Časopis občanů obce Lužná

Příběh takřka dušičkový aneb
(Luženský hřbitov. Kam zmizela márnice?)
Historie luženského hřbitova je poměrně složitá. Původní hřbitov vznikl v těsné blízkosti kostela na západě návsi už ve středověku.
Koncem 17. století byl opatřen zdí, vstup byl nejspíše proti vchodu do kostela. Tuto skutečnost dnes připomíná křížek s nápisem:
„Zde bývali pohřbíváni naši předkové. Křížek postaven na památku zrušení roboty. Rok 1848. „
Nové, přísnější předpisy o pohřbívání vydala císařovna Marie Terezie (1740 – 1780). Proto byl luženský hřbitov až v roce 1841
(poměrně pozdě, srovnej s Lišany, kde byl hřbitov založen za vsí už v roce 1766) přenesen západně od obce. Nový hřbitov byl
založen podle církevních pravidel – duše zemřelých odcházela za sluncem – v místě zvaném tehdy Čekalvoda. Byl vybrán
poměrně nevhodný terén ve svahu. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel obce měl nedostatečnou kapacitu a po 88 letech se
musel rozšiřovat. Vzhledem k tomu, že byl hřbitov založen do svahu, byla márnice postavena na vhodnějším, rovném terénu před
hřbitovem vpravo od hřbitovních vrat.
Hřbitov u kostela na návsi byl sice zrušen, ale nebyl přestěhován. Na místě původního hřbitova se začaly konat poutě a
posvícení – až do okamžiku, kdy byly při upevňování kolotoče nalezeny v zemi dvě lebky. Obyvatelé obce usoudili, že je Bohu
nemilé radovat se v místech, kde odpočívají jejich spoluobčané, a atrakce se přesunuly o 50 metrů dále pod kostel.
Márnice měla jednoduchou architekturu obdélníkového půdorysu, směrem do hřbitova měla dvě okna, mohla se vytápět (viz
foto).
V roce 1929 byl hřbitov rozšířen jižním směrem a
márnice se ocitla uprostřed hřbitova. První zemřelý byl
v jižní části pohřben 24. dubna 1930.
K dalšímu podstatnému rozšíření hřbitova došlo v roce
1952, kdy během posvícení 23. září o pěknou hodinku byla
vysvěcena místním farářem Josefem Karáskem poměrně
rozsáhlá východní část, kolem které byla postavena nová
zeď. Tato nová zeď byla, bohužel, postavena nekvalitně,
což bylo v roce 2008 příčinou zřícení části zdi. Narušený
úsek zdi musel být postaven znovu.
Centrální kříž patří k nejcennějším architektonickým
prvkům starého hřbitova. Hroby jsou umístěny směrem ke
kříži a k hlavní cestě. Nejčestnější místa jsou místa kolem
kříže, především po Kristově pravici. Toto nejčestnější
místo patří na luženském hřbitově jedinému knězi, který
působil v Lužné, zde zemřel a je pochován v secesním
hrobě mezi „svými farníky“. Byl to farář Pavel Grus. Narodil
se v Libichově 4. října 1876 a na kněze byl vysvěcen
v Praze 14. července 1901. Zemřel po desetiletém
působení 8. července 1911, velmi mlád ve věku 35 let.
Márnici byste dnes na hřbitově hledali marně. Hřbitov
bez márnice se v sakrální literatuře nazývá pohřebiště. To
je případ Lužné.
V květnu 1945 byl v těsném sousedství márnice pochován sovětský voják. Od té doby se u jeho hrobu konala četná
vzpomínková shromáždění a ukázalo se, že chybí pro pořádání těchto shromáždění důstojné prostranství. Jak tvrdí někteří
pamětníci, to byl hlavní důvod, proč byla márnice v počátku sedmdesátých let dvacátého století zbořena. Ale důvodů mohlo být
více, např. špatný stav budovy. Jisté je, že luženský hřbitov přišel o márnici, jako jeden z mála hřbitovů v regionu (porovnej např.
s Lišany) . Ve východní části hřbitova byl postaven pouze jakýsi domek na nářadí, jehož okolí by bylo vhodné pietně upravit.
Naskýtá se otázka, jestli by nebylo užitečné, aby si mohl návštěvník přečíst např. hlavní informace o hřbitovu u vchodu a
posedět na odpočinkovém místě s lavičkami a tekoucí pitnou vodou? Jediná lavička u hřbitova se ocitla tak daleko od vchodu, že si
jí návštěvník ani nevšimne.
Božena Lukášová
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Zvoní
listopad 2016
Florbal 4. a 5. tříd základních škol
V úterý 11. října 2016 sehrál výběr žáků a žákyň ze 4. a 5. třídy florbalový turnaj v tělocvičnách 3. ZŠ v Rakovníku. Po bojích
v základních skupině: výhra 7:1 nad ZŠ Kounov, výhra 3:1 nad ZŠ Křivoklát, prohra 2:4 s 1. ZŠ Rakovník a prohra 1:3 s 3. ZŠ
Rakovník obsadilo družstvo 3. místo ve skupině a posunulo se do boje o semifinále, kde podlehlo 4:0 ZŠ Šanov. V konečném
pořadí obsadilo družstvo 5. – 6. místo v konkurenci devíti škol.
Školu reprezentovali: Berenika Tothová, Jiří Najman, Daniel Bumbálek, Vojtěch Pospíšil, Patrik Tichý, Pavel Šnírc, Kristýna
Jandová, Karolína Polívková, Sebastián Zmátlík, Václav Muška, Daniel Hanko, Jan Stehlík a Elena Lužná.

Rakovnický vytrvalec
Ve středu 12. října 2016 reprezentovali žáci a žákyně naší školu ve vytrvalostním závodu Rakovnický vytrvalec. Závodníci 1.
stupně běželi 1000m a závodníci 2. stupně 1500m. Významného úspěchu dosáhli ve svých kategoriích Ondřej Pavlíček (2. místo),
Nikol Zelenková (3. místo) a David Štys (4. místo). Školu dále reprezentovali: Jakub Pospíšil, Filip Háček, Jaruška Kadeřábková,
Daniel Hanko, Karolína Polívková, Vojtěch Pospíšil, Daniel Svoboda a Ondřej Jelínek. Blahopřejeme.
ID
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Projekt „Šikovné ruce“
Dne 19.10.2016 se žáci 8. třídy a hoši z 9. třídy zúčastnili exkurze v
dřevozpracující firmě Dřevoobchod Lubná (pinie.cz) v rámci projektu
ŠIKOVNÉ RUCE, do kterého se naše škola zapojila. Žáci si prohlédli
provoz, ve kterém probíhá výroba ručního nářadí na dřevo na
poloautomatických strojích, sušárnu dřeva a nakonec si vyzkoušeli
práci s ruční pilou, hoblíkem a hoblicí, které zde firma taktéž vyrábí.
Závěrem žáci přislíbili účast v soutěži o nejlepší a nejzajímavější
výrobek, na který obdrželi materiál dle vlastního výběru.
MB

Botanická soutěž
Ke Dni stromů pořádá DDM Rakovník ve spolupráci s SZeŠ Rakovník podzimní kolo botanické
soutěže. Letošní téma bylo „Užitkové a exotické rostliny“ a “Užitkoriskuj“ v doprovodné soutěži.
Soutěž probíhá v krásném prostředí Botanické zahrady v Rakovníku. Letos nám přálo počasí a
žáci měli obavy z otázek, které připravil Ing. František Pazdera. Nejúspěšnějším soutěžícím
z první kategorie 4.- 5. třída byl Václav Fencl. Ve druhé kategorii Anna Hamouzová získala 3.
místo a David Štys 4. místo, v kategorii 8.-9. třída byla Denisa Kočová na 5. místě. Celkem se
soutěže zúčastnilo 155 žáků a studentů.

