
1984

Zlatá svatba

Dne 23.února 1985 se dostavili manželé Růžena a Rudolf Šmucrovi 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.

Nový rok 1984 začal odpočítávat své první dny. Pro některé to byla doba trávená např.na horách se svými rodinami, pro
mnohé z nás to však již byly dny zcela  naplněné prací.  Snad všichni si  na začátku každého nového roku klademe
otázku, jaký nový rok bude,, co nám přinese. Co člověk, to přání. Ke všem přáním, která jsme v závěru starého a na
začátku nového roku vyslovili, se letos u mnohých z nás přidružilo ještě jedno slovo – mír.
Je nám jasné, že co by nám byla platná krásná města a vesnice, veškerá péče socialistické společnosti o blaho člověka,
kdybychom žili ze dne na den v obavách o své životy, o životy svých nejdražších. Mír je tolik potřebný k životu. Pro něj
musíme konkrétními činy přispět všichni každodenní poctivou prací.
Bez práce nejsou koláče, říkávali už naši předkové. V těchto slovech je shromážděna staletá zkušenost, že bez obětavé
práce tvořivých lidských rukou nemůžeme očekávat blahobyt. Svědectví o tom, jak po celý rok přistupovali občané
v Lužci k plnění úkolů a jak žili bude zachyceno v zápise za rok 1984.

Místní národní výbor

Zaměstnanci:
Ladislav Chládek předseda
Vladimír Vošahlík tajemník
Marie Ptáčníková referentka (20 let práce na MNV v Lužci nad Vltavou)
Jaroslava Rybářová uklizečka

Místní národní výbor v Lužci nad Vltavou pracoval podle plánu práce. Činnost MNV a jeho orgánů v roce 1984 byla
zabezpečována v souladu s rozpracovanými úkoly MNV na období XVII.sjezdu KSČ v podmínkách obce. V návaznosti
na toto opatření a úkoly vytýčené volebním programem NF na rok 1984 bude úsilí  MNV a jeho orgánů zaměřeno
zejména na:
 spolupráci s orgány NF a místními závody při zabezpečování ekonomického a sociálního rozvoje obce
 zkvalitnění řídící činnosti orgánů MNV
 další postupné naplňování volebního programu NF
 řešení otázek veřejného pořádku zvláště na úseku ochrany socialistické ekonomiky
 vyřizování stížností a podnětů občanů.

Plenární zasedání MNV I.pololetí 1984

datum, hodin, místo                              Obsah jednání                                                                         zajišťuje  
9.2.1984 - zpráva o činnosti MNV tajemník
18 °° - zpráva o hospodaření MNV finanční komise
U přívozu - rozpočet MNV na rok 1984 finanční komise

- návrh celoobecního závazku na r.1984 předseda
                                                                - výkon státní správy MNV za r.1983                               tajemník  

19.4.1984 - zpráva o činnosti MNV tajemník
19 °° - životní prostředí v obci, úpravy veřejných 
U přívozu   prostranství předseda
                                                                - organizační zpráva o oslavách 1.máje 1984                 předseda MV, NF  
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21.6.1984 - zpráva o činnosti rady MNV tajemník
19 °° - plnění úkolů MNV vytýčených 
U přívozu   do XVII.sjezdu KSČ v podmínkách obce předseda

- plán MNV a jeho orgánů na II.pololetí roku 1984 tajemník
- plán práce VLK MNV na II.pol.84 VLK MNV
- zpráva o činnosti KOVP včetně stavu požární
  ochrany v obci KOVP

                                                                - plnění celostátního závazku za I.pololetí 1984             komise výstavby  

Kalendářní plán činnosti MNV na I.a II.pololetí 1984

Orgán I. II. III. IV. V. VI. VII VII. IX. X. XI. XII.
Plenární zasedání MNV 9 19 21 30 25 13
Rada MNV 12

26
16 1

15
29

12
26

10
24

7
28

19 2
23

13
27

11 1
15

6
27

Komise ochrany
veřejného pořádku

23 27 26 30 28 25 30 27 24 29 26 18

Finanční komise 25 29 28 25 30 27 25 29 26 31 28 19

Komise výstavby 9 13 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Komise bytová, služby,
míst.hospodářství

31 28 27 24 29 26 28 25 30 27 28 6

Komise škol., sociál.,
zdravotní

2 6 5 2 7 4 6 3 1 5 3

Komise pro mládež a
tělovýchovu

10 7 6 10 8 12 3 28 11 9 13 11

Výbor lidové kontroly
MNV

9 13 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10

Sbor pro občanské
záležitosti

5 2 1 5 3 7 5 2 13 11 1 6

Vesnická organizace
KSČ

9 13 12 9 14 11 16 26 17 15 19

Plenární zasedání MNV: II.pololetí 1984

Datum, hodina místo.                                           Obsah jednání                                                         zajišťuje:  
30.8.1984 - zpráva o činnosti rady MNV tajemník
19 °° - plnění celoobecního závazku
U přívozu    za I.pololetí 1984 předseda + NF

- finanční hospodaření za I.pol.84 finanční komise
- průběžné plnění Jednotného plánu
   kult.vých.čin. KaSS
- činnost a působení tělovýchovy
   jako orgánu NF a výchovy mladé generace-předseda TJ, KMT

25.10.1984 - zpráva o činnosti rady MNV tajemník
18 °° - plnění opatření proti negativním jevům KMT, SPOZ, VLK
U přívozu - spolupráce s orgány NF předseda + MV NF
                                                                                - činnost a působení Základní školy                 ZŠ  
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13.12.1984 - zpráva o činnosti rady MNV tajemník
18°° - plnění volebního programu NF předseda + MV NF ing.Šára
U přívozu - plán práce MNV a jeho orgánů

   na I.pol.1984 tajemník + komise
- plán práce VLK na I.pol.1985 VLK
- ochrana veřejného pořádku v obci KOVP

                                              - spolupráce s    místními závody                          předseda + závody  

Socialistický závazek občanů Lužce na rok 1984

Socialistický závazek občanů Lužce nad Vltavou na rok 1984 byl:
projednání v radě MNV dne 26.1.1984
schválen plenárním zasedáním MNV dne 9.2.1984

 na úseku ideově – výchovné a politicko – organizátorské činnosti:  

1)  Všechny  úkoly  plnit  v politicko  výchovném  působení  na  všechny  občany  se  záměrem  socialisticky
vychovávat a prohlubovat internacionální vztahy k Sovětskému svazu a k ostatním social.zemím.

2) Stále věnovat pozornost výchově mladé generace v tělovýchově a SSM prostřednictvím komise pro mládež
a tělovýchovu při MNV.

3) Zajistit důstojný průběh všech oslav významných výročí a dodržovat důsledně plnění SP KVČ.

4) Zorganizovat oslavy 1.máje v obci vlastním průvodem s alegorickými vozy a bohatou kulturní, sportovní a
společenskou činností.

5)  Na  úseku  branné  výchovy  obyvatelstva  k CO  zabezpečit  všechny  kladné  požadavky  jak  po  stránce
teoretické, tak i praktické.

6) Věnovat zvýšenou péči ochraně životního prostředí.Udržovat dosud vybudované parky a zeleň, rozšiřovat
zeleň obděláváním ladem ležících míst v obci, pečovat o záhonky, zlepšovat prostředí kolem rodinných domků.

 Na úseku zvelebení obce  


1). Zhotovit dva přístřešky na zastávky autobusu ČSAD v hodnotě díla  18 000,-Kčs
2). Opravit průčelí hřbitova 1.část  90 000,-Kčs
3). Položit desky na chodníky v délce 150m v hodnotě  29 000,-Kčs
4). Zřídit kanalizaci – odvod dešťových vod od sběrny šatstva do rohu bývalého
rybníka v hodnotě  35 000,-Kčs
5). Kanalizace v délce 200m  59 000,-Kčs
7). Údržba zeleně  25 000,-Kčs
8). Údržba bytového fondu a rod. domků v hodnotě                                                                 180    000,-Kčs  

Hodnota neinvestičních akcí celkem: 436 000,-Kč

 Na úseku rozvoje služeb  

1)   Zahájit stavbu domu služeb v obci
2)  Zahájit stavbu sociálního zařízení dle schválené projektové dokumentace v DP MNV.
3)  Rozšířit služby o instalaci a opravy elektrických rozvodů v DP MNV.

Podíl složek NF a závodů v obci na plnění social. závazku bude citován v pojednání a složkách NF a závodech v Lužci.
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Rozpočet MNV

Rozpočet Místního národního výboru na rok 1984:
Příjmy: Výdaje:

Plán Skutečnost Kčs Plán Skutečnost Kčs
1 014,- 1 582 638,- 1 014,- 1 578 003,-

Výsledek hospodaření 1984     4 635,-Kčs
FRR     6 865,-Kčs

Sdružené prostředky na školství 467 230,-Kčs

Výstavba

Počet domů postavených (zkolaudovaných) v    roce 1984:  

Béla a Robert Landovi č.p.330 (montovaný z dílů)
Jaroslav Šubrt č.p.333 (zděný, klas.)
Petr a Ludmila Kirschnerovi č.p.332 (zděný, klas.)
Jiří a Alena Kubrichtovi č.p.318 (zděný, řadovka)
Josef a Marta Vedlíkovi č.p.317 (zděný, klas.)
Jiří a Marie Hoškovi č.p.301 (zděný, klas.)

Demolice

Demolice nepoužívaných staveb v Chramostku, objektů ČSS.

Parky, péče o zeleň

Veškeré parkové plochy v obci jsou udržovány složkami NF – především ČSŽ, DV, ZŠ, ČSZ.

Dům služeb

I v roce 1984 bylo pokračováno s výstavbou Domu služeb v prostorách bývalých farských stodol.

ČSS Mělník

Středisko Vraňany ke kterému patří i veškeré zem.plochy v katastru obce Lužce.
Letošní zima nenarušila práce a tím ani výnosy: obilí, řepy, chmele, ostatních plodin.
Občané  z Lužce  se  v zemědělství  mohou  uplatnit  v:  rostlinné  výrobě,  živočišné  výrobě,  traktoristé,  pomocní
obsluh.pracovníci, THP, závodní jídelna.

Jmenovité zařazení lužeckých občanů v těchto zem. profesích:

rostlinná výroba: Bendíková Marie, Dudáková Marie, Ptáčníková Marie, Rampasová Kateřina, Švecová Julie,
Nováková Marie, Jansová Růžena, Danková Marie, Tichá Věra (mladší)

živočišná výroba: Švecová Visla,  Feherová Helena, Feher Arpád, Kiššová Jarmila,  Švecová Marie, Šimánek
Antonín, Šimánková Cecílie, Korda Emil, Kordová Marie, Dvorská Miroslava (zootechnik),
Tichá Věra, Tichý Jaromír, Švec Pavel, Švecová Božena.

traktoristé: Berki Viliam ml., Danko Ernest, Švec Pavel, Knotek Rudolf, Benčík Ondřej, Fehér Zoltán,
Želník Jan.

pom.obsl,pracovníci: Daniel Ivan, Kajer Václav, Vocloň Vlastimil

THP: Rudolfová Věra, ekonomka
Jandouš Václav, chmelař
Havránek Vladimír, zootechnik
Bryxi Petr, zootechnik

závodní jídelna ČSS: Pechar Milan, kuchař.
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Středočeské dřevařské závody

SDZ měly v roce 1984 70 zaměstnanců.
Z celkového počtu zaměstnanců: 44 žen (2 ženy na mateřské dovolené)

(4 ženy na prodl.mat.dovolené).
Průměrná mzda:  ženy – 2 200,-Kčs měsíčně

muži – 2 700,-Kč měsíčně.
stravování: oběd v hodnotě 9,90Kčs.

Zaměstnanci: platí 5,-Kč, závod doplácí 4,90.,Kč. Stravuje se 40 zaměstnanců. 
Obědy se dovážejí z Panelárny – záv.kuchyně.

rekreace: domácí i zahraniční, k 50.narozeninám zahraniční rekreace
lázně: denní dojíždění autobusem na léčbu – lázně Mšené.
Vedoucím provozu je Eva Švábová, 42 let, členka KSČ, ve funkci 8 let.
V soutěži mezi provozy se umísťuje SDZ jako nejlepší.
Většina žen jsou členkami ČSŽ a jsou velmi aktivní při zabezpečování akcí: brigáda na MŠ, péče o zeleň v obci, při
MDŽ pro ženy důchodkyně apod.

Štěrkopískovna Vraňany Lužec

Po dokončení těžby v lokalitě Vraňany III.a skončení provozu technologického zařízení,  bylo nutno zvážit možnost
dalšího využití stávajících objektů sociálního zařízení a dílen. Ke zlepšení pracovního prostředí byla provedena vnitřní
oprava  soc.zařízení  včetně  instalace  ústředního  topení.  Zaměstnanci  provozovny  provedli  úklid  šrotu  v okolí
sociál.zařízení a oseli záhony parkovou trávou.
V provozovně pracují dva kolektivy BSP.
Byl zahájen plán zpracování naváženého odpadového materiálu, který je dovážen z Uh. Na technologickém zařízení je
prováděna  závodem H.Brod  SO,  spojená  s rekonstrukcí.  Při  rekonstrukci  budou na  výrobním zařízení  instalovány
nejnovější typy zařízení třídiče Binder a hydraulický kuželový drtič DKTH 1200. 
Náklad na tuto opravu a rekonstrukci je plánován ve výši 1,5 milionu Kčs.
Pro zajištění plynulého provozu, výroby musí provozovna přijmout 4 pracovníky na obsluhu tohoto zařízení zejména
z obcí Lužec a Vraňany, odkud je pravidelně zajišťován svoz zaměstnanců. 
Za plnění tohoto výrobního programu odpovídá vedoucí provozovny Josef Nezbeda.

Strojobal Lužec

Elektronika ze Strojobalu:

Nejprve opouštěly brány závodu chladírenská zařízení. Postupně byla zaváděna výroba mrazírenských dveří a tunelů,
poté následovalo zavedení nářezových strojků.
Před 6 lety byla zavedena odlišná výroba: elektronické programovatelné jednotky pro potravinářský průmysl. Výroba
celého  střediska  Programátory  je  zaměřena  z velké  části  pro  mlékárenský  průmysl.  Jedná  se  o  sýrárny.  Jsou  to
programátory výměníku sýřeniny 6000. Výsledkem snažení a inovace je zvýšená provozní spolehlivost a zjednodušení
obsluhy.

Jen pro představu: jedna pracovní síla obsluhuje linku šesti těchto zařízení. Zpracuje za směnu 72 000l mléka. Na toto
zařízení  navazuje  programátor  lisovací  vany,  který  řídí  lisování  jednotlivých  druhů  sýrů.  Zavedením do výroby
programátoru výrobníku sýřeniny 12000 VSN. Již z označení je zřejmé, že se při jedné výrobě zpracovává 12 000l
mléka.  Elektronické  zařízení  umožňuje  automatickou  regulaci  výrobního  procesu,  automatické  vymývání  celého
zařízení.  Toto povyšuje celé zařízení do jiné generace výrobků. Je také možné celé zařízení napojit na vyšší  řídící
systém – na výpočetní středisko závodu.

Optimální  pracovní  prostředí  podstatně  ovlivňuje  plnění  výrobních  úkolů.  V klimatických  podmínkách  Strojobalu
znamená příchod podzimu zahájení topné sezóny. Nová kotelna (1979) je vybavena dvěma kotli  S 2500U o výkonu
2 910KW a jedním kotlem P 60 o výkonu 1 310KW.

Stávající (kotel) objekty postačí zásobovat teplem 1 kotel. Druhý bude využit až po dostavbě provozovny v r.1987.
Nejmenší  kotel  slouží  jako  rezerva  pro  nepředvídanou  situaci.  Celková  spotřeba  tepelné  energie  bude  činit  4
mil.kilowatů za hodinu a  bude spalováno  1400kg paliva  za jednu hod.  Topná sezóna je  plánována 132 dny po 10
hodinách denně. To znamená 1320 hodin provozu kotlů a za tuto dobu se spálí 1848 tun méně hodnotného paliva –
hruboprachu.  Kotelna  je  plně  automatizována –  od  pásového  dopravníku uhlí  od  skládky do násypen  kotlů  až  po
přídavné  zařízení  s pneumatickým říděním  uhlí.  Aby  nenastalo  znečištění  ovzduší,  je namontováno  odpopílkovací
zařízení, které pracuje s účinností 98%. Úlet popílku je minimální a je hluboko pod příslušnou zákonnou normou.
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Svým způsobem je  zajímavý i  montovaný komín prototyp  n.p.Teplotechna  Olomouc,  který  byl  smontován během
několika dní do výšky 32m osmibokých skruží pomocí šestitunového jeřábu. Forma na tyto skruže byla vyrobena ve
Strojobalu v Lužci n.Vlt.

Po celou dobu trvání Strojobalu se vzorně staral o vytápění a údržbu kotelny s.Václav Prachař.
Socialistický závazek Strojobalu při pomoci obci:

- na akci „Z“ poskytnout materiálovou pomoc, zejména šalovací a na zdravotní instalace, zemní techniku.
-  na  prvomájový  stánek  pro  hudbu  poskytne  dokumentaci  a  postaví  konstrukci  stánku  včetně  dodávky
materiálu.

Počet zaměstnanců v roce 1984: 270
z toho žen:  90

Průměrná mzda v roce 1984:
muži: 2800,-Kč
ženy: 1900,-Kč

Prefa Lužec nad Vltavou

Prefa, národní podnik Hýskov, nositel Řádu práce, závod Lužec nad Vltavou.
Ředitel závodu: Holeček Ladislav od roku 1981
Současný stav pracovníků: 210
Založen v roce 1963 jako závod pro výrobu kanalizačních trub. Od roku 1973 zahájena výroba prvků Metro pro Prahu,
do té doby dovážené z MLR. Výrobní  sortiment  rozšířen o výrobu trub velko profilových Ø 220 a 165cm. U této
výroby v roce 1979 provedena inovace s možností využití těchto trub pro výstavbu komínů pro průmyslové kotelny.
Tento inovovaný výrobek byl v roce 1980 oceněn zlatou medailí min. stavebnictví a ČVOS u za nejlepší průkopnický
čin v technickém rozvoji stavebnictví.
V roce 1983 se závod vrátil k původnímu sortimentu kanalizačních trub Ø 60 – 120cm na novém moderním výrobním
zařízení. Rozhodujícím a styčným sortimentem je však nadále výroba prvků metro, kde požadavky rok od roku stoupají.
V roce  1984  závod  zabezpečuje  výrobu  tibinků  pro  náročnou  výstavbu  strahovského  tunelu.  I  do  budoucna  jsou
požadavky na výrobu metra stále vyšší, a proto v rekonstrukci závodu, která má proběhnout v 8.pětiletce je zahrnut
program zásadního rozšíření této výrobní linky.
Průměrné výdělky na pracovníka činí 3 020,-Kč, průměrný výdělek na dělníka činí 3 030,-Kč.
V závodě pracuje 9 kolektivů BSP, které jsou držiteli odznaků BSP.
Organizovanost v ROH je 100%.
Pracující závodu mají od r.1984 své rekreační zařízení na Úštěku v sev. kraji, které bylo vybudováno svépomocně. Další
možnost rekreace je na Šumavě a v Krušných horách v zařízeních podnik. ředitelství. 
Taktéž rekreace dětí je každoročně v pion. táboře v Kašperských horách.
Již tradičně jsou každoročně 4 nejlepší a zasloužilí pracovníci rekreováni na zahran. rekreaci u moře nebo se zúčastňují
turistického zájezdu do SSSR.

