Časopis občanů obce Lužná
Dnes si přečtěte:



Hasičský ples
Splatnost poplatků v roce 2016

……. a další obvyklé čtení …
Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Luženského hlasatele bych vás chtěla seznámit se závěry zasedání zastupitelstva a rady obce, která se
konala od mého posledního příspěvku:
Zastupitelstvo obce:















Schválilo schodkový rozpočet obce Lužná na r. 2016 jako celek v členění – příjmy celkem 24 303 100,- Kč, financování
prostředků z let minulých a splátky úvěrů celkem 8 500 000,- Kč, výdaje celkem 32 803 100,- Kč.
Schválilo návrh na vyřazení majetku obce Lužná k 10.12.2015 v celkové hodnotě 61317,02 Kč.
Schválilo rozpočtové opatření č. 12.
Schválilo dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.016, včetně poplatku za tento
sběr pro r. 2016 v částce 600,- Kč za poplatníka uvedeného v OZV č. 1/2012 včetně dodatku č. 1. (upravuje platby
některých skupin obyvatel).
Schválilo přeřazení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Lužná z kategorie JPOII do kategorie JPO III, s účinností od
1.1.2016.
Schválilo prodej zbývajících 3 parcel v lokalitě U Vodárny v Lužné-nádraží a tím konstatovalo, že je všech 15 parcel I.
etapy v této lokalitě prodáno. Prodej zbývajících 15 parcel z II. etapy bude možno uskutečnit po schválení nového
územního plánu.
Schválilo prodej 1 parcely v lokalitě U Vodojemu. V této lokalitě zbývá prodat a jsou tudíž v nabídce ještě 4 volné parcely.
Schválilo vyvěšení záměru na prodej p.č. 414 o celkové výměře 72 m2, v majetku obce za cenu 150,- Kč/m2.
Vzalo na vědomí informaci z valné hromady VSZČ Karlovy Vary o zvýšení vodného a stočného na r. 2016 o 0,57 Kč/m3 u
vodného a o 0,57 Kč/m3 u stočného.
Schválilo dodatek ke smlouvě mezi obcí Lužná a firmou Becker Bohemia, s.r.o. Dýšina o zajištění komplexního
odpadového hospodářství na r. 2016.
Vzalo na vědomí uplatnění zádržného firmě Stavmonta Plzeň – zhotovitele kanalizace a vodovodu v lokalitě U Vodárny,
za nedodělek terénních úprav ve výši 275 157,- Kč do odstranění, s nejzazším termínem 30.4.2016.
Vzalo na vědomí informaci starosty o téměř havarijním stavu veřejného osvětlení v obci.
V diskuzi občan Houda reagoval na přeřazení SDH do kategorie JPO III a vyzdvihl náročnou práci hasičů. S politováním
konstatoval, že dnešní mladá generace, když dosáhne dospělosti, již nemá o tuto činnost zájem.

Rada obce:






Schválila zakoupení nových ekologických kotlů na vytápění budovy zdravotního střediska a budovy cukrárny.
Schválila zhotovitele na úpravu terénu v MŠ – zatravnění hřiště přírodního stylu, a to firmu Arborea Rakovník s částkou
19450,- Kč bez DPH.
Schválila zakoupení ohňostroje na 1.1.2016 za cenu 10000,- Kč.
Schválila podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Lužná“ z Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského FROM, v celkové částce požadované dotace 2 030 000,- Kč, se
závazkem spolufinancování akce v částce 172 481,- Kč.
Schválila propachtování pozemků v k.ú. Lužná u Rakovníka, vedených na LV 10001 pro obec Lužná a to: p.č. 1497/1 o
výměře 4653 m2, p.č. 1486/1 o výměře 2897 m2 , p.č. 1894/42 – 511 m2 a p.č. 1898/10 – 266 m2 podle podmínek
vyvěšeného záměru.
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Schválila návrh ředitelky ZŠ a MŠ na čerpání neinvestičního příspěvku od zřizovatele na r. 2016 v celkové částce
1 500 000,- Kč. Dále schválila plán oprav ZŠ na r. 2016.
Vzala na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Lužná o provedené kontrole krajské hygienické stanice v ZŠ, o přijetí dotace
na projekt „Pojďme mluvit hezky česky“ na logopedickou prevenci v MŠ a výběr dodavatele na rekonstrukci osvětlení
v tělocvičně ZŠ.
schválila přípravu k zadání veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace pro veřejné osvětlení v obci.
Schválila vypsání výběrového řízení na zadavatele na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice III./2371 ul. 9. května a
oprava VO – Lužná II“.
Schválila vyvěšení záměru na pronájem reklamní plochy na vodojemu od 1.4.2016, s minimálním nájemným 25000,Kč/rok a pronájmem nejvyšší nabídce.
Jaroslava Egertová, místostarostka

