1948
rok 1948 byl rokem historických událostí. Bylo to období plné napětí, aktivity, které bylo konspirováno definitivním
vítězstvím dělnické třídy v naší republice. Lid znárodnil továrny, rozdělil velkostatky, odebral tudíž poražené třídě
mocenské nástroje. Každá potíž povzbuzovala zpátečníky a sucho, které v roce 1947 spálilo úrodu otevřeně prorokovali
krach dvouletce.
Protikomunistické strany v Československu v počátcích roku stále ostřeji útočili na znárodnění, zahraniční politiku. Do
parlamentu začátkem roku začali přicházet rolníci a ptali se poslanců proč sabotují zemědělské požadavky. Těsně před
historickými únorovými dny se lid rozhodl, že otázku zemědělských zákonů vyřeší sám. Předsedové komisí rolnických
se usnesli, že svolají za tím účelem na 28. a 29.2.1948 do Prahy celostátní sjezd zemědělců.
Reakce podala návrhy na zvýšení platů veřejných zaměstnanců.
13.2. 1948 vláda projednávala návrh zákona o národním pojištění. Zákon však místo do parlamentu šel
do připomínkového zařízení. Někteří ministři podali demisi.
Dne 21.2.1948 se koná na starém náměstí shromáždění pracujících . K.Gottwald tenkrát řekl: „Občané, občanky drazí
přátelé volám Vás všechny k bdělosti a pohotovosti. Volám Vás všechny dobré Čechy a Slováky Vás všechny dělníky,
rolníky, živnostníky a intelektuály k jednotě a svornosti. Tvořte v obcích, okresech a krajích akční výbory národní
fronty. Po té odjíždí na hrad, aby informoval presidenta Beneše o stanovisku shromáždění a o tom, že lid rozhodl, že
chce mít vládu bez reakčních ministrů.
Souhlasné stanovisko bylo zasláno i z naší obce.
22.2. 1948 – sjezd závodních rad kde se projevila jednota přítomných zástupců rezoluce, kterou přijala 8.000 hlasy proti
bylo 10 hlasů.
23.2. 1948 hlídky SNB na našich hranicích zadržují první funkcionáře národně socialistické strany, kteří připravovali
ozbrojený puč. Našli se zbraně a instrukce k obsazení rozhlasu.
25.2. 1948 Václavské náměstí je přeplněno, je ¾ na 5hod., přijíždí K.Gottwald a oznamuje shromáždění, že president
souhlasí s předloženým návrhem nové vlády.
Únor 1948 se stal jedním z nejvýznamnějších mezníků v naší nejnovější historii.
I v naší obci únor 1948 znamenal mnoho. V obci byly znárodněny tyto podniky – Horákové bratři továrna na chladící
stroje, Plicka František „Breibart“ továrna na dřevěné domky, statek Grosmanův převzal státní statek, Vaněk Josef a
Pokorný z Chramostku nebyly zestátněny neměli v tu dobu přes 50ha, ale oba sedláci pod tlakem zemědělského
dělnictva statky předali, zestátněn v Chramostku statek Dr.Šauza, který měl spachtován Havelka z Mikovic.
V Chramostku drobným usedlíkům byli přiděleny za domky zahrady od statku Dr. Šauza.
I v Lužci některým zájemcům přiděleny pole.
Pila F.Plicky – tento vstoupil do družstva tesařů Praha. Drobní živnostníci Březina, Vedlík, Klika vstoupili do Jednoty a
byl tak položen základ družstevního obchodu, smíšené zboží, nádobí drogerie, maso. Na novém národním výboru byla
otevřena prodejna textilu a Baťa přešel též pod Jednotu.
Jednota získala velkou členskou základnu jak v Lužci tak v Chramostku. Únor 1948 znamenal tudíž i v naší obci zvrat
od soukromého vlastnictví k vlastnictví státnímu nebo družstevnímu.
V pohostinství též nastala změna, hostinec u Tetaurů byl uzavřen – Tetaur nastoupil normální zaměstnání u Ottů, byla
zřízena restaurace Jednoty a restaurace u přívozu - u Vltavy – majetek nějakého cizince – byla zřízena Jednota. Mlýn
převzal výkupní podnik. Cukrovar – železárnu – převzal elektroodbyt – Kablo.
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Rok 1969
Rok 1969 byl v naší obci rokem oslav 100letého trvání tělovýchovy v Lužci n./Vlt. Sokol 1869 – 1969 – AC – DTJ –
BAC. Oslavy byly konány ve dnech 21.-29.června 1969. celý program, který byl uspořádán za spolupráce všech členů
jednoty, ZDŠ školy v Lužci pod záštitou OV ČSTV v Mělníku a MNV v Lužci.
V sobotu 21.června 1969 – bylo zahájeno pohárové dorostenecké turnaje.
V neděli 22.června 1969 se uskutečnil dětský den ve kterém se soutěžilo v různých disciplínách , běh – jízda na kole
pomalá – běh v pytlích – hod granátem a podobně. První tři z každé skupiny vítězní – obdrželi vždy na stupních vítězů
z rukou s.Karase, s.Štaifové a s.Rampase zlaté, stříbrné a bronzové medaile z čokolády, ostatní soutěžící lízátka.
Nezapomnělo se ani na květiny.
Přátelské utkání žáků Lužce s AC Spartou Praha sice skončilo prohrou domácích, ale ukázalo se, že i na venkovských
hřištích rostou talenty.
V sobotu 28.června 1969 byl dokončen turnaj dorostenců večer pak o 19.hodině se konala v místním kině kde byla
provedena beseda se staršími sportovci. O ubytování těchto hostů se postarali členové jednoty. Sál byl přeplněn a večer
se plně vydařil. Celý večer vyzněl ve znamení vítězství lidu, socialismu, komunismu. Z úst řečníků starých členů
jednoty bylo slyšet – kupředu, kupředu zpátky ni krok.
V neděli 29.června 1969 byl sportovní den dospělých. Hrál se volejbal, nohejbal, fotbalový předzápas XI.starých gard,
pořídil jsem snímek těchto účastníků. Sám jsem pak obhajoval branku – zápas skončil nerozhodně. Na závěr byl sehrán
zápas Lužce s Prefou Hýskov.
Chtěl bych se zde zmínit o několika funkcionářích jednoty. Jednota neměla v minulých letech na růžích ustláno a byly
doby kdy v pokladně nebyly koruna a bída o kloudný drez a dobrou kopačku. Za vedení s.Karase, s.Hřebíčka,
s.Rampase a Štaifové se situace hlavně ve fotbalu změnila. Škoda, že ženy nemohly pokračovat.v základní tělesné
výchově.
Nové vedení za spolupráce obce, v čele s předsedou s.Antonínem Rybářem,byly vybudovány v hodnotě minimálně
200.000Kčs kabiny v akci „Z“. Tato akce tak stmelila občany, že bylo odpracováno celkem přes 7.000 brigádnických
hodin. Nejvíce o toto dílo se zasloužil děda Kuřátko, který stavbě věnoval celé své srdce. Zároveň se stavbou, bylo
přikročeno k vyrovnání hřiště a jeho zatravnění. Aby hřiště bylo pěkné tak se na trávníku celý rol nehrálo.
Rozhodnutím ONV v Mělníku se jako nejlepší obci okresu přiděluje MNV v Lužci n./Vlt. 25.000Kčs.
Maloobchodní obrat prodejen a pohostinství byl tento:
Prodejna 11- 063 – potraviny vedoucí s.Šťastný
-„12 – 325 – maso vedoucí Vedlík Jaroslav
-„- 13 – 392 – mlékárna vedoucí Zdeněk Černý
-„- 29 – 410 – textil – obuv vedoucí Alena Egrová
-„- 37 – 471 – průmyslové zboží Škabradovi
-„- 70 – 670 – Hostinec a prodejna vedoucí Novák
-„- 62 – 804 – Restaurace vedoucí Bláhovi
Celkové tržby Jednoty v naší obci za rok 1969

tržby
tržby
tržby
tržby
tržby
tržby
tržby

2.621.000Kčs
1.417.000Kčs
1.323.000Kčs
627.000Kčs
1.119.000Kčs
934.000Kčs
670.000Kčs
8.711.000Kčs

Finanční hospodaření MNV v Lužci n./Vlt.
Celkové příjmy činily za rok 1969……………1,588.239.05Kčs
Celkové výdaje -!-„- 1969……………1,067.000 - Kčs
Skončilo tudíž hospodaření roku aktivem
521.239.05Kčs
Tento rok na úseku hospodaření státního byly docíleny ha výnosy pšenice 32q z ha u ječmene 31q z ha. Zelenina se
omezovala, pěstovala se v Chramostku salát, kedlubny, růžičková kapusta, květák, špenát a jahody. Jahody se pěstovaly
na poli, které je mezi obcemi Lužcí a osadou Chramostek na pravé straně. Pěstovala se odrůda Senga Sengána a
Překvapení Tržnice. Bylo docilováno 90 – 100q z ha. Při sklizni vypomáhala vydatně škola, která pomáhala sklízet. Za
kilo sklizených jahod se platilo 0.70 – 1.-Kčs a to podle začátku či největší sklizně. Děti tuto práci dělaly rády neboť
měly možnost se najíst jahod dle chuti. Jahody odvážela Fruta Vojkovice na zpracování. Špenát do mrazíren Mochov.
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Rok 1970
Rok 1970 v naší obci byl ve znamení 25.výročí osvobození Sovětskou armádou. Na jaře 1970, byl vysazen strom
osvobození červený jeřáb v parku na hlavním náměstí v místech před biografem. Lípa – strom republiky byl v parku
před prodejnou průmyslového zboží. K 50.výročí založení KSČ bude vysazen strom v parku na jaře roku 1972. Ježto
uschl – zlomen – byla vysazena lípa.
Plánek vysazených stromů

V roce 1970 proběhlo v naší obci sčítání a údaje o domech s tímto výsledkem:
V obci bylo 652 mužů, 648 žen, tj.celkem 1.300 obyvatel. Z toho národnost česká 1.217, slovenská 68, polská 1,
německá 3, maďarská 7, ruská 4. Mimo obec pracovalo 190 pracovníků. Trvale obydlených bytů bylo 423,
občas neobydlených 13. Obytných místností bylo 879, vlastní koupelny 262, sprchový kout 2, ústřední topení 131,
etážové topení 7, vodovod 300, elektřina 421, plyn 140, teplá voda 102, elektr.ohřívače 47,
plynové hřívače 33,elektrický sporák 43, plynový 229, chladničky 291, pračky 316, televizory 372, motorek bylo 80 a
aut 108. Rodinných domků bylo 247, zemědělských usedlostí 9, bytové domy paneláky a podobně 11, ostatní 6
(restaurace, prodejny apod.).
Finanční hospodaření obce MNV
Celková příjmy za rok 1970 činily……………..
Celková výdaje za rok 1970 činily……………..
Rozdíl
Maloobchodní obrat prodejen v obci za rok 1970 byl takto:
Prodejna 11- 063 – potraviny Šťastný
tržby
-„12 – 325 – maso Vedlík
tržby
-„- 13 – 392 – mlékárna Černý
tržby
-„- 29 – 410 – textil – obuv Egrová
tržby
-„- 37 – 471 – průmyslové Škabradovi
tržby
-„- 70 – 670 – hostinec a prodejna Novákovi
tržby
-„- 62 – 804 – restaurace u přívozu Bláhovi
tržby
Celkové tržby Jednoty
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2,683.000Kčs
1,384.000Kčs
1,348.000Kčs
756.000Kčs
1,053.000Kčs
930.000Kčs
788.000Kčs
8,942.000Kčs

Státní statek neměl špatnou úrodu, neboť se urodilo dostatek raných brambor po 1ha bylo sklizeno 140 – 160q a to ke
konci června a začátkem července. Tento rok byl úrodný na ovoce v obci. Urodilo se dost hrušek, broskví (odrůda
Moretiho raná byla sklizena již 29.června – na trhu nebyly ani Maďarské broskve tak tato odrůda byla raná), meruněk,
jablek. Za obcí směrem k Vraňanům mezi kanálem a Vltavou byl sad třešní a raných jablek. Statek z tohoto sadu málo
kdy něco sklidí, neboť to stačí očesat Lužečtí kluci z paneláků..
Samotné počasí v tomto roce v lednu a únoru byly mrazy do mínus 15° C se sněhovou pokrývkou.
Během roku srážky nebyly značné, ale byly dobře rozděleny.
V tomto roce MNV začal s plánováním kulturního domu, kde by bylo kino – divadlo, sál na cvičení, sauna a byt pro
správce, návrhem byl pověřen Ing.Šícha.
Návrh, který byl vypracován převyšoval hodnotu 1,500.000 milionu Kč a tak se muselo jednat na ONV o postupnou
stavbu kulturního domu. Velké dohady byly o tom, zda stavět v akci „Z“ či se pokusit o zadání stavby. Bylo rozhodnuto,
že tato bude v akci „Z“ pro 5letý plán.

Rok 1971
Rok 1971 v naší obci se vyznačoval další konsolidací poměrů a upevňování socialistické republiky. V obci proběhly
důstojně oslavy 50 let založení KSČ a byly připravovány volby do všech stupňů zastupitelských orgánů.
Starý národní výbor se skládal z těchto členů:
Předseda – Ant.Rybář, členové rady Rybář, M.Karas, Č..Štaif, A.Rampas, Boh.Šulc, Eva Vlková, Frant.Humhej,
Jar.Udatný a R.Novotný.
Volby do nového národního výboru se konaly v Lužci n./Vlt. na MNV – (budova se nachází na konci náměstí, kde
končí park, v bodově je nově instalována pošta) ve dnech 26. a 27.listopadu 1971.
Do MNV byli zvoleni – František Bejšovec, Marie Bartůňková, Ferdinand Deimek, Pavel Groman, Alois Hlušička
ředitel školy, František Humhej, Ladislav Chládek, Karolína Jandová, Jana Janovská, Miroslav Karas, Václav Kokšál,
Jaroslav Kuřátko, Dana Landová, Josef Merta, Josef Pernica, Jiří Ptáčník, Štěpán Rampas, Antonín Rybář - zůstává
nadále ve funkci předsedy MNV, Karla Řehánková, Jindřich Šťastný, Libuše Švejcarová, Bohuslav Šulc, Jaroslav
Udatný, Jana Ullmanová a Eva Vlková. Byli zvoleni 99.9% hlasy.
Z naší obce do okresního národního výboru , byla zvolena Marie Štaifová pracovnice státního statku.
Ustavující schůze nově zvolených poslanců do MNV se nedožil Bohuslav Šulc, který neočekávaně zemřel
dne 14.12.1971 ve věku 54 let, pohřeb měl za velké účasti občanů obce, neboť to byl velice pracovitý a spravedlivý
soudruh – v radě MNV měl komisi pro pořádek.
Volební období zvolených poslanců bude do roku 1975 a volební program v naší obci byl, že v započatém díle
kulturního domu a tělocvičny bude pokračováno – (projekt udělal Ing.Šícha a bylo započato s výstavbou za starého
MNV). Tento kulturní dům se buduje za parkem Pionýrů, tj. na starém Sokolském hřišti.
Park Pionýrů byl vybudován ze starého hřbitova, který byl zrušen. Staré stromy z tohoto hřbitova byly ponechány a
bylo provedeno urovnání pozemku, vysázeny nové keře a stromy, růže a upraveny cesty. Přední zeď byla odstraněna,
byla z větší části rozpadlá. První hřbitov byl zřejmě okolo kostela a rotundy.
Ve volebním programu MNV je dále úprava veřejného osvětlení, úprava cest a případně dobudování koupaliště.
(Poznámka: Hlasovací lístek chybí)
Takový byl hlasovací lístek za poslance MNV.
Opatřil jsem přehled o tržbách jednoty za léta 1960 – 1970, z kterého je vidět, že tržby v naší obci neustále stoupají. Tak
v roce 1960 činily 5,431.000Kčs a v roce 1970 činily 8,942.000Kčs.
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Tento rok z hlediska hospodářského byl velice rozmarný. V prvních měsících byly teploty -10, ale až -25° C a i když
byl sníh tak značně pomrzly některé stromy, hlavně broskve, meruňky, ořešáky a některé druhy jabloní a hrušní. Úroda
ovoce byla menší.
Samotné jaro přišlo náhle a pěkného počasí k zasetí bylo poskrovnu. Až do začátku června bylo deštivé, špatně se dělala
řepa, zelenina, jahody hnily a nebylo možno usušiti seno z luk a víceletých pícnin. Pak přišlo období velkých teplot a dá
se říci, že nepršelo až do konce listopadu. Suchem trpěly rané brambory , které
byly napadeny plísní a řepa cukrová. Výnosy u cukrovky byly okolo 300q z ha a poprvé v historii byla celá plocha
60ha sklizena za pomoci strojů.
Dobrých výsledků bylo dosaženo u obilí, kde výnosy u pšenice byly přes 40.-q z ha. Státní statek docílil těchto
výsledků, jak je výše uvedeno.
Poslední měsíc roku 1971 prosinec byl velmi teplý, průměrné teploty 10 – 15° C – mráz nebyl avšak poměrně hodně
spadlo srážek.
Řeka Vltava měla málo vody během roku, a tak převozník Krapf ml. měl co dělat, aby loďka nebrousila o dno Vltavy.
Kanál byl v provozu do konce roku 1971.
Nyní bych se chtěl zmínit o některých závodech, které jsou nové v Lužci.
Prefa TUBECO začala se budovat od r.1961–2 za hřbitovem novým tj.za kanálem na t.zvané.cestě, která vedla kdysi k
Vraňanskému nádraží. Závod dostal jméno po francouzské fy., která zde montovala strojní zařízení. Do zkušebního
provozu byla uvedena v roce 1966 a vyráběla kanalizační roury, měla však vyrábět roury betonové pro dálkové
vodovody.
Od roku 1969 vyrábí též pro pražské METRO jako první v republice. Písek odebírá přímo po pásu z pískovny se kterou
sousedí. (Původně měla tato továrna stát vedle Panelárny a měla zabrat další kvalitní zemědělskou půdu a písek na
výrobu se měl dovážet. MNV a zemědělská komise se proti tomu ohradily a určily, aby továrna byla postavena na
neplodné půdě vedle pískovny a odběr písku aby se děl přímo po pasu z pískovny. Tak se také stalo).
Od roku 1961 – 1965 bylo Tubeco provozovnou pod podnikem Lysá n./Lab. (závod).
Od roku 1965 je Tubeco co by samostatný závod.
Vedoucí závodu
První vedoucí byl Fr.Koplik
61 – 64
Urban 1964 – 67
Ing.Tauber 1967 – 70
Karel Boháč 1970 až dosud.
Prvním předseda KSČ byl s. Došek pak s. Jelínek. od roku 1965 do r.1968 s. Mikulčík, od r.1968 s .Jůsl a Ing. Duračka.
Od roku 1969 až dosud je předseda KSČ František Pour, tj. do roku 1971.
Prvním předsedou ROH byl František Onemychl, od roku 1968 – 1969 s. Jahoda a od roku 1969 s .Mikulčík doposud
tj.do roku 1971.
Odznak ministerstva stavebnictví získal s. Mikulčík, s. Holeček a s. Veselý a Leš.
V roce 1960 se stal v podniku smrtelný úraz při práci autojeřábu.
Závod má zařízení ze 7 států.
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PREFA
Výstavba byla započata v roce 1958 jako jeden z nově budovaných závodů.
Přes připomínky MNV – rady prosadil investor, že se továrna začala budovat na nejúrodnějším poli, kde nebylo
výjimkou výnosy 40-q z po 1ha. MNV navrhoval, aby továrna se budovala v místech kde nyní stojí Tubeco.
V Prefě se vyráběly dílce na bytové jednotky. Původní – první zaměstnanci se získali hlavně z obce a to hlavně z řad
zaměstnanců státního statku a JZD – a z okolních obcí. Výroba začala v roce 1960. za vedení Jilemnického, ředitele
závodu, byly vyráběny stavební díly hlavně pro obytné domy. Dílce byly dodávány na stavby Mělník, Mladá Boleslav,
Kralupy, Kročehlavy – Kladno, mimo tyto stavební dílce byly vyráběny silniční panely, překlady pro potřebu drobných
stavbařů.
Prefa – Hýskov byla reorganizací přejmenována na Průmstav Buštěhrad – stavební správa 12 – Paramont v roce 1968.
Výroba v jednotlivých letech byla následující:
3

1963 výroba v m
3
1964…….-„-... v m
3
1965…….-„-... v m
3
1967…….-„-... v m
3
1968…….-„-... v m
3
1970…….-„-.. . v m
3
1971…….-„-... v m