Přírodovědný klokan
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Každoročně se žáci 8. a 9. tříd zúčastňují. Nejlepší řešitelkou naší školy
byla Ludmila Tomaníková z 9. třídy.
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Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České
republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a
recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení. Prvním úkolem v letošním
školním roce je „ Lovíme baterie s baterkou aneb lovíme baterie“. Všem
sběračům vybitých baterií děkujeme.
DH

1. oddělení ŠD
V měsíci září jsme společně s 2. odd. podnikli výlet do Roubenky na
výstavu „Řemesla“, kde měly děti možnost se podívat, jak se dříve
pracovalo a jaké nástroje byly k tomu potřeba. Hned další týden
jsme vyrazilá pěšky do MŠ v Šamotce, kde mají hospodářská
zvířátka, které si naše děti mohly nakrmit. Krmení bylo zábavné, ale
asi nejvíce potěšilo venkovní hřišťátko, kde si každý přišel na své.
Na konci měsíce září jsme si s dětmi upekly jablečný štrúdl. Děti se
pečlivě zapojily, každý si vyzkoušel jablíčko oloupat, nastrouhat,
posypat ořechy a zamotat. Hotový výsledek zmizel ještě dříve, než
se stačil vychladit .
Ani v měsíci říjnu jsme nezaháleli. Povídali jsme si o „Světovém dni
výživy“(16.10.), kdy si děti samy z letáků vystřihávaly, co je zdravé a
nezdravé a následně to vylepily na čtvrtky. V týdnu od 17.10. –
21.10. jsme se zapojili do zábavného projektu „Barevný týden“, kdy
byla určena na každý den jiná barva oblečení. V po-červená, út –
modrá, st-zelená, čt- žlutá a v pá – jakákoliv barva duhy . Každý den se plnil úkol týkající se určité barvy –např. jaké znáš modré
květiny? v jaké písničce se nachází zelená? Nakonec jsme to zakončili barevnou duhou v podobě sladkých lentilek 
Další akce, kterou jsme uskutečnili ,byla „Netradiční dýňování“ , kde si rodiče (prarodiče) a jejich děti vytvořili netradiční dýni, kterou
si odnesli domů.
Tímto bych chtěla moc poděkovat rodičům (prarodičům) za perfektní spolupráci a za trpělivost při našich akcích a doufám, že k
nám budou i nadále vstřícní.
BP
Více fotografií najdete na stránce školy www.zsluzna.cz –školní družina-fotogalerie 

2.oddělení ŠD
V úterý 4.10. jsme se zúčastnili v Rakovníku „Hokejbalového turnaje ŠD“. Počasí nám moc nepřálo, ale děti si to i tak užily. Každý
dostal medaili a sladkou odměnu.
V pátek 14.10. jsme odvezli plnou kárku plastových víček k paní Hamouzové do „bazárku U Aničky“. Moc děkujeme rodičům i
dětem, že pořád nosí víčka. Sbírka dále pokračuje.
EŠ
Přípravy na vánoční jarmark
S blížícím se adventním časem se začínáme připravovat na vánoční jarmark, který uspořádáme ve spolupráci se SRPŠ a kulturní
komisí obce v pátek 25.11. po rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí, přibližně v 17.00 hodin. Již 18.11. se sejdou
žáci se svými pedagogy a dobrovolníky z řad rodičovské veřejností v pracovních dílnách, aby se pokusili vyrobit tradiční i netradiční
dárečky pod stromeček a něco pěkného na výzdobu domova. Těšíme se na vaši účast.
Představujeme vám … aneb jak je neznáme
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Nově zařazujeme na školní stránku Zvoní rubriku Představujeme vám … aneb jak je neznáme. Rádi bychom touto cestou prozradili
(samozřejmě se souhlasem žáků), jak tráví svůj volný čas. Možná se příspěvky stanou inspirací pro ty žáky,kteří se zatím spíše
nudí a neví, jak by svůj volný čas smysluplně naplnili.
MP
Naše první mistrovství ČR mládeže v agility
Jmenuji se Eliška Hornofová, je mi 14 let a už pět let se aktivně věnuji sportu zvaný agility. Mám tříletého psa border kolie, který
se jmenuje Finn.
Agility je moderní psí sport, při němž musí tým (pes a psovod) proběhnout parkur co možná v nejkratším čase bez chyb a
odmítnutí. Rozhodčí postaví parkur, jednotlivé překážky očísluje od 1 do cca 21 a psovod má přibližně sedm minut na to, aby si
parkur prohlédl, naučil a poté psa bezchybně dovedl do cíle. Někdy trvá i tři hodiny od prohlídky parkuru, než na nás přijde řada.
Na trati se pes setkává s několika druhy překážek. Jsou zde skokové překážky, zeď, proskakovací kruh, slalom, tunely, kladina,
houpačka, šikmá stěna (áčko), skok daleký,… Je vždy nutné navést psa na překážku z té strany, na které je pořadové číslo.
Jestliže pes překoná překážku z opačné strany, než má, vběhne do druhé díry tunelu nebo překoná jinou překážku, než která je v
pořadí, je tým diskvalifikován. Vypsat všechna pravidla agility, co pes a psovod můžou a nesmí, by zabralo spoustu řádek.
Psi se rozdělují do tří velikostních kategorii S, M, L a dále do výkonnostních tříd A1, A2, A3.Já s Finnem jsme ve výkonnostní
kategorii LA2, což nám umožnilo letošní start na Mistrovství ČR mládeže v Roudnici nad Labem.
V sobotu a v neděli 8.- 9.10. 2016 se v Roudnici n. Labem konalo Mistrovství ČR mládeže. Akce, na kterou jsem se velmi těšila.
Dorazilo 170 týmů z celé ČR. Skvělí přátelé a úžasná podpora.
V sobotu se běhalo ve družstvech. Každé družstvo mělo čtyři týmy. V
našem družstvu Border Flash byly čtyři border kolie. Je nutné, aby
alespoň tři týmy doběhly čistě. Šli jsme skoro u konce, tedy za umělého
osvětlení, které tomu dodalo tu správnou mistrovskou atmosféru.
První tým z našeho družstva byl na startu. Bohužel se diskvalifikovali.
Tedy my tři zbývající jsme v duchu pozbyli veškeré šance na dobré
umístění. Další z našeho družstva zaběhli čistý běh. Znervóznila jsem.
Šli jsme na řadu. My s Finnem jsme zaběhli též čistý běh. Vše teď
záviselo na posledním týmu našeho družstva. A opět čistý běh! Dostali
jsme se tedy na průběžné 1. místo, které se povedlo udržet až do
konce. Neskutečná radost, kterou s námi sdíleli i lidé okolo (
kamarádi,rodiče).
Ve druhém běhu družstev se nám už tolik nedařilo. První dva týmy
doběhly s chybami. My s Finnem opět čistý běh. Poslední tým se
diskvalifikoval. Což nám vyneslo 8. místo z 20. V celkovém součtu
družstev jsme se umístili na 5. místě.