Splatnost poplatků v roce 2016
Poplatky je možné uhradit:
 převodem na účet,
 nebo v pokladně obecního úřadu v úřední dny v pondělí a ve středu do 31. května 2016.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
 která má v obci trvalý pobyt,
 které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
 která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
 které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení
a data narození osob, za které poplatek platí.
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, případně doložit existenci skutečnosti zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další
adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinní ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 600 Kč.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
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Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
a)
osoby přihlášené k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu Lužná
b)
osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí (minimálně 6 měsíců nepřetržitě)
c)
osoby s dlouhodobým pobytem v ústavním léčení (minimálně 6 měsíců nepřetržitě – na základě potvrzení zdravotnického zařízení
nebo zařízení sociální péče)
d)
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (minimálně 6 měsíců nepřetržitě – na základě čestného prohlášení majitele nemovitosti)
e)
osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
f)
osoba, která je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního přadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
g)
osoba, která je jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy o poskytnutí sociální služby
h)
osoba, která je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení
Úleva se poskytuje:
poplatníkům z lokalit Tři stoly, Čejkovka, Sládkův kříž, Hlavačov, Skelná huť, Čistý rybník a poplatníkům ze samot, kam nezajíždí svozový
vůz a kteří odkládají odpad na určená shromaždiště v obci, ve výši 50 %.
Poplatek ze psů
Platí se ze psů starších 3 měsíců/, držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku, nebo zániku. Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
Výše poplatku: za prvního psa 200,-- Kč, za druhého a každého psa téhož držitele 300,-- Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 100,-- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 150,-- Kč.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
se vybírá za zvláštní užívání veřejných prostranství, tento poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství. Poplatek se
platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání skončilo. Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného
prostranství. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů nejpozději do 5 dnů.
Sazba poplatku: za každý započatý m2 a každý i započatý den
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
5 Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
5 Kč
c) za provádění výkopových prací
10 Kč
d) za umístění stavebního zařízení
1 Kč
e) za umístění reklamního zařízení
50 Kč
f) za umístění lunaparků a jiných atrakcí
5 Kč
g) za umístění zařízení cirkusů
5 Kč
h) za umístění skládek prvé 3 dny užívání bez poplatku, od 4. dne užívání
10 Kč
paušální částka
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
b) za umístění reklamního zařízení

1 200 Kč/rok
1 200 Kč/rok

Splatnost poplatku: při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání, po dobu delší vždy k poslednímu
kalendářnímu dni následujícího měsíce.
Nájem hrobového místa
Služby s nájmem spojené ve výši 100 Kč za hrobové místo, splatné do 30. 11. příslušného roku.

Změna provozní doby ve sběrném místě Lužná



V únoru 2016 pouze v sobotu 13.02. od 9.00 hod. do 12.00 hod.
V březnu 2016 pouze v sobotu 12.03. od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Od měsíce dubna 2016 bude sběrné místo otevřeno každou sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Správa železniční dopravní cesty instalovala na železničním přejezdu v Hlavačově uzamykatelné závory. Žádáme vlastníky
přilehlých pozemků, kteří budou uvedený přejezd využívat, aby se přihlásili do koce února 2016 na Obecním úřadu Lužná a
zanechali zde kontaktní údaje.
SŽDC s.o.
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Zvoní
únor 2016
Pedagogická rada
Pedagogická rada školy se sešla 21. 1., aby zhodnotila prospěch a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2015/2016. Ze 142
žáků školy prospělo 84 žáků s vyznamenáním (z toho 47 se samými jedničkami), 53 prospělo a 5 neprospělo.
V hodnocení chování byly uděleny tři důtky třídního učitele a jeden žák byl hodnocen sníženou známkou z chování. Pochvala byla
udělena jednomu žákovi za vzornou reprezentaci školy. Výpisy z vysvědčení si žáci odnesli ve čtvrtek 28.1. V pátek 29. 1.
následovaly jednodenní pololetní prázdniny. Od 1. 2. začaly v rakovnickém okrese týdenní jarní prázdniny.

Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 se uskutečnil 22.1. Celkem 21 dětí
v doprovodu zákonných zástupců přivítali žáci z vyšších ročníků a uvedli je do budoucí kmenové třídy
vybavené novým školním nábytkem. Zde se děti před učitelkami „rozpovídaly“ a ukázaly to, co se
v předškolní třídě mateřské školy již naučily. Předpokládáme, že i s dětmi, které měly v loňském roce
odklad povinné docházky a bez těch, které požádaly o odklad povinné školní docházky letos,
přivítáme 1. 9. 2016 v I. třídě 21 dětí.

Zápis k předškolnímu vzdělávání
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 se uskuteční
17. 3. 2016 v budově mateřské školy ve Školské ulici 447 v Lužné, v době od 8.00
do 16.00 hodin. Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci mateřská
škola a na nástěnce ve vestibulu mateřské školy.
Vedením zápisu je pověřena vedoucí učitelka, paní Šárka Kuthanová.
M. Pechová

Neobvyklý týden
Týden od 11. do 15. ledna byl pro žáky 1. třídy ten dosud
nejzvláštnější.
Ve středu 15. 1. nás ve škole navštívili žáci z mateřské
školky v Lužné. Přišli se podívat, jak to v takové velké škole
chodí, aby se zbavili ostychu a obav před blížícím se
zápisem do naší školy. Vyšlo to přesně! 17 prvňáčků se
staralo o 17 předškoláků. Děti společně zasedly do školních
lavic a spolupracovaly při různých úkolech. Společně
vystříhaly, vybarvily a složily obrázkovou osu k pohádce O
Červené Karkulce. Podívali jsme se také do tělocvičny, kde
jsme si zacvičili, zahráli hry. Žáci z mateřské školky nám
ukázali, jak už nyní poznají některá písmenka a zazpívali
nám hezkou písničku o Karkulce. Školáci zase ukázali různé
školní aktivity, hry a členové kroužku country tanců předvedli
svůj oblíbený taneček. Společně nám čas rychle utekl a tak
všechny překvapilo, když nastal čas oběda. Předškoláci si
vyzkoušeli, jak se jí ve velké školní jídelně a i to byl pro ně
jistě zážitek. Věřím, že se jim u nás líbilo.
.
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Uplynul jen den a ve středu nás předškoláci, tentokrát
s ostatními dětmi z mateřské školy, opět navštívili. Do školy
totiž přijelo divadlo a to si nikdo nechtěl nechat ujít. Herci
divadla v Mostě nám přijeli zahrát pohádku O vodníku
Pačískovi. Představení pro 120 dětí probíhalo v tělocvičně.
Pohádkové postavy vodník Pačísek, víla Míla a žabka učily
děti, jak se mají chovat v lese a u rybníka a co se může
stát, když někdo vyhazuje odpadky. Také dětem ukázaly,
jaké to je, když někdo zapomene na své kamarády.
Představení plné písniček děti zaujalo a celou hodinu
z herců nespustily oči.

I v pátek měli prvňáci zajímavý. Po svačině jsme vyrazili na procházku ke krmelci, a i když tehdy ještě nebyl sníh, nanosily děti
zvířátkům do krmelce mnoho laskomin. V jejich taškách se našly kaštany, suché pečivo i jablka či mrkev. U krmelce jsme si
povídali o zvířátkách, které sem chodí a viděli jsme i stopy po jejich návštěvě. Zvířátka jsme bohužel neviděli, to bychom museli být
víc potichu.
Prvňáci a R. Horská

Hurá, napadl sníh!
A tak většina dětí a paní učitelek vyrazily bobovat na kopečky a stráně v okolí Lužné. Ve středu to byli například žáci 5. třídy s paní
učitelkou Hlavsovou, kteří vyrazili směrem ke hřbitovu a žáci 3. a 1. třídy, kteří vyrazili k Brůdku. I když se nám doma při odmetání
zdálo, že sněhu je dost, spíš než bílé radovánky jsme provozovali zelenobílé. Děti na svých bobech, pekáčích, sáních a lopatách
ke konci jezdily spíš po trávě než po sněhu. To ji ale neubralo nic na zážitku a radosti. Svištěly ze stráně takovou rychlostí, že to
některé boby ani nevydržely. To je ale jediné, co nás mrzí, jinak jsme si to moc pěkně užili.
Bruslení
Ve dnech pondělí a úterý 18. a 19. ledna měli žáci
druhého stupně možnost využít ledovou plochu
zimního stadionu v Rakovníku ke zdokonalování svých
bruslařských a hokejových dovedností. Díky pozitivním
ohlasům zimní stadion v průběhu zimy ještě
navštívíme.