34.132
30.241
28.450
35.547
32.000
30.500
34.000

Jak je vidět výroba v jednotlivých letech značně kolísala, bylo to jednak vlivem kolísání počtu zaměstnanců v roce 1971
jich bylo 190 pracovníků. Vystřídalo se také dost vedoucích jako první Jilemnický, pak Berdych, Reitmajer, Hampl,
Koplik, Šembera, Kuncíř a od roku 1971 Vebr Štěpán.
V roce 1971 tržby činily 29,270.000Kčs.
K 50. výročí KSČ národní směna, zúčastnilo se 113 zaměstnanců a vyrobeno zboží za 60.000Kčs. Mezi vyznamenané
pracovníky k výročí KSČ, byl vyznamenán v roce 1971 předseda Bohuslav Švára, v tomto roce předsedkyní ZV ROH
byla Anna Dušková.
V tomto roce založen Svaz mládeže, předsedou zvolen Gajdoš
Předsedou při založení závodu KSČ, byl Vedlík, pak Bobek, Landa, Chmela, Švára.
PÍSKOVNA
Vznikla v roce 1952 a vedoucím od začátku až do dnešních dní byl a je Kokšal, původním povoláním loďař. Ač sám
neměl žádné zvláštní školní vzdělání, od počátku vedl pískovnu dobře.
Zajímavá skutečnost pískovny je, že tam pracuje hodně spříbuzněných rodin. Z pískovny se dodává tříděný písek a to
jednak vagony, auty a také loděmi. V posledních letech 5letého plánu jde většina písku loděmi. Tím se stává Lužec
n./Vlt důležitým přístavem pro odvoz písku, hlavně pro Prahu. V letech minulých odcházel písek na všechny stavby
přehrad na Vltavě, Slapy, Orlík, Lipno a tak písek, který sem v dávných dobách přinesla řeka Vltava se vracel opět zpět
na tyto přehrady.
V posledních letech tj. 1970-1975 jdou největší dodávky pro Prahu, jednak na bytovou výstavbu, jednak na Metro.
STAVEBNÍ družstvo Stavba tesaři
Vzniklo převzetím provozoven Plicky - vedoucím této provozovny, byl zpočátku Kaňka (vzal si dceru Plicky) a po
nelegálním odchodu do zahraničí v roce 1968 stal se vedoucím Řehák. Vzhledem k tomu, že tento podnik neměl žádnou
budoucnost a MNV v Lužci n./Vlt. potřeboval převzal tuto provozovnu, aby mohl provádět drobné údržbářské práce, a
bylo možno uskladnit rozvíjející se park mechanizační převzal v roce….tuto provozovnu.
Kultura
Ochotnický spolek VLAST
Ochotnický spolek, původní název Julia Fučíka, při místní osvětové radě. První předběžná porada o ustanovení spolku
se sešla dne 9.1.1949 a byli přítomni Jos. Doležel, Jaroslav Seibt, Jar. Holoubek, Ant. Herman, Vlad. Bastl, Ladislav
Březina, Ant. Rampas, Ant Glazr, Miroslav Karas, Ant. Strnad. Předsedou spolku byl zvolen Ant. Cibulka,
místopředsedou s .Ant. Rybář starší.
Na prvním představení dne 12.3.1949 bylo vybráno 4.420.-Kč hrála se opereta „Píseň dcery ducha svého“ dalším
představením bylo U panského dvora 16.4.1949 a vybráno 5.320Kčs.
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Tento spolek v době, kdy ještě nebyl tak rozšířen rozhlas, televize vyvíjel velkou činnost. Dá se říci, že spousta
ochotníků dělala tuto práci velmi ráda a byly zde postavy jako Antonín Glázr, který měl opravdu herecký talent – a
hrával postavy veselé, šibalské a tak jej také publikum vždy přijímalo.
Na výroční schůzi v roce 1950 činil celkový příjem spolku od založení 75,087.50Kčs.
Vydání činila 59.790.90Kčs, takže pokladní hotovost činila 15,296.60Kčs.
Kulturní činnost v obci vyvíjela osvětová beseda při MNV v Lužci n./Vlt. Zvlášť se to projevilo, když nastoupil do
funkce ředitele školy Alois Hlušička, který organizoval ve spolupráci podniků, JZD různé kulturní zájezdy
po památných místech Chodsko, Krkonoše a divadelní zájezdy. V zimních obdobích v letech 1958-1965 se pravidelně
jezdilo na divadelní představení na Mělník, kde hrálo pohostinsky Kladenské divadlo.
Dále se jezdilo poměrně pravidelně do Prahy do Národního, Neumanova v Libni, do Karlína.
V té době může se říci, že autobus byl vždy obsazen, a že to bylo pro některá naše občany kus velkého zážitku, neboť
ač jsme blízko Prahy, málo občanů do té doby bylo v Národním divadle.
Zvláště jezdily starší a střední generace. Televize však udělala u mnohých občanů domácí kulturu a tak pouze některé
podniky v rámci svých možností z fondů kulturních a sociálních potřeb provádí zájezdy do divadel a do kulturních
památek v ČSSR.
Kino
Kino můžeme říci, že prodělávalo několik různých etap vývoje, a to jak v návštěvnosti tak ve vybavení. Můžeme tato
období rozdělit asi na tři etapy, první etapa byla znárodnění kina ihned po revoluci, dekret prezidenta a kino bylo
převzato od Sokola. Kino se nacházelo v majetku Tetaura-kino,restaurace. Tím, že byla celá budova převzata, restaurace
zrušena – byla budova postupně adoptována. Byla předělána kabina pro promítací přístroje 1969, a pořízeny nové
promítací přístroje, které byly jednak již moderní a byla větší bezpečnost při promítání.
V prvopočátku pokud nebyla televize bylo kino velice navštěvované a ne jedenkráte bylo představení vyprodané a
mnohdy bylo promítání opakováno.
Doba, kdy se rozšířila televize nastal úpadek v návštěvnosti kina a mnohdy pro malý počet návštěvníků se představení
nekonalo.
Od roku 1969 nastala do roku 1975 můžeme říci 3 etapa ve vývoji kina, kdy některé filmy mají velkou přitažlivost –
nejsou promítány v televizi a tak návštěvnost opět stoupla.
vedoucí kina s.Březina se této práci věnuje a výsledky jsou vidět. V dlouhé době dá se říci od 1945 byl až do roku 1975
Ladislav Procházka, který ač hluchoněmý nejdříve dělal uvaděče, později pomocného promítače a pak promítače. Byl a
je to člověk zanícený pro film a dovede svou práci dělat s velkým zanícením – našel v něm koníčka svého a tak středy,
soboty, neděle tráví při promítání kina.
ŠKOLA
V obci po roce 1945 byla jednak školka a to v bývalé záložně, dále obecná škola a t.z.měšťanka.
V roce byla obecná a měšťanka sloučena v základní devítiletou školu.
Škola-učitelé za období od roku 1945 do roku 1975 se zúčastňovali všech akcí, které byly v obci pořádány.
1959 – 16 dubna vysadilo žactvo „Na Křemeně“ sazenice topolů v množství 900 ks, čímž byl položen základ
k částečnému zalesnění.
1959 – 1960 v tak zvané staré původní škole, byla tato za pomoci občanů, kteří v akci „Z“ na této škole odpracovali
1.100 hodin. Většinou se jednalo o lidi, kteří měli děti ve škole. Vedoucím této stavby se ujal Jar.Plicka s ve
spolupráci s ředitelem s.Hlušičkou, zajišťovali jak materiál tak organizaci. V červnu na adaptaci staré školy,
byly práce skončeny.
1960 – Volby do národních výborů a NS zúčastnily se děti-učitelský sbor-aktivně jak na předvolebních schůzích, tak
v den voleb 12.června, čestnou stráží u volební urny.
1960 – Na druhé celostátní spartakiádě vystoupilo v Praze celkem 56 chlapců a děvčat. II.C.S v dětech zanechala
v dětech nezapomenutelné dojmy.
1960 – Na škole podle nového zákona měl být otevřen 9.ročník. Tento ročník byl otevřen až v roce 1961.
Pro malý počet žáků byl tedy 9.ročník otevřen o rok později, a v roce 1960 žáci jezdili do 9 ročníku na Mělník.
Od roku 1960 nese škola název „Základní devítiletá škola“
1960 - Na jaře tohoto roku byl škole přidělen ve spolupráci JZD a MNV pozemek o výměře cca 1ha a to za kanálem
naproti závodu Prefa za kanálem. První plodina na tomto pozemku byla kukuřice. Pozemek byl oplocen a
vysázen ovocnými stromy (meruňky, jablka-Oldenburg, J.Grive, Golden, Delicius, Starking, dále dle plotu
vysázeny jedlé jeřáby 1961.)
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1960 – 1961 V dílně dokončeny řemeslnické práce. Do tohoto roku navštěvovaly školu děti z obcí Lužec, Chramostek,
Bukol, Jenšovice, Spomyšl, Vraňany, Vrbno. Od tohoto školního roku bylo rozhodnuto na společné schůzi
ONV Roudnice a ONV Mělník, že z obcí Horní Beřkovice a Jeviněves částečně Spomyšl budou chodit do
školy v Lužci, čímž přibylo do Lužce cca 60 žáků.
Vznikly s tím značné potíže.
1960 –61 V zimním období provedli žáci jako každoročně při výročních členských schůzích KSČ, ROH a svazu žen.
1961 –62 Vzhledem k velkému počtu dětí byla škola rozšířena o třídy – ze sborovny, - z kamenné třídy v suterénu.
V tomto roce velmi dobře byl připraven pořad na oslavu VŘSR, který se uskutečnil v sále kina, bylo úplně
zaplněno.
Sběr papíru, který se provádí každoročně - byl mimořádně úspěšný a bylo odevzdáno 60q papíru a 30q textilu
a železného šrotu 4 vagony. Z léčivých bylin škola odevzdává kopřivy, lipový květ, makovinu.
1962 – 63 VŘSR – velký lampiónový průvod k hrobu rudoarmějce, který je pochován v Lužci, žáci se zúčastnili celo
okresní hvězdicové štafety
Na škole v roce 61 a v 62 se prováděl nábor do učení na horníka na Kladno, dva chlapci nastoupili
do Libušína.
Škola uskutečnila jako každý rok lyžařský výcvikový zájezd. V tomto roce děti jeli do Příchovic v Jizerských
horách.
První ples SRPŠ se konal 23.února 1963 a byl úspěšný.
1963 – 64 Dne 8.11.1963 účastnili se žáci, učitelský sbor, večer zájezd občanů slavnostního koncertu Sdružení českého
učitelstva v rámci oslav VŘSR v domě osvěty kapt.Jaroše.
Pěvecký kroužek pod vedení s.uč.Jansy postoupil do okresního kola a několik žáků v sólové recitaci 3.3.1964.
Věnceslava Novotná učitelka se provdala dne 25.1.64 za hocha z Lužce s.Rychtaříka.
Ve dnech 23.a 24.4.64 uspořádány oslavy 15.výročí založení pionýrské organizace.
Konal se velký lampiónový průvod a u Vltavy „Na Leipciku“ slavnostně zapálen táborový oheň-byla to zdařilá
slavnost za velké účasti rodičů a občanů obce.
1964 – 65 Ve škole provedeny větší opravy-vymalována temná komora, úprava kůlen a přístřešků na nářadí a podobně.
Bylo započato s nácvikem na III.spartakiádu-prosinec 1964 v sále kina.
13.4.1965 na veřejné schůzi MNV velká kulturní vložka na níž byli zvoleni členové místní komise lidové
fronty.

20.výročí ČSSR
Oslava 20 výročí osvobození ČSSR Sovětskou rudou armádou se konala dne 6.května 1965 v 19 hodin ve vyzdobeném
sále kina slavnostním zasedáním MNV. Jako host se zúčastnila slavnosti bývalá radistka partizánské brigády
„NÁRODNÍ MSTITEL“ sovětská občanka z Moskvy VALJA IVANOVNA COROCHOVÁ. V době činnosti brigády na
Řepínsku docházela do Zelčína odkud vysílala depeše. Schůzi zahájil předseda s.Antonín Rybář, hlavní referát přednesl
zástupce ONV s. Bubeník, pásmo písní, tanců, recitace trvalo přes 2 hodiny a bylo velmi zdařilé.
Nové kabiny
20.června 1965 tuto neděli se konalo slavnostní otevření nového hřiště “Na Pastvách“ a byly předány do užívání nové
kabiny s klubovnou, sprchy, rozhlas, krytá tribuna, fotbalové hřiště, která bylo zatravněno.
Na zatravnění bylo použito travní směsi – Jílek anglický, kostřava červená a švédský jetel.
Celá akce byla provedena v akci „Z“, zúčastnily se jí všechny vrstvy obyvatelstva a můžeme říci, že náklady byly pouze
za materiál. Otcem stavby byl s.Antonín Rampas. Myslím, že to byla nejzdařilejší akce, která dala podnět k tomu, aby
v areálu „Na Pastvách“ vyrostlo v budoucnosti sportovní středisko – areál zdraví. –
Myslím, že i příští generace ocení práci těch, kteří dobrovolně o svém volnu, o nedělích započali dílo, které bude sloužit
i dalším generacím.
Celý den bylo velmi pěkné počasí a tak děti, rodiče – občané Lužce strávili velmi hezkou neděli.
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1965 – 66. 5.11.1965 běžela se tradiční štafeta, položeny věnce na hrob sovětských vojínů a oslava v kině za velké
účasti obyvatelstva.
V rámci stranické diskuze „Strana hovoří s mládeží“-hovořili se zástupci OV KSČ, ONV, MNV-projednán
výcvik lyžařský ve Vítkovicích v Krkonoších.
26.června 1966 byl uspořádán ve spolupráci školy, TJ.Slavoj a dohlížecím výborem Jednoty dětský sportovní
den. Byly udělovány zlaté, stříbrná a bronzové medaile – z čokolády – a různé odměny za zdařilé sportovní
výkony.
Uskutečněny výlety do Hřenska, Kokořín, Liberec, Frýdlant.
1966 – 67 Ve škole ve všech třídách byly položeny parkety.
Ve škole proběhly oslavy SNP, oslava VŘSR.
Od 1.1.1967 vzhledem k celostátnímu opatření o volných sobotách, byly ve škole zavedeny volné soboty,
neboť děti z okolních obcí,které dojížděly museli chodit pěšky a rodiče je nemohli nikam brát sebou. Na škole
pro velký počet dětí je nutno vyučovat na směny.
0d 1.4.1967 byla provedena úprava platů učitelů.
Několik nejúspěšnějších prací zaslali žáci do soutěže o SSSR, kterou vypsal OV SČSP v Mělníku.
1967 – 68 V tomto školním roce došlo k značným změnám – jako každoročně v uč.sboru a tak to není ku prospěchu
školy a ni žáků.
21.září 1967 navštívila školu delegace sovětských pionýrů – žáci předali upomínkové dárky.
O svačinách je dětem podávána střídavě káva, kakao, mléko s chlebem nebo rohlíkem.
V mimo školní činnosti děti navštívily divadla, krasobruslařské estrády, plavecký stadion Podolí.
V roce 1967 – 68 došlo k určitému uvolnění při rozmísťování dětí ze škol. Rodiče bez ONV si sami s dětmi
např.najít nejoblíbenější uplatnění. Některé obory jsou preferovány, učni mají určité výhody (hornictví,
zemědělství).
1968 – 69 I tento rok pro velký počet dětí bude směnné vyučování.
V tomto roce při oslavě 50 výročí samostatnosti byla dne 24.10.1968 zasazena lípa v parku na náměstí,
výsadbu provedli žáci školy, strom opatřil MNV a při vysazení byl za MNV s.Č.Štaif, před.zem.komise.
V akci SOS vesnička bylo poukázáno 1.355Kčs, které byly vybrány dětmi.
Dne 29.11.68 cestou ze školy našla tragickou smrt Nataša Jelínková z Bukole, která když jí spadla rukavice do
vody, tak za ní uklouzla a byla nalezena až 13.1.1969 v Roudnici n./Lab.
V březnu 1969 byl pro školu zakoupen televizor za sběr starého papíru a léčivých rostlin.
Dětský den
22.června 1969 se uskutečnil sportovní den při příležitosti 100 výročí založení Sokola v Lužci. TJ. Slavoj
uspořádal v tomto výročí několik akcí na nichž se škola velmi dobře podílela.
Z léčivých rostlin dodáno květ lípy a nať vlašťovičníku.
1969 – 70 nový školní rok zahájil s.Zd.Tichota a předseda MNV s.Ant.Rybář.
Na oslavy 25.výročí SNP, které se konalo v kině.
Byla zasypána stará studna.
Dne 13.11.1969 byl den otevřených dveří ve škole, kde rodiče měli možnost sledovat ve škole průběh výuky.
17.března na popud OV KSČ se konala schůzka Pionýrské organizace s vedoucími závodů.
Oslava 100 výročí V. I. Lenina
20.dubna 1970 konala se v kině veřejná oslava 100 výročí narození V.I.Lenina za účasti žactva a
občanů Lužce
12.dubna 70 konal se zájezd do Národního divadla „Liška Bystrouška“
Výročí 25. let ČSR
Oslavy 25.výročí osvobození byla oslava v kině dne 28.dubna, škola kde hovořil účastník bojů plk.Novák.
30.dubna se konalo slavnostní zasedání MNV k 25.výročí osvobození Sovětskou armádou a 25.výročí
ustanovení MNV. Byly uděleny pamětní medaile za dlouholetou práci v národních výborech.
1970 – 71 Dne 5.11.70 provedena oslava VŘSR ve škole večer na veřejné oslavě.
Z ONV byly škole přiděleny audiovizuální pomůcky.
Po stranických prověrkách, které ve škole proběhly koncem školního roku 1970 proběhlo bez větších
připomínek a všichni učitelé zůstávají ve funkcích.
25.února oslava jak ve škole tak veřejné slavnostní schůze v kině.
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Oslavy 50 let KSČ
V pátek dne 7.5.1971 položen věnec k památníku padlých a rudoarmějců a dne 13.5.1971 v kině oslava 50
výročí vzniku KSČ-slavnostní zasedání MNV-a KSČ ves.org. Lužec vyhodnocena jako druhá, nejlepší obec
Středočeského kraje s názvem „OBEC 25.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI SOVĚTSKOU
ARMÁDOU“ – odměna pro MNV 50.000Kčs
Do důchodu odešla s.učitelka Věra Šulcová, byla to učitelka velmi svědomitá a tak se přišel rozloučit s ní
předseda MNV s.Antonín Rybář, předseda SRPŠ s.Lad.Chládek a s.ředitel školy Alois Hlušička.
1971 – 72 V tomto roce nebude směnné vyučování vzhledem k menšímu počtu žáků.
Ve dnech 11.a 26.září 1971 se zúčastnilo několik chlapců běhu Rudého Práva v Praze. Zdeněk Hein se umístil
na 5.místě.
V říjnu 1971 byla provedena oprava střech školy, nové tašky a nový eternit.
8.11.71 oslava VŘSR.
12.11.71 zájezd na výstavu Atom ve službách lidstva v Praze.
Volby 1971
Ve dnech 26.a 27.listopadu, kdy se konaly volby v obci-škola pomohla při instalaci volebního střediska a
samotné volby proběhly v zasedací síni MNV, která byla upravena nově. Všichni učitelé se do voleb zapojili
s.řed.Alois Hlušička byl zvolen poslancem MNV.

Hlasovací lístek
pro volby do místního národního výboru v Lužci nad Vltavou
konané dne 26. a 27.listopadu 1971
Kandidáti NF:
1. František Bejšovec,47 r., kontrolor
2, Marie Bartůňková, 29 r., dělnice
3. Ferdinand Dermek, 31 r., strojník
4. Pavel Groman, 38 r., mistr
5. Alois Hlušička, 58 r., ředitel ZDŠ
6. František Humhej, 51 r., skladník
7. Ladislav Chládek, 39 r., technik
8 Karolína Jandová, 32 r., dělnice
9. Jana Janovská, 29 r., účetní
10. Miroslav Karas, 53 r., úředník
11. Václav Kokšal, 49 r., vedoucí provozu
12. Jaroslav Kuřátko, 46 r., strojní zámečník
13. Jana Landová, 38 r., účetní
14. Josef Merta, 50 r., strojní zámečník
15. Josef Pernica, 31 r., vedoucí výroby
16. Jiří Ptáčník, 36 r., mistr
17. Štěpán Rampas, 29 r., technik
18. Antonín Rybář, 47 r., politický pracovník
19 Karla Řehánková, 27 r., účetní
20. Jindřich Šťastný, 38 r., vedoucí prodejny
21. Libuše Švejcarová, 49 r., dělnice
22. Bohuslav Šulc, 54 r., zámečník
23. Jaroslav Udatný, 33 r., řidič
24. Jana Ullmanová, 29 r., úřednice
25. Eva Vlková, 45.r, úřednice.
Do okresního národního výboru za obvod
Lužec byla zvolena Marie Štaifová
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Dne 28.června 1972 se konal slavnostní slib učitelů.
Oslavy února 23.2. a květnové 5.5.1972 v kině.
Zájezdy: Vysoké Tatry, Tábor, Jind. Hradec.
Ve škole byly děti z obcí Lužec 186, Bukol 18, Jeviněves 22, Zelčín 1, Vrbno 10, Brozánky1, Vraňany 9+1,
Spomyšl 17.
17.11.července zemřela Věra Šulcová.
1972 -73 30.září se zůčastnila škola národní směny na stavbě kulturního domu a tělocvičny a na úprvě nového parku u
nádraží 73 žáků a 11 učitelů.
26.10.72 konalo se v kině výroční shromáždění PO, SSM.
8.11.v rámci měsíce promítnuty sovětské filmy.
Dne 7.11.1972 se konala oslava 55.výročí VŘSR a 50.výročí vzniku SSSR, položeny věnce na hrob
rudoarmějců.
Dne 4.12.1972 tragicky zahynul žák Jaroslav Mokrý-autonehoda-narazil na neosvětlený válec.
25.února oslava 25.výročí února, veřejná oslava s MNV.
Národní směna ve dnech 7.a 28.dubna 1973, národní směna zúčastnilo se 90 žáků a 10 učitelů, park, školní
pozemek, hřiště TJ Slavoj, kulturní dům, skřínky pro názornou agitaci u parku.
Sportovní den 50.výročí oddílu kopané
Dne 10.června 73, uspořádán dětský a sportovní den – děti různé hry a zakončeno fotbalovým zápasem.
Škola se zúčastnila v soutěži Puškinův památník v ruském jazyku a matematické olympiádě.
1973 – 74 Ku dni 1.8.1974 odešel s.Alois Hlušička na zasloužený odpočinek. Hodnotíme-li práci s.ředitele Aloise
Hlušičky za léta 1958-1974 tedy za 16 let ředitelství školy můžeme říci, že mnoho se změnilo k lepšímu,
zvlášť kladně můžeme hodnotit, že byla dávána přednost dětem z dělnických rodin na školy, což za minulého
ředitele nebylo. Byla upravena škola a můžeme říci, že se zlepšila i výuka na škole přes potíže, které byly se
směným vyučováním, častými změnami učitelů a podobně.
Od 1.81974 nastoupila na ředitelské místo s.Josefína Levá nar.10.9.1921 z Mikulova, předsedkyně vesnické
organizace KSČ. S. Levá, která byla dlouholetým zástupcem ředitele,učitelkou, která měla ve třídách
disciplínu, bude jistě oporou školy a bude uplatňovat politiku KSČ jako s.A.Hlušička.
5.10.1973 sebráno 900kg kaštanů, sběr starého papíru 27q, textil 14q.
Žáci se zúčastnili soutěže o SSSR a v rámci okresu získali 2.místo.
12.3.73 škola uskutečnila zájezd do muzea dělnického hnutí v Praze.
Byla oslava VŘSR , 50.výročí úmrtí V.J.Lenina, oslava 26.výročí února dne 25.2.74 v kině, MDŽ, oslava
v jednotlivých podnicích Lužce.
25.výročí založení Pionýrské organizace se konala v kině za účasti MNV, občanů, patronátních závodů, ve
večerních hodinách zapálen 24.4.74 velký, mírný oheň – Na Pastvách.27.4.74 provedena směna KNV – odpracováno 506 hodin, úprava parků, prostranství před školou a při
výstavbě kulturního domu.
Sportovní den 9.6.1974 k výročí 25.let PO SSM ve spolupráci se Strojírnou Lužec, zdařilá akce – děti i dospělí
odcházeli spokojeni.
1974 – 75 O pohár Čs. rozhlasu v Neratovicích se zúčastnili žáci.
Ve škole byla provedena oprava kotle ústředního topení.
Sběr 15+17q papíru.
Dne 31.10.74 Veřejná schůze VO KSČ, MNV, MVNF, která byla zaměřena k otázkám životního prostředí
v hostinci u Přívozu vystupovali žáci kult.vlož.
VŘSR - konána školní a veřejná oslava v sále místního kina 7.11.75, dále lampiónový průvod a věnce k hrobu
R.A.
Žáci navštívili Elektroodbyt, Strojobal – s.ředitel Škrabánek dlouholetý předseda SRPŠ se dožil 60 let.
12.10.1979.
Zasedání rozmisťovací komise se konalo dne 7.2.75.
Jaroslav Čermák na lodi utrpěl úraz a musel být operován na hlavě.
Výročí února a založení L.M. (lidové milice) se uskutečnilo dne 24.2.1975 a 25.4.75 v kině za velké účasti
občanů.
Oslava MDŽ dne 4.3.75 v sále u Přívozu – důchodkyň přišlo na 100 žen, každá obdržela kytičku – kulturní
pořad zajistili žáci.
8.5. položeny věnce na hrob RA na hřbitově, u pomníčku s.Sedláčka a p.Pelce.
Vzhledem ke karanténě Tišice, slintavka, bylo upuštěno od oslav 24.5. v Mělníku
8.6. v Neratovicích se zúčastnili žáci okresních spartakiád. V Praze nemohli vystoupit neboť se mezi žáky
vyskytly spalničky.
Z léčivých rostlin sbíraly se kopřivy a květ černého bezu – bezinky.
Str.117

