic, která byla všem po oficiální
části k dispozici ke zhotovení rodinných fotografií.

ŽIVÝ POKLAD Z ČECH –
PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE
V následujícím úryvku z obecní kroniky se můžete dočíst
o stavu dobytka v roce 1960. Mezi nimi byla i prasata a tak
bych se chtěla vrátit hlavně k plemenu prasete, které je pro
Přešticko typické. A tím je přeštické černostrakaté prase.
Lidově se mu říká přeštičák nebo přeštík. A jak vlastně tohle
plemeno vzniklo?
Nejdříve se na Plzeňsku chovalo české prase, tzv. staročeský štětináč. Mělo dlouhou hlavu, uši a tzv. kapří hřbet.
Bylo nenáročné na chov a životní podmínky, vynikalo také
dobrou plodností. Jeho nevýhodou však byl pozdní vývoj,
postupně již přestávalo vyhovovat stále se zvyšujícím požadavkům na spotřebu masa.
Po roce 1850 se k nám postupně začala dovážet nová plemena z Anglie a Německa, např. Yorkshire, Suffolk. Původní plemeno se s nimi křížilo, pravděpodobně se často používala i příbuzenská plemenitba mezi kříženci. Překvapivě
došlo ke sjednocení a ustálení typu. Vzniklo tak prase přeštické a méně známé kralovické.
Pro přeštické prase je typické černostrakaté zbarvení a
jeho dalším plemenným znakem je klopené ucho. V letech
1920-1934 to byla u nás významná skupina prasat. Vynikající reprodukční vlastnosti, nenáročnost a přizpůsobivost na
vnější podmínky, vysoká odolnost vůči stresu, to vše jsou
přednosti přeštického černostrakatého prasete. Ale přesto již
nestačilo konkurovat nově dovezeným plemenům. Asi od
roku 1928 bylo do plemenitby zařazováno pouze prase Bílé
ušlechtilé. A přeštík začal být postupně vytěsňován z chovů.
Až do roku 1936 je na Přešticku povoleno používat do chovu černostrakaté kance, pak jen již bílé kance z Rychnovska. Za okupace byl zákaz ještě zostřen a jejich chov byl
tajný. Plemenitbu řídili sami chovatelé. Ovšem častá příbuzenská plemenitba přinesla nežádoucí vady exteriéru.
Až konečně rok 1952 přinesl pokus o záchranu a zušlechtění stávající, poměrně již malé, populace tohoto černostrakatého plemene. Bylo vybráno 200 prasnic a 6 kanců, se
kterými začal plemenný chov. Za přispění některých dalších
plemen byla v roce 1964 dokončena regenerace a toto barevné prase bylo uznáno jako samostatné plemeno. V roce
1992 bylo uznáno i jako genetický zdroj. Bohužel přeštické
prase dosahuje méně příznivé úrovně jateční hodnoty, má
vyšší vrstvu tuku než jateční hybridi. Dochází tak k neustálému poklesu prasnic, jsou jich pouhá 4 % oproti masným
hybridům. My můžeme nejblíže spatřit černostrakaté prase
jako exponát v ZOO v Plzni na statku Lüftnerka.
Řeznický cech existoval na Přešticku min. od 14. století.
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Z HISTORIE
Po zrušení cechů je nahradily spolky. Zajímavé je, že v roce 1864 se na trzích v Přešticích prodávalo tisíc vepřů i víc,
takže tady byl opravdu velký šum. Kolem roku 1900 jsou ve
městě prodávána již téměř výhradně prasata černostrakatá,
jejich maso je velice kvalitní, používáno je hlavně na výrobu tzv. Pražské šunky, vyhlášené pochoutky. Nebyli zde jen
řezníci, ale i handlíři, kteří skupovali a prodávali živý dobytek. Široko daleko se jim říkalo „hačáci“, protože při pohánění prasat používali zvolání hač, hač.
V Přešticích se používala a dodnes občas stále používá
přezdívka „přeštický kanec“. Co se vám vybaví? Ne, není to
nadávka, ani posměšek. Ba naopak, každý rodák z Přeštic,
byl na toto oslovení náležitě hrdý. Je to jakési synonymum
pro přeštické rodáky. Ještě dnes zde můžete zaslechnout
upřímné přátelské uvítání typu: „Vy kancíí to je dost, že jste
se taky ukázali.“
Víte o nějakém pomníku věnovaném praseti? Že znáte
jen ten v Přešticích? Máte pravdu, v naší republice je to asi
jediný pomník prasat, který se těší velké oblibě turistů a
zejména dětí. V roce 1957 se konala zemědělská výstava
„Plzeňsko – budování socialismu“, kde byla prvně předvedena expozice přeštických černostrakatých prasat. A právě
pro tuto výstavu vzniklo ono sousoší prasat, které je vyrobené z kameniny. Vyrobil ji Jaroslav Podbal z Horní Břízy,
který své dílo nepodepsal z důvodu, že proporce soch neodpovídají přeštickým prasatům, že je to stylizované. Po výstavě měla být zbořena původní kašna na náměstí a místo ní
tu mělo stát obrovské betonové monstrum s vodotrysky a se
sochami prasat uprostřed. Památkáři to ale zamítli a naštěstí
k tomu nedošlo. Sochy tedy zůstaly stát asi čtvrt roku před
radnicí, až si z toho začali lidé dělat legraci, tak je raději
přemístili stranou, do rohu, aby nebyly příliš na očích. Vrchol tomu všemu daly ČSD, když tudy projížděl vlak, tak
průvodčí hlásili: „předměstí Kancdorfu“ a v Přešticích hlásili „Kancdorf“. Mezi lidmi se to velice rychle vžilo. V letech 1970-75 byly postaveny kanceláře JZD na Pohořku a
socha prasat byla umístěna před nimi. Tady stojí dodnes a
doufejme, že bude i nadále.
Zdroj: internet

KAPLIČKY ZELENÉ
Návesní kaple
Středu obdélné návsi dominuje barokní kaple, chráněná
dvěma vysokými listnatými stromy. Byla postavena r. 1891
za přispění finančních částek z jednotlivých chalup a obce a
je zasvěcena Panně Marii. Nad štukovým portálem je zvýrazněn nápis: Ó MARIA, POMOCNICE KŘESŤANŮ, PROS
ZA NÁS! Zvonička na vrcholu střechy ukrývá starý zvon
z roku 1759 z původní dřevěné zvoničky. Dříve byly v kap-
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ličce pořádány tzv. „májové“, kdy mladá děvčata zpívala mariánské
písně, poslední neděli
v květnu se zde konaly
poutní Mše svaté. Vstup
je zaklenut polokruhem,
na štítu se uplatňuje novorománský obloučkový
vlys. Oprava okenic a
střechy kapličky a následné bílení bylo provedeno v r. 1996.

