Časopis občanů obce Lužná
Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
vzhledem k dlouhotrvajícím opatřením v době coronavirové epidemie, kdy byly uzavřeny školy, nemohl pracovat ani kroužek,
který vydával pod vedením paní Renaty Fryčové náš časopis "Luženský hlasatel". Skončil školní rok a nevíme, zda bude
zájem dětí o práci v redakčním kroužku pokračovat. Vzhledem k pracovní vytíženosti, i pod tíhou některých kritiků nad úrovní
obsahu našeho LH, nemá již ani paní Fryčová chuť dál pokračovat. Ti, kteří tuto práci umějí ocenit, mně jistě podpoří v tom,
abych jí za tuto nelehkou práci, věnovanou vydávání LH, veřejně poděkovala. Celou dobu jí dělala bez požadavku na
odměnu, s cílem předávat informace občanům Lužné a vést děti navštěvující tento kroužek k redakční práci.
Stojíme na křižovatce, co s LH udělat v budoucnosti. Toto téma je již dlouho diskutováno v orgánech obce, bylo osloveno
mnoho profesionálních redaktorů i možných neprofesionálních kandidátů z řad občanů, ale bohužel bez výsledku. Nepodařilo
se nikoho získat, kdo by se chtěl postavit do čela redakční rady a přišel s nápadem, jak vydávat LH v budoucnosti. Obracím
se proto na vás na všechny, kdo by měl zájem nebo znal ze svého okolí někoho, kdo by přicházel v úvahu a měl chuť něco
s "Luženským hlasatelem" udělat, přihlaste se buď na OÚ nebo u kteréhokoliv zastupitele ve vašem okolí a předneste svůj
nápad. Budete srdečně vítáni.
Nyní vás seznámím s tím, o čem bylo během 1.pololetí 2021 rozhodnuto v orgánech obce, co se za tuto dobu s těmito
rozhodnutími udělalo, dělá nebo v nejbližší budoucnosti bude dělat.
Z jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce se v této době vzhledem k opatřením okolo coronavirové krize sešlo pouze v měsíci květnu a usneslo se
takto:
-

Po slavnostním slibu nového zastupitele Petra Dufka, který automaticky podle zákona nastoupil jako 1.náhradník
volebního uskupení Barbora, kdy po písemné rezignaci odstoupil z funkce zastupitele Oldřich Krabec, byl Petr Dufek
zvolen členem kontrolního výboru zastupitelstva obce. Dále zastupitelsto:

-

Schválilo účetní závěrku obce Lužná za rok 2020, včetně výsledku hospodaření ve výši + 10 793 701,33 Kč a jeho
převedení na účet – výsledek hospodaření minulých účetních období.

-

Schválilo odpisový plán obce na r. 2021, s hodnotou odpisu v celkové částce 4 511 727,- Kč.

-

Vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce.

-

Schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 712/5 Římskokatolické farnosti Rakovník, Žižkovo nám.
189, Rakovník, za 265 353,- Kč vč. DPH.

-

Schválilo uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 713/20 od Římskokatolické farnosti Rakovník, za 222 700,Kč bez DPH.

-

Schválilo uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 304 od Římskokatolické farnosti Rakovník, za 100 800,- Kč
bez DPH.

-

Schválilo uzavření darovací smlouvy na pozemek p.č. 627/1 - 481 m2 od Římskokatolické farnosti Rakovník. Jedná
se o pozemek pod nově budovanými chodníky v ul.Čsl.armády, od bývalé restaurace „V Loužku“, k Havlíčkově ul.).

-

Schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 499 v k.ú. Lužná u Rakovníka, vedeného na LV pro obec Lužná.
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-

Neschválilo žádost na prodej pozemku p.č. 386 v majetku obce.

-

Neschválilo návrh na pořízení změny Územního plánu Lužná, spočívající v prověření pozemku p.č. 1454/66 v k.ú.
Lužná u Rakovníka pro výstavbu rodinných domů.

-

Schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu obce spolkům TJ Sparta Lužná ve výši 135000,- Kč a Sboru dobrovolných
hasičů Lužná ve výši 55000,- Kč.

-

Schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Lužná, spočívající ve změně názvu, který bude nově upraven: „Základní a
mateřská škola Lužná, příspěvková organizace“. Zároveň schválilo zápis této organizace do obchodního rejstříku.

-

Schválilo výstavbu šaten u nové tělocvičny ZŠ, jako rozšíření díla „Přestavba a rozšíření tělocvičny ZŠ Lužná, podle
projektové dokumentace Lenky Jandové, firmou Zlínské stavby a.s. Zlín, s podmínkou dodržení cen podle nabídkové
ceny firmy z výběrového řízení.

-

Schválilo zajistit posouzení stavu bývalé restaurace „U Lípy“ č.p. 177 v majetku obce a nechat zpracovat studii
s výpočtem nákladů pro případnou její rekonstrukci.

-

Schválilo změnu Jednacího řádu zastupitelstva obce – byl doplněn článek XIII – organizačně technické záležitosti
zasedání zastupitelstva se doplňují větou: „Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva obce se zveřejňují též na
www.luzna.cz s povinností zachovat ochranu osobních údajů podle zákona“.

-

V diskuzi byl z řad občanů podán dotaz na odstranění tramvaje z MŠ a za jakým účelem, za účasti občanů z lokality
„Cikánka“ byla opět diskutována otázka jejich odkanalizováni, byl projednán požadavek na větší informovanost
občanů. O všech připomínkách i námětech bylo na zasedání diskutováno, ihned ze strany zastupitelů odpovězeno a
k některým tématům ihned přijato usnesení.