1945 – 1959 Škola v tomto období ihned po revoluci se dne 18.5.1945 v budově mateřské školky schází učitelský sbor,
který rozhodl, že ve škole bude proveden úklid po německých a maďarských uprchlících, vše bylo vybíleno a
umyto. Škola započala 14.5.1945, konec školního roku byl 12.července 1945.
Ve školním roce 1945-46 nastal značný pokles dětí , neboť spousty rodin se odstěhovaly do pohraničí.
V sobotu 1945 navštívil Mělník předs.vl.Kl.Gottwald.
Dne 7.11.1946 v sále u Záveských (nyní nová tzv.restaurace) velká oslava 28.výročí Velké říjnové revoluce.
Základní myšlenka této oslavy byla „Dík Sovětskému svazu osvoboditeli českého a slovenského národa a
zachránci lidstva!“
I v dalších letech škola oslavovala památné dny květnové revoluce. Na měšťanku po osvobození byli vzati i ti
žáci, kteří nemohli z různých příčin tuto absolvovat-finančně-jednalo se hlavně o děti dělníků.
Na škole se začalo vyučovat ruskému jazyku.
Byl prováděn sběr léčivých rostlin: 5kg heřmánku, 6kg průtržníku, lipový květ.
1945-46 byla v Lužci zavedena již 9letá docházka.
Ve prospěch dětí po obětech gestapa vykonali žáci sbírku a vybrali 4,505Kčřs.
Šípků sebráno 72kg.
23.února na škole byla oslava Rudé Armády ve školní hale.
Pro nedostatek koksu nebylo od 25.2.46 do 2.3.46 vyučováno.
V roce 1946 ustavena ve škole žákovská samospráva
Závodní kuchyně vyvařuje pro učitele.
Ředitel měšťanky F.Mydlil byl, aby bylo ustaveno Rodičovské sdružení.
1947 žactvo usušilo 4kg lipového květu a 5kg průtržníku, ředitelství mělnické spořitelny darovalo škole 500Kčs.
23.února 1948 bylo oslaveno 30.výročí zrození Rudé Armády.
24.února 1948 od 12.do 13 hodin byla vyhlášena hodinová manifestační hodinová stávka.
Podle vyhodnocení akčního výboru NF na Mělníce byl dán František Mydlil do penze. Zastupování převzala
Marie Kučerová – Marková.
V týdnu dětské radosti navštívila škola zemědělskou výstavu v Praze jízdné a vstup hradily místní KSČ.
1948 – 49 Jednotná škola v celé republice.
Ustanoven na škole dramatický kroužek.
8.10. zemřel žák V.Černý ze Spomyšle na TBC (tuberkulózu).
5.111948 byla oslava bitvy u Kyjeva.
Na škole proběhly oslavy 52 narozenin K.Gottwalda, a generalissima Stalina. Oslavy úmrtí Lenina..
Na škole sebráno 66kg semen akátu pro lesní správu.
V březnu 1949 bylo provedeno očkování proti tuberkulóze.
V roce 1949 zakoupeno rádio a signální hodiny.
Ve školním roce 47 bylo zapsáno ve školce 15 dětí.
Ředitelem obecné školy od r.1945 byl s. Vlad.Bastl, který uplatňoval zásady KSČ a vymoženosti únorových
událostí.
1949 – 50 V roce 1949-50 byly provedeny větší opravy ve škole, nátěry tabulí apod.
10.listopadu byla na škole oslava J.Švermy, 70 narozeniny V.J.Stalina, 72 narozeniny Z.Nejedlého.
Od školního roku 1949/50 na měšťance byl ustanoven Stanislav Krejčík.
Byl organizován týden včasné docházky.
Od 3.do 10.ledna 1950 žáci na lyžařský zájezd do Pece p. Sněžkou.
V lednu 1950 sbírka na školní rozhlas, přispěli obce Lužec, Bukol, Spomyšl, Zálezlice, Kozarovice, , Vraňany,
Vrbno, Chramostek, Jenišovice.
Telefon do školy instalován v roce 1950 dne 9.3. za 1.800Kčs.
8.března vysázeny větrolamy v obci, žáci odpracovali 952 hodin
Nábor do dolů – učňů proveden.
17.5.1950 zájezd do Komořan.
2 241 hodin odpracovali žáci při jednocení řepy.
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1950 – 51 První týden v říjnu byl na škole ustanoven Pionýrský oddíl.
Od 1.11.1950 na škole započato s vyvařováním polévek pro všechny děti.
V tomto školní roce proběhly oslavy 7.10. Den Čs.armády, 7.11. VŘSR večer sál kina,
17.12 vánoční besídka s.Záveský,
9.5.oslava ve škole.
V zimě byl pořádán zájezd do Úpy.
Od 1.2.1950 vstoupil v platnost nový školní a zkušební řád.
Dne 31.3.1951 sehrána divad.hra BABIČKA od B.Němcové ve spolupráci s ochotníky čistý příjem
byl 26.934.40.
1951 – 52 Od 25.srpna do 11.září zúčastnili se žáci IV.ročníku chmelové brigády v Kroučové u N.Strašecí.
K VŘSR byl uspořádán štafetový běh na Mělník, kde byly předány vlaječky, a hostinci u Záveských oslava za
účasti občanů SČSP promluvil na ní generál Lánský. Na škole byly dále oslavy února, 10.výročí Lidic,
9.května, MDŽ a protest proti válce v Koreji.
Papíru sebráno 1273q.
1952 – 53 Děda Mráz 17.12.52 v sále kina slavnost, na škole proběhly oslavy VŘSR ,února, dne vítězství.
Na JZD byla prováděna pomoc při jednocení cukrovky.
Dnem 31.srpna 1953 na škole vzniká osmi třídní škola v Lužci, ředitel obecné školy s.Bastl zůstává na škole
jako učitel
1953 – 54 Žáci školy se zúčastnili chmelové brigády v Kroučové u N.Strašecí.
Na škole byly zavedeny ranní rozcvičky
Oslavy ve spolupráci s MNV proběhly 6.11.53 VŘSR, 30.výročí úmrtí V.I.Lenina 19.1.54, 8.8.54 MDŽ a
8.5.54 „Květnová revoluce“.
Sběr 1.10q hadrů, 22q papíru, 52kg léčivých rostlin, 250kg makovic a 14kg pecek.
Na škole ve spolupráci se Slavojem žáci kopaná-2.místo v rámci okresu.
1954 – 55 Vladimír Bastl bývalý ředitel školy obecné byl od 1.9.1953 jmenován ředitelem v Citově.
28.11.1954 konaly se volby, žáci a učitelé se zúčastnili předvolebních schůzí kult.vložkami a byli členové
volebních komisí.
1.Celostátní spartakiáda. Škola se zúčastnila cvičení, vystoupila v Neratovicích a na Kladně, a v Praze v prvním týdnu
července. Byla to ukázka jednoty, síly a zdraví národa. Ukázky cvičení byly předvedeny 7.a 8.května na školní
besídce.
Den učitelů 28.3. výročí narození J.A.Komenského prvně slaven v letošním roce 1955.
11 zájezdů se žáky se uskutečnilo.
1955 – 56 V letošním roce 1955 poprvé žáci školy začali česat chmel na chmelnicích v Chramostku, Vraňanech a
Spomyšli. Chmel se česal do 17.září.
27.října štafetový běh Lužec – Vrbno.
7.11.955 oslava VŘSR , veřejná schůze.
Od 11.2 –do 12.2.56 se nekonala škola pro veliké mrazy.
MDŽ – škola, JZD a St. společně 27.3.56 byl školou uspořádán Smetanův večer-velmi dobrá úroveň-velký
počet občanů.
Dětský den 24.června 55, příjem z tohoto dne činil 10.848.89Kčs.
Uskutečněn první seskok parašutisty v Lužci.
1956 – 57 Byl uskutečněn zájezd na Chodsko, Domažlice a k hrobu J.K.Tyla a navštíven Jindřich Jindřich, který se
dožil 81 let.
V tomto období byly pořádány v zimním období měsíční zájezdy s rodiči do divadla.
Volby do národních výborů byly 19.5.57 MNV v Lužci n/Vlt. za účasti žáků školy.
29.června 57 se uskutečnila výstava prací žáků a žákyň,
SRPŠ přispělo škole na promítací přístroj 3.000Kčs.
Nyní bych se chtěl zmínit, že Lužecká škola původní je ta, která stojí na dvoře , stará škola tj.budova, která byla
adaptována občany na dílny školy.
Pak byla postavena obecná škola a pak přistavena měšťanka, byt pro ředitele a školníka. Teprve od roku 1921/22 má
obecná škola 3 postupové třídy. Od roku 1922 byla, kdy byla měšťanka měla obecná 3 třídy, které zabíraly 1-5 ročník.
Měšťanka měla 1 a 2.ročník.
Dne 1.1.1929 zřídil ředitel Dr. Mudr. Josef Augustin vkladní knížku s vkladem 290.52Kčs jako nadaci, úrok činil ročně
10.50Kč a obdržel ho chudý-snaživý žák III. třídy, první žák, který nadaci obdržel byl Václav Hoffman.
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Ředitel obecné
František Ciller
Jaroslav Kašpar (zastupující)
Václav Hovorka
Jaroslav Kašpar (zastupující)
Josef Patka (zastupující), A.Černíková
Anna Černíková (zastupující
V.Šulc
V.Šulc
V.Šulc
V.Šulc
V.Šulc
V.Šulc
V.Šulc
Václav Sála
V.Šulc
V.Šulc
V.Šulc
V.Šulc – Bláhová
Jan Siváček (zastup), Bask
Vladimír Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
V.Bastl
Jednotná škola

Ředitel měšťanky

Václav Hovorka
Václav Hovorka
Václav Hovorka
Václav Hovorka
Václav Hovorka
Václav Hovorka
V.Hovorka-Josef Endt
Josef Endt
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Dr.Jan Petrus
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Fr.Mydlil
Marie Marková
Marie Kučerová-Marková
Stanislav Krejčík
Stanislav Krejčík
Stanislav Krejčík
Stanislav Krejčík
Stanislav Krejčík
Stanislav Krejčík
Stanislav Krejčík
Stanislav Krejčík
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Alois Hlušička
Josefina Levá
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počet dětí

školní rok

241
241
258
263
117
110
102
113
122
134
145
142
139
143
133
129
144
139
160
164

do r.1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975

133

85
96
102
63
130
134
125
120
171
164
159

96 96
137 137
140 141
101 132
98 138
87 143
89 119
93..112
93 107
190
209
219
182
172
195
258
198
293
291
303
303
302
320
298
275
287
274
262
258
234

Ředitel obecné

Ředitel měšťanky
Josefína Levá
Josefína Levá
Josefína Levá
Josefína Levá
Jiří Jansa
Jiří Jansa
Jiří Jansa
Jiří Jansa

počet dětí

školní rok
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983

ZEMĚDĚLSTVÍ
V Lužci a Chramostku v roce 1945 byl pouze soukromý sektor. Nad 50ha zde bylo několik statků Grosman, Čápův st.,
Dr.Šauze-obhospodařoval Vít Havelka z Mikovic co do velikosti největší usedlost 260ha Chramostek, Vaněk
Chramostek a Pokorný Chramostek, střední rolník Král, Rože.
Další majetníci byli drobní držitelé. Bylo zde hodně majetníků půdy, kteří tyto malé výměry propachtovávali.
Pachtovné činilo mimo daně 6q pšenice z ha.
Když byl neúrodný rok – obyčejně sucho—povodně tak u těchto malých hospodářů byla bída a museli chodit ještě do
zaměstnání k velkým sedlákům nebo do některé fabriky.
Státní statky
Zestátněním v roce 1948 a tvořením JZD vznikly podmínky pro vytvoření JZD a státního statku.
Nejdříve byl zestátněn statek Dr.Šauza, neboť on neprovozoval hospodářství, ale toto propachtovával.
Tak byl položen základ státního statku.
V roce 1948 k tomuto statku připadly statky Vaňka a Pokorného.
V roce 1949-1950 vstoupili všichni drobní zemědělci do státního statku Chramostek, v té podobě měl 500-680ha a to
podle toho jak byly pozemky děleny mezi jednotlivé farmy Chramostek-Zelčín. Prvním vedoucím státního statku
v Chramostku byl Zita starší, po něm nastoupil s.Růžička, Zita ml., Šmejkal, Zita ml. Po sloučení s JZD byla vedoucí
s.Nováková.
V Lužci vznikl státní statek v roce 1948, vedoucím byl Kuprián, statek měl 180-200ha dle let a tak při HTUP tato farma
se zrušila. Zajímavá byla pouze tím, že zde byla výkrmna vepřů pro 1.000ks.
Dnes na místě statku stojí bytové jednotky.
JZD
JZD Lužec vzniklo z tak zvaného mechanizačního družstva, které pomáhalo rolníkům, mělo traktor ŠKODA. Z tohoto
družstva vzniklo v roce 1947-1948. Družstvo po proveden HTUP mělo 200ha orné půdy.
Prvním předsedou byl Antonín Rybář starší pracovník-komunista velmi energický, který velmi iniciativně stmelil
veškeré zemědělce k práci v JZD.
Zavedl disciplínu a za pomoci účetního s. Nováka se JZD poměrně v krátké době konsolidoval. Vzhledem k dobrým
výsledků v JZD Lužec, byl povolán s. Ant. Rybář za předsedu JZD Vrbno, které bylo na tom velmi špatně a potřebovalo
kádrovou posilu. S. Rybář dokázal i v JZD Vrbno své přednosti a družstvo vyvedl z nesnází.
Soukromý sektor
Od roku 1945, kdy bylo poměrně hodně soukromně hospodařících zemědělců, kterým byly předepisovány dodávky
obilí, masa, mléka, vajec se situace po únoru 1948 značně zlepšila. Ubylo soukromého sektoru. V roce 1961 v Lužci a
Chramostku bylo ještě 32 majitelů, kteří obhospodařovali ornou půdu. Všichni tito kovozemědělci-důchodci
obhospodařovali malé výměry a žádný z nich nevlastnil větší výměru než 0.50ha. Tito zemědělci v té době, odváděli
20.000ks vajíček. Rozpis byl dělán zemědělskou komisí diferenciovaně což znamenalo, že ti kteří měli malé výměry,
důchodci a sociálně slabí občané v mnohých případech ani dodávku neměli. Větší pak odevzdávali více, jako 0.400.50ha byl rozpis 600-700ks vajec.
Tato vajíčka vykupovala Jednota Lužec.
Rarita v obci byl zemědělec-J.Kulhánek-pak p.Kulhánková, který neměl–la žádnou ornou ani zemědělskou půdu a jako
důchodci dojili kravku z které odevzdávali 1.400 l mléka, ještě v roce 1962. vzhledem k tomu, že se jednalo o sociálně
slabé, docílila zem. komise, že úkol mléka byl zrušen.
Tato poslední kravka v soukromém vlastnictví byla do roku 1964.
Záhumenkáři v JZD sice úkoly v dodávkách normálně neměli, avšak JZD vzhledem k malé možnosti výroby vajec
rozepisovalo ročně 5.000ks vajec na členy družstva.
Str.121

JZD výroba
JZD na 1ha zemědělské půdy bylo dodáno mléka v roce 1959 563 l, v r.1960 733 l, v r.1961 977 l,
Dodávky masa v r.1959 hovězího 93kg, 1960 114kg, 1961 93kg,
Maso vepřové 1959 90 kg, 1960 88kg, 1961 96kg.
V rostlinné výrobě bylo těchto Ø ha výnosů:
Plodina
pšenice ozimá
ječmen jarní
oves směsky
brambory rané sklizeň 20.6
cukrovka
seno z víc.píc.
krmná řepa
kukuřice siláž
zelenina tržba z 1ha

1959
31.6q
25.-q
17.-q
83.-q
180-q
40.-q

1960
32.5q
28.5q
25.10q
85.-q
392q
62q

1961
37.-q
29.25.-q
29.30.-q
86.-q
343.-q
42.-q
890.-q
450.-q
1.800Kčs

MNV Lužec n./Vlt. – zemědělská komise okres Mělník
Zápis: ze zemědělské komise, která se konala dne 23.2.1962
Přítomni: s.Nováková, s.Zita, s.Mašín, s.Novák, s.Štaif. /omluven s.Rybář nemocen/
Program:
1./kontrolou usnesení z poslední schůze bylo zjištěno,
že veškeré body se plní.
2./Byl projednán plán státního statku Chramostek na rok
….1962 a byl komisí schválen.
3./Plán jarních prací JZD Lužec n./Vlt. a plán státního statku
byl schválen s tím že jak státní statek tak JZD urychlí
dokončení čištění osiva ječmenů. O skončení čištění podá
JZD a státní statek zprávu tajemníkovi MNV – termín do
10.3.1962.
zodpovídá JZD s.Nováková
statek s.Zita
4./Plnění dodávek všech živočišných výrobků bylo splněno jak
u státního statku tak u JZD.
U státního statku úkol mléko 7.000l dodáno 7.214 l
-„-„- maso
65q -„186q
U JZD
-„- mléko 17.000 l -„- 19.616 l
-„-„- vajíčka 6.000ks -„- 6.500ks
-„..-„- maso
22q -„- 70.31q
Na základě docílených výsledků jest možné, předčasně splnit
Dodávku masa za 1/4 a u mléka dát navíc za 1/4 letí. U mléka
Které dodává státní statek bude zapotřebí, aby byly doplněny
stavy, neboť v druhé polovici roku značně stoupne
dodávka mléka, jest tudíž třeba aby farma měla včas přisuty
jalovice vysokobřezí neb další krávy toto zajistí
s.Zita a do další schůze podá zprávu jak statek zajišťuje
tento úkol.
5./Příští schůze bude dle plánu dne 30.3.1962
Zapsal:Štaif
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Plán jarních prací na farmě Lužec n./Vlt. 1967
Práce
přihnojení pšenice
oz.směsek
Hnojení um.hnoj.
k jařinám

plán ha
121

kdo provede
Knotek Rudolf
Gaži Aleš

poz.zn.
Z-40-11
Z-30-11

od kdy
15/2
-“-

256

-„-

-„-

-„-

Smykování

256

Šimánek Kišš
Vocloň Procházka

Koulení
Vláčení obilí
a víc.pícnin
Příprava půdy
Setí ječmene
podsevy
Setí cukr.krm.řepy
Sázení ran.brambor
Ošetření luk
Oborávka chmele
Řez chmele
Věšení drátku
Zavádění chmele
Kultivace chmele
1 plečkování cukr.
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Jednocení cukr.

61

216
256
84
45
65
10
24
19,82
19,82
19,82
19,82
19,82
61

Pavlíček V
Želník Jan
Pavlíček V.
4 traktory
Kišš Jan
Šimánek
Danko Arnošt
20 žen ručně
Pavlíček V.
Vocloň Vl.
20 žen
20 žen
20 žen
Sklenář V.
Želník Jan
40 žen, 16 prac.dnů
za 1 den 3,80

Z-50-S
Z-35-11
DT-54
Z-30-11
Z-30-11
Z-30-11
Z-50-S
Z-50-S
Z-40-11
Z-30-11
Z-35-11

T-4K-10
Z-30-11

do kdy
28/2
-„-„-

15/3

31/3

1/4

15/4

20/3

15/4

20/3

20/4

15/3

10/4

1/4
1/4
20/3
10/3
10/3
20/3
10/5
1/4
10/4

25/4
10/4
31/3
31/3
10/4
10/5
31/5
30/4
10/5

5/5

5/6

V roce 1961 činila tržba z každého ha včetně živočišné výroby 7.680.-Kč.
V roce 1962 bylo dodáno z každého ha celkem 910 l mléka, 1.81q masa, 346ks vajec, 6.4q zrnin, 48.3q řepy cukrové,
1.6q brambor raných, 14.-sena, ovoce a zeleniny 6.q.
Myslím, že až jednou bude někdo tyto výsledky srovnávat s výsledky velkovýroby, která bude koncentrována
do velkých celků bude muset se obdivovat výsledkům, které byly docíleny v roztříštěné výrobě.
Nyní jak se vyvíjela odměna za práci.
v roce 1959 činila odměna 1 pracovní jednotky 15.26Kčs
v roce 1960 -„-„-„-„21.35Kčs
v roce 1961 -„-„-„-„21.90Kčs
V roce 1961 vyplácelo JZD dávky v nemoci jako kdyby pracoval a to dle Ø odpr.jednotek, dále vyplácelo plně
příspěvky na děti tak jako je tomu u státních podniků. Ze mzdy z jednotky není strhávána žádná daň ze mzdy ani
zemědělská-platí JZD zvlášť.
V roce 1961 naplnilo družstvo veškeré fondy a mělo zajištěno pracovní jednotku i při neúrodě na 1 rok dopředu.
Do kulturního fondu-přidělilo 180.000Kčs.
Počet pracujících - a členů na 220ha činil 45 - 60 pracovníků (v době špiček 60).
Hospodaření JZD i státního statku se pravidelně projednávalo v zemědělské komisi. Velká výhoda byla, že za dobu
pokud zemědělské komise existovaly do r.1969 se složení komise / mimo vedoucí JZD a státního statku se neměnila a
předsedou zůstával s.Štaif. Pro informaci přikládám jeden zápis komise, a sčítací lístek soupis hospodářského zvířectva,
a plán jarních prací státního statku Lužec-Chramostek.
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V JZD Lužec po předsedovi s Rybářovi nastoupil s.Imbr, který tuto funkci dlouho nedělal 2 roky a nastoupila
s.Nováková, která vedla družstvo až do doby kdy JZD vzhledem k malé výměře přešlo do státního statku. Myslím, že
největšího rozmachu docílilo JZD za s.Novákové, neboť ona dovedla prosadit takovou výrobu, která byla vysoce
efektivní pro JZD.
Za jejího vedení byl vystavěn nový kravín, který byl hotov za pouhý 1 rok.
Užitkovost dojnic v té době 1964-65 dosahovala v průměru na 1 ustájenou dojnici 11.5 l a celkový počet dojnic se
pohyboval 90-110 ks na 220ha orné půdy / půda zvýšena o záhumenky, společně obhospodařovány.
Velkou postavou V JZD od svého začátku byl s.Novák, který vedl velmi vzorně účetnictví a měl stále přehled o finanční
situaci družstva.
S.Švejcar v rostlinné výrobě dobře organizoval práci a dociloval velmi dobrých výsledků, na pozemky odebíral až 12
lodí pražských fekálií.
Zootechnikem byl s Rože-uměl velmi dobře zpeněžit dobytek. Nebyl však na evidenci a tak, když jsem pomáhal na
sestavování celoročních plánů, museli jsme velmi těžko dávat dohromady obrat stáda.
Státní statek
Státní statek, který v roce 1965 převzal JZD, byla do vedení farmy jmenována s.Nováková, s.Zita mechanizátor, s.Rože
zootechnik, s.Šmejkal rostlinná výroba a s.Novák zahradník, myslím, že to byla éra velkého rozkvětu tohoto sloučeného
statku. Za tohoto vedení statek dociloval dobrých hospodářských výsledků.
Zelenina se pěstovala na 60ha orné půdy a po raných bramborách se pěstovalo 20-25ha špenátu pro mrazírny.
Ze zeleniny převládala košťálová zelenina – kapusta hlávková, růžičková, květák, okurky, špenát a na ploše u silnice ke
Chramostku se pěstovaly jahody na ploše 2-3ha.
Z odrůd jahod se pěstovala Surpis des Halles-Překvapení tržnice a Senga Sengána, bylo docíleno Ø ha 205q z ha. Za
sklizeň se platilo 1.-1.50Kčs za 1kg sesbíraných jahod.
Celková výměra sloučeného hospodářství činila 550ha zemědělské z toho 498 orné půdy a na hospodářství pracovalo
110 zaměstnanců.
Při sklizni chmele 120ha pracovalo až 100 brigádníků.
Z mechanizace mělo hospodářství 10 kolových traktorů Z 15, Z 25, Z 35, DT 54 (pásák).
Obiloviny byly sety na ploše 200ha a statek měl k dispozici dva kombajny.
Celkem v roce bylo vyplaceno na mzdách 1,635.771Kčs. průměrný výdělek na 1 zaměstnance činil 1.405.-Kč.
U traktoristů činily Ø výdělky 3.000Kčs.
1 l mléka byl vyráběn za 2.73Kčs, 1kg přírůstku masa u mladého chovného dobytka byl 12.81Kčs.
Po odchodu s.Novákové byl vedoucím 1969 Ing.Bubík 1970-1971, Ing.Herš 1971, Kubčo ½ roku 1972-1973
Ing.Šlechta, 1974-1975 Čálek – Vraňany středisko.
V roce…… nastala reorganizace a hospodářství Lužec-Chramostek se spojil s farmou Vraňany, kde také je vedení
tohoto celku. Tento celek může daleko lépe řešit výrobu, měl však mít středisko v Lužci, která leží uprostřed všech polí,
myslím,že budoucnost zhodnotí tuto skutečnost.
Tím že Lužec s Vraňanama bylo spojeno, klesly celkové Ø , neboť ve Vraňanech nebyly výnosy nikdy vynikající.
Přírodní katastrofy-počasí-a jiné zajímavosti.
1924 - 25 Velmi mírná zima a brzy nastoupilo jaro.
U Salvátora vysázeno 15.2.20 třešní vysokokmenů
1928 – 29 Velmi tuhá zima začala již v listopadu, prosinec-leden až -32° C – řeka zamrzla, velká voda
1933 – 34 Tuhá zima prosinec leden, mrazy v obci dosahovaly -20. -25° C.
V únoru při odchodu ledů 6 – 7.února velká voda.
1935 - Neúrodný rok, v tomto roce se prodávala sláma za 35 Kč 1q pšeničná a za 40.-Kč 1q sláma ječná a ještě jí byl
nedostatek.
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1939 - V obci zavedeny potravinové lístky, hospodáři, kteří byli samozásobiteli jezdili mlít na Mělník a na Vepřek
V obou mlýnech měnily hospodářům za 1q pšenice 50kg mouky.
1939 - 40 V listopadu napadl již sníh, nastaly tuhé mrazy 20-31° C mínus, Vltava zamrzla nechalo se přes ní jezdit i
s povozem. Ještě v březnu padal sníh a při tání v březnu došlo k velké vodě jakou Lužec dlouho nepamatovala.
Ledy, které šly byly až 70cm silné a v Luhu Chramostek se našly ještě v květnu. Velká voda zaplavila v Lužci
až náměstí u MNV co je dnes, vystěhováni lidé z části přední Černý, Hrdličková, dobytek převeden,
z Leipciku, z pastev – celé obci hrozilo zatopení vodou a ledy.
Ledy způsobily značné škody v polích, na topolech, kde kůra z přední strany byla všechna pryč.
1945 - 46. Velmi mírná zima, v únoru se začalo sít.
1948 - Nosatci. Rok byl velice suchý, žádný sníh, jaro suché, na řepných polích generace nosatců, kteří, ničili řepné
kultury, bylo nutno řepu sít znovu.
Školní mládež u nenapadených ploch se vyorávaly hluboké rýhy a tyto se vysypávaly DDT a jinými
prostředky k hubení nosatců.
Mandelinka.
V tomto suchém jarním počasí se prvně objevila na bramborách mandelinka bramborová.
1949 - 51 Suchý podzim 48.a jaro 1949 znamenal velký výskyt mandelinky-školní mládež prováděla sběr.
1952 - Tuhá zima.
1953 - Jaro velmi deštivé po zasetí zvláště řepy zarůstaly plevelem – pomoc při pletí škola Lužec.
1955 - Velmi dobrý rok, co se týče sklizně velmi příhodné klimatické srážky jaro a před žněmi.
V Chramostku na ploše u SS Statku bylo docíleno na ploše 50ha cukrovky Ø výnosu 526q a u krmné řepy
v Luhu u Zelčína 1.126q z ha.
Zimní zelí dávalo výnosy 860 – 1.000q z ha, nacházely se hlávky, které měly až 25kg.
1956 - Tento rok zvláště v druhé polovici byl suchý, ale vhodný pro sklizeň vojtěšky a jetele
na semeno. Sklizeno u vojtěšky 3.2q z ha a u jetele 6.1q z ha u JZD.
1957 - V tomto roce byla u JZD velmi pěkná sklizeň okurek na semeno – průměrné srážky.
1959 - Uskutečněna velká výsadba topolů na Křemenu v dubnu, ještě padal sníh.
1960 - Zima normální mrazy do 20°C -, v dubnu ještě sněžilo. 25.4.teploty -3°C nejvíce +1°C.
1962 - Nepříznivé jaro, deště způsobily zarůstání řepy a ostatních kultur – pomoc JZD škola.
1971 - Deštivé jaro způsobilo, že první práce byly značně zpožděny, některá pole se sily až v květnu.
1974 - Jaro velmi příznivé dalo se sít již v únoru kdy teploty vystouply na + 15 – 20°C přes den.
Velmi dobrý rok na obilniny zvláště na ječmen, který dával přes 40q z ha Ametyst
Podzim však vzhledem k deštivému počasí byl na sklizeň řepy nepříznivý, mnoho řepy po mechanizované
sklizni zůstalo na poli.
Mnoho lidí chodilo řepu z obce paběrkovat.
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1975

Tento rok na vláhu byl velmi slabý, v zimním období prakticky žádný sníh, jaro suché. Začalo pršet v červnu
42mm a pak sucho až do podzimu. Teprve konec října a začátek listopadu byly velmi malé dešťové srážky.
Tento rok byl velmi úrodný na ovoce. V obci byly otevřena sběrna, vykoupilo se přes 2 vagony česaného ovoce
6 vagonů padaného. Vzhledem k úrodě pak sběrna zrušena – zimní ovoce nebylo vykupováno, ač v obci by
bylo možno vykoupit dalších 5 – 6 vagonů ovoce.
Státní statek v sadě na pastvách ještě 14.11.75 neměl skončenou sklizeň jablek, na zemi zůstalo ovoce cca 6
vagonů padaných jablek, které kdyby se česaly mohly být velmi kvalitní.
Z jabloní se nejvíce pěstují James Grive, Oldenburg, Golden Delicius, Bláhova oranžová, Red Delicius spur.
Velmi dobře se zde daří broskvi Moretineho raná, zde v obci uzrává již 30.června.
Z hrušek se pěstuje solanka, Hardyho, Conference, Boskova lahvice, Lucasova a Madam Verte.

