Časopis občanů obce Lužná
Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Luženského hlasatele bych vás chtěla seznámit se závěry zasedání zastupitelstva a rady obce, které
se konaly od mého posledního příspěvku:
Zastupitelstvo obce:








Schválilo vyvěšení záměru na prodej 16 stavebních parcel – 2.etapa v lokalitě „U Vodárny“ Lužná-nádraží za
podmínek: 850,- Kč/m2 + 21%DPH, žadatelé budou moci podat pouze žádost na jednu parcelu.
Schválilo vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 437/1 o výměře cca 41 m2 podle směrnice č. 1/2015
s tím, že náklady na zhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků si zajistí žadatel.
Zvolilo jako přísedící Okresního soudu v Rakovníku na volební období r. 2018-2022 za obec Mgr. Annu
Falbrovou a Mgr. Ivu Mazancovou.
Schválilo koupi pozemku p.č. 1945/9 o výměře 73 m2 v k.ú. Lužná u Rakovníka od Obce Lišany za cenu 300,Kč/m2 – tj. celkem za 21900,- Kč.
Vzalo na vědomí projekt „Nové výstavby a rekonstrukce sportovišť TJ Tatran Rakovník a uložilo starostovi do
stanoviska k tomuto projektu uvést podmínku, že projekt bude moci být řešen pouze v souladu s platným
Územním plánem obce Lužná.
Schválilo zahájení přípravy zřízení obecního dvora v Lužné-nádraží, v lokalitě „U Vodárny“, na p.č. 1928, vedené
na LV 10001 pro obec Lužná.
Schválilo podání žádosti o dotaci z OPŽP na 6 svozových hnízd – velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad.

Rada obce:














Schválila nabídku p. Ladislava Humpála na zhotovení společného pohřebiště pro obec z nevyužívané
vytypované hrobky za 43354,- Kč včetně DPH.
Schválila uzavření pachtovní smlouvy s p. Václavem Jačkou na pozemek p.č. 2092/8 o výměře 257 m2 podle
podmínek vyvěšeného záměru.
Schválila uzavření pachtovní smlouvy s p. Magdou Hornovou na pozemky p.č. 3897/10 o výměře 4166 m2 a část
pozemku p.č. 3896/38 o rozloze 2870 m2 podle podmínek vyvěšeného záměru.
Schválila zakoupení přídavného zařízení za traktor pro zimní údržbu od firmy PEKASS Praha 10, za 49000,- Kč.
Schválila zhotovení podlahové krytiny – parkety v 1.tř. ZŠ Lužná firmou Bolterio, Sapeli – podlahy Pelikán
Rakovník za cenu 200770,- Kč podle předloženého výkazu výměr.
Zabývala se odpovědí firmy Vodakva k podnětu paní Bradáčové Dany k technickému stavu kanalizační přípojky
na Masarykově nám.
Schválila uzavření nájemní smlouvy na byt v bytovém domě č.p. 263 s p. Radkem Šnajdrem od 1.1.2018.
Schválila uzavření nájemní smlouvy s p. Alenou Šponiarovou na pozemek p.č. 393 o výměře 132 m2 v majetku
obce, podle vyvěšeného záměru.
Schválila uzavření pachtovní smlouvy s p. Josefem Žejdlem na pozemky p.č. 395/1 o výměře 138 m2 a p.č.
395/2 o výměře 193 m2 v majetku obce, podle vyvěšeného záměru.
Schválila uzavření nájemní smlouvy s p. Luďkem Náglem na pozemky p.č. 383 o výměře 93 m2 a p.č. 384 o
výměře 316 m2 v majetku obce, podle vyvěšeného záměru.
Neschválila vyvěšení záměru na propachtování pozemku p.č. 2139/2 o výměře 179 m2 v lokalitě Čistý rybník.
Projednala výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Lužná za školní rok 2016/2017 včetně hospodaření školy za
3.čtvrtletí r. 2017.
Schválila cenu 49600,- Kč za zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení v ul. Čsl.armády a
Tyršova firmou Ing. Josef Jelič-projektování elektrických zařízení Rakovník.
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Schválila nabídku firmy Zdeněk Tvrz-projekce-vodohospodářské stavby Rakovník na zpracování projektové
dokumentace v lokalitě „U Vodárny“-2.etapa na vodovodní řad v ceně 65000,- Kč, splaškovou kanalizační stoku
– 60000,- Kč, dešťovou kanalizační stoku – 63000,- Kč, veřejné osvětlení – 15000,- Kč a nabídku na zpracování
projektové dokumentace na komunikace ve stejné lokalitě firmou Ing. Kamil Hrbek za 115000,- Kč.
Schválila udělení souhlasu spolku SRPŠ při ZŠ Lužná na podání dotace „Živá zahrada v ZŠ Lužná“ na
pozemcích p.č. 346 a 347 v majetku obce.
Schválila nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce chodníků
v ul. „Čsl.armády a Tyršova“ od p. Petra Kubíčka, Slaný za 65000,- Kč.
Schválila přerušení provozu v mateřské škole a ve školní družině v době vánočních prázdnin ve dnech 27.29.12.2017.
Dále se zabývala dopisem MUDr. Kozlíkové, ve kterém oznamuje, že ke dni 1.1.2018 uzavírá svoje dětské
zdravotní středisko v Lužné. Vzhledem k tomu, že se jí nepodařilo najít za sebe náhradu jiného pediatra, který by
praxi převzal, je nutné, aby si rodiče její klientely převzali zdravotnickou dokumentaci a vyhledali nového
pediatra. Pokud se tak nestane do 31.12.2017, předá veškerou zdravotnickou dokumentaci protokolárně na
Krajský úřad Středočeského kraje v Praze, kde bude k dispozici k vyzvednutí.