Obchodní síť, zásobování

Zásobování v obci je zabezpečováno těmito samostatnými prodejnami:

Mlékárna - ved.Alena Nováková, prod.Prachařová E.
Textil - ved. Alena Egrová
Masna -ved.Jaroslav Vedlík, prod.M.Vedlíková
Průmysl - ved.Jiřina Tauchmanová
Pohostinství „U přívozu“ - ved.Bachčovanský
Pohostinství - ved. PetrKirschner
Samoobsluha, potraviny - ved.Jindřich Šťastný,

   pokladní Věra Řandová
   prod.Helena Šťastná

Jindřich Šťastný je s manželkou Helenou v Lužci od roku 1956. Po celou dobu působí jako vedoucí prodejny potravin,
která byla umístěna v domě č.p.21.
V roce 1968 byla tato prodejna přestěhována do nového nákupního centra..

Str.170



Od roku 1956 se vystřídaly v prodejně tyto prodavačky:

Věra Hrdličková (provd.Havlíčková), Jarmila Květoňová
Regina Mojžíšová Alena Hůlová (provd.Egerová)
Jana Kulhánková (provd.Maurerová) Věra Tylová

Samoobsluhu zásobují:

Velkoobchod potraviny Mělník
Sklady přístav Mělník
Mrazírny Mochov
Zelenina Mělník
Drůbežářské závody Mladá Boleslav
Jednota Říčany – provozovna Měšice (lahůdky)
Rybena Žalhostice

Prodejna je vybavena moderními mrazícími pulty. Vytápěna plynovým topením. Sklady jsou malé.
Stejně tak je vybavena mlékárna, textil a masna. Zásobování má výkyvy ve všech sortimentech. 
Vedoucí prodejen jsou na velmi dobré úrovni. Prodejny jsou vždy velmi čisté a esteticky upravené.

Přehled tržeb za období od r.1974 -1984: samoobsluha

1974 3 003 774,97Kčs 1980 3 622 936,30 Kčs
1975 3 207 092,70 Kčs 1981 3 739 656,65 Kčs
1976 3 477 831,39 Kčs 1982 3 660 598,81 Kčs
1977 3 657 450,30 Kčs 1983 3 658 140,- Kčs
1978 3 745 960,88 Kčs 1984 3 755 277,- Kčs
1979 3 664 322,60 Kčs 1985

Školství, mateřská škola

Trojtřídní mateřská škola s kapacitou: 85 dětí.
K 1.9.1984 zapsáno: 83 dětí

  I.třída 23 dětí (2,5 – 3,5letých), uč. Hana Jakoubková, Ilona Ptáčníková
 II.třída 30 dětí (3,5 -     5letých), uč. Marcela Žižková, Lada Hampejsová
III.třída 30 dětí (   5 -  6,5letých), uč. Věra Udatná, Zdenka Peroutková

Provozovatelem mateřské školy je MNV Lužec n.Vltavou.
Délka provozu: 6.°° – 16.°° hodin denně v souladu s požadavky rodičů i provozovatele.
Ředitelka školy je: Věra Udatná.

Celý pedagogický kolektiv má odpovídající vzdělání t.j.- pedagogickou školu pro učitelství na mateřských školách.
Výchovně vzdělávací proces je realizován podle závazného Programu výchovné práce jako jesle a mateřské školy. Jsou
uskutečňovány a plněny úkoly ve složkách: tělesná výchova,  rozumová výchova,  matematické představy,  jazyková
výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, literární výchova, mravní výchova, dopravní a branná výchova.

Provozní zaměstnankyně: Veselá Jana, školnice
Kučabová Eva, uklizečka.

Školní zahrada je stále budována: ČZS, SRPŠ, MH.

Str.171



Příklad režimu dne pro 3,5 -5leté děti: mateřská škola

  6.00 -    8.00: ranní hry podle volby dětí
  8.00 –   8.10: příprava na ranní cvičení
  8.10 –   8.25: ranní cvičení
  8.25 –   8.50: hry, převlékání
  8.50 –   9.10: svačina
  9.10 –   9.35: zaměstnání
  9.35 –   9.55: šatna, příprava na pohyb venku
  9.55 – 11.55: pohyb venku, na školní zahradě
11.55 – 12.10: převlékání, hygiena
12.10 – 12.30: oběd
12.30 – 12.50: hygiena, převlékání
12.50 – 14.30: spánek
14.30 – 14.50: hygiena, převlékání, tělových.chvilka
14.50 – 15.10: svačina
15.10 – 16.00: odpolední zájmová činnost.

Příklad jídelního lístku: jsou sestavovány na týden v závazných normách od  7.- 12.5.1984

Svačina Oběd Svačina
chléb se sýrovou pomazánkou Pol.bramborová s mlékem,

buchty s tvarohem a džemem,
bílá káva,
angreštový kompot

chléb s máslem a paštikou,
čaj

chléb s máslem a medem, čaj Polévka žemlová,
roštěná, dušená rýže,
piškotový zákusek,
čaj

houska s máslem,
kakao

chléb, pomazánka z uzenáče,
čaj

Polévka hovězí s vaj.svítkem
vepřový mletý řízek,
brambory, okurka,
čaj

šátečky s tvarohem a povidly,
bílá káva

chléb: máslem,
čaj

Polévka hrášková,
hovězí na paprikách,
brambory,
hruškový kompot, čaj

jahodový puding s piškoty,
mléko

chléb: máslem,
mléko

Polévka vločková,
uzené maso, moravské zelí,
bramborové knedlíky,
čaj

chléb  s pomazánkou  z uzeného
masa,
čaj

Výše stravovací normy pro předškolní děti je denně: 5,-Kč (svačina, oběd, svačina)

Kuchařky: Jaroslava Langerová
Milada Kadlecová
Eva Kučabová, pomocná síla na 0,5 úvazku.

Byl organizován předplavecký výcvik s dětmi 5 – 6letými v mělnickém plaveckém bazénu. 
Děti byly sváženy autobusem spolu s dětmi z ZŠ Lužec n.Vlt. Úhrada za předplavecký kurz činila 80,-Kč plnou výši
uhradili rodiče.

Red.pracovnice připravily s dětmi kulturní vystoupení na akce složek NF, SPOZ a KaSS.

Str.172



Základní škola

K zahájení školního roku v září 1984 bylo na škole 8 tříd:
1.třída 24 žáků (15 chlapců +   8 dívek) třídní Olga Jansová
2.třída 18 žáků (  8 chlapců + 10 dívek)   -„- Jana Jarošová
3.třída 21 žáků (  8 chlapců + 13 dívek)   -„- Emílie Stránská
4.třída 22 žáků (11 chlapců + 11 dívek)   -„- Květoslava Hermanová
5.třída 25 žáků (14 chlapců + 11 dívek)   -„- Hana Tillingerová
6.třída 28 žáků (12 chlapců + 16 dívek)   -„- Marie Feyglová
7.třída 25 žáků (  8 chlapců + 17 dívek)   -„- Eva Tejová
8.třída 29 žáků (13 chlapců + 16 dívek)   -„- Zuzana Kosová

Celkem na  I.stupni:   85 žáků  (42 chlapců +  43 dívek)
II.stupni  107 žáků  (47 chlapců +  60 dívek)

Celkem žáků na škole:                192 žáků  (89 chlapců + 103 dívek)

Bez třídnictví je s. uč. Jitka Marková.
Na škole je 1.třída družiny mládeže – vedoucí Jana Ramešová.

Vyučující vyučovali jednotlivým předmětům na II.stupni takto:

s Růžičková -zeměpis, výtvarná výchova, obč. nauka.
s. Jansa český jazyk, ruská konverzace, prac. vyučování, sborový zpěv, občanská nauka.
s. Feyglová český jazyk, ruský jazyk, německý jazyk, zeměpis.
s. Tejová matematika, matem. Fyz. praktika, občanská nauka.
s. Tillingerová český jazyk, tělesná výchova, dějepis, prac. vyučování.
s. Janáková výt. výchova, přírodopis, prac. vyučování, ruský jazyk.
s. Marková fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, tělesná výchova, hudební výchova.

Plavecký výcvik v krytém plaveckém bazénu na Mělníku absolvovali všichni žáci 1 – 4.třídy.

Jelikož nebylo možné otevřít samostatnou školní kuchyň, byla uzavřena smlouva mezi Jednotou Mělník – restaurací „U
přívozu“ v Lužci a ZŠ. Byla vyhrazena samostatná místnost v restauraci. 
Vedoucí stravování Jana Ramešová. Ke stravování se přihlásilo 140 žáků.

Předsedou SRPŠ byl zvolen Jiří Herout.

PO SSM

Slib složilo 16 žáků. Předsedkyní skupinové rady byla zvolena Dana Votavová. Během roku pracovalo na škole několik
zájmových kroužků: střelecký, zdravotnický, 2 letecko modelářské, tělovýchovný, pěvecký.

Kulturní vystoupení připravila škola ke všem významným akcím v obci.

Lyžařský výcvik – 6.2. – 14.2.84 v rekreační chatě Kynast.

Škola v přírodě – 5.3. – 23.3.84 v Příchovicích.

Škola spolupracuje se všemi závody v obci, s některými má uzavřenou patronátní smlouvu.

V tomto roce, kdy poprvé vchází v platnost povinná 10letá školní docházka, byli rozmístěni všichni vycházející žáci:
 6 žáků bylo přijato k dalšímu studiu,
23 žáků bylo zařazeno do učebních oborů.
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Úprava školy

nátěry oken, opraveny dřevěné schody, opraveny věšáky v šatnách, opravena škol.kuchyně.

SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti v Lužci nad Vltavou pracuje stejně jako ostatní komise MNV podle plánu práce na I.a
II.pololetí příslušného roku. Do jednotlivých měsíců jsou rozvrženy akce doporučované OV SPOZ.

V podmínkách naší obce jsou realizovány tyto akce:
blahopřání k životním jubileím
stříbrné a zlaté svatbě
předávání pamětních listů v MŠ, ZŠ
blahopřání k sňatku
vítání občánků
rozloučení se zesnulými.

SPOZ se  schází  pravidelně,  účast  90%:  Celkem 11 členek  aktivně  spolupracuje  s ČSŽ,  DV,  MNV,  KaSS,  oběma
školami , ZV ROH jednotlivých závodů.
Dlouholetou předsedkyní je Růžena Merhautová.

ČSŽ

Velmi  aktivní  složku  ČSŽ  v Lužci  lze  hodnotit  každoročně  jako  velmi  dobrou..  Akce  této  složky  jsou  vždy
připravovány ve spolupráci s ostatními složkami v obci.
Jsou to například akce:

dovedných prací rukou našich žen,
tělovýchovná akademie,
2 zájezdy,
pěší pochod na Říp a Liběchovsko,
beseda pro mládež
posezení pod jmelím,
MDŽ pro ženy důchodkyně.

Ženy  odpracovaly  400  brigádnických  hodin  (MŠ,  zemědělství,  parky).  Pravidelně  pořádají  kurzy  odívání.
Získaly v tomto roce 1 dárkyni krve, 1 pečovatelku, 1 cvičitelku, 3 pionýrské vedoucí, přijaly nových 10 členek. Na
fond míru odeslaly  částku 250,Kčs. 
Při výpomoci přestárlým občanům odpracovaly 5460 hodin, provedly 24 návštěv u osamělých osob.

ZO SSM

Organizace SSM patří mezi nejlepší organizace  na okrese Mělník.
V roce 1984 uskutečnil tyto akce:

pochod na Říp,
účast na setkání mládeže na Labi,
provedení úklidu parku,

účast na ostatních brigádách vyhlášených MNV, NF, SSM, také pořádal 1.ples, který proběhl v pořádku.
Pro  mládež  připravuje  KaSS  besedy,  které  jsou  hojně  mládeží  navštěvovány.  S předsedou  SSM  bylo  projednáno
v komisi pro mládež nevhodné shromažďování v odp.hod. u prodejen Jednoty.

Český zahrádkářský svaz v Lužci nad Vltavou má k 1.2.1984: 126 členů.

Předseda je s. Jaroslav Merhaut. Dalšími členy výboru jsou: Kulhánková Marta, Levý Václav, Karel Boháč, Rajchl
Miroslav, Merhaut František, Matohlínová Věra, Došek Frant., Plicka František, Janda František. Aktivní složka NF
v obci, přispívá k plnění volebního programu mimo plnění uzavřeného závazku:
 vysázení okrasných keřů a ostatní zeleně na zahradě školy a mateřské školy v hodnotě 200 brig. hodin.
 300 hodin odpracovat na investiční akci „Z“ Domu služeb.
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TJ Slavoj-kopaná

Přípravka - velmi pěkná výkonnost. Pro ještě lepší výkonnost je zapotřebí dalších pracovníků pro vedení

Starší žáci. v okresní soutěži na 2.místě.
v okresním poháru vyřazeni až v semifinále.
červnový turnaj konaný v Lužci vyhráli, ve finále porazili ČKD Slaný 5:0.

Dorost v okresním přeboru na 2.místě.

Záložní mužstvo v okresním Českém poháru vyřazeno.

A mužstvo v krajské soutěži na 4.místě I.A třídy Středočeského kraje.
uspořádání III.ročníku memoriálu J.Hřebíčka.

ZRTV

Hlavní úkol - nácvik spartakiáda 1985.
Náš odbor započne s nácvikem ČS 85 v září 1984. K nácviku jsou přihlášeny tyto kategorie:

Rodiče a děti nácvik s.Ptáčníková
mladší žákyně nácvik Šubrtová, Langerová
starší žákyně nácvik Základní škola
starší žáci     -„-           -„-
ženy nácvik s.Řehánková
muži nácvik s.Šubrtová

K zajištění nácviku ČS 85 se ZTRV obrací hlavně na rodiče dětí, aby posílali své děti na pravidelné cvičební hodiny.

Činnost  KaSS

Leden Pořad pro II.stupeň ZŠ v rámci MaK – beseda k manželství a rodině.
Tradiční ples požárníků.
Vystoupení skupiny Plavci.
Tradiční ples našich zahrádkářů.

Únor Ples zaměstnanců Průmstav Lužec n.Vlt.
Pro MŠ a I.stupeň ZŠ pohádka: Hraní a povídání o pejskovi a kočičce.
Ples SRPŠ.
Den taneční tvořivosti mládeže (okresní akce v KD Lužec)
1.ples SSM
Sportovní karneval TJ Slavoj Lužec.

Březen MDŽ pro ženy důchodkyně a ženy v domácnosti.
Ples našich rybářů.
Pořad pro děti MŠ a I.stupeň ZŠ: „Jak si chtěla zvířátka hrát“.
Vystoupení „Kučerovců.“
Turnaj pro žáky ZŠ ve stolním tenisu.

Duben V rámci MaK beseda pro děti I.stupně ZŠ s názvem „Větrná dolina“
Pohádka pro děti i dospělé Kouzlo děda Dobrověda (div.soubor Mělník)
Veřejné plenární zasedání MNV.
Předmanželská výchova – beseda pro mládež (pokrač.)

Květen Májová veselice, hraje orchestr ORION
V rámci MaK pro děti uvedení filmu Osvobození I.
Skupina Kardinálové s Petrou Černockou.
V rámci MaK pro děti I.a II.stupně beseda Řepínsko – partizánské hnutí.
Rok české hudby – hudební akademie dětí ZŠ.
Beseda pro děti 7.a 8.třídy – Budeme mít 15.
Soutěž skříněk k 1.máji – výzdoba.
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Červen V rámci MaK pro děti s názvem Děti s cedulkou.
Beseda pro děti II.stupně ČÍM budu
Loutková pohádka k MDD.
Vystoupení Alfréda Strejčka v pořadu „Střílíte první pane“
Branná hra pro děti ZŠ ve spolupráci KMT a ZŠ.

Červenec Dovolená.

Srpen Stará láska nerezaví – ochotníci Lužec n.V.

Září Posezení nad kronikou obce.
Vystoupení J.Laufera.

Říjen                    V rámci MaK pro ZŠ – uvedení filmu Rusalka.
Vystoupení skupiny NOVA s Milanem Drobným.
Loutková pohádka pro nejmenší.
Turnaj ve stolním tenise.

Listopad Zahájení MČSP za účasti okresních orgánů. Uvedení sovětského filmu „Pramen“.
Pro děti ZŠ Lužec a Vraňany sovětský film „Modrý portrét“.
Veřejná schůze MNV a NF spojená se vzpomínkou na 100.výročí nar.A.Zápotockého. 
Bude pro promítnut film: „Rudá záře nad Kladnem“.
Vystoupení skupiny s Jitkou Zelenkovou s názvem „V tuto chvíli“.
V rámci MaK literární pořad „Barunka“.

Prosinec Soubor dospělých Neratovice uvede pohádku pro děti s názvem „Zkoušky čerta Bulínka“.
Soubor dospělých Neratovice „2 muži v šachu“.
Loutková pohádka pro nejmenší.

Kino promítá pravidelně: středa, neděle, pondělí.

Začátky představení: dětské představení středa: 15.45, neděle:15.00
pro dospělé středa a neděle: 19.30, pondělí: 18.00.

Cena vstupného: dospělí 5,- a 7,-Kčs
děti:

Kulturní dům Lužec n.Vlt. (foto L.Tomek)
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Místní lidová knihovna

V roce 1984 navštívilo knihovnu celkem:           1351 čtenářů
z toho dětí:    850

výpůjček v krásné literatuře                  dospělí   2979 svazků
           děti    1791  -„-

  v naučné literatuře        dospělí    620  -„-
            děti….224  -„-

   časopisů celkem          547  -„-

knižní fond je pravidelně doplňován z ústředí knihoven, dále MNV poskytuje zálohu ve výši 500,-měsíčně na drobný
nákup knih a časopisů.

Celkový počet svazků v knihovně: 3497 svazků z toho

krásná literatura pro dospělé 1769   -„-
pro mládež   808   -„-

naučná literatura pro dospělé   821   -„-
pro mládež    99   -„-

Průměrný počet návštěvníků knihovny je 25 – 30, hlavně z řad mládeže. Starší děti si zde prohlíží časopisy, připravují
referáty pro školní vyučování. 
Pravidelně jsou v knihovně pořádány besedy, v letošním roce ke každému výročí upravena nástěnka.

Knihovna byla vyhodnocena v krajském kole „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ – v této soutěži obdržela čestné
uznání. MLK v Lužci n.Vltavou byla za pomoci pracovnic OK v Mělníku a MNV v Lužci nově uspořádána. Byla nově
vymalována, vybavena novými policemi na knihy a nově utříděn knižní fond.
Jedna místnost byla upravena pro vypůjčování literatury pro mládež, druhá je určena dospělým. Uspořádání je velice
přehledné – řazení podle autorů. Literatura pro mládež roztříděna podle věku čtenářů. Knihovna je otevřena: pondělí,
úterý – 16.00 – 18.00 hodin.

