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SLOVO STAROSTKY
Do vašich domácností přichází nové číslo Lužanského
občasníku. Na jaře jsme hledali pracovníka na sekání trávy
v obcích a studenty na letní brigádu. Obojí se nám podařilo
najít pomocí občasníku. Studenti se věnovali zejména
stavebním a úklidovým pracím na skladové budově na
nádraží, ale v jejich náplni byl i nátěr prvků dětských hřišť a
úprava autobusových zastávek. Všechny zastávky nyní svítí
novotou, bohužel autobusová zastávka „U váhy“ je již
označkována špinavými podrážkami zřejmě velmi
unavených cestujících. I na tuto zastávku přibude chybějící
lavička. Skladová budova na nádraží je z poloviny
opravena. Byla zhotovena nová střecha, vnitřní místnosti
byly zrekonstruovány, brigádníci odstranili všechny špatné
omítky a byla zavedena elektroinstalace. Příští rok nás čeká
oprava podlahy v hlavní části, vnější omítky a celkové
úpravy prostranství okolo, zejména oplocení. Když už jsme
v prostorách lužanského nádraží, chtěla bych vás
informovat o tom, že do konce tohoto roku bude vybudován
nový čekárenský přístřešek a Obec Lužany zažádala i o
zvýšení hrany nástupiště. Budova nádraží bude nabídnuta
ke koupi.
Hned na druhé straně jsou uvedeny výsledky ankety,
kterou v rámci své vysokoškolské práce provedla slečna
Jana Rymusová. Černobílé grafy jsou špatně rozeznatelné,
proto barevnou verzi najdete ve vývěsní skříňce nebo na
webových stránkách obce. Vyjádřím se k několika bodům.
Největší problém většina obyvatel vidí v absenci kvalitních
chodníků. Bohužel investiční akce „Intravilán Lužany“,
která bude řešit i vybudování chodníků, je ve stádiu
získávání vyjadřovacích zpráv majitelů sousedních
pozemků. Po těchto vyjádřeních bude možné vydat stavební
povolení. Uzavřená pobočka České pošty: celou záležitost
ohledně plánovaných uzavření poboček převzal na svá
bedra Svaz měst a obcí, který s Českou poštou intenzivně
jedná. Bylo obcím doporučeno, aby v žádném případě
nepodepisovaly smlouvy o uzavření pobočky. Na naše
dotazy ohledně hledání pracovnice na naši pobočku
dostáváme pouze odpovědi, že ji stále hledají, ale vždy
upozorní na to, že tato pobočka byla nerentabilní a nabízí
nám diskutabilní projekt „Partner“, kdy by část služeb
převzal obecní úřad. Samozřejmě naším hlavním úkolem
stále zůstává boj za znovuotevření pobočky České pošty.
K odpadům mohu jen říct, že po počátečním hledání
optimálního stavu kontejnerů na separovaný odpad se
potřebný počet ustálil a doufejme, že i nadále bude
dostačující. Ukládání odpadů do velkoobjemových
kontejnerů bylo nabídnuto občanům na jaře a toto ukládání

ZDARMA

bylo naplánováno i na podzim. Bohužel si špatný stav
kontejnerů vynutil generální opravu, která byla finančně
náročná. Proto bude uložení do velkoobjemových kontejnerů
umožněno obyvatelům zase až na jaře. Na jaře by se měla
uskutečnit také pravidelná sbírka ošacení, kterou jsme nyní na
podzim Diakonii Broumov s díky odmítli.
V srpnu byla dokončena renovace podtlakového systému
Lužany, kdy došlo k výměně kompresorů, k odhlučnění
provozu a odvedení odfuku od tlakových nádob do
biologického filtru, seřízení všech 53 ventilů a řídících
jednotek, atd. Získali jsme dotaci ve výši 595 000,- Kč na
vybudování víceúčelového hřiště, které vyroste příští rok na
jaře v místě školního hřiště u autobusové zastávky. U Nadace
VIA jsme zažádali o dotaci na celkovou rekonstrukci parku u
zámku, dostali jsme se mezi 13 nejlépe hodnocených projektů
z 57 projektů z celé České republiky. Bohužel mezi 5
vítězných projektů se náš nedostal. Na jaře budeme usilovat o
dotaci na úpravu parku z jiných zdrojů. V současné době se
připravuje zadání nového územního plánu a je rozpracován
nový regulační plán obytné zóny Lužany. Probíhají jednání
ohledně koupě pozemku, který bude geometricky zaměřen a
na kterém investor vybuduje technickou infrastrukturu. Poté
bude následovat prodej stavebních parcel. Bližší informace
o stavebních pozemcích a možné koupi budou k dispozici v 1.
polovině roku 2012.
Před nastávající zimou bych chtěla požádat všechny
obyvatele, kteří parkují na ulici své plechové miláčky, aby při
možném napadání sněhu tyto vozy pokud možno odklidili,
aby mohlo být provedeno kvalitní prohrnutí sněhu a
nedocházelo ke škodám na majetku.
Do dalších dní vám přeji hodně sluníčka, vánoční svátky
prožijte v rodinné pohodě a ve zdraví a do nového roku vám
přeji jen to nejlepší, aby vás potkávaly jen osobní a pracovní
úspěchy.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:
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ANKETA
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s výsledky ankety, která se konala
v období června a července. Předem bych chtěla upozornit, že
po domluvě se starostkou obce, se tento dotazník rozdával
pouze v obci Lužany. Ankety se zúčastnilo celkem 127 osob,
z toho 77 žen a 50 mužů. Mezi dotázanými byli 2 děti do 15
let, 16 mladistvých ve věku 16 – 25 let, 18 osob v rozmezí 2635 let, ve středním věku 36-60 let byl počet osob 44 a nejvíce
dotázaných bylo ve věku 60 a více, tj. 47 respondentů. Nejvíce
občanů je středoškolského vzdělání s maturitou – 53, dále 46
dotázaných je s výučním listem, 19 občanů vystudovalo
vysokou školu a pouze 9 respondentů je se základním
vzděláním. Další otázka se týkala počtu osob v domácnosti.
Zde máme po shodě. 56 osob bydlí po 1-2 členů domácnosti a
také 56 osob po 3-4 členů. Pouze 15 respondentů bydlí 4 a více
osob v domě. Další otázka se týkala ekonomické aktivity.
Nejvíce dotázaných - 52 bylo v ekonomické aktivitě jako
důchodce, dále 49 jako zaměstnanec, 13 studentů, po 5
nezaměstnaní a žena/muž na mateřské a pouze 3 soukromí
podnikatelé. Většina občanů – 111 v obci žije, 12 bydlí i
podniká nebo pracuje a 4 mají zde pouze trvalé bydliště, ale
nežijí zde. Skoro každý, 114, se považuje za průměrnou rodinu,
9 respondentů za rodinu spíše chudou, pouze 2 dotázaní spíše
bohatou, další 2 za chudou. 9. otázka se týkala vztahu k obci.
78 občanů má ke vsi pozitivní vztah, 48 vztah neutrální a 1
dotázaný negativní. U angažovanosti v obci, jsem si myslela, že
většina občanů je členy nějakého svazu. Opak byl ale pravdou,
jak ukazuje následující graf:
Jste podle Vás společensky angažovaný v místním
spolku (hasiči, fotbalisté, myslivci, ochotníci)?