Kaplička při křižovatce silnic, obnova Zelené mezi lipami
Na severovýchodu vsi
je postavena výklenková
kaplička na půdorysu šířkově položeného obdélníka. Drobná stavba bez
významných architektonických prvků slouží jako sloupek plotu a roh
zahrady. Pochází z 19. st.
Původně zde byla soška
Panny Marie Lurdské,
která však zmizela v 90.
letech. Nyní jsou ve výklenku jednoduché obrazy chráněné pletivem. Obloukem vyklenutý štít je
podepřen vykrojenými křídly. Tato kaplička byla opravována před několika lety a je v soukromém vlastnictví.
Kaplička na rozcestí do Zeleného (tzv. „Toušojc“)
Na rozcestí s hlavní silnicí stojí pod ochranou mohutných lip drobná barokní kaplička z roku 1799. Tuto jednoduchou stavbu s tvarem barokní stříšky nechal postavit
rolník Matěj Jánský (lidově se u nich říkalo – „U Toušů“),
zasvěcena je Panně Marii Zázračné. Původně byla kaplička
vybavena soškou Panny Marie Zázračné uprostřed, soškou
sv. Filomeny na západní straně, na východní straně sv. Anny
a pod nimi soškou sv. Prokopa. Asi do roku 1980 byly uvnitř kapličky dvě černě natřené ruce ve skutečné velikosti,
zdvižené od lokte nahoru, s barevnými kamínky umístěnými
uprostřed. Podle ústního podání jsou prý starší než kaplička
sama, pocházejí z oněch 85 zrušených klášterů z roku 1785
zabraných císařem Josefem II. Kaplička byla opravována
před několika lety a na
závěr se sluší připome.
nout pověst, která se
k této kapličce váže:
Dotyčný Matěj, kdysi při
orání protějšího pole, viděl spadnout z nebe ohnivou zář, v níž se skvěl
obraz Madony s Děťátkem. Tímto zázrakem
byli prý voli tak ohromeni, že padli na zem a oráč
učinil Bohu slib, že na
památku zde postaví kapličku, což se i stalo.

Z HISTORIE / BLAHOPŘEJEME
KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT
Zemědělství
První sena se začala sklízet u Šlechtitelského podniku
8. června a u J.Z.D. od 15. června. Sklizeň byla pro studené,
nepříznivé počasí podprůměrná. Začátek žní byl 14. července a za trvajícího deštivého a chladného počasí potrvaly až
do 18. září. 25. září se začaly dobývat brambory, jichž byla
malá úroda. Podle hovoru se zemědělci, tak malou úrodu
zavinila jarní zima a vlhko, takže kultivace brambor byla
nedostatečná. Dobývání cukrové řepy začalo dne 25. listopadu. Sklizeň byla oproti bramborům nadprůměrná. Na
skládkách ve zdejší stanici ČSD nakládala se řepa též
z okolních vesnic až do poloviny měsíce prosince. Ovoce
bylo průměrně, avšak velmi červivé, zvláště švestky. Podle
zprávy pomologů letošní jablka nesnesou delší skladování,
protože bylo chladné vlhké počasí a jen 3 dny během zrání
stoupla teplota přes + 20º C. Přes takto nepříznivé počasí
byly sklizně hospodářských plodin značně vysoké, tak na
příklad: Šlechtitelský podnik sklidil po 1 ha: pšenice ozimá
44,16 q, jarní 31,- q, ječmen jarní 47,- q, ozimý 39,25 q,

žito 34,80 q, oves 32,90 q, cukrovka 467,- q, krmná řepa
528,- q, kukuřice na siláž 379,- q a brambory zimní 262,- q,
ranné 131,- q. J.Z.D. sklidilo po 1 ha: pšenice 29,67 q, žito
31,43 q, ječmen 37,70 q, oves 34,97 q, cukrovka 495,37 q a
brambory 133,- q.
Mimo tyto hlavní plodiny pěstuje Šlechtitelský podnik
také ovocné stromy na výměře cca 7,60 ha a produkoval
v roce 1960 přes 20 tisíc stromků různých druhů. Mimo to
se začalo s pěstováním tulipánů ve 14 druzích na výměře asi
33 arů, klatovských karafiátů na 30 arech a sedmikrás na 5
arech.
Pracovní jednotka u J.Z.D. činila v roce 1960 18,- Kčs.
Od počátku roku bylo projednáno sloučení J.Z.D. z obcí:
Lužany, Skočice, Dl. Louka a Zeleno. K tomuto sloučení
však nedošlo a od 1. 1. 1961 bude provedeno sloučení jiné
a sice z obcí: Lužany, Dlouhá Louka, Skočice, Žerovice a
Přeštice, s celkovou výměrou 1580 ha. Sídlo vedení budou
asi Přeštice.

Stavy hospodářského zvířectva ku dni 31. prosince 1960
DRUH

J.Z.D.