-

Se zápisem z jednání je možné se seznámit na webových stránkách obce.

Z jednání rady obce:
Rada obce se sešla od začátku roku celkem 10x a jednala takto:
-

Schválila navýšení ceny za tunu směsného komunálního odpadu firmě Marius Pedersen o výši inflace, tj. 3,3% na
částku 2211,- Kč/t.

-

Prodloužila nájemní smlouvu s Janou Svobodovou na provozování budovy č.p. 104 (cukrárna) do 31.12.2021. Dále
schválila prominutí nájmu v této provozovně po dobu trvání mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR, týkajících
se uzavření provozoven občerstvení.

-

Zabývala se konečnou korekturou “Pasportu a projektu dopravního značení v obci Lužná“

-

Schválila uzavření darovací smlouvy se spolkem AVES Kladno – spolek pro záchranu ohrožených a
handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu – ve formě finančního daru od obce v částce 3000,- Kč.

-

Schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2152/2.

-

Zabývala se personálními změnami v MŠ, přijala zprávy o distanční výuce v ZŠ a zápisech do 1.třídy ZŠ a MŠ.

-

Za přítomnosti předsedy kulturní a sportovní komise Rumricha projednala a schválila plán práce této komise na r.
2021.

-

Na několika zasedáních rad se zabývala různými žádostmi spolku „Lužná-místo pro život“, k posouzení záměru
výsadby ovocných stromů podél silnice vedoucí z Lužné obce na nádraží. Uložila starostovi vyzvat předsedu spolku
p. Klocperka k předložení geometrického zaměření uvažované výsadby na předložených pozemcích a dále souhlasu
Krajské správy údržby silnic k tomuto záměru výsadby, ve kterém bude uveden i druh stromů povolených ze strany
KSÚS k výsadbě. K dalším jednáním se rada vrátí až po předložení těchto dokumentů.

-

Schválila nákup respirátorů tř. FFP2 pro seniory rok narození 1956 a starší – celkem 6000 ks. Každý senior starší 65
let obdrží 12 ks těchto respirátorů.

-

Schválila uzavření darovací smlouvy s neziskovou organizací Zdravotní klaun (zajišťuje ve zdravotnických
zařízeních, kde jsou dlouhodobě hospitalizované děti z různých zdravotních důvodů, pořádání kulturních akcí) na
částku 5000,- Kč.

-

Potvrdila vítěze výběrového řízení na akci „Přístavba tělocvičny ZŠ Lužná – sportovní podlaha, akustika, vybavení“,
kterým se stala s nejnižší nabídkou firma ROYAL TECH s.r.o. Fáblovka 404, Pardubice za 8 976 230,80 Kč bez
DPH.

-

Schválila cenovou nabídku firmy Jan Alberovský, na opravu komunikace ústící do místní komunikace Na Mlíčnici (od
p. Malé k domu p. Šusty), na částku 25 250,- Kč bez DPH.

-

Schválila podání žádosti o dotaci na akci „Přístavba tělocvičny ZŠ Lužná – sportovní podlaha, akustika“ z programu
ministerstva financí – podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

-

Schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lužná za r. 2020, včetně výsledku hospodaření ve výši Kč
+75 513,28.

-

Schválila položkový rozpočet ZŠ a MŠ Lužná na r. 2021.

-

Schválila střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Lužná.

-

Schválila předloženou inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Lužná a návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
s částkou 17 176,90 Kč.

-

Schválila poskytnutí nepeněžního daru ve formě fůry dřeva Dětskému klubíku Mája.

-

Schválila nabídku na zpracování projektové dokumentace na projekt „Šatny u tělocvičny“ od p. Lenky Jandové,
s nabídkovou cenou 69000,- Kč.

-

Schválila nákup MULTICAR M25 4x4 od firmy Montitech Rakovník, Radek Ortcikr, za cenu 200 000 Kč bez DPH, pro
vybavení nového sběrného místa v Lužné-nádraží.

-

Schválila zadání vypsání výběrového řízení na stavbu „Vyrovnávací schodiště“ mezi ul. Havlíčkova a 28.října.
K tomuto bodu uvádím – výběrové řízení bylo řádně zadáno, v 1.kole se žádný zpracovatel nepřihlásil, proto bylo
výběrové řízení opakovaně vypsáno znovu a opět bez výsledku. Podle zákona již nyní můžeme postupovat tak, že
oslovíme firmy sami, k přímému zadání zakázky. Vzhledem k vytíženosti firem se nám zatím žádnou nepodařilo najít.

-

Schválila uzavření příkazní smlouvy k zajištění technického dozoru investora na akci „Přístavba tělocvičny ZŠ Lužná
– sportovní podlaha, akustika s p. Petrem Schnurpfeilem, Čerčany, za úplatu ve výši 20 000,- Kč/měsíčně, po dobu
realizace díla.

-

Schválila uzavření příkazní smlouvy k zajištění autorského dozoru na akci „Přístavba tělocvičny ZŠ Lužná –
sportovní podlaha, akustika, vybavení“, s paní Lenkou Jandovou, za odměnu ve výši 400,- Kč za hodinu odvedené
práce.