V neděli se uskutečnily závody jednotlivců. V prvním běhu spadla laťka, která nás posunula na 21. místo. Ve druhém běhu jsem si
tolik hlídala záludnou pasáž! Stála jsem jinde, pes skočil překážku z opačné strany, a tím jsem nás diskvalifikovala. Celkově jsme
se umístili na 33. místě z 54. Domů jsme odjížděli šťastní a spokojení.
Nyní nám chybí pouze dvě zkoušky pro přestup do LA3 a
možnost běhat tak mezi nejlepšími v České republice. Na jaře
mám v plánu účastnit se kvalifikace na Mistrovství Evropy
juniorů a reprezentovat ČR v Lucembursku. Tak doufám, že to
vyjde...

E. Hornofová
Elišce, žákyni IX.třídy, gratulujeme a přejeme jí a jejímu psímu
kamarádovi hodně úspěchů v dalších soutěžích.
MP
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Poděkování
Škola děkuje rodině pana Rudolfa Pochmana za tunu brambor, kterou darovala do školní kuchyně. Za ušetřené peníze jsme mohli
zpestřit jídelníček našim strávníkům.
Pan Jan Vaidiš zdarma vyrobil náhradní díly do školní sekačky. Poděkování patří také předsedkyni SRPŠ, paní J. Krabcové, za
pomůcky do hodin výtvarné výchovy.
Co nás čeká v listopadu
3.11. slavnostní otevření víceúčelového hřiště za školou ( 15.00 )
4.11. Divadlo S+H Praha ( I.stupeň)
KMD – 1. představení ( Praha )
16.11. přednáška o závislostech II. stupeň
18.11. projektový den Jarmark
25.11. tradiční vánoční jarmark ve škole ( upřesnění na plakátech, 17.00 hodin)
29.11. třídní schůze ( 15.30 na I.st., 16.00 na II.st.)

Knihovna
Od 3.11.2016 bude každý čtvrtek od 15.00 – 17.00 hod. otevřena knihovna
v I. patře nově postavené budovy chovatelů na Masarykově náměstí 740.