ŠLECHT.
PODNIK

ZÁHUMENKY

SOUKROMÝ
SEKTOR

BEZZEMCI

CELKEM

SLEPICE

507

-

566

128

734

1.935

PRASATA

193

-

24

3

16

236

SKOT

142

153

21

-

-

316

KOZY

-

-

14

5

-

19

OVCE

-

-

-

1

-

1

KONĚ

11

6

-

-

-
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Stav obyvatel
Od 12. června 1960 nastalo sloučení obcí. Došlo k připojení osady Dlouhá Louka a Zeleno, takže jest nutno vyčísliti stav obyvatel obce Lužan s připojenými osadami:
OBEC

POČET
DOMŮ

POČET
MUŽŮ

POČET
ŽEN

CELKEM
OBYVATEL

LUŽANY

130

276(233)

287(240)

563(473)

ZELENO

46

87(32)

76(33)

143(65)

DL. LOUKA

40

67(35)

65(40)

132(75)

(12)

(11)

(23)

ZEL. HORA
CELKEM

216

430(312)

428(324)

858(636)

Stavba
Čsl. ústav šlechtitelský a semenářský v Lužanech začal
dne 10. dubna 1960 s výstavbou dvou obytných domů. Každý bude míti byt pro 6 rodin. Václav Fajgl začal dne 1. července 1960 se stavbou rodinného domku. Všechny tyto tři
shora uvedené stavby dokončily rovinu do 31. prosince téhož roku. Sokol Lužany dostavěl kabinu pro mužstva a šatny na svém hřišti. J.Z.D. postavilo druhou budovu pro drůbežárnu vedle stávající budovy a sběrnu mléka při stodole
u čp. 26. Západočeské elektrárny vyměnily zbývající železné elektrovodné vedení za hliníkové a sloupy opatřily betonovými patkami.
Zdroj: Kronika obce
Pozn.: v tabulce je uveden v závorkách současný stav.

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.
ČERVENEC:
Zdeňka Altmanová (74 let)
Eliška Bořilová (82 let)
Miloslava Červená (70 let)
Marie Hřebcová (77 let)
– Dlouhá Louka
Jan Kalaš (72 let)
Eliška Křenová (81 let)
Mgr. Jaroslav Matějka (80 let)
– Zelené
Anna Živná (88 let)

SRPEN:
Jaroslav Altman (72 let)
Václav Andrle (70 let)
Marie Beranová (81 let)
– Dlouhá Louka
Milena Blažková (74 let)
Josef Flídr (70 let)
Marie Kreuzmanová (74 let)
– Zelené
Josef Skála (76 let)

ZÁŘÍ:
Karel Budek (82 let)
Jiřina Koktánová (76 let)
Mgr. Zdeňka Kratochvílová (77 let)
Ing. Marie Benediktová (70 let)
Václav Toušek (73 let)
Jaroslav Duchek (71 let)
Václav Křen (87 let)
Ing. Miroslav Písař (70 let)
Václav Pelíšek (72 let)

ŘÍJEN:
Ing. Václav Bešta (77 let)
Marie Mašátová (79 let)
Josef Bartoník (72 let)
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ŠKOLSTVÍ
JARO 2010 V LUŽANSKÉ ŠKOLE
Ve druhém pololetí školního roku 2009/2010 se ve škole
v Lužanech nezahálelo. Z přehledu pořádaných akcí je vidět, že žáci a děti navštěvující ZŠ a MŠ Lužany zde nezískávají pouze vědomosti, ale zaměstnanci školy podporují
jejich všeobecný přehled a rozvoj.
Aktivity ZŠ a ŠD:
Exkurze a výlety:
- prohlídka lužanského zámku (únor 2010)
- návštěva výstavy výtvarných prací žáků škol z okolí
Přeštic „Moje nejoblíbenější zvířátko“ v Komunitním
centru v Přešticích (březen)
- exkurze do městské knihovny v Přešticích (březen)
- pěší výlet do Roupova s návštěvou ekofarmy
- opékání uzenin na Dlouhé Louce (květen),
- návštěva galerie v Dobřanech (červen),
- výlet do Dinoparku v Plzni (červen).
Divadelní představení:
- anglické divadlo v prostorách zámku v Merklíně (únor)
- „Hodina zpěvu ve zvěřinci“ koncert Jar. Uhlíře (duben)
- divadelní představení žáků ZŠ Skočice ke 100. výročí
založení školy ve Skočicích (červen)
Vlastní veřejná vystoupení žáků:
- vystoupení kroužku „ROZÁRKY“ na setkání důchodců
v KD Lužany (březen)
- vítání občánků v lužanském zámku (červen 2010)
Soutěže:
Výtvarné soutěže
- „Moje nejoblíbenější zvířátko“, odesláno 10 prací žáků
(únor),
- „Kniha a já“, odesláno 8 prací (březen)
- „S drakem v Krakově“, odeslány 3 práce (březen)
- „Řemeslo má zlaté dno“, odeslána 1 kolektivní práce
z kroužku ROZÁRKY (duben)
- „Cestou dvou bratří“, odeslány 4 práce (květen)
- „Český lev v srdci evropské safari“, odesláno 6 prací
(květen)
- Soutěž České pošty v Lužanech, odesláno 13 prací, tři
nejúspěšnější žáci obdrželi hodnotné ceny (květen)
- „Maluj Twister zmrzlinový svět“, odeslány 2 kolektivní
práce ZŠ a ŠD (květen)
- „Náš kraj, naše město“, odeslány 2 práce (červen)
Matematické soutěže:
- CVRČEK, KLOKÁNEK – školní kolo soutěže pro žáky 2.
až 5. ročníku
Testy žáků:
Testy Scio „Stonožka“ pro žáky 5. ročníku.
Testy se uskutečnily v měsících duben – květen 2010 na
území ČR v 654 školách, v 907 třídách, zúčastnilo se ho
14959 žáků 5. ročníků. Testy byly zaměřeny na oblast český
jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Žáci naší
školy dosáhli opravdu výborných výsledků – v českém
jazyce a matematice dosáhli špičkových výsledků, v testování patřili mezi 10 nejúspěšnějších škol. V celkovém
umístění jsou naši žáci 5. ročníku vysoko nad průměrem
testovaných základních škol.