-

Potvrdila vítěze výběrového řízení na akci „Hřiště pro atletiku při ZŠ Lužná“, kterým se stala firma TUBEKO SPORT,
Rynholec, s částkou 1 632 869,36 Kč bez DPH.

-

Schválila objednávku na nákup 2 ks požárních žebříků do nové tělocvičny za cenu 70 320,- Kč bez DPH podle
nabídky Zlínských staveb, odštěpný závod Újezd, Zlín.

-

Schválila dodávku rozdělovací sítě do tělocvičny ZŠ Lužná od firmy ROYAL TECH s r.o. Pardubice, za cenu
185 000,- Kč.

-

Schválila objednávku na dodání a montáž připojení vytápění do nově budovaných šaten ZŠ, od firmy ATON centrum
Nehvizdy, za cenu 124 786,93 Kč bez DPH.

-

Schválila nabídku na dodání a montáž přívodu vytápění dílen v areálu ZŠ, od firmy ATON centrum Nehvizdy, na
částku 176 374,92 Kč bez DPH.

-

Schválila darovat tramvaj umístěnou v MŠ Společnosti Barbora, z.s. Svatý Jan pod Skalou, Beroun, k umístění ve
skanzenu Solvayovy lomy v Českém krasu, jehož je společnost provozovatelem.

-

Schválila nabídku Petra Totha, Lužná, na zhotovení přístřešku na nářadí v ZŠ Lužná, za cenu 79 790,- Kč bez DPH.

-

Schválila nejnižší nabídku vzešlou z marketingového řízení na dodávku stavebních prací při opravě příjezdu k rampě
kuchyně v ZŠ, kterou podala firma Jan Alberovský, Lužná, s částkou 276 480,- Kč bez DPH.

-

Schválila nabídku firmy Froněk, dopravní stavby Rakovník na provedení asfaltového povrchu na příjezdové cestě
k rampě kuchyně v ZŠ Lužná, v částce 183 000,- Kč.

-

Schválila uzavření MŠ a školní družiny v době letních prázdnin od 19.7. do 3.8.2021.

-

Schválila částku 312 903,- Kč bez DPH jako vícepráce snížené o méněpráce firmě ROYAL TECH, s.r.o. Pardubice,
vzniklé v zajišťování prostorové akustiky při stavbě tělocvičny v ZŠ, podle doloženého výkazu výměr.

-

Schválila vyvěšení záměru na nájem pozemku p.č. 400 v majetku obce.

-

Zabývala se žádostí občanů lokality „U Vodojemu“ k instalaci zrcadla do křižovatky ulic U Vodojemu a Panina
zahrádka. Tento problém bude řešen s dopravní policií v Rakovníku.

-

Schválila uzavření veřejnoprávních smluv na dotace z rozpočtu obce spolkům: Lokomotiva Lužná – 10 000,- Kč a
Lužná-místo pro život – též 10 000,- Kč.

-

Schválila nabídku firmy Oldřich Krabec Lužná na dodávku 9 ks vyvýšených dřevěných záhonů pro ZŠ Lužná, za
cenu 59 480,99 Kč.

-

Schválila uzavření nájemní smlouvy na umístění Z-Boxu před OÚ s firmou Zásilkovna s.r.o., Praha 9, za nájemné
1000,- Kč/rok.

-

Schválila nabídku firmy Zlínské stavby a.s. Zlín, na zhotovení základové desky k novým šatnám u tělocvičny ZŠ za
cenu 192 268,19 Kč bez DPH.

-

Schválila nabídku firmy Dřevospektrum Rakovník, na výrobu a realizaci pergoly do MŠ Lužná (na místo, kde byla
umístěna tramvaj) za cenu 208 264,- Kč bez DPH, s termínem dokončení díla do konce srpna 2021.

-

Schválila výkaz výměr s vícepracemi předloženými Zlínskými stavbami na stavbě tělocvičny v ZŠ, s částkou
31 715,60 Kč bez DPH.

-

Schválila dodávku 2 ks kontejnerů od firmy Auto Helus, a.s. Plzeň za cenu 58 000,- Kč/kus bez DPH, pro sběrné
místo v Lužné-nádraží.

-

Projednala a schválila výši úplaty v MŠ a školní družině ve šk. roce 2021/2022 - v MŠ 380,- Kč/měsíc/dítě a ve šk.
družině 150,- Kč/měsíc/žáka.

-

Zástupcům integrované dopravy, kteří byli do rady pozváni k projednání dopravní autobusové obslužnosti v obci, byly
předneseny ze strany obce dotazy a připomínky občanů, které by měly být řešeny od nových jízdních řádů. O
přípravě nových jízdních řádů budeme včas informovat.

-

Schválila nejnižší nabídku na zhotovení oken a dveří do nově budovaných šaten u nové tělocvičny ZŠ, kterou podala
firma PRAMOS, Štibořice, pobočka Mělník, za cenu 84 770,- Kč včetně DPH.

-

Schválila nabídku firmy Oldřich Krabec, Lužná, na dodávku materiálu pro stavbu plotu za školou, za celkovou cenu
275 402,50 Kč včetně DPH.