ano
ne

41%
59%

Prostředí v obci je podle 47 dotázaných dobré, 60 lidí spíše
dobré, u 19 spíše špatné a pouze jeden respondent považuje
prostředí v obci za špatné.
Další otázka zněla: Co na životě v obci oceňujete? (možnost
více odpovědí). Výsledky máme zde:
a) dobrou polohu a dobrou
dostupnost do větších měst
9%

1%

b) úroveň životního
prostředí

8%

c) kvalitní bydlení

9%

48%

d) dobré podmínky pro
sport a rekreaci
e) mezilidské vztahy

13%
f) péče obce o občany a
jejich potřeby
12%

g) jiné

A teď otázka týkající se nákupu v obci. Většina občanů, ať se
týká nákupů a zdravotní péče dojíždí do nedalekých Přeštic,
dále pak Plzeň a Klatovy. U kultury je to ale jinak. Nejvíce
dotázaných za kulturou a společenským vyžitím dojíždí do
Plzně, dále také do Přeštic, Prahy nebo využívají společenské
vyžití v obci.
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Také ale 44 respondentů nevyhledává kulturní vyžití nikde. To
samé se týkalo sportu. Zde 73 občanů nejezdí nikam za
sportem. Ostatní poskromnu do Plzně, Přeštic nebo využívají
místní podmínky pro sport.
Další otázka zněla: Jaká je podle Vašeho názoru úroveň veřejné
dopravy (autobusy, vlak)?
87 dotázaných odpovědělo, že dobrá. 33 spíše dobrá, 6
respondentů spíše špatná a pouze 1 se domnívá, že v obci je
doprava špatná.
Další téma mé ankety se týkalo rozvoje obce. V grafu vidíte, jak
dotázaní odpovídali.

5%

8%

bydlení

16%

občanská vybavenost

enkaustika
23%

plochy sportovišť
plochy volnočasových aktivit
28%

6%

14%

cyklostezky, pěší trasy
jiné
výroba a podnikání

V odpovědi jiné si lidé představují v obci vybudovat koupaliště
a obchvat.
Další otázka se týkala zimní údržby komunikací v obci. 74
respondentů jsou s tímto stavem spokojeni, 53 dotázaných
spokojeni nejsou. Téma týkající se úklidu chodníků, kdy obec
má nově za povinnost starat se o úklid chodníků zněla:
Souhlasíte s tím, aby finance na tuto službu byly získány např.
zvýšením daně z nemovitostí? Odpovědi nalezneme níže.
Většina občanů si chodníky raději uklidí sami.
ANO – 13
NE – 114
18. otázka: Souhlasíte s poplatkem 500 Kč za osobu při výběru
na komunální odpad, nebo byste raději dali přednost vlastnímu
výběru, kdy popelnici vyvážet? Zde 86 lidí souhlasí s touto
variantou, 22 dotázaným se toto nelíbí a 19 respondentů by
raději dali přednost svému výběru, protože když člověk třídí,
nepotřebuje popelnici každý týden, nebo zde byl také návrh na
známky na popelnice za každý vývoz.
Další otázka se týkala, s čím jste nejvíce nespokojeni v obci.
Zde bylo mnoho odpovědí.
Doprava
25
Se stavem a údržbou komunikace
44
Životní prostředí
35
Bydlení
5
Se službami obce konkrétně:
Pošta
37
Chodníky
15
Kontejnery na zeleň
3
Se všemi službami obce
3
Chybí opravny
1
Málo místa v kontejnerech na odpad 1
Mezilidské vztahy
24
Jiné:
Nové pozemky
2
Pálení odpadu
1
Silný provoz
9
Nic
1
Rychlost na silnici
1
Špatný stav zeleně v obci
1
Nedostupnost divadel
1
Komunikace
1

ANKETA/ZELENÁ HORA
Předposlední otázka zněla: Co Vy osobně považujete za
největší problémy a nedostatky v obci? Zde bylo velmi
těžké dávat odpovědi dohromady, aby tato otázka
vystihovala úplně všechno, co respondenti popisovali. Ale i
přesto výsledky jsou zde:
zrušení pošty
chybějící cykloz.
nedostatek záv.pro mladé
nepovolení staveb nových parcel
nevybudovaný obchvat
špatné služby v restauraci
přístup učitelek a personálu ve
škole
frekventovaný silnice
málo místa na tříděný odpad
nedostatek chodníků
hluk z ostrova, hluk z aut

ZELENÁ HORA
V rámci zkvalitnění služeb turistům, mířícím na
Lužanskou horu zvanou „Taneček“ bylo Obcí Lužany
objednáno u p. Kouřila v Nezdicích zhotovení turistického
posezení. 11. srpna letošního roku bylo posezení
přestěhováno do Zelené Hory. Všem, kteří pomáhali
přestěhovat posezení, patří velké díky. Toto zastřešené
dřevěné posezení slouží nejen turistům, ale i zdejším
obyvatelům, kteří si dokonce uspořádali slavnostní
kolaudaci. Všem, kteří zavítali v neděli 2. 10. 2011, bylo
nabídnuto pohoštění od místních obyvatel a nechyběla
velice dobrá atmosféra sousedského posezení. Lesy ČR
vyhlásily v letošním roce na popud Obce Lužany výběrové
řízení na turistické posezení přímo na vrcholu „Tanečku“,
které bude zřejmě vybudováno v příštím roce. O turisty je
tak v budoucnu dobře postaráno a můžeme si jen přát, aby
jich na vrchol Lužanské hory zavítalo co nejvíce.