Aktivity MŠ:
Exkurze a výlety:
- ozdravný pobyt v solné jeskyni v Přešticích (leden – únor)
- výlet do ZOO Plzeň pořádaný společně s MŠ Skočice
(červen)
- výlet do pohádkové chalupy v Mlázovech společně s MŠ
Dnešice (červen)
Divadelní představení:
- „Vesele a hravě nejen o dopravě“ uskutečněno v MŠ Borovy (březen)
- divadelní představení žáků ZŠ Skočice ke 100. výročí založení školy ve Skočicích (červen 2010)
Zápis do MŠ proběhl dne 8.4.2010, zapsáno bylo 9 dětí.
Vystoupení pro veřejnost:
- Jarní besídka pro rodiče a přátele školy v prostorách MŠ
(duben)
- Vítání občánků v lužanském zámku (červen)
Projekt
V jarních měsících vypracovaly paní Drdová a paní
Sedláčková projekt „EU - Peníze školám“, který podaly na
MŠMT ČR dne 4. června 2010.
Výsledkem projektu je v rámci OP VK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) zavedení nové
oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem projektu je podpořit
rozvoj oblastí, které se v základním vzdělávání dlouhodobě
ukazují jako problematické.
Finanční prostředky v celkové hodnotě 414.888,- Kč,
které škola obdrží na období dvou školních roků 2010-2011
a 2011-2012, budou využity na obnovení zařízení počítačové učebny, nákup nových učebnic a pracovních sešitů, na
individualizaci výuky prostřednictvím dělení hodin českého
jazyka, matematiky a anglického jazyka.
Závěr školního roku
Den před ukončením školního roku se naše škola proměnila v království, ve kterém rádce představil králi pět budoucích školáků. Ty potom král „pasoval na prvňáky“. Budoucí prvňáčci dostali od královny drobné dárky. Slavnosti
přihlíželi všichni dvořané i hosté.
Divadelním představením pohádky „Zlatovláska“ se rozloučili žáci pátého ročníku, kteří 1. září nastoupí do 6. tříd
v okolních úplných základních školách.
Na závěr patří poděkování všem, kteří nás podporují
v jednotlivých činnostech.
Mgr. Jana Sedláčková, Mgr. Věra Drdová

Výcvik na dopravním hřišti pro žáky 3. – 5. ročníku se uskutečnil na dopravním hřišti v Blovicích 3. června 2010.
Plavecký výcvik probíhal v době od 4.3.2010 do 13.5.2010
v bazénu v Klatovech pro žáky ZŠ a děti MŠ od 4 let věku.
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Na ekofarmě v Roupově jsme se dozvěděli plno zajímavostí.

ŠKOLSTVÍ

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Výstava „Moje nejoblíbenější zvířátko“

Koncert Jaroslava Uhlíře

Dinopark - Plzeň

Přivítali jsme budoucí prvňáčky. Ty na uvítání do školy doprovodili jejich mladší kamarádi z MŠ.
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ŠKOLSTVÍ / SDH
„PASUJI TĚ
NA PRVŇÁKA.“

ÚSPĚCHY LUŽANSKÝCH ŽÁKŮ
Zabrousili jsme na internetové stránky ZŠ Přeštice a našli jsme zde několik
dětí z naší obce, které dosáhly v uplynulém školním roce vynikajících úspěchů
v olympiádách a soutěžích:
Matematická olympiáda – okresní kolo – Luděk Kaňák – 3. místo
Chemická olympiáda – okresní kolo – Luděk Kaňák – 3. místo
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Václav Petrželka – 2. místo
Plzeňské kvítko – celoroční ekologická soutěž Plzeňského kraje – Václav
Petrželka – 4. místo
Soutěž v německém jazyce – okresní kolo – Michaela Krautová – 2. – 4. místo
ÚSPĚCHY LUŽANSKÝCH ŽÁKŮ ZE ZUŠ PŘEŠTICE 2009-2010
Citováno z internetové stránky ZUŠ Přeštice:
„Výborných výsledků dosáhly sbory ZUŠ Přeštice v krajském kole soutěže
dětských pěveckých sborů v Rokycanech. Přípravný sbor MINIHLÁSEK získal
STŘÍBRNÉ PÁSMO a HLÁSEK vybojoval PÁSMO ZLATÉ S POSTUPEM DO
CELOSTÁTNÍHO KOLA, které se bude konat 29. května 2010 v Rychnově nad
Kněžnou. Podepsán: Miroslav Vacek, ředitel ZUŠ.“
Z Lužan nás reprezentovala Jana Houbová, Kateřina Kapounová, Lucie
Klinerová, Veronika Lešetická, Martina Rymusová, Veronika Szlachtová
a Klára Týrová.

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
Dne 13.3.2010 se konalo ve Spáleném Poříčí okresní
shromáždění delegátů hasičů okresu Plzeň-jih. Z našeho
sboru byli do funkcí v okresních orgánech zvoleni tři navržení členové, a to: Josef Černý starosta okresního sdružení
hasičů, Václav Petrželka předseda okresní kontrolní a revizní rady, Zbyněk Zábrš člen odborné rady mládeže. Okresního shromáždění se jako čestní hosté zúčastnili zasloužilí hasiči našeho sboru, a to Karel Budek, Václav Petrželka st.,
Josef Křen a Jiří Jílek.

ve skutečné velikosti. Speciální dráha byl již oříšek větší ale
i s tím jsme si poradili. Pro představu, zde je popis úkolů:
Velitel vyběhne, přeskočí okno a zároveň vypne vypínač,
oběhne metu, proskočí okno zpět a po obou stranách okna
postaví plechovky do pyramid po šesti. Jakmile je dostaví,
stoupne si doprostřed okna a zvedne ruku a zavelí „vpřed“.
Na tento signál vyběhnou 4 členové družstva, vždy 2 a 2 ke
džberovkám, přičemž jeden pumpuje, druhý stříká. Úkolem
je shodit všechny plechovky.
Všechny tři disciplíny se starším žákům z Lužan vydařily a
tak ze Sedlce odjížděli s krásným 1. místem.