-

Schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 400 v majetku obce, za podmínek vyvěšeného záměru.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že dnes nevíme, jak a v jakém rozsahu bude Luženský hlasatel vycházet,
chci vás upozornit na to, že ten, kdo má zájem o dění v obci si může informace dohledat na oficiálních stránkách
obce na webové adrese: www.luzna.cz.
Zvláště vás chci upozornit na odkazy – úřední deska – hospodaření – zde jsou vyvěšovány veškeré údaje o
rozpočtu, ať již návrhy rozpočtu, schválený rozpočet na příslušný rok, účetní závěrka za příslušný rok a hospodaření
svazků obcí, ve kterých jsme členy. V odkazu klikací rozpočet je vyvěšováno měsíčně plnění rozpočtu obce podle
paragrafů a jednotlivých položek, rozdělené na příjmovou i výdajovou část rozpočtu. Jsou zde vyvěšována
rozpočtová opatření, v sekci veřejné zakázky pak vypisovaná výběrová řízení, včetně všech dokumentů a
uzavřených smluv o dílo, uzavřené veřejnoprávní smlouvy a mnoho dalších aktualit. Nově jsou vyvěšovány zápisy
z jednání zastupitelstva obce. Majitelé chytrých mobilních telefonů mají možnost si stáhnout do svého mobilu aplikaci
„v obraze“ a budou informováni ihned po uveřejnění jakékoliv nové informace na tomto webu obce, a tím se jim
nemůže stát, že by jim nějaká novinka utekla. Kromě toho vás chci upozornit na novou aplikaci umístěnou v levém
horním rohu úvodní obrazovky stránek, kde jsou zveřejňovány plánované odstávky elektřiny v obci včetně ulice a
čísla popisného, kterých se odstávka týká.
V závěru mého příspěvku mně dovolte popřát vám mnoho krásných zbývajících letních dnů, bez žádných obav
z možného návratu coronaviru.
Jaroslava Egertová, místostarostka

Jak se likviduje komunální odpad
Komunální odpad by měl být ochuzen o ty složky, které je možné vytřídit k recyklaci,
nebo jinak rozumně zpracovat a zlikvidovat. Toto ochuzení komunálního odpadu by
měli provádět jeho skuteční původci. Tedy my, občané, ale stejně tak i firmy. Osud
zbylého komunálního odpadu je smutný. V ČR povětšinou dlouho dožívá na skládce,
nebo se nakrátko ohřeje ve spalovně. V rámci snižování množství skládkování
odpadů se naskýtá otázka, proč odpad ze stávajících skládek komunálních odpadů
prostě nespálit ve spalovnách. Objem odpadů na skládkách by se snížil a vyrobilo by
se něco málo toho tepla nebo elektřiny. Možná lepší, než ho nechat jen tak hnít bez
užitku jako přítěž budoucím generacím, ho třídit. Nebo ne?

Základní informace pro správné třídění odpadu:
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí
.NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice
Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat
jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice
od kečupů,
marmelád
či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner,
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.
Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO
Kontejner na nápojové kartony
nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity
oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak
sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké” sáčky,
například
od kávy
a různých
potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony silně
znečištěné zbytky potravin.

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy
ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez
problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal,
kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové
odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady –
trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou
kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat
pouze kompletní.
NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové
nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá
zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech
samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické
likvidaci vystaví na vrakovištích.

Třiďte alespoň odpad. Má to fakt smysl.
Václav Kejla, starosta obce

Jaký byl školní rok 2020/21?
Jedním slovem - nestandardní. Nikdo z učitelů, rodičů a žáků dosud nezažil distanční výuku po většinu školního
roku. Bylo to náročné období vyžadující zvýšenou námahu a trpělivost od všech zapojených. Dopady budeme
vyhodnocovat zřejmě delší dobu. Vždyť k prezenčnímu vzdělávání žáci nastoupili ve všech ročnících až 17.
května!
Žáci chyběli pedagogům, většině žáků chyběli pedagogové, chyběla každodenní možnost se potkávat se svými
kamarády. Nekonaly se žádné akce, na které jsme byli všichni zvyklí. Vánoční jarmark, školní soutěže, kulturní
akce, školní akademie, nekonal se plavecký ani lyžařský výcvik žáků. Je to velké minus pro všechny, zvláště pro
žáky z 9. třídy, kteří si 30. 6. zazvoní na školní zvonek a ukončí docházku ve zdejší škole.
Přesto se podařilo uskutečnit v závěru školního roku dva pěkné projektové dny na Křivoklátsku, „Školičku
nanečisto“ pro budoucí prvňáčky ve škole, školní výlety a řadu dalších aktivit, na které jsme se již dlouho všichni
těšili a které jsme si prostě užili.
Hlahol žáků po většinu školního roku sice
slyšet nebyl, ale čilý ruch ve škole
zřetelně zazníval. Již v září 2020 začaly
přípravné práce na zahájení stavby nové
tělocvičny. Zpočátku to pro nezasvěcené
vypadalo, že se naše škola nachází ve
významné archeologické lokalitě, kde
právě začal průzkum, ale opak byl
pravdou. Rychle rostoucí obvodové zdi
nové tělocvičny začaly budit zájem.
V současné době je budova tělocvičny
před dokončením. Probíhají práce uvnitř
budovy, která bude zřejmě největší
víceúčelově
vybavenou
tělocvičnou
v okrese.

Za těmito dveřmi se nacházela stará tělocvična z konce 50. let minulého století

V průběhu léta by měla být v blízkosti tělocvičny vybudována lehkoatletická dráha. Práce byly zahájeny již 16. 6.
Dořešeno by mělo být i vytápění budovy školní dílny z tepelných čerpadel, kterými je základní škola vytápěna již
sedm let.