1955

v tomto roce se začalo s budováním parků v naší obci.
Jako první park byl budován park před kulturním domem (sokolské cvičiště), byl to starý hřbitov-vzhledem
k tomu, že dlouho trvalo než bylo povoleno zde zbudovat park – bylo při návrhu ponechány veškeré vzrostlé
stromy. Přední zeď zbourána.vysázeny některé okrasné stromy a keře jako je Spirea Forzithia, šeřík některé
konifery, vejmutovka (byla někým za 3 roky uříznuta), nevydržela ani magnolie, která se ztratila hned 1 rok.
Park byl přejmenován parkem Pionýrů.
Další park byl vybudován na náměstí před kostelem, zde vysázeny Taxus baccata, borovice černá, juniperusy,
spirea, forzitie, břízy, lípy, turecká líska, růží 3.000ks.

1973,74,75 Vybudován park okolo nádraží v Lužci, kde byly vysázeny růže, smrk, šeřík forzitie, sucho však velmi
poškodilo výsadby a tak mnohé keře uschly.
LÉČIVÉ rostliny, které rostly - rostou v katastru obce Lužec a Chramostek.
Achillea millefolium – žebříček obecný
Allium ursinum – česnek medvědí (na stráni Chramostek – Zelčín)
Convolvulus arvensis – svlčc rolní
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná – podél kanálu
Chelidonium majus – vlašťovičník u kanálu
Chrysanthemum cirariaefolium–kopretina starčkolistáMatricaria discoidea – heřmánek terčovitý
Potentila silvestris Mochna nátržník – roste na suchých místech, sbírá se nať, účinnější kořen proti průjmům.
(poznámka: správně Potentila repans –Mochna plazivá –pětilístek Nátržník plazivý slovenský název)
Thymus vulgaris – mateřídouška – suchá teplá místa
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá žahavá
Verbascum – divizna, suchá teplá místa okolo Vltavy
Bezinka – květ – plody – značně se vyskytující, velmi dobrá šťáva – svěžest.
Jeřáb – plody – proti šťávám.
To jsou nejdůležitější rostliny vyskytující se v našem katastru myslím, že lékařská praxe se stále více bude
vracet k těmto rostlinám a proto je třeba tyto rostliny chránit, aby je mohly používat i generace další.
Chtěl bych jsem se zmínit ještě o mochně zátržníku. Tato bylina zvláště v oblasti Lužce je velmi účinná na
stavy žaludku – má malé, žlutá kvítka, list ze spoda stříbřitý, na vrchu zelený, rostlina je nižšího vzrůstu.
Myslivost
Na katasru Lužce a Chramostku hospodařily nejdříve soukromé honitby Vaněk, Hrouda a jiní.
V roce 1945 vznikla lidová myslivecká společnost, která zvláště po roce 1948 převzala veškerou honitbu.
V roce 1952 vznikl na státním statku v Býkvi při ROH lidový myslivecký kroužek, kterému statek
propachtoval honitbu a tudíž katastr obce se rozdělil (r.1975) dle sektoru na JZD a katastru Vraňany hospodaří
lidová společnost, na zbytku Chramostek, Býkev, Zelčín, Vrbno, Hořín hospodaří ROH statku Mělník.
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Z lovné zvěře se nejvíce střílel zajíc 600 – 1000ks v 1 honu, bažant ze začátku byl málo zastoupen – postupem doby za
pomoci líhní se stává lovnou zvěří č.1 o hon 300 – 500ks a stává se zároveň škodnou na zasetých polích, dále na
základě rozmnožení bažantů značně ubývá koroptví, které jsou velkým pomocníkem při sběru mandelinky, nosatců a
jiného škodlivého hmyzu. Myslím, že bude nutno koroptvím věnovat větší péči.
Po skončení války se v katastru objevily lišky, černá a srnky. Srnky byly chráněny a tak je možno v letním období
spatřit stádo o 7-10 kusech (1975).
Černá zvěř se hlavně vyskytuje v kukuřici. 2 ks zastřelil František Humhej (1968-1970).
V tůních se vyskytují kachny a potápky.
Nejvíce škod dělají šedivky a brabci, kteří se značně rozmnožili a dělají velké škody v zemědělství.
1.MÁJE
Z historie 1.Májů chtěl bych vzpomenout některých událostí, které měly vliv na dělnictvo v Lužci a okolí.
Zemědělské družstvo žilo v Lužci ve velmi špatných podmínkách, statkáři – zaměstnávali dělníky pouze, když byla
práce, v době pracovních špiček, bylo to na jaře na jednocení řepy, pak na senách, žních a při podzimních pracích.
A tak v zimním období zemědělský dělník byl bez zaměstnání a nebo pouze někdy zaměstnán při těžbě ledu. Někdy
byla možnost získat zaměstnání při porážení topolů. Postup byl takový, že kdo měl zájem o poražení topolů ( nejvíce
v lednu ) dostal od statkáře přidělený topol, ten musel odporazit, kmen očistit a za poražení a úpravu dostal pařez, který
si mohl odvézt.
Dle vyprávění pamětníka těchto dob J.Zachara byla to práce na 1 týden s jedním topolem.
Odměna za polní práce u žen nečinila mnohdy ani 1.-Kč za 1 hodinu. Dělalo se od slunka do západu.
Zemědělské dělnictvo se začalo organizovat i v Lužci, ale nemělo dostatek prostředků.
Dělníci v továrně – nejdříve v cukrovaru – sezónní práce topič kotlů bral 2.20 Kč za hodinu. Po uzavření cukrovaru byl
tento předělán na železárnu. Ani zde nemělo dělnictvo na růžích ustláno a muselo si své vydobývat i stávkami.
Posílení koncentrace dělnictva byla za doby budování kanálu Vraňany – Lužec – Hořín 1900 – 1905.
1897

První oslava 1.Máje se konala na Mělníku v dnešním Družstevním domě, kterého se měl za Lužec zúčastnit
Lexa – švec.

1905

V Lužci založena sociálně demokratická strana, zakládajícím členem byl Lexa.

1946 – 47 První máj po revoluci, jednotlivé strany měly samostatné oslavy.
KSČ měla oslavy na náměstí. Z Lužce se šlo pěšky s prapory přes Chramostek, Zelčín, Vrbno, Hořín
na Mělník. K průvodu se z jednotlivých obcí přidávali pracující.
1948

První máj, který byl oslaven všemi pracujícími společně. Šlo se opět pěšky přes obce Chramostek, Zelčín,
Vrbno, Hořín – šlo se s kapelou, průvod to byl mohutný, zúčastnil jsem se tohoto průvodu a musím říci, že i
staří soudruzi s. Novák a jiní vydrželi cestu tam i zpět a nebyli unaveni.
Průvod byl z naší strany tak velký, že z vrchu na Mělníce nebylo vidět konec za mostem.

1949 – 57 V těchto letech se 1.Máje chodily pěšky na Mělník, po projevu se konaly veselice na Polabí a v různých
sálech.
1958 – 60 Tyto 1.Máje byly organizovány, jednak odvoz autobusy, traktory JZD a státních statků, myslím však, že to
trochu ztratilo na kouzlu těch minulých let a myslím, že při velkých výročích 1.Májů by se měly tyto pochody
zopakovat aby mladí viděli tu sílu kolektivu.
1961

Se konal 1.Máj v Lužci – a sice na Sokolském cvičišti – dnešní kulturní dům.
Obcí byl uspořádán průvod a za OV KSČ mluvil s.Lebl. Tribunu postavili soudruzi z Dřevony, občerstvení
účastníků obstarala Jednota.
Byl to krásný 1.Máj v Lužci a myslím, že tento den nevymizí z paměti těch, kteří se ho zúčastnily.
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1962

1.Máj oslaven na Mělníku.

1963

1.Máj oslaven v Lužci na pastvách.

1964 – 74 Tyto léta byla oslava 1.Májů na Mělníce.
V roce 1965 škola měla velmi pěknou výzdobu v průvodu makety raket – kosmonautů.
1975

1.Máj po několika letech opět v Lužci.
Zároveň s občany Lužce – zúčastnili se 1.Máje občané Vraňan. Průvod byl zformován před školou a jednotlivé
podniky se řadily v ulici k nové hospodě. Průvod byl mohutný - prošel celou obcí, z ampliónů hrála dechovka
do pochodu. Šlo se přes trať a pak po nové silnici na hřiště na „Pastvách“.
Když, průvod již zacházel dolů na hřiště (byl jsem v prvé řadě) nebyl viděn konec u staré pošty – před
kolejemi. Bylo nás plné hřiště alespoň 2 – 3.000 lidí.
Zahájil s.předseda NF s. ………… ,dále promluvil poslanec z Neratovic a s.předseda Rybář Ant.
Byl to krásný .Máj a i počasí bylo nádherné. Takových májů by mělo být víc a mělo by se v nich v Lužci
pokračovat.

Zdravotnictví
V Lužci již v dřívějších dobách mělo zdravotnictví dobrou tradici. Po roce 1945 nemělo zdravotnictví svůj vlastní
stánek.
Zubní lékař – Dr.-dentista – Šefr pracoval v Lužci již za první republiky, za války a od roku 1945
do roku…….
Od tohoto roku nastoupil nový již Dr.
Dr.- dentista Šefr vcelku dělal velmi dobře.
Praktický lékař – na tomto úseku od roku 1945 měla Lužec nejdříve dva lékaře a to Dr.Krause, který zastával
obvodního lékaře a pak Dr Kovaříčka – lékaře chudých – praktika, který ordinoval kdykoliv. I když byl
jmenován v roce 1948 ředitelem nemocnice v Rakovníku jezdil do Lužce a pomáhal lidem. Když odešel
Dr.Kraus za okresního hygienika, tak v Lužci nastoupil Dr.Kozák (chirurg), dále pak v Lužci byl Dr.Dyrhoň
mladší, který měl i Dolní Beřkovice kde pak zůstal (Lužec mu nedala byt).
Pak nastoupil Dr.Paroulek, který odešel do nemocnice na Mělníku na chirurgické oddělení.
Od roku 1975 na našem středisku je lékařka Dr.Jitka Mílová, tedy první žena lékařka v Lužci.
Vzhledem k tomu, že obec rostla, viděl správně s.Rybář Antonín předseda MNV, že je třeba v obci vybudovat
zdravotní středisko.
Po roce 1953 připadla obci polovina obytného do Růžka.
1953

Rada MNV rozhodla, že vykoupí druhou polovinu a že zde zřídí zdravotní středisko. Výkup druhé poloviny
obytné budovy nebyl lehkou záležitostí a jen dík s.Rybářovi, který pro tuto akci věnoval mnoho času a energie,
bylo docíleno, že mohla být druhá polovina obytné budovy vykoupena.
Okres zajistil prostředky a MNV zajistil společně s komunálními službami úpravu budovy.
Bylo zřízeno středisko praktického lékaře pro obvod Lužec, Chramostek, Zelčín, Vrbno, Býkev, Vraňany.
Dále v budově bylo zřízeno zubní středisko, dětské a poradna pro těhotné ženy. Má tedy Lužec moderní
středisko, které dobře slouží všem občanům.

Některé zajímavosti z úseku zdravotnictví – epidemie
1922
dne 18.5. se konalo ve škole první očkování dětí.
1928 – 9 v obci mezi dětmi epidemie spály, 1 případ úmrtí na spálu.
1930
velká epidemie záškrtu, dva žáci zemřeli.
1931
epidemie neštovic, provedeno 23.5.očkování.
1932
epidemie záškrtu v obci – nejvíce choroba řádila v dělnických rodinách.
1936
Očkování proti neštovicím dne 16.5., v prosinci a listopadu proběhla epidemie spalniček a příušnic – i dospělí
lidi – občané nemocní.
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1938
výskyt spály v březnu.
1952
infekční žloutenka.
1957
očkování proti obrně poprvé ve velké akci. V této akci se bude proti této nemoci pravidelně pokračovat.
1959
epidemie chřipky – byl vydán v obci zákaz schůzování, kino, zábavy, projevila se větší úmrtnost starších lidí.
1960
infekční žloutenka.
1961
epidemie chřipky a spály.
1963 – 64 infekční žloutenka.
1967
epidemie spalniček.
1971
epidemie chřipky Hongkong – nekonání schůzí, zábav, kino – zvýšená úmrtnost.
1974 – 75 očkování všech občanů proti tetanu a toto potvrzováno do legitimací.
U zemědělského dělnictva toto preventivní očkování se provádělo již od roku 1960 v naší obci.
Některé úrazy
Srážka traktoru s nákladním vlakem, Jaroslav Král přežil těžký úraz v roce…..
V roce 1974 vylezl žák P.Formánek u nádraží na elektrický sloup – dotkl se vedení a mu musela být
amputována ruka.
Finanční hospodaření v naší obci
Rok
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1945

Příjem
..1,653.52
..1,973.14
..2,375.51
..5,329.34
..5,476.13
..3,544.47
.17,337.71
..5,016.36
..3,851.80
..1,206.42
..5,073.32
..3,549.83
..2,800.36
..2,861.49
11, 126.58
3,788.69
3,009.12
3,684.64
4,866.22
4,806.36
6,446.76
3,712.43
škola
167,411.59

558,789.30

Vydání
..1,532.95
..1,920.29
..1,716.62
4.713.61
4.649.88
2,778.86
17,215.75
4,866.54
4,259.68
1,613.87
4,105.33
2,922.69
2,873.36
3,220.59
9,653.77
3,451.99
2,844.39
3,548.98
3,564.69
4,701.47
6,215.27
3,711.10
126,850.44
288,639.65
77,323.70
209,382.10
361,541.02
698,949.55
507,582.67
213,665
142,515
558,760.30
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(škola nová 470.070)
( -„- -„- 311.787)

Rok
1946
1947
1948
1949
1953
1954
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Příjem
229.379
227.108.30
517.945.60
215.257
197.600
122.828.82
528.975.35
819.528.65
1,259.651.12
1,569.015.28
1,1,588.239.05
3,262.201.20
1,480.642.06
1,503727.42
1,310.917.98
887.216.74

Vydání
338.311
225.831.20
484.433.90
494.824
514.950
100.619.96
470.126.72
667.640.12
1,129.207.06
1,415.139.52
1,419.295.1,781.896.89
1,436.964.89
1,323.224.49
1,209.244.91
860.529.33

Jednota Lužec n./Vlt. docílený maloobchodní obrat v provozovnách
Provozovna
392 mlékárna
325 maso-uzeniny Vedlík
410 textil,boty
471 průmysl-drogerie
670
pohostinství staré
804 restaurace nová
potraviny Šťastný

skutečnost 1972
1,376.300
1,507.200
740.000
934.500
929.400
851.300

1973
1974
1,350.600
1,513.200
946.500
873.800
709.200
925.900

1975

Zásobování v těchto letech můžeme říci, že bylo dobré a sortiment zvláště v potravinách byl velmi dobrý.
V prodejně textil – boty nastal obrat k lepšímu v roce 1973, ale je třeba říci, že prodejna dnes už nestačí potřebám
Lužce a bylo by třeba tuto prodejnu rozšířit.
Průmysl a drogerie je v celku dobře mimo stavební materiál, který dochází velmi nepravidelně, musí se jezdit
na Mělník.
Pohostinství má v celku tržby vyrovnané, je však třeba říci, že proti roku 1960 stouply tržby o 100% což není jistě
zdravý jev. Myslím, že by daleko více se měly podporovat zájmy pracujících na prospěšně veřejných pracech, úpravách
okolo bytovek nových,dále by se mělo více podnítit zájem o zahrádkaření což by značně zlepšilo nežádoucí stav.
HASIČI nyní POŽÁRNÍCI
V roce 1900–1 byl v Lužci n./Vlt. založen požární sbor - „sbor dobrovolných hasičů“ - . sbor byl založen v roce 1900, a
teprve dne 3.10.1901 byl okresní župou Mělnickou schválen a povolen – stal se jejím členem.
Při tomto zrodu stáli tito občané – členové výboru starosta sboru Augustin Klavík ředitel cukrovaru, velitel Antonín
Beneš sedlář z cukrovaru, I.náměstek Václav Blahota správce cukrovaru, II.náměstek Antonín Buršík hostinský,
jednatel Václav Stodola úředník cukrovaru, pokladník Karel Falada obchodník, členové výboru bez funkcí Purnoch
řezník, Antonín Satran kapelník, Ptáček Bohuslav pekař, Augustin Uhlíř učitel a Lorenc Vilém.
Celkový počet členů bylo 38 z toho 21 členů činných.
Sbor v prvních letech existence měl 1 stříkačku ruční, 160m hadic, 2ks plácaček, 1 žebřík, 1 hák, 1 lékárnička, sbor
odebíral „Hasičské rozhledy“.
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Sbor - činní členové – byli rozděleni na
lezce – ti měli na starosti žebříky
stříkačníci – ti, kteří polévali oheň (zprvu vědry)
vodáci – obsluha stříkačky, nebo-li pumpaři
ochránci – ti, kteří vynášeli nábytek z hořících domů a zabezpečovali okolí.
Původní hasičská kůlna se nalézala v cukrovaru.
Při hašení, když byla zakoupena ruční pumpa bylo nutno, aby pumpaři se střídali.
Aby sbor mohl existovat byla provedena sbírka po všech domech a fabrikách, sbíralo se po krejcarech jen zámožní
někteří dávali po zlatce-tých, jak bylo možno vyčíst ze zápisu dne 14.8.1912 a je zde uvedeno, že byla zakoupena 4
kolová ruční stříkačka, která byla tažena koňma.
Do inventáře přibylo plácačky, 2 žebříky a několik háků. Na stříkačku nejvíce přispěli cukrovar Lužec n./Vlt.
20 zlatých, Vídeňská pojišťovna 20 zl., Slavie pojišťovna 10 zl., obec Chramostek 20 zl., slečna Čápová (statek) 18 zl.
V roce 1942 byl zvolen výbor hasičů, starosta Rudolf Grosman statkář, velitel Švejcar Václav kotlář cukrovaru,
správcem zbrojnice – domu Batěk Antonín vařič cukrovaru, náměstek Svatůněk Frant.elektrikář, jednatel Augustin
Uhlíř učitel, členové výboru: Ptáček Boh., Satran Ant., Václav Kufner obecní strážník, Dvorný Ant.
Ze schůze valné hromady, která se konala dne 14.8.1912 můžeme soudit, že při požárech - byly i zmatky .
Velitel Švejcar Václ. Důrazně žádá členy činné, aby jen jeho rozkazů bylo plněno a žádným způsobem se nedali
vyprovokovati – aby nemohla vzniknout panika. Rozkazy jsou udělovány trubačem.
Dále v zápisu je uvedeno, že velitel vyzval všechny aby při vzniku hasili oheň, který majetek tráví, životy ničí. Dále
řekl, aby dali průchod svobodě, žáru k vlasti – lásky k národu.
Jak dobře my dnes z toho citátu cítím, že Český lid se nesmířil s Rakousko-Uherskem. Vidíme z těchto zápisů, že
vedoucí byli majetní, ale ti kteří byli při požáru od velitele byli prostí lidé.
Proto se již tenkrát (r.1912) dožadovali, aby při zranění při požáru – mohl být hasič – podpořen finančně, podána žádost
na obec o finanční podporu o zřízení fondu.
V roce 1913 vyhořel Lužecký mlýn, což citelně postihlo celé okolní obce. Byl to největší požár za dobu sboru (celkem
39 požárů).
Ze zápisu v roce 1917 byli přijati mladí členové – s 1 rokem čekací doby. Mezi nimi byl Glázr Ant., Smolík Old.,
Březina Lad., tudíž v letošním roce oslavil 60 let členství.
Ze zápisu v roce 1919 zjišťujeme, že bylo zakoupeno prvních 30 mundůrů. Šil je krejčí Ant.Chládek.
V roce 1921 se stali členy Rameš Ant., Sýkora Václ. A Rybář Ant. Noví členové Glázr – Rybář přinesli zájem o divadlo,
hrálo se na „Křemeni“ v přírodě „Jan Vývara“ bylo na 130 účinkujících – tím byly získány částečně finance na stavbu
nové zbrojnice – stavba přišla na 23.tisíc Kč. Z dnešního hlediska můžeme soudit, že se v té době stavělo velmi draho.
Tato zbrojnice byla postavena při starém hřbitovu – dnešní park pionýrů před kulturním domem.
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1922 -na Salvátoře hrála se Lucerna, a v Lužci se konalo župní cvičení za účasti celého okresu.
Toto cvičení se konalo na náměstí tj. před kostelem (nyní je zde park). Cvičily se prostná, sekerky – žebříky. Na tomto
cvičení poprvé vystoupily ženy hasičky ze Zálezlic. Aby toto cvičení pomohlo jednotě sboru finančně – mimo cvičení –
prodej odznaků, pohlednic – doutníků - cukrovinek a pečiva, které napekly ženy, večer zábava. Příjem 9.523 –, vydání
4.720.-, zbylo 4.804.-Kčs.
Přítomen byl starosta župy Mělnické Ant.Kliment.
1926 v tomto roce byla zakoupena nová motorová stříkačka za 26.000Kčs od fy Smekal – Praha, sbor musil si udělat
12.000Kčs dluhu.
V roce 1926, 1929 a 1941 byly povodně – Vltava - zatopeny některé sklepy – domy – motorová stříkačka pomohla při
čerpání vody ze sklepů..
Původně se oslovovali hasiči příteli, 1928 bratři nyní požárníci.
1930 sehráno na Pastvách divadlo Hasičská čest, režíroval Ant.Rybář s Glázrem, byl utvořen pohřební fond, velitel
Jar.Plicka, vedoucí samaritánů Seibt Jar., správce Oldř.Chládek, členové výboru Rybář Ant., Kufner Václ.,Novotný
Rud., Bastl Vlad.
1930 – 1935 hodně v obci hořelo – na Cikánce, Kradlově, Leipciku, v té době se říkalo, že v obci zase někdo objednal
oheň.
Písemné doklady končí v roce 1935. V době okupace byla spolková činnost zakázána.
1945 V tomto roce byla spolková činnost obnovena, velitelem byl Ant.Rybář, jednatel Hrouda, členové Glázr, Chládek,
Seibt a Březina.
1949 největší oheň o vánocích – domky a stodola, pak zde byl postaven prasečník JZD.
Zásah Lužeckých ve Vrbně, kde o život přišel František VEIGL dne 7.8.52.
O dva roky později o život v Hoříně přišel ŠTRUPL Václav.
Velký oheň byl na Osevě ve Vraňanech a Spomyšl stodoly.
1950 na výroční schůzi předseda Šefr Josef, I.velitel Ant.Rybář, II.velitel Glázr Ant., pokladník Novotný Rudolf,
jednatel Hrouda, pak Jaroslav Král, který tuto funkci dělá do dnes tj. do roku 1976.
Ženy Stejskalová, strojníci Chládek Oldřich, Hezoun Jan hospodář, zbrojnice Březina.
1951 se konala velká „Maškarní merenda“ s průvodem po obci.
Vlak přivezl muzikanty, a další ženich – nevěsta – mládenci – družičky.
1952 Sehrána Maryša, letní slavnost tam kde je kulturní dům – Sokolské cvičiště.
Na slavnosti se vybralo 182.530,40Kčs vydání 127.669,40Kčs, zisk 54.831.-Kč.
1952 Předseda Březina Lad., velitel Glázr, podvelitel Kintr Václ, pokladník Novotný R., jedn. Král Jaroslav, osvěta
Bastl Vlad., strojníci Došek FR. A Hezoun Jan, hospodář Seibt Jar., refer.mládeže Zima Fr.
Poskytnuta finanční pomoc na desku Rudoarmějců, a finanční pomoc červenému kříži ČSČK.
V tomto roce se mění název jednoty na „Místní požární jednotu“. Od roku 1952 nemáme v obci hasiče, ale požárníky.
V tomto roce požárníci čerpali vodu z člunu, který se topil – voda se čerpala 2 dny nepřetržitě.
1956-57 nebyla situace v požárním sboru dobrá a tak za pomoci MNV – s.Udatným Jaroslavem – sestaven nový výbor.
Předseda Zima Fr., velitel Glázr Ant.,pokladník Došek Vlast., jednatel Král Jarosl., inventář Hejna, strojníci Novotný
Fr., Hezoun, revizoři Šefr – Řehánek, mládež Hodek, aktivita ožila utvořena družstva mužů, dorostu, žáků a i žákyň,
jezdilo se i soutěžit.
Semerád vybojoval I.místo v soutěži dorostu, žáci hlídali obilí proti ohni.
26.5.63 – Na Pastvách (hřiště fotbalové) soutěž družstev a letní slavnost, přítomny sbory Dol.Beřkovice, Borek,
Vehlovice, Obříství a zdejší.
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1964 Zúčastnil se sbor 100 let založení jednoty ve Veltrusích. Sehráno divadlo Jolana a 8B, zájezdy –Liberecké trhy
apod.
1965 – Dostal Lužecký sbor novou stříkačku se vším vybavením, čestné uznání k 20.výročí osvobození naší vlasti
„Sovětskou armádou“ – Novotný – Kišš si vzali stroje do socialistické údržby.
1966.a 71 Velká Májová veselice s průvodem po obci.
1971 Se ujal funkce hospodáře ve zbrojnici Řehánek, zavedl knihu kde se každá akce zapisuje.
1967 byl postaven Vánoční strom s kasičkou a bylo odevzdáno na konto 777 celkem 1.083Kčs.
Dále byla zaslána pomoc Slovensku – zátopy.
1972 MNV zakoupil pro sbor nové (Tatra 805)auto. Dále zakoupil MNV vycházkové stejnokroje 14ks.
Kulturní činnost ve sboru je aktivní, pořádají každoročně požární ples, pouťovou nebo posvícenskou zábavu,
zavlažování parků, brigádnická pomoc.
1975 - 76
Sucho, které postihlo naší obec v letech 1975 – 76 by uschlo mnoho stromů nebýt závlahy, které se dostalo stromům
z hadic našich požárníků.
Sbor provádí každý rok preventivní prohlídky po celé obci. Současný pokrok – technika stálé doplňování, což se nyní
děje z rozpočtu MNV.
Za rok 1975 Lužecký sbor splnil závazky vyhlášené k 30.výročí osvobození naší vlasti – hrdinnou sovětskou armádou,
k XV.sjezdu KSČ byly vyhlášeny nové závazky, které taktéž byly splněny. Lužecký sbor tak přispívá ze všech sil
k upevnění a zachování celosvětového míru.
Na slavnostním zasedání - oslavách založení sboru , které se konalo dne.29.5.1976 – v hostinci u přívozu – 75 trvání –
sboru.
Tento jubilejní den začal položením věnců k památníkům I.a II. světové války. Dopoledne provedena výstava staré až
po dnešní techniku. Byla vystavována ruční a kolová stříkačka (z Moravy.vypůjčené) motorová PS 16, pěnové dělo
(Delta), vodní cisterna z Kralup.
V jednotě pohostinství vystaveno šatstvo, výstroj a výzbroj, a to od začátků až po dnešní dobu.
Dále byly vystaveny fotografie, diplomy, vyznamenání, medaile, které obdrželi členové sboru. Byly vystaveny různé
píšťaly, trubky kterých se dříve používalo k alarmu, jak se říkávalo, když vyskočil červený kohout.
Odpoledne, kdy byly položeny věnce, čestnou stráž stáli pionýři školy. Pak byla v sále u Přívozu zahájena slavnostní
schůze. Předseda Václav Hrdlík zahájil schůzi, přivítal hosty a zúčastněné sbory – Jenišovice, Brozánky, Vrbno,
Mělník-Pšovka, Mlčechvosty a zástupce okresního vedení pož.sborů s Karla Kartáka, zástupce středočeského kraje
s.Polívku, zástupce MNV předsedu s Rybáře, zástupce KSČ, NF, červeného kříže a všech podniků v Lužci.
V závěru všichni poděkovali za obětavou a nezištnou práci, kterou sbor vykonal. Minutou ticha uctěna památka těch,
kteří navždy odešli.
Kulturní vložka pionýrů školy , vznik sboru přednesl dlouholetý člen Král Jaroslav, který 26 let je jednatelem a dobře
vystihl jednotlivá léta, jak jsem mohl pak já zapsat do této kroniky.
Velitel Salač pak mluvil o nové technice . Bylo zde dobře řečeno čeho se dnes našim požárníkům dostává od MNV.
Předseda s.Hrdlík pak předal
odznaky za věrnost –