OPLOT – SOUTĚŽ PRO STARŠÍ ŽÁKY
Dne 27.3.2010 proběhla v Oplotě tradiční soutěž započítávající se do Ligy okresu. Soutěží se na speciální dráze
v místní Sokolovně. Kromě obratnosti musí soutěžící předvést i své znalosti ze závodu požárnické všestrannosti, kromě střelby. Na sále se běží překážková dráha, při kterém děti vážou uzly a na jevišti pak plní ostatní disciplíny – topografii, požární ochranu a základy první pomoci. Starší žáci
na 7. místě a na 2. místě, kdy na vítězství stačilo být rychlejší o 4 desetiny sekundy. Jako jediní s kolektivem ze Dnešic měli totiž 0 trestných bodů.
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
Dne 17.4.2010 proběhlo v Nýřanech krajské shromáždění
hasičů Plzeňského kraje. Zde se zúčastnili dva naši členové,
Václav Petrželka a Josef Černý. Starostou krajského sdružení byl opětovně zvolen člen našeho sboru Josef Černý.
O významu hasičů svědčí fakt, že na jednání se jako hosté
dostavili poslanci Parlamentu České republiky Jan Látka,
Karel Šidlo a Václav Šlais. Přítomen byl rovněž náměstek
ministra vnitra Jaroslav Salivar.
SEDLEC – SOUTĚŽ PRO STARŠÍ ŽÁKY
V Sedlci se uskutečnila soutěž mladých hasičů v sobotu
24.4.2010. Soutěž se započítává též do Ligy okresu, a tak
jsme samozřejmě na ní nemohli chybět. Děti soutěží ve štafetě požárních dvojic, v tajné disciplíně a v závodu na speciální dráze. Štafetu požárních dvojic znají děti z jarních kol
hry Plamen, tajná disciplína pro tento rok byla přiřazování
kartiček se značkou technického prostředku k prostředkům
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ŽÁKAVÁ – SOUTĚŽ PRO STARŠÍ ŽÁKY
Další soutěž započítávající se do Ligy okresu proběhla
v Žákavé dne 15.5.2010. V soutěži s názvem O pohár starosty obce Žákova se soutěží v požárním útoku na 2 hadice
B a sklopné terče. Každé družstvo má dva pokusy, započítává se samozřejmě čas lepší. Naši starší žáci se umístili na
bramborovém 4. místě, mimo jiné také díky tomu, že jeden
terč nebyl technicky zcela v pořádku. Některým družstvům
stačilo do terče jen stříknout a hned signalizoval, jiným
družstvům to trvalo podstatně déle. Družstvo Chlumu mělo
oba pokusy neplatné, kdy při jednom z nich dokonce vystříkalo celou káď, až se signalizace umoudřila a zafungovala.
Takže pro mnohá družstva to nebyla soutěž spravedlivá.

SDH
JARNÍ VÝLET – PŘÍCHOVICE
Náš pravidelný jarní výlet se tentokrát uskutečnil do Příchovic a okolí. U hasičské zbrojnice se ve 13 hodin sešlo
zhruba 40 dětí a dospělých. Po lukách jsme vyrazili do Příchovic, kde jsme navštívili šlechtitelskou stanici včel pana
Sedláčka, který je známý po celé republice svým odchovem
včelích matek. Když jsme dorazili k jeho domu, čekalo nás
milé uvítání nejen od p. Sedláčka ale i od paní Sedláčkové.
Chovatel nám ukázal prosklený úl, ve kterém včelky pracovaly. Děti z nich nemohly spustit oči. Mohli jsme zajít na
kraj zahrady, která byla poseta krásnými barevnými úly, ale
pro naši ochranu jsme mohli jen nahlédnout. To už bylo pro
nás ve veliké pergole připraveno pohoštění, káva, nealko
nápoje a velice poutavé vyprávění o životě včel. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavého od jejich narození až po smrt
včely, která instinktivně vylétá z úlu, kdy už ví, že se do něj
nevrátí.V miniobchůdku jsme si na závěr nakoupili medové
dobroty a rozloučili se s milými lidmi. Naše kroky vedly
k nedávno obnovené malbě Sv. Vojtěcha na skále v Ticholovci. Tady jsme si toto poutní místo prohlédli, porovnali se
stavem zhruba před třemi lety, kdy toto místo bylo neudržované, a pořídili jsme pár společných fotografií. To už se
rozdělával oheň u kapličky Sv. Anny s památnou lípou, kde
bylo též nově zřízeno ohniště a posezení. Když jsme sem
došli, oheň vesele plápolal a my mohli špekáčky rovnou
napichovat na vidličky. Po občerstvení jsme se opět vydali
na cestu zpět do Lužan.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ – SKOČICE
Dne 22.5.2010 se uskutečnila ve Skočicích okrsková
soutěž v požárním sportu. Z Lužan vyjela mnohočetná delegace soutěžících. Byly to zejména děti, jak starší tak mladší,
a pak také muži a ženy. Nejdříve se soutěžilo v kategorii jednotlivců mužů a žen. Za muže soutěžily kolektivy z Lužan,

Přeštic, Skočic a Zálesí. Muži z Lužan zvítězili a odnesli si
kromě poháru nejlepšího kolektivu okrsku také putovní pohár. V kategorii žen nastoupila pouze dvě družstva z Lužan
– mladší a starší. V jednotlivcích zvítězily mladší členky
SDH Lužany, v požárním útoku pak zase ty starší. Shoda
umístění se řeší lepším výsledkem v útoku, a tak na prvním
místě skončili ženy starší.
Svůj požární útok předvedly i děti. Družstvo mladších
žáků postavilo 2 mužstva, starší žáci tvořili pouze jeden kolektiv. Zvítězili starší žáci, mladší se umístili na 2. a 3. místě. Všichni tedy byli spokojeni, domů jsme vezli všechna
první místa a děti ještě dorty navíc, které následně v hasičské zbrojnici snědly.