Žáci se mohou těšit na nové šatny vybudované v prostoru mezi hřištěm a školní budovou. Každý žák bude mít
svoji šatní skříňku. Mladší žáci z 1. – 3. třídy si budou odkládat oděv a obuv do společných šaten v přízemí vedle
učebny č. 7.
Do budovy školy se bude vstupovat předním vchodem, tak jako kdysi. Starší (babičky a dědové) dnešních žáků si
možná vzpomenou na paní Věru Mužkovskou, tehdejší školnici, která žáka bez řádně očištěných bot do školy
prostě nevpustila. A bylo nás i přes 300!
Žáci, kteří budou do budovy vstupovat (ve výjimečných případech) později než v 7.40 hodin, budou vybaveni
čipem, který jim umožní vstup do školy bez zvonění na videotelefon. Prostor chodeb a šaten bude monitorován.
Předejdeme tak případnému ničení školního majetku a budeme mít přehled o pohybu všech osob ve škole. Od
přijatých opatření si slibujeme také větší bezpečnost ve škole.
Zápisy k předškolnímu a základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhaly vzhledem k pandemickým
opatřením online formou. Do 1. třídy bylo přijato 18 žáků, k předškolnímu vzdělávání bylo přijato rovněž 18 dětí.
Předpokládáme, že od školního roku 2021/22 budeme mít 61 dětí v mateřské škole a 176 žáků v základní škole.
Zájmové vzdělávání v červnu bylo obohaceno řadou aktivit, které jsme měli v plánu, ale nebylo je možné
vzhledem ke „covidovým“ opatřením uskutečnit. Za žáky se do školní družiny dostavili odborníci z praxe. Rybáři,
stavebníci, hasiči, tanečnice, výtvarnice, chovatelé, zdravotníci a další. Děti si aktivity užily a dospělí s nimi.

Léto ve škole
V prvních dvou červencových týdnech bude probíhat pro žáky z 1. stupně prázdninový program Léto ve škole.
V předposledním srpnovém týdnu pak bude následovat druhý termín této akce. Program zajistí vychovatelky
školní družiny. O tom, jaké to bylo ve škole o prázdninách, si povíme příště.
Rok v mateřské škole
I v mateřské škole byl z důvodu nepříznivé epidemiologické situace provoz výrazně narušen. Dvakrát byla
skupina dětí a pedagogů v karanténě, jednou musela být školka uzavřena z důvodu nákazy úplně. Zvládli jsme
testování dětí i zaměstnanců, povinné distanční vzdělávání pro předškolní děti. Přes všechna omezení se
v průběhu roku uskutečnila řada akcí, např. logopedické chvilky s Lenkou, představení Divadla z Pytlíčku,
program ekologické výchovy Putování s veverkou, oslava Dne dětí s hledáním pokladu, atletická olympiáda.
Netradičně se předškoláci rozloučili s mateřskou školou v rámci představení Krejčíka Honzy v areálu školní
zahrady. Velkým zážitkem pro děti byla akce „Nocování se Sovičkou“ spojená s opékáním klobásek od pana
Hendricha. Nechyběla ani stezka odvahy.

K přerušení provozu v mateřské škole došlo, po dohodě se zřizovatelem školy, ve dnech 19.7. – 13.8. 2021.
Provoz byl znovu zahájen v pondělí 16. 8. 2021.
Poslední zvonění
30. 6. si na školní zvonek zazvonilo 18 žáků vystupujících z 9. třídy a jedna žákyně z 5. třídy. Po skončení
hlavních prázdnin je čekají nové třídní kolektivy, nové povinnosti. Přejeme jim hodně studijních úspěchů na
středních školách a učilištích.
Na zvonek si s nimi letos zazvonila také paní učitelka Danuše Šťáhlavská, která působila v naší škole tři roky a
odvedla velký kus práce. Děkujeme.
Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8. 00 hodin netradičním způsobem. Žáky 1. třídy přivítá
třídní učitelka ve třídě, ostatní žáci půjdou do svých kmenových tříd a budou testováni dle manuálu MŠMT. Pro
všechny skončí vyučování po 1. vyučovací hodině. Prvňáčci budou testováni až 2.9. Bližší informace pro rodiče a
žáky jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

M. Pechová

Sbor dobrovolných hasičů Lužná
Zpravodaj o činnosti sportovních družstev SDH Lužná za rok 2020 a 2021

Rok 2020
Čistecký uzel - Čistá, 8.2.2020
Je netradiční zimní soutěž mladých hasičů v uzlové štafetě a štafetě požárních dvojic, která každoročně probíhá
v tělocvičně Čistecké základní školy.
Přípravka – Lužná A – 1. místo ve složení: Daniel Gebhart, Jakub Paseka a Vojtěch Rác
Přípravka – Lužná B – 2. místo ve složení: Viktorie Švarcová, Daniel Kynkal, Lukáš Levý a Eliáš Vácha
Mladší – Lužná A – 3. místo ve složení: Martin Beneš, Tomáš Drlík, Kryštof Dvořák, Dominika Gebhartová,
Martin Němec
Mladší – Lužná B – 1. místo ve složení: Ondřej Kolbek, Vít Lužný, Petr Němec, Matyáš Nosál a Jakub Rouč
Starší – Lužná A – 2. místo ve složení: Max Drlík, Karolína Roučová, Anna Veselá, Jan Veselý a Radek Ullrich
Starší – Lužná B – 1. místo ve složení: Elena Lužná, Nela Matušková, Karolína Rácová, Eliška Roučová a
Berenika Tothová