Počet obyvatelstva, život lidí

K 31.12.1984 měla Lužec n.Vltavou 1296 obyvatel
mužů:  601
žen: 695

Počet narozených v    roce 1984: 18  

jmenovitě: Herman Jindřich Danková Michaela
Vecko Václav Krejčová Lucie
Zaťko Jan Mikešová Hedvika
Najmr Michal Vedlíková Jana
Ptáček Lukáš Benčík Lukáš
Kúr Lukáš Fillinger Jindřich
Nápravníková Adriana Kubrichtová Hana
Nováková Petra Švecová Veronika
Janovský David Čemusová Jana

Počet zemřelých v    roce 1984: 13  

Jmenovitě: Šmejkal Josef Šváb Jiří
Ramešová Anna Kopincová Kateřina
Hájek František Levý František
Šipošová Apolena Křížková Růžena
Holoubková Helena Róžová Jarmila
Kulhánková Gabriela Kudrnová Růžena
(pozn.:jeden chybí.)
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Přistěhovaných celkem v    roce 1984: 63  

rodina: počet členů rod.: jednotlivci:
Vackova               3 Antoš Zdeněk
Kubrichtova 2 Repaši Jiří
Rottova 3 Blažek Milan
Šitnerova 2 Šijanský Josef
Feherova 3 Benčíková Marie
Krejčova 2 Doubová Iveta
Imbrova 1 Leš Pavel
Bryxiova 5 Došková Alena
Švecova 5 Lamba Petr
Kuzmíkova (PhDr.ing) 3 ing.Šubrtová Věra
Maxtauzova 2 Benešová Růžena
Balkova 5 Chládková Věra
Hončiahova 2 Chládek Ladislav
Jakoubkova 3 Kuřátková Ilona

Pešautová Helena
Reitigerová Vladislava
Pušman Pavel
Landová Lenka 
Poláková Ilona
Pechatý Pavel
Danková Marie
Pechar Milan

Zajímavosti ze života obce

Dne 1.března 1984 svolala rada MNV v Lužci společné zasedání rady MNVs předsedy a tajemníky rady okolních obcí
Býkve, Hořína,  Spomyšle a Vraňan.  Zástupci  Vojkovic se  nezúčastnili.  Účelem této  společné schůze bylo zlepšení
služeb obyvatelům přilehlých obcí jako např: zdravotnictví, obchodní síť, drobné provozovny, škola, hřbitov, skládka,
kyvadlová doprava atd.

Jednání se zúčastnil tajemník ONV s. Martinovský, označil tuto akci jako prospěšnou. Svolaní zástupci se shodli na
svolání této akce 2x ročně.
 plenární zasedání MNV schválilo 19.dubna vyhlášku MNV o poplatcích za užívání veřejného prostranství.
 v pátek 16.března se konaly doplňkové volby poslance ONV.

Za rezignujícího Luďka Jusla byl místními orgány a závodem Prefa Lužec navržen Petr Novák, zaměstnanec
ZV ROH n.p.Prefa.
Ze zapsaných 806 voličů se voleb zúčastnilo 770 voličů, tj. 95,5%. Všech 770 občanů dalo Petru Novákovi
svůj hlas.
12. od 2.ledna 1984 zavedly Drobné provozovny dvousměnný provoz v kadeřnictví. Po určité dny bude
kadeřnictví v provozu od 7.00 – 19.00 hodin. Budou určeny dny pro stříhání mužů a dětí.
Kadeřnice: J.Kozúbková, V.Hájková.
13. od 9.ledna zahajuje  provoz sběrna šatstva k čištění.  V týž den se budou přijímat  prázdné plynové
lahve k výměně.
14. Dubnové  plenární  zasedání  mělo  hlavní  bod  programu:  životní  prostředí  v obci,  rozvoj  zeleně  a
záhonů, parků a zelených ploch.

Rok 1984 byl pro všechny lužecké občany dalším stupínkem budování naší krásné obce. Málokdo si uvědomí, že jsme
všichni společně odpracovali za tento rok více než 10 000 brigádnických hodin.
Blíží se rok 1985, rok 40.výročí osvobození naší vlasti – to významné výročí pro každého z nás, bude dalším impulsem
budování mírového soužití a hodnot pro naše děti a nás všechny.

Zápis schválen radou MNV
dne 13.června 1985.

Str.178



1985

1945 – 1985- vesmírný orloj planety Země právě odbíjí  čtyřicátý rok od chvíle,  kdy skončila  nejstrašnější válka v
dějinách lidstva, která zmarnila přes padesát miliónů lidských životů…. Polož každý jarní kytičku k památníku těch,
kdo padli v boji proti zrádnému fašismu s jeho přisluhovačů za mírový život náš i budoucích.

Za své vítězství, které znovu přineslo svobodu občanům Sovětského svazu a dalším 113 milionům obyvatel Evropy, měl
přinést sovětský lid nesmírné oběti.  V průběhu 1418 dnů Velké vlastenecké války obětoval každou minutu 9 – 10,
každou hodinu 587 – 588, každičký den 14 000 svých synů a dcer. Z každých pěti lidí, kteří zahynuli ve druhé světové
válce, byli dva sovětští občané. Ano, bylo jich dvacet milionů. Kdybychom měli uctít věčnou památku každého z nich
minutou ticha, byla by naše planeta zticha od konce války na téměř čtyřicet let.

Před 40 lety rozhořel  plamen povstání,  jímž vyrostl  národně osvobozenecký boj  československého lidu.  Květnové
povstání  českého  lidu  se  před  čtyřiceti  lety  zúčastnilo  100 000  aktivních  bojovníků.  Z našich padlo  nebo  bylo
zavražděno 8 tisíc.

Oslavujeme Den vítězství, ale čtyřicet let mírového života nepovažujeme za samozřejmost. Jsme hrdi na to, že naše
vlast stojí dnes jednoznačně na straně míru a pokroku. Svými postoji a mimořádnou aktivitou vyjadřují všichni občané
lásku k vlasti, mírovému úsilí konkrétními závazky k 40.výročí našeho osvobození.

Socialistický závazek na rok 1985

Socialistický závazek občanů na rok 1985 – projednán v radě MNV 24.1.85 a schválen plenárním zasedáním MNV 7.2.
1985

MNV v Lužci n.Vlt. a MV NF společně s organizacemi sdruženými v NF vyhlašují na počest 40.výročí osvobození
Československa   sovětskou  armádou  socialistický  závazek  občanů,  rozšířený  o  závazek  pomoci  obci  od  místních
závodů a skladů.

A.V oblasti ideové, politické a výchovné činnosti

I. Všechny úkoly plnit a činnost organizovat se záměrem soc.vychovávat občany k spoluúčasti při  budování
social. vlasti.

II.         Stále věnovat pozornost výchově mladé generace a tělovýchově, SSM, PO, Svazarmu a ostatních        
organizacích NF prostřednictvím komise pro mládež a tělovýchovu při MNV.

III.              Zajistit důstojný průběh všech oslav významných výročí a dodržovat důsledné plnění JP KVČ.

IV.         Zorganizovat  oslavy 1.máje v obci  s vlastním průvodem s alegorickými  vozy a bohatou kulturní,  
sportovní a společenskou činností.

V. Důsledně zajistit oslavy 40.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.
VI. Na úseku branné výchovy obyvatelstva k CO zabezpečit všechny požadavky jak po stránce teoretické  tak  i

praktické.
VII. Věnovat zvýšenou péči ochraně životního prostředí.
VIII. Uspořádat zahájení MČSP v kinech okresu Mělník v Kulturním domě za účasti okresních orgánů.

B. Na úseku zvelebování obce u níže uvedených akcí vytvořit dobrovolnou prací občanů hodnotu díla

Výsadba a údržba zeleně, parků a záhonů   25 000,-
Údržba bytového fondu a rodinných domků 180 000,-
Zhotovení chodníků v délce 200m   30 000,-
Sociální zařízení v Drobných provozovnách 250 000,-
Zavedení místního rozhlasu do Chramostku   25 000,-
Výstavba domu služeb II.etapa 600    000,-  

Hodnota akcí celkem v Kčs            1    110    000,-Kčs.  

Str.179



C.Podíl organizací NF na plnění závazku

TJ Slavoj

15. Členové TJ Slavoj odpracují zdarma 150 hodin na výstavbě domu služeb.
16. Odpracují 400 hodin na údržbě sportov.areálu.
17. Provede část oplocení travnatého hřiště v délce 100m.

Český svaz žen

1. Členky odpracují zdarma 200 hodin na přípravě a organizaci místní spartakiády v Lužci n.V.
2. Ženy provedou sběr 300kg starého papíru.

Český svaz zahrádkářů

IX. Členové odpracují 100 hodin zdarma na akci „Z“.
X. Podél cesty k zahrádkářské kolonii zlikvidují divoce rostoucí keřový porost a vysázejí do řady 14 lip a    

javorů.

Svaz požární ochrany

       Členové odpracují na údržbě požární techniky , technických prostředků a požární zbrojnice 120 hodin zdarma.
              Provedou 4 námětová cvičení s výjezdem požární techniky k likvidaci cvičného požáru.

Svazarm Prefa

1.        Členové odpracují 50 hodin zdarma na akci „Z“.

2.         Zorganizují dva branné závody mládeže ve střelectví a vodáckém sportu.

Svaz chovatelů drobného zvířectva

1. Členové odpracují 100 hodin na plnění volebního programu.
2. Vyčistí a posekají příkopy mezi Lužcí a Chramostkem.
3. Do státního výkupu dodají: 60kg skopového masa, 850 vajec, 60kg ovčí vlny, 450 králičích kožek, 30ks

kožek z nutrií, 2 ovčí kůže, pro další chov vyprodukují 15 králíků a 10 slepic.

Social.svaz mládeže

1. Svazáci odpracují 100 brigádnických hodin na akcích „Z“.
2. Ve spolupráci s PO vysázejí 30ks borovic nebo topolů k rozšíření zeleně v obci.

Dozorčí výbor Jednoty

1 Členové DV odpracují na údržbě zeleně 50 hodin.
2 Členové DV provedou sběr: 500kg starého papíru.

Účast závodů v social. závazku v obci na straně 191, 192

Místní národní výbor.

Činnost MNV a jeho orgánů v roce 1985 byla zabezpečována v souladu s rozpracovanými úkoly MNV na období do
XVII sjezdu KSČ v podmínkách obce. V návaznosti na stanovené úkoly z VP NF na rok 1985 byla činnost zaměřena
zejména na:

 Prohlubování spolupráce s orgány NF a místními závody při zabezpečování ekonomického a 
         sociálního rozvoje obce.
 Splnění úkolů vytyčených u příležitosi 40. výročí.
 Další zkvalitnění řídící činnosti orgánů MNV.
 Důsledné naplňování volebního programu NF.
ění úkolů vytýčených u příležitosti 40.výročí.

další zkvalitňování řídící činnosti orgánů MNV.
Důsledné naplňování volebního programu NF.
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Plenární zasedání MNV: I. pololetí 1985, II.pololetí 1985

7.2.1985 - zpráva o činnosti RMNV tajemník
18°° - zpráva o hospodaření MNV za rok 1984 finanční komise
U přívozu - rozpočet MNV na rok 1985 finanční komise

- návrh celoobecního social.závazku na rok 1985 předseda
                                - zpráva o výkonu státní správy MNV za r.1985                                            tajemník  

18.4.1985 - zpráva o činnosti rady MNV tajemník
19°° - životní prostředí a úpravy v obci k 40.výročí osvobození předseda
U přívozu              - zpráva o zajištění májových oslav a 70.výročí osvobození                        předseda MV NF  

20.6.1985 - zpráva o činnost RMNV tajemník
19.00 - plnění úkolů MNV vytýčených do XVII.sjezdu KSČ předseda
U přívozu - plnění celost.závazku za I.pololetí 1985 předseda

- zpráva o činnosti KOVP včetně stavu pož.ochrany v obci KOVP
- plán práce MNV a jeho orgánů na II.pololetí 1985 tajemník
- zpráva o činnosti VLK MNV za I.pololetí 1985 VLK MNV

                                - zpráva o plnění JP KVČ za I.pololetí 1985                                                  KaSS  

29.8.1985 - zpráva o činnost rady MNV tajemník
19.00 - finanční hospodaření MNV za I.pololetí 1985 finanční kom.
U přívozu - činnost a působení ZŠ, MŠ v Lužci n.Vlt. školská komise, řed.ZŠ, MŠ
                                - kádrové změny v    komisích MNV                                                                  předseda  

24.10.1985 - zpráva o činnost rady MNV tajemník
18.00 - plnění opatření k boji proti negativním jevům předseda + MV NF + KOVP
U přívozu - spolupráce s místními závody tajemník
                                - příprava na oslavy MČSP                                                                                 NF, VLK, MNV  

12.12.1985 - zpráva o činnost rady MNV tajemník
18.00 - plnění VP NF předseda + MN NF
U přívozu - plán práce MNV a jeho orgánů na I.pol.1986 tajemník

- plán práce VLK MNV na I.pololetí 1986 VLK MNV
- zpráva o činnosti VLK MNV za rok 1985 VLK MNV

                                - ochrana veřejného pořádku v    obci                                                                  KOVP  

Str.181



Kalendářní  plán činnosti MNV na I.a II.pololetí 1985

Orgán I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Plenární zasedání 7 18 20 29 24 12
Rada místního
národního výboru

10
24 21

7
21

4
25

16
30

13
27

18 8
22

5
19

3
17

7
21

5
19

Komise ochrany
veřejného pořádku 21 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 23
Finanční komise 30 27 27 24 29 26 31 28 25 30 27 18
Komise výstavby 14 11 11 8 13 10 6 12 9 14 11 9
Komise bytová,
služby, místní
hospodářství 29 26 26 30 28 25 27 24 29 26 17
Komise škol.,
sociál.,zdravotní 7 4 4 2 6 3 1 5 2 7 4 2
Komise pro mládež
a tělovýchovu

8 12 12 16 7 11 9 6 10 8 5 10

Výbor lidové
kontroly MNV

14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9

Sbor pro občanské
záležitosti

10 7 7 4 16 6 4 1 5 3 7 5

Vesnická
organizace KSČ

7 11
18

11
15

1
15

6
8

10
17

8
15

12
19

9
16

7
14

11
18

9
16

Zaměstnanci MNV -1985: Ladislav Chládek- předseda
Vladimír Vošahlík- tajemník
Marie Ptáčníková- referentka
Jaroslava Rybářová- uklizečka

Rozpočet MNV

Rozpočet na rok 1985 jak ve výdajích, tak i v příjmech byl stanoven částkou 1    442 tisíc Kčs.   Mimo tyto rozpočtované
příjmy byl MNV dotován od ONV mimořádnými dotacemi v celkové částce 102 tisíc Kčs na posílení  mimořádných
výdajů.

Vlastní rozpočtové příjmy v    roce 1985  

Stravné ve školních jídelnách v ZŠ, MŠ 158 943,74Kčs na rozpočet 200 tisíc.
Příjmy MNV byly 1 307Kčs.
Příjmy na kapitole místního hospodářství tj.hřbitov, nájemné z bytů, popelnice a drobné provozovny činily 51 212,-Kčs
na rozpočet 140 tisíc. Plánované příjmy nebyly splněny, protože drobné provozovny vzhledem k velkým pracem na
údržbě vlastního areálu neodvedly v průběhu roku žádné finanční prostředky na účet národního výboru.

V letošním roce bylo  přiděleno celkem 10 stavebních parcel  na výstavbu rodinných domků a rozpočtovaná částka
10 tisíc Kč byla splněna na 20 507,-Kčs.

Na dani zemědělské plnění 100% rovněž daň domovní byla splněna na 100%.

Poplatky ze psů nebyly splněny v plánované výši 7 tisíc Kčs, ale pouze na 5 170,.Kčs.

Rovněž správní poplatky nebyly splněny v plné výši t.j.na plán 8 tisíc Kčs, bylo splněno pouze 4 390,-Kčs, mimo to
však místní poplatky, které nebyly rozpočtovány byly splněny na 13 334,-Kčs.

Nahodilé příjmy MNV 1 645,-Kčs, pokuty uložené komisí veřejného pořádku činí v rozpočtu 600,-Kčs.
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Na zakoupení dodávkového auta pro drobné provozovny převedly tyto na účet MNV 20.tisíc Kčs.

Okresní národní výbor poukázal pro brannou komisi částku 500,-Kčs.

Převody z fondu rezerv na akce „Z“ a jiné účely byly v roce 1985 celkem 512 661,42,-Kčs.
Úhrnem činily příjmy za rok 1985 – 1    686    614,26Kčs.  

Výdajové položky MNV:

Na kapitole školství čerpáno 681 602,71Kčs na plánovaných 714 tisíc Kčs.

Na kapitole kultury čerpáno 224 698,-Kčs na 197 tisíc Kčs, tento plán byl posílen v průběhu roku na údržbu rozhlasu o
27 tisíc Kčs.

Správa národního výboru čerpala 62 698,-Kčs na plán 45 tisíc Kčs, který byl v průběhu roku posílen o 17 tisíc Kčs.

Sociální dávky splněny na 6064,-Kčs, plánovány byly na 6 tisíc-Kčs.

Na kapitole  místního  hospodářství plnění  194 821,49Kčs  na  plánovaných  200 tisíc  Kčs,  které  byly  během roku
posíleny o 46 tisíc Kčs, které byly čerpány na skládku a údržbu.

Mimo rozpočet bylo čerpáno na projekty inženýrských sítí celkem 15 819,50Kčs.

Akce  „Z“  dům  služeb  na  rozpočet  280  tisíc  Kčs,  který  byl  posílen  v průběhu  roku  o  30  tisíc  bylo  čerpáno
316 322,44Kčs.

Akce „Z“ sociální zařízení drobných provozoven – rozpočtováno 120 tisíc Kčs – posíleno v průběhu roku o 18 tisíc Kč
– čerpáno na 138 113,96 Kčs.

Mimo rozpočet byla prováděna údržba studní a čerpací pokus na Křemeni a celá akce činila 36 634,40Kčs.

Pojištění majetku místního národního výboru 3 187,-Kčs. A dotace pro Svazarm 6 tisíc Kčs.

Celkové výdaje za rok 1985 činily – 1    685    962,20  Kčs.

Celková rekapitulace:
příjmy  1 686 614,26Kčs.
výdaje                        1    685    962,20Kčs  

výsledek za rok 1985            652,06Kčs
zůstatek FRR            254,75Kčs

celkem            906,81Kčs
prostředky na účtu SP    496    571,40 Kčs  

Výstavba

Počet domů postavených (zkolaudovaných) v    roce   1985:

manželé Vedlíkovi č.p.317 – (řadová výstavba)
manželé Žižkovi č.p.334 – (samost.zděný rod.domek)
manželé Šubrtovi č.p.333 - (samost.zděný rod.domek)
manželé Kuchnerovi č.p.332

Demolice

Státní statek v Chramostku – hospodářské budovy č.p.255 (pro výstavbu řadových bytovek – po Rybářových)
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Označení ulic v    obci  

Po  celé  byly  označeny  ulice  danými  názvy  na  úhledných  normalizovaných  tabulích.  Tato  akce  byla  provedena
na základě usnesení rady MNV. Důvodem byla snaha po rychlé orientaci při úředních jednáních a při přesných údajích
míst, kde se bude realizovat určitá akce a také pro orientaci při poruchách inženýrských sítí, které spravují rozvodné
závody, plynárny a později i Vodovody a kanalizace.

V Lužci  jsou  připravovány  v 8.pětiletce  rozsáhlé  akce,  např.:  vodovod,  kanalizace,  zpevňování  komunikací,  další
rozvody plynu, zemní kabelizace elektrických rozvodů atd.

V roce 1986 pak bude nutné předělávat jmenný seznam všech občanů s udáním přesné adresy včetně označení ulice.
Ulice jsou většinou pojmenovány podle českých klasiků, některé jsou pojmenovány podle místních charakteristických
určení jako např.: Přístavní, Za humny, Sportovní apod. Některým občanům není známa osobnost Jiránek, podle toho
také Jiránkova ulice.
Miloš  Jiránek  žil  v letech  1875  –  1911.  Byl  to  český  malíř,  grafik,  redaktor  Volných  směrů,  autor  významných
literárních prací. Žil se svými rodiči v Lužci n.Vlt.v bývalém mlýně. 
Jeho bratranec spisovatel Miloš V.Kratochvíl dosud žijící autor mnoha románů a literárních publikací o něm a o Lužci
píše  ve  své  knize  „Čechy krásné,  Čechy mé“.  Je  to  kniha,  která  popisuje  rodokmen Miloše  V.Kratochvíla  i  jeho
bratrance Miloše Jiránka. Autor se rozepisuje o Mlčechvostech, kde bydleli jeho rodiče v č.p.28 (u silnice) a o celém
podřipském kraji.

