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



Schválilo závěrečný účet obce Lužná za r. 2018.
Schválilo účetní závěrku obce Lužná za rok 2018, včetně výsledku hospodaření ve výši Kč
23 146 450,48. Tato částka je připravena na financování dvou akcí, které již byly vysoutěženy v minulém
roce a v letošním se dodělávají. Jedná se o chodník a veřejné osvětlení v ul. Čsl.armády a Tyršova a o
komunikaci a veřejné osvětlení u Vodárny v Lužné-nádraží. Tyto akce budou stát obec právě těchto 23
milionů Kč, které byly rozpočtovány v minulém roce.
 Schválilo uzavření kupní smlouvy na nákup nemovitostí – rodinný dům č.p. 177, který je umístěn na
pozemku p.č. 41 (bývalá restaurace „U Lípy“), pozemek p.č. 44/3 a pozemek p.č. 39/4, vše za cenu
2 050 000,- Kč s podmínkou, že budova č.p. 177 bude bez nájemního vztahu, budou majitelem
nemovitosti zrušeny údaje o místu trvalého pobytu na této nemovitosti a osobní majetek nájemce bude
vystěhován.
 Schválilo uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Froněk, s.r.o. Rakovník ze dne 6.11.2018, na akci „ZTV
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě u vodárny, Lužná-nádraží – komunikace“ na prodloužení termínu
sadových úprav této zakázky o 1 měsíc, tj. do 30.9.2019, vzhledem k současným nevyhovujícím
klimatickým podmínkám pro tuto sadbu.
 Schválilo rozpočtové opatření č. 4 – s tímto opatřením se můžete seznámit na webových stránkách obce
– v oddílu hospodaření obce.
V diskuzi starosta seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s pokračujícími pracemi na výstavbě chodníků a
veřejného osvětlení a komunikace v lokalitě za vodárnou v Lužné-nádraží. K této problematice vystoupili:
Zastupitelka Krabcová, která poukázala na nedodržování technologie stavby chodníků v Lužné-obci. Zastupitel
Rumrich a občanka p. Štěrbová, žádají dobudování vjezdu k domu Štěrbových. Na problematiku odpověděl
starosta na místě a pozval všechny zastupitele na příští kontrolní den, kde mohou všechny připomínky sdělit
přímo zástupcům firmy PRAGOTRADE, která je zhotovitelem této stavby.
Místostarostka seznámila zastupitele s připravovanou „Integrovanou dopravou pro Středočeský kraj“, sdělila, že
proběhlo 1.jednání se zainteresovanými pracovníky, které zatím moc otázek a otazníků nad touto dopravou
nevysvětlilo a tak je třeba vyčkat až na návrhy jízdních řádů, které by měly naše pochybnosti dovysvětlit.
Všem čtenářům tohoto vydání LH mohu slíbit, že až budeme mít dokonalejší podklady k této dopravě, budete
včas informováni.
Zastupitel Kupa vznesl dotaz na provádění deratizace v obci. Místostarostka podala odpověď ze strany správce
kanalizace v obci – firmy Vodakva, kterou též najdete v dnešním vydání LH.

Rada obce:



zabývala se návrhem řešení firmy Cemix v otázce sanace omítek v suterénu základní školy v prostorách
šaten.
Zabývala se řešením sjezdu z ulice Tyršova do ul. Za Školou, kolem domu manž. Beranových, kde nám
bylo Policií ČR. Dopravním inspektorátem, zasláno hlášení komunikační závady s tím, že musíme
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odstranit vegetaci zasahující nad průjezdní profil komunikace. Při dalším jednání bylo uloženo provést
seřezávání této vegetace kolem plotu p. Berana do výšky max. 80 cm od země tak, aby každý sjíždějící
řidič měl bezpečný výhled do zatáčky přes tuto vegetaci.
Byla schválena úprava dopravního značení na Masarykově nám. od ul. Čsl.armády přes Masarykovo n.
do ul. Na Mlíčnici tak, že obě strany komunikace v této části náměstí budou osazeny dopravními
značkami „zákaz stání“.
Byla zamítnuta žádost p. Kateřiny Hejdové na pronájem pozemku p.č. 89/23 vzhledem k tomu, že se
jedná o veřejnou zeleň na Masarykově nám., která nemůže být pronajata, ani s ní nelze jinak nakládat
k soukromým účelům.
Byla projednána petice 17 občanů za zachování posilovny v Lužné-nádraží, která poukazuje na to, že
současný nájemce p. Jirásek se zdržuje v zahraničí a posilovnu neprovozuje. Z toho důvodu bylo
schváleno vypovězení nájemní smlouvy s p. Jiráskem.
Schválila úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ Lužná v částce 350,- Kč/měsíc a 150,- Kč/měsíc ve
školní družině na šk. rok 2019/2020.
Přijala informace ředitelky ZŠ o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro šk.r. 2019 a 2020 – zapsáno bylo
14 dětí a k 1.9.2019 by mělo tedy MŠ navštěvovat 55 dětí, tj. 15 dětí pod kapacitu MŠ.

Vzhledem k tomu, že v poslední době si řada občanů stěžuje na zvětšený výskyt hlodavců v obci, obrátili jsme
se na provozovatele kanalizační sítě firmu Vodakva s dotazem řešení problému a dostali jsme tuto odpověď:
Věc:

Obec Lužná, žádost o provedení speciální ochranné deratizace - odpověď

Na základě vašeho požadavku o provedení speciální ochranné deratizace kanalizačních zařízení v obci Lužná,
vám sděluji následující.
Již mnohokrát naše společnost upozorňovala na tu skutečnost, že deratizační přípravky na hubení
škodlivých hlodavců jsou jedy, které do kanalizačního zařízení nepatří. Kanalizační řád, vycházející z platného
znění Vodního zákona, přímo stanovuje zákaz vypouštění a ukládání jedů do kanalizace. Kanalizační systémy
jsou přímo spojené se životním prostředím, neboť odpadní voda vyčištěná na čistírnách odpadních vod, zbavená
organického znečištění, písku a tuhých látek (nikoliv jedů) je vypouštěna zpět do vodního recipientu. Kromě
jiného jsou otrávenými návnadami v přímém ohrožení i naši pracovníci, kteří provádějí obslužnost kanalizačních