Vážení spoluobčané,
k této informaci musím jen dodat, že je nám skutečně líto, že MUDr. Kozlíková po dlouhých letech praxe v
Lužné končí a nezbývá mně, než jí touto cestou, za skutečně dlouhou řadu jejích pacientů a rodičů poděkovat a
popřát jí mnoho štěstí a zdraví v osobním životě ještě po dlouhou řadu let.
Závěrem bych chtěla všechny občany pozvat na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve
čtvrtek, dne 7. prosince 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti hasičské zbrojnice (1.patro). S programem zasedání se
můžete seznámit na vývěskách v obci, úřední desce i internetové úřední desce obce.
Vzhledem k tomu, že toto vydání Luženského hlasatele je posledním v tomto roce,
dovolte mně, abych vám všem popřála příjemné prožití vánočních svátků, našim nejmenším
spoluobčanům bohatou nadílku a do r. 2018 pak hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Jaroslava Egertová, místostarostka

O čem přemýšlím - 4 – VÁNOCE
„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu“, psávali jsme za mého dětství na školní tabuli
a učitelé před vánočními prázdninami nás většinou poslechli…. Proto se před prázdninami
nezkoušelo a většina učitelů vyprávěla žákům veselé příběhy. Pamatuji pouze jednoho učitele, který byl
krutou výjimkou: pravidelně zadával matematickou písemku poslední hodinu před odchodem na vánoční
prázdniny. Nutno říci, že to byl učitel z jedné rakovnické střední školy a studenti věděli, že každý protest je marný – přesto
patřil k nejoblíbenějším učitelům.
Vánoce – pro většinu lidí to jsou nejdůležitější svátky v roce. Křesťané však za největší svátek považují Velikonoce.
Za vánoční období je považováno období od adventu do Tří králů. Advent (z latinského adventus) je období čtyř neděl
před vánočními svátky, doba očekávání příchodu Spasitele. Advent je období duchovní, příprava na Vánoce.
K Vánocům patří spousta vánočních zvyků, některé známe, některé se dokonce snažíme dodržovat. Ozdoba našeho
domova jmelím (štěstí do rodiny přináší pouze jmelí darované), trhání barborek (některé dívce nepomůže k vdavkám ani
tanejvětší rozkvetlá třešňová kytice), lití olova do vody, stavění betlémů, pouštění lodiček se svíčkou po vodě, rozkrojování
jablíčka, dodržování tzv. půstu, ale o Vánocích hlavně pečení a vaření…
Od nepaměti se na Vánoce lidé obdarovávali. Nejprve to býval pouze jeden dárek, např. krásné červené jablíčko
z lásky… A dnes? Jeden můj známý tvrdí, že i dnes stačí pouze jeden dárek – nejlépe automobil. Lidé se Vánoc už
nemohou dočkat a města a vesnice se do vánočního oblékají od poloviny listopadu. Firmy si mnou ruce a „masírují“
hlavně nedočkavá srdéčka dětí.
Nejznámější symbol Vánoc je kromě kapra vánoční stromeček. Zdobení stromečku pochází z Německa. Nejstarší
strom byl nazdoben v Dortmundu v roce 1570.
Nejvyšší vánoční strom stojí vždy v Mexiku a měří zpravidla neuvěřitelných 110 metrů!
V Čechách nemá vánoční strom a jeho zdobení dlouhou tradici. Poprvé postavil ozdobený vánoční strom pro své
přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich ve svém zámečku Šilboch. Dlouho se zdobily
v českých domácnostech pouze smrkové nebo jedlové větve.
Vánoční stromky a větve měly vždy ochranitelskou funkci a věšely se nad stůl špičkou dolů.
Ti, kteří dostanou pod stromeček hromadu dárků, většinou na Štědrý večer rozbalí hlavně tzv. „tvrdé dárky“,
rozbalování přeruší, podívají se na novou vánoční pohádku a ostatní dárky dorozbalí až 25. prosince ráno…Děláte to také
tak?
A komu na nákup dárků chybí peníze, ten si na Vánoce půjčí. A tak se Češi stále víc a více zadlužují (proti tomu
marně „bojuje“ i 5% růst české ekonomiky).
Možná, že nejhezčí vzpomínky na letošní Vánoce budou mít ti občané Lužné, kteří nacvičí koledy a zazpívají je
v kostele sv. Barbory tak, jako jejich předkové před 200 lety…
Krásné Vánoce.
Božena Lukášová
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Zvoní
prosinec 2017
Pedagogická rada
Pedagogická rada školy se sešla 23.11.,aby zhodnotila prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí. V současné
době by ze 170 žáků prospělo 168, z toho 85 s vyznamenáním. Nedostatečnou z jednoho předmětu by si na
čtvrtletním vysvědčení odnesli 2 žáci.
Pedagogická rada konstatovala, že kázeň žactva má klesající úroveň. Přibývá hrubých slov mezi žáky,
zaznamenáváme vulgární slova a drzé chování i vůči pedagogům. Zachycena byla také kyberšikana. Někteří
jedinci si neváží pěkného prostředí a vybavení školy a nevhodným chováním ho ničí.
Žádáme naléhavě rodiče o úzkou spolupráci se školou a pomoc při výchově a vzdělávání dětí. Bez vzájemné
podpory nedosáhneme vytčeného cíle.
S výsledky hodnocení prospěchu a chování byli zákonní zástupci žáků seznámeni na třídních schůzích 28.11.