Názvy ulic: platné od roku 1985
  1.Přístavní 11.1.máje 21.Šmeralova
  2.Vltavská 12.Jiráskova 22.Sukova
  3. K přívozu 13.9.května 23.Nedbalova
  4.Nábřežní 14.Nerudova 24.Tyršova
  5.Mělnická 15.Smetanova 25.Průběžná
  6.Podřipská 16.Dvořákova 26.Slepá
  7.Zahradní 17.Fibichova 27.Spojovací
  8.Sportovní 18.Fučíkova 28.V zanikadlech
  9.Jiránkova 19.Janáčkova 29.Tovární
10.Za humny 20.Kmochova 30.Jungmanova

31.Za rybníkem

Parky, péče o zeleň

Veškerou péči o parkovou zeleň v obci vykonávají složky NF v obci. Mezi nejaktivnější patří ČSŽ, ČSZ, ZŠ a není akce
k zlepšení životního prostředí, na které by se nepodílely ženy důchodkyně. MNV objednal u SZŠ v Mělníku  projekt na
zřízení parku na místě bývalého rybníka.
Projekt vypracovali dva žáci této školy, kteří svou práci obhajovali u maturity. 
Řešení  odpovídá  představám  MNV.  Lužec  tak  získá  další  zeleň.  Odborný  posudek  na  tento  projekt  vystavil
ing V.Hurych CSc., který se k práci studentů vyjádřil velmi pochvalně.
K celkové  úpravě  obce  napomáhá  pravidelná  péče  občanů  o  předzahrádky  a  okolí  svých  domků,  včetně  údržby
rodinných domků.

Dům služeb.
Stavba  domu  služeb  pokračuje  podle  harmonogramu  a  plánovaných  prací,  tak  jak  je  tato  akce  „Z“  zařazena
do volebního programu..

               Mělnická ulice      Spojovací ulice            1.máje   (foto L.Tomek)
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Svazarm – Strojobal

Základní organizace Svazarmu má ve Strojobalu 53 členů. S třicetiletou tradicí zde pracují tři sekce: radisti, modeláři a
střelci.
Skupina mladých  svazarmovských modelářů pracuje pod vedením M.Čebiše. Dokladem, že svoji práci dělají dobře,
poctivě a s láskou, jsou jejich dosažené výsledky.
V okresním kole STTP, které pořádal  ve dnech 9.4.  – 13.4.1985 Okresní  dům pionýrů a mládeže Mělník,  obsadil
P.Čebiš 1.místo se svojí motorovou jachtou v kategorii „plastické modely“. 
V kategorii „propagační rakety „ obsadil 1.místo model, na kterém se podíleli: Zdeněk Brázda, Rostislav Herout, Julius
Kožaik, Josef Kolenatý.
V kategorii „modely letadel“ obsadil Viliam Berki se svým ŠK 38 druhé místo. Patrik Čebiš s modelem Křídelník byl
první. Oba postoupili do krajského kola v Příbrami, kde získali 1.a 2.místo.
Vítězné  modely  a  řadu  dalších  budou  mladí  modeláři  předvádět  o  přestávkách  fotbalového  „Memoriálu
Josefa Hřebíčka“.

Střelectví

Střílí se ze vzduchovky, pistole, ale nejvíce z malorážky. Pod vedením M,Frýdla a Brázdy figuruje střelecký oddíl mezi
nejlepšími v okresní  střelecké lize.  V současné době probíhá jednání  o výstavbě střelnice „na pastvách“ za areálem
zdraví. Na její výstavbě se budou podílet svazarmovci z n.p.Prefa.

Obchodní síť

V letošním roce stávající kapacita místních prodejen podílela v celku dobře na zásobování občanů:
Samoobsluha ved.s.Jindřich Šťastný, H.Šťastná, V.Řandová
Masna ved.Jaroslav Vedlík, Miloslava Vedlíková.
Mlékárna ved.Al.Nováková, Evžena Prachařová.
Textil Alena Egrová, ved.
Průmysl ved.Jiř.Tauchmanová.
I.Pohostinství ved.Bachčovanský, II. ved.Kirschner

Služby

Vydávání plynových lahví Al.Procházková
Sběr a vydávání šatstva-čistírna Miklušáková H.
Zasklívání Václav Hajdina
Kadeřnictní, holičství Jana Kozúbková, Hájková Věra
Klempířství (přes MH) Herman Jindřich
Přívoz Galanyi Petr – přistěhoval se s rodinou do Lužce. 

Převáží pracující do místních závodů a 12 dětí do ZŠ. Je denně v provozu.
Švadlena Hana Pešková
Malíř pokojů Josef Švejcar, V.Benčík
Zedník Jiří Hošek, Jaroslav Klváň

1.máj 1985

V tomto roce bylo velmi zodpovědně připravováno organizační zabezpečení oslav 1.máje.
Středisko: Lužec n.Vltavou
Zúčastní se: Mlčechvosty, Vraňany.

Do drobných detailů bylo rozděleno veškeré konání okolo májových dnů a 1.máje konkrétně.
Podrobný rozpis organ.zabezp.1.máje bude přiložen do výstřižkové přílohy kroniky.

Májová veselice – 19.00 „U přívozu“, hraje Orion.
Pálení mírových ohňů – 30.4 na Křemeni + lampiónový průvod.

Statistické údaje k    1.máji 1985  :
Účast občanů: 1 230
Z toho mládež:    290
Účast v průvodu 1 210
Krojované skupiny: SPO, TJ Slavoj, Svazarm, MŠ, ZŠ, SSM, vojenský útvar.
Počet účastníků v kroji:    236
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Počet portrétů státníků:   18
Počet hesel:   17
Počet vlajek:   76
Počet alegorických vozů:     8
Tělovýchovná akademie: Čs.spartakiáda
Sportovní akce: 2 fotbalová utkání
Ostatní kulturní akce:

Výstava obrazů malířky Hany Stočkové

Vernisáž obrazů malířky Hany Stočkové se konala v kulturním domě v Lužci nad Vltavou 30.4.85.
Výstava se konala na počest 40.výročí osvobození naší vlasti RA. Výstava trvala od 1. – 26.května. 
Vernisáž, pozvánka - založeno v listové příloze kroniky obce.

Slavnostní plen. zasedání

8.května v 19.00 se konalo slavnostní plenární zasedání MNV uskutečněné na počest 40.výročí osvob.naší vlasti. Po
kulturní vložce – ZŠ Lužec,
slavnostním projevu – s.předs.MNV,
byl promítnu český film – Drsná planina.

Vysázení list. stromů

Dne 8.5. 1985 byly na zahradě nové mateřské školy slavnostním aktem vysázeny 4 lípy asi 1,5m vysoké.
Čtyři lípy symbolizující čtyři desetiletí osvobození Československa RA.
Slavnostní sázení stromů provedli:
-  pionýři  ZŠ  Josef  Kolenatý,  Jaroslav  Hausman,  Zdeněk  Brázda,  Libor  Sýkora,  Václav  Chytrý,  Jan  Soukup,
René Kasalický žáci 5 – 7.třídy. Těm snaživě pomáhaly děti MŠ, které stromy zahrabávaly a zalévaly. Vedla je s.řed.MŠ
s Udatná a uč.s.Peroutková.

Oficiálními hosty slavnostnímu vysázení 4 lip byli: Josefina Levá, jednatelka VO KSČ
Ladislav Chládek, předseda MNV
Vladimír Vošahlík, tajemník MNV
Helena Ježková, ved.KaSS

Práce řídil Jaromír Ježek zaměstnanec MH MNV Lužec.

Činnost složek NF v    obci  

Český svaz žen

OV ČSŽ  v Mělníku  udělil  MO  ČSŽ  v Lužci  n.Vlt.ze  velmi  dobrou  práci  Čestné  uznání  k 40.výročí  osvobození
Československa. 
Místní ČSŽ pod vedením s.Řehánkové, předsedkyně je trvale nejaktivnější složkou NF v obci. Mají opravdu široký
okruh činnosti:

pořádání již tradiční oslavy MDŽ pro ženy důchodkyně,
besed nad kronikou obce,
zájezdy pro důchodce,
burza odívání
závazky k údržbě zeleně v obci
sběr vajec, papíru,
péče o přestárlé občany a další.

Rybáři

Český svaz rybářů má základní organizaci v Mělníku. Protože v Lužci je 60 rybářů a 25 členů dětského kroužku, usilují
místní rybáři o zřízení vlastní ZO. Dosáhli kompromisu. ZO jako právní subjekt zůstane na Mělníku. V Lužci bude
samostatná spádová pobočka ZO, do níž bude z okolí náležet asi 300 členů ČSR.
Místní organizace ČSR je aktivní. V letošním roce její členové odpracovali téměř 1000 hodin na úpravě tůně z toho 600
hodin na rekonstrukci rybářské chaty. Pokračují ve výsadbě zeleně kolem bývalé pískovny Na pastvách.
Dětský rybářský kroužek vedou: Mil.Švic a M,Švejcar, jejich výchovná práce s mládeží směřuje nejen k rybolovné
technice ale i k ochraně přírody.

Str.186



Svaz včelařů

V roce 1985 jsou v Lužci n.V. tito včelaři:
Miroslav Váňa   3 včelstva
Ladislav Chládek   8 včelstev
Jaroslav Král 18 včelstev (kočuje v Jeviněvsi)
Jiří Čížek 18 včelstev (kočuje ve Spomyšli)
Josef Mojžíš (Chramostek) 18 včelstev
František Humhej (Chramostek)   5 včelstev

Je top velký pokles proti stavu před 30 roky, kdy pan Kulhánek měl 70 – 75 včelstev, pan Růžek 30 včelstev, Ladislav
Kapr 15 -20 včelstev, Jaroslav Anděl 12 – 15 včelstev.
Včelařům byly v roce 1983 zrušeny daně z příjmu.  Rovněž byla zvýšena dotace ČSV z 20Kčs na 30Kčs na jedno
včelstvo a snížena dodávka medu na 4kg z jednoho včelstva pro státní obchod. Cena cukru je totožná s maloobchodní
cenou – tj.7,30 za kg.
Mimořádně medný rok byl rok 1983. V tisku, televizi a mezi včelaři byl nazýván „rokem století“.  Výkupny nebyly
připraveny na takové množství medu.
Náš okres je zatím bez nákazy Warroása Jacobsony. Koncem září jsou povinně dávány na dna úlů podložky na odběr
měli a do konce února každého roku jsou vzorky měli posílány do výzkumných ústavů k vyšetření existence roztoče
Warroa  Jacobsony.  Je  proto  zakázáno  včely  přemisťovat  bez  veterinárního  vyšetření.  Je dodržována  nejpřísnější
prevence a její nedodržení se trestá pokutou až do výše 500Kčs.

Požárníci

Byl ustanoven nový předseda – Josef Salač.
Velitelem požárního sboru se stal – Václav Kadlec.
Výbor začal aktivně tam, kde je to nejvíce potřeba, u požární zbrojnice. Péčí Josefa Šianského byl požární vůz Robur
uveden do takového stavu, že bez problému prošel technickou kontrolou.
1.srpna  provedl  zástupce  OIPO  kontrolu  dokumentace  požární  techniky.  Dal  vyhlásit  poplach.  Tady  se  ukázala
spolehlivost a svědomitost požárníků. I když byl poplach vyhlášen dopoledne (v pracovní době) bylo za 3 minuty u
požární zbrojnice 6 požárníků, kteří byli schopni odjet k požáru. I další poplach dopadl na výbornou. Budou-li takto
požárníci pokračovat budou zárukou spolehlivé a rychlé likvidace požáru, pokud by v naší obci vznikl.

Dozorčí výbor Jednoty

Vykazuje trvale dobrou práci. Velmi úzce spolupracuje především se složkami: ČSŽ a SPOZ.
Dlouholetou předsedkyní je Blažena Svatůňková.
Udržují tradici v pořádání dětského karnevalu vždy vděčně občany a hlavně dětmi přijímáno.

Sbor pro občanské záležitosti

SPOZ ve  spolupráci  s ČSŽ,  DV,  MNV a  ostatními  složkami  NF,  závodními  výbory  ROH realizují  a  zabezpečují
společenské dění v obci v oblasti významných výročí.

V roce 1985 se uskutečnily tyto akce:

Zlatá svatba: manželé Šmucrovi - 24.  2.1985
manželé Rybářovi - 14.  9.1985
manželé Švecovi - 28.10.1985

Stříbrná svatba:
manželé Skalovi - 30.  4.1985
manželé Kartákovi - 18.  6.1985
manželé Horáčkovi - 11.  6.1985
manželé Myškovi - 27.  8.1985
manželé Organikovi -   1.  9.1985
manželé Kratochvílovi - 10  .9.1985
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K    75. narozeninám popřáno  

Anděl Jaroslav Buldrová Marie Kratochvílová Anna
Eger Josef Růž.Horáková Šafek Josef
Hrdličková Anna Rybářová Anna Šmucr Rudolf
Rybář Václav

K    80. narozeninám popřáno  
Kapr Antonín Ptáčník Jaroslav Chládková Marie
Horák František

K    70. narozeninám popřáno  
Anděl Rudolf Homolka Josef

K    81. narozeninám popřáno  
Plicková Marta

K    82. narozeninám popřáno  
Vedlíková Růžena Krapfová Pavla Černá Anna
Turek Antonín

K    83. narozeninám popřáno  
Vojtěchovská Marie

K    85. narozeninám popřáno:  
Šolc Antonín Frídlová Anna

K    89. narozeninám popřáno  
Glázrová Marie

Návštěva lužeckých občanů v    DD  
Chládek Ant. Opltovi Stejskalová Antonie
Kokšalová Růžena

Vítání občánků

Uskutečněno v roce 1985 celkem 3x: v únoru, v květnu a v říjnu.

Dále jsou realizovány tyto akce:
Předávání občanských průkazů, pamětních listů v ZŠ a MŠ,  posezení pod jmelím, besedy nad kronikou, vítání občánků
do obce, blahopřání k uzavření sňatku, návštěvy nemocných v nemocnici i doma atd.

Český zahrádkářský svaz

Velmi aktivní složka NF v obci. Svoji činnost v roce 1985 orientovala zejména na:
 spolupráci s orgány NF
 zkvalitnění řídící činnosti ZO ČZS
 další řešení otázky zahrádkářské osady „Křemen“
 vysazení lip
 dále pak účast na akcích k 40.výročí osvobození naší vlasti
 soutěž, její vyhlášení o nejlepší předzahrádku a okolí domů
 organizace tématického zájezdu „Zahrada Čech“
 uzavření a plnění socialistického závazku na rok 1985 a pomoci tak plnit volební program.

ZRTV – oddíl kopané

Jarní kolo všech našich mužstev nebylo příliš úspěšné. Po okresní reorganizaci mládežnických mužstev postoupili naši
žáci do okresního přeboru, když v konečném účtování skončili na 3 místě. Ostatní mužstva tak úspěšná nebyla..-
Dorost do okresního přeboru nepostoupil, ve své skupině skončil na 4.místě. V následující sezoně 85 – 86 je zařazen do
okresní soutěže.
Nejhůř  v konečném účtování  dopadlo  naše  A mužstvo  Slavoje,  které  se  8  sezon  drželo  v krajské  fotbalové  elitě.
Tentokrát na soutěž nestačilo. Se ziskem 17 bodů skončilo na posledním 14.místě krajské soutěže.
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Sezona podzim 1985

v „okurkové“ sezoně se naše první mužstvo zúčastnilo poháru v Horních Počaplech, kde obsadilo 3.místo. V Lužci nad
Vltavou byl uspořádán fotbalový memoriál – 4.ročník Josefa Hřebíčka a 1.ročník Jiřího Švába, ve kterém Lužec skončil
na 4.místě. 
Podzimní mistrovská soutěž byla pro naše mužstva pouze „okresní“.

Žáci v okresním přeboru dosáhli průměrných výsledků, - 3 vítězství, 2 remízy a 4 porážky, poměr branek  20:30 –
8 bodů – 7.místo.

Dorost bojuje  ve  3.třídě  a  po  doplnění  mužstva  ze  žáků  zřejmě  ještě  tuto  sezonu  nestihne,  aby  také  postoupil
do okresního přeboru.
Zatím ze 6 zápasů 4 vítězství, 1 remíza a 1 porážka dává celkem 9 bodů, poměr branek 26:6. 
Nejlepším střelcem branek v podzimní části byl Kamil Rampas s 10 góly.

První mužstvo – po remíze 3:3 doma s VTJ Kostelec , bylo zřejmé, že návrat mezi krajskou elitu bude podmíněn
velkým nasazením a uměním. Během soutěže však mužstvo získávalo stále větší sebedůvěru a od 7.kola šlo do vedení
soutěže.
1.místo – 19 bodů – poměr branek 46:20.Mužstvo 8x vyhrálo, 3x remizovalo, 2x okusilo hořkost porážky.
První mužstvo v podzimní části sehrálo: 25 zápasů – 5 pohárových, 7 přátelských, 13 mistrovských.
V těchto utkáních: 13x vyhrálo, 5x remizovalo a utrpělo 7 porážek. 
Vstřelilo: 73 branek a 46 jich obdrželo.
Nejvíce utkání sehráli: Václav Dermek a Vladimír Tauchman oba 25.

Pořadí nejlepších střelců branek: Štefan Kúr 29, Tauchman Vlad. 12, Kvasnička J. 6, Dermek V. a P.Tauchman 5, Ježek
a Zoreník M. 3, J.Šubrt 2, Z.Myška a Kougl 2, Šilhavý Z. a Hauge J. 1, jedna branka byla vlastní.
Vedení mužstva počítá s posílením kádru v jarní soutěži 86 o Petra Smrčenského a Jiřího Poděla.

ZRTV – Slavoj TJ

Ohlédneme-li  se  za  činností  odboru  ZRTV  naší  TJ  Slavoj  v roce  1985,  vidíme  především  úspěšný  nácvik
na Československou spartakiádu. Za celkový přístup, nácvik, získala naše Jednota „Čestné uznání“.
Z řad cvičitelů byli odměněni Marcela Langrová a Hana Ptáčníková udělení „Čestného odznaku“
Karla  Řehánková,  Alena Šubrtová,  Štěpán Rampas veřejné uznání  III.stupně  za „Zásluhy o rozvoj  československé
tělesné výchovy“.
V našem odboru ZRTV se nacvičovala skladba: Rodiče s dětmi, mladší žákyně, ženy, muži. ZŠ nacvičovala skladbu:
starší žáci, starší žákyně. 
V Lužci se 3.května 1985 se jako první představila skladba „Rodiče s dětmi“. Velmi působivá byla závěrečná pyramida
– květ mávajících dětí. Skladba působila radostně, citově. 
Cvičitelka táto skladby byla Hana Ptáčníková. 
Druhou  skladbou  byla  nejmladší  žactvo.  Úbor  oranžové  tričko,  krátké  kalhoty,  obojí  zdobené  bílými  pruhy,  bílé
ponožky, cvičky. Náčiní modrý drak. Zaujaly dva kontrastní úseky, úvodní takty s podupem a ukazováčkem udávaným
rytmem a lyrická večerníková pasáž. Cvičitelka – řed.ZŠ Vraňany s Barešová.
Starší žákyně – děvčata zvládla skladbu výborně. Cvičitelka s.uč.Kuzníková.
Starší žáci – převládala základní gymnastika, žáci „dostali do těla“ – cvičitelka s.uč.Traxlerová.
Naši muži – po 20letech nacvičili spartakiádu. Předvedli skladbu perfektně. Při prověrkách byli hodnoceni na jedničku
– a vybráni na Strahov. Naši muži byli všude středem pozornosti – tuto mužskou devítku nacvičovala žena – Alena
Šubrtová. Skladba žen byla velmi náročná. I naše ženy odjeli na Strahov. Cvičitelka byla Karla Řehánková.