Online tréninky
Karanténa na krku a
sezona v
nedohlednu! Po
prvotním šoku jsme
začali hledat
možnosti, jak obnovit
společné tréninky.
Když mohou přes
videohovory probíhat
pracovní schůzky
nebo vyučování, tak
proč bychom nezkusili
i trénink. Nejtěžší bylo
přizpůsobit se
možnostem domácího
prostředí a nezbourat
přitom půl pokoje,
zachovat délku
i základní strukturu
tréninkové jednotky a
udělat jí zábavnou
i pro ty nejmladší
z nás. Nakonec jsme
si vystačili s plochou
2×2 metry, švihadlem, podložkou na cvičení a jako pomůcky jsme využívali vše, co bylo doma po ruce. Viděli
jsme se dvakrát týdně v našich běžných časech dle věkové kategorie a pro zpestření jsme vždy měli zvolené
nějaké téma na úvod. Odpočinek mezi jednotlivými částmi tréninku jsme vyplňovali procvičováním ZPV, rychlým
kvízem z odznaků odborností, nebo jsme si prostě jen povídali, co je u nás nového. Cílem těchto tréninků bylo
kromě aktivního využití volného času a vybití přebytečné energie, udržení a podpora kolektivu a na chvilku jsme
se tak i mohli zase přiblížit běžnému režimu.

Společné sportování, cyklovýlety a týmová soutěž v běhu na 60 m s překážkami nebo
malá bojovka v lese.
Jakmile bylo možné zase se společně sejít, na nic jsme nečekali a vrhli se ven. Začínali jsme společným
sportováním, které bylo především o rozhýbání našich trochu zatuhlých schránek. Abychom si vynahradili
zrušené soutěže, vymysleli jsme si náhradní program v podobě několika cyklovýletů nebo lesní bojovky pro
nejmenší a nakonec si uspořádali i malou týmovou soutěž v běhu na 60m s překážkami.

A přece budeme závodit … 

Luženská ŠEDESÁTKA a STOVKA - 3. ZŠ Rakovník, 14.6.2020
Soutěž v běhu na 60m a 100m s překážkami, jednotlivci.
Běh na 60m s překážkami
Mladší dívky
7. místo - Dominika Gebhartová, čas 23,08s
Mladší chlapci
2. místo - Petr Němec, čas 15,41s
4. místo - Ondřej Kolbek, čas 16,36s
6. místo - Matyáš Nosál, čas 17,18s
7. místo - Vít Lužný, čas 17,52s
9. místo - Jakub Rouč, čas 21,27s

10. místo - Martin Němec, čas 21,33s
16. místo - Martin Beneš, čas 22,92s
18. místo - Matyáš Toth, čas 23,80s
19. místo - Filip Závora, čas 23,90s
20. místo - Kryštof Dvořák, čas 24,28s

Starší dívky
1. místo - Nela Matušková, čas 12,67s
5. místo - Elena Lužná, čas 14,15s
7. místo - Eliška Roučová, čas 14,88s
8. místo - Berenika Tothová, čas15,23s

9. místo - Karolína Rácová, čas 15,78s
11. místo - Nikola Suchá, čas 16,19s
12. místo - Karolína Roučová, čas 16,35s
18. místo - Anna Veselá, čas 18,02s

Starší chlapci
4. místo - Max Drlík, čas 17,39s
6. místo - Jan Veselý, čas 18,04s

10. místo - Radek Ullrich, čas 19,77s
13. místo - Kryštof Beneš, čas 21,17s

Běh na 100m s překážkami
Mladší dorostenky
1. místo - Nela Matušková, čas 19,15s
4. místo - Elena Lužná, čas 21,35s
5. místo - Berenika Tothová, čas 22,85s
6. místo - Eliška Roučová, čas 24,02s
Mladší dorostenci
2. místo - Radek Ullrich, čas 23,46s
3. místo - Max Drlík, čas 26,75s
Starší dorostenci
1. místo - Adam Pergner, čas 19,82s
3. místo - Adam Valenta, čas 20,42s

Ženy
1. místo - Tereza Říhová, čas 20,74s
2. místo - Nikol Jankovičová, čas 22,05s
3. místo - Barbora Novotná, čas 22,06s
Muži
3. místo - Jan Svoboda, čas 19,88s
5. místo - Eduard Beránek, čas 20,76s

h

Český pohár v běhu na 100m s překážkami - Třebíč, 27. 6. 2020
Soutěž v běhu na 100m s překážkami, jednotlivci.
Mladší dorostenky
3. místo – Nela Matušková, čas 18,38s
10. místo – Elena Lužná, čas 20,61s
29. místo – Eliška Roučová, čas 23,19s
32. místo – Karolína Rácová, čas 24,35s
Muži
50. místo – Jan Svoboda, čas 20,28s