zařízení. Jelikož jsou tyto návnady zavěšovány do revizních šachet tak, aby byly lehce dostupné pro hlodavce při
normálním průtoku odpadních vod, dochází v období srážek k navýšení hladiny v průtočném profilu kanalizace a
tím k rozpouštění návnad, případně k jejich odplavení. Odplavené návnady se při těchto zvýšených průtocích
odpadních vod mohou zcela snadno dostat přes odlehčovací komory do vodoteče, mohou být vyplaveny na břeh
a nalezeny dětmi.
Vámi požadovanou speciální deratizaci kanalizačního systému je nutné provádět v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění později vydaných předpisů. Důslednou deratizaci by měli
hlavně realizovat majitelé a provozovatelé všech objektů a provozoven, kde se vytváří a konzumuje jídlo, neboť
hlodavci hnízdí v jejich blízkosti z důvodu lehce dostupné potravy. Proto by měli také dbát na čistotu v okolí
těchto provozoven, aby hlodavci neměli důvod opouštět svá přirozená hnízdiště, kterými určitě nejsou kanalizační
systémy. Je také třeba důsledně dbát na to, aby vnitřní kanalizace v jednotlivých nemovitostech byly bez závad,
zejména těsné, bez otevřených čisticích kusů či vyjmutých mřížek šachtic ve sklepních prostorách, jak se často
s tím setkáváme. Taktéž je bezpodmínečně nutné mít utěsněné prostupy do objektů z různých kolektorů,
teplárenských zařízení, drenáží a dešťových kanalizací, aby možnost hlodavců používající tato zařízení jako
komunikace pro svůj přesun za potravou, byla co nejvíce minimalizována.
I přes výše uvedené, kdy deratizace kanalizační sítě odporuje Vodnímu zákonu, vycházíme v některých
nejnutnějších případech vstříc požadavku provedení deratizace a to zejména v těch lokalitách, kde se nacházejí
restaurační podniky, hotely, pensiony a školní jídelny produkující splaškové vody se zbytky jídel. Je
samozřejmostí, že deratizaci provádíme na našich provozovnách, v tomto případě na čistírně odpadních vod.
Jinak se návnady umísťují také v lokalitách, ve kterých je zvýšený výskyt škodlivých hlodavců na pokyn KHS.
S pozdravem
Jiří Vaňourek, vedoucí provozu 09 kanalizace sever
Závěrem bych vás chtěla pozvat o Luženské pouti, tj. 20.7.2019, na fotbalový „Turnaj přátelství“, který
proběhne na hřišti Sparty Lužná, za účasti fotbalových družstev našich družebních obcí z Lužné u Vsetína,
Liptovské Lúžné ze Slovenska a naší Sparty Lužná. Jedná se o jubilejní 10.ročník, a tak doufám, že si žádný
občan Lužné nenechá ani jediný zápas ujít. S podrobným rozpisem turnaje se budete moci seznámit na
vývěskách v obci i internetové stránce obce, kde budou uvedeny i doprovodné akce tohoto turnaje.
A na úplný závěr dnešního příspěvku mně dovolte vzhledem k tomu, že jsme vstoupili do doby prázdnin a
dovolených, popřát vám všem příjemné prožití těchto dnů plných sluníčka, odpočinku a hlavně osobní pohody,
s načerpáním sil do budoucna.