Praha – Strahov ženy:  Řehánková  Karla,  Ježková  H.,  Pernicová  J.,  Langerová  M.,  Svatůňková  M.,
Němečková M., Šubrtová V., Rohlíčková L.
Muži: Rampas Š., Řehánek J.,Kubricht J., Jelínek St., ing.Šára Pavel, Kadlec Vl.

Skladby provedení v rámci okresu

Rodiče s dětmi: Mělník, Neratovice, Kralupy.
Starší žáci, žákyně: Mělník, Neratovice.
Ženy: Mělník, Neratovice, Kralupy, Dunajská Streda, Praha.
Muži: Mělník, Neratovice, , Dunajská Streda, Praha.
Mladší žákyně: Mělník, Všestudy, Neratovice, Nelahozeves..
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Školství, základní škola

V 1.-8.postupném ročníku  bylo  190  žáků.  Na  škole  působilo  12  učitelů.  V dubnu odešla  na  mateřskou dovolenou
s.Vaňousová, 
1.1.1985 ke změně skupinové vedoucí – funkci vykonávala – vychovatelka ŠD Jana Ramešová. 
Místo s.Vaňousové nastoupil s. Pochman z Vraňan.
Žáci školy se zúčastňovali mnoha okresních soutěží, kde dosahovali dobrých výsledků.

V soutěži: Puškinův památník obsadil pěvecký soubor - 2.místo.
O zemi, kde zítra již znamená včera – 2.místo.
Po stopách majora Kaniščera – 2.místo
O partyzánský samopal – 2.místo.

Olympiáda lehké atletiky obsadil M.Michal ve skoku dalekém 3.místo.
V soutěži v výzdobě škol v okresu, která byla zaměřena ke 40.výročí osvobození – 2.místo.
Byl realizován každé pondělí (jedno pololetí) plavecký výcvik v krytém bazénu v Mělníce – 1.– 4.ročník.
V lednu 1985 absolvovali žáci 7.ročníku lyžařský výcvik v Jizerských horách.
V červnu 1985 se žáci 1. – 4.ročníku zrekreovali ve škole přírodě ve Valdeku u Rumburka.
Od září  1984  probíhal  nácvik dvou  spartakiádních  skladeb  starší  žáci,  starší  žákyně.  S těmito  dobře  nacvičenými
skladbami vystoupili v místních, okrskových a okresní spartakiádě.
10 žáků vykonalo úspěšně přijímací zkoušky na školy II.cyklu – všichni byli přijati. Rovněž další rozmísťování žáků
proběhlo bez potíží. Všichni žáci se dostali do zvolených učebních poměrů.
Ve  spolupráci  s místním KaSSem se  podařilo  zajistit  plnění  úkolů  plánu MaK (Mládež  a  kultura):  filmy,  besedy,
divadelní a hudební představení. Žáci se zúčastnili exkurzí do muzeí, vybraných galerií, do závodů, MLK apod.
Pro žáky 8.tříd byl zajištěn výlet do Tater.

V jarních měsících odpracovali žáci a pedagogický sbor 540 hodin na úpravě obce, školního dvora, zahrady, vysázeli 50
stromků, podíleli se na sběru druhotných surovin a léčivých bylin.
V rámci PO SSM pracovalo 8 oddílů a 5 zájmových kroužků.
Byl složen slib pionýrů a jisker. Pro práci oddílů byla vybudována klubovna.

V budově školy byly provedeny tyto opravy: oprava zábradlí, položeno PVC na schodiště a do všech místností školní
družiny,  zabudována nová  plynová  kamna a  elektrický bojler,  zakoupen nový nábytek do pion.klubovny,  žákovské
stolky a židle do 2 tříd, opraven chodník před budovou.

Mateřská škola

Zapsáno: 1.třída – 24 dětí       2.třída – 30 dětí 3.třída – 29 dětí
Ped.prac.: Ptáčníková Hana Žižková Marcela Peroutková Zdena

Jakoubková Hana Hampejzová Lada Udatná Věra
Školnice: Jana Veselá uklizečka: Eva Kučabová
Kuchyně: Milada Kadlecová, Jarosl. Langerová, pom. síla E. Kučabová
Ved.ŠJ: Marcela Žižková.

V srpnu odešla na mateřskou dovolenou L.Hampejzová a od září nastoupila Marcela Udatná.
Veškerá aktivita je orientována dokončení úprav školní zahrady: vybavení zahradním zařízením, ozelenění, výsadba
záhonů, okrasných keřů.

VO KSČ Lužec

18.listopadu 1985 byl zvolen předsedou VO KSČ v Lužci n.Vlt. Rudolf Novotný.

Vzpomínka s.Řehánkové na spartakiádní vystoupení na Strahově 1985
Ten, kdo prošel branou borců na Strahově, tomu se zatajil dech nad touto velikou plochou a krásou. A kdyby účastník,
který prošel branou borců, chtěl někomu vyprávět, jaké to vlastně bylo – druhý nepochopí to musí prožít. Jaká to byla
krása , to je opravdu těžké vylíčit. Byla jsem těmi ženami, které stáli v branách stadionu a byly to právě ženy, které
zahajovaly. Když zazněla hymna byly jsme dojaty, slzy v očích a daly jsme se do zpěvu.
Vzpomínám si na hlasatelku s.E.Böhmovou, která byla autorkou skladby, řekla do mikrofonu: 

Děkuji Vám babičky, maminky za krásné vystoupení.
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Kulturní a společenské středisko

Leden Tradiční ples našich zahrádkářů.
Vystoupení Luďka Sob0ty, Adriany Sobotové a skupiny Skars: Pro mě, o mě, za mě.
Ples SRPŠ.

Únor Veřejné plenární zasedání MNV.
Tradiční ples TJ SLAVOJ Lužec n.V.
Den taneční tvořivosti.
Plánované akce bez uvedení termínu:
pořad MaK pro ZŠ
soutěž vývěsních skřínek
vystoupení dětského divadelního kroužku
beseda nad kronikou obce.

Březen Oslava MDŽ pro žena důchodkyně a pro ženy v domácnosti
Ples rybářů.
Plánované akce bez uvedení termínu:
beseda nad knihou pro děti.
místní olympiády pro děti MŠ.
pořád MaK pro ZŠ.

Duben Loutková pohádka pro děti
MaK pro II.stupeň ZŠ literární pořad Vyšší princip.
Veřejné plenární zasedání MNV.
Okresní kulturní olympiáda dětí MŠ.
Zorka Kohoutová, Pavel Zelníček a Kutilka v novém pořadu.
Výstava obrazů malířky Hany Stočkové v KD – potrvá 3 týdny.
Diskotéky pro mládež každý pátek.

Květen Oslavy 1.máje spojené s májovou veselicí.
Místní spartakiáda místních složek – skladeb.
K 40.výročí osvob.pro ZŠ film: Fronta v týlu.
Oslavy k 40.výročí,  kult.pořad, film „Drsná planina“.
Týden sovětských filmů pro děti.
Dále v tomto měsíci 40.výročí osvobození se konaly tyto akce:
Lampiónový průvod s položením věnců k hrobu sovět.vojáků.
Vyhlášení soutěže pro nejl.vyzd.skřínku.
Výstavka foto: 1.máj v Lužci,
Výtvarných prací dětí ZŠ, MŠ.
Místní kulturní olymp.dětí MŠ.
Spartakiádní vystoupení s kult.programem v rámci MDD.

Červen Oslavy MDD, Svátku sportu a kultury – spartakiády 1985.
MaK pro II.st.ZŠ – kapitoly z české literatury – Karel Čapek.
Křeslo pro hosta – Vl.Menšík, Slávka Budínová a čl.Karl.div.
Veřejné plenární zasedání MNV.
Film pro ZŠ Lužec a Vraňany: Na veliké řece.

Říjen Vystoupení skupiny Ivana Mládka „Než přijde reportér“
V rámci MaK – II.st.ZŠ s A.Strejčkem – Naděje já se vrátím.
II.st.ZŠ film „Mikuláš Aleš“.
Beseda nad kronikou obce.
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Listopad Zahájení MČSP v kinech okresu Mělník – film „Břeh“.
I.st.ZŠ Lužec a Vraňany  film „Bota jménem Melichar“.
       -„- -„-     film „Páni kluci“.
Dalibor Janda se skupinou Prototyp v pořadu „Kličkování“.

Prosinec MaK I.st.Lužec, Vraňany literární pořad Majakovskij dětem.
MaK II.st.ZŠLužec literární pořad „Umění dílem bojující“
Posezení pod jmelím pro důchodce s Josefem Bekem.
Vystoupení skupiny Groš  s Pavlem Bobkem.

Závody a pomoc obci

Účast závodů, provozů a skladů při pomoci obci: Součást social.závazku 1985

Strojobal Pomoc poskytl bezplatně na akce „Z“ a údržbu skládky: buldozer, autojeřáb, nákladní auta.
Zaměstnanci odpracují 100 brig.hod.na akci „Z“ zdarma.

Prefa Závod poskytl bezplatně na akci „Z“: nakladač, autojeřáb, armovací materiál. 
Zaměstnanci odpracují 100 brig.hodin na akcích „Z“ zdarma.

Středočeské dřevařské závody: Provoz poskytne bezplatně na akci „Z“: nakladač, nákladní auto, dřevěný odpad.
Zaměstnanci odpracují 100 brig.hodin na akci „Z“ zdarma.

Průmstav Provoz poskytne bezplatně na akci „Z“: nakladač, buldozer, traktor + valník, armovací materiál.
Zaměstnanci odpracují 100 hodin na akcích „Z“ zdarma.

Elektroodbyt Sklad EO poskytne bezplatně na akce „Z“ vysokozdvižný vozík, nákladní auto.
Zaměstnanci odpracují 50 brig.hodin na akce „Z“ zdarma.

Státní statek Středisko Vraňany poskytne bezplatně na akce „Z“: traktor + valník, traktor + pluh + brány.

Tesla Eltos Sklad poskytne bezplatně vysokozdvižný vozík. 
Zaměstnanci odpracují 50 hodin na úpravě okolí mateřské školy.

Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny: Provoz poskytne na akci „Z“ bezplatně: nákladní auto, autojeřáb, rypadlo,
písek.

Drobné provozovny MNV: Poskytnou bezplatně na akci „Z“, autojeřáb, nákladní auto, stavební plošinu na dobu 3
měsíců. 
Zaměstnanci provedou zdarma nátěr plotu mat.školy.

Pomoc závodů, provozů a skladů v obci byla projednána na poradě vedoucích a předsedů ZV ROH se zástupci MNV
dne 25.10.1984.

Počet narozených, zemřelých, přihlášených, odstěhovaných.

Počet narozených v    roce 1985: 22  

Jmenovitě: Feri Michal Rampas Lukáš
Jandouš Jakub Pližingr Vlastimil
Polák Jiří Chmelíková Martina
Novák Václav Zita František
Kuřátko Ladislav Danko Arnošt
Landa Karel Trachtová Kateřina
Neubergrová Ilona Bouša Richard
Ptáček Tomáš Danková Neta
Pernica Martin Molková Radka

                                Mašková Lenka                                      Vosmíková Marcela  
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Počet zemřelých v    roce 1985: 17  

Jmenovitě: Glázr Vladimír, narozen 11. 4.1938 č.p . 71
Buldrová Marie    -„- 26. 5.1910 č.p.  74
Ramešová Milada    -„- 28. 5.1914 č.p.198
Turek Antonín    -„-   8. 2.1903 č.p.155
Hrdlík Václav    -„- 27. 6.1911 č.p.224
Novák Vratislav    -„- 20. 2.1916 č.p.127
Šubrt Antonín    -„-   4. 5.1913 č.p.146
Svatůněk František    -„- 11. 7.1910 č.p..246
Čeněk Jošt    -„- 25. 9.1912 č.p.247
Opltová Božena    -„- DD Vidim
Ing.Liberský Václav    -„- 18.12.1919 č.p.  35
Hlaváček Josef    -„- (nebyl hlášen bydlel v ubytovně Průmstav)
Bartáková Anna    -„- 10.11.1904 č.p.115
Horvát Stanislav    -„- 15  5.1911 č.p.202
Lavasová Karolína    -„-   9. 8.1941 č.p.141
Thůn Otakar    -„- 14. 5.1911 č.p.265

                                Orgoník Milan                           -„-                          23. 1.1957               č.p.219  

Přistěhovaných v    roce 1985: 46  

rodina počet členů rodiny jednotlivci

p.Hrstková (provd.Lašová) 3 Vopršálek Jiří
r.Kartákova 4 Inguort Karel
r.Vosmíkova 3 Hodková Jana (svatba)
r.Hruschkova 3 Kadlecová Alena (svatba)
r.Kučabova 3 Macháčková Gabr.(uč.)
r.Galányova 5 (přívozník) Kultantová Emilie (manželka p.Maslivce)
r.Horvátova 5 Radvanová Věra (domek Rampas)
r.Novotná 2 Levá Olga (svatba)
r.Sulimova 4 Imbr Josef

ing.Chmelík Jiří
Všetula Mirko
Orgoníková Miloslava
Svoboda Zbyněk
Semhovičová Růžena
Mastná Lenka

Odstěhovaných celkem v    roce 1985: 63  

Jednotlivci: Bergmanová  Dana,  Pulman  Pavel,  Repaši  Jiří,  Hodek  Zdeněk,  Ventlačová  Věra,  Tichý  Rudolf
(DD Řepín),  Babmbasová  Zuzana,  Vacek Jiří,  Púroková  Pavla,  Krejcárek Zbyněk,  Plechatý Pavel,
Svoboda  Tomáš,  Hajdina  Václav,  Bergman  Dušan,  Vedlíková  Ilona  s dcerou,  Šitnerová  Dana,
Smrčenský Petr, MUDr.Březina Jiří.

Rodiny: Chmelíkova (3 čl.), Organikova (5 čl.), Čuhelova (4 čl.), Hoskovcova (4 čl.), Fehérova (3 čl.), Novákova (3čl.),
Hruschkova (3 čl.) Richtova (3 čl.), Němečkova (3 čl.), Vackova (3 čl.), Babčanikova (3 čl.) Hejskova
(4 čl.).
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Zajímavosti ze života obce

Dne 19.3.1985 se uskutečnilo jednání v Mladé Boleslavi mezi MNV Lužec a Středočeskými plynárnami o rozšíření
plynovodu v obci.

V červenci t.r.bude dokončena dokumentace na 4 místa: část Kradlova, trasa mezi Homolkou a restaurací, stanoviště
rod.domků za humny, stanoviště za rybníkem.

Na místním hřbitově byly k jednotlivým hrobům připevněny čísla. Každý majitel hrobu je povinen toto číslo chránit 
před poškozením.

Správcem skládky je od 7.10.1985 s.Pavel Novák. MNV upozorňuje občany na dodržování dnů t.j.úterý 15 – 17.h. a 
sobota 9 – 11.h. Větve z ostříhaných stromů, kovové předměty se na skládku vyvážet nesmějí.

Zemědělský nákupní a zásobovací podnik Mělník vykupoval seno za tyto ceny:
seno vojtěškové, jetelové 115,-Kčs/q
seno sladké 105,-Kčs/q
seno polosladké   90,-Kčs/q
seno kyselé   70,-Kčs/q

 Místní národní výbor obdržel na plenárním zasedání ONV dne 26.4.1985 Čestné uznání za výsledky docílené
v soutěži  národních  výborů.  Toto  uznání  náleží  všem  občanům,  kteří  se  podíleli  na  akcích  „Z“
na kult.a polit.akcích, na veřejném životě.

1986

Rok, do něhož jsme vykročili, je pro celou naši společnost mimořádně významný. Naše národní hospodářství vstoupilo
do prvního roku osmé pětiletky.
V březnu 1986 se sejde VII.sjezd Komunistické strany Československa, který bude jednat o rozvoji a perspektivách naší
socialistické společnosti na další léta.
Tak jako XVII.sjezd KSČ, tak i volby do zastupitelských orgánů všech stupňů v roce 1986 povedou k vysoké politické a
pracovní aktivitě občanů ve všech sférách života naší socialistické společnosti.
V předvolebním období bylo zapotřebí vyzvednout úspěchy, kterých bylo dosaženo nejen v celostátním měřítku, ale i
v územních obvodech národních výborů při plnění volebních programů Národní fronty.
Volby v roce 1986 přispěly k dalšímu sjednocování zájmů dělnické třídy, družstevního dělnictva, inteligence i ostatních
sociálních skupin, bratrských národů Čechů a Slováků a ostatních u nás žijících národností na platformě politiky, jejímž
cílem je budování nejspravedlivějšího společenského řádu.
Volby do zastupitelských orgánů v roce  1986 se  konaly ve  složité  mezinárodní  situaci.  Uvědomujeme si,  že  další
mezinárodní vývoj nebude probíhat bez komplikací. Na cestě k odzbrojení je ještě mnoho překážek. Život však ukazuje,
že touha miliónů lidí všech kontinentů žít v míru představuje sílu,  která je schopna účinně působit na mezinárodní
vývoj, obhájit mírový zítřek.
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Socialistický závazek občanů na rok 1986

Schválen plenárním zasedáním MNV dne 20.2.1986.

A:V    oblasti ideologické, politické a výchovné činnosti  

XI. 1.všechny úkoly plnit a činnost organizovat se záměrem socialisticky vychovávat občany   k spoluúčasti
při budování social.společnosti. Prohlubovat internacionální vztahy k Sovětskému svazu a  k ostatním
socialistickým zemím.

XII. Stále  věnovat  pozornost  výchově  mladé  generace  v tělovýchově,  SSM,  PO,  Svazarmu  a  v ostatních  
organizacích NF – prostřednictvím komise pro mládež a tělovýchovu při MNV.

XIII.              Zajistit důstojný průběh všech oslav významných výročí a dodržování důsledné plnění JP
KVČ.

XIV. Zorganizovat oslavy 1.máje v obci s vlastním průvodem s alegorickými vozy a bohatou kulturní,   
sportovní a společenskou činností.

XV. Důstojně připravit volby do zastupitelských orgánů a oslavu k 65.výročí založení KSČ.
XVI. Na úseku branné výchovy obyvatelstva k CO zabezpečit všechny požadavky jak po stránce teoretické 

a praktické.
XVII. Věnovat  zvýšenou péči  ochraně  životního prostředí.  Udržovat  dosud vybudované parky a  zeleň,  

vysazovat nové stromy a keře, pečovat o záhony, zlepšovat prostředí kolem rodinných domků.
XVIII. Uspořádat zahájení MSČP v kinech okresu Mělník v KD Vltavan, za účasti okresních orgánů.

B: Na úseku zvelebování obce:

U níže uvedených akcí vytvořit dobrovolnou prací občanů hodnotu díla:
3. Výstavba domu služeb 500 000,-Kčs
4. Výsadba a údržba zeleně, parků, záhonů   25.000,-Kčs
5. Údržba byt.fondu a rod.domků 160 000,-Kčs
6. Rozvod plyn k novým rod.domkům 100 000,-Kčs
7. Stavba chodníků 400m   60 000,-Kčs
8. Dokončení komunikace v    Alšově ulici                                             120    000,-Kčs  

Hodnota akcí celkem 965 000,-Kčs

C:Podíl organizací NF na plnění a rozšíření závazku

              a)  TJ Slavoj    
                                      1)  Členové odpracují zdarma 150 hod.na domu služeb.