Rakovnická liga v požárním útoku 2020
I. kolo Rakovnické ligy v požárním útoku, Lužná, 28.6.2020
II. kolo Rakovnická liga v požárním útoku, Senomaty, 11.7.2020
III. kolo Rakovnická liga v požárním útoku, Třtice, 6.9.2020
IV. kolo Rakovnická liga v požárním útoku, Chrášťany, 26.9.2020
Celkové výsledky Rakovnické ligy v požárním útoku 2020:
Mladší - Lužná A - 5. místo ve složení: Dominika Gebhartová,
Matyáš Toth, Filip Závora, Eliáš Vácha, Nikolas Deák, Jakub Paseka a Vojtěch Rác
Mladší - Lužná B – 3. místo ve složení: Ondřej Kolbek, Vít Lužný, Petr Němec, Matyáš Nosál, Jakub Rouč,
Matrin Beneš, Martin Němec a Vojtěch Severa
Starší – 1. místo ve složení: Elena Lužná, Nela Matušková, Karolína Rácová, Eliška Roučová, Berenika
Tothová, Max Drlík, Jan Veselý, Karolína Roučová, Anna Veselá, Radek Ullrich, Kryštof Beneš a Nikola Suchá

Ukončení sezony 2019/2020 Mladí hasiči SDH Lužná aneb trénování už bylo dost, teď si
trochu zablbneme.

Brdská liga 2020, požární útok - červen, srpen
Brdská liga proběhla v osmi kolech a v celkovém hodnocení se družstvo žen umístilo stejně jako v roce 2019 na
5. místě.
Družstvo žen SDH Lužná ve složení: horní řada zleva František Bursík - asistent � , Nikol Jankovičová, Kateřina
Typoltová, Elena Lužná, Tereza Říhová, Nela Matušková, dolní řada zleva Kateřina Rašínová, Barbora Novotná

Okresní soutěž v požárním útoku - Třtice, 6.9.2020
Ženy - 1. místo ve složení: Tereza Říhová, Kateřina Rašínová,
Kateřina Typoltová, Barbora Novotná, Nikol Jankovčová, Jiřina
Duchková (SDH Nové Strašecí) a Nikola Suchá
Muži - 2. místo ve složení: Eduard Beránek, Jan Svoboda,
David Fejfar, Tomáš Černý, Adam Valenta, Adam Pergner a
Michal Špaček

Rok 2021
Sportovní sezona 2020/2021 nezačala zrovna příznivě, ostatně tak jako nikomu v tomto nelehkém období. V říjnu
2020 proběhly poslední tréninky a pak následovala další nucená přestávka v naší činnosti. Dík zkušenosti z první
vlny jsme s novým rokem opět rozběhli online tréninky a zároveň i sportovní hru na doma s názvem Dráček
Sportík, kterou mohly děti hrát společně se sourozenci, ale i rodiči. Hráli i někteří z vedoucích 

Během jara jsme netrpělivě čekali na možnost spuštění prvních tréninků, dočkali jsme se a před námi se objevily
první dopady takto dlouhé sportovní přestávky. Ze začátku se vůbec nešlo věnovat technickému provedení
jednotlivých disciplín, především jsme potřebovali získat zpět ztracenou rychlost i sílu, takže jsme se zaměřili
hlavně na všeobecný rozvoj sportovních dovedností a postupně pak přidávali i samotné disciplíny nebo alespoň
jednotlivé části.
Rostoucí nervozita kolem další nejisté sezony byla všudypřítomná napříč všemi našimi družstvy. Nebyl trénink,
kdy by se děti nebo ženy neptaly, jestli už něco víme, kdy budeme soutěžit nebo jestli vůbec. Naštěstí bylo brzy
jasno a úlevu z rozpisu potvrzených soutěží rychle vystřídal předzávodní stresík a nervozita z prvního startu.
Dnes už můžeme s klidným svědomím říct, že to nejdůležitější jsme ustáli a splnili vše, co jsme si řekli a slíbili.

Okresní kolo soutěže Dorostu a Požárního sportu – 3.ZŠ Rakovník, 5. června 2021
Dorostenky - 1. místo ve složení: zleva Elena Lužná, Anna Veselá, Karolína Roučová, Berenika Tothová,
Nikol Jankovčová, Eliška Roučová, Nela Matušková a Karolína Rácová (chybí na fotografii)
Muži - 1. místo ve složení: zleva Adam Valenta, David Fejfar, Jiří Svoboda (SDH Třtice), Jan Svoboda, Michal
Rosenbaum (SDH Třtice), Michal Špaček (SDH Skryje) a Eduard Beránek

Okresní kolo soutěže Plamínek a hry Plamen - Senomaty, 6.června 2021
Mladší – 3. místo ve složení: Vít Lužný, Jakub Rouč, Martin Němec, Vojtěch Severa, Dominika Gebhartová,
Matyáš Toht, Filip Závora, Viktorie Švarcová, Vojtěch Rác, Daniel Gebhart, Eliáš Vácha, Lukáš Levý a Nikola
Odutová

Starší – Lužná A - 1. místo a postup do krajského kola ve složení:
Nela Matušková, Elena Lužná, Karolína Rácová, Eliška Roučová, Berenika Tothová, Max Drlík, Jan Veselý,
Karolína Roučová, Anna Veselá a Radek Ullrich
Starší – Lužná B - 5. místo ve složení: Radek Ullrich, Ondřej Kolbek, Petr Němec, Matyáš Nosál, Kryštof Beneš,
Martin Beneš a Natálie Alberovská

Krajské kolo hry Plamen - Vlašim, 12.6. 2021
Celkové 6. místo ve složení: Nela Matušková, Elena Lužná,
Karolína Rácová, Eliška Roučová, Berenika Tothová, Max Drlík,
Jan Veselý, Karolína Roučová, Anna Veselá a Radek Ullrich
Nejcennější pro nás byl zisk 3. místa v technicky nejnáročnější
disciplíně Požární útok s překážkami CTIF, kterou jsme doplnili
ještě o 3. místo ve Štafetě CTIF.