neví
nic
uzavřený zámecký park
velký hluk
nepořádek všude (např. rybník)

Odpovědi v grafu jsou od 4 a více respondentů. Dále se
v dotaznících nalézaly tyto odpovědi: nedostatek
pracovních nabídek, krade se v obci, nevyváženost
v utrácení obce, špatný obchod, koupaliště, nevybudované
Plavecký výcvik
sportovní hřiště, veřejné osvětlení, nedokončení připojení
všech domů ke kanalizaci, přechody, parkování na zeleni,
zelený odpad, kouřící komíny, neposekané strouhy,
chátrající
budova
nádraží,
nebezpečný
přístup
k fotbalovému hřišti, parky, starostka, špatná údržba obce,
úbytek obyvatel, zdevastované nádraží, není přístup do
přírody, dojíždění za prací, malá kapacita ve školkách.
A konečně poslední otázka. Ta se týkala předností obce.
Zde bylo také mnoho odpovědí. A zde jsou výsledky:
dobrá poloha
spojení s ostatními městy
dostupnost služeb
zavedení plynu a kanalizace
(zdravé) životní prostředí
mezilidské vztahy
příroda
rozvoj sportovních akktivit
klidné prostředí, hezké prostředí
neví
kroužky SDH a sokolu

Mezi dalšími odpověďmi zaznělo: pochvala starostce za
dotahování, co bylo dříve v obci zanedbáno, mám k obci
vztah, vážím si života na vesnici, odvoz odpadu a jeho
třídění, úprava obce, řeka, zámek, doprava, silnice, hřiště,
obchod, občanská vybavenost – nezapomíná se na seniory,
bydlení, dodržování tradic, kulturní dům, kulturní a
sportovní akce, hospoda.
Na závěr bych chtěla velmi poděkovat paní starostce Věře
Petrželkové, za to, že mně umožnila tuto anketu na území
obce provést a všem občanům Lužan, kteří se podíleli na
vyplnění dotazníků.
Jana Rymusová

Z HISTORIE POSEZENÍ NA „TANEČKU“
V 80. letech 19. století nechal lužanský zámecký pán
Josef Hlávka postavit na Tanečku krásný výletní srub.
Kočárem sem jezdili jeho vzácní hosté. Pro ty, kteří se
vydali pěšky, bylo ve svahu v polovině cesty vybudováno
odpočívadlo, kterému se říkalo „kanapíčko“. Ještě v r. 1912
nacházeli návštěvníci na vrcholu hory za srubem trosky
starého hostince, snad nezdické krčmy, z poloviny 18.
století.
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CO SE DĚJE
DĚTSKÝ DEN
Tradiční oslava dětského dne se uskutečnila 29. 5. 2011
na hřišti TJ Sokola Lužany. Letošní téma jednotlivých
stanovišť byly Večerníčkovy pohádky. Na začátku svého
putování obdržely děti karty, na které se jim zapisovala
účast na jednotlivých stanovištích. Poté se již vydaly plnit
úkoly. Děti mohly navštívit Křemílka a Vochomůrku, kde
určovaly jedovaté a jedlé houby, zavítaly i k Ježibabě u
perníkové chaloupky, ke královně Koloběžce, k Pepkovi
námořníkovi a navštívily i řezníka Krkovičku, loupežníky a
strašidla. Děti velice ochotně plnily své úkoly a tak se jim
plnily i pytlíky na sladkosti obdržené na stanovištích. Celé
odpoledne pak bylo završeno táborovým ohněm, kde si
mohly děti opéct obdržené špekáčky.

VÝSTAVA
Od 6. 6. do 15. 8. 2011 byla na Obecním úřadě v
Lužanech v zasedací místnosti otevřena výstava k 150.
výročí narození našeho rodáka Josefa Kožíška. Tento
známý spisovatel a elementarista zanechal své stopy v
knihách, které věnoval především dětem. Výstavu navštívilo
mnoho občanů, což dokazuje návštěvní kniha. Ať už to byli
potomci rodu Kožíšků z Lužan, Chudenic, Ptenína, Prahy,
ale i lidé z Lužan a širokého okolí. Výstavu navštívila i
redaktorka rádiové stanice Vltava, která vytvořila pořad o
Josefu Kožíškovi, ve kterém zazněly autentické záběry z
výstavy. Obecní úřad ještě jednou děkuje všem, kteří
zapůjčili materiály na výstavu, která se dle názoru
návštěvníků velice zdařila.

OBECNÍ ÚŘAD LUŽANY VÁS ZVE NA

VÁNOČNÍ KONCERT
KTERÝ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ
13. 12. 2011 OD 17,30 HODIN
V ZÁMECKÉ KAPLI.
VYSTOUPÍ DECHOVÝ KVINTET
ZUŠ PŘEŠTICE.
OBECNÍ ÚŘAD LUŽANY VÁS ZVE NA

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU
3. 12. 2011 OD 15,00 HODIN
V KD LUŽANY.
SOUČÁSTÍ NADÍLKY BUDE POHÁDKA
„O LÍNÉ ČIPERCE“.
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CO SE DĚJE/KRONIKA
SETKÁNÍ SOKOLNÍKŮ
Na pozvání Mysliveckého sdružení Lužany se dne
29. 10. 2011 uskutečnil v Lužanech sraz sokolníků.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Stalo se již tradicí, že okolo sv. Martina, tj. 11. 11. se v
Lužanech uskutečňuje lampiónový průvod. Nejinak tomu
bylo i letos, tentokrát jsme se sešli k procházce po celé vsi v
sobotu 12. 11. 2011. U pomníku se v 17,00 hodin sešlo
mnoho dětí spolu s rodiči a prarodiči. Martin nám sice
nepřinesl žádný sníh, ale zima se již ohlašovala mírně
mrazivým podvečerem. Všem přítomným to ale nevadilo a
v hasičské zbrojnici se všichni sešli na martinských
rohlíčcích a vánočním čaji. To, že rohlíčky od paní
Lindnerové všem chutnají, svědčí fakt, že každým rokem
jich dělá více a více.

KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT
Památník národního písemnictví, spolu s Kruhem přátel
Vrchlického a Nadáním Hlávkových otevřela v r. 1961
výstavu věnovanou Jaroslavu Vrchlickému, jehož 50. výročí
úmrtí vzpomínáme. Mezi umělci, které zde v Lužanech
Josef Hlávka hostil, byl právě i tento náš veliký básník,
jemuž zde milé prostředí učarovalo.
Životní úroveň obyvatelstva rok od roku stoupá. Kromě
nového zařízení bytů, je v obci mnoho ledniček, plynových

sporáků a v letošním roce už 70 televizorů a více než 10
osobních aut. Kromě toho množství mladých chlapců
vlastní motorky. V Lužanech je 583 obyvatel a roční obrat
ve zdejší Jednotě byl 1 662 425 Kč. Život v obci je velmi
přátelský. Místní národní výbor je veden velmi vzorně p.
Františkem Červeným, nar. 31. 10. 1904 v Lužanech, bytem
Lužany čp. 105. Členem Místního národního výboru je od
roku 1945. Funkci předsedy zastává již od června 1946,
tedy 15 roků. Při každých volbách je znovu volen, což
svědčí o tom, že občané s jeho rozvážným a spravedlivým
jednáním jsou naprosto spokojeni. Administrativní práce
MNV vykonává aktivista p. Jan Berka ze Zeleného od 12.
června 1960 a p. Eva Červená od 19. 6. 1960.
Dne 11. ledna se konala slavnostní schůze sloučeného JZD
(Lužany + Dlouhá Louka + Skočice + Přeštice). Současně
se konala volba předsedy. Předsedou byl zvolen p. Kalina
ze Skočic. 28. ledna se konal tradiční Požárnický ples, který
byl hojně navštíven. 11. února pořádala místní organizace
Sokol Maškarní ples, jehož návštěva byla opravdu značná.
24. února pořádala Rada žen Babský bál, na němž hrála
lužanská „Švitorka“. 24. ledna uspořádala rovněž Rada žen
velmi hodnotnou besedu „O Boženě Němcové“. 22. února
byla konána slavnostní schůze MNV, na níž měli vložku
žáci místní školy. 6. března pořádala Místní národní škola
velmi pěknou besídku k MDŽ. 8. března konala Rada žen
oslavu MDŽ na Dlouhé Louce, 12. března pak v Lužanech.
Pro ženy, zaměstnané na Šlechtitelském podniku, připravila
Národní škola velmi pěkné pásmo. 27. 3. se zúčastnila
Národní škola Soutěže tvořivosti mládeže v Přešticích. 20.
dubna byla na schůzi MNV přítomna poslankyně NS p.
Černá. Na besedě s ní měla kulturní vložku Národní škola.
Oslavy 1. Máje byly i letošního roku mohutné. Průvodu se
kromě školních dětí zúčastnilo i velké množství občanů. 6.
5. byla v obci konána veřejná schůze MNV za účelem oslav
15. výročí osvobození ČSR sovětskou armádou. 18. června
bylo sehráno v parku dětmi z Národní školy divadlo
„Stříbrná studánka“. Divadlo velmi pěkně nacvičila
ředitelka školy p. M. Fricová za vydatné pomoci místní
ČSPO. Na tomto představení účinkovalo 60 dětí. 25. 6.
pořádala Osvětová beseda estrádu, která se konala v parku.
Účinkovala „Plzeňská osma“. Tak jako každým rokem o
pouti, pořádali místní požárníci divadelní představení, tento
rok „Václav Hrobčický z Hrobčic“. Divadlo bylo hojně
navštíveno. 11. 11. 1961 se konala v místním hostinci
Jednoty taneční zábava pořádaná SČM. 14. 3. bylo ve zdejší
škole započato s instalací vodovodu a splachovacích
záchodů. Ředitelkou školy je p. Marta Fricová, učitelkami
p. M. Jirotková a p. M. Königová. Učitelkou mateřské školy
je p. Horová. Bylo započato se stavbou mateřské školky.
Narodily se 2 děti. Zemřely: dne 3. 5. 1961 ve věku 77
roků p. Barbora Poková z čp. 88, dne 21. 5. 1961 ve věku
57 roků p. Marie Valentová z čp. 68, dne 14. 10. 1961 ve
věku 67 roků p. Kateřina Tykvartová z čp. 30 a 27. 12.
1961 ve věku 77 roků p. Kateřina Křenová z čp. 47.
1. 6. byly dokončeny dvě bytovky Šlechtitelského podniku,
které obdržely popisná čísla 129 a 130. Od 1. 7. bydlí v těchto
bytovkách zaměstnanci Šlechtitelského podniku. V čísle 129
bydlí: Beneš Jan, Petrželka Václav, Psůtka Jaroslav, Hrach
Václav, Ing. Bořil Jiří, Skála Josef.
V čísle 130 bydlí: Zalabák Jaroslav, Ing. Bešta Václav,
Bouda Alois, Vlček František, Aschenbrenner Václav, Koloros
Antonín. 13. června započal se stavbou rodinného domku
Josef Mraček. Letošního roku bylo též nově oploceno dětské
hřiště.
Zdroj: Kronika obce
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BLAHOPŘEJEME/DLOUHÁ LOUKA
Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří oslavili nebo brzy oslaví
výročí narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
LISTOPAD:

LEDEN:

BŘEZEN:

Miloslava Dražková (79 let)
Jarmila Přibáňová (83 let)
Miloslava Toušková (84 let)
Jiřina Vraná (89 let)
Barbora Živná (74 let)

Václav Burian (76 let)
Blanka Burianová (78 let)
Marie Burianová (77 let)
Karel Němeček (76 let) –
Zelené
Josef Pacholík (70 let)
František Pelíšek (76 let)
Jaroslav Psůtka (82 let)

Hildegarda Aschenbrennerová (77 let)
Ema Gluczová (73 let)
Josef Křen (74 let)
Marie Křenová (71 let)
Věra Petrželková (74 let)
Danuše Psůtková (76 let)
František Smola (73 let) – Zelené
Drahomila Valvodová (84 let)
Jaroslava Zavadilová (80 let)

PROSINEC:
Jiřina Budková (81 let)
Josef Černý (80 let)
Eva Červená (78 let)
Olga Furová (71 let) – Zelené
Miloslava Kovaříková (85 let)
Josef Kožíšek (73 let) – Zelené
Anna Simetová (72 let) –
Zelená Hora
Václav Sušanka (86)