         2)     –„-          -„-       400 hodin na údržbě sport.areálu
         3)  provedou sběr kovového šrotu – 7 tun.

b). Český svaz žen
        1)  Ženy odpracují  na domu služeb 100 hodin.
        2)  Na úpravě zelených ploch a záhonů 80 hodin.
        3)Ve sběru druhotných surovin odevzdají: papír – 800kg, králičí kůže – 300ks, textil – 200kg.

c).Svaz požární ochrany
1).Členové SPO provedou preventivní prohlídky u 300 rod.domků v rámci ochrany před požáry.
2).Zúčastní se jako krojovaná složka oslav 1.máje.
3).Při údržbě požární techniky odpracují 150 hodin.
4).Při výstavbě domu služeb odpracují 50 hodin a při zvelebování životního prostředí 20 hodin.
5).Odevzdají 3 tuny kovového odpadu.

d).Svazarm Strojobal
1).Na údržbě modelářské dílny a okolí odpracují členové 80 hodin.
2).Odevzdají 1 tunu kovového odpadu.
3).Na domu služeb odpracují 60 hodin.

e).Svazarm Prefa
1).Členové odpracují 50 hodin zdarma na akci „Z“
2).Zorganizují dva branné závody mládeže ve střelectví a vodáckém sportu.
3).Zhodnotí sál v 1.poschodí restaurace č.760 úpravou na klubovnu Svazarmu.
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f). Místní skupina Českého svazu rybářů
1).Členové pomohou na výstavbě domu služeb a odpracují 50 hodin.
2).Odpracují brigádnické hodiny na výsadbě stromů a keřů..
3).Po napuštění tůně provedou konečnou úpravu této vodní plochy.

g). Dohlížecí výbor Jednoty
1).Členové SD Jednota odpracují 110 hodin na akci „Z“.
2).Při jarním úklidu obce odpracují 300 hodin.
3).Odevzdají 850kg druhotných surovin.

D.Účast závodů, provozů a skladů při pomoci obci

Dne 21.10.1985 se konala schůzka vedoucích místních závodů, provozů a skladů, kde se vedoucí zavázali poskytnout
souhrnnou pomoc obci mechanizací, materiálem, drobnými výrobky takto:

nákladní auta         1 200km
dodávkové auto Š 1203      200km
nakladač      24 motohodin
buldozer      12 motohodin
autojeřáb      11 motohodin
rypadlo        8 motohodin
vysokozdvižný vozík      68 motohodin
traktor a valník        8 motohodin.

Dále tyto organizace udělají:

a).ocelovou konstrukci do kotelny DS
b).betonové panely k plotu MŠ
c).2 lavice k parku
d).dodají betonovou směs na plot u ZŠ
e).dřevěný materiál na dům služeb – přířezy 5m3

f).zhotoví 2 vrata k zahradě MŠ

Základní škola pionýrskou organizací pomůže při údržbě parků, záhonů a ostatní zeleně.

E.Způsob kontroly plnění obecního závazku
a).rada MNV před 3.a 6. plenárním zasedáním.
b).výbor NF – pololetní kontrola , sledování těch org., které závazek neplní.
Celkové hodnocení závazku bude předloženo plenárnímu zasedání v Lužci n.V. v únoru 1987.

Svaz požární ochrany v    Lužci n.V.  

85.výročí založení Svazu požární ochrany v    Lužci n.V.   se konalo slavnostní odpoledne dne 27.září 1986.

Program:

Sraz členů ve 13,30 u zbrojnice.
Odchod průvodu k pomníku padlých, kde budou položeny věnce a hrány hymny.
Prohlídka výstavy hasičské stříkačky před restaurací „U přívozu“, kde bude vystavena dnešní moderní technika vedle
techniky, která pocházela z počátku založení svazu..

Od 14°° v hostinci „U přívozu“:
Slavnostní zahájení – pietní vzpomínka.
Zpráva v činnosti požárního sboru od založení po dnešní dobu.
Zpráva velitele o použití moderní techniky.
Výhledový plán. Diskuse. Závěr.
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Zpráva o činnosti požárního sboru od založení po dnešní dobu přednesl Jaroslav Král. Závěrem svého projevu řekl:

Za období 85 let trvání našeho požárního zboru v Lužci bylo vykonáno hodně poctivé, nezištné a dobrovolné práce. Je
nutno ocenit naše dědy a otce. Za jakých podmínek začínali oni a my jim za to děkujeme. My jsme na tom dnes lépe.
Socialistická společnost nám vytvořila ty nejlepší podmínky pro naší činnost v požární ochraně.
Jsme jedna z nejaktivnějších složek NF v obci. Můžeme říci, že požárníci jsou všude kde se dělá v akci „Z“, v továrnách
na polích. V MNV máme svoje poslance a neustále konáme nábor mezi mladými lidmi. Byli jsme nejednou oceněni
státními  i  stranickými  orgány.  Veškerou  výzbroj  a  výstroj  dostáváme  zdarma.  Musíme  dokázat,  že  jsme  dobrými
hospodáři rozvinuté social.vlasti. Chceme ze všech sil přispět k upevnění a zachování celosvětového míru.
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Zajímavosti ze zprávy

1984

 máje - průvod hýřil mládím. Májoví šohaji: chlapci Kiššovi, Jiří Nápravník, Martin Klváň, Mirek Němeček, Jiří
Holoubek, Míša Myška a Jarda Knotek postavili v předvečer děvčatům ověnčené májky, každé pak byla zahrána
její písnička, byla pozvána k tanci a přípitku.

1985

 úmrtí Václava Hrdlíka- předsedy SPO v Lužci.
 Nový předseda: Josef Salač, velitel:Kadlec Václav, jednatelka: Švicová Jana, strojní technici: Šianský, Šubrt, Kišš,

pokladník: Kišš st., preventář: Švic Miloslav.

Soutěž „Rozkvetlé ulice 1986“ a její vyhodnocení.

VI.ročník soutěž „Rozkvetlé ulice 1986“ vyhlásila na tento rok základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Lužci nad Vltavou – cílem je zkrášlení obce a všech ulic.
V letošním roce budou výsledky této soutěže příjemným a krásným doplňkem ke konání XVII.sjezdu KSČ a voleb do
zastupitelských orgánů:

Soutěžní řád pro soutěž jednotlivců a kolektivů“

1).Do  soutěže  se  mohou  přihlásit  členové  i  nečlenové  ČSZ a  to  u  zdejší  základní  organizace,  která  v rámci  své
působnosti vyhlašuje soutěž.

2).Přihlášky do soutěže si mohou občané vyzvednout u s.Františka Merhauta, Věry Matohlínové a Karla Boháče do 
    15.dubna 1986.

3).Soutěží se v těchto kategoriích:
a).nejlépe udržovaná předzahrádka u rodinných domků.
b).nejlepší květinová výzdoba oken a balkónů.
c).nejlépe udržované pásy uliční zeleně.
d).nejlépe upravené prostranství kolem domů v obci a sídlištích.
e).nejlepší zahrádka v zahrádkářské osadě.

4).Hodnocení každé kategorie se bude provádět během vegetační doby 3x: v květnu, červenci a v září.

Výsledky soutěže „Rozkvetlé ulice 1986“

Do soutěže se přihlásilo 46 občanů, kteří odpracovali mnoho brigádnických hodin, které obětovali ze svého volného
času. Tím se zasloužili o zvelebení a zkrášlení obce a plnění volebních programů NF.

Celkové hodnocení soutěže provedla zvláštní komise s    těmito výsledky  

1).Nejlépe udržovaná předzahrádka u rodinného domku včetně oplocení: 
1.místo: Vlastimil Došek, Jana Ramešová.

2).Nejlépe udržované pásy uliční zeleně:
1.místo: Antonín Rameš.

3).Nejlépe udržovaná zahrádka v zahrádkářské osadě:
1.místo: Irena Benešová.

Řada dalších účastníků soutěže obdržela čestná uznání, která jim byla předána předsedou MNV na výroční členské
schůzi ČSZ v Lužci nad Vltavou.
Mezi nejvýznamnější úkoly zahrádkářského svazu patří kladné ovlivňování životního prostředí a jeho ochrana. Na této
významné činnosti se podílejí všichni ti, kteří nemají pouze ve vzorném pořádku vlastní zahrádku, ale předpokládá se u
nich i dobrý vztah k životnímu prostředí, které je obklopuje.
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65.výročí založení KSČ

Výbor  vesnické  organizace  Komunistické  strana  Československa  a  rada  Místního  národního  výboru  uspořádala
slavnostní večer k oslavě 65.výročí založení KSČ.
Oslava se konala v pondělí 19.května v kulturním domě Vltavan v 19.°° hodin.

Program:
1). Slavnostní projev k 65.výročí KSČ.
2). Promítání českého filmu „Vyjímečná situace“

Účast 180 přítomných, poslanců a členů komisí, kteří svou účastí vyjádřili kladný postoj k naší společnosti a potvrdili
zároveň svůj souhlas s mírovou politikou KSČ.

Volby do zastupitelských sborů 1986

Kandidáti národní fronty pro volby do Místního národního výboru v Lužci nad Vltavou konané ve dnech 23.a 24 května
1986:

  1). Zdeněk Benčík, 24 r., malíř
  2). Marie Čebišová, 40 r., ekonomka
  3). Miloslav Frídl, 31 r., státní zaměstnanec
  4). Jiří Herout, 34 r., elektrikář
  5). Ladislav Chládek, 54 r., předseda MNV Lužec
  6). Ing.Ladislav Chládek, 27 r., stavební inženýr
  7). Václav Jandouš, 38 r., agronom
  8). Karolína Jandová, 46 r., dělnice
  9). Jana Janovská, 43 r., vedoucí skladu
10). Jiří Jansa, 50 r., zástupce ředitele ZŠ v Lužci
11). Helena Ježková, 41 r., vedoucí KaSS Lužec
12). Milan Krejza, 44 r., dělník
13). Roman Kučaba, 30 r., zámečník
14). Ladislav Kuřátko, 27 r., zámečník
15). Dana Landová, 52 r., dispečerka výroby
16). Františka Levá, 46 r., přední dělnice
17). Milan Marek, 34 r., řidič
18). Irena Maštalířová, 24 r., zdravotní sestra
19). Věra Matohlínová, 38 r., dělnice
20). Václav Maurer, 35 r., vedoucí provozovny
21). Růžena Merhautová, 51 r., okresní školní inspektorka
22). Hana Novotná, 35 r., ekonomka
23). Vladimír Novotný, 50 r., zámečník
24). Jiří Ptáčník, 50 r., vedoucí provozu
25). Karla Řehánková, 41 r., mzdová účetní
26). Josef Řehánek, 43 r., zámečník
27). Stanislav Smolík, 25 r., truhlář
28).Božena Šárová, 29 r., dělnice
29).Václav Šelicha, 33 r., konstruktér
30). Josef Šianský, 39 r., řidič
31). Rudolf Šmucr, 41 r., dělník
32). Jaroslav Udatný, 48 r., zámečník
33). Vladimír Vošahlík, 53 r., vedoucí odboru prac.sil ONV
34). Jaroslava Vyskočilová, 32 r., dělnice
35). Milan Zoreník 31 r., elektrikář
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Složení rady, komisí a SPOZ MNV v    Lužci nad Vltavou.  

Chládek Ladislav - předseda MNV v Lužci n.Vlt.
Řehánková Karla - místopředsedkyně
Vošahlík Vladimír - tajemník MNV
Novotná Hana - předsedkyně finanční komise
Ptáčník Jiří - předseda komise výstavby
Jandouš Václav - předs.kom.ochrany veřejného pořádku
Ježková Helena - předsed.kom.mládež a tělových, školské a kult.
Janovská Jana - předsedkyně sociální
Landová Dana - předsedkyně kom.obchodu MH a bytová.

Složení komisí: (P poslanec)

Komise finanční Komise výstavby
P Novotná Hana – předseda P Ptáčník Jiří - předseda
   Chytrá Eva – tajemník P Čebišová Marie – tajemník
P Frídl Miloslav – člen P Maurer Václav – člen
P Šárová Božena – člen P Marek Milan - člen
P Smolík Stanislav – člen P Šelicha Václav – člen
P Lavá Františka – člen P ing.Chládek Ladislav - člen
   Ullmanová Jana – člen    Rampas Štěpán - člen
   Udatná Věra – člen    Jakoubek Václav - člen

Komise pro ochranu veř.pořádku Komise školství a kulturní

P Jandouš Václav – předseda P Ježková Helena - předsedkyně
   Šoltézová Jana – tajemník    Krapfová Eva - tajemník
P Řehánek Josef – člen P Zorenik Milan - člen
P Udatný Jaroslav – člen P Benčík Milan - člen
P Šianský Josef – člen P Jansa Jiří - člen
   Novotný Rudolf – člen P Šmucr Rudolf – člen
   Vedlíková Miluše – členka    Rudolf Jiří – člen

   Eger Oldřich – člen
   Kokšal Josef - člen

Komise sociální Komise MH, obchodu a byt

P Janovská Jana – předseda P Landová Dana - předseda
   Ložková Jana – tajemník P Maštalířová Irena - tajemník
P Herout Jiří – člen P Jandová Karolína - člen
P Jaroslava Vyskočilová – člen P Novotný Vladimír - člen
P Matohlínová Věra – člen P Kuřátko Ladislav – člen
P Kučaba Roman –člen P Krejza Mila – člen
   Levá Josefína – člen    Svatůňek Vladimír – člen

SPOZ

P Řehánková Karla – předseda
P Merhautová Růžena – místopředseda

Členové: Jandová Zdeňka Ptáčníková Marie
Svatůňková Blažena Levá Josefina
Chládková Vlasta Tomková Věra
Nápravníková Irena Myšková Marie
Půroková Jindřiška
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V  olební program NF v    Lužci n.V.na léta 1986 – 1990  

Volební program Národní fronty je významným místním dokumentem, kterým se naplňují úkoly vyplývající ze závěru
XVII.sjezdu KSČ v podmínkách obce: vyjadřuje program kompletního rozvoje území spravovaného MNV v Lužci nad
Vltavou:

V    oblasti ekonomické a sociální  

Při  dalším  rozvoji  obce  se  bude  vycházet  z potřeb  obyvatelstva,  ze  snahy  o  zlepšení  životního  prostředí  a  také
ze skutečnosti, že je v obci téměř ve všech studních závadná voda. Po dostavbě domu služeb bude mít obec všechny
služby zajištěny.
V osmé  pětiletce  se  obec  bude  zabývat  investiční  i  neinvestiční  částí  akcí  „Z“,  aby  se  podstatně  zlepšili  životní
podmínky občanů.

A. Na úseku investiční výstavby akce „Z“

1) Dům služeb Termín dokončení:červen 1987
Hodnota v 8.pětilet.: 956 000,-Kčs.

2) Kanalizace a vodovod I.etapa Termín zahájení: 1988
Hodnota…             3 500 000,-Kčs

3) Požární zbrojnice Termín zahájení: červenec 1987
Hodnota:                  500 000,-Kčs
Termín dokončení: 1989

B. Na  úseku neinvestiční části akcí „Z“

1) Rozvod plynu – další rozvoj Termín: 1986
Hodnota:                   80 000,-Kčs

2) Stavba chodníků Termín: 1986 – 90
Hodnota:                 150 000,-Kčs

3) Skládka domovních odpadů Termín: 1987
Hodnota:    120 000,-Kčs

4) Rozšíření parků a údržba zeleně Termín: 1986 – 87
Hodnota:                130 000,-Kčs

5) Urnový háj Termín: 1987
Hodnota:                 50 000,-Kčs

6) Místní komunikace Termín: 1987 – 90
Hodnota:                600 000,-Kčs

Realizace těchto akcí bude konkretizována v ročních socialistických závazcích obce.

Déle bude v neinvestiční části akce „Z“ zaměřena pozornost na:
 údržbu veřejné zeleně
 pravidelný úklid veřejných prostranství ulic a chodníků
 úpravy a vzhled rodinných domků a estetické úpravy okolí.

K zabezpečení neinvestiční akce „Z“ budou organizovány směny Národní  fronty.  K realizaci  budou rovněž využity
závazky NF a občanů:
Stálá pozornost bude věnována:
otázkám zásobování v obci
skladbě sortimentu a dodržování rozvozních plánů
kvalitě služeb a jejich rozvoji
výstavbě rodinných domků
ochraně zemědělského půdního fondu a jeho využívání
ošetřování zdrojů pitné vody
péče o staré občany, přípravě domu pečovatelské služby
finanční výpomoc přestárlým, sociálně slabým občanům
spolupráci s OÚNZ v zachování, případně rozšíření zdravotní péče.
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V    oblasti ideově výchovné činnosti  

Výrazněji je nutno zaměřit se na získání občanů k aktivní činnosti a soustavnou výchovou dětí a mládeže. Podněcovat a
usměrňovat aktivní účast občanů,pracovních kolektivů a organizací sdružených v NF na plnění volebního programu. 
Ideově výchovná činnost bude soustředěna zejména na:

 výchovu občanů v duch vědeckého světového názoru, k socialistickému vlastnictví a hrdosti na svou socialistickou
vlast. Dále na uskutečňování bratrských vztahů našich národů a prohlubování proletářského internacionalizmu,

 výchovu občanů k dodržení zásad socialistického soužití, social.zákonnosti a ochraně veřejného pořádku
 rozvíjení vztahu občanů a mládeže k tvorbě a ochraně životního prostředí
 pomoc při rozvíjení zájmové činnosti občanů na úseku kultury, tělovýchovy a sportu, branné výchovy
 vytváření podmínek pro soustavné, esteticko výchovné působení v rámci systému „Mládež a kultura“, rozvíjení

vkusu občanů a estetických kvalit životního a pracovního prostředí.

V    oblasti  polit. organizátorské činnosti  

Jedním z hlavních poslání volebního programu je upevňování socialistické demokracie rozvíjením všech forem řízení a
účast občanů na správě veřejných záležitostí.
K tomu je třeba:

1) Kvalitně a řádně plenární zasedání MNV. Docílit co největší účasti poslanců a zaktivovat členy komisí   a výborů
org.NF k účasti na jednání pléna MNV.

2) Zařazovat na plenární zasedání MNV otázky, které jsou rozhodující pro dění v obci a zabezpečování potřeby občanů.

3) Dbát na řádnou kontrolu realizace usnesení plen.zasedání. vždy na plen.zas.zodpovědět jak byly vyřízeny dotazy,
připomínky a podněty jak byly podané na minulém jednání.

4) Politicky uvědomovat poslance o důležitosti jejich jednání a poslání. Neustále je nabádat ke styku s voliči.

5) Usměrňovat činnost komisí tak, aby ve své práci využívaly součinnost s org.NF při rozvoji obce.

6) Organizovat alespoň jednou v roce porady představitelů MNV s ved.závodů a předs. ZV ROH za účelem tvorby
plánu na každý rok.

7) Organizovat společně s NF a organizacemi v ní sdružených pod vedením VO KSČ, veřejné schůze. Na nich řešit
připomínky a podněty občanů, skládat účty poslanců MNV a informovat širokou veřejnost a připravovaných akcích
MNV v obci.

8) Koordinovat činnost MNV na úseku ekonomickém s místními závody ve prospěch občanské vybavenosti.