Jaroslava Egertová, místostarostka

Zvoní
červenec – srpen
Pedagogická rada
Pedagogická rada školy projednala prospěch a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2018/19. Z celkového
počtu 167 žáků jich 160 prospělo, z toho 92 s vyznamenáním, 6 žáků neprospělo, 1 žákyně nebyla hodnocena.
V hodnocení chování rada odhlasovala 3 ředitelské důtky, 5 žákům byly sníženy známky z chování za hrubé
prohřešky proti školnímu řádu. Třídní učitelé udělili 6 napomenutí a 2 důtky třídního učitele. Naopak 4 žákům byla
po projednání udělena pochvala ředitelky školy za vzornou reprezentaci školy a 26 pochval třídního učitele za
vzorné plnění školních povinností a svědomitou přípravu na vyučování.
MP
Školní výlety
Parníkem do ZOO
Máme rádi zvířata, zvířata… Inspirovali jsme se slovy této písně a vydali se na výlet. Kam? Do Prahy do ZOO.
Autobus jsme na nábřeží vyměnili za parník a plavili se po Vltavě směr Troja. Výhled byl nádherný- Národní
divadlo, Karlův most, Pražský hrad, Petřínská rozhledna, Sovovy mlýny, Tančící dům… A tak nám více než
hodinová plavba utekla jako voda. Kluky více než památky zaujala zdymadla a vybavení parníku. Pražská ZOO
nezklamala. Pavilon slonů, šelem, lachtani, tučňáci, žirafy s mláďaty, vydry, hroši a lední medvědi byli atrakcí.
Ani parno 30 stupňů ve stínu nemohlo překazit naši dobrou náladu. Bylo o nás pečováno jako o pokojové květiny,
každou chvíli jsme byli postříkáni vodou z rozprašovače, abychom neuschli. Občerstvili jsme se, nakoupili
suvenýry a hurá domů. Výlet se nám vydařil a teď rychle na prázdniny!
Žáci 1., 2., 4., 5. třídy
Techmánie Plzeň
Třeťáci a osmáci vyrazili v pondělí 10. 6. 2019 na exkurzi do Techmánie Plzeň. Po cestě plné zatáček nás trochu
zpomalila dopravní zácpa v Plzni. Ale pak už nás čekalo několik hodin opravdu skvělé zábavy, ale i poučení
v interaktivní expozici zaměřené na fyziku, astronomii, chemii a biologii. Populárněvzdělávací show s kapalným
dusíkem a pořádným výbuchem v závěru byla pěknou tečkou na konci skvělého programu.
DŠ
Zoopark Plasy
Dne 13.6. navštívily 3. a 5.třída v rámci školního výletu Zoopark Plasy. Zvolili jsme prohlídku areálu s animátory.
Animátoři děti provedli areálem, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí o rostlinách, zvířatech (některá si mohly s
animátorem i nakrmit) i jednotlivých zemích, jejich historii atd. Tato první část trvala něco přes jednu hodinu. Poté
se děti s animátorem sešly na terase a dostaly malý kvíz z toho, co si zapamatovaly. Po správném vyluštění
tajenky a správné indicie mohly jít hledat pirátský poklad. Jeden z žáků, který ho našel, dostal navíc diplom a
sladký poklad, který poté rozdělil mezi všechny děti. Na závěr si všichni měli možnost zahrát minigolf. Myslím, že
se nabitý program všem líbil a děti si odvezly krásné zážitky.
IP
Školní výlet IX. třídy
Ve středu 5. 6. vyrazili deváťáci na cykloturistický výlet do Jesenice u Rakovníka. Ačkoli nám cestu ztížilo úmorné
vedro, jeden hromadný pád a několik píchlých duší, dorazili jsme do kempu v dobré náladě. Ubytování bylo sice
trochu v „retro stylu“, ale to nám nevadilo. Zašli jsme si na společnou večeři a na bowling. Druhý den byla naším
cílem Schillerova rozhledna. Užili jsme si nádherný výhled na město Kryry i široké okolí. Při zpáteční cestě jsme
si však sáhli až na dno. Zastihla nás pořádná bouřka, přívalový déšť a silné krupobití. I když na nás nezůstala nit
suchá, byli jsme šťastní, že jsme tyto rozmary počasí ve zdraví přežili. V pátek dopoledne jsme se vydali na cestu
domů. Ta ubíhala velmi rychle, takže jsme si v Senomatech udělali přestávku a pochutnali si na výborné
zmrzlině. Jsme rádi, že se nám výlet vydařil, protože byl vlastně naším posledním. Budeme mít opravdu na co
vzpomínat!
PH
Exkurze ZOO
V pondělí 3. června jsme se vydali na exkurzi do pražské ZOO. Cesta vlakem byla fajn a rychle uběhla. Cílem
nebyla jenom prohlídka, ale i chovatelské programy a reintrodukce ohrožených druhů. Při prohlídce jsme zjistili,
že na Zemi žije spousta zajímavých zvířat, o kterých jsme ani nevěděli, že existují. Po šestihodinové procházce
zahradou jsme bohužel kostatovali, že všechna zvířata jsme nezvládli. I přesto byla exkurze super.
žáci 9. tříd a DH
Co víš o českém zemědělství
Co víš o českém zemědělství je název poslední soutěže v tomto školním roce. Soutěž probíhá jednou za dva
roky na školním statku Zemědělské školy. Soutěží se v deseti netradičních disciplínách jako je mechanizátor,

dojič, vidlák, veterinář, zootechnik. Nejzáludnější bylo stanoviště ředitel, kde čekal na soutěžící zajímavý test ze
znalostí o zemědělství. Bonusem pro všechny soutěžící, byla možnost jízdy traktorem po statku a prohlídka
statku. Pro naši školu první místo ve starší kategorii (V. Fencl a B. Tothová ze 7. třídy) a druhé místo v mladší
kategorii (J. Veselý a A. Stehlíková 6. třída). Všem moc děkuji za reprezentaci naší školy.
DH