ÚNOR:
Greta Bačová (80 let)
Jana Bartoníková (71 let)
Josef Benedikt (75 let)
Marie Bláhová (82 let)
Zdeňka Boudová (80 let)
Václav Hrach (76 let)
Marie Kožíšková (72 let) –
Zelené
Irena Loudová (73 let) – Zelené
Mgr. Anna Pelíšková (71 let)

DLOUHÁ LOUKA
Sedím za stolem u okna, dívám se na jinovatkou
ozdobené větve stromů, krásnou pavoučí síť, kterou také
postříbřil první mrazík. Přitom mám hlavu plnou myšlenek
na slunné léto…. Jako by to bylo úplně nedávno, kdy jsme
„Májkou“ a pouťovou zábavou zahajovali novou sezónu
provozu „Klubu SDH“ a ona již tento víkend (12.11.2011)
na dobu zimních měsíců byla ukončena a to vydařenou
valnou hromadou SDH. Od jara do pozdního podzimu však
svou činností plnil tento klub opět funkci kulturního stánku
v obci. Celé léto se to tady hemžilo jak dospělými, tak
dětičkami. Všichni si zde v dobré pohodě užívali zábavy i
sportovního vyžití. 13. srpna se konal turnaj v nohejbalu „Z
kopce do kopce“ s účastí i přespolních hráčů. Vítěznou
trojicí se nakonec stala sestava nejmladších účastníků – Jan
Tykvart, Zdeněk Kryč nejml. a Lukáš Kliment. Dne 20.
srpna k nám zavítala kapela „Žužlan z Lužan“ a postarala se
tak o vydařenou rockovou zábavu. Na úplném začátku
školního roku jsme uspořádali „rozloučení s prázdninami“
pro místní drobotinu – příjemné odpoledne bylo ukončeno
mini ohňostrojem, který upoutal pozornost všech shromážděných, zejména však dětí.
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DUBEN:
Václav Brabec (81 let) –
Zelené
Marie Červená (70 let)
Marie Nováková (78 let)
Miloslav Sika (70 let)
Václav Staněk (87 let)
Jaroslav Šnejdar (81 let)
Marie Šosová (87 let) –
Zelená Hora

Do obce se nám přistěhovali opět noví obyvatelé: a to
Aleš a Ilona Tomanovi do č.p. 50, David Rada do č.p. 51 a
Monika Němcová s dcerami Monikou a Karolínou do č.p.
32 k panu Petru Bláhovi.
Ženy v obci se sešly opět na jarní a podzimní brigádu
při úpravě veřejného prostranství a z výtěžku tradičně
podpořily naplánované akce: oslavu „Dne dětí“ v měsíci
červnu a nyní je již na začátek prosince naplánováno
pečení a zdobení perníčků a poté tradiční „Čekání na
Ježíška“. Na většině těchto akcí se také finančně podílí
místní SDH a OÚ Lužany.
O úklid v areálu požární nádrže se v letních měsících
starala místní omladina pod dozorem dospělých hasičů. Na
výroční valné hromadě pak vstoupili do místního SDH dva
nováčkové, Luděk Kaňák ml. a Jan Šašek. A tak se i nová
generace již zapojuje do života v obci a stává se tak, jako
jejich rodiče a prarodiče, patrioty té naší maličké vesničky,
na kterou od pradávna shlíží první vrcholky Pošumaví
Stramchyně, Tuhošť a Běleč.
Jitka Hrabíková

ŠKOLSTVÍ
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Na nový školní rok jsme se připravovali v době hlavních
prázdnin. Ve spolupráci s představiteli obce byla opravena
zeď na školní zahradě a namontována nová vrata, byla také
provedena úprava severní zdi budovy školy, aby se
zamezilo vzlínání vlhkosti.
Školní rok 2011/2012 jsme v základní škole slavnostně
zahájili 1. září 2011 za přítomnosti rodičů i prarodičů žáků
a starostky obce. Přivítali jsme 25 žáků ve dvou
vyzdobených třídách.
V roce 2011 nadále pokračujeme v plnění úkolů projektu
EU peníze škole. Z finančních prostředků tohoto projektu
byly pro žáky zakoupeny učebnice a pracovní sešity na
výuku
českého
jazyka,
anglického
jazyka
a matematiky. Pokračujeme ve výuce předmětů matematika,
český jazyk a anglický jazyk v menších kolektivech žáků.
V měsíci září odeslaly paní Drdová a Sedláčková 2.
monitorovací zprávu projektu EU peníze škole, kterou
Ministerstvo školství schválilo bez připomínek.
Z dotace projektu Inovace bez legrace, na kterém
pracujeme společně se školami Švihov a Předslav, jsme
získali 4 kusy nástěnných hodin a kancelářský papír pro tisk
a kopírování. Při vyučování využíváme pracovní listy a
prezentace vytvořené učiteli v rámci tohoto projektu.
V září se naši žáci seznámili s historií zámku v
Nebílovech a vydali se na pěší výlet na Dlouhou Louku, kde
nám prarodiče našich žáků připravili ohniště na opékání
uzenin. V říjnu nás pan Petr Šalom provedl zajímavou
výstavou domácích zvířat pořádanou Českým svazem
chovatelů v Přešticích.
Od října nabízíme žákům zapojení do práce v kroužku
„Práce na počítači“ pod vedením Mgr. Věry Drdové
a v kroužku „Šikovné ruce“ pod vedením paní Hany
Lindnerové. Děti s vadami řeči mají možnost využít
logopedickou pomoc v kroužku „Zdokonalujeme svoji řeč“,
který vede Mgr. Lenka Plachá. Pro tuto činnost škola
zakoupila logopedické zrcadlo.
Cyklistické znalosti a dovednosti si osvojovali 10. října
žáci 3. až 5. ročníku na dopravním hřišti v Blovicích
společně se žáky ze školy ve Skočicích.
Do soutěže „Ahoj z prázdnin“ pořádané Domem dětí a
mládeže Šumná byly odeslány 4 nejlepší výtvarné práce.
V letošním školním roce zahájila školní družina činnost
s 12 dětmi v jednom oddělení. Ve školní družině se děti
věnují různým aktivitám. Pro děti jsou pravidelně
připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární,
poznávací a pohybové činnosti. Nezapomínáme na
každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních
a fyzických sil. Pořádáme také příležitostné akce – besídky
pro děti, dětský karneval, soutěže ve všeobecných
znalostech, ve zpěvu, jezdíme na výlety, zajišťujeme
divadelní
představení,
zúčastňujeme
se
výstav.
V září jsme z podzimní přírody plné pestrých barev, vůní
a podzimních plodů přinesli do družiny mnoho přírodních
materiálů a využili je při našich výtvarných hrátkách
inspirovaných podzimem. Byli jsme na výletě na Dlouhé
Louce. Poznávali jsme historii při prohlídce zámku
Nebílovy. Během měsíce října jsme se ve školní družině
zaměřili na výrobu skřítka „Podzimníčka“ a draků
z přírodních materiálů. Měsíc říjen jsme zakončili veselým
Halloweenským karnevalem.
V mateřské škole je zapsáno 25 dětí. V září uvítaly paní
učitelky děti v nově vyzdobené třídě a herně.