Za výše uvedené úkoly zodpovídá rada MNV. Jsou platné po celé volební období.

Plnění volebního programu bude kontrolovat plenární zasedání vždy koncem roku.

Rovněž MV NF bude provádět kontrolu  minimálně jednou v roce.

Úkoly volebního programu budou vyžadovat vysokou angažovanost všech občanů v obci.
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Kalendářní plán orgánů MNV v    Lužci nad Vltavou na I.a II.pololetí 1986  

Zaměstnanci MNV1986: Ladislav Chládek - předseda MNV
Vladimír Vošahlík - tajemník MNV
Marie Ptáčníková- referentka
Jaroslava Hermanová - uklizečka

Plenární zasedání v    roce 1986  

Datum, hodina, místo           obsah jednání                                                                                          zajišťuje  
6.2.1986 zpráva o činnosti MNV T
18°° zpráva o hospodaření MNV za rok 1985, rozpočet 1986 finan.komise
U přívozu celo obecní závazek 1986 P – předsedové komisí
                                                Výkon státní správy MNV za rok 1985                                            T  
10.4.1986 (předvolební schůze)
19°° informace o závěrech XVII.sjezdu KSČ zástupce ONV
U přívozu zhodnocení činnosti MNV a jeho orgánů,
                                                výsledky plnění VP NF 1981 – 1985                                                P  

5.6.1986
19°° ustavující zasedání MNV rada MNV
U přívozu                                                                                                                                                                                

28.8.1986 zpráva o činnosti rady MNV T
19°° působnost komisí MNV – přenesení pravomoci 
U přívozu plen.zasedáním

plnění celo obecního závazku na I.pololetí 1986 kom.výstavby
                                                školení - zákon o NV                                                                            P  

23.října;; zpráva o činnosti rady MNV T
18°° zpráva o činnosti komisí MNV předsedové komisí
U přívozu                                příprava na oslavy MČSP                                                                    ved.KaSS  
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Orgán I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.
Plenární zasedání 6 10 ustav

ující
28 23 11

Rada MNV 9
23 20

6
20

5
24

15
29

12
26 17 14

4
18

2
16

6
20

4
18

KOVP 27 24 24 28 26 23 21 18 22 20 17 15
Finanční komise 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 17
Komise výstavby 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
Komise MH,
obchodu 28 25 25 29 27 24 14 11 8 13 10 8
Komise školství a
kulturní

6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

Komise od
II.pololetí: sociální
pro mládež a
tělovýchovu

17 11 11 8 13 10 8 5 9 2 4 9

SPOZ 9 6 6 3 15 12 3 7 4 9 6 4
VO KSČ 13

20
10
17

10
17

7
14

22
19

9
16

7 11 8 13 10 8

Výbor lidové
kontroly MNV

13 10 10 14 12 9 - - - - - -



12.prosince zpráva o činnosti rady MNV T
18°° plnění VP NF za rok 1986r P + MV NF
U přívozu plán práce MNV a jeho orgánů na I.pololetí 1987 T

celo obecní závazek na rok 1987 P
                                                SP KVČ 1987                                                                                                         

Plnění rozpočtu v    příjmech k    31.12.1986  

Stravné MŽ a ZŠ 170 149 184,70
Nájemné   15   14 876,-
Hřbitov   15      6 800,-
Odvoz odpadků   15    15 992,-
DP 10% NP 86   35    65 939,-
Osobní užívání   10      5 584,-
Daň zemědělská   16    16 200,-
Daň domovní   34    35 408,-
Daň z příjmu      1      1 540,-
Správní poplatky      5      3 815,-
Poplatek ze psů      6      6 280,-
Pokuty         100,-
Úroky u SBČS      2 406,72
Převody z FRR 350
Na akci „Z“ invest., neivest a jiné výd.  449 578,61
Nahod.příjmy (st.statek příspěvek na saunu)      5 000,-

Posílení rozpočtu:

KaSS    15 000,-
MH bytový fond    20 000,-
MH DP – sociál.zařízení    50    000,-                  85    000,-  
MNV - volby    25 200,-
MH – sociál.zařízení    62 000,-
MH – roc.(reg.)    90    600,-                117    800,-  
Přebytek DP    79 000,-

Výsledek hospodaření za rok 1986                           56 836,39Kčs
Zůstatek FRR za rok 1986                                               90,99Kčs
Zůstatek sdružených prostředků                              465 449,40Kčs
Zůstatek hospodaření DP za rok 1986                     211 467,54Kčs

Plnění rozpočtu ve výdajích k    31.12.1986  

Kapitola                                                  rozpočet                                  čerpání                      poznámka  
Mateřská škola   85 117 385,30
Základní škola 265 197 287,65
Školní jídelny 312 662,- 327 793,13 642    466,08  
KaSS – posílení o 15 tis. 175 187 083,-
MLK   10   15 013,-
SPOZ a MR   15 200,-   12 587,40 214    638,40,-  
MNV 25,2   51      5 697,- oprava pož. vozu

117 275,55 údržba budovy MNV a agit.střediska
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posílení                    rozpočet                  čerpání  
Sociální dávky     6     6     6 060,-
Údržba bytů   20     6   23 210,50
DP 10% NP   37   78 335,- (85 + 86)
DP auto   24 000,-
DP sociál.zařízení 112 121 766,-
Veřejné osvětlení 100   43 713,52
Hřbitov   14   10 365,-
Ostatní služby     9 951,80
Zeleň   11     3 896,-
Zimní údržba   24     9 904,-
Odvoz odpadků   23   26 765,-
Projekty na akce „Z“      7,8   11 350,-
Akce „Z“ Dům služeb     15 350 395 966,19

chodníky     32   32 350,-
soc.zař.   180 180 000,-
oplocení MŠ       5     5 397,-

Výdaje celkem                           1 484             1 927 152,04Kčs
Příjmy celkem                                                  1 983 988,43Kčs
Zůstatek hospodaření                                            56 836,39Kčs

Hodnocení SP KVČ za rok 1986.

Hlavní společensko - politické akce roku 1986 – zajištění oslav 1.máje v naší střediskové obci, dále oslavy 41.výročí
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, volby do zastupitelských orgánů, 65.výročí založení KSČ, zahájení oslav
MČSP a VŘSR.

1.máj
Oslavy 1.máje proběhly v naší obci za pěkného počasí. Průvodu se zúčastnili občané naší a okolních obcí, krojované
složky TJ Slavoj Lužec, alegorické vozy našich závodů.
Hlavní projev s.Bezchleba člen předsed.OV KSČ.

Od 12.5.1986 bylo otevřeno  agitační středisko, kde byla instalována výstavka: Lužec dříve a nyní, putovní výstavka
„Rozvoj mělnického okresu“. 

K oslavám 65. výročí založení KSČ bylo v KD slavnostní zasedání KSČ, složek NF a MNV.

23.5.1986 bylo slavnostní zahájení voleb od 13°° v zasedací síni MNV. Na sále v pohostinství „u přívozu“ probíhala
pěkná výstavka ručních prací našich žen. Ve volební místnosti byla instalována výstavka foto 1.máj 1986 v naší obci.
Byla  vyhlášena  soutěž  o  nejlépe  vyzdobenou  vývěsní  skříňku k májovým  oslavám.  Ke všem politickým  akcím,
oslavám, výročím byl zaměřen i zpravodaj KaSS Vltavan.

V měsíci  září  a  říjnu  proběhl  týden  branné  aktivity, konalo  se  několik  akcí  hlavně  za  pomoci  Svazarmu  Prefy,
Svazarmu Strojobalu, ZŠ, branné komise MNV a KaSS“

 branné soutěže ve střelbě a branném vodáctví,
 táborák pro děti,
 děti ZŠ navštívily patronátní posádku v Horních Počaplech,
 promítnut film pro děti ZŠ Lužec a Vraňany „Dva kluci v palbe“.
 besedy o významu branné výchovy – ZŠ.

Dále proběhla v KD beseda pro mládež na téma „Životní prostředí v    naší obci  .“ Na toto téma bylo rovněž zaměřeno
veřejné zasedání MNV a složek NF.
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3.11.proběhlo v KD již šesté slavnostní celo okresní zahájení oslav MSČP v kinech okresu Mělník a oslav VŘSR. Tuto
slavnostní akci zahájil dětský pěvecký soubor ZŠ pod vedením s.uč.Jansy. slavnostní projev k těmto oslavám přednesla
tajemnice OV KSČ v Mělníku s.Alena Roubíčková.
Na závěr byl promítnut sovětský barevný film „Návrat z kosmu“. Patronát nad touto akcí měly Středočeské dřevařské
závody.

6.11. byl lampiónový průvod na hřbitov ke hrobu padlých sovětských vojáků.

Hlavní úkoly Společných programů rozvoje tělesné výchovy a sportu v roce 1986 byly splněny ve spolupráci komise
KMT a Tělovýchovné jednoty Slavoj Lužec nad Vltavou, Svazarmu a brannou komisí při MNV.
K využití volného času občanů, mládeže a dětí slouží tělocvična. Organizují se různé turnaje a branně sportovní akce,
které slouží k utužování zdraví, tělesné zdatnosti každého z nás.
Pořady v rámci Mládež a kultura, které v tomto roce byly četnější proběhly všechny.

Kino Vltavan promítá  dle  svého plánu a zajišťuje  také filmy pro systém MaK a mimořádné filmy k významným
výročím.

Spolupráce KaSS s    MŠ, ZŠ Lužec   a  Vraňany je na velmi dobré úrovni,  proto  všechny pořady určené  pro školu
proběhly bez problému.

Základní škola

Pedagogické – pracovní zabezpečení školy ve školním roce 1986/87
Tejová Eva – ředitelka
Jansa Jiří – zástupce řed.
Hermanová  Květoslava  Feyglová  Marie,  Kostková  Dana,  Kuzníková  Dagmar  PeaDr.,  Medalová  Radka,  Wintrová,
Prostřední Monika, Levá Josefína, Jansová Olga – 1.třída,
Ramešová Jana – vychovatelka ve školní družině,
Rampasová Marie – školnice.

Pracovní vyučování – nejen zručnost, ale i výchova – jak to určuje nové pojetí Československé výchovně vzdělávací
soustavy. Aby škola mohla plnit úkoly pracovního vyučování, k tomu je třeba zajistit dostatečnou materiální základnu. 
To se v posledních letech podařilo:

Dílna - zmodernizována a přizpůsobena na vyučování předmětu technické práce. V dílně jsou stroje jež umožňují a
usnadňují vyučujícímu připravit materiál pro jednotlivé žáky – dřevoobráběcí stroj, pásová pila a další. Každý
žák má sadu nářadí pro práci s kovem a plechem, jinou sadu pro práci s dřevem.
Stejně tak má každý žák své místo u zámečnického nebo truhlářského stolu. V dílně se žáci seznamují se všemi
základními materiály: dřevo, kov, plastická hmota.
Vedle zručnosti se sledují výchovné momenty – vztah k práci,  smysl  pro estetické cítění,  přesnost v práci,
šetrný vztah k materiálu a k pracovnímu zařízení, pořádek na pracovišti, bezpečnost při práci a pod.
Pro  chlapce  jsou  přitažlivá  témata  „elektrické  práce  a  elektronika“  práce  s pěknými  elektronickými
stavebnicemi umožní pronikat do mladého a perspektivního oboru elektrotechniky.

Zahrada  -  pěstitelské  práce,  jednoduchá  témata  pokusnické  a  praktické.  Žáci  poznávají  druhy  půd,  dovědí
se o zpracování půdy a o zásadách udržování a zvyšování její úrodnosti. Pěstují květiny a zeleninu.

Školní kuchyně - v suterénu školní budovy byla zmodernizována. Byly instalovány dva elektrické sporáky, vytápění –
akumulační kamna.

K praktickému šití využívají dívky dva šicí stroje.
Součástí pracovní výchovy je činnost zájmová – uskutečňovaná v zájmových kroužcích:
-letecko modelářský kroužek je jedním z nejúspěšnějších, je v činnosti již několik let. Využívá prostor v bývalé
mateřské škole. Je materiálně velmi dobře vybaven.
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Mateřská škola

Ve školním roce 1985 – 86 bylo celkem zapsáno ve třech třídách 77 dětí ve věku od 2 ½ - 6 ½ let.
Pedagogické pracovnice:
Věra Udatná – ředitelka,
učitelky Zdenka Peroutková, Marcela Žižková, Marcela Udatná, Hana Tomková.
Na mateřské dovolené: Ilona Ptáčníková, Lada Hampejzová.
Provozní pracovnice: školnice - Jana Veselá,

uklizečka - Ivana Rybářová,
kuchařky – Jaroslava Langerová, Milada Kadlecová.

Mravní výchova v mateřské škole je závažnou výchovnou složkou. Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy!
Již v mateřské škole se děti učí systematicky a plánovitě kulturním návykům nutným pro harmonický rozvoj osobnosti
dítěte.
Při pobytu venku se učí děti dívat kolem sebe, navazují citový vztah k minulým i současným hodnotám naší obce. Jsou
vedeni k vědomí, že za vším děním jsou občané. Jejich práce si musíme vážit – šetřit a opatrovat tyto hodnoty..
Velmi kladně a hluboce působí na děti účast v podobě kulturního vystoupení na „vítání občánků“. Děti dostávají slovo
hned po úvodu „vítáme tě děťátko, vítáme tě mezi sebe“. Tento zážitek je ještě opakovaně v mateřské škole výchovně
využíván.
Také vystoupení na MDŽ pro ženy důchodkyně učí děti úctě ke stáří. Ve veškeré práci s dětmi musí dominovat cíl, který
pak bude prvořadým v celém životě člověka.

Odhlášení z    pobytu  
Odhlášené rodiny: 10

jednotlivci 14 celkem 57 lidí (včetně zemřelých)
Přistěhování 
Celkem přistěhovaných osob 75 (zvýšení stavu občanů o 18)

Zemřelí

Jméno Způsob pohřbení Se zesnulým se rozloučil
  1. Musil Jaroslav žehem SPOZ s.Řehánková
  2. Novák Josef žehem bez řečníka
  3. Milerová Anna žehem SPOZ s.Merhautová
  4. Plicková Marta do hrobu kněz
  5. Hezoun Jan žehem SPOZ s.Řehánková
  6. Sárová Růžena žehem zemřela u dcery v Jenči
  7. Černá Růžena žehem SPOZ s.Merhautová
  8. Seibt Jaroslav žehem SPOZ s.Řehánková
  9. Želník Jan do hrobu kněz, SPOZ s.Merhautová
10. Myšáková Zdena žehem nepřála si řečníka
11. Reichlová Marie žehem SPOZ s.Řehánková
12. Králová Miloslava žehem SPOZ s.Merhautová
13. Švecová Anna žehem Vl.Nápravník SPOZ

Narozeno

Narodilo se 22 dětí: 17 chlapců a 5 holčiček
Krapf Vladimír Slaninová Veronika
Najmr Marek Pavlíková Kateřina
Ruzso Arnošt Novotná Iva
Kadlec Miroslav Kolářová Jitka
Šitner Jiří Hrnčiaková Zuzana
Novák Petr
Prislupský Martin Kuřátko Petr
Vaněk Jakub Hrdlička Vojtěch
Chládek Jan Havíř Martin
Dvorský Vít Maštalíř Miloslav
Fehér Tomáš Levý Roman
Srp Tomáš
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Drobné provozovny – služby

Na okrese Mělník je celkem 34 Drobných provozoven.
Podle tržeb jsou DP Lužec na čtvrtém místě (Neratovice, Mělník, Liběchov, Lužec, Veltrusy, Byšice….)
DP Lužec nad Vltavou zajišťuje služby celkem 19ti stálými a v průměru 25ti pracovníky na vedlejší pracovní poměr.
DP: mají tyto profese:
kadeřnictví, čistírna prádla,  přívoz, malíř, klempíř,
zedník, tesař, elektrikář, truhlář sklenář
údržba doprava zámečník.

Jednotliví pracovníci ovládají i několik profesí, což je velmi dobré pro kompletní zajišťování dodávek prací.
V letošním  roce  zabezpečovaly  DP  tyto  největší  akce:  rekonstrukce  chirurgické  ambulance  v Mělníku  a  stavba
sociálního zařízení DP v Lužci.
Byly rozšířeny služby o prodej stavebního materiálu občanům, což je poměrně hodně využíváno.
Po dokončení domu služeb již nebude v Lužci zařízení, které by pro lepší spokojenost občanů chybělo.
Jsou však ještě některé profese, které nestačí pokrýt poptávku, jako je zedník, klempíř. 
Je nedostatek zaměstnanců a proto je dodací lhůta dlouhá.

Rozvržení doby na jednotlivých pracovištích:
čistírna: pondělí a úterý od  16°° - 18°°hod.
sklenář: středa 15°° - 19°°hod.,  sobota:   7°° - 13°°hod.
kadeřnictví: pondělí a sobota   7°° - 12°°hod.

úterý a středa   7°° - 16°°hod.
čtvrtek a pátek   7°° - 18°°hod.

DP MNV: pondělí – pátek   7°° - 1530hod.

Finanční hospodaření: zisk 240 461,-Kčs.
Vedoucí Drobných provozoven je Věra Tomková.

Slavoj Lužec – kopaná

Slavoj Lužec oddíl kopaná, to není pouze I.A mužstvo. Naše TJ má v současné době dvě mužstva s označením A a B,
jedno mužstvo dorostenecké a již zmíněné I.A mužstvo.
A mužstvo žáků vede Zdeněk Hrdlík, trenérem je Jiří Rudolf.
B.          –„-          vede Pavel Herman, trenérem je Zdeněk Hein.
Obě žákovská mužstva hrají v okresní soutěži a vedou si dobře. Lépe si stojí A mužstvo, které je zkušenější a fotbalově
vyzrálejší.
Mužstvo dorostu vede Václav Jirkovský,  trenérem je  M.Myška.  Je to  kádr  hráčů,  který  drží  partu  se  vším všudy.
Mužstvo je fyzicky dobře připravené, jednotliví hráči mají dobrou kopací techniku.
Mužstvo žáků i dorostu dávají záruky , že o budoucnost lužecké kopané nemusíme mít obavy.
I.A mužstvo vede Václav Chytrý, trenérem je Jaromír Ježek, asistentem František Herman. Z klíčových hráčů odešel
Štefan Kúr, aktivní činnosti zanechal Milan Zoreník. Za Štefana Kúra byl získán Mirek Urban. Místo M.Zorenika hraje
Jaroslav Kaugl.
Mužstvo hraje opět krajskou soutěž, kam se po ročním působení v okresním přeboru vrátilo.

Český svaz žen

Dne  18.11.1986  se  konala  v hostinci  „U  přívozu“  výroční  členská  schůze  ZO  ČSŽ  v Lužci  n.Vlt.  Organizace
má v současné době 132 členek. Výroční členské schůze se zúčastnilo 94 žen.
Předsedkyní byla znovu zvolena Karla Řehánková. 
Za velmi dobrou práci v minulých letech bylo ČSŽ v Lužci uděleno „Čestné uznání“ OV KSČ Mělník. Závěr výroční
schůze provedla tajemnice OV ČSŽ v Mělníku s.Landová a poděkovala za dobrou práci všem členkám.