Luženským fotbalem
Mužstvo Kolešovic se probudilo až ke konci utkání
Český Lev Kolešovice – Sparta Lužná 2 : 3 (0:2) Pokorný 2x, Grill Robert
24.9.2016
Sparta zajížděla k dalšímu mistrovskému utkání OP na horkou půdu do Kolešovic. Nakonec Lužná odjela s plným
počtem bodů, ale závěr utkání byl napínavý.
Úvod zápasu vyšel lépe hostům, kteří zásluhou Pokorného a Grilla vedli v 17. minutě 0:2. Celý první poločas byli lepší hosté, kteří
ale neproměnili řadu vyložených šancí. Tak první poločas skončil dvougólovým vedením Lužné.
Do druhého poločasu nasadil domácí trenér tři nové hráče a rázem bylo na hřišti jiné mužstvo. Kolešovice neustále hrozily před
brankou hostů, ale byli to opět hosté, kteří zásluhou Pokorného zvýšili v 68. minutě na 0:3. Domácí ale nesložili zbraně a zásluhou
Polánka snížili v 77. minutě z pokutového kopu na 1:3. V této fázi utkání byli jasně lepší kolešovičtí borci a to také vyústilo v další
branku v 85. minutě, kdy snížil Kovář na 2:3. Závěr byl hodně napínavý, a tak měl hlavní rozhodčí plné ruce práce, aby udržel
utkání v rámci pravidel. V závěru nastřelili domácí ještě břevno. V hektické koncovce uviděl Daniš červenou kartu za faul. Zápas
skončil, když na ukazateli času svítila 97. minuta za stavu 2:3.
Rác Ladislav, vedoucí mužstva: "Zasloužené vítězství našeho mužstva hlavně za výkon v prvním poločase. Všichni podali velmi
bojovný výkon, i když se některým hráčům nedařilo tak, jak by si představovali. Velmi cenné další 3 body do tabulky soutěže.
Škoda, že do druhého poločasu nemohl nastoupit Jirka Dolhý, který byl oporou zadních řád Sparty."
Sestava: F. Duda - J. Dolhý (46. J. Sláma ) , R. Grill (69. J. Špička ) , P. Mezei, D. Vejvoda, D. Kopernický - P. Ambrůžek,
S. Fronk, A. Mašek - R. Pokorný, R. Šnajdr (88. P. Bičík)
Výhra přišla v posledních minutách zápasu
Sparta Lužná – SK Lány 2 : 1 (0:1) Grill Robert, Šnajdr
1.10.2016
Domácí Sparta přivítala na svém hřišti celek z Lán. Od první minuty byli lepší domácí hráči, ale byli to naopak hosté, kteří se
dostali do vedení v 9. min., kdy po faulu domácího brankáře Dudy v pokutovém území zahrávali pokutový kop, který bezpečně
proměnil Humr 0:1. Domácí Sparta nadále útočila, ale bohužel bez potřebné koncovky. V 18. min. po pěkné akci po pravé straně
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nastřelil Šnajdr břevno. V 23. min. měli domácí k dispozici pokutový kop po faulu hostů, ale Šnajdr nastřelil pouze tyč . Do konce
prvního poločasu se již nic podstatného neudálo, Sparta neustále útočila, ale bez brankového efektu. A tak poločas skončil k
překvapení všech 0:1.
Ani v druhém poločase se obraz hry nezměnil, ale byli to opět hosté, kteří v 68. min. nastřelili břevno domácí branky a odražený
míč trestuhodně zahodil hostující hráč. Běžela 81. min., kdy Sparta zahrozila před lánskou brankou a Grill konečně střílí
vyrovnávací branku 1:1. Když už se zdálo, že přjdou ke slovu pokutové kopy, v 88. min. střílí vítěznou branku Šnajdr 2:1.
Ladislav Rác vedoucí mužstva: Vítězství se rodilo velice těžce. Domácí sice bojovali, ale bohužel bez potřebného efektu. Sparta
si zaslouží pochvalu, že nesložila zbraně a bojovala, až do konce zápasu. Další 3 cenné body do tabulky OP.
Z pohledu trenéra Tomáše Pavlíčka: Učíme se hrát do plných. Na to je potřeba hodně pohybu bez míče a ten nám v první půli
chyběl. Postupem času jsme tlak vystupňovali a dostavila se gólová i vítězná odměna. Za dohrání až do úplného konce pochvala
pro celé mužstvo. Za neustálý pohyb vyzdvihnu Davida Vejvodu, který byl na své lajně všude a v závěru zajistil obranu, a
Kopernického, který v první půli téměř sám dohrával všechny standardky a ve druhé obsáhl pohybem celé hřiště. Poděkování
Krumimu za podporu hráčů z hlediště.
Sestava: Duda Filip - Mašek Adam, Mezei Petr (83. Sláma Jakub), Kopernický Daniel, Dolhý Jiří - Špička Josef (72. Staněk
Petr),Grill Robert, Fronk Stanislav, Vejvoda David - Drenko Petr (59. Bičík Pavel), Šnajdr Radek
Důležité body z Kroučové
Sokol Kroučová – Sparta Lužná 1 : 2 (1:1) Šnajdr, Pokorný
8.10.2016
Sparta zajížděla k dalšímu těžkému zápasu na hřiště nováčka do Kroučové. Za nepříznivého počasí (chladno a déšť) se hrál fotbal
svižný a bojovný z obou stran.
Jak se stává již tradicí, první branku vstřelil domácí hráč v 6. min., kdy po pravé straně nechala hostující obrana projít domácího
útočníka, který poslal křižní přihrávku na levou stranu, kde naběhl krajní obránce Jakub Husák a jeho střela z hranice vápna
skončila v síti brankáře Sparty. Sparta lépe kombinovala, ale důrazní hráči domácích byli v osobních soubojích často lepší. V 31.
min. po pěkné kombinaci po ose Pokorný, Špička, Ambrůžek dostal přihrávku Šnajdr, který si od levé strany navedl míč na střed
velkého vápna a k bližší tyči do prot pohybu domácího brankáře vstřelil vyrovnávací branku 1:1. Tak skončil i první poločas tohoto
zajímavého utkání. Druhý poločas začal obdobně jako první. Domácí dlouhými nákopy na rychlé útočníky ohrožovali branku hostí.
Naopak hosté se se svou kombinační hrou dostávali do šancí, které bohužel neproměnili. V 80. min. utekl po pravé straně
hostující Drenko, který svým prudkým centrem do vápna našel na bližší tyči Pokorného, který hlavou překonal domácího brankáře
1:2. V závěru utkání se již nic podstatného neudálo, takže hosté si odvážejí další 3 body do tabulky OP. V závěru utkání byl
vyloučen domácí hráč Vančura za surovou hru a poté za urážku HR Strouhala.
Rác Ladislav vedoucí mužstva: Odjížděli jsme do Kroučové s tím, že nás čeká velmi náročný zápas. Hrál se fotbal nahoru dolu,
který se musel hrstce přítomných líbit. Na všech hráčích Sparty byla vidět chuť a snaha hrát co nejlepší fotbal. Domácí předvedli
jako nováček velmi dobrý výkon. Už se pomalu stává tradicí, že dostaneme první branku hned v úvodu utkání a potom musíme
výsledek obracet. Závěrem bych chtěl pochválit za předvedený výkon zejména nestárnoucího Standu Fronka a kapitána Petra
Ambrůžka.
Z pohledu trenéra Tomáše Pavlíčka: Zápas se hrál hodně nahoru-dolů a domácí byli neustále důrazní v soubojích, takže bylo
náročné se dostat do souvislejší kombinace. I když jsme na tom byli herně lépe, tak výsledek jsme vydřeli. Velmi výrazný výkon v
zápase odehráli oba „střeďáci“ Ambrůžek s Fronkem. Na všech hráčích je vidět chuť a snaha hrát co nejlepší fotbal.
Sestava: Duda Filip - Mašek Adam, Mezei Petr, Kopernický Daniel, Dolhý Jiří (46. Sláma Jakub) - Špička Josef, Fronk
Stanislav,Ambrůžek Petr, Grill Robert (68. Drenko Petr) - Pokorný Radek (90. Sláma Jakub), Šnajdr Radek
Sparta pokračuje ve vítězné šňůře
Sparta Lužná – FC Jesenice 2 : 1 (1:0) Grill Robert, Pokorný
15.10.2016
Lužná přivítala v dalším kole celek z popředí tabulky, Jesenici. Ani tentokrát neprohrála, připsala si tak další tři body do tabulky a
šesté vítězné utkání v řadě.
Od počátku se hrál velmi pěkný fotbal z obou stran. Obě mužstva se snažila o útočný fotbal, a tak diváci, kteří dorazili na zdejší
utkání, sledovali šance na obou stranách. Běžela 26. minuta utkání, kdy dostal velmi hezkou přihrávku od Pokorného domácí Grill,
který neměl problémy umístit pěknou střelu z velkého vápna do branky hostů, 1:0. Do konce prvního poločasu se již nic
podstatného neudálo, a tak se šlo do kabin za těsného vedení domácí Sparty.
Druhý část utkání se hrála většinou pod taktovkou domácích, kteří dobře kombinovali a dostávali se do šancí. V 63. minutě navýšil
kanonýr domácích Pokorný, po přihrávce Ambrůžka, 2:0. V závěru utkání se podařilo hostům v 89. minutě snížit. Po zahrání
rohového kopu se trefil z vápna Kohout, jehož hlavička se odrazila do země v malém vápně a skončil za zády Dudy, 2:1. Domácí si
již vítězství pohlídali a tak vítězná série šesti vítězných zápasů v řadě vyhoupla domácí Spartu na 3. místo v OP.
Rác Ladislav, vedoucí mužstva: "Domácí předvedli svůj nejlepší výkon v letošním ročníku OP a zaslouženě zvítězili. Všichni
hráči domácího mužstva zahráli v hranici svých možností a odměnou bylo další vítězství v podzimní části soutěže. Přece jenom
bych vyzdvihl celou obrannou čtveřici na čele s mladičkým Mezeiem. Pochvalu zaslouží i HR Sedláček, který vedl průběh utkání s
přehledem bez udělení ŽK na obou stranách."
Z pohledu trenéra Tomáše Pavlíčka: V první půli jsme hru ovládali, ve druhé se trochu přizpůsobili taktice dlouhých míčů
hostujícího týmu. Základem výsledku je dobrá hra v obraně, za kterou je těžké někoho vyzdvihovat. Jak důsledná práce čtveřice
zadáků výborně dirigovaných pozorným gólmanem, tak důsledné návraty záložníků, vedly k tomu, že jsme Jesenici dovolili jedinou
obršanci ve druhé půli, kterou naštěstí útočník netrefil. Nadstavbu tomuto výkonu dal Pokorný v podobě výborné gólové přihrávky a
krásné vítězné trefy.
Sestava: Duda Filip - Dolhý Jiří, Mezei Petr, Kopernický Daniel (70. Drenko Petr), Vejvoda David - Špička Josef, Ambrůžek
Petr,Mašek Adam, Grill Robert – Pokorný Radek, Šnajdr Radek (60. Vejvoda Josef)
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Vítězná šňůra zastavena
Chmel Mutějovice – Sparta Lužná 3 : 1 (2:0) Šnajdr
22.10.2015
Sestava: Duda Filip – Mašek Adam, Mezei Petr (45. Špička Josef), Kopernický Daniel, Vejvoda David – Drenko Petr (80. Staněk
Jakub), Ambrůžek, Petr, Fronk Stanislav, Grill Robert – Pokorný Radek (70. Sláma Jakub), Šnajdr Radek
Tabulka OP po 9. kole
1. Oh. Městečko
5. Sp. Lužná