Na informativní schůzce se maminky dětí dohodly s paní
učitelkami na zakoupení pastelek a pracovních sešitů pro
děti. Zároveň logopedka Mgr. Lenka Plachá podala
informace o organizaci kroužku „Zdokonalujeme svoji řeč“.
Společně se školáky si děti prohlédly zámek
v Nebílovech. V říjnu začaly navštěvovat solnou jeskyni
v Přešticích; celkem jsou naplánovány 4 pobyty. Všem se
líbilo divadelní představení O Červené Karkulce
v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.
Mgr. Jana Sedláčková, Vladimíra Havránková
Prohlídka zámku v Nebílovech

Na výlovu rybníka

Výtvarné práce dětí v MŠ
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SDH
SDH LUŽANY
Od minulého vydání občasníku se událo několik
zajímavých akcí, o kterých bych vás rád informoval.
Na okresním kole v požárním sportu, které proběhlo
14. května ve sportovním areálu ZŠ Přeštice, jsme měli
svoje družstvo žen. V poměrně silné konkurenci nakonec
obsadilo 3. místo.
V květnu proběhla tradiční okrsková soutěž v požárním
sportu ve Skočicích. Lužanský sbor na soutěž vyslal
družstvo mužů, dvě družstva žen a tři žákovská družstva.
Muži tentokrát skončili druzí, ženy B, tedy dříve
narozené, porazily své mladší kolegyně. Družstva našich
žáků předvedla ukázku požárního útoku. Začátkem června
proběhlo okresní kolo hry PLAMEN ve Spáleném Poříčí.
Na této soutěži jsme měli dvě družstva mladších a jedno
družstvo starších žáků. Mladší žáci se umístili na 2. a 7.
místě ze sedmi družstev, starší žáci obsadili 2. místo
z osmi kolektivů.
Koncem června proběhla tradiční dětská soutěž
Borecký kapr ve Štěnovickém Borku. Mladší družstva
obsadila 2. a 8. místo z osmi družstev, starší skončili 5.
z 15 družstev. Zde byla také vyhodnocena liga mládeže
okresu Plzeň - jih, která zahrnuje celkem 7 soutěží. Naši
starší žáci tentokrát obsadili 2. místo.
Tradiční soutěž v Červeném Poříčí pro nás tentokrát
dopadla lépe než minule. Zde soutěžila družstva mužů,
žen a svou ukázku předvedlo družstvo Lužanské
přípravky. Muži tentokrát skončili na 4. místě z devíti
účastníků, ženy obsadily 2. místo ze tří družstev.
Koncem srpna jsme se opět rozjeli na Valchu k letnímu
soustředění mladých hasičů. Letošní soustředění proběhlo
v klidné a pohodové atmosféře. Kromě výletu do
Horažďovic do bazénu, hasičské zbrojnice a do Zahrádky
v Nalžovských Horách, na který jsme měli najatý autobus,
jsme se spíše věnovali nácviku na podzimní branný závod
a hlavně koupání v rybníce, neboť vedra byla opravdu
nesnesitelná a na pěší výlety jsme neměli ani pomyšlení.
Vzhledem k deštivému počasí, které nás provázelo
prakticky celé jaro a léto, jsme měli o osud soustředění
oprávněné obavy. Opak byl však pravdou a snad poprvé
v historii jsme prakticky nezmokli a to ani při balení
stanů. Znalosti nabyté na soustředění jsme perfektně
zúročili v podzimním závodu požárnické všestrannosti,
který se konal 8. října v Oplotě. Tři hlídky mladších
obsadily 1., 2. a 5. příčku z 10 hlídek, starší skončili na 2.
a 13. místě z 24 hlídek.
Poslední soutěží podzimního kola je tradičně soutěž
v Blovicích. Od letoška jsou poprvé rozděleny kategorie
závodníků na starší a mladší. Jedním z důvodů je fakt, že i
mladší se mohou účastnit ligy mládeže. Družstvo starších
obsadilo s jednou hlídkou 5. místo, v kategorii mladších
bojovaly 3 hlídky a obsadily 2., 8. a 14. místo.
Poslední říjnový týden se v Lužanech uskutečnilo
setkání zasloužilých hasičů Plzeňského kraje za účasti
významných hostů a bezmála 60 zasloužilých hasičů.
Zvýšení členských příspěvků
10. prosince se všichni členové a příznivci hasičů
sejdou na výroční valné hromadě, na které čeká členskou
základnu jeden nepříliš populární krok, a to odsouhlasit
zvýšení členských příspěvků od roku 2012. Takovéto
kroky vždy vyvolávají mezi řadou členů nevoli. Pokusme
se proto s předstihem a hlavně dostatkem potřebných
informací na tento krok podívat blíže.
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Shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň – jih, což
je nejvyšší orgán okresního sdružení mezi shromážděním
delegátů (konference), odsouhlasil na svém zasedání 11.
října 2011 zvýšení odvodu členských příspěvků ze sborů na
okresní sdružení z 50 na 100 Kč.
Okresní sdružení získává finanční prostředky několika
způsoby. V první řadě jsou to členské příspěvky, ze kterých
část odvádí na ústředí hasičů a část použije na svůj provoz.
Dalším, poměrně významným příjmem jsou tzv. granty,
např. na mládež, požární sport a podobně. Tyto granty
zabezpečuje např. ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy nebo ministerstvo vnitra. Tyto finanční
prostředky se oproti minulým letům několikanásobně snížily
nebo zanikly úplně. Dalším příjmem jsou provize, např. od
firem, kde sbory nakupují materiál a za odebrané zboží
dostává okresní sdružení provize, např. DSD metal,
Hasičská výzbrojna. Vzhledem k obecnému přesvědčení, že
„je krize“, se samozřejmě snížily i objemy prodaného
materiálu a zboží, tím potažmo i provize. Hasičská
výzbrojna byla díky ztrátovosti prodána. Dalším možným
příjmem je provize od hasičské vzájemné pojišťovny. I zde
je výše provize závislá na objemu uzavřených pojistných
smluv ze strany sborů. I přesto, že okresní sdružení
s finančními prostředky nijak neplýtvá, bylo by v případě
nezvýšení členských příspěvků nuceno hospodařit v příštím
roce se schodkovým rozpočtem.
Z těchto důvodů bylo nakonec, a to přes značnou
počáteční nevoli přítomných, zvýšení členských příspěvků
odsouhlaseno, a to dokonce převážnou většinou přítomných
představitelů.
Kromě toho všechny okresní sdružení Plzeňského kraje,
vyjma okresu Plzeň - jih vybírají stokorunu již několik let.
Náš sbor vybíral dosud od členů částku 80 Kč, z toho 50
činil odvod na okresní sdružení, 30 Kč je příjem do
pokladny sboru. Jak je s těmito 30 Kč nakládáno? Jsou
využity na tzv. pohřebné, dárkové balíčky pro jubilanty a
z těchto peněz hradí sbor členství aktivním členům mladším
18 let. Vybrané příspěvky činí cca 3.000 Kč, na pokrytí
vyjmenovaných aktivit zpravidla nestačí, zbytek sbor
doplácí ze své pokladny.
Výbor sboru se na své poslední výborové schůzi tímto
problémem zabýval a hodlá výroční valné hromadě
předložit návrh, aby členové lužanského sboru hradili od
roku 2012 členské příspěvky ve výši 130 Kč místo
dosavadních 80 Kč. Pro potřeby sboru by tak nadále zůstalo
oněch 30 Kč.
Věřím, že se nad tímto problémem zamyslíte a na
výroční valné hromadě budete rozhodovat podle svého
nejlepšího svědomí. Zda je zvýšení o 50 Kč hodně nebo
málo, nechám na vašem zvážení. Argument, který často
slýchám: „když půjdeš do hospody, propiješ to za hodinu“
se mi nejeví jako nejvhodnější. Každý se přece může
svobodně rozhodnout, jak se svými penězi naloží.
Na závěr se sluší připomenout, že patříme mezi sbory,
které alespoň částečně čerpají finance z okresu zpět, a to
prostřednictvím dotací na volnočasové aktivity a nákup
materiálně technického zabezpečení pro mladé hasiče. Jen
pro zajímavost uvádím výši dotace z okresního sdružení za
poslední roky: v roce 2011 3.126 Kč, 2010 5.504 Kč, 2009
7.117 Kč.
Mohu Vás ujistit, že existuje v republice řada sborů, kde
nejsou výjimkou (dobrovolné) členské příspěvky v řádu
několika stokorun, a to včetně dětí.
Václav Petrželka, velitel sboru

