Lužná
Kraj: Středočeský

Okres: Rakovník

Správní obvod: Rakovník

GPS souřadnice: 50.123771N, 13.770042E

Nadmořská výška: 348 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (670 let)

Počet obyvatel: 1 924

PSČ: 270 51

Adresa URL: www.luzna.cz

Současnost obce Lužná
V současnosti obec nabízí vysokou občanskou vybavenost. Její obyvatelé využívají vodovod, čističku
odpadních vod, veřejnou knihovnu, mateřskou a základní školu. Pro mnohé své spolky se
zaměřením na sport má na svém katastru hřiště, stadion a další sportovní zařízení. Pro
místní, ale i pro turisty zde ordinuje lékař.
V Lužné se pravidelně pořádají různé kulturní akce. Na jejich běhu se podílí nejen obecní úřad,
ale i členové místních spolků. Mezi všemi jmenujme zdejší cyklisty, Sbor dobrovolných hasičů, Klub
chovatelů a dvě tělovýchovné jednoty. Mezi tradiční kulturní akci patří pravidelné setkávání s
občany Lužné u Vsetína.
Ves leží v malebné středočeské krajině, a tak se není co divit, že přitahuje turisty. I pro ty bylo
vybudováno železniční muzeum. To proslavilo obec po celé republice. Muzeum se nachází v prostorách
bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy Lužná-Lišany, jejíž vznik je datován rokem 1871.
Výtopna byla během svého provozu často přestavována, ale přesto si dokázala zachovat svůj historický
ráz. Nyní zde můžete spatřit nádherné unikáty parních a dalších lokomotiv s halou, kde se tyto stroje
rekonstruují. Expozice a výstavní areál muzea jsou rozčleněny podle jednotlivých odvětví železniční
dopravy. Úvod tvoří poštovní známky se železniční tématikou a názorné pomůcky k objasnění
principu lokomotivy. K dispozici je také videosál. Avšak největší plocha je věnována lokomotivnímu
hospodaření. Pokud se nabažíte pohledem na skutečné stroje a pomůcky, je zde přichystáno i
modelové kolejiště. Hlavně děti zaujme předvedení železničního modelářství v měřítku HO,
tedy modely zmenšené v poměru 1:87.
Obec Lužná ve spolupráci s Klubem českých turistů vydala dvě sběratelské karty tohoto sdružení. Karty je
možné zakoupit na mnoha místech, od obecního úřadu až po trafiku. Jedná se o velmi milou vzpomínku
na návštěvu zdejšího malebného kraje.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8492/luzna/soucasnost/
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