9 7 1 1 0 35:11 24
9 6 0 0 3 16:14 18

14. SK Senomaty A

9 1 0 0 8 10:38

3

Starší žáci:
3.kolo OP - 24.9.2016
FC Jesenice – Sparta Lužná 13 : 0 (6:0)
Sestava: Vacínek, Hornof Filip, Žán, Bumbálek, Švambera Jakub, Švambera David, Malecký, Wolhráb, Rojšl,
4.kolo OP - 1.10.2016
Sparta Lužná – Pásová ocel Olešná 1 : 4 (0:2) Hornof Filip
Sestava: Vacínek, Svoboda Vít, Hornof Filip, Tichý Patrik, Bumbálek, Švambera Jakub, Švambera David, Malecký, Wolhráb, Rojšl,
5.kolo OP - 8.10.2016
SK Senomaty – Sparta Lužná 0 : 2 (0:1) Hornof Filip, Švambera Jakub
Sestava: Vacínek, Svoboda Vít, Hornof Filip, Tichý Patrik, Bumbálek, Švambera Jakub, Švambera David, Malecký, Wolhráb, Rojšl,
Žán Dominik
Konečná podzimní tabulka okresní přeboru starších žáků
KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

SK Rakovník B

5

5

0

0

29:7

14

1

0

2.

TJ Čistá

5

4

0

1

26:8

13

0

1

3.

FC Jesenice

5

3

0

2

23:8

9

0

0

4.

FC PO Olešná

5

2

0

3

9:13

5

1

0

5.

Sp. Lužná

5

1

0

4

5:29

3

0

0

6.

SK Senomaty

5

0

0

5

6:33

1

0

1

Okresní pohár starší žáci
2. kolo – 22.10.2016
SK Senomaty – Sparta Lužná 1 :1 (0:1) Malecký
Sestava: Vacínek, Svoboda Vít, Hornof Filip, Bumbálek, Švambera Jakub, Švambera David, Malecký, Wolhráb, Rojšl, Žán Dominik
Starší přípravka:
4.kolo OP - 24.9.2016
SKP Rakovník S – Sparta Lužná 6 : 4 (2:2) Stehlík 2x, Šponiar, Pechouček
Sestava: Pěchouček, Němec, Simr, Pochman Vojta, Röder, Blecha, Háček, Šponiar, Zmátlík, Stehlík, Pochman Martin,
5.kolo OP - 28.9.2016
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Sokol Mšec – Sparta Lužná 10 : 3 (5:3) Pochman 2x, Háček
Sestava: Pěchouček, Němec, Simr, Pochman Vojta, Röder, Blecha, Háček, Šponiar, Zmátlík, Stehlík, Pochman Martin,
6.kolo OP - 2.10.2016
SK Lišany – Sparta Lužná 1 : 14 (1:7) Veselý 6x, Háček 4x, Röder 3x, Zmátlík
Sestava: Pěchouček, Němec, Simr, Pochman Vojta, Röder, Blecha, Háček, Šponiar, Zmátlík, Stehlík, Pochman Martin, Pšenička,
Veselý
7.kolo OP - 9.10.2016
Sparta Lužná – FC 05 Zavidov 3 : 8 (1:5) Röder 2x, Háček
Sestava: Pochman Martin, Simr, Pochman Vojta, Röder, Blecha, Háček, Šponiar, Zmátlík, Stehlík, Pšenička,
8.kolo OP - 16.10.2016
TJ Roztoky – Sparta Lužná 14 : 3 (6:3) Háček, Röder, Zmátlík
Sestava: Pěchouček, Němec, Simr, Pochman Vojta, Röder, Blecha, Háček, Šponiar, Zmátlík, Stehlík, Pochman Martin, Pšenička
9.kolo OP - 19.10.2016
Sparta Lužná – FK Kněževes 2 : 10 (0:6) Röder 2x,
Sestava: Pěchouček, Němec, Simr, Pochman Vojta, Röder, Blecha, Háček, Šponiar, Zmátlík, Stehlík, Pochman Martin, Pšenička
TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s. hledá od 1. 12. 2016 nájemce do restauračního zařízení klubovna Sparty Lužná, Tyršova ul,
Sportovní areál. Nástup možný také dle dohody, nejpozději od 1.3.2017. Podmínky nájmu na základě osobního jednání
s předsedou TJ Milanem Šnajdrem tel. 723 911 826. Fotogalerie klubovny zveřejněna na webových stránkách Sparta
Lužná – „Naše klubovna“.
Za TJ SPARTA Lužná, z. s, Milan Šnajdr, předseda TJ