Březina Ladislav
Stejskalová Ant.
Hezoun Jan
Hrdlík Vác.
Salač Josef
Řehánek Josef
Knotek Rudolf
Herman Jindra

60 let
50 let
50 let
30 let
30 let
20 let
20 let
20 let
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diplom – poděkování
Knotek Jaroslav
Hošek Jiří
Levý Jaroslav
Švic Milda
odznak vzorný strojník
Kadlec Václav
K tomuto výročí vydal sbor vlaječku 75 let. Závěr provedl s.Karták. Myslím, že to byla zdařilá oslava 75 let práce sboru
v Lužci n./Vlt.
Změna kronikáře. 1978
Usnesením rady MNV v Lužci nad Vltavou ze dne 10.12.1978 jsem byla pověřena vedením kroniky obce.
Budu se snažit zaznamenat jednotlivé události nezaujatě tak, aby byl co nejvěrněji zobrazen život v naší obci.
Předchozím kronikářem byl Čestmír Štaif, dipl.technik, který zapsal události v obci až do ruku 1976, 77.
Do Lužce jsem byla ustanovena jako učitelka mateřské školy v Lužci OŠ ONV v Mělníce v roce 1954. Později jsem
byla jmenována ředitelkou mateřské školy. Pedagogickou školu jsem vystudovala v Příbrami v létech 1950 – 54.
Narodila jsem se ve Vacíkově, 5.dubna 1935. Do roku 1954 jsem bydlela v Příbrami. Po celých 24.let jsem působila
na mateř.škole v Lužci. V listopadu 1978 jsem byla ustanovena do funkce okresní školní inspektorky OŠ ONV
V Mělníce pro mat.školy.
V Lužci jsem se v roce 1955 provdala. Manžel, Jaroslav Merhaut je zaměstnancem Strojobalu Lužec.
Bydlíme ve vlastním rodinném domku. Máme dceru Štěpánku, žákyni ZDŠ v Lužci a Marcelu, která je učitelkou
mateřské školy v Lužci.
Růžena Merhautová
Kulturní dům. 27.října v 16.3. byl slavnostně otevřen kulturní dům v Lužci u příležitosti 60.výročí vzniku
Československé republiky a 30.výročí dne znárodnění.
Čestní hosté:
s. Martin Konop
s. Alena Formanová
s. Antonín Rybář
s. Jaroslav Kára
s. Prokop
s. Jaroslav Lhotský

-OV KSČ, ONV Mělník
-vedoucí OŠ ONV v Mělníce
-vedoucí odboru obchodu ONV v Mělníce
-vedoucí MH a průmyslu ONV v Mělníce
-ředitel okresního kulturního střediska
-ředitel krajského filmového podniku

Dále byli přítomni zástupci MNV, VO KSČ, složek MV NF v Lužci, zástupci všech místních závodů a ostatní hosté a
občané, zejména ti, kteří přispěli k vybudování kult.domu.
Symbolické přestřihnutí stuhy, které provedl předseda MNV s.Ant.Rybář, otevřelo tedy toto překrásné kulturní středisko
všem lužeckým občanům.
Na zahájení byla promítnuta opera „Rusalka“
„Krok za krokem se utváří a prohlubuje socialistický způsob života.
Patří k němu vzrůstající šíře zájmů, rozvíjení tvořivých sil i ve volném čase.
Tvůrcem kulturního Bohatství naší socialistické společnosti - je člověk!
Tvoří, tvorbou se obohacuje, roste!
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Nechť tedy předání kulturního domu veřejnosti plně slouží radosti a štěstí všech lužeckých občanů.
Slavnostní otevření kulturního domu bylo ukončeno ve 22.°° hodin.

Závěrečné technicko – ekonomické vyhodnocení stavby prováděné v akci „Z“ ve smyslu vyhlášky č.163/73 sb.:

Název stavby:
Kulturní dům Vltavan
Číslo stavby:
206/70039
Místo stavby:
Lužec nad Vltavou
Projekt stavby:
Průmstav n.p. Praha – projektová a inženýrská správa.
Orgán veřejného řízení: ONV odbor výstavby Mělník
Účastníci řízení:
MNV Lužec n.Vltavou
ONV Mělník
OHS Mělník
OIPS Mělník
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Údaje vyhodnocující stavbu:
Plán
1.Hodnota díla
2.Plánované úkoly, náklady
3.Věcné náklady
4.Osobní náklady
5.Dodavatelsky prováděné práce
6.Z toho stavebními organizacemi
7.Brigádnické hodiny
8.Projektové parametry:
9.Termín zahájení stavby:
10.Termín dokončení:

Skutečnost
3 292 000
2 030 700
1 618 600
412 100

3 292 000….
2 024 932 87
1 613 949 27
410 938.60
243 405.- .
109 941 .68 500 Byly splněny podle projektu
II.čtvrtletí 1972
III.čtvrtletí 1978

V průběhu výstavby kulturního domu bylo odpracováno lužeckými občany 68 500 hodin.
Hlavním iniciátorem a organizátorem byl s.Antonín Rybář, předseda MNV.
Nemalý podíl mají dále jednotlivé provozovny v obci: SDZ, Štěrkopískovna, Tubeco a další.
Mezi nejaktivnější a nejvytrvalejší brigádníky patřili: s.A.Rampas, V.Ptáček, V.Rybář, F.Oplt.
Tělocvična
Velkým přínosem je tělocvična, která je součástí areálu kulturního domu. Je plně využívána nejen dobrovolnou
tělovýchovou místní TJ Slavoj, ale zejména ZDŠ k plnění výuky tělesné výchovy (škola nemá tělocvičnu).
Správcem celého kulturního domu je s.Blanka Klváňová, manžel je zaměstnancem MH při MNV Lužec n.Vltavou.
V kulturním domě bydlí. Prodává v denní vinárně kult.domu,která je otevřena jen při promítání v kině.
Kino
Vedoucím místního kina umístěném v kut.domě je s.Ant.Březina, dalšími zaměstnankyněmi jsou s.Ramešová, Levá.
Kino promítá: ve středu, v sobotu a v neděli – vždy od 15,30 a 20 hodin.
Loutková scéna
Je současně využívána pro akce SPOZ: vítání občánků, předávání občanských průkazů a podobně.
Dále jsou v kulturním domě zařízené klubovny pro zájmovou činnost PO a SSM.
Prvním vedoucím KaSS byl s.M.Čebiš, který řídí hudební soubor „Orion“ při ZV ROH Tubeco.
Sauna
Na dokončení celého areálu je nutno dát do provozu saunu, v současné době rozestavěna.

Kulturní dům Lužec nad Vltavou (foto L.Tomek)
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1976
Volby do zastupitelských orgánů – průběh voleb v Lužci nad Vltavou.
Hlavní hlasovací lístek, návrh na sloučení orgánů MV a dokumentace je založena v albu a výstřižkové příloze kroniky.
Volby se konaly dne 22.a 23.října 1976.
Volební místnost byla v zasedací síni MNV, velmi vkusně vyzdobena, čehož dokladem jsou fotografie.
Předseda NF M.Fridl osobně uvítal mladé občany Lužce , kteří poprvé se zúčastnili voleb do zastupitelských orgánů.
Popřál jim hodně úspěchů v životě s přáním, aby si byli vědomi svých občanských povinností ke své socialistické vlasti.
O slavnostní ráz voleb se také snažila hudba s.Čebiše, která vítala voliče před agitačním střediskem.
Řada závodů přišla volit manifestačně (viz dokumentace).
Pro další volební období bude pracovat v obci rada MNV v tomto složení:
Antonín Rybář
Merhautová Růžena
Kokšal Václav
Ullmanová Jana
Švejcarová Libuše
Chládek Ladislav

Humhej František
Ptáčník Jiří
Vlková Eva

Jedním z mnoha úkolů, které před MNV a všemi občany Lužce byly a jsou – bylo zejména dokončení kulturního domu,
což se podařilo, jak je podchyceno v předchozím zápise.

1977
Lužec byla zařazena do velkých nematričních obcí okresu Mělník.
Sbor pro občanské záležitosti v Lužci nad Vltavou se snaží kvalitně zajišťovat.
V roce 1975 zajišťovaly členky SPOZ ve spolupráci se složkami NF především ČSŽ, KaSS, ČČK, dozorčím výborem
Jednoty tyto akce:
a) Vítání občánků: 15 narozených.
22.května 1977:
1.Langer Aleš
2.Vališová Lenka
3.Molek Jaroslav
4.Kulhavá Jana
5.Rameš Roman
6.Kvasničková Irena
7.Kolářová Libuše
8.Veselý Ondřej

20.11.1977:
1.Dudák Roman
2.Herman Pavel
3.Šárová Markéta
4.Tauterman
5.Udržal
6.Tauchman David
7.Zoreník Milan

b) Předávání občanských průkazů
18.května 1977 předány občanské průkazy 32 žákům ZDŠ v Lužci.
Slavnostní předávání se konalo v zasedací síni MNV za přítomnosti předsedy MNV A.Rybáře, řed.ZDŠ J.Levé, zást.
OV VB v Mělníce podp.Kopočíka a předs.SPOZ v Lužci R.Merhautové.
c) Písemné blahopřání k uzavření sňatku:
novomanželům Smrčenským, Landovým, Heinovým, Kejmarovým, Kozúbkovým, Rybářovým, Neumanovým,
Kuřátkovým, Polákovým.
d) Blahopřání k 80tým narozeninám
Jansová Marie, Kopincová Kateřina, Frantová Marie, Hájková Anna, Merhautová Hedvika, Král Václav (nedožité
osmdesátiny) Nosovská Růžena, Křičková Alžběta.
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e) Blahopřání k zlaté svatbě
16.4.1927 –manželé Tichých
16.4.1927 – manželé Turkových
3.9.1927 – manželé Doležalových
f) Blahopřání ke stříbrné svatbě
manželé Černých, Rybářových, Pešautových, Linkových, Krejcárkových.
g) Předání pamětních listů
mateřská škola: 17 dětí
ZDŠ: 22 dětí
h) Rozloučení se zesnulými: 13 zemřelých
Mokrý Ludvík., Mokrá Romana-tragická smrt otce a dcery (otec oběsil dceru i sebe).
Vorlíček Josef, Chládek Oldřich, Mašín Bohuslav, Langerová Františka, Myslivec Oldřich, Karasová Marie,
Vošahlík Josef, Levý Rudolf (tragická smrt při stavbě rodinného domku), Král Václav, Švejcar František,
Šubrtová Marie.
Je nutno konstatovat, že ještě další akce a oslavy pomáhá ve spolupráci zajišťovat SPOZ. Nejužší spolupráce při
kulturních programech a vložkách spočívá na vystoupení dětí z mateřské školy, základní devítileté školy a hudby
s.Čebiše.
Nejlepším dokladem toho je oslava pro ženy důchodkyně a v domácnosti k MDŽ konané v místním pohostinství, kdy
účast žen je každoročně kolem 85.
Tradičně se této oslavy zúčastní předsedové MNV, OV KSČ, NF a další hosté.

1978
1. máje
Již předchozí kronikář s.Štaif připomněl, že od 1975 se konají oslavy 1.máje v obci.
Lužec, jako středisková obec byla i po další roky 1976, 1977, 1978 pověřena uspřádání 1.máje. K Lužci byly přiřazeny
obce: Vraňany, Mlčechvosty, Jeviněves – tyto občany dopravily do Lužce autobusy.
Májová komise důsledně se snažila o důstojný a zároveň RADOSTNÝ průběh máje.
Vzpomínám na 1.máj 1978, kdy hlavní projev měla Anna Karlovská, předsedkyně okresního výboru Národní fronty. Při
rozhovoru s novináři Nového Mělnicka řekla:
„Na prvním máji jsem letos byla v Lužci. Dělnický základ je tam pořádně znát. Hlavně v rozsahu práce pro celek. Jejich
tělocvičnou by se chlubil i Mělník. Pořád vidím to velké nadšení v prvomájovém průvodu. Doslova mě pohladilo:“
1.máj – svátek pracujících – je vhodné se zmínit o výsledcích a plánech místních závodů:
Středočeské dřevařské závody
Provoz vyrábí bednové soubory z vodovzdorné překližky a netypizované palety, které slouží z velké části k vývozu
strojírenského zařízení do zahraničí.
V závodě pracují dvě stříbrné brigády social.práce, z nichž brigáda vedená s.Ečerem nese čestný název „Brigáda
XV.sjezdu KSČ.“
V loňském roce bylo uvedeno do provozu mechanizované sbíjení bednových dílců, pomocí vzduchových pistolí. Toto
ulehčilo namáhavou práci ženám, které na závodě ve většině pracují.
Závod patří k nejlepším v naší obci. Ved. Provozu je Eva Švábová.
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Strojobal Lužec
Provoz n.p.Strojobal je jedním z nejstarších podniků strojírenské výroby v Lužci n.Vlt.
V současné době prodělává velkou rekonstrukci a modernizaci, aby byly vytvořeny ty nejlepší podmínky pro pracující.
Je dodavatelem strojů a zařízení pro náš potravinářský průmysl.
Hlavní náplní výroby jsou chladírenské a mrazírenské dveře pro masokombináty a různé sklady potravinářského
průmyslu.
Dále vyrábí nářezové stroje NS 300 na krájení salámů, sýrů apod.
Pro drůbeží závody vyrábí škubače peří a pro konzerváře a masaře stroje AZS 160 na značení údajů na konzervy. Část
výrobků dodává na export..
Kolektiv pracujících tohoto závodu plní a překračuje úkoly státního plánu. Dále na provoze soutěží dva kolektivy o
udělení titul BSP.
Velká pozornost je věnována ze strany vedení provozu a složek péči o pracující, zvláště pak při různých výročích a
jubileích.
Vedoucím je s.Jiří Ptáčník.
Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny Praha – provoz Vraňany
Provozovna letos slaví již 26 let trvání.
Plán výroby za první čtvrtletí splněn na 100% i za cenu zvýšeného počtu mimořádných sobotních, nedělních i nočních
směn.
V kolektivu pracovníků je 5 brigád socialistické práce.
Výrobky dodává pro PREFA, PRŮMSTAV, METRO, VODNÍ STAVBY, ARMABETONY a další.
Vedoucím je Karel Kulhánek.
Prefa, Tubeco
V tomto roce dosáhl 15tiletého trvání závodu.
V roce 1977 dosáhl závod produkce 76 miliónů hodnoty hrubé výroby a pro rok 1978 má stanovený úkol 88 miliónů
hodnoty hrubé výroby. Nosným programem posledních let je výroba prvků pro pražské Metro. S výrobou Metra závod
započal v 1973 – za 5 let bylo celkem vyrobeno 26 tisíc kubíků Metra. Tubeco je jediným dodavatelem Metra –
3
přijatým úkolem 12 000m , byly zrušeny kontrakty o dovozu Metra z Maďarské lidové republiky.
V závodě pracují 4 kolektivy soutěžící o titul BSP a 5 kolektivů BSP již obdrželo. Všechny kolektivy jsou zapojeny do
Basovovy metody práce.
Vedoucím je s.Karel Boháč.
Průmstav Praha – Panelárna Lužec nad Vltavou
V roce 1978 je stěžejním úkolem střediska panelárny Lužec n.Vltavou výroba tyčových prvků a stropních panelů MSP,
dále doplňková výroba schodů T088, teplovodních kanálů a zákrytových desek.
V 1977 jsme splnili požadovaný počet bytových jednotek – celkem 3520 bytů.
Na závodě pracují 4 BSP. Za dobrou práci jsme byli ohodnoceni Rudým praporem min.stavebnictví ČSR, čestné uznání
vlády ČSSR a ÚRO na počest 60.výročí VŘSR.
V letošním roce máme zajistit prefabrikáty pro 1250 bytů – technologií montovaného skeletu. To představuje zhruba
3
25.000m prefabrikátů.
Elektroodbyt Lužec n.Vltavou
Plán expedice na rok 1977 splněn na 101,06%. Za první čtvrtletí 1978 závod úkoly opět splnil.
Zaměstnanci mají uzavřený závazek na splnění plánu expedice do 22.12.1978 na 100,5%.
Sklad má dvě BSP z nichž jedna má zažádáno o udělení bronzového odznaku.
Svaz požární ochrany Lužec n.Vlt
Základní organizace Svazu požární ochrany Lužec nad Vltavou oslavuje v letošním roce 77 let svého založení.
Má celkem 47 členů, z toho je 8 žen. Zúčastňuje se všech akcí pořádaných NF, MNV a všech kult. a společ.akcí.
Závazek 30.výročí vítězství pracujícího lidu je, že odpracují 250 brigádnických hodin, seberou 2,5t kovového odpadu.
Svojí prací chtějí přispět do společně vytvořeného díla pracujícího lidu.
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1979
Rok 1979 je čtvrtým rokem šesté pětiletky. Že splnění úkolů tohoto roku bude vyžadovat zvýšení úsilí všech občanů
naší republiky, signalizovala již rozmařilost výkyvu počasí 31.12.1978:
12°° - 16°° : + 12° C,
16°° - 18°° : - 15° C,
18°° - 20°° : - 21° C.

déšť
silný vítr, námraza, sněžení
silná sněžení
(Chopok –30°C)

Mrazivá vlna postihla, kromě Československa všechny evropské země.
Velké zhoršení energetické a palivové situace následkem dlouhotrvajících mrazů zapříčinilo i uzavření na 24 dny všech
typů škol (kromě mateřských škol a jeslí).
Dnem 29.ledna byla upravena pracovní doba v závodech:
a). podniky se dvousměnným, třísměnným a nepřetržitým provozem zachovají pracovní dobu platnou
koncem roku 1978 beze změny.
b). podniky a závody s jednosměnným provozem zabezpečí začátek pracovní doby od: 7°° - 7.45 hod.
c) v ordinacích, administrativního a správního charakteru zabezpečí začátek pracovní doby od 8°° hodin.
V souvislosti se změnou pracovní doby byl zabezpečen provoz v jeslích, mateřských školách a školních družinách
podle požadavků rodičů.
Dále byla podle potřeb prodloužena délka prodejní doby zejména v potravinářských prodejnách, upraveny jízdní řády
ČSAD.
Přerušení práce střídavě postihlo výrobní plány jednotlivých lužeckých závodů, jejichž pracující s veškerým úsilím se
snažili v průběhu roku dané úkoly splnit.
Kulturní dům začíná být využíván pro kulturní a jiné akce v obci.
Divadelní hra Maryša
Ve dnech 13.a 14.ledna 1979 sehráli místní ochotníci „Maryšu“.
Dobré herecké výkony předvedli zejména:
Jaroslav Král v roli Lízala ( 1.číslo výstřižkové přílohy),
Vlasta Levá v roli Lízalové
dále pak s. Sedláčková, Hřebíčková, Zavázalová, Chládek, Mašek, Nápravník, Novotný a další.
Starostlivý režisér s. Anděl se všemi herci připravil lužeckým občanům hezký zážitek.
20.února 1979 se v kulturním domě konala veřejná slavnostní schůze spojená se dnem taneční tvořivosti okresních
dětských tanečních kolektivů. (2).
Zdravotnická přednáška
29.března 1979 se konala ve spolupráci s ČSŽ a SRPŠ přednáška doktorky Tothové, primářky gynekologického
oddělení v Mělníku.
Dále bylo v kulturním domě uskutečněno vítání nových občánků ve dnech: 20.5., 1.7., 16.12.1979.
Předány občanské průkazy žákům ZDŠ za přítomnosti předsedy MNV, předsedkyně SPOZ, zástupce OO VB v Mělníce,
ředitelky ZDŠ – 21.května 1979
Pohádka „Stříbrná studánka“
V rámci oslav „Dne dětí“ uvedl dětský divadelní kroužek při KaSS v Lužci pohádku „Stříbrná studánka.“
Režii měla s. Alena Šubrtová a hráli žáci ZDŠ v Lužci (3).
Výstava malířky Hany Stočkové
Prvně byl také kulturní dům Vltavan využit pro výstavu malířky Hany Stočkové, jejich obrazů věnovaných rodnému
kraji (4). Výstava se konala 20.září 1979. výstava měla velký úspěch a byla denně navštěvována nejen místními občany.
Závěrem roku 1979 byla také ustanovena nová vedoucí KaSS v Lužci s.Magda Dolejšová.
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Kulturní referentka KaSS Magda Dolejšová
Májové oslavy
Májové oslavy 1979 se konaly opět v naší střediskové obci. Májová komise sestavila program májových oslav.
Po průvodu obcí a oficiálním májovém projevu zástupce OV KSČ s.Hofmana probíhal estrádní pořad pod názvem „Po
práci legraci“, který uváděl Jiří Prokel.
Dále v rámci májových oslav bylo uskutečněno: pálení mírových ohňů, položení věnců na hrob rudoarmějců –
zajišťovala ZDŠ.
Estrádní pořad v kulturním domě Vltavan, který zajišťovaly ZDŠ Lužec, zakončil májové oslavy v obci.
Vítání nových občánků
Již mnoholetý slavnostní obřad „Vítání občánků“ uskutečnil Sbor pro občanské záležitosti v Lužci v tomto roce 3 krát:
25. 5.79
11 dětí
1. 7.79
6 dětí
16.12.79
14 dětí
Vítání bylo uskutečněno ve velmi pěkném prostředí kulturního domu. Nutno konstatovat, že rodiče i s prarodiči se
pravidelně těchto malých slavností zúčastňují.
Stříbrná svatba
25ti let společného života oslavili manželé: Rajnišovi, Landovi, Knotkovi, Březinovi, Vedlíkovi, Fridlovi, Šubrtovi,
Šťastných, Kulhánkovi.
Zlatá svatba
Manželé Beníškovi oslavili 3.listopadu 1979 50 let společného života. Dožili se tohoto výročí v plném zdraví. Žijí ve
vlastním rodinném domku.
Úmrtí
V roce 1979 zemřelo v obci 16 lidí:
Doležal Josef, Kokšalová Marie, Hájková Anna, Pernica Josef, Beránková Marie, Novotný František, Kuřátko Antonín,
Boudníková Alžběta, Švejcar Jiří, Holoubek Josef, Jansová Marie, Maurer Michal, Volfová Marie, Chytrá Marie
(zemřela 31.12.1979).
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Úmrtí Ludvíka Svobody arm. generála
Ve středu 26.září 1979 se náš lid rozloučil s armádním generálem Ludvíkem Svobodou, který byl prezidentem od
30.3.1968.
Tisíce lidí se sním loučili v historickém Španělském sále. Desetitisíce mu přišly vzdát poslední hold při jeho poslední
cestě Prahou, městem, které miloval.
Ve chvílích posledního loučení s člověkem, který je nám blízký a kterého máme rádi, si bezprostředně vybavujeme jaký
byl, jak mluvil, jak jednal. Znovu jsme měli před očima Svobodovu mužnou a ušlechtilou tvář, otevřenost a srdečnost
jeho úsměvu, umírněnost gest i jasnost a jadrnost jeho mluvy.
Tak uchová Ludvíka Svobodu naše paměť.
Ale to nejpodstatnější, co zůstane s námi i generacemi budoucími, je Svobodovo dílo, příklad jeho osobnosti.
Právě pro to všechno co Ludvík Svoboda pro lid a zemi vykonal, platí o něm, jako málo o kom slova Julia Fučíka: „Ať
smutek nikdy nepatří k mému jménu“.
Je vždy štěstím národa, když má takové velké syny, kteří v hodině pravdy vykonají to, co lid a vlast potřebují, co je v
jejich nejvlastnějším zájmu. A vykonají to bez ohledu na oběti, které je nutno přinést.
Soudruh Ludvík Svoboda k takovým osobnostem našich národů patřil. (5).
Knihovna
V místní knihovně v Lužci nad Vltavou je k 1.1.80 takovéto složení svazků:
1.Marxistické
2.Společensko-politické
3.Přírodovědecké
4.Zemědělské
5.Technické
6.Ostatní technické
7.Krásné literatury
8.Pro mládež: naučné
9.
krásné

87
248
49
34
54
157
1342
67
67
Svazků celkem: 2 616

Knihovna je zařízením MNV v Lužci nad Vltavou.
Metodicky je řízena okresní knihovnou v Mělníce, která zajišťuje i finanční nákupy nových knih.
V knihovně jsou knihy uspořádány abecedně podle specialistů a podle shora uvedených skupin.
Za rok 1979 bylo vypůjčeno 2048 knih, což je 170 knih za měsíc. Nutno však podotknou, že byla knihovna v důsledku
malování a předávání 2 měsíce bez půjčování.
Do knihovny bylo v roce 1969 přihlášeno 102 čtenářů, v prosinci 1979 120 čtenářů z toho 60% čtenářů do 15ti let
Knihovna je otevřena:

pondělí
úterý

16 – 18 hodin.