Den s IZS
Projektový den se složkami IZS se uskutečnil v pátek 21.6. Žáci i děti z mateřské školy se postupně zastavovali
na jednotlivých stanovištích.
I letos mezi nás zavítali členové AMK Lužná, aby žákům umožnili zkusit si střelbu ze vzduchových pušek,
příslušníci PČR z Rakovníka včetně policejní mluvčí, která žákům 8. a 9. třídy vysvětlila nebezpečí kyberšikany,
užívání drog, alkoholu apod. Velký zájem vzbudila výzbroj a policejní auto, do kterého si mohli žáci sednout a
zeptat se na všechny podrobnosti ze života příslušníků PČR.
Velký zájem vzbudili členové HZS z Rakovníka i SDH z Lužné, kteří žákům poutavě vyprávěli o své práci a
umožnili jim vstup do kabiny vozu a vyzkoušení si pomůcek, které jsou při zásazích používány.
Nechyběla stanoviště topografie, dopravní výchovy, poskytnutí 1. pomoci, základní průprava při přípravě
evakuačního zavazadla. Děkujeme všem za pomoc s realizací.
MP

Zprávičky z naší školičky
Čas letí a pomalu se blíží konec školního roku. V mateřské škole jsme nezaháleli a i ve druhém pololetí školního
roku jsme pro děti i rodiče pořádali spoustu zajímavých akcí a vystoupení.
Pro potěšení rodičů, babiček a dědečků jsme připravili jarní besídky, pěvecké vystoupení na Luženské notě,
rozloučení s předškoláky a vystoupení dětí na školní akademii.
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže „Namaluj své město, svoji vesnici“ a uspořádali jsme pro děti sportovní
olympiádu. Během školního roku jsme do mateřské školy zvali divadélka, zajišťovali jsme různé naučné
programy, výlety a oslavy.
Po celé období pobytu v mateřské škole jsme se snažili dětem a jejich rodičům nabídnout kvalitní předškolní
vzdělávání a usilovali jsme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a
zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.

Hry s papoušky

Sportovní olympiáda

Školní výlet - Zoopark v Chomutově

Rozloučení s předškoláky
Ve čtvrtek 13. 6. se konalo na zahradě mateřské školy slavnostní rozloučení s dětmi, které v září nastoupí do 1.
třídy. Počasí nám přálo, slunce svítilo a byl krásný den, přímo stvořený pro slavnost. Dětem horko nevadilo a
předvedly krásné vystoupení nazvané „To je život“, ve kterém nás za doprovodu hudby a tance provedly různými
životními etapami. Na závěr proběhlo slavnostní stužkování, přípitek, předání drobných dárků a knih
s věnováním. Po vystoupení čekalo na všechny sladké pohoštění s volnou zábavou a mokrým osvěžením, které
bylo příjemným zakončením slavnosti.
Všem dětem, které se rozloučily, přejeme úspěšný start ve škole a samé jedničky.

S mateřskou školou se loučí:
Daniel Dezort, Matyáš Čepelák, Martin Pochman, Daniel Petřík, David Ouda, Anna Vaňková, Miroslav Zaspal,
Martin Němec, Jáchym Vait, Hana Mašková, Eliška Tran, Vanesa Pavlíčková, Marie Štysová, Anna Krabcová,
Kristýna Padivá, Adam Strnad, Aneta Ivaničová, Alžběta Veverková a Lukáš Firbach.