HRA PLAMEN – LUŽANY
Do Lužan se vrátila soutěž! Po neuvěřitelných 25 letech
se ve dnech 5.6. – 6.6. staly Lužany dějištěm jarního kola
hry Plamen. Konání soutěže vyžadovalo také důkladnou
přípravu. Nejen členové výboru SDH Lužany, ale i maminky dětí a nakonec i samotné děti pomáhali při úpravách
hřiště, při přípravě běžeckých tratí. Silnější jedinci pak pomohli s dopravou a umístěním překážek. Zkrátka, každý se
snažil, aby si po tak dlouhé době Lužany neutržily ostudu a
aby organizace samotné soutěže byla bez chyby.
Kolektiv starších žáků tento víkend pojal jako soustředění před soutěží. Sešli se na hřišti již v pátek ráno, s tím že
budou nacvičovat a hlavně dolaďovat formu. Bohužel z důvodu deštivého počasí museli nácviky přeorganizovat a proto páteční dopoledne jeli do Skočic trénovat požární útok.
Odpoledne pak zasvětili štafetám CTIF a 4 x 60 m a útoku
CTIF již na lužanském hřišti. V sobotu po skončení soutěžního dne pak nacvičovali ještě štafety dvojic. Po velice deštivém týdnu, kdy to na spodní části hřiště pod nohama jen
pleskalo, jsme se vyspali do krásného slunečného sobotního
dne. Dojezd všech družstev byl do 8 hodin, samotná soutěž
začala v 9 hodin nástupem družstev. Na začátku promluvil
starosta Okresního sdružení hasičů Plzeň-jih p. Josef Černý
a starosta Lužan p. Václav Hodan. Po rozchodu začaly děti
soutěžit ve štafetě CTIF. Našim závodníkům se dařilo a tak
tato disciplína pro ně skončila umístěním na 1.místě. Je nutno dodat, že nastupovali jako první, protože se na podzim
umístili na branném závodě na prvním místě. Další disciplína byla štafeta 4 x 60 m, ve které opět nezaváhali a vybojovali si krásné 1. místo. Poslední disciplínou tohoto dne byl
útok CTIF, kterou zaběhli starší žáci za 3. nejlepší čas. Po
prvním dni bylo hodnocení našeho družstva velice dobré a
s napětím jsme očekávali jak se jim povede v neděli. Sobota
skončila závěrečným táborákem spolu s vedoucími. V nedě-
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SDH
li svítilo sluníčko opět hned od rána, takže na všech byl vidět úsměv a těšení. Všechna soutěžní družstva opět přijela
včas, a tak se mohlo začít o ¼ hodiny dřív než bylo plánováno. Neděle byla soutěžní také pro kolektivy mladších žáků. Bohužel do Lužan přijel pouze kolektiv žáků ze Spáleného Poříčí. A tak s nimi soutěžili jen mladší žáci Lužany A
a mladší žáci Lužany B. Lužany A nastupovaly jako první,
protože se stejně jako starší umístily na branném závodě na
prvním místě. Hned ráno si zaběhly děti štafety 4 x 60 m,
kde se Lužany A umístily na 1. místě a Lužany B na 3. místě. Na programu byly následně štafety dvojic, již pro obě
kategorie. Mladší se zde umístili na 2. místě. Lužany B bohužel nasbíraly několik trestných bodů, které je poslaly na
3. místo. Divácky nejatraktivnější disciplína – požární útok
byl poslední disciplínou toho dne a zároveň celé soutěže. Po
příjezdu 2 hasičských cisteren s vodou mohly tyto útoky začít. Nejdříve si každý kolektiv odběhl 1. pokus, následovaly
druhé pokusy. Vše se odehrávalo na dvou základnách. Jak
se říká – to nejlepší na konec – vystoupily nejmladší děti –
lužanská přípravka – se svou ukázkou požárního útoku.
Představilo se všech 12 dětí, které v současnosti do přípravky chodí. Požární útok se jim zdařil, děti měly možnost poprvé se seznámit s nástřikovými terči. To už ale pomalu rozhodčí dopisovali diplomy a mohl být vyhlášen nástup.
Mladší žáci měli stejně bodů jako žáci ze Spáleného Poříčí,
ale ve shodě bodů rozhoduje nakonec požární útok. A tak
mladší obsadili 2. a 3. místo. Doufejme, že neskončí jen
u stříbrných a bronzových medailí, ale že se jim někdy
podaří vybojovat i zlato. Velkou radost nám udělal kolektiv
starších žáků, který po velkých bojích obsadil nádherné 1.
místo a postoupil na krajské kolo hry Plamen. To se uskutečnilo hned za týden v Klatovech.
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KRAJSKÉ KOLO - KLATOVY
Po drtivém vítězství v okresním kole hry PLAMEN
v Lužanech se naši starší žáci začali připravovat na krajské
kolo v Klatovech, které proběhlo o týden později ve dnech
12. – 13. června 2010 na atletickém stadionu v Klatovech.
V sobotu proběhly prakticky veškeré discipliny kromě požárního útoku. Po absolvování štafety 4 x 60 m, štafety a
útoku CTIF, štafety dvojic a branného závodu byli naši
závodníci v průběžném pořadí na druhém místě společně se
závodníky z klatovského a domažlického okresu. Při nedělních požárních útocích zapracovala nervozita a žáci obsadili nakonec 4. místo ze sedmi družstev kraje. A tak velké
naděje nakonec vystřídal smutek a slzy.
O poznání více si starší žáci užili poslední soutěž ligy
mládeže, a to Borecký kapr konaný 20. 6. ve Štěnovickém
Borku. Na této soutěži skončili těsně na druhém místě a odvezli si stejně jako loni pohár za vítězství v lize mládeže okresu Plzeň – jih. Mladší žáci zde obsadili 4. místo.

SDH / SOKOL
CELOSTÁTNÍ SJEZD SDH - OSTRAVA
Ve dnech 3. a 4. července
se uskutečnil v Ostravě 4. celostátní sjezd dobrovolných
hasičů. Zde byli rovněž delegováni naši dva členové, a to
Josef Černý a Václav Petrželka. Starostou sdružení hasičů
byl drtivou většinou účastníků sjezdu zvolen dosavadní starosta ing. Karel Richter.
Jednání sjezdu, který se konal v aule Vysoké školy báňské, se zúčastnilo celkem 338 kandidátů z celé České republiky, dále jako hosté pozdravili sjezd hasiči z Německa, Polska, Slovenska, Chorvatska a Srbska. Jako host se rovněž
sjezdu zúčastnil generální ředitel HZS generál Štěpán, dále
zástupci Města Ostrava, zástupci Moravskoslezského kraje,
rektor Vysoké školy báňské a mnoho dalších.
Z poslanců parlamentu si na jednání sjezdu nenašel čas ani
jeden.