Krajské kolo soutěže Dorostu - Vlašim, 13.6. 2021
Dorostenky – celkové 6. místo ve složení: Nikol Jankovčová, Elena Lužná, Karolína Rácová, Eliška Roučová,
Berenika Tothová, Nela Matušková, Karolína Roučová a Anna Veselá
Za zmínku určitě stojí individuální 2. místo v disciplíně Běh na 100m s překážkami pro Nelu Matuškovou s časem
19,41s a krásné celkové 4. místo pro družstvo dorostenek v této disciplíně.

Krajské kolo Požárního sportu, požární útok - Kšely, 19.6.2021
Muži - 8. místo ve složení: Eduard Beránek, Jan Svoboda, Adam Valenta, Michal Špaček (SDH Skryje), Ondřej
Herink (SDH Všetaty) a Jan Blecha (SDH Krakov)

I. kolo Rakovnické ligy v požárním útoku - Třtice, 27.6.2021
Mladší - Lužná A - 1. místo ve složení: Vít Lužný, Jakub Rouč, Martin Němec, Vojtěch Severa, Dominika
Gebhartová, Matyáš Toht a Filip Závora
Mladší - Lužná B – 6. místo ve složení: Vojtěch Rác, Viktorie Švarcová, Daniel Gebhart, Eliáš Vácha, Lukáš
Levý, Nikola Odutová, Natálie Alberovská
Starší – Lužná A – 1. místo ve složení: Elena Lužná, Karolína Rácová, Eliška Roučová, Berenika Tothová, Max
Drlík, Jan Veselý a Karolína Roučová
Starší – Lužná B - 3. místo ve složení: Anna Veselá, Radek Ullrich, Kryštof Beneš, Ondřej Kolbek, Petr Němec,
Matyáš Nosál a Martin Beneš

Západočeská hasičská liga, požárním útok - Stýskaly, 3.7.2021
Ženy - 3. místo ve složení: Tereza Říhová, Kateřina Rašínová, Kateřina Typoltová, Barbora Novotná, Nikol
Jankovčová, Nikola Fenclová a Elena Lužná

II. kolo Rakovnická liga v požárním útoku - Velká Chmelištná, 11.7.2021
Mladší - Lužná A - 1. místo ve složení: Vít Lužný, Jakub Rouč, Martin Němec, Vojtěch Rác, Dominika
Gebhartová, Matyáš Toht a Filip Závora
Starší – Lužná A – 1. místo ve složení: Elena Lužná, Karolína Rácová, Eliška Roučová, Berenika Tothová, Max
Drlík, Jan Veselý a Nela Matušková
Starší – Lužná B - 2. místo ve složení: Karolína Roučová, Anna Veselá, Radek Ullrich, Kryštof Beneš, Ondřej
Kolbek, Petr Němec, Matyáš Nosál a Martin Beneš

Brdská liga 2021, požární útok - červen, srpen
MISTRYNĚ Brdské ligy 2021, bylo to krátké, ale intenzivní… letošní roční BL provázely hodně
smíšené pocity i velká nervozita týmu v podobě mnoha očekávání, ať už vlastních nebo okolí.
Jako družstvo jsme se rozhodli vynechat ostatní disciplíny požárního sportu a soustředit se pouze na ligové
požární útoky s jasným cílem zisku bedny. Prostě nějaký ten kus blyštivého kovu, co by se nám konečně houpal
na krku.
Začátky na novém a silnějším stroji nebyly vůbec snadné, spousta slz i zklamání a pochyby, jestli se to může
v dalším tréninku zlomit a my se konečně rozběhneme. Do sezóny jsme vstupovali hodně nejistě, ale první
dvoukolo jsme ukázali, že se s námi musí počítat, že umíme a jen to musíme prodat.
Nezapomenutelné se pro nás stalo poslední dvoukolo, kdy jsme si hned dvakrát v jednom dni posunuli hranici
osobáčku až na konečných 16:75s
Družstvo žen SDH Lužná ve složení: Tereza Říhová, Kateřina Rašínová, Kateřina Typoltová, Barbora Novotná,
Nikol Jankovčová, Elena Lužná, Nela Matušková, Nikola Fenclová a Berenika Tothová

Vodácký kurz Mladí hasiči SDH Lužná – Berounka (Chrást-Skryje), 16.-19.8.2021
Celkem 15 plavčíků, 4 stateční vedoucí a 1 nepostradatelný řidič i kuchtička v jednom, 49 odpádlovaných
kilometrů, 13 úspěšně zdolaných jezů, 2 cvaklé posádky, 1 utopené brýle a nespočet zážitků. Taková je bilance
našeho vodáckého kurzu na řece Berounce, počasí nám sice na koupačku moc nepřálo, ale jinak jsme měli
ideální podmínky.

Letní tábor SDH Lužná 1. – 7. 8. 2021

ZO ČSCH Lužná pořádá
okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže na Masarykově náměstí v areálu ZO
 sobota 18.9.2021 8 – 17 hod.
 neděle 19.9.2021 9 – 16 hod.
Občerstvení zajištěno.
Prodej medu, kozích sýrů a masožravých
rostlin.
Srdečně zvou pořadatelé!
Více informací o činnosti organizace na webových stránkách: www.zocschluzna.webz.cz
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