Poděkování
Děkujeme rodičům a přátelům školy za věcné dary a pomoc naší mateřské škole a přejeme všem krásné
prázdniny.
Velký dík patří též panu R. Štysovi, panu L. Lippertovi a paní I. Pochmanové za pomoc při budování vyvýšeného
záhonu na zahradě MŠ. Naši malí zahradníci si zde mohou vyzkoušet svoje zahradnické dovednosti.
ŠK

Poslední zvonění
Na školní zvonek si 28. 6. zazvonilo celkem 12 žáků z IX. třídy a také paní učitelky V. Gregorková Vicjanová,
Hana Šindlerová a slečna asistentka Michaela Seidertová. Vystupujícím žákům i kolegyním přejeme, aby se jim
na novém působišti líbilo a aby na naši školu vzpomínali jen v dobrém.
Přerušení provozu mateřské školy
V době od 8. 7. - 16. 8. 2019 bude přerušen provoz v mateřské škole. V mateřské škole budou probíhat malířské
práce, položeno bude nové linoleum ve dvou třídách. Provoz zahájíme v pondělí 19. 8.
Úřední dny v době prázdnin
Úřední dny v době prázdnin byly stanoveny na 1., 2. a 4. 7., dále 26. - 30. 8. v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem vedoucím zájmových kroužků, kteří ve svém volném čase po celý
školní rok žákům poskytovali zajímavé volnočasové aktivity. Budeme rádi, když se podaří v dalším roce na
dobrou tradici navázat.
Zahájení školního roku 2019/2020
Nový školní rok slavnostně zahájíme v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hodin na nádvoří před budovou školy.

Přejeme vám hezké prázdniny a příjemně strávenou dovolenou.
MP

STAROČESKÉ MÁJE

Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat obci Lužná, za umožnění uspořádat máje i v letošním roce. Ale ne
jenom jim, naše veliké díky patří i všem dobrým lidem, kteří přidali ruku k dílu, jako je Martin Štys za pokácení
„krále“, tak i rodina Malých, která se podílí téměř na všem. Samozřejmě nesmíme zapomenout na Lesy ČR, které
nám věnovaly „krále“ a břízky na májky, Pavla Rabase, který vytvořil plakáty. Dále je to i řeznictví HENDRICH,
které věnovalo sekanou pro kapelu. Byli i tací, kteří nám přispěli i finanční částkou, jako je Autoopravna Pavlíček,
Kaška – uhlí, RAkar.cz, Elektro Viola s.r.o., Kadeřnictví Bendlová, rodina Zelenků, Autodoprava Valenta, Zemste
s.r.o., Kovomat u Krabců, Autoopravna Valenta, Relaxační masáže – Hošková, p. Václav Mayer, p. Roman Štys,
p. Vít Hejda,…. A takto bychom mohly pokračovat téměř do nekonečna. Především nesmíme zapomenout ani na
děti, které mají chuť jít s námi do toho, a doufáme, že je to po čase neomrzí a budou se snažit udržet májovou
tradici i nadále. Ještě jednou DĚKUJEME!!!
Májovníci

POHÁDKOVÝ LES
Cirkus v Lužné , to bylo téma 18.ročníku pohádkového lesa. Rekordní účast tří set dětí korunovala naši
snahu a úsilí při přípravě tohoto tradičního zábavného odpoledne v rámci oslav Dne dětí v naší obci.
Spousta práce organizátorů a vynaložené úsilí protagonistů tak bylo oceněno úsměvy a obrovským nadšením
zúčastněných dětí!!! Krásné masky vyrobené paní Novotnou z Chrášťan obléklo 32 protagonistů a na 15
stanovištích připravili pro děti plno zábavy a rozdělili velké množství odměn.
Děti plnily úkoly s akrobaty, krotiteli a zvířátky, řešily tajenku, odpovídaly na záludné otázky v opičím
kvízu. Po trase lesem dlouhé cca 4km z Lužné nádraží do cíle na hřišti Sparta Lužná, objevily spoustu
cirkusových postav a prokazovaly svou zručnost a dovednosti.
A i v cili na ně ještě čekalo plno zábavy a zážitků, vše završené hudebním koncertem kapely“ HRAJETO
„ a loutkovým představením divadla Před Branou Rakovník . Ani letos nechyběli pejsci se svými cvičiteli
ze ZKO Rakovník. Velmi pěkné bylo i stepařské vystoupení malých holčiček ze sportovního klubu Angels
Rakovník.
I počasí nám letos velmi přálo, a tak se děti rozcházely domů až po sedmé hodině večerní plny krásných
dojmů. Na otázku, zda se těší na příští pohádkový les v Lužné, všichni dotázaní nadšeně odpovídali:
„ANÓÓÓ !!“
Bez pomoci sponzorů by pohádkový les nemohl tak úspěšně proběhnout!!!