PŘÍPRAVKA – TJ SOKOL LUŽANY
Výsledky jarního kola přípravek:
Lužany – Nepomuk 1 : 5, branka: Aizner
Lužany – Chotěšov 2 : 4, branky: Kozumplík, Aizner
Spálené Poříčí – Lužany 4 : 4, branky: Hodan 2, Aizner 2
Lužany – Štěnovice 2 : 1, branky: Aizner, Hodan
Kasejovice – Lužany 4 : 2, branky: Aizner 2
Nepomuk – Lužany 9 : 4, branky: Hodan 4
Chotěšov – Lužany 12 : 3, branky: Hodan 2, Kliner
Lužany – Spálené Poříčí 1 : 6, branka: Aizner
Štěnovice – Lužany 3 : 5, branky: Aizner 3, Hodan 2
Lužany – Kasejovice 4 : 5, branky: Aizner 2, Hodan, Horák
Celkové skóre jarního kola 28 : 53 nám zajistilo 5. místo. Po závěrečném zápase s Kasejovicemi bylo pro děti uspořádáno vedoucími malé občerstvení, kdy každý hráč obdržel hrnek s fotografií mužstva. Zároveň vedoucí přípravky Josef Lešetický a Petr Bouda oznámili dětem ukončení
jejich trenérské činnosti. Na závěr létaly i rychlé špunty.
Přípravka v tomto roce sehrála také tři turnaje:
Přeštice – 30. 1. 2010 – 6. místo ze 6 družstev
Zápasy:
Lužany – Viktoria „Ž“ 0 : 3
Lužany – Přeštice „A“ 2 : 4, branky: Aizner 2
Lužany – Přeštice „B“ 2 : 1, branka: Aizner
Lužany – Klatovy 0 : 2
Lužany – Dobřany 1 : 3, branka: Hodan
Zápas o 5. – 6. místo Lužany – Přeštice „A“ 1 : 2
Nejlepším brankářem byl vyhlášen náš Filip Jehlík, ceny
předával kapitán Viktorie Plzeň Pavel Horváth.
Dobřany – 13. 2. 2010 – 1. místo ze 6 družstev
Zápasy:
Lužany – Dobřany „B“ 4 : 0, branky: Hodan 2, Aizner,
Horák
Lužany – Chotěšov 3 : 0, branky: Hodan 2, Aizner
Lužany – Holýšov 2 : 1, branky: Hodan 2
Lužany – Dobřany „A“ 6 : 1, branky: Aizner 4, Hodan 2
Lužany – Stod 4 : 0, branky: Hodan 2, Aizner 2
Nejlepším střelcem byl vyhlášen náš Pavel Hodan.

Člověku se ani věřit nechce,
že pro poslance jsou dobrovolní hasiči pouze početná voličská základna (téměř 335.000
členů) a po volbách už je naše
starosti a problémy nezajímají
nebo dokonce zatěžují. Další
důvod k oboustranné a ještě užší spolupráci s obcí či městem, které je hlavním a mnohdy jediným „sponzorem“ dobrovolných hasičů.
V závěrečné řeči vyslovil
ing. Richter poděkování všem
členům dobrovolných hasičů
za vykonanou práci v uplynulých pěti letech od minulého
sjezdu.
Zdroj fotografií: http://www.hzscr.cz/

Starý Plzenec – 29. 5. 2010 – 5. místo z 8 družstev
.Zápasy:
Lužany – Přeštice 1 : 2, branka: Hodan
Lužany – Spálené Poříčí 2 : 7, branky: Hodan 2
Lužany – Dobřany „A“ 4 : 0, branky: Hodan 2, Aizner 2
Zápas o 5. – 6. místo Lužany – Starý Plzenec 3 : 1, branky:
Hodan 2, Aizner

.

„Válečná porada“ v poločase zápasu Lužany – Kasejovice.

.

Závěrečný kop na bránu Pavla Hodana.
(utkání Lužany – Kasejovice)
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SOKOL / KNIHOVNA
SOKOL LUŽANY
MUŽI „A“
Mužstvo odehrálo jarní část soutěže 2009 – 2010
s těmito výsledky:
Lužany – Hradec 1:0
Chlumčany „B“ – Lužany 1:1
Lužany – Letiny 0:2
Blovice „B“ – Lužany 0:5
Lužany – Soběkury 1:1
Lužany – Záhoří 2:2
Merklín – Lužany 2:1
Lužany – Radkovice 3:1
Chotěšov – Lužany 1:1
Lužany – Smolivec 2:5
Žákavá „B“ – Lužany 0:7
Lužany – Štěnovice 1:0
Střížovice – Lužany 2:3
Díky těmto výsledkům, kterých dosáhli v základní části
soutěže pod vedením trenéra Jaroslava Housara a vedoucího
mužstva Josefa Havránka 102 sice zabránili přímému pádu
do III. třídy, ale museli ještě sehrát dvě barážová utkání proti Dvorci. Ve Dvorci vyhráli 2:0 a na domácím hřišti dokonce 4:0, čímž si i pro další sezónu zajistili účast v okresním
přeboru.
STARÁ GARDA
Naše mužstvo se přihlásilo do 17. ročníku LIGY STARÝCH GARD okresu Plzeň-jih. 23. 4. 2010 sehrálo první
utkání ve Stodě a vysoko prohrálo 10:0. Další utkání měla