Zprávičky ze školní družiny
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V pátek 14. ledna jsme s dětmi navštívili rakovnické muzeum. Děti se podívaly, jak se strávili Vánoce v 70. letech, prohlédly si
dřevěné betlémy od pana Libora Daenemarka a projekci o 30-ti leté válce na území rakovnického okresu. Výlet jsme zakončili
v pizzerii.
Máme také v družině nový přírůstek, dva zakrslé králíčky Boba a Bobka. Děti se krásně starají o jejich hygienu a papání. Ráda
bych za králíčky, za sebe i děti, poděkovala paní Hejdové.
Děkujeme
Zimní pohádkový les
Snad každý z nás se již někdy zúčastnil Pohádkového lesa. Ale Zimní pohádkový
les, který byl třetí lednovou sobotu připraven v Oboře Hvězda v Praze, byl
unikátní. Všechny příchozí vítala Královna Sněhula a po prezenci na startu nás
nasměrovala na trasu plnou pohádkových bytostí a nejrůznějších úkolů: u
ježibaby z perníkové chaloupky děti létaly na koštěti, u vodníka chytaly ryby, u
dvanácti měsíčků přeskakovaly oheň (naštěstí jen krepový ), u Popelky přebíraly
lískové a vlašské ořechy, u Sněhurky našly ztraceného trpaslíka a hodily jablko do
nůše a u čaroděje poslepu, ale s pomocí lana, prošly krátký úsek. Po splnění
každého úkolu musely děti ještě vyluštit písmenko do tajenky, aby nakonec
dostaly slovo VLOČKA a v cíli pak získaly malou odměnu. Cestou jsme se také
několikrát zasmáli nad opravdu dobrými vtipy nebo se zamysleli nad hádankami,
pro zpestření vyvěšenými na trase. To vše se odehrávalo v rozlehlém parku obory
Hvězda, kde jsme si konečně mohli také zblízka prohlédnout letohrádek ve tvaru
šesticípé hvězdy, který vídáme z vlaku při cestě do Prahy. Zimní idylickou
atmosféru podtrhl čerstvě napadaný sníh, takže si děti užily i nějaké ty zimní
radovánky. Zážitkem jistě byla i cesta metrem (novými úseky trasy A) a tramvají
zpět do centra Prahy.
Za Putík: E.Fastová

Aukce
na prodej zastaralého a pro školní potřeby nevyužitelného zařízení ze školní dílny se koná v pondělí 8. 2. 2016 od 15.30 hodin ve
školní dílně základní školy na Masarykově náměstí 252. Bližší informace podá pan školník J.Sláma (tel.731495234, 313537873).

Masopustní průvod
Žáci a učitelé základní a mateřské školy, kulturní komise při OÚ Lužná a členové AMK Lužná pořádají
v úterý 9. 2. 2016 veselý masopustní průvod obcí po klasické trase, tj. ulicemi Na Mlíčnici, Komenského,
Havlíčkova, Nová, Čsl.armády a kolem hasičské zbrojnice před budovu obecního úřadu, kde bude
akce zakončena.
Vycházíme v 13.30 hodin od budovy základní školy na Masarykově náměstí.
Přijďte mezi nás. Masky jsou vítány!
Srdečně zvou žáci a učitelé

Co nás čeká v únoru …
1.- 5.2.
8.2.
9.2.
12.2.
17.2.