SRDEČNĚ DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Obec Lužná, Lesy ČR, ŘEZNICTVÍ Hendrich, STROPROBEK p. Fabišková, Rodina Millerova ,
DOPRAVA J.Valenta, FRAMALU M.Široká ,KOVOVÝROBA J. Vaidiš , KOVOVÝROBA P.Toth,
Rodina Roučova , Rodina Sýkorova ,
Elektro Viola R. Kulhánek, Mgr. M. Ulmanová,
,AUTOOPRAVNA L. Pavlíček, NADOS V. Kejla, COPYCENTRUM Cafourek, ZEMSTE s.r.o J.
Stehlík, Ing.B. Polívková , p. Rudolf Pochman, Vlaďka Razimová, Jana Padrtová, LiAgra,s.r.o. Ing. L.
Lippert, Rodina Polívkova, Rodina Zelenkova
Cirkus v Lužné , to bylo téma 18.ročníku pohádkového lesa. Rekordní účast tří set dětí korunovala naši
snahu a úsilí při přípravě tohoto tradičního zábavného odpoledne v rámci oslav Dne dětí v naší obci.

Za organizační tým : Stanislava Melčová

Zlatá srnčí trofej 2019

Za krásného slunného počasí se v sobotu 15. června uskutečnila dětská soutěž Zlatá srnčí trofej 2019 v obci
Lužná. Soutěž, která tradičně doprovází českou myslivost po několik desetiletí, pořádá Okresní myslivecký
spolek Rakovník. Do Lužné se dostala k mysliveckému spolku Hlavačov Lužná historicky poprvé, u zároveň k
příležitosti otevření vybudované myslivny.
Je to soutěž nejen pro děti z mysliveckých kroužků, ale i pro děti se zájmem o přírodu a získání nových poznatků
z různých odvětvích blízkých myslivosti. Především jde o podpoření zájmu o přírodu, o chov zvěře, ekologii a o
vytvoření blízkého vztahu k samotné přírodě. Děti jsou podle věku rozděleny do tří kategorií, podle toho jsou
vědomostní úrovně na jednotlivých stanovištích. Stanoviště byla připravena v krásném obecním parku na
Masarykově náměstí. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na poznávání zvěře, poznávání pobytových stop
zvěře - stop, ptactva, dřevin, bylin, poznávání zvuků zvěře, kynologie, ekologie. Dále v blízké bývalé chmelnici
bylo připraveno stanoviště střelby ze vzduchovky, která se vyhodnocovala samostatně. Nejstarší dvě kategorie
měly soutěž doplněnou o písemné poznávací testy, které děti napsaly v nové myslivně. Celá soutěž byla
doplněná o velice pestrý doprovodný program, hlavním bodem byla ukázka dravců ze záchranné stanice
Kožlany, která se dětem moc líbila, následovala ukázka loveckých zbraní, ukázka výcviku loveckých plemen psů,
ukázka vábení zvěře, doprovodná byla i pouťová střelnice s možností získání pamlsků. Celou soutěž krásně
doprovázeli trubači Vahalovi, kteří zpříjemnili i samotné vyhlašování výsledků. Po celou dobu místní myslivecký
spolek Hlavačov zajišťoval zázemí a stravování všech zúčastněných dětí a doprovodu. Každý soutěžící si odnesl
drobnou cenu a to jak za samotnou Zlatou srnčí trofej, tak i za soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Soutěže se
zúčastnilo k padesátce dětí, které si celý den velice příjemně užily, a snad se nám všem podařilo přiblížit českou
myslivost a vztah k přírodě a ekologii dětem a jednou se možná stanou našimi nástupci. To byl náš nejdůležitější
cíl, proto bych tímto chtěl poděkovat všem, co se na soutěži podíleli, rozhodčím na jednotlivých stanovištích,