„7“
Do finální podoby se po čtyřech měsících dostala učebna č.7 v přízemí školy. Práce za uplynulý měsíc nabraly rychlé
tempo. Firma pana Pelikána odvedla v krátké době velký kus práce.
Podlaha učebny byla náročným způsobem sanována od všudypřítomné vlhkosti a následně zrekonstruována. Položena
byla nová parketová podlaha. Došlo také na snížení stropu, osazení nových světel, vymalování, nalakování dveří.
Zakoupena byla nová tabule.
Na „přestěhování“ do nově zrekonstruované učebny se těšili nejen prvňáčci s paní učitelkou, ale také žáci IV.třídy, kteří se
provizorně vzdělávali na přístavbě školy v učebně výtvarné výchovy. Nyní se mohli vrátit do své kmenové třídy.
Veřejnosti učebnu poprvé představíme 1.12., kdy uspořádáme ve spolupráci se SRPŠ vánoční jarmark ve škole.
Projektový den Jarmark
V pátek 24.11. se konal projektový den „Jarmark.“ Hlavním cílem bylo vyrobit zajímavé vánoční dárečky pro návštěvníky
jarmarku.
Na vánočním tvoření se podíleli i někteří rodiče a přátelé školy. Všem za aktivní pomoc děkujeme.
MP