jarní prázdniny
aukce – školní dílna ( 15.30 hodin)
masopustní průvod (13.30 hodin)
KMD
olympiáda v českém jazyce ( okresní kolo)
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Jak ten čas letí!
Posilvestrovské přání jsem zamýšlel pro lednového Hlasatele, ale „nevešel“ jsem se do uzávěrky, která byla v prosinci dříve než
obvykle. A tak jsem svou úvahu o bílých myškách doplnil o informace a zajímavosti i o jejich příbuzných, se kterými se můžete
potkat v zimních měsících….
Nejprve: Posilvestrovské přání: (proč by nemohlo platit po celý rok 2016?)
„Když v deliriu uvidíte bílou myšku, máte pocit, že se Vám to jenom zdá. Ale když se podíváte podruhé, potřetí…. věříte, že Vás
bílé myšky přišly navštívit.
Když se večer vracím domů z hospody, jsou všude a já si nepřipadám opuštěný. Ostatní se dívají na televizi nebo sedí u
počítače. Když jsem byl malý kluk, hrávali jsme doma po večerech žolíky nebo „Člověče, nezlob se“ a poslouchali zábavné pořady
v rozhlase. Dnes na hraní žolíků nikoho nepřemluvím. A tak mi zbývají jen bílé myšky. Jsou hravé a všechno je zajímá. Ublížit jim
nikdo nemůže, protože je nevidí. Ani kočka ne. Myškám se u mne líbí a některé zůstávají celou noc. Vídám je na nočním s tolku,
když vstávám. Poslední odchází, když si jdu pro pracovní boty. A já jsem celý den klidný, protože mám jistotu, že se večer vrátí.
Můžete se mi smát, ale kdo má dnes nějakou jistotu…
Já ji mám, bílé myšky se vracejí každý večer.
Nikdy mne nezklamou.
P. F. 2016
Jan Lukáš
NÁVŠTĚVNÍCI
Jejich příbuzní už vám radost neudělají.
Nejznámější je myš domácí. Není příjemný společník. Prohryže a prohrabe se dřevem i maltou, všechno rozhlodá a ohlodá.
Znečišťuje okolí trusem i močí a šíří známý zápach „myšinu“. V jídle si nevybírá. Žere rostlinnou i živočišnou potravu. Myši se
rozmnožují i v zimě. Samička vrhá několikrát do roka čtyři až osm mláďat. Hnízdo si vystýlá kousky papíru, hadrů, listím, peřím a
vším, co se jí k tomu hodí. Mladé myši dospívají do roka i dříve. V posledních letech se „modernizovaly“ a „zruší“ vám internet nebo
zneprovozní pračku, protože s chutí ohryzávají plastovou izolaci. Nejlepším prostředkem proti myším je obyčejná pastička.
Osvědčenou návnadou je chlebová kůrka s kouskem kůže ze slaniny, opálená zápalkou. Chytí se i na kousek čokolády. Pro jistotu
je lepší návnadu přivázat nití. Návnadu napíchnutou na trn dokáží totiž myši jemně sundat, aniž pastička sklapne.
Občas se podaří chytit do nalíčené myší pastičky zvířátko podobné větší myši, žlutě zbarvené, s bílým bříškem. Má dlouhé
zadní nohy a pohybuje se skoky. Je to myšice křovinná. V zimě se stahuje do lidských obydlí. Na rozdíl od myší nezapáchá a
nehlodá. Obydlí ve zdivu si vyhrabává také. Někdy se usadí i ve starých nepoužívaných botách. Škodí ve spížích a dělá si ve svém
obydlí velké zásoby. Živí se rostlinnou potravou. Výborně šplhá a v domě se dostane i na nábytek. Rodí třikrát do roka až osm
mláďat. Kam se nastěhuje, zlikviduje nebo vypudí myši.
Třetí návštěvník, který se někdy více méně omylem chytí do myší pastičky, je bělozubka, která patří mezi hmyzožravce.
V domě, kam se nastěhuje, loví pavouky a hmyz. Obyvatelům domu neškodí. Poznáte ji podle dlouhého rypáčku, tmavého
zbarvení horní části těla, bílého bříška a odstávajících delších chlupů na ocásku. Nehrabe, nehlodá, nešplhá a nezapáchá. Jejími
příbuznými jsou rejsek, ježek a krtek.
Srovnáme-li tyto návštěvníky, pak myš je nepříjemný společník, který dokáže zničit spoustu věcí, např. i knihy v knihovně.
Myšice uchrání vaše obydlí proti myším, ale vybírá si daň z vaší spižírny. Bělozubku uvítají ti, kteří trpí arachnofobií (strachem
z pavouků).
Jejich příbuzné (bílé myšky, pískomily, osmáky a další) si můžete zakoupit v obchodech se zvířaty. Dají se ochočit. V případě,
že vám utečou, vrátí se jim útěková reakce a pak zbývá jen pastička nebo soužití s nimi.
Jan Lukáš

Sbor dobrovolných hasičů Lužná Vás srdečně zve na
HASIČSKÝ PLES
6. února 2016 od 20 hod. v OB Lužná.

K tanci a poslechu hrají Černý brejle, vstupné a slosovatelná místenka 200,-- Kč.
V ceně je zahrnuto občerstvení. Na sále OB zákaz kouření.