Sbor dobrovolných hasičů LUŽNÁ
Memoriál Jaroslava Beneše, Jiřího Ulricha a Václava Kounovského
24. září 2016 Chrášťany
Ženy – celkové 2. místo
Tereza Říhová, Kateřina Rašínová, Petra Kašparová, Zuzana Vrátná, Jiřina Duchková, Nikola Fenclová, Adéla
Bendlová, Adriana Hejdová, Eliška Straková
Muži – celkové 2. místo
Eduard Beránek, Jiří Beránek, Jiří Svoboda, Jiří Svoboda, David Fejfar, Adam Pergner, Filip Schuh
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I. kolo hry PLAMEN a soutěže DOROSTU - 8. října 2016, Senomaty
PRÍPRAVKA
Závod požárnické všestrannosti 3. místo a Štafeta trojic 2. místo – celkové 2. místo
družstvo A ve složení:
Tomáš Rychlý, Tomáš Jan Drlík a Matěj Čech
Závod požárnické všestrannosti 4. místo a Štafeta trojic 6. místo – celkové 5. místo
družstvo B ve složení:
Vít Lužný, Kryštof Dvořák a Matyáš Toth
Závod požárnické všestrannosti 13. místo a Štafeta trojic 8. místo – celkové 10. místo
družstvo C ve složení:
Lukáš Rychlý, Vojta Severa a Martin Svoboda
MLADŠÍ
Závod požárnické všestrannosti 2. místo a Štafeta dvojic 2. místo – celkové 2. místo
družstvo A ve složení:
Eliška Roučová, Max Jiří Drlík, Berenika Tothová, Elena Lužná, Nela Matušková, Jan Veselý, Karolína Roučová,
Radek Ullrich, Anna Veselá a Karolína Rácová
Závod požárnické všestrannosti 4. místo a Štafeta dvojic 8. místo – celkové 5. místo
družstvo B ve složení:
Václav Hamouz, Kryštof Beneš, Leontýna Tothová, Matyáš Nosál, Ondřej Kolbek a Martin Beneš
STARŠÍ
Závod požárnické všestrannosti 1. místo a Štafeta dvojic 1. místo – celkové 1. místo
družstvo ve složení:
Adriana Hejdová, Adéla Bendlová, Adam Pergner, Eliška Straková a Adam Valenta
JEDNOTLIVCI - DOROSTENCI - STŘEDNÍ DOROST
4. místo - Jan Svoboda
JEDNOTLIVCI - DOROSTENCI - STARŠÍ DOROST
2. místo - Ondřej Kočí
6. místo - David Fejfar
8. místo - Filip Schuh
10. místo - Jiří Beránek
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F. J. I. 3. část
Vzpomínka ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
Císař František Josef I. (1830 – 1916) – 3. část
Císař a Čechy, císařovy zájmy, okolnosti císařova úmrtí
(ze vzpomínek osobního komorníka císaře Eugena Ketterla)
V předchozích částech vzpomínek jsme se seznámili s životem na císařském dvoře, s císařskou rodinou a především se vztahy
císaře a císařovny. V poslední části nám jeho osobní komorník přiblíží císařovy aktivity v oblasti vojenství, jeho cesty po RakouskoUhersku, především jeho vztah k Čechám, i jeho koníčky, mezi něž patřila např. jeho účast na vojenských přehlídkách, manévrech
a vášeň pro lov.
„ Každý mocnář rád dává. Ale sám. Žádný vládce nemá rád, kdy ho jeho národové zdržují od vládnutí. Nejvíc „práce“ měl
s Maďary, nemohli mu zapomenout, že jich na počátku svého vládnutí nechal pěknou řádku popravit. A Češi? Císař pravidelně
navštěvoval všechny země císařství. V Čechách byl poměrně často, poprvé už jako mladík před svou korunovací v roce 1848
v Olomouci. Přátelům po návratu vyprávěl o tom, že Čechy jsou zajímavá země s řadou pamětihodností. Za panování uskutečnil do
Čech 12 oficiálních cest. Především to bylo do Prahy a měst při cestě, pravidelné byly také účasti na podzimních manévrech na
Moravě. Např. při první návštěvě v Praze v roce 1849 byl na jeho počest slavnostně osvětlen Hrad a přivítání bylo vskutku
pompézní, včetně ohňostroje. Ale to bylo vždy, (zvláště na počátku jeho panování) což si často vysloužilo i kritické články např. K.
H. Borovského. V Těšíně mu roku 1851 jen přepřahali koně u kočáru. Kvůli této kratičké zastávce, byly všechny domy ve městě
nazdobeny, císaře vítalo několik slavobrán, střílelo se z děla a vyhrávala hornická kapela. Při návštěvě v roce 1907 se císař např.
zúčastnil svěcení mostu F. Josefa v Praze. Císař byl hluboce nábožensky založený, byl nekonečně tolerantní ve věcech vyznání.
Proto si také vymínil při návštěvě Prahy navštívit mimo jiné i kostel sv. Ludmily na Vinohradech. V Praze pobyl více než 2 týdny. Při
této návštěvě na dejvickém cvičišti osobně přehlédl pluky pražské garnisony. Krejčovský mistr pražský Kvapil prosil, aby mohl
císaři ušít slavnostní císařskou uniformu, císař vyhověl, uniforma padla jako ulitá. Vladař mi poručil, abych krejčímu vyplatil za
uniformu trojnásobnou cenu. Při této návštěvě bylo v Praze vše takové, jak si císař přál. Při pozdějších cestách po Čechách se
však obraz změnil. Skoro nikde nezazněla píseň „Zachovej nám, Hospodine“, ale všude „Kde domov můj“. Na nádražích stáli
sokolové a holdovací projevy byly pronášeny v české řeči. Když se to stále opakovalo, na jedné stanici se císař obrátil a nastoupil
do svého salónního vozu, aniž se rozloučil. Stalo se to tak nečekaně, že ostatní museli do vagónů hlava nehlava naskakovat.
Kromě oficiálních návštěv jezdil císař po roce 1848 na soukromé návštěvy především excísaře Ferdinanda do Ploskovic a na
kontrolu císařských statků v Čechách.
O české záležitosti se živě zajímal, podporoval např. vznik kulturních institucí v Čechách (pokud v nich neshledával nic
protihabsburského). Např. na stavbu Národního divadla přispěl částkou 5000 zlatých a po vyhoření ND věnoval dalších 13 000
zlatých.
Společenskou povinností císaře byla účast na dvorních plesech. Na plesech bývalo kolem 2000 hostů. Začínalo se přesně v devět
hodin večer třicetiminutovým valčíkem. Hrály se výhradně skladby pana Strausse. Čtvrt hodiny po půlnoci skončil poslední valčík a
ples byl ukončen. Při odchodu hosté dostávali bonboniéry. Císař tyto slavnosti nemiloval, neboť ho rušily v klidu – byl zvyklý chodit
spát mezi 8. a 9. hodinou. Nicméně plnil povinnosti domácího pána neúnavně. Celé hodiny chodil sálem a oslovoval hosty….
Jinak každý volný okamžik, který si císař dopřál, patřil lovu. Za jeho panování se stavěly lovecké zámečky nebo spával při lovu u
hajného. Od svého nástupu na trůn až do roku 1908 složil František Josef na 60 000 ks zvěře, nepočítaje v to i medvěda – dar od
ruského cara. František Josef byl „lovec gentleman“. Následník trůnu si nechal např. stovkami náhončích shánět kamzíky s hor do
údolí, císař však ke stanovištím v horách vystupoval, aby si užil nejen potěšení loveckého, ale aby na sebe nechal působit i
krásnou horskou přírodu. K lovu používal jednohlavňovou převodovku, později dvojku Lancaster s expres náboji a pušku
s dalekohledem. Byl lovcem především vysoké zvěře, střílel jeleny, kamzíky a kňoury, nestřílel koroptve ani zajíce. Na lov chodil
provázen jen jedním myslivcem. Před honem šel spát už v 7 hodin večer, vstával po půlnoci. Po návratu mezi 10. – 11. hodinou šla
jeho lovecká družina spát, císař se převlékl, něco pojedl a okamžitě usedl k práci.
Důležité byly pro císaře manévry. Dávaly mu možnost kontrolovat kvality vojska a upomínaly jej na slavnou minulost. Během
manévrů žil císař velmi skromně. Od doby, kdy s ním v Uhrách spadla dřevěná postel, spal v posteli železné, kterou vozil s sebou.
Často seděl v sedle i 7 hodin denně, když sesedl, poklepal si řízně jezdeckým bičíkem na holínku a spokojeně se zubil, když viděl
své adjutanty stát celé zkřivené. On sám nepůsobil nikdy unaven. (Roku 1899 se císař např. zúčastnil podzimních manévrů
v Čechách u Zákup). Je prokázáno, že tak, jak měl císař rád manévry („ hru na válku“), tak se mu do té opravdové války moc
nechtělo a v roce 1914 válku zahájil až po velkém zdráhání – 25. července 1914 podepsal rozkaz k částečné mobilizaci a 31.
července 1914 byla vyhlášena mobilizace všeobecná.
Císař František Josef si uhnal zárodek smrtelné choroby v listopadu 1913, když provázel ruského velkoknížete Nikolaje
Nikolajeviče v otevřeném voze za drsného, bouřlivého počasí na nádraží. Po návratu se cítil poprvé za celou dobu, co jsem ho
znal, sláb a od té doby trpěl chronickým katarem dýchacích orgánů, až bylo v roce 1916 zjištěno těžké poškození plic. 15. listopadu
1916 se dostavila horečka a bolesti a císař prohlásil: „To může být začátek konce.“ A měl bohužel pravdu. Císař se snažil až do
posledních chvil pracovat. V úterý 21. listopadu 1916 krize vyvrcholila. Císař zemřel v kruhu své rodiny v 9 hodin 5 minut večer. Pro
něj válka skončila. Mocnář nebyl balzamován, ale dostal formalinovou injekci. Oblékl jsem ho do uniformy polního maršála, připjal
Řád zlatého rouna, válečnou medaili, záslužné kříže. Císař si podržel svůj snubní prsten i prsten pečetní, který nikdy nesvlékal.
Zatloukli jsme dřevěnou rakev, později byla tato rakev vložena do rakve kovové.
Pohřební průvod se konal 24. listopadu 1916. Císař byl pochován vcelku (na rozdíl od jeho předků, jejichž těla odpočívají
v kostele kapucínů, zatímco srdce ve stříbrných pohárech v loretánské kapli kostela Augustinského.)
Zde končí vyprávění osobního komorníka Františka Josefa I. Eugena Ketterla.
Od smrti císaře Františka Josefa I. uplynulo letos – v listopadu 2016 – sto let.
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P. S. Na trůn po něm nastoupil prasynovec císaře Karel I. Habsburský – poslední císař na rakouském trůnu. Vládl krátce: Od 21.
11. 1916 – 12. 11. 1918. Zemřel 1. dubna 1922.
Říkalo se o něm: „Je mu třicet, vypadá na dvacet a chová se jako desetiletý“.
Ale to už je jiná kapitola….
Ze vzpomínek osobního komorníka císaře Františka Josefa I. Eugena Ketterla
vybrala Božena Lukášová