KNIHOVNA LUŽANY
Nabízíme Vám ochutnávku z letošních nakoupených knih.
Poslední dny Inků (Kim MacQuarrie)
Příběh odporu Inků proti Španělům, který
byl ale už předem odsouzen k nezdaru,
přesto však incká revolta vůči španělským
dobyvatelům zůstává jedním z nejodvážnějších činů v historii lidstva. Kniha rovněž popisuje pátrání po bájném městě, jež
se stalo místem posledního odporu Inků.
Město krásných zvrhlíků (J. Karlíčková)
Dějově bohatý a s lehkou nadsázkou napsaný příběh několika obyvatel svérázného
Města, které mimo jiné miluje své výjimečné osobnosti - ovšem pouze pokud jejich
výjimečnost nepřekročí určité hranice.
Místo setkání EDEN (Miroslav Vaic)
Co je EDEN? Hospůdka, v níž se pravidelně scházejí elitní členové kriminálky. Ti
pomáhají svému bývalému kolegovi detektivu Honzovi Boudnému, který byl postřelen při policejním zásahu a od té doby je na
vozíku. Nečinnnosti se ale opravdu bát
nemusí - kriminalisté totiž v mnoha případech potřebují přávě jeho neoficiální pomoc.
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tyto výsledky:
Lužany – Klášter 2:6
Dobřany – Lužany 3:4
Blatnice – Lužany 7:1
Lužany – Losiná 2:3
Klatovy – Lužany 6:2
Lužany – Radkovice 2:2
Věříme, že v této rozjeté soutěži se začne mužstvu dařit
a že trenér Martin Kalčík st. bude mít silné nervy a do mužstva se vrátí dobrá nálada, protože toto mužstvo má hrát fotbal hlavně pro radost.
PLÁNY SOKOLA LUŽANY
Po skončení sezóny ukončil u mužstva „A“ svoji činnost
trenér Jaroslav Housar a u mužstva minižáků skončili trenéři Josef Lešetický a Petr Bouda. Za jejich odvedenou práci
jim patří velký dík.
K trénování minižáků se bohužel nepodařilo nikoho sehnat a proto jsme toto mužstvo do soutěže nepřihlásili. Naopak jsme do soutěže přihlásili družstvo žáků. Věříme, že se
jim bude pod vedením trenérů, o kterých jsme již informovali v minulém občasníku, dařit a počet hráčů se bude rozšiřovat.
Mužstvo dospělých pod vedením trenéra Josefa Havránka 102 a asistenta trenéra Pavla Hrabíka již zahájilo přípravu na novou sezónu 2010 – 2011. První mistrovské utkání
se koná 22.8.2010 v Záhoří.
Závěrem bychom chtěli vyzvat občany, kteří by měli
zájem pomoci jakoukoliv činností u SOKOLA (hlavně hledáme zájemce o trénování minižáků), že jim nebude bráněno a budou velice vítáni.
Josef Havránek 102
KNIHY PRO DĚTI
Noční gazela (Anne Gudule)
Čtení pro dívky 10 - 12 let - o dívce, která
se dostane do filmového městečka, kde se
mezi dekoracemi dějí divné věci.
Zachraň mě lásko (Šárka Junková)
Čtení pro dívky - poutavá a zajímavá kniha
o osudech vysokoškolačky Jany i její vrstevnice Leony, které poznají muže, nakaženého HIV.
Tři rady a další klasické pohádky
Tucet nejklasičtějších i méně známých českých pohádek, nově upravených do současného jazyka, potěší nejmenší děti i ty, kteří
si je budou číst sami.
ENCYKLOPEDIE
Tajemství, záhady, rekordy v přírodě
(kolektiv autorů) - s touto knihou získáte
vzrušující a podrobný pohled na mnoho
úžasných, tajemných a nevysvětlených skutečností přírody. Brilantní barevné ilustrace, neobvyklá a málo známá fakta o rostlinách, zvířatech, životě v oceánech vám fascinujícím způsobem přiblíží chování, působiště a způsob života ohromného množství
organismů, jež můžete v přírodě najít.

DLOUHÁ LOUKA
Čas plyne jako voda, a tak, když mě oslovila „redaktorka“ občasníku, že je čas uzávěrky příspěvků do tohoto čísla,
zjistila jsem, že už je léto v plném proudu a zima i jaro jsou
už dávno pryč. Celoroční životní shon, který nás den co den
stíhá, nenechá již téměř nikoho ani lidi na vesnici klidně
prožít krásy všech ročních období. Kdo má dnes možnost
procházet se jarní krajinou, pozorovat ptáky, kteří se postupně vracejí ze svých zimovišť do naší přírody, projít se
v kvetoucím sadu nebo lese…
Ale přesto si troufám říci, že toto tak docela neplatí v naší obci. Tady k sobě mají lidé pořád blízko a dokazují to
svoji zdvořilostí a ochotou se setkávat ke společným aktivitám. Přesto, že je Dlouhá Louka malá, žije zde dnes 76
trvale přihlášených obyvatel, z toho 23 dětí, tedy je zde poměrně nízký věkový průměr. V poslední době zde bylo přiděleno č. p. 48 další dokončené novostavbě. Na jaře byla
provedena oprava místní komunikace a točny autobusu.
Škoda jen, že v letošním roce je pouze ve velmi omezeném
provozu klub SDH. Vzhledem k tomu, že objekt nemá

vlastní zdroj vody, není tedy možné jej provozovat v takovém rozsahu jako dříve. Přesto se zde každou sobotu schází
parta nadšenců zahrát si oblíbený nohejbal a proběhlo zde i
tradiční hlídání májky a dětský den. Také ženy se tady opět
od května scházejí, aby si protáhly tělo při kondičním cvičení. Jen vyznavači lahodného moku s bílou čepicí teď musí
prošlapávat cestu do sousedních Vřeskovic, kam se již dříve
z obce chodívalo do školy, na hřbitov i do kostela. Teď tedy
přibyl další dobrý důvod.
Ale není jen zábavou živ člověk. Pro obec je také důležitý její vzhled a tak se musím také zmínit, že např. o areál okolo požární nádrže se začala vzorně starat místní mládež
pod vedením p. Hřebce, který spravuje též objekt KD. My
ženy máme v plánu dokončit úpravu prostoru vzniklého při
opravě točny autobusu osázením zeleně a starat se i o ostatní veřejná prostranství v obci, aby se zde dobře žilo nám
všem a hlavně mladé generaci, která díky výstavbě nových
rodinných domů do obce přichází.
Jitka Hrabíková
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2010
AKCE

DATUM

POŘADATEL

MÍSTO KONÁNÍ

Lužanská prakyáda

1. polovina září 2010 (9.00)

Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

11.9.2010

SDH Lužany

KD Lužany

Pouštění draků

Říjen 2010

OÚ Lužany

Hřiště TJ Sokol

Staročeská zabijačka
Havelské posvícení

23.10.2010

OÚ Lužany
SDH Lužany

KD Lužany

Divadelní představení – Rozmarný duch

30.10 2010

OÚ Lužany

KD Lužany

Školení starostů, jednatelů, revizorů a
pokladníků SDH

13.11.2010

OSH Plzeň-jih

KD Lužany

Oslava sv. Martina

13.11.2010 (17.00)

OÚ Lužany

Setkání bývalých hráčů

Listopad 2010 (17.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Mikulášské divadelní představení –
Vesnická pohádka

4.12.2010

OÚ 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

Lužanský občasník – informační občasník občanů Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory. Vychází v dubnu, srpnu a prosinci v nákladu
300 ks do každé domácnosti zdarma. Vydavatel: Obecní úřad Lužany, Lužany 25. Zapsán u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 19413.
Redakce: knihovna Lužany – Lužany 1, 334 45, úterý 18.00 - 19.00 hodin, mail: luzany.knihovna@seznam.cz. Odpovědná redaktorka: Věra
Petrželková, tel. č. 721 526 453. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Barevná verze k nahlédnutí v elektronické podobě na
www.obecni-urad.net a www.knihovnaluzany.wz.cz, v tištěné podobě na OÚ Lužany a v knihovně Lužany.