Knihy se půjčují na 3 týdny za poplatek 0,20Kčs.
Členský příspěvek na rok je 1,-Kč.
Za rok se získalo za půjčování 647,-Kčs.
Od dubna 1979 je knihovnicí: Jitka Chládková, narozena 16.10.1938, bytem Lužec nad Vltavou 244.
Předchozími knihovníky byla Věra Šulcová, Stanislav Krejčík, Jiří Jansa, Zdeňka Peroutková, Zdeňka Šmucrová.
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1980
Předsednictvo okresního výboru Komunistické strana Československa, okresní výbor Národní fronty, rada Okresního
národního výboru v Mělníce na prahu roku 1980 děkují všem dělníkům, družstevním rolníkům, příslušníkům
socialistické inteligence a ostatním pracujícím za úspěšné plnění úkolů 4.roku šesté pětiletky.
„V posledním roce 6.pětiletky stojí před námi náročné úkoly, které je nutno splnit. Jsme přesvědčeni, že pracující
mělnického okresu rozvinou iniciativu na počest 35.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pomohou
tak vybudovat šťastnou budoucnost našich dětí.
Do roku 1980 přejeme všem občanům okresu Mělník mnoho úspěchů při budování naší socialistické společnosti, pevné
zdraví,osobní spokojenost i radost z dobře vykonané práce.“
Tato výroční zdravice byla otištěna v týdeníku „Nové Mělnicko“ nositele vyznamenání „Za zásluhy o budování
středočeského kraje“ – a pochopitelně je také určena všem občanům naší obce Lužce nad Vltavou, kteří svojí
každodenní poctivou prací dokazují lásku k vlasti a odhodlanost o udržení míru.
32.výročí února
Důstojnou oslavu 32.výročí Února uspořádaly společně všechny složky Národní fronty, VO KSČ a MNV v místním
kulturním domě.
Slavnostní projev přednesl s.Antonín Rybář, předseda Místního národního výboru.
Kulturní vystoupení pro 105 přítomných občanů připravili žáci Základní devítileté školy.
Bylo by jistě správné při příležitosti 32.výročí této významné události se opravdu hluboce zamyslet – vždyť 32 let
z hlediska historie je velmi krátký časový úsek a podíváme-li se kolem sebe, pak vidíme jaký kus poctivé práce bylo
vykonáno i v naší obci.
Právě slavnostní veřejná oslava byla uskutečněna v krásném kulturním domě, který lužečtí občané vybudovali v akci
„Z“.
Činnost SPOZ
Při celoročním hodnocení Sboru pro občanské záležitosti nutno konstatovat, že všichni jeho členové se již po řadu let
snaží o vytváření socialistických mezilidských vztahů. Uskutečňují v průběhu roku řadu akcí, které podporují výchovu
morálních hodnot.
V letošním roce jsou to tyto akce:
oslava MDŽ pro ženy důchodkyně v kulturním domě za účasti 80 žen. Kytička a blahopřání byla předána i
nemocným ženám, které se nemohly oslavy zúčastnit. Kulturní program připravily děti mateřské školy a ZDŠ, v druhé
části programu pak již tradičně vyhrávala místní hudba „Orion“ pod vedením s.Čebiše se zábavným vystoupením členů
KaSS pod vedením s.Magdy Dolejšové.
Slavnostní předávání občanských průkazů 19 žákům ZDŠ, které se uskutečnilo také v kulturním domě za
účasti: ředitele školy , třídního učitele, předsedy MNV, předsedkyně SPOZ, zástupce OO VB v Mělníku.
Je přáním nás všech, aby tento slavnostní akt – předávání občanských průkazů – celý život těmto 15tiletým připomínal
slova slibu „V den, kdy dostávám svůj průkaz, slibuji, že se budu chovat vždy tak, abych byl řádným čestným občanem
československé republiky.“
Slib jisker složilo 24 žáků, slib pionýrů 20 žáků. Oba tyto slavnostní akty byly uskutečněny v rámci oslav
35.výročí osvobození naší vlasti. Na velmi dobrém průběhu má hlavní podíl ZDŠ.
Vítání občánků je další oblíbenou akcí, která již vešla do povědomí mladých lužeckých manželů, ale i babiček
a dědečků.
V letošním roce jich bylo uvítáno 29 na třech slavnostních uvítání občánků – nových krásných lužáčků. Je přáním
všech, aby se jim v naší obci dobře žulo, aby byli obklopeni trvalou péčí a láskou táty, mámy – zkrátka šťastné rodiny.
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A dostáváme se k další formě styku s občany.
Blahopřání k významným životním výročím
7 manželských párů oslavilo v tomto roce stříbrnou svatbu – jestliže hovoříme o tom, že základem společnosti je
rodina, můžeme si jenom přát, aby těchto šťastných stříbrných manželství bylo v naší obci co nejvíce.
Kulatého výročí
75 let se dožilo 7 lužeckých občanů
80 let
-„4 lužečtí občané
85 let
-„2 -„ - -„90 let se dožila paní Kudrnová.
Nejstarší občankou je: paní Křičková – 93 let.
Nejmladší občankou je : Tautermanová Eva – 2 měsíce.
Ještě je třeba se zmínit o té druhé straně lidského života – to je úmrtí.
V letošním roce jsme se důstojně rozloučili s 13 lužeckými občany. Smuteční rozloučení provedli vždy příslušní
zástupci místních závodů, předseda VO KSČ, MNV, SPOZ a dalších složek, podle toho, které společenské organizaci,
či závodu, rozloučení příslušelo.
Základní devítiletá škola
Základní devítiletá škola v Lužci nad Vltavou plní v posledních letech velmi náročné úkoly, které vyplývají
ze zavádění nové výchovně vzdělávací soustavy do praxe. Nová koncepce se dostala do dalšího stadia, když podle ní
začali pracovat žáci 5. postupného ročníku tedy II.stupeň Základní školy. Práce podle nového pojetí je velmi náročná
jak na učitele tak i pro žáky. Zkušenosti ukazují, že právě prostřednictvím nových metod a forem, jež vedou žáka
k samostatnosti v myšlení a nutí ho logicky a přesně uvažovat, lze připravit mladou generaci při plnění náročných úkolů
při budování naší společnosti.
Celoroční výchovně vzdělávací plán školy zajišťuje rozvíjení rozumových schopností žáků a současné rozvíjení jejich
morálních vlastností. K tomu škole pomáhá soustavná mimoškolní činnost, spolupráce se složkami NF v obci,
spolupráce s patronáty závodů a jejich BSP, besedy s mládeží organizované s komisí pro mládež při MNV, besedy
s příslušníky ČLA a Lidových milicí SNB. Po stránce výchovné a materiální aktivně pomáhá SRPŠ jehož předsedkyní
je Karla Řehánková .
Žáci jsou zapojeni do veřejně prospěšné práce především výsledky ve sběru odpadových surovin a léčivých rostlin jsou
velmi dobré.
V posledním období bylo sebráno:
6 800kg starého železa
5 200kg starého papíru
Počet žáků ve školním roce 1979/80:
Počet tříd: 9
Ředitelem školy je Jiří Jansa, 46letý, vyučuje češtinu, ruštinu, rýsování, brannou výchovu.
Seznam učitelů:
Jméno:
1.Jiřina Pauknerová
2.Josefina Levá
3.Olga Jansová
4.Hana Růžičková
5.Květosl.Hermanová
6.Ljuba Faistauerová
7.Dagmar Martinovská
8.Miloš Janák
9.Zuzana Kosová
10.Marie Feyglová
11.Ivana Riegerová

Věk:
57
58
46

23
20
19
20

Vyučuje:
přírodopis, dějepis
matematika, obč.nauka, chemie
I.stupeň – 1.třída
zeměpis, tělesná výchova
I.stupeň – 4.třída
I.stupeň – 3.třída
I.stupeň – 2.třída
fyzika, matematika
fyzika, tělesná výchova, ruština, výtv.vých.
ruština, čeština
čeština, přírodopis, hudební výchova

Školnicemi již řadu let jsou :Dagmar Prachařová
Marie Rampasová.
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Jak dlouho učí v Lužci.
30 let
30 let

14 roků
1 rok
1 rok
1 rok
3 roky
1 rok

Školní družina
Školní družina: 1
Počet dětí: 31
Délka provozu: 11°° - 16°° hodin denně. Vychovatelkou v družině je Jana Ramešová, 32 let, dálkově studující
kvalifikaci vychovatelství (čtvrtým rokem).
Školní družina je umístěna v budově ZDŠ. Má malou kapacitu , jsou v ní zapsány pouze děti 1.- 3. třídy.
Obědy pro družinu a učitele se dovážejí ze školní jídelny při mateřské škole v Lužci.
Cena oběda
pro žáky: 3,40Kčs
Pro učitele 4,30Kčs
V současné době se upravují 2 byty ve školní budově, aby byla docílena stabilizace pedagog.pracovníků v obci.
Celkové náklady – 110 tisíc Kč.
Mateřská škola
V mateřské škole je v současné době zapsáno 48 dětí ve věku od 3 - 6ti let.
Tato dvojtřídní mateřská škola nestačí pokrýt svojí kapacitou potřeby obce, především místních závodů.
V tomto roce se začala stavět nová 3 třídní mateřská škola, která má být dokončena ve třetím čtvrtletí toku 1982.
Finanční zabezpečení této stavby provedeno – sdružením finančních prostředků místních závodů a provozoven.
Pedagogické obsazení mateřské školy:
Jméno:
1.Věra Udatná
2.Marie Čtrnáctá
3.Miloslava Holoubková
4.Marcela Žižková
5.Jana Veselá
1.Marcela Žižková
2.Jaroslava Langerová
3.Milada Kadlecová
4.Růžena Hrdlíková

věk:
39
33
44
24
38
24
48
44
33

funkce:
ředitelka
učitelka
učitelka (nekval.)
učitelka
školnice
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka

Jak dlouho pracuje na této škole:
20 let
5 let
1 rok
2 roky
5 let
5 let
14 let
8 let
6 let

Výše stravného na den v mateřské škole: 4,25Kčs (2 svačiny, oběd).
Z celkového počtu 48 dětí mají 3 děti slevu stravného – jde o děti z rozvedených manželství, kde výše částky
nepřesahuje na jednoho člena rodiny 800.-Kč.
1.máj
Májové oslavy v letošním roce byly důstojnou oslavou svátku pracujících zvláště v roce 35.výročí osvobození naší
vlasti Rudou armádou.
Všechny místní závody: Tubeco, Průmstav. Středočeské dřevařské závody, Elektroodbyt, Státní statky, Strojírny
potr.závodu Strojobal, Štěrkopískovna, ZDŠ, MŠ, TJ Slavoj Lužec, přidružené obce Vraňany, Jeviněves, Spomyšl
manifestačně prošli obcí na sportovní hřiště, kde slavnostní projev přednesl pracovník OV KSČ v Mělníku s.Brzoň.
Kulturní program byl kvalitně zajištěn : konferenciérem Janem Pixou, zpěvákem Stanislavem Procházkou, hudbou
„Slávinky“, herci Lubomírem Lipským a Homolou.
Slavnostní májový den byl zakončen májovou veselicí v místním pohostinství při hudbě řízené Miroslavem Čebišem.
Spartakiáda
Je ještě další velká celostátní událost, která se dotýkala všech občanů naší vlasti spartakiády a tou bylo konání
Spartakiády.
Volba prezidenta ČSSR
V souladu s vůlí lidu byl znovu zvolen 22.5.1980 prezidentem Československé republiky Gustav Husák.
V naší socialistické společnosti vyjadřuje prezidentský úřad jednotu československého federálního státu, je symbolem
naší národní svobody a státní nezávislosti.
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Sčítání lidu 1980
Podle celostátního sčítání lidu bylo ke dni:
V Lužci nad Vltavou bylo k tomuto dni:
obyvatel
trvale bydlících v obci:
z toho počtu mužů:
-„žen:
Počet domů:
Počet domácností:
z toho cikánských
Aktivně pracujících

1273
616
657

317
442
11
711

- pracujících v Lužci
- dojíždí do zaměstnání
Z celkového počtu obyvatel v Lužci nad Vltavou je dále:
253 důchodců
309 dětí do 15ti let.

520
191

Služby obyvatelstvu v obci
Služby obyvatelstvu obce zajišťuje Místní hospodářství MNV v Lužci. Jeho vedoucím je František Janda.
Služby zajišťuje v těchto profesích:
- Švadlena: Hana Pešková
- klempířské práce: Jindřich Herman
- truhlářské práce: Antonín Rampas, Václav Ptáček
- zasklívání: Václav Hajdina
- malíř pokojů: Josef Švejcar
- údržbářské práce: Antonín Rybář ml., Zdeněk Hrdlík
- zedník: Jiří Hošek, Jaroslav Klváň
- přívoz: Jaroslav Udatný st.
- hrobník: Josef Zíma
- kadeřnictví: Věra Hájková, Jaroslava Medková.
Zásobování
Zásobování obyvatel Lužce zajišťuje Jednota Mělník a to v těchto prodejnách:
Potraviny: vedoucí Jindřich Šťastný
prodavačky: Hel.Šťastná, Jana Maurerová
Textil: Alena Egerová
Mlékárna: vedoucí Alena Nováková
prodavačka: Evženie Prachařová
Masna: vedoucí Jaroslav Vedlík
prodavačka Miloslava Vedlíková.
Průmyslové zboží: Jiřina Tauchmanová
Kvalitu zásobování za rok 1980 lze hodnotit dobře. I když jako středisková obec okresu Mělník bylo v diskuzích na
veřejných schůzích MNV a složek NF zásobování často kritizováno – hlavně rozsah sortimentu zboží v zásobování
zeleninou, masnými výrobky.
1 x za 14 dní je zajištěn dovoz plynových bombiček i velkoobsahových bomb pro majitele plynových kamen v těch
částech obce, kde není zaveden plyn.
Závěrem tohoto zápisu za rok 1980 je třeba konstatovat, že aktivní podíl odpovědné práce funkcionářů MNV a složek
NF v obci a podílem i všech obyvatel lužce bylo vykonáno mnoho záslužné práce k tomu, aby se v naší obci všem jeho
obyvatelům dobře dařilo.
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1981
V tomto roce, po úspěšném plnění úkolů 6.pětiletky nastupujeme k plnění úkolů 1.roku 7.pětiletky.
Zvýšeným pracovním úsilím přispějeme všichni příštímu klidnému životu v míru.
Hovoříme-li o míru, je nutno zdůraznit, že mezinárodní situace v oblasti vtahů mezi kapitalistickým a socialistickým
světem, nutí každého zamýšlet se, jaké hodnoty jsou pro existenci národů nejdůležitější.
Je nutné, zvláště mladé generaci, připomínat zlá válečná léta, aby tato dovedla nejen ocenit snahu o udržení míru, ale
aby také aktivně přistupovala k udržení míru.
33. výročí února
Únorová vítězství pracujícího lidu Československa byla v naší obci důstojně oslavena. K této příležitosti se konala
veřejná plenární schůze za účasti všech složek NF v obci. K této příležitosti bylo využito prostorů v kulturním domě
„Vltavan“.
V rámci těchto oslav se zde také konala okresní přehlídka taneční tvořivosti 21.2.1981.
V pořadí již IV.ročník přehlídky tanečních souborů všech žánrů potvrdil, že pohyb ve spojení s hlubokým estetickým
cítěním a při použití vhodného hudebního doprovodu dokáže upoutat a učarovat.
Své taneční umění zde předvedli:
„Jarošovci“ z KD kpt.O.Jaroše Mělník
„Ledňáček“ ZK ROH k.p. Kaučuk Kralupy
Taneční kroužek KaSS Lužec.
MěDPM Neratovice a KaSS Kralupy.
Otevření obchodního domu na Mělníku
Na počest Února byl otevřen obchodní dům na Mělníku. Zdálo by se, že tato událost nemá souvislost s kronikou obce.
Ale vezmeme-li v úvahu, že centrální okresní nemocnice a ostatní instituce přiváděly denně do okresního města
množství občanů celého okresu, bylo nutno uspokojit je kvalitní obchodní sítí.
Je dobré uvést některé finanční ukazatele:
- obchodní středisko bylo vybudované nákladem 30 miliónů
- celý objekt je klimatizován
- je vybaven průmyslovou televizí
- vzduchotechnika v podzemí obch.střediska s řídícím panelem, to je malá automatizovaná továrna.
Jen stroje zde mají hodnotu kolem 2 miliónů.
Uzavření mostu
Uzavření mostu přes spojovací kanál Vltavy s Labem způsobilo obyvatelům lužce dlouhodobé cestovní potíže.
V roce 1982 v květnu má být dán do provozu pro veškerou dopravu most u Panelárny. Konečný termín generální
opravy hlavního mostu není ještě stanoven.
Pro ČSAD Mělník není jednoduché zajistit vlastně zdvojené autobusové linky:
a) z obce na Mělník
b) od zastávky u kravína přes Býkev na Mělník.
Když se zmiňuji o dopravní situaci v Lužci, je nutno konstatovat, že Místní národní výbor již delší dobu spolu
s místním hospodářstvím se zabývá se získáním pracovníka pro místní přívoz.
Paní Krapfová, která obsluhovala přívoz, dala výpověď.
Na práci přívozníka byl získán Jar.Udatný důchodce – což je řešení přechodné.
Již přes půl roku zůstává problém přívozu nevyřešen.
1. máj 1981
Májové oslavy v Lužci již dlouholetou tradicí. Letošní prvomájový průvod byl organizačně zajišťován místním
národním výborem NF. Přesný program je založen ve výstřižkové příloze kroniky za rok 1981.
O důstojné oslavy 1.máje se vždy přičiňují pracující místních provozů o nichž se nyní trochu blíže rozepíši.
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Místní závody
Prefa, národní podnik, provozovna Lužec n.Vlt.
V roce 1980 byla v provozovně zcela zastavena výroba železobetonových trub Tubeco všech průměrů a provozovna se
orientuje na stavbu metra tunelového, stanovištního i do ztížených terénů – Metra ocelolitinového.
Dále je výrobou zaměřen na velkoprofilové trouby průměru 220 a 165cm hrdlových a protlakových, které lze vhodnou
přípravou přímo ve výrobě zaměřit na výstavbu průmyslových komínů.
Za dosažené výsledky byla provozovna Lužec vyhodnocena v socialistické soutěži podnikového ředitelství na 1.místě
mezi 11 závody Prafa Hýskov. V současné době má Prefa 213 zaměstnanců.
Vedením závodu je pověřen L.Holeček.
Strojobal, o.p.Hradec Králové, provoz Lužec n.V.
Zajišťuje výrobu strojů a zařízení pro potravinářský průmysl.
Svůj plán výroby zboží na tok 1981 ve výši 42 miliónů Kč splnil na 100,3%. Úspěšně se vyrovnává s dalšími ukazateli
plnění státního plánu, které vešly v platnost zaváděním souboru opatření.
Provoz zajišťuje náročný program výstavby a technického rozvoje, kterým chce pro své zaměstnance vytvořit
podmínky pro práci v příjemném prostředí.
V současné době má závod 247 pracovníků.
Vedoucím závodu je Jiří Ptáčník, dlouholetý poslanec MNV a člen rady MNV.
Středočeské dřevařské závody, n.p.závod Velvary, provoz 1501 Lužec n.Vltavou
Provoz Lužec n.Vltavou vyrábí bednové soubory pro strojírenský a chemický průmysl a díly na palety pro export do
kapitalistických států.
V provozu je 100% zapojení v socialistické soutěži. Hlavní zásluhu na trvale dobrých výsledcích provozu mají dvě
stávající brigády socialist.práce.
V současné době má provozovna 66 pracovníků.
Vedením provozu je pověřena Eva Švábová.
Panelárna n.p.Průmstav, provoz Lužec n.Vltavou
V letošním roce skončí v panelárně výroba dlouholetého nosného programu montovaného skeletu a postupně
se přechází na náhradní výrobu, která potrvá do konce roku 1982.
Od roku 1983 bude panelárna přestavěna na novou progresivnější technologii výroby, prostorové prefabrikace, určené
především pro výstavbu občanského vybavení sídlišť v našem kraji.
V současné době je v provozovně 138 zaměstnanců.
Vedením provozu je pověřen……………
Tesla, o.p.dodavatelsko inženýrský závod, sklad Lužec n.Vlt.
Odbytuje v plné výši měřící přístroje z dovozu a přístroje jaderné techniky. V letošním roce převzal sklad další
odbytový program, tj.dovoz součástek k měřícím přístrojům. Tím se zvýší roční obrat skladu na 200 mil.Kčs.
Sklad zásobuje výstavbu naší největší jaderné elektrárny v Dukovanech.
V současné době zaměstnává 11 zaměstnanců.
Vedením skladu je pověřena Jana Ullmanová.
Elektroodbyt, n.p. Koncernová účelová organizace
Splnila plán expedice na 103,58%.
Pod heslem „každý odborář závodu a sobě“ odpracovali zaměstnanci 225 hodin zdarma.
V současné době má………zaměstnanců.
Vedoucím je………….. .
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Státní statek Mělník, středisko Vraňany
V roce 1981 čeká zaměstnance státních statků splnit, vyrobit:
9.800q pšenice
8.800q ječmene
53.950q kukuřice
49.000q víceletých pícnin
617q suchého chmele
28.400q cukrovky
851.000 litrů mléka
77.600kg masa
Finanční hodnota těchto výrobních úkolů je 14,128.000Kčs.
V současné době má středisko Vraňany 88 zaměstnanců.
Vedoucím střediska je ing. Beran Petr.
Školy
Mateřská škola v Lužci n.Vlt.
Zůstává ještě letos v adaptované budově se dvěma třídami a vlastní školní kuchyní.
V současné době je umístěno v mat. škole 46 dětí ve věku od 3 – 6 let.
Výstavba nové mateřské školy pokračuje a její předpokládané otevření je stanoveno k 1.12.1982.
Základní devítiletá škola
Byly dokončeny opravné práce na obou bytech pro učitele. V jednom bydlí s.řed školy J.Jansa, ve druhém se počítá
s ubytováním učitelek (lů) pro dislokaci na školní rok 1982 – 1983.
Škola se zúčastnila školy v přírodě 16.11. – 30.11.1981 – Auto kemp Mohelnice.
Finanční náklad na dítě činí částku 55,-Kč (včetně dopravy). Tuto částku hradí v plném rozsahu ONV. Rodiče platí
pouze 5,-Kč na dítě a den.
Volby do zastupitelských orgánů
5.a 6.června 1981 se konaly v celé naší republice volby do zastupitelských orgánů všech stupňů.
Pro Místní národní výbor v Lužci nad Vltavou bylo zvoleno 35 poslanců NF.
Předsedou MNV byl poslanci zvolen Ladislav Chládek.
Vedením jednotlivých komisí byli pověřeni: (rada MNV):
Jiří Ptáčník
komise výstavby
Karla Řehánková
komise pro práci s mládeží a tělovýchovy
Jana Janovská
školská a kulturní komise
Jaroslava Juslová
finanční komise
Václav Jandouš
komise veřejného pořádku
Vladimír Vošahlík
tajemník MNV
Růžena Merhautová
předsedkyně SPOZ, místopředsedkyně MNV.
Z celkového počtu poslanců je 13 žen. Průměrný věk poslanců je 37,8 let.
Miloš Jahoda
komise MH a služeb.
Dana Landová
poslankyně, byla pověřena funkcí předsedkyně Výboru lidové kontroly.
Služby obyvatelstvu
MH v Lužci nad Vltavou rozšířilo služby obyvatelstvu: - sběrna oděvů – čistírna, výměna plynových lahví.
Vedením sběrny byla pověřena Hana Miklušáková.
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Červencové záplavy
Povodeň v rámci okresu dosáhla kulminačního bodu 22.7.1981. kulminační bod Labe – 646m – největší od roku 1940 a
1941, kdy byl stav vody 707cm a 786cm.
V okrese bylo zatopeno: 1900ha půdy z toho 800ha obilovin.
Údaje o povodni v Lužci ve dnech 20.a 21.7.1981
Zatopeno bylo 11 sklepů rodinných domků, 21 zahrad zahrádkářské kolonie mezi Vltavou a laterálním kanálem.
Od Lužce ke Chramostku a Zelčínu bylo zatopeno 400ha půdy ČSS Hořín z toho 160ha obilí před posekáním. V obci u
bývalého rybníka mezi domky E.Jandy a J.Heřmana vystoupila voda z šachty spojovacího potrubí, vedoucího ze
3
Zanikadel (pod hřbitovem) do tůně a zaplavovala zahrady. Vsypáním 14m písku byla šachta ucpána a další záplavy
byly tím přerušeny. Požárníci čerpaly vodu ze sklepů.
Vydatnými dešti nastal sesuv půdy asi u 20% hrobů na místním hřbitově.
Činnost SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti v tomto roce,stejně jako v předchozích letech , zajišťoval ve spolupráci MNV,
ČSZ,DV a KaSS.
Zde je nutno se zmínit o dlouholeté spolupráci při konaní akcí SPOZ s předsedou MNV Antonínem Rybářem,
který pracoval ve funkci předsedy 3 volební období..
SPOZ zajišťoval v roce 1981 tyto akce:
Blahopřání 3 nejstarším občanům z Lužce nad Vltavou
Kudmové Růženě
24.10.1891
Antošovi Anton.
7.6.1892
Výborné Leontýně
31.12.1895
k 85: Glázrové Marii, Lorencové Emilii, Hájkovi Frant,
k 80: Tichému Jaroslavovi, Stejskalové Antonii, Kuprijánové Růženě, Benýšku Václavovi
k 75: Bicanovi B., Mišákové Zdeně, Turkové Anně, Holoubkové Boženě, Klikové Oldřišce, Šimkové L. a
dále dvanácti lužeckým občanům starším 80ti let.
Blahopřání ke stříbrné svatbě manželům: Chládkovým, Hermanovým, Novotným, Kadlecovým, Wildovým,
Klváňovým, Váňovým, Ramešovým, Procházkovým, Heřmanovým, Gromanovým. Vítání občánků:
Vítání občánků:
12.4.81
Maurer Martin
Maurer David
Vacek Martin
Frídl Miloslav
Krejza Václav
Lacinová Miloslava
Zita David
Peroutka Pavel
Medková Jana