Koncert Ročovského pěveckého sboru
V neděli 9. října do naší obce opět
po třech letech zavítal s novým
programem ROPS a v rozšířeném
složení: Linda Fabiny Bačovská,
Ivana Kubátová, Jana Milková,
Miluška Nozarová, Dáša Štefancová
(soprány), Hana Chloubová, Marta
Sejvalová, Jitka Pešková (alty), Aleš
Goliáš, Ondra Hájek (basy), Vojtěch
Kubík (doprovod varhany), Jitka
Pešková (flétna), Karel Chlouba
(tenor a dirigent). Sbor zahájil
koncert skladbou Kyrie, kterou složil
estonský
skladatel
Konstantin
Turmpu. Následovaly ukázky z
hudebních děl různých žánrů od
středověku až po současnost. V
repertoáru sboru jsou díla od
Johana Sebastiána Bacha či
Antonína Dvořáka, ale též Jaroslava
Ježka, nebo černošský spirituál
Kalná řeka a v neposlední řadě též
upravená lidová píseň.
Ročovskému sboru se podařilo vytvořit v Husově sboru krásnou atmosféru a z pěti desítek návštěvníků snad nikdo nelitoval, že
nestrávil nedělní odpoledne jiným způsobem.
Jménem pořadatelů i návštěvníků děkuji všem dobrovolníkům, kteří zajistili výlep plakátů, úklid a výzdobu Husova sboru,
občerstvení pro hudebníky a tak dále. Děkuji spolupořadatelům OÚ Lužná a CČSH. Hlavní poděkování však patří ROPS, který v
naší obci účinkoval bez honoráře a samozřejmě publiku - přátelům dobré hudby, bez nichž by pořádání podobných akcí nemělo
žádný smysl.
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Louktové divadlo
V sobotu 5. listopadu bude ve školícím centru v bývalé MŠ v Lužné 2 opět
vystupovat rakovnický loutkářský spolek Před branou. Pohádku O třech čunících
v dramatizaci Zdeňka Turka za pomoci loutek zahraje Tomáš Kapsa. Představení
začíná v 15:00 hodin a trvá sedmdesát minut i s desetiminutovou přestávkou.
Pohádka je vhodná pro děti i dospělé od tří let.

Magistrae Raconenses a Rakovnický komorní oschestr
Společný koncert pěveckého sboru Magistrae Raconenses a Rakovnického komorního orchestru se v tomto roce uskuteční v pátek
2. prosince od 19:00 hodin. Tako oblíbená akce je již tradičně též akcí sousedského setkávání a povídání. Po koncertu bude k
dispozici čaj a svařené víno.
Jiří Parkman
První bazárek na podporu lesní školky
V neděli 16. a v pondělí 17. října se v prostorách lesní školky (Dětský klubík MáJA, o.p.s.) v Husově sboru konal první bazárek,
kde bylo možné zakoupit dětské oblečení, hračky a knížky, dámské oblečení a různé drobnosti. Během bazárku probíhala i
dílnička, kde si děti mohly vyrobit náhrdelník z šípků a bezových větviček nebo malý hudební nástroj. Děkujeme všem, kteří nám
darovali věci k prodeji a rovněž všem, kteří něco zakoupili nebo se třeba jen přišli podívat a s dětmi si něco pěkného vyrobili.
Počasí nám přálo, takže dílnička probíhala venku na sluníčku. Z peněz vydělaných na tomto bazárku i těch dalších, které
plánujeme, bychom rádi časem našetřili na venkovní altánek.
V nejbližší době se můžete těšit na další akce Dětského klubíku MáJA: v pátek 11. listopadu se bude konat lampionový průvod, na
který dorazí i Martin na bílém koni, a v pátek 9. prosince adventní podvečer, kde si budete moci zakoupit zimní zboží neprodané na
říjnovém bazárku, adventní zboží, rukodělné výrobky a velkým lákadlem bude jistě i přítomnost kováře z Veselé kovárny z Hředlí s
pojízdnou kovárnou. Pokud rádi tvoříte a chtěli byste na této akci prodat některé své výrobky v komisním prodeji, kontaktujte nás
na tel.č. 776 03 99 28. Pro bližší informace sledujte náš web, FB a vývěsky v obci.
Jitka Matyášová
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Vás a