Okresnímu mysliveckému spolku Rakovník, Mysliveckému spolku Hlavačov Lužná, obci Lužná, JSDH Lužná,
ČSCH Lužná, všem sponzorům a mysliveckým spolkům v okrese Rakovník, kteří přispěli na tuto akci.
Zbyněk Pochman DiS.

Vzpomínka na Jirku Streckera a Pepíka Šustu 2019
V sobotu 22.6. se odehrál v areálu Sparty Lužná 16. ročník turnaje, tentokrát v kategorii mladších žáků. Tři
zúčastněné týmy se utkaly každý s každým a o celkovém soupeři nakonec rozhodlo po nerozhodném výsledku
mezi Stochovem a Lužnou kritérium více nastřílených branek.
1.místo - TJ Baník Stochov, z.s. 4 body, 8:5
2.místo - TJ Sparta Lužná, z.s. 4 body, 6:3
3.místo - FC 05 Zavidov, z.s.
0 bodů, 2:8
Sparta Lužná
FC 05 Zavidov
Baník Stochov

– FC 05 Zavidov 3:0 – Háček 2, Pochman Martin
– Baník Stochov 2:5
– Sparta Lužná 3:3 – Pěchouček 2, Stehlík

Nejlepší hráči jednotlivých týmů:
Baník Stochov
- Réger Jaroslav
Sparta Lužná
- Pěchouček Jiří
FC 05 Zavidov
- Burešová Natálie
Nejlepší střelec:

Janinda Pavel

Nejlepší brankář:

Štys Rostislav

STOCHOV
LUŽNÁ

Nejlepší hráč turnaje: Burešová Natálie ZAVIDOV
Poděkování za ceny: ELEKTRO VIOLA, p. Škultéty Josef

TJ Sparta Lužná
pořádá v sobotu 20. července 2019 od 20 hod.

POUŤOVOU ZÁBAVU na mlatě
k tanci a poslechu hraje IDEAL BAND
vstupné 100,-- Kč

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození
31.05.2019 se narodil Šimon Paseka
13.06.2019 se narodil Mathias Gajdoš
Poděkování
Děkuji OÚ, výboru pro občanské záležitosti, paní Aničce Falbrové a paní Táně Ambrůžkové a dalším přátelům a
známým, za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Hana Humlová

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Upozorňujeme občany na možnost získání
KOMPOSTÉRU pro předcházení vzniku komunálního odpadu, pořízeného
s podporou Operačního programu životní prostředí 2014-2020
Po sepsání smlouvy na Obecním úřadu Lužná o výpůjčce s majitelem
nemovitosti /rodinného, nebo rekreačního domu/,
v pondělí a středu od 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 hod.,
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 – 11.00 hod.,
je možné tyto kompostéry vyzvednout na sběrném dvoře a to v době jeho
otevření.

Otevírací doba sběrného místa Lužná /dvůr u zdravotního střediska/
Od měsíce dubna bude sběrné místo otevřeno každou


středu 15.00 hod. – 19.00 hod.



sobotu 8.00 hod. – 14.00 hod.

Ve sběrném dvoře je možné odevzdávat od loňského roku také:


použité oleje z kuchyní /v uzavřených plastových lahvích/



plechovky od potravin

Změna otvírací doby KNIHOVNY /Masarykovo náměstí/
od 28.8.2019
bude otevřeno vždy ve STŘEDU od 15 – 18 hod.
_________________________________________________________________________________
Luženský hlasatel - zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 15687.
Vydává Obec Lužná jako periodický tisk územního samosprávního celku.
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.
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