Lampionový průvod
V pátek 3.11. jsme se sešli na prvním lampionovém průvodu. Účast byla nad očekávání veliká, děti měly krásné kostýmy
a lampiony, které svítily na cestu. Trasa vedla od školy přes obec až na fotbalové hřiště, kde už na nás čekala paní
Kašparová s teplými párečky. Moc bych chtěla všem poděkovat za velkou účast, panu Hendrichovi za výborné párky, paní
Kašparové za občerstvení, panu Jiřímu Dlouhému a jeho synovi Lukášovi za krásné plakáty.
Doufám, že jste si to všichni užili a příští rok se sejdeme určitě znovu.
EŠ
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Dílnička
Ve středu 22.11. navštívila obě oddělení školní družiny paní Vlaďka Razímová, která nám přivezla opět krásné polštářky
na vybarvení. K polštářkům přibyly zástěrky, trička a tašky. Děti už se nemohly dočkat, až si vyberou svůj oblíbený
obrázek a začnou malovat. Moc děkujeme za hezké odpoledne, které si určitě zopakujeme.
EŠ
Úspěch v soutěži Náš kraj
Ve výtvarné soutěži Náš kraj, kterou uspořádal DDM Rakovník ve
spolupráci s KÚ Středočeského kraje, se ve věkové kategorii 5 – 11
let ( jednotlivci ) umístila na 1. místě žákyně II.třídy - Amálie
Kučerová. Hodnoceno bylo 120 výtvarných prací žáků z celého
okresu. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
MP
Šikovné ruce
Ve čtvrtek 23.11. se žáci VIII. třídy zúčastnili exkurze do výrobních
prostor firmy Pinie Lubná provozující Dřevoobchod Lubná. Exkurze
proběhla v rámci projektu Šikovné ruce, ve kterém se žáci zúčastňují
soutěže o nejlepší výrobek. V minulém ročníku se výrobky našich
žáků umístily na předních místech. Na výrobky byl dětem
v dostatečném množství poskytnut materiál.
MB
KMD
Jak se dělá divadlo
Režisér Braňo Holiček připravil inscenaci, která nás v první polovině provedla procesem tvorby divadelního představení od
první čtené zkoušky až po premiéru. Druhá půlka byla zahrána různými divadelními žánry – třeba jako komedie, opera,
voiceband či nový cirkus. Předloha pro inscenaci byla pohádka Arnošta Goldflama - O klukovi, který neuměl zlobit.
Divadelní představení v nás zanechalo trochu rozporuplné pocity, ale prohlédli jsme si divadlo, které už zahájilo svoji
činnost v roce 1950 jako Ústřední loutkové divadlo dnes Minor, a které jsme neznali. Interiér divadla byl zajímavý a hned
jsme poznali, že je zaměřené na dětské publikum.
Týden vědy – Akademie věd ČR
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky,
výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy. Festival je určen jak žákům základních a studentům středních škol,
tak široké veřejnosti. Akce probíhaly po celé republice. Vstup na tyto akce je zdarma, i když je potřeba rezervovat si místo.
My jsme navštívili akci s názvem nejvýkonnější lasery světa a výstavu Dům nanohrůzy. Zde jsme mohli pohlédnout do
mikroskopického světa živých organismů i neživých útvarů se zvětšením až na jednotlivé atomy a molekuly.
Ha
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Co nás čeká v lednu
3.1.
9.1.
15.1.
31.1.
2.2.

zahájení vyučování po vánočních prázdninách
1.lekce bruslení – I. stupeň
hudební pořad pro školy ( pan Hrabě )
výpis z vysvědčení, KMD Praha
jednodenní pololetní prázdniny

Klidné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce
2018
vám přejí
žáci a zaměstnanci školy.

Hodnocení SPARTA LUŽNÁ – mladší žáci
Jako nováčci kategorie „Mladší žáci“ se naše mužstvo teprve seznamovalo s vyšší výkonnostní
skupinou. Pod trenérským duem Jarda Pochman a Pepa Andrlík se výkon našeho mužstva i
přes počáteční neúspěchy zlepšuje. V našem týmu je 13 chlapců a 2 děvčata.
V přípravě se nám podařilo zvítězit stejně tak, jako i v přátelském zápase, a to na skóre 17:7.
V podzimní části soutěže jsme získali 3 body za výhru ve Slabcích 21:0. Ostatní zápasy jsme bohužel prohráli.
Velmi povzbudivý je výkon našeho středního záložníka Filipa Háčka. Ze 162 hráčů skončil v počtu vstřelených branek na
děleném 4. místě. Nastřílel 16 gólů. Náš útočník Honza Stehlík skončil s 9 góly na děleném 14. místě. Obranu kvalitně
vyztužuje Katka Kočová. V brance nás drží Martin Pochman, který může ještě nastupovat za mladší přípravku a který je
ve své kategorii nadprůměrný.
Shrnuto, podtrženo. Odehráli jsme v soutěži 9 zápasů. 8x jsme prohráli a 1x vyhráli a to při skóre 41:76.
Věříme, že se náš potenciál teprve projeví a že vám, fotbalovým fandům, na jaře přinese více radosti.
25. listopadu hrajeme halový turnaj a tak nám držte palce. Děkujeme za podporu.
Za tým vedoucí mužstva Marek Röder
Hodnocení SPARTA LUŽNÁ - starší žáci
Starší žáci sehráli na podzim 2017 celkem 4 zápasy v okresním přeboru. Všechny zápasy skončily vítězstvím našeho
mužstva. S 12 body a skóre 26:3 vedou tabulku okresního přeboru s náskokem 6 bodů před Olešnou. Nejvíce branek
docílil Malecký Vojta – celkem 11.
V okresním poháru odehráli žáci 2 zápasy a se skóre 7:1 jsou zatím na 2. místě. Nejlepším střelcem byl opět Vojta
Malecký (celkem 4 góly).
Ve všech zápasech bylo na žácích znát, že se stále zlepšují. Za to patří dík trenérům Pavlu Peškovi, Jirkovi Svobodovi a
také všem rodičům, kteří nám pomáhali s dopravou na zápasy.
V poslední řadě chci poděkovat trenéru mladších žáků Jardovi Pochmanovi, že nám uvolnil na doplnění mužstva mladší
žáky a to: Stehlíka Jana, Pochmana Vojtu a Háčka Filipa.
Pevně věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.
Děkujeme Spartě za podporu. Josef Bárta
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Kulturní komise obce Lužná a Spolek Barbora
Vás srdečně zve na