Vaše děti srdečně zve na

lampionový průvod,
který se bude konat

v pátek 11. listopadu.
Budeme se scházet od 15.30 hodin na dětském hřišti v Lužné II,

odchod bude v 16 hodin

Na závěr za námi dorazí i svatý Martin na bílém koni.
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Otevřený dopis starostovi Václavovi Kejlovi!
Rád bych napsal vážený, ale moje čest mě to nedovoluje. Totéž platí i obecním zastupitelstvu. To co se v poslední době v obci
děje a po dobu současného zastupitelstva událo mě jako občana zajímajícího se o dění v naší obci nenechává lhostejného.
Vzhledem k tomu, že vy jste za tuto činnost zodpovědný s titulu funkce, tak se obracím přímo na Vás.
Obecní zastupitelstvo včetně Vás vytváří v obci atmosféru strachu a nepřátelství mezi občany. Nikdy v minulosti včetně RakouskoUherské monarchie, První republiky, fašistické nadvlády a totalitní vlády jedné strany nebylo požadováno a vymáháno. Celou tuto
éru arogance a přezíravosti občanů voličů započal Váš předchůdce ing. František Staněk.
Já plně respektuji vydávání vyhlášek obecním zastupitelstvem, pokud neporušuji naše zákony schválené ústavním soudem.
Nemohu souhlasit s činností přestupkové komise. Tato komise řeší dopravní přestupky, které není oprávněna projednávat. V roce
2004 jsem se dopustil dopravního přestupku za který jsem byl potrestán pokutou od přestupkové komise, řízenou paní Dundrovou
za podpory starosty ing. Staňka. Dle rozhodnutí krajského úřadu kam jsem se odvolal, bylo toto rozhodnutí neoprávněné. Po
zaplacení pokuty bylo na mě vymáháno zaplacení 1 000kč za svolání komise, což jsem odmítl. Paní Dundrová se s rozhodnutím
KU nesmířila a předala řešení po více než jednom roce DI. Zde se opět podivovali proč se to řeší po tak dlouhé době.
Současná komise se s tohoto případu nepoučila a opět řešila dopravní přestupek, který podle mého názoru způsobila paní
Bradáčová a to ještě v pracovní neschopnosti. K přestupku došlo na veřejné dopravní komunikaci prostřednictvím jízdního kola.
Došlo zde ke zranění a měla být zavolána policie. Opět to svědčí o profesní neschopnosti členů této komise. Nikdo se za první ani
druhý případ neomluvil. Případ vyšel do ztracena a já žádám odpověď, jak byl tento druhý případ uzavřen. Za ten první nenesete
zodpovědnost.
Je mi zcela jasné, že takoví nespokojenci jako já budou po zásluze odměněni, nějakým trestem. Mě je to ovšem putna. Proto Vám
položím ještě několik všetečných otázek. Nechci být rebelem a nespokojencem za každou cenu. Lhostejnost k věcem veřejným mě
však vadí. Luženský hlasatel se stává v poslední době s větší části školním časopisem. Samosebou, že nemám absolutně nic pro
správám s kterékoliv oblasti našeho života. Doporučuji aby byl opět Luženský hlasatel zpoplatněn. Když je něco zdarma tak si to
berou i ti, kteří by si to jinak nekoupili a opravdoví zájemci jej nedostanou.
1. ing. Pan František Staněk prodal obci pozemek na vybudování obecního vodovodu. S cela rozhodně to není nejvýhodnější bod v
Lužné a rodně také nejlevnější.
2. Zajímalo by mě, která firma vyhrála v soutěži na stanovení ceny pozemků. Na informativní schůzce občanů, kde se jednalo o
zpochybnění práva uživatelů pozemků, nebyli zástupci obce schopni odpovědět. Tuto schůzku jste svolal vy sám ale sám jste se ji
nezúčastnil.
3. Přesto, že jsem již několikrát poukazoval na díry ve vozovce na křižovatce vjezdu do Komenského ul. Stav je stále stejný.
4. Když jsem si pozorně přečetl zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9. 6. 2016 tak většina zastupitelů odhlasovala,
že se nebude nadále pokračovat v dovozu dětí do školky s části obce-nádraží. Nevím proč se přistoupilo k novému hlasování
a nebyl tento dovoz ukončen. S tohoto hlasování je zcela zjevné, že zastupitelé nehlasují dle práva a spravedlnosti, ale podle
příslušnosti k části obce ve které žijí.
To, že dovoz stojí obec nemalé finanční prostředky, nikoho nezajímá. Pochybuj, že některá další obec by se takto chovala k jedné
části své obce. Myslím si, že částka za dovoz jednoho dítěte do školky a zpět za 10 672kč je luxus pro toho kdo je přepravuje.
Ptám se proto Vás osobně, protože jste opakovaně hlasoval pro zachování
odvozu dětí. Bylo a je to spravedlivé vůči maminkám s obce části I.
5. 30. září 2016 v 9.40 jsem požádal o výměnu poškozené popelnice . Bylo mě odpovězeno, že na obci již nikdo není. Je to
podivné, když v pátek je pracovní doba do 12.00hod. Informace se zřejmě nezakládala na pravdě. Když jsem jel po 12.té kolem OÚ
tak všechna obvyklá vozidla pracovníků OÚ tam ještě stála. Nechci předjímat proč tomu tak bylo. Vždyť 28. měl svátek Václav.
6. Poslední otázka. Proč si myslíte pane starosto, že chodí tak málo občanů na veřejná zasedání?
O dalším zas někdy příště.
František Jílka
Oslava životního jubilea!
Spolužáci z luženské
školy, ročník 1936, oslavili
21. září na společném
setkání svoje životní
jubileum. Toto setkání po
ukončení školy v Lužné se
uskutečnilo již po
patnácté. Píši o tom
proto, že žádná třída jako
ta naše se nescházela tak
dlouho a často a tak
velkém počtu účastníků.
Ještě nyní v září 2016
přišlo nebo přijelo 16.
spolužáků. Přijeli i Jiří
Pasler z Novohradských
Hor a Jiřina Zábranská
rozená Jermanová z
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Děčína. Ti si zaslouží obzvlášť poděkování, že absolvovali cestu s tak velké dálky. Dokud žili naši učitelé, tak jsme je na naše
setkání také zvali. Dosud je nás 21. žijících. Třem z nás však zdravotní stav nedovoluje těchto setkání se zúčastnit. Svolávací
výbor ve složení Oluše Vostárková, Miluše Fůsuvá a František Jílka, se rozhodli,že v letošním roce kdy většina spolužáků slaví
osmdesátku postupně navštíví všechny své spolužáky, kteří jsou v jejich dosahu a přijdou jim blahopřát a předají jim nějaký dárek.
Těm ostatním jsme poslali alespoň blahopřání.
Zbývá již jenom poděkovat členkám komise pro občanské záležitosti M.Váňovou a Hanu Fraňkovou, kterým nebylo za těžké přijet
do Rakovníka za oslavenkyní Jaroslavou Žikešovou a předat ji dárek.
František Jílka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci listopadu 2016 oslavili významná životní jubilea
Františka Krňáková, Václav Seiner, Hanuš Altera, Marta Hudcová, Milada Svobodová
Všem jubilantům srdečně gratulujeme

Sňatek
01.10.2016 uzavřeli manželství v Lánech Josef Vlček a Barbora Ločárková
Narození
18.10.2016 se narodila Agáta Truksová, Žižkova
25.10.2016 se narodil David Mokrejš, Komenského
Poděkování
Děkuji paní Váňové a paní Rotbartové, mé rodině a paní Salačové, za krásné květiny, gratulace a dárky k mým narozeninám
Marie Perglerová
Děkuji obecnímu úřadu a člence komise pro občanské záležitosti, paní Aničce Falbrové, za hezké přání a dárek.
Milan Vojtek

.
Vzpomínka
Dne 28.10.2016 jsme vzpomněli 10 let od úmrtí pana Josefa Konopáska.
Vnučka Naďa s rodinou
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