T J S P A R T A L U Ž N Á, z. s.
oddíl kopané
Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ PLES
který se koná v sobotu 5. 3. 2016 od 20.00 hodin na sále Osvětové besedy v L u ž n é .
K tanci a poslechu hraje skupina „F E R N E T“.
Vstupné 150,- Kč. Doprava z Rakovníka, Lišan a Lužné – nádraží zajištěna.
Vstupenky lze zakoupit u p. Jaroslava Kupy, Kpt. Jaroše, Lužná. tel. 775893853.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru 2016 oslaví významná životní jubilea
Jarmila Medunová, Václav Polívka, Eva Kubisková, Věra Cibulková, Anna Navrátilová, Jaroslav Šafář,
Věra Zitová, Libuše Stuchlá, Jaroslav Rotbart
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
Narození
29.11.2015 se narodila Stella Vávrová, Masarykovo náměstí
20.12.2015 se narodil Oldřich Opočenský, Tyršova
Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám přišli popřát k zlaté svatbě, rodině, přátelům, členkám sboru pro občanské záležitosti, paní Ambrůžkové
a paní Falbrové. Velký dík všem za krásné květinové dary, blahopřání a dárky.
Jana a Miloslav Drozdovi
Děkuji členkám komise pro občanské záležitosti paní Falbrové a paní Ambrůžkové, rodině, dětem a všem přátelům a známým za
krásná a milá přání a dárky k mým narozeninám.
Jana Drozdová
Děkuji obecnímu úřadu, členkám komise pro občanské záležitosti, paní Váňové a paní Rotbartové a všem přátelům a známým za
milá přání a dárky k mým narozeninám.
Věra Rohlová
Děkuji členkám komise pro občanské záležitosti a všem, kteří mi poslali přání k Vánočním svátkům a novému roku.
Drahoslava Begeniová
Děkuji OÚ a členkám komise pro občanské záležitosti, paní Evě Novotné a paní Vendulce Komínkové a milým přítelkyním za
květiny a dárky k mému životnímu jubileu.
Anna Šléglová
Děkuji členkám komise pro občanské záležitosti, paní Váňové a paní Rotbartové, za gratulaci k mým narozeninám.
Eleonora Kochlöfelová
Rád bych poděkoval touto formou Oldřichu Krabcovi a jeho zaměstnancům, kteří mně ochotně a bezplatně pomohli s výměnou
kotle v těžko dostupných prostorách sklepa. Kéž by takových příkladů hodných následování bylo v naší společnosti více.
Miroslav Svítek
Myslivecký spolek Hlavačov děkuje členům, kamarádům, přátelům myslivosti, sponzorů, hudební kapele a dalším za spolupráci při
přípravě a organizaci mysliveckého plesu.
Manželům Rumrichovým děkujeme za jejich celoroční práci, péči o naše žaludky, i dobrou náladu díky country večerům, které
nezištně pořádali v uplynulých letech ve své restauraci. Díky za vše a do příštích let hodně zdraví a štěstí.
Beránkovi a Milan Svačina
Děkujeme všem za projevy soustrasti při úmrtí naší maminky Jiřiny Pucholtové.
Jiří a Jitka Pucholtovi
Děkujeme MS Hlavačov Lužná za projevenou úctu svému dlouholetému členovi, našemu tatínkovi, panu Miroslavu Buškovi,
držením čestné stráže při jeho posledním rozloučení. Moc si toho vážíme. Rovněž děkujeme ostatním smutečním hostům za slova
útěchy a květinové dary.
Rodina Dolhých a Kubištova
Gratulace
28. ledna 2016 oslavil své půlkulatiny pan Milan Svačina. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let mu přejí
Věra, Eda, Jirka a všichni přátelé a známí
Vzpomínka
Dne 24. února 2016 uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan Karel Hošek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové Karel a Luboš s rodinami
__________________________________________________________________________________________________
Luženský hlasatel vydává Obec Lužná.
Příspěvky lze posílat na e-mail: kasparova@luzna.cz, nebo luzna@luzna.cz.
Počítačové zpracování Alena Kašparová. Redaktorka školní stránky Mgr. Jaroslava Adamírová.
Adresa redakce: Obec Lužná, Masarykovo nám. 89, 270 51 Lužná, tel. 313537881.
Distribuce: Prodejna Jednoty, prodejna PLUS JIP, Večerka, Smíšené zboží.
Uzávěrka vždy 25. v měsíci.
Toto číslo vyšlo dne 1. února 2016 nákladem 350 výtisků.
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