Advent v kostele sv. Barbory
Pondělí 4.12.2017: Vánoční hudba a poezie
Od 16:00 vystoupí sbor Gymnázia U Libeňského zámku
společně se žáky ZŠ Lužná

Neděle 24.12.2017: Vánoční zpívání
Od 15.00 vystoupí luženský soubor plný překvapení
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Srdečně Vás zveme na
VÁNOČNÍ JARMARK
neziskové organizace Kačenka dětem,
konaný dne 16.12.2017 od 9.00 do 14.00 hod. v areálu chovatelů v Lužné.
Výtěžek půjde nemocným dětem s SMA.
Iva Šilhová – jednatelka

Spolek baráčníků Lužná
zve své spoluobčany na Mikulášskou zábavu
pořádanou 9.12.2017 od 20.00 hod. v Osvětové besedě Lužná.
Hraje kapela Šlapeton.

Obec Lužná
a Sbor dobrovolných hasičů Lužná
Vás srdečně zvou
1. ledna 2018 v 17 hod.
na fotbalové hřiště
na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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V měsíci prosinci 2017 oslaví významná životní jubilea:
Rudolf Kronych, Jaromír Chvátal, Adolf Ryšlavý, Eva Gerllichová, Hana Suchá, Jiří Huml, Marta Mokrá, Miroslava Pokorná,
Věra Gregorová, Miroslav Jirásek, Josef Vaníček, Stanislava Benešová, Aleš Pochman
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
Narození
25.10.2017 se narodil Josef Vlček, Tyršova
23.11.2017 se narodila Eliška Kuthanová, Zelená
Poděkování
Děkujeme členkám komise pro občanské záležitosti za dárek, hezké přání, milou návštěvu a příjemné posezení k našim
narozeninám.
Aleš a Hana Pochmanovi
Děkuji všem z komise pro občanské záležitosti za přání k mým narozeninám a luženským fotbalistům za propůjčení
klubovny k oslavě. V neposlední řadě děkuji za bezvadnou obsluhu v příjemném prostředí.
Jiří Špička
Děkuji firmě pana Pavla Podušky za kvalitní opravu poškozené střechy po listopadové vichřici.
„Pán Bůh na nebesích je naděje,
střecha nad hlavou jistota ..“
Jan Lukáš
TJ Lokomotiva děkuje společnosti VIOLA, konkrétně panu Rudolfovi Kulhánkovi, za poskytnuté vánoční osvětlení, které
nám na nádraží rozsvítí adventní čas.
Za TJ Lokomotivu Jiří Dlouhý

Otevírací doba sběrného místa Lužná /dvůr u zdravotního střediska
/v měsíci prosinci 2017


v sobotu 2.12., 9.12. a 16.12. od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Od ledna 2017 do března 2017 bude sběrné místo otevřeno pouze každou třetí sobotu v měsíci.

Změna telefonního čísla pošty LUŽNÁ : 954 227 051
______________________________________________________________________________________________
Luženský hlasatel - zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 15687.
Vydává Obec Lužná,
IČO: 00244031, Masarykovo nám. 89, 270 51 Lužná, tel. 313537881, ID DS: iwzbcvp.
Příspěvky lze posílat na e-mail: kasparova@luzna.cz, nebo luzna@luzna.cz. Uzávěrka vždy 25. v měsíci.
Počítačové zpracování Alena Kašparová. Redaktorka školní stránky Mgr. Jaroslava Adamírová.
Příspěvky se neupravují.
Distribuce: Prodejna Jednoty, Večerka , Smíšené zboží.
Toto číslo vyšlo dne 1. prosince 2017 nákladem 350 výtisků
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