18.10.81
Buchtele Jan
Dvorská Kateřina
Čížková Pavla
Orgoník Milan
Kozúbek Tomáš
Lukeš David
Gabrišová Lucie
Blažek Pavel
Novotná Hana

Dále byly předány pamětní listy dětem, které ukončily docházku do mateřské školy, pamětní listy žákům 8.a 9.tříd, kteří
ukončili škorní docházku do ZDŠ.
Bylo uskutečněno slavnostní předání občanských průkazů 29 žákům ZDŠ v zasedací síni MNV, za přítomnosti předsedy
MNV, SPOZ, třídní učitelky, zástupce OO VB Mělník.
Patří sem i důstojné rozloučení s lužeckými občany: celkem 16 Špicová Zdena, Vyskočil Václav, Hřebíček Josef (dlouholetý vedoucí místní pošty a sportovní funkcionář v obci),
Rameš Antonín, Rampas Josef, Šubrtová Anna, Pour František ( předseda NF v Lužci), Knotek Zdeněk, Šmídl Jiří,
Hrdlička Oldřich, Karas Miroslav (dlouholetý člen rady MNV a sportovní funkcionář v obci),
Frantová Marie, Benýšek Václav, Zimová Marie,
Všichni zemřelí v tomto roce byli zpopelněni.
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T.J Slavoj Lužec n.V.
Tělovýchovná jednota Slavoj Lužec nad Vltavou organizuje ve svých třech oddílech celkem 300 členů.
Mimo tradičních sportů, jako jsou kopaná a lední hokej, pracuje v poslední době velmi dobře též oddíl ZRTV, který se
skládá z mladších žákyň, starších žákyň, dorostenek, žen, mužů. Tím je široké veřejnosti dána možnost aktivního
využití.
Po vyhodnocení výsledků okresní soutěže v pódiovém vystoupení žákyň a dorostenek, postoupila obě družstva do
krajské soutěže, kde se umístila na třetím místě. Také se žákyně a dorostenky účastní atletických závodů.
Muži sehráli volejbalový a nohejbalový turnaj. Rovněž kladně lze hodnotit akce ve stolním tenise.
Ženy pravidelně cvičí: oblíbeno je cvičení s hudbou a plnění Fit testu.
Vzhledem k velmi dobrým podmínkám pro sport a tělovýchovu , které byly v naší obci vytvořeny, se naskýtá možnost
sportovního vyžití.
Sportovci zase uzavírají na zvelebení obce závazek 400 brigádnických hodin a dále pak se budou aktivně podílet na
sběru odpadových surovin. Ze svého středu získají 20 dobrovolných dárců krve.
KaSS Lužec
Přehled a stručné hodnocení kulturních akcí podle Jednotného plánu kulturních a výchovných činností:
Vedoucí Kulturního a společenského střediska v Lužci n.V. je Helena Jěžková od 1.7.1981.
21. 2.1981 se zúčastnili naši loutkáři přehlídky loutkářských souborů v Kralupech n.Vlt.
21. 2.1981 se konala okresní přehlídka „Den taneční tvořivosti“ (pojednáno o této záležitosti na str.146).
2. 5.1981 sehrál divadelní soubor dospělých divadelní hru „Dalskabáty hříšná ves“. Hru nastudovala Alena Šubrtová.
5.6.,6.6.1981 výstava fotografií s.Tomka, Lužec „Včera a dnes“. Občané se mohli zavzpomínat u fotografií z let 1905 –
1981. Výstava byla instalována v kulturním domě.
7. 6.1981 se konaly oslavy MDD na hřišti. Kromě závodivých činností dětí všech kategorií převedl taneční kroužek
KaSS diskotékové tance.
Tento kroužek vystupoval na MDD ve Vraňanech, ustavujících zasedáních MNV: Lužec n.V., Býkev.
29. 9.1981 byl uveden pořad se Z. Kohoutovou aj. Vaňátkem s jejich Kutilkou. Pořad se velmi líbil.
10:10:1981 naše ochotnické loutkové divadlo uvedlo pohádku „Kašpárek doktorem“.
20.10: byla tato pohádka uvedena pro MŠ Vraňany.
23.10.1981 byl uveden v KD pořad Velkopopovické Kozlovky s E. Hrubešem.
4.11.1981 v rámci celo okresních oslav MČSP se u nás uskutečnilo zahájení těchto oslav filmem „Moskva slzám
nevěří“.
13.11.1981 byla členy divadelního ochotnického kroužku dospělých uvedena hra „Honorace z pastoušky.“ Pro velký
úspěch byla opakována 21.11.1981.
14.11.1981 dětský divadelní soubor nastudoval hru „Jolana a III.B.“
11.12.1981 s.Lad.Chládek připravil besedu o Kypru, který v letošním roce navštívil. Beseda byla doplněna promítáním
diapozitivů.
18.12. 1981 estráda pro důchodce uvedena KaSS Mšeno ve spolupráci s SPOZ a ČSŽ v Lužci.
19.12. 1981 Nové divadlo Mělník uvedlo pohádku pro děti „O Honzovi, Kašpárkovi a zakleté princezně“.
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Ke všem významným událostem a výročím byly provedeny výzdoby vývěsních skříněk v obci.
Byla rovněž dopsána kronika KaSS, kterou velmi hezkou formou začala psát předchozí vedoucí KaSS s.Dolejšová. lze
konstatovat, že činnost KaSS se úspěšně rozvíjí.
Český zahrádkářský svaz
ČZS oslavil v tomto roce 20 .výročí svého založení.
Zakládajícími členy byli: Myslivec Oldřich, Rampas Ant., Kapr Ant., Merhaut Frant., Březina Bohuslav a další.
Nejstarším členem ČZS je v současné době Antoš Antonín.
ČZS obdržel k tomuto výročí ocenění činnosti na úrovni ÚV ČZS a OV ČZS.
Na ustavující schůzi dne 16.3. 1982 byl schválen tento výbor : Merhaut František, Merhaut Jaroslav, Levý Jaroslav,
Rajchl Miroslav, Došek František, Matohlínová Věra, Kulhánek Karel, Plicka František,, Boháč Karel,
Šmejkal Josef, Kapr Antonín. Předsedou byl zvolen Merhaut Jar.
Tato organizace bude i v budoucnu obhajovat dobré výsledky své činnosti a spolupracovat jako složka NF s Místním
národním výborem.
OÚNZ středisko Lužec n.V.
Zdravotní středisko v naší obci je velkou výhodou pro pracující místních závodů – vlastně pro všechny občany Lužce.
V roce 1981 využívali občané těchto zdrav. zařízení:
-zubní oddělení:
-dětské oddělení
-obvodní oddělení
-ženské oddělení

lékař
lékař
lékař
lékař

Karel Votava,
Olga Duchoslavová
Jitka Štruplová
Van.Vítkovská

sestra
sestra
sestra
sestra

Z.Soukupová
M.Černá
Jiř.Březinová
A.Žežulková

Ve vzorné čistotě udržuje zdravotní středisko Milada Gromanová.
Pod zdravotní středisko v Lužci n.Vltavou spadají obce: Jenišovice, Býkev, Vrbno, Zelčín, Vraňany.
Velmi lze ocenit preventivní prohlídky žáků MŠ i ZDŠ zubním lékařem.

1982
Úkoly vytyčené pro druhý rok sedmé pětiletky, jsou i v našem okrese vysoce náročné. Odrážejí vnější i vnitřní možnosti
našeho národního hospodářství. Jsou však srozumitelné a mobilizující a dávají uplatnění pro každého. Dávají naší zemi
taky jistotu , že boj o zachování světového míru bude úspěšný. Jedině v míru můžeme budovat svou zem a zaručit
budoucnost současné i budoucím generacím.
Také všichni občané naší obce se podle svých možností podílejí na plnění úkolů celostátních a samozřejmě úkolů při
zvelebování své obce. S příkladným úsilím věnují desítky brigádnických hodin na úpravě veřejných prostranství, údržbě
parků, úpravě a opravě rodinných domků.
Také bytové jednotky Tubeca dostaly nový kabát a nájemníci se snaží udržet tento pěkný vzhled. Řadová výstavba u
fotbalového hřiště je dokončována a bude ukázkou moderního bydlení.
Místní závody
Prefa n.p.nositel Řádu práce, závod Tubeco.
Středočeské dřevařské závody – provoz 1501.
Strojírny potravinářského průmyslu.
Strojobal.
Elektroodbyt.
Průmstav Praha –panelárna Lužec
Tesla Eltos – závod Diz Praha – sklad Lužec
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Prefa n.p. Lužec
Závod vznikl v roce 1963 a od té doby se podmínky pracujících v tomto závodě výrazně zlepšily. V letošním roce bude
dokončeno nové sociální zařízení, které vyřeší nevyhovující dosavadní podmínky stávajících šaten a umýváren.
Hlavní podíl na zajišťování rekreační, kulturní a ostatních společenských akcí pro naše zaměstnance má především ZV
ROH.
Na úseku rekreační péče:
- zaměstnanci mohou svoji rekreační dovolenou strávit v rekreační oblasti Krušných hor – v Kovářské.
- za záslužnou práci jsou zaměstnanci odměňováni rekreačními zahraničními poukazy – cca 5 pracovníků ročně
a to do Bulharska, Jugoslávie, Rumunska, Itálie, turistické zájezdy do SSSR.
Každoročně se organizuje účast dětí v pionýrském táboře Srní na Šumavě a je možnost účasti na pionýrském táboře
s výukou ruského jazyka v Blatné.
Strojobal
Ve druhém čtvrtletí roku 1982 začali ve Strojobalu z řešením linky na tvarování hliníkových plechů, které se používají
jako pláště izolačních panelů. Z těchto izolačních panelů se sestaví plášť nad strojním zařízením tunelů pro zmrazování
potravin. Postavení této linky na tvarování upravených hliníkových plechů a jejím uvedení do výrobního cyklu byla
splněna pouze část prací, určených provozu Strojobalu v Lužci při zavádění nové výroby resortního úkolu
zmrazovacích tunelů.
Tesla – sklad Lužec
Provoz skladu Tesla obchodní podnik závod 021 Praha, sklad Lužec n.Vlt. byl zahájen v roce 1971.
Začalo se skladováním a odbytem finálních výrobků (tj. radiopřijímače, magnetofony, gramofony apod.).
Sklad v té době zaměstnával 6 pracovnic.
V roce 1975 se začalo ve skladu s odbytem televizních přijímačů jak černobílých tak barevných. V té době byl ve
skladu vybudován nákladní výtah a začalo se s budováním sociálního zařízení a ústředního vytápění skladu. V roce
1979 sklad přešel od oblastního závodu Praha, pod nově tvořící samostatný závod DIZ Praha.
Změněn byl i sortiment skladovaných výrobků. Začalo se s odbytem měřících přístrojů z dovozu a přístrojů
ke kompletaci jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích a Dukovanech.
V roce 1981 přibyl další odbytový program součástkové základny pro měřící a počítací stroje.
V témže roce byla vybudována plynová přípojka do skladu a naftové topení přebudováno na plynové.
V současné době je ve skladu zaměstnáno 11 žen a 1 muž.
Roční odbyt skladu činí 160 mil.Kčs, což činí asi jednu polovinu odbytu celého závodu DIZ.
Kolektiv pracovníků má již dlouhou dobu patronát nad ZŠ a spolupráce je velmi dobrá. Žáci ZŠ navštěvují
při slavnostních akcích pracovníky skladu a naopak – sklad pomáhá při sběru odpadových surovin a pořádá pro žáky ZŠ
zájezdy (např.do Lidic).
Pracovníci skladu se aktivně podílejí při všech akcích a brigádách pořádaných MNV i všech akcí v rámci složek NF.
Sport 1982
V lednu 1982 byl sehrán v Lužci velký turnaj ve volejbalu, který připravila komise pro mládež a tělovýchovu při MNV.
Starosta družstva SSM Vraňany , Prefa Lužec, Strojobal Lužec, Pískovna Lužec – Vraňany, Slavoj Lužec, Psychiatrická
léčebna H.Beřkovice. Lužec byla potěšena dobrou úrovní tohoto sportovního klání.
23.a 25.března uspořádala komise pro mládež a tělovýchovu turnaj ve stolním tenise, kterého se účastnilo 20 závodníků.
Úspěšní byli také hokejisté – Mělnicko: Lužec stále s náskokem, Lužec s jistotou i v silném mrazu.
Jedním z nejmasovějších sportů v naší obci je oddíl kopané TJ.Slavoj Lužec n.Vltavou, který již 59 let rozdává radost
fotbalovým fandům i hráčům samotným.
Zvláště v posledních pěti letech se oddílu podařily velmi pěkné výsledky, počínaje od mužstva žáků a dorostu až po
dospělé. Naši fotbalisté dokázali, že kopaná v naší obci je a jistě bude stálicí, jak v okrese, tak i v celém středočeském
kraji.
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Do podzimní sezóny jsou naše 4 mužstva zařazena postupně – dvě družstva v okrese mládežnická a jedno družstvo
dospělých. Jedno mužstvo dospělých již pátý rok je v krajské fotbalové soutěži.
Memoriál „Josefa Hřebíčka“ na kterém startovalo B mužstvo a obsadilo 4.místo. Vítězem tohoto memoriálu se stalo
mužstvo Sokola Zálezlice.
Nejlepší sportovci 1981 v okrese Mělník vyhlášeni v únoru 1982 – mezi nimi byla, jako nejlepší cvičitelka
Karla Řehánková - cvičitelka vyhlášená od roku 1973. V současné době cvičitelka žen, náčelnice odboru ZRTV
a předsedkyně komise pro mládež a tělovýchovu při MNV Lužec nad Vltavou.
V říjnu byl uspořádán v tělocvičně turnaj žáků ve stolním tenisu o pohár 65.výročí VŘSR.
Také turnaj v nohejbalu byl uspořádán na počest stejného výročí.
Májové oslavy
V Lužci vyšel májový průvod od školy a přes celou obec došel až na fotbalové hřiště. Byl opravdu pestrý: Byly v něm i
alegorické vozy místních závodů a vlastní vůz měli i požárníci se svým dorostem.
Sportovci měli dokonce čtyři krojované skupiny, kde se líbily obzvláště ženy.
Do pochodu jim vyhrával rozhlas, odkud se občané seznámili s výsledky práce jednotlivých závodů.
Tisíc tři sta dvacet účastníků pak vyslechlo projev místopředsedy ONV v Mělníku M.Konopa.
Po manifestaci vyhrával na hřišti soubor Orion.
Odpoledne pokračovaly sportovní akce a večer se občané pobavili na májové veselici v pohostinství u Přívozu.
Školy
Mateřská škola
– od letošního roku na jaře se podstatně zrychlily práce na dokončení výstavby nové 3 třídní mateřské školy. Pomocí
brigádníků a pracovníků DP MNV byla dokončena elektroinstalace, rozvody vody, vnitřní omítky, dodělávají se
podlahy, instalují osvětlení a dokončují obkladové práce.
K 30.12.1981 má škola hodnotu díla téměř 2mil.Kčs. Rozpočtové náklady na dokončení celé budovy jsou
2,195 mil.Kčs.
Základní škola
– v r. 1982 působilo na ZŠ v Lužci 12 pedagogických pracovníků.
Již několik let škola postrádá zvláště na II.stupni učitele s kvalifikací pro matematiku, fyziku a pracovní vyučování.
Letos poprvé není 9.třída, neboť většina žáků loňského 8.postupného ročníku odešla na střední školy nebo odborné
učiliště.
Škola má nyní 8.tříd v osmi samostatných postupných ročnících.
1. - 4.třída
tvoří I.stupeň,
5. - 8.třída tvoří II.stupeň.
6.
Celkem žáků: 191.
Žáci 1.a2.třídy využívají v odpoledních hodinách provozu jedné třídy školní družiny mládeže.
Tyto děti mají zajištěny obědy prostřednictvím školní kuchyně při mateřské škole.
Vzdělávací práce je uskutečňována v duchu nového pojetí výuky. Realizaci nového pojetí postoupila
již do 7.postupného ročníku. Nové pojetí přistupuje zcela netradičně přistupuje k vyučování a výchově.
Také v oblasti materiálně technického vybavení školy se podařilo značné zlepšení, zejména ve stavu budovy, výměna
těsnění u všech radiátorů, opravena střecha, dokončena rekonstrukce hyg zařízení, nové nátěry dveří a řada dalších
oprav.
„Úcta ke stáří“
Rok 1982 byl vyhlášen rokem „Úcta ke stáří.“ Složky NF v obci uspořádaly řadu akcí k této příležitosti.
- beseda nad kronikou spojená s vystoupením orchestru Orion a tento večer mládli všichni přítomní důchodci, pro které
byla beseda uspořádána ve spolupráci KaSS, ČSŽ, MNV, SPOZ.
- 4 ženy – důchodkyně byly odměněny poukazy na týdenní rekreaci v Mariánských lázních.
- uspořádána tradiční oslava MDŽ pro ženy důchodkyně, na kterém při pohoštění předvedly kult.vystoupení děti ZŠ a
MŠ, zahrála k tanci hudba Orion.
- uskutečněna 2 filmová představení zdarma pro důchodce.
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- „posezení pod jmelím“ byl pořad spolu s mikulášskou nadílkou pro všechny naše důchodce.
Tento pořad připravil: ČSŽ, KaSS, DV, SPO, SPOZ.
Nechybělo pohoštění, které připravily členky ČSŽ z vlastní iniciativy o dobrou náladu se přičinil M. Čebiš s orchestrem
Orion
Cílem péče o důchodce v naší obci je, aby mohli kulturně a zdravě uspořádat životní potřeby přiměřeně svým věkovým
zvláštnostem, aby si zachovali společenský zájem. Plně oceňují pozornost všech složek NF a účastní se všech akcí při
zvelebování obce podle svých zdravotních možností.
Ke konci roku 1982 bylo v Lužci celkem: 242 důchodců.
Činnost SPOZ
Stejně jako v předchozích letech uskutečňoval a zajišťoval Sbor pro občanské záležitosti v Lužci nad Vltavou
ve spolupráci s MNV a ostatními podílníky (složkami NF, závody, KaSS) veškeré občanské obřady a slavnosti.
Vítání občánků uskutečněno v zasedací síni MNV:
květen:
Rybář Jaroslav
Kačaba Martin
Procházková Jitka
Berák Lukáš
září

Jakoubek Tomáš
Repašiová Michaela
Seiner Milan

Němeček Miroslav
Danielová Žaneta
Novák Václav.

Jandouš Petr
Pavel Mokrý
Němeček Petr
Pavlík Radek

Prekul D.
Šianská Lenka
Teplíková Lucie
Šuberthová Markéta

Zlatá svatba manželů Holoubkových měla slavnostní průběh. Konala se 31.1.1982.
Stříbrnou svatbu v tomto roce oslavili manželé:
Zdena a Oldřich Ečerovi
2.3.1957
Miluše a František Holoubkovi
17.8.1957
Předání pamětních listů: ZŠ – 39 dětí
MŠ – 23 dětí
ukončení docházky.
Beseda s branci: 1 – pro 17 branců.
Blahopřání k sňatku“ 15 manželským párům.
Byly uskutečněny 2 návštěvy v domovech důchodců a navštíveno 5 občanů z Lužce v nich umístěných.
V roce 1982 zemřelo: 14 lužeckých občanů. SPOZ se zodpovědně snažilo, důstojně se rozloučit se zesnulými. Jako
povinnost vzali toto na sebe podle časových možností: R.Merhautová, L.Chládek, Jan Škrabánek, Karla Řehánková,
Vl.Nápravník – všichni za MNV. Podle možnosti rozloučení provedli i zástupci závodů, kde zesnulý naposledy
pracoval.
Jména zesnulých:

Synková Marie, Kokšal Václav (dlouholetý vedoucí Střed.písk.a kamenolomů, člen rady
MNV), Růžena Rybářová (20 let byla kuchařkou v mat.škole), Antoš Antonín, Bobek Josef,
Gajarský Rudolf, Holoubek Josef.

Pochopitelně, že nebylo zapomenuto všech životních jubileí. Členky SPOZ ve spolupráci s ČZŽ, DV, MNV, KaSS
blahopřejí všem, kteří dovrší v příslušném roce: 75 let, 80 let a po 80ti každým rokem.
Oslavenci si na blahopřání zvykli – beseda, která při osobní návštěvě oslavenců vznikne vzpomíná na staré časy, ale je
především besedou o všem dobrém, co v naší obci máme.
Odvodnění pískoven
13.9.1982 se konalo v Agroprojektu Praha již třetí a konečné jednání o odvodnění pískoven. Práce na vlastním projektu
a realizace celého díla začne v roce 1984. odvodňovací trasa se dělí na dvě části.
Část od pískoven k hlavnímu mostu do Lužce budou realizovat Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny Praha.
Druhou část od mostu k rohu bývalého rybníka, kde byla zasypána šachta k přepadu vody do tůně budou financovat:
MNV Lužec a Okresní meliorační správa Mělník. Od mostu k rohu bývalého rybníka budou položeny roury o průměru
100cm do hloubky téměř 3 metrů. Tuto část stavby bude řídit a stavební dozor bude zajišťovat MNV a to s předstihem
už v roce 1983.
Náklady na tento úsek činí 311 000Kčs. Mechanizaci poskytne SKŠ Praha.
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Nařízení MNV skládka
Na plenárním zasedání MNV bylo schváleno dne 11.2.1982 nařízení MNV č.1 v němž je přísný zákaz volných skládek
jakýchkoliv odpadů jinde, než je stanoveno MNV.
Veřejná skládka „Na pastvách“ je v provozu v úterý od 16. do 17.hodin, v sobotu od 9 – 11 hodin.
Dozor nad skládkou má V.Glázr, jehož pokynů musí každý občan uposlechnout.
Porušením nařízení MNV č.1/82 se občan dopouští přestupku a bude pokutován pokutou 500.-Kč.
Pobíhání psů – zákaz
Nařízení MNV č.2/82 o zákazu volného pobíhání psů.
Zjistí-li se majitel volně pobíhajícího psa na veřejném prostranství, bude majitel pokutován Kč 500,-.
Most u panelárny
Místní most u panelárny měl být dán do provozu v květnu 1982.
Nebyl otevřen v dalším termínu k 30.9.82 a není v provozu ani k 31.12.1982.
Přívoz v Lužci n.Vlt.
Do konce roku 1982 převážel na přívoze pan Jaroslav Udatný. Převážecí doba byla značně omezena. Zajišťoval se
převoz dělníků a dětí ráno a odpoledne. V sobotu a neděli se nepřeváželo.
Získání přívozníka, který by v domku u přívozu bydlel, stále trvá.
Závodní lékař
V druhé polovině 1982 se intenzivně pracovalo na dokončení ordinace závodního lékaře pro místní závody v Lužci n.V.
a ve Vraňanech. Závodní lékař má zahájit svou činnost v lednu 1983.
K zřízení ordinace pro závody vydatně přispěl závod Prefa, který poskytl pro ordinaci místnosti.
Knihovna
Místní lidová knihovna v Lužci má v současné době 3.500 svazků – romány, cestopisy oddělení pro mládež. Knihovna
je otevřena od 16 – 18.hodin každé pondělí a úterý.
Knihovnicí je Jitka Chládková.
Migrace obyvatel
V roce 1982 se do Lužce nad Vltavou:
přistěhovalo
- 47 lidí
odstěhovalo
- 62 lidí
stěhování v obci - 13 lidí.
Výstavba rod.domků
V současné době je v Lužci nad Vltavou rozestavěno 14 rodinných domků.
Kolaudace:
1980 - č.p. 76 (manželé Prachařovi)
č.p 75 (manželé Szajkovi)
č.p. 52 (manželé Jandoušovi)
1981- č.p. 314 (manželé Šárovi)
č.p. 295 (manželé Krejzovi)
1982- č.p. 46 (manželé Vedlíkovi)
Činnost KaSS
Akce stanovené jednotným plánem výchovné činnosti byly Kulturním a společenským střediskem v Lužci průběžně
zajišťovány. V poslední se stává kulturní dům v Lužci opravdu nositelem veškerého kulturního dění – vedoucím KaSS
s.Helena Ježková.
Kulturní dům je využíván i pro uskutečňování okresních kulturních akcí:
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Přehled jednotlivých akcí:
Leden -Nová scéna Kralupy n.Vlt – Pohádka z Honzovy Lhoty.
-vystoupení Lenky Kořínkové se skupinou Ges.