SDH/SOKOL
SOKOL LUŽANY

SDH – FOTOGRAFIE Z ČINNOSTI

V posledním čísle zpravodaje jsme vás zvali na oslavy
70. výročí založení Sokola Lužany. Tato akce proběhla na
našem hřišti, kde jsme sehráli utkání v kopané, pobavilo nás
vystoupení švihovského tanečního kroužku a o závěr se
v kulturním domě postarala námi oblíbená kapela Žužlan
100% z Lužan.
Po krátké letní přestávce byla zahájena fotbalová soutěž.
Bohužel jsme v našem oddíle nepřihlásili mužstvo žáků a
dorostu, ale pouze mužstvo mužů a mužstvo staré gardy.
Mužstvo staré gardy hrálo v podzimním kole Ligy
starých gard s těmito výsledky:

Soustředění na Valše - vlajkonoši

Štěnovice – Lužany
Lužany – Střížovice
Radkovice – Lužany
Lužany – Dobřany
Lužany – Přeštice
Klášter – Lužany

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

Do nové soutěže nastupovalo mužstvo mužů v Hradci a
po nerozhodném výsledku 2:2 (Lešetický, Pecl) muselo po
skončení ještě kopat pokutové kopy (což je novinkou od
nového ročníku). Penalty se nám nepovedly a tak jsme
získali pouze jeden bod za remízu.

.

Okrsková soutěž ve Skočicích – požární útok mužů

Další zápasy jsme sehráli s těmito výsledky:
Lužany – Předenice
1:3 (Lešetický)
Dvorec – Lužany
3:0
Lužany – Žinkovy
2:2
(Běl, Linhart) na pokutové kopy vítězství
Letiny – Lužany
4:1 (Linhart – pokutový kop)
Záhoří – Lužany
0:0 na pokutové kopy porážka
Lužany – Chotěšov
1:4 (Štycha)
Dobřany – Lužany
1:4
(Lešetický, Plocar 2x, Hřebec Jar.)
Lužany – Soběkury
4:1
(Hřebec, Ivanov, Lešetický, Plocar)
Střížovice – Lužany
2:5
(Lešetický 2x, Pecl 2x, Štycha)
Lužany – Merklín
1:1
(Pecl) na pokutové kopy porážka
Kasejovice – Lužany
1:1
(Lešetický) na pokutové kopy porážka
Poslední utkání hrajeme 19. 11. 2011 a po skončení
zápasu od 16,30 hodin připravujeme tradiční setkání
současných a bývalých hráčů Sokola a jejich příznivců,
tentokrát spojené s výroční valnou hromadou. A protože se
nám blíží konec roku a vánoční svátky, připravujeme též
vánoční pochod a silvestrovskou zábavu.
Vám všem bychom rádi popřáli krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku Vám chceme popřát hlavně
hodně zdraví a spokojenosti.
J. Havránek
Lužany 102