Lenka Kořínková se skupinou Ges
Únor

-soutěž o nejlepší výzdobu vývěsních skříněk (účast 11 závodů a organizací) k 34.výročí Února.
-sportovní karneval.

Březen -oslava MDŽ pro ženy důchodkyně ( kult.program, projev předs.MNV s.Chládka, pohoštění, k tanci hrála
hudba Orion, řídil M.Čebiš)
-koncert Viktora Sodomy se skupinou Gradace.
-beseda nad knihou – ZDŠ.

Viktor Sodoma se skupinou Gradace.
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Duben -loutkové divadlo „O líném Hozovi“
-hraná pohádka „Jak byla čertům v pekle zima“
-vystoupení skupiny KTO a zas.um.W.Matušky
a O.Blechové.
Květen -Divadelní kroužek Vydra Byšice sehrál úspěšnou
Hru od N.V.Gogola „Ženitba.“
-Černé divadlo Štětí sehrálo pohádku pro děti
„O pejskovi a kočičce“
Červen -akce spojené s oslavami mezinárodního dne dětí.
Červenec- dovolená.
Srpen -vystoupení Kutilky se Zorkou Kohoutovou.
-braná hra pro děti ZŠ (organizačně pomohly
členky SSM).
Září

-pěší pochod do blízkého zámku v Nelahozevsi.

Říjen

-vystoupení Květovanky se souborem Květný,
hostem pořadu byla Hana Růžičková.
-loutková pohádka „Jak Kašpárek nelenil, aby
Prince oženil.“
-beseda nad kronikou obce.

Listopad

Waldemar Matuška a Olga Blechová
-slavnostní zahájení MČSP a oslav 65.výročí VŘSR – okresní akce.

Prosinec

-nealkoholická diskotéka pro mládež.
-vystoupení skupiny Michala Davida
-posezení po jmelím pro důchodce.
-dětský divadelní kroužek sehrál pohádku „Soví princezny“

Práce kroužků
Kroužek loutkový – připravuje loutkové pohádky vedoucím je: Bambas Josef.
Kroužek dospělých – pod vedením režiséra: studují hru, se kterou by se kroužek chtěl zúčastnit Byšického divadelního
jara.
Kroužek dětský – vedoucí: Ullmanová Jana.
Kroužek fotografický – KaSS má stálý problém se získání vedoucího pro tento kroužek.
Kroužek taneční – pravidelná práce dívek. Připravují se na účast Dne taneční tvořivosti (únor 1983).
Je možno říci, že Kulturní a společenské středisko v Lužci n.Vlt. je aktivním činitelem při akcích pořádaných složkami
NF v obci.
Jednotlivé organizace a závody uspořádaly pro své zaměstnance tyto pořady:
I.
II.
III.
IV.
V.

plesová sezóna (proběhlo pět plesů) dvě taneční zábavy.
- dětský taneční karneval
burza zimního a letního odívání
pochody za krásami naší vlasti (Veltrusy, Nelahozeves, Říp atd.)
pořádány zájezdy za kulturními památkami.

Veškerá kulturní činnost je vedena s cílem - uspokojit všechny občany naší obce.
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Zlatá svatba
Dne 9.září 1983 se dostavili manželé Miroslava a Jaroslav Andělovi do obřadní síně Místního národního výboru v Lužci
n.Vltavou, aby společně s představiteli obce oslavili 50 let společné cesty životem.
Zápis potvrzují svými podpisy.

Činnost SPOZ
Občanské obřady jsou hezké a slavnostní chvíle, na které by měla zůstat všem krásná a trvalá vzpomínka. Sbor pro
občanské záležitosti v Lužci n.Vltavou věnuje jejich přípravě takovou pozornost, aby svou náplní a obsahem uspokojily
všechny ty, kterým jsou určeny.
V letošním roce byla uskutečňována slavnostní zasedání k 30 výroční založení sborů.
Také lužecký SPOZ toto slavnostní zasedání uskutečnil v zasedací místnosti MNV v Lužci dne 22.dubna 1984. Přítomni
tomuto zasedání:
Ladislav Chládek, předseda MNV v Lužci nadVlt.,
Jan Škrabánek, předseda VO KSČ v Lužci n.Vlt.,
Ing.Pavel Šára, předseda NF v Lužci nad Vlt.,
s.Ryšavá,za OS SPOZ Mělník,
Karla Řehánková, předsedkyně ČSŽ v Lužci n.V.,
Blažena Svatůňková, předsedkyně DV Jednoty v Lužci
a řada dalších hostů.
Všem 11 členkám SPOZ v Lužci bylo předáno „Čestné uznání“ rady MNV. Soudružka Josefina Levá obdržela okresní
vyznamenání a Karla Řehánková krajské vyznamenání.
Dovolím si na tomto místě citovat slova předsedy MNV, která oceňují práci SPOZ, ale zároveň zavazují k další
odpovědné práci „…….uznání všem těm, kdo se o zdárný vývoj a pokrok činnosti sboru zasloužili, těm, kteří se této
záslužné činnosti zodpovědně a bez ohledu na volný čas věnují a jimž leží na srdci výchova socialistického člověka.
Nechť touto záslužnou prací přispíváte k obohacování života našich lidí, k rozkvětu naší země.“
SPOZ v tomto roce zajišťoval tyto akce:
Vítání občánků:
29.5.1983
Jaroslav Beránek
Tereza Reitschlögerové
Lenka Nagyová
Emil Korda
Eva Šimánková
Petra Stejskalová
Martin Ouhel
Lukáš Brabec
Lenka Vedlíková
Jiří Smolík

16.10.1983
Eva Švejcarová
Ivan Daniel
Zuzana Slaninová
Lukáš Teplík
Jaroslav Kerpl
Jiří Letenský
Andrea Paloušková
Kamila Jirkovská
Monika Babčaníková
Naděžda Černá

Předání pamětních listů:18 dětem odchod z mat.školy
19 dětem rozloučení se ZŠ.
Slavnostní předání občanských průkazů 15 žákům ZŠ za účasti představitelů obce, zástupce OO VB v Mělníce.
Stříbrnou svatbu oslavili v tomto roce manželé:
Rudolfovi, Josef a Jiřina Novákovi, Ladislav a Miluše Benešovi, Antonín a Emilie Šimánkovi, Jarmila a Vlastimil
Doškovi
Irena a Karel Smrčenských, Věra a Václav Jansovi.
Zlatou svatbu: manželé: Růžena a František Horákovi
-„Jaroslav a Miroslava Andělovi.
Bylo popřáno všem, kteří v tomto roce oslavili 75, 80 narozeniny, po 80 roce každoročně – osobně.
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Nejstaršími občany v Lužci jsou:
Růžena Kudrnová
Marie Glázrová
František Hájek
Kateřina Kopincová
Gabriela Kulhánková
Jaroslav Plicka
Anežka Vaclíková

24.10.1890
31. 5.1896
4.12.1896
15 .5.1897
7. 4.1898
27. 9.1898
17.12.1898

žije u dcery
žije v rod.domku u dcery
žije sám ve vlastním domku
léčebna dlouh.nem.Podolí
žije sama ve vlastním domku
žije v rod.domku u dcery
žije sama v rod.domě Chram.

Důstojné bylo i rozloučení se všemi zesnulými spoluobčany: 16 převážně přestárlých občanů přes 80 let.
Nejtragičtější bylo úmrtí:
Luďka Jusla
nar.
+
Václava Prachaře
nar.
+

9.10.1964
9. 4.1983 – studenta geologie (smrtelný úraz v šachtě)
14. 6.1984
14. 8.1983 – opravář televizorů (dlouhod. těžká choroba)

SPOZ zajišťoval ještě řadu dalších akcí:
návštěvy lužeckých občanů v DD, besedy nad kronikou, předmanželskou výchovu, články v tisku, besedy s branci a
další.
Zápis o činnosti SPOZ byl v letošním zápisu jako první, aby bylo navázáno na úvodní písemné doložení zlaté svatby.
Místní národní výbor
Zaměstnanci:

Ladislav Chládek
Vladimír Vošahlík
Marie Ptáčníková
Jaroslava Rybářová

- předseda (uvolněný)
- jednatel (neuvolněný, část.odměna)
- referentka
- uklízečka

Socialistický závazek
občanů v Lužci nad Vltavou na rok 1983 – projednán v radě MNV dne 17.2.83 a schválen plenárním zasedáním MNV
3.3.1983.
Byl uzavřen na počest na počest 35.výročí Února. Byl uzavřen v oblastech:
ideově – výchovná politicko - organizátorská práce
zvelebování obce v hodnotě díla 916 000Kčs
další rozvoj služeb.
Na plnění závazku se podílí všechny organizace NF v obci, ČSŽ, TJ Slavoj, VO SSM, ČSZ, SPO.
Dále všechny závody v obci provedou nebo poskytnou: Prefa, Průmstav, Strojobal, SDZ, SKaP, Tesla, Elektroodbyt, DP
MNV, ZŠ.
Plnění závazku bylo pravidelně vyhodnocováno na veřejném plenárním zasedání MNV. Aktiva občanů a přístup
k plnění uzavřených závazků na dobré úrovni.
Rozpočet MNV za rok 1983
Plánované příjmy a výdaje pro rok 1983 v částce 665 tisíc byly vysoce překročeny.
Příjmy: 1 475 849,-Kčs
Výdaje: 1 456 878,-Kčs
Do rozpočtu národního výboru přispěl ONV v Mělníce mimořádnými dotacemi v částce 223 400,-Kčs.
Podíváme-li se blíže na výdaje MNV bylo na kapitole školství rozpočtováno 351 000 Kčs, vyčerpáno 532 282, Kčs,
které byly pokryty dotací ONV v částce 144 000,-Kčs.
Na kapitole kultury tj.: Kulturní společenské středisko, Místní lidové knihovny a Sbor pro občanské záležitosti bylo
rozpočtováno 115 000,-Kčs, které byly posíleny o 10 000,-Kčs na vybavení místní lidové knihovny. Celkové čerpání
v této kapitole bylo: 130 889,-Kčs.
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Na kapitole správy MNV bylo čerpáno 108 175,-Kčs, kde bylo provedeno posílení rozpočtu vzhledem k adaptaci
budovy MNV (nové plynové topení, havarijní stav komínu) a vybavení MNV novým nábytkem.
Překročení rozpočtu na kapitole místního hospodářství bylo způsobeno dodatečnou dodávkou výbojkových žárovek pro
veřejné osvětlení v částce cca 60 000,-Kčs a zvýšenou údržbou místní skládky, která musela být stále udržována, aby
bylo možno provádět odvoz domácích odpadků „kuka“ vozem (přístupové komunikace a práce buldozerem).
Dále byla větší částka na údržbu bytového fondu MNV. Rovněž tato (částka) kapitola byla dotovaná ONV částkou
48 000,-Kč k plánovanému rozpočtu 140 000,-Kčs.
Mimo rozpočet na rok 1983 byla provedena investiční akce „Z“ tj. výtah pro jídelnu v mateřské škole v celkové částce
21 996,Kč. Dále upraveno okolí mateřské školy v neinvestiční akci „Z“ částkou 402 170,-Kčs.
Oba výdaje byly dotovány ze sdružených prostředků MNV a místních podniků.
Dále bylo v neinvestiční akci „Z“ provedeno:
- částečná příprava pro odvod dešťových vod do kanalizace částkou 17 668,-Kčs.
- rozvod vody na hřbitově částkou 12 000,-Kč.
Pro finanční vypořádání, které bude předkládat MNV ONV v Mělníku zůstávají tyto prostředky“
Výsledek rozpočtového hospodaření
Fond rezerv a rozvoje
Sdružené prostředky
Celkem prostředky

18 971,-Kčs
96 270,-Kčs
481 654,-Kčs
596 895,-Kčs

Tato částka bude použita na akce „Z“ MNV v roce 1984.
Kalendářní plán činnosti MNV na II.pololetí 1983
orgán

měsíc
VII

Plenární zasedání MNV
Rada MNV
Komise ochrany veřejného pořádku
Komise finanční
Komise výstavby
Komise MH, Bytová, služeb
Komise škol., kult., sociál.
Komise pro mládež a tělovýchovu
Výbor lidové kontroly
SPOZ

21
18
27
4
26
4
5
11
7

VIII
25
4
18
22
31
8
30
5
30
8
4

IX
8
22
19
28
12
27
3
6
12
1

X
27
6
20
17
26
10
25
7
11
10
6

XI
10
24
21
30
7
29
5
8
14
3

XII
15
8
29
12
28
5
27
6
12
1

Výstavba socialismu
Všechny místní závody velice pečlivě udržují a zvelebují vlastní provozní budovy. V rámci zvelebování životního
prostředí věnují velkou péči okolí závodů – výsadbu zeleně, parková úprava apod.
Stavby v obci
Ke zvýšení bytového fondu v obci přispěla výstavba rodinných domů.
V tomto roce byla provedena kolaudace domů těchto stavebníků:
Rybář Antonín
–
řadová výstavba
Lukeš Pavel
řadová výstavba
Herman Jinřich
samostatný rodinný domek
Dermek Ferdinand
samostatný rodinný dům (2 byt. jednotky)
Zoreník Milan
samostatný rodinný dům (2 byt. jednotky)
Rohlíček Miroslav
samostatný rodinný dům
ČSS „Okál“
bydlí v něm Danko Arnošt (krmič ČSS)
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Všechny rodinné domy byly postaveny svépomocí ( kromě Okálu ČSS).
Neutěšený stav fary a kostela byl předmětem jednání předsedy MNV s.Chládka a vikářem římsko katol.církve se sídlem
v Obříství. Výsledek jednání bude znám v roce 1984.
Stejně nutné bude třeba řešit neutěšený stav budov ČSS v Lužci i Chramostku.
Nová mateřská škola
Dne 4.srpna 1983 při kolaudačním řízení konaném na stavbě MŠ (mateřské školy) v Lužci nad Vltavou za přítomnosti:
Odbor výstavby a ÚP ONV Mělník
-Kašpar Jaroslav
-Ryllich Václav
Odbor školství ONV Mělník
-Merhautová Růžena
OHS Mělník
-Černá Marie
MNV Lužec nad Vltavou
-Chládek Ladislav
OIP Mělník (okresní inspekce požární ochrany)
-písemné vyjádření.
Byl stanoven termín otevření mateřské školy 1.září 1983.
Na základě tohoto řízení bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.
Mateřská škola 3 třídní s kapacitou : 85 dětí ve věku od 2 – 6 let. V budově je školní kuchyně.
K podrobnému zápisu o mat.škole se vrátím v zápise za rok 1984.
Činnost Kulturního a společ.střediska KaSS
Úkoly stanovené Jednotným plánem kulturně výchovné činnosti za rok 1983 byly komisí ŠKK a radou MNV průběžně
kontrolovány a plnění hodnoceno.
Hlavní zaměření činnosti KaSSu bylo zaměřeno na, - politické akce, významná výročí, soutěž o nejlépe vyzdobenou
vývěsní skřínku, zajištění oslav 1.máje, celookresní slavnostní zahájení MČSP v kinech, realizace Dne taneční
tvořivosti apod.
Plesy a taneční zábavy
Ples v tomto roce pořádaly tyto složky NF:
Svaz požární ochrany,
Český zahrádkářský svaz,
n.p.Průmstav,
TJ Slavo,j
SRPŠ.
Dohlížecí výbor pořádal maškarní dětský karneval, který je velmi oblíbený.
Social.svaz mládeže pořádal 10 diskoték.
Svaz požární ochrany májovou veselici (1.5) a tradiční máje s průvodem a hudbou po vesnici, májovou veselicí
a porážení máje.
Lužečtí ochotníci
Divadelní kroužek dospělých uvedl v únoru divadelní hru „Košilka“. Touto hru se zúčastnili naši ochotníci přehlídky
divadelních her v Byšicích.
Povinné školení minimum
V rámci vyučování a dětského povinného školení minima byl uveden pořad pro děti mat.školy a I.stupeň ZŠ z Lužce a
Vraňan pohádkou „Pohádka o kouzelné květině“.
V pohádce účinkují pražští herci: J.Pixa, A.Pixová, Roman Skamene.
Také „Večerníčkův kouzelný les“ uvedli stejní herci.
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1.máj 1983
Oslava svátku pracujících se opět v letošním roce bude konat v Lužci (pro obce Vraňany, Jeviněves, Spomyšl,
Mlčechvosty). Sraz účastníků průvodu bude v 9.15 hod.u školy. Májová komise dále stanovila systém zabezpečení
průběhu májových oslav.
Hlavní projev přednesl tajemník ONV s.Vl.Martinovský. Po projevu koncertoval orchestr „Orion“ řízený M.Čebišem,
který také vyhrával do půlnoci na májové veselici v hostinci „U přívozu“.
Průvodu se zúčastnilo 1 390 občanů.
Od 14 °° sehrálo I.A mužstvo mistrovské utkání I.A třídy s TVD Pšova.
Od 16 °° I.B mužstvo TJ Slavoj s TJ Ledčice.
Májovým oslavám předcházelo pálení mírových ohňů 30.4.1983 ve 20.hod. téhož dne vykročili žáci a občané
k mír.ohni v lampiónovém průvodu.
Dětský divad.kroužek
Dětský divadelní kroužek uvedl pohádku „Soví princezny“. S touto pohádkou se také zúčastnil přehlídky dětských her
v Kostelci n.L.
Mládež a kultura
V rámci MaK tyto akce:
- beseda pro žáky II.stupně – vyprávění o J.Haškovi
- pořad pražských umělců „Boj o národní divadlo“
- beseda pro mládež v oblasti předmanželské výchovy
- filmová pohádka „Princezna se zlatou hvězdou na čele“
- beseda o ochraně přírody.
Vystoupení uměl.skupin
V našem kulturním domě realizovala v roce 1983 řada uměleckých skupin svá vystoupení:
Tučňáci, Plavci, Naďa Urbánková, J.Faltýnek, Studio Kamarád – Jů a Hele, Bacily s Václavem Neckářem.
Činnost KaSS je plně zaměřena na kutl. Vyžití obyvatel Lužce.
Základní škola
V tomto roce celý učitelský sbor čeká náročná práce. Nové pojetí školství dospělo do 8.třídy, což vyžadovalo
od učitelského sboru důkladnou přípravu a promýšlení nových forem práce.
PO SSM rozvíjí činnost formou práce v oddílech a kroužcích.
Místnímu národnímu výboru a vedení Základní školy se podařilo dokončit jednání o stravování dětí ZŠ. Děti se stravují
v salonku místní restaurace.
Cena obědů bude pro
I.stupeň 8,90Kčs
pro
II.stupeň 10,40Kčs
Děti však platí jen část této ceny. U dětí I.stupně bude poplatek za oběd 3,80Kčs a u dětí II.stupně 4,30Kčs. Doplatek
skutečné ceny obědů bude hradit MNV. Pro informaci bude tento doplatek činit pro 140 přihlášených strávníků cca
160 000 ročně.
Činnost ZRTV
Náčelnice ZRTV Karla Řehánková je největším realizátorem mnoha akcí tělovýchovného charakteru v Lužci. Velmi
úzce spolupracuje s komisí MNV – komisí pro mládež a tělovýchovu.
V letošním roce se konala Okresní tělovýchovná akademie 23.4.1983 v kult.domě.
Vystoupili cvičenci:
Sokola Mšeno, Kaučuk Kralupy, Spolany Neratovice a cvičenci ZRTV Lužec t.j mladší žákyně pod vedením
s.Šubrtové, starší žákyně pod vedením s.Ramešové, ml.dorostenky pod ved.s.Langerové, žáci ZŠ pod vedením
s.uč.Tejové a to nejlepší nakonec – děti MŠ pod vedením s.učitelek Šulcové, Žižkové a řed.Udatné.
Některé další akce:

pěší tůra na Říp,
turnaj v nohejbalu,
branný závod pro žáky ZŠ,
jarní turistická neděle.
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TJ Slavoj
TJ Slavoj Lužec nad Vltavou oslavil v letošním roce 60 let trvání kopané v Lužci.
Oslavy se konaly ve dnech 1 -3.7.1983. Tyto oslavy měly bohatý společenský program:
- pódiové vystoupení cvičenců oddílu ZRTV TJ Slavoje Lužec a TJ Dynamo Nelahozeves
- ve 20.hod.v KD promítnutí barevného filmu „Olympijské hry v Moskvě 1980“
2.7.1983- utkání žáků v kopané Slavoj Lužec – Bohemians Praha
- utkání dorostenců v kopané
-„- konání slavnostní schůze oddílu kopané, pozváni zástupci sousedních TJ, delegace družebního
BSC Motor Grossdubrau.

mužstva

3.7.1983- utkání bývalých hráčů Slavoj Lužec – Slavoj Vrdy
- utkání Slavoje Lužec a Internacionály Sparty Praha
za sestavy: Kvašňák, Migas, Stratil, Chovanec, Novák, Jurkanin a další.
TJ připravila vydání pamětní publikace.
Český svaz žen
Základní organizace Českého svazu žen v Lužci nad Vlt. má 100 členek. Členky ČSŽ se aktivně podílejí na akcích
pořádaných MV, složkami NF. Vypomáhají v zemědělství dobře pracují ve SPOZ, dobře si vedou jako poslankyně.
Získaly 1 dárkyni krve. Pomáhají starým a nemocným spoluobčanům.
Svaz požární ochrany
V Lužci n.Vlt. se stará o požární ochranu SPO, který je řízen Okresním svazem požární ochrany.
Z místního SPO je vyčleněna jednotka – veřejný požární sbor. Ten je řízen komisí veřejného pořádku při MNV.
SPO v Lužci má 40 členů. Kromě vlastní přípravy na likvidaci požáru, provádějí požárníci každoročně preventivní
prohlídky. Když majitel domu neodstraní zjištěné závady, může mu být udělena pokuta do výše 500,-Kč.
Přívoz v Lužci n.Vlt.
V minulém roce byly potíže se zajištěním převozníka. Podařilo se získat paní Orgoníkovou. Nastěhovala se i s rodinou
do domku u přívozu. Převáží se denně. Kromě pracujících do místních závodů, převáží se i 8 dětí z Bukole do ZŠ
v Lužci n.Vlt.
Pohyb obyvatelstva
V roce 1983 se do Lužce n Vlt.
z Lužce n.Vlt

přistěhovalo: 53 lidí
odstěhovalo. 63 lidí

Bytová situace je v obci velmi dobrá. Bytová komise má mizivé množství žádostí o byt. Většina lužeckých obyvatel
bydlí v rodinných domcích. Také pracovní možnosti jsou velmi dobré. Většina žen má umožněno zapojení do
pracovního procesu v místních 8 závodech, 4 obchodech, základní a MŠ, kadeřnictví a další příležitosti.
Také potřebný počet míst v místní mateřské škole plně uspokojuje potřebu matek. Když už píši o ženách je třeba se
zmínit o službách, které jsou v obci pro ženy zavedeny:
-kadeřnictví s celodenním, každodenním provozem
- gynekologie 1x týdně pro těhotné ženy z Lužce, Vraňan, Býkve, Jenišovic, Vrbna
- sběrna šatstva
- stravování nejen pro předškolní a školní děti, ale i Strojobal, Tubeco, Průmstav (3 největší závody) mají
závodní stravování
a další služby, tak jak jsou uvedeny v zápisu za rok 1980.
Celkově lze konstatovat, že občané v Lužci nad.Vlt.se podílejí na tom, aby obec byla stále pěknější a modernější. Se
zájmem plní závazky na splnění volebních programů. Tak se vlastně plně podílí na osobní spokojenosti jednotlivých
občanů.
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