Okresní kolo hry Plamen – družstvo mladších žáků – 2. místo
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TRADICE/ZPRÁVY
PROSINEC – MĚSÍC PLNÝ TRADIC – 1. ČÁST
ADVENT
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět.
Slovo Advent pochází z latinského „adventu“, což znamená
„příchod“. Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na
vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na
posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem
půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného
jídla a pití věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány byly veškeré
zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové
obřady, které tento zákaz více méně porušovaly.
Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře,
oblíbeného zejména u dětí, který jim pomáhal urychlit a
zpříjemnit dny zbývající do příchodu Štědrého večera.
Adventní kalendář neobsahoval celou adventní dobu, začínal
vždy 1. prosince a končil Štědrým dnem. Pro každý ze 24 dní
byl připraven nějaký drobný dáreček nebo pamlsek.
První adventní neděli navíc začínal (na rozdíl od toho
kalendářního) liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od
narození Krista, tj. že ke všem událostem docházelo buď ante
nebo post Christum natum (před nebo po narození Krista). Až
do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou
temně fialová, po třetí neděli ji nahradila barva, symbolizující
radost, barva růžová. Každá z adventních nedělí měla své
lidové označení (železná, bronzová, stříbrná a zlatá). Advent
začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní a
může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3.
prosincem.
K adventu patřilo rozjímání a návštěvy kostela. Právě
návštěvy kostela se v adventní dobu od zbytku roku v čemsi
lišily. Byl to zvyk slavit každého dne časně zrána mši svatou ke
cti Panny Marie, nazývanou „roráty“. Název „roráty“ pochází
z latinského „Rorate coeli“ (Rosu dejte nebesa), což byla
úvodní mešní píseň.
SVATÁ BARBORA (4. 12.)
Svatá Barbora se narodila na počátku 3. století v rodině
bohatého kupce. Její otec byl zapřísáhlým nepřítelem křesťanů,
u domu nechal vybudovat luxusně zařízenou věž, do které svou
velice krásnou dceru zavřel údajně proto, aby ji uchránil od
všech svodů. Jeden ze sloužících sv. Barboru obrátil na
křesťanskou víru. Jednoho dne u ní otec nalezl kříž a poté, co
se sv. Barbora přiznala, že je křesťankou, se jí snažil otec ve
zlosti zabít. Svaté Barboře se ale podařilo uprchnout, ale
zanedlouho ji otec vypátral a odevzdal do rukou soudce. Ten ji
nechal mučit, aby jí tak donutil zříci se křesťanství. Nakonec
ukončil život Barbory sám její otec, který jí setnul mečem
hlavu. V tu chvíli skonala nejen svatá Barbora, ale i její otec,
kterého vzápětí usmrtil blesk.
Svatá Barbora byla patronkou horníků a dělostřelců.
Nejčastěji bývá zobrazena s věží a palmovou ratolestí.
Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi
„Barborky“. Oděny byly bíle a přes obličej mívaly bílý závoj.
Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou
chodívaly ve dvojicích či trojicích, z nichž jedna měla v ruce
košík s jablky, ořechy a cukrovím, kterým podarovávala malé
děti. Na Bechyňsku jich chodívalo někdy až šest. Jedna z nich
měla zvoneček a každá vlasy rozčesané přes obličej, na hlavě

někdy korunku, někdy věneček. V levé ruce košíček s dárky
pro hodné děti a v pravé ruce metlu pro ty zlobivé. Svůj
příchod do stavení ohlašovaly jak zvonkem, tak šleháním
metlami na okno. V Roudnici odměňovaly hodné děti
zvláštním pečivem, kterému se říkalo „barborky“ nebo také
„fakulky“. Podle lidového vypravování posílal barborky na
zem svatý Petr po zlatém provazu.
Velmi známým zvykem bývalo ořezání třešňové větvičky
„Barborky“, a to nejen na ozdobu světnice, ale také pro její
údajnou čarovnou moc. Uříznutá barborka se vložila do
nádoby s vodou a čekalo se, zda vykvete. Kolikátý den od
uříznutí větvičky vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím
roce byl pro majitele větvičky tím šťastným. Jindy děvčata
uřízla větviček více a každé dala jméno jednoho z chlapců,
kteří jim byly sympatičtí. Věřila, že se stanou nevěstou
toho, která větvička nesoucí jeho jméno vykvetla nejdříve.
Podle lidové víry se měla třešňová větvička ze stromku
starého alespoň deset let uříznout v ten okamžik, kdy se na
obzoru objevil první sluneční paprsek. Taková větévka se
pak odnesla do domu, kde bylo děvče na vdávání, a čekalo
se, zda se větvička o Štědrém dnu obalí květy, což
znamenalo brzké vdavky. Kvítek z barborky ukrytý za
šněrovačkou prý měl tu moc přivábit chlapce, na kterého
děvče myslelo.
Zdroj: Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné
ruce

MIKROREGION PŘEŠTICKO – FOTOSOUTĚŽ
Mikroregion Přešticko vyhlásil na jaře 2. ročník
fotosoutěže amatérů, kteří ve svých snímcích měli zachytit
život, krajinu a tradice mikroregionu Přešticko.
Je velmi milé, že v letošním roce se na stupních vítězů
umístili 2 amatérští fotografové z našich obcí. V kategorii
do 15 let se umístil na 1. místě Václav Petrželka z Lužan se
snímkem „Výsledky celoroční práce“ a v kategorii nad 15
let na 3. místě pan Karel Beneš ze Zeleného se snímkem
„Máj“. Prozradit můžeme, že p. Beneš byl v 1. ročníku této
soutěž také úspěšný a umístil se rovněž na 3. místě. Z jejich
fotosnímků budou vytvořeny kalendáříky. Všechny
fotografie, které byly zaslány do soutěže, můžete nyní vidět
na schodišti Městského úřadu Přeštice v Husově ulici.
V rámci zkvalitnění života v naší obci
♦ NABÍDKA SLUŽBY ♦ NABÍDKA SLUŽBY ♦
seniorům a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.
Jedná se o doprovod k lékaři, na úřady, nebo třeba
na procházku, či do společnosti.
Služba je zdarma, hradí se pouze doprava.
Dále lze využít občasnou výpomoc v domácnosti,
dohled nad nemocným, zajištění nákupů, jídla apod.
V případě zájmu o některou z těchto služeb
Volejte pí. Lešetickou 721 331 277.
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