Sbor pro občanské záležitosti

SPOZ za celý rok vykoná pro občany hodně společenské práce: vítání občánků, vítání dětí do 1.třídy ZŠ, rozloučení s 5
– 6letými dětmi MŠ, rozloučení se žáky 8. tříd ZŠ, stříbrné a zlaté svatby, návštěvy občanů při významných výročích,
rozloučení se zesnulými, spoluúčast při organizování různých akcí pro důchodce, vítání nových občanů do obce.
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V    letošním roce se dožívají  

70 let: Jan Novák, Karel Boháč, Milada Brázdová, Růžena Benešová, František Plicka.
75 let: Marie Kliková, Julie Švecová, Božena Vošahlíková, Marie Levá, Jaroslav Seibt, Marie Reichlová, Miloslava

Holoubková.
80 let: Božena Holoubková, Oldřiška Kuková, Zdeňka Myšáková, Bohumil Bican.
85 let: Jaroslav Tichý.

Na společnou cestu životem se vydali

Kamila Hošková a Miroslav Toms
Hana Rampasová a Ladislav Procházka
Jana Kaňková a Milan Havíř
Jana Tauchmanová a Petr Karták
Marcela Kratochvílová a Juraj Pastirčák

Zavážení pískovny nad Salvátorem

Pískovna nad Salvátorem se začne zavážet. Jde o navrácení orné půdy a také o možnost skládky pražského metra. Na
jednání  o  rekultivaci  pískovny  III.  nad  Salvátorem ,  které  se  konalo  18.9.1986,  MNV trval  na  tom,  aby se  před
zavážením pískovny dokončilo odvodnění pískovny do místní tůně u Vltavy. 
Tento požadavek byl přijat  a investorem ŠKŠ Praha bylo přislíbeno, že do roku 1986 povede čistá voda otevřeným
kanálem k průplavu a od průplavu potrubím do tůně.  Tím by bylo částečně učiněno zadost  milovníkům koupání  i
rybářům.

Národní směny

Národní směny se konaly v dubnu a květnu. Mnoho práce bylo vykonáno na zahradě mateřské školy, na hřbitově, na
stadionu TJ, na úpravě tůně, vysázeno 150 stromků, na údržbě požární techniky, na úpravách záhonů a parků i okolí
rodinných domků.
334 lidí odpracovalo o těchto jarních národních směnách 1872 hodin. Záslužnou akcí  byl  svoz železného šrotu od
občanů.
Úspěšné byly i dvě podzimní směny.

Preventivní prohlídky požární

V dubnu provedli požárníci preventivní prohlídky rodinných domků. Bylo zjištěno 11 závad z 237 prohlížených domků.
Kontrola závad byla v termínu provedena.

Společná zasedání MNV

Od 17.září 1986 se konalo společné zasedání rady MNV v Lužci n.Vlt. se zástupci národních výborů Býkve, Hořína,
Spomyšle a Vraňan. Byly projednány záležitosti, které souvisejí se spádovostí těchto obcí k Lužci n.Vlt.
Jednalo se zejména o službách, obchodech, hřbitově, o kulturních akcích, o skládce domovních odpadů, o zdravotním
středisku.  V diskuzi  bylo projednáno několik dobrých námětů,  které  přispějí  ke spolupráci  zúčastněných národních
výborů.

Požár v    obci  

26.července 1986 vyjeli místní požárníci k požáru v restauraci „U přívozu“. 
Ve sklepě hořelo uhlí. Příčinou požáru byla vysoká vrstva uhlí s částečnou vlhkostí.

Usnesení rady MNV v Lužci

Ze dne 18.12.1986 zastavuje veškerý převod nemovitostí na cizího obyvatele, to jest rodinných domků a parcel, kromě
převodu nemovitostí  nepřímé příbuzné ve  čtvrti  Lužec n.V.,  které  se  říká Cikánka.  MNV bude postupně  opuštěné
rodinné domky vykupovat  k demolici. 
Už v příštím roce vykoupí 2 domky. Tak se bude postupně zvětšovat prostor pro novou zástavbu.
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1987

Zlatá svatba 

Dne 12.12.1987 se dostavili manželé Emilie a Zdeněk Brázdovi do obřadní síně Místního národního výboru v Lužci
nad Vltavou. Aby společně, s představiteli obce oslavili 50 let společné cesty životem. Zápis potvrzují svými podpisy.

Manželé Emilie a Zdeněk Brázdovi byli oddáni 12.prosince 1937.
Po celých 50 let bydleli v Lužci nad Vltavou: nejdříve v domě č.p.177 (ve kterém byla dlouhá léta umístěna úřadovna
pošty), později v bytových jednotkách Strojobalu. 30 let již bydlí ve vlastním rodinném domku č.p.247.
Paní  Brázdová pracovala 30 let  v zemědělství  –  v  ČSS Chramostek,  Vraňany,  nějaký čas  i  sezoně  v konzervárně.
Největší zálibou jí celých 50 let manželství byla domácnost a práce na zahrádce.
Pan Brázda se vyučil mědikovcem u soukromníka v Roudnici. Od roku 1930 pracoval jako montér ve Strojobalu Lužec
n. Vlt. V mládí hrál aktivně fotbal, později fandil.
Paní Brázdová se narodila 12.12.1916 v Praze (rozená Wowerzuhová).
Pan Brázda 20.3.1911 v Hněvicích (u Řípu).
Měli 3 děti (2 zemřely).
Syn Zdeněk žije s rodiči v rodinném domě s ženou Emilií. Mají dceru (stud.Gymnazia), syna, který se učí elektrikářem.

V roce 1987 stojí před národními výbory, tak jako před celou naší společností nové náročné úkoly.
Jak zdůraznilo 4.zasedání ÚV KSČ vyžadují  tyto  úkoly aktivní  přístup  všech vedoucích pracovníků,  vysokou  účast
pracujících a správné  využívání  jejich iniciativy. Všechna dobrá předsevzetí  jsou splnitelná jen tehdy,  když budou
vyvěrat z trpělivého a citlivého porozumění pro starosti obyvatel, pro jejich oprávněné zájmy.
Základem i vodítkem jsou volební programy Národní fronty, které se setkávají s podporou naprosté většiny občanů.

Volba gen.tajemníka

7.  zasedání  ÚV KSČ – po posouzení  žádosti  o  uvolnění  z funkce  gen.tajemníka  s.G.Husáka  jeho  žádosti  vyhověl
a zvolil do této funkce s.Miloše Jakeše.

Sovětsko – americká schůzka na nejvyšší úrovni

V úterý 8.prosince ve 1402  hodin místního času podepsali ve Východním pokoji Bílého domu generální tajemník ÚV
KSSS Michail Gorbačov a prezident USA Ronald Regan smlouvu o likvidaci raket středního doletu a kratšího doletu.

Je to první významná dohoda o odzbrojení uzavřená mezi SSSR a USA za posledních osm let. Je to první dohoda
v historii  na jejímž základě budou zlikvidovány dvě třídy jaderných zbraní. Smlouva podepsaná ve Washingtonu se
může stát začátkem nové budoucnosti, lepšího zítřka mírového a bezpečného světa.
Vyhrál rozum odpovědnost a mír.
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Charakteristika počasí v    jednotlivých měsících  

Stav vody - Vltava

Leden: Začátek ledna byl studený a blátivý. Od 7.ledna mrzlo. Od 11.ledna – 16.ledna  silné mrazy, silný vítr.
Celý měsíc sníh až 18cm. 

   Od 4.1 – 12.1.byla velká voda – nepřeváželo se.

Únor: v únoru již menší mrazy. Hodně a často mlhavo, deštivo –bláto a bouře.
Na Vltavě velká voda – od 16.února – 22.února se nepřeváželo.

Březen: Celá první polovina března byla studená, mrzlo, sníh, druhá polovina velmi deštivá.
26.března znovu Vltava ze břehů – nepřeváží se.

Duben: Duben byl  až  do  20tého  hodně  mokrý,  studené  deště.  Ke  konci  střídavě  krásné  dny s chladným
větříkem.
Velká voda – do 17.4.se nepřeváželo.

Květen: Celý květen časté deště – hodně vody, málo slunce, studené větříky a chladna vůbec, že se skoro celý
měsíc nosil zimní svetr.

Červen: V červnu trvalé deště – lijáky i dost bouřek, že od 1 dne do 27 dne mokro a zima.
Od 27.6 – poslední 4 dny teplo.

Červenec: Červenec nebyl pravým létem. Hodně dešťů, chladné větříky.

Srpen: První půle srpna byla deštná a blátivá. Druhá půle teplejší a méně deštná..

Září: Září chladnější – babí léto.

Říjen: V říjnu méně dešťů, dost větrů. Ke konci měsíce mrazíky.

Listopad: Listopad byl dost chladný a sychravý, hodně dešťů, ostré větry. 2x pod 0°C, často mlhavo a zataženo.

Prosinec: Od 3. – 15.12.mrazíky. Pak 10 dnů deště do konce měsíce blátivo a louže. 
Listopad a prosinec bez sněhu a dosti teplo. Vánoce bez sněhu.

Oblaka nad Chramostkem (foto L.Tomek)
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Denní teploty v    roce 1987  

Lužec nad Vltavou (foto: L.Tomek)
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Činnost MNV

Činnost MNV a jeho orgánů v roce 1987 byla zabezpečována v souladu s přijatými opatřeními k zabezpečení usnesení
6.pléna ÚV KSČ k úkolům národních výborů po XVII.sjezdu KSČ, krajské a okresní konference KSČ včetně Hlavních
směrů rozvoje kultury do roku 19990 v podmínkách obce.

Kalendářní plán práce orgánů MNV v    Lužci nad Vltavou v    roce 1987  

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Plenární zasedání 5 9 11 27 22 10
Rada MNV 7

22 19
5

19
2

23
7

21
4

25 16 13
3

17
1

15
5

19
3
17

Komise  ochrany
veřejného pořádku

26 23 23 27 18 22 27 24 28 26 23 28

Komise výstavby 13 10 10 14 12 9 7 11 8 13 10 8
Komise financí 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 30
Komise MH,
obchodu 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15
Komise  školská  a
kulturní 13 10 10 14 12 9 7 11 8 13 10 8
Komise  sociální  a
zdravotnictví 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
Sbor pro občanské
záležitosti 7 5 5 2 7 4 16 13 17 15 19 3
Vesnická
organizace KSČ 19 16 16 13 18 15 17 14 19 16 14 15

Poslanecké obvody

V rámci spojení občanů s Místním národním výborem, péče poslanců o svěřené úseky obce byly vytvořeny rajony
poslanců. Občané se budou se svými připomínkami obracet na určené poslance a ti se budou starat o pořádek a veřejná
zařízení na svěřeném rajonu.

1. Západně od silnice od mostu k  Fr.Holoubkovi – Jiránkova, Zahradní, Za rybníkem: J. Udatný, K. Jandová, 
     ing. L. Chládek 
2. Jižní část návsi od Gromanových k Šafkovým: J.Řehánek, V.Maurer.
3. Severní část návsi k ulici Mělnická, blok Kadlecovi, Juslovi, bytovka ČSS, staré kino: Fr.Levá, R.Merhautová, 
    I.Maštalířová.
4. Blok ulice Mělnická po ulici Za humny, blok stará MŠ, blok Ložkových, Dermekových ke sběrně šatstva: J.Janovská,
     Z.Benčík.
5. Ulice přístavní, 9.května od J.Vedlíka k mostu, Podřipská: H.Novotná, St.Smolík.
6.  Blok fara, V.Tauchman, Vl.Tauchman ,Jednota včetně bytů Prefy: J.Jansa, R.Šmucr.
7.  Blok pí.Böhmové, pož.zbrojnice – stará pošta: V.Jandouš, M.Zoreník.
8.  Cikánka. Pravá strana Měl.ulice, Průběžná, Slepá, Spojovací, Nerudova, Jiráskova levá strana: D.Landová, 
    V. Matohlínová.
9.  Byt č.p. 261, 265, EO, ČSD, č.p.140: J.Vyskočilová, B.Šárová.
10. Vltavská: Vl.Novotný.
11. Kmochova, Janáčkova, Sukova, Nedbalova: J.Ptáčník, J.Šianský
12. Dvořákova, Smetanova,Mělnická od Řandových k Brázdovi: H.Ježková, R.Kučaba.
13. Blok vých.od ČSD, Szajko, Svatůněk, Prácheňský: M.Frídl, M.Marek, Krejza.
14. Řadové domky Tyršova a část Sportovní: M.Čebišová, Šelicha, Herout.
15. Chramostek: L.Kuřátko.
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Akce „Z“ v    roce 1987  

Rada MNV schválila akce „Z“, které se budou realizovat v roce 1987:

a).investiční - dokončení domu služeb
- zahájení výstavby požární zbrojnice

b).neinvestiční - stavba 200m chodníků
- povrchová dešťová kanalizace (příkopové žlaby) od Fibichovi ulice k požární zbrojnici, 
- údržba zeleně, parků a porostů

Případné další akce, které jsou ve volebním programu nebo ve výhledových plánech budou zařazeny navíc, budou-li
hotové neinvestiční akce „Z“.

Zavážení vytěžené pískovny nad Salvátorem

Zaváží se vytěžená pískovna nad Salvátorem. Pomalu mizí jediné místo kam se chodili občané koupat, kde měli rybáři
svou oblast rybolovu.
Půda se však musí vracet k účelu, kterému patří – zemědělské rostlinné výrobě. Investor požádal o dočasné vyjmutí
prostoru k těžbě písku a ze zemědělského půdního fondu.
Povolení od ONV v Mělníku dostal pod podmínkou – po vytěžení provést rekultivaci. Se zavážením pískovny však
mohou být znečištěny podzemní vody. MNV dělá různá opatření přes ONV a OHS, aby vodu k pití v Lužci uchránil.
V současné době se berou vzorky vody na několika místech v obci a kvalita se bude pravidelně kontrolovat.

Činnost místní lidové knihovny

Knihovna v Lužci nad Vltavou byla založena občanskou besedou v roce 1876. Možná, že není náhodné, že patří mezi
velmi dobré knihovny v okrese s uznáním Středočeského KNV.
V rámci okrasu pracují 83 lidové knihovny s dobrovolnými pracovníky. Knihovna v Lužci nad Vltavou byla vybavena
novými regály, byla zmodernizována.
Na udělení uznání má velkou zásluhu knihovnice Jitka Chládková. Její zásluhou se stává místem kam si chodí občané
nejen půjčit nové knihy, ale kde se cítí dobře. Hledají u knihovnice pomoc a radu.
Knihy se půjčují zadarmo. V současné době jsou nejžádanější knihy spisovatelů: Pluhaře, Stýblové, Rudolfa a dalších.

Knihovna má celkem svazků: 3 929
krásná literatura: 1 967
naučná literatura:     931
dětská naučná literatura     119
beletrie     912

Počet ev.čtenářů: 247
z toho dětí: 130

od 15 – 19:   29

27.října 1987 se konala beseda se spisovatelkou Jaromírou Kolárovou, účast 54 občanů. 
Spisovatelka píše o problematice rodiny. Je jí 75 let, bydlí v Praze, též pobývá na Dobříši.

Co bude dál s „Cikánkou“

Od  1.ledna  1987  přichází  v platnost  usnesení  rady  MNV  z 18.prosince  1986,  které  zastavuje  veškerý  převod
nemovitostí na cizího nabyvatele – to jest rodinných domků a parcel – kromě převodů nemovitostí na přímé příbuzné ve
čtvrti Lužce n.V., které se dosud říká Cikánka.
Směrný územní plén obce, který je stále platný, počítá s vysokou zástavbou domů na Cikánce.
Na připravovanou celo obecní kanalizaci a centrální rozvod pitné vody není možné v úzkých uličkách Cikánky počítat
s přístupem mechanizace.
MNV současně se zákazem prodeje nemovitostí na cizího nabyvatele nedovolí, aby nynější vlastník prováděl rozsáhlé
rekonstrukce rodinných domků na  Cikánce.  Jsou povoleny jen nutné  opravy omítek,  střechy,  oken,  dveří,  podlah,
okapních žlabů a podobně.
Do oblasti tohoto rozhodnutí rady MNV spadají všechny domky od Spojovací ulice až po ulici Mělnickou. Netýká se
domků v nichž nyní bydlí rodina Prachařova, Frídlova, Váňova, Kaprova a Rampasova. 
Tyto domky podle územního plánu zůstanou nedotčeny.
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MNV bude  postupně  opuštěné  domky  vykupovat  k demolici.  Perspektiva  snad  15  –  20letá.  Ale  už  teď  je  nutno
připravovat území pro novou výstavbu v obci.

Dům služeb

Dům služeb v naší obci je před dokončením. V poslední době však vznikají dodavatelské a materiálové potíže. Tak
například: nedostatek cementu, nelze dokončit podlahy. Omítky uvnitř objektu jsou hotové.
OSP   však  posunul  montáž  ústředního  topení  nezávazně  na  říjen.  Po  odmítnutí  dodávek  některých  materiálů
pro vodovod a kanalizaci Feronou, Sigmou a Technomatem musel MNV zadat montáž zdravotního zařízení Agrostavu
Mělník. Tento zahájil  montáž v říjnu.  Technomat dosud nedodal některá zařízení  pro prádelnu.  Zpoždění zavinila  i
vichřice 10.května, která zdemolovala střechu objektu. Škoda činila 60 000,-Kčs.
Proto rada MNV požádala radu ONV o posunutí termínu kolaudace domu služeb na třetí čtvrtletí 1988.

Přírodní požární nádrž na pastvách

Z iniciativy vesnické organizace KSČ a ve spolupráci se složkami Národní fronty se bude upravovat v prostoru bývalé
pískovny  Na  pastvách  přírodní  požární  nádrž.  Bude  přizpůsobena  k rekreaci  občanů  v létě  i zimě.  K nádrži  bude
upravena příjezdová cesta, upraveno okolí k případnému koupání, nádrž bude zarybněna.
Pro zimní sporty bude zvýšen násyp se sjezdem na ledovou plochu. MNV obdržel v tomto roce dotaci 50 000 Kčs od
ONV, odbor vodního hospodářství.

Činnost požárníků

SPO patří k aktivní organizaci Národní fronty. Nejen požární technika je v dobrém stavu, ale i práce s touto technikou je
na dobré úrovni. To nakonec požárníci dokázali při dvou nepřipravených nácvicích, ale i při dvou skutečných požárech
v minulých 12 měsících.
Dnes se může každý občan spolehnout, že při případném požáru bude náš dobrovolný veřejný požární sbor během
několika minut na místě. To je hlavní náplň požárníků.
V roce 1987 prokázali své znalosti, rychlost a poctivost v nácviku likvidace požáru i při sportovní požární soutěži.

Oblastní soutěž požárních jednotek

SPO v Lužci byl požádán a pověřen Okresním svazem požární ochrany uspořádat oblastní soutěž požárních jednotek
v požárním útoku.
Konala se 9.května na stadionu TJ Slavoj. Zúčastnilo se jí 8 požárních družstev. Vítěz této soutěže se kvalifikoval do
celo okresní soutěže v Libiši.
Lužečtí  požárníci  postavili  dvě  družstva.  Družstvo  A zvítězilo  a  družstvo  B  bylo  třetí.  A družstvo  postoupilo
do celookresního přeboru a obsadilo 4.místo.
O  to  se  zasloužili:  Miloslav  Švic  jako  velitel,  dále  J.Šianský,  J.Šubrt,  V.Pavlík,  L.Špitálník,  J.Kiš,  M.Havíř
a J.Nápravník.
Soutěžní discipliny:start ze startovní čáry, startování stříkačky, napojení sací hadice, ponoření savice do vody, natažení
hadice s rozdělovačem na dva cíle, puštění vody do výtlaku a zásah cíle proudem vody. Trať měřila 100m.

Soutěž rozkvetlá obec 1987

Základní  organizace  Českého zahrádkářského  svazu vyhlašuje každoročně  soutěž  „Rozkvetlé  ulice“jejímž  cílem je
zkrášlení a zvelebení obce a všech ulic.
V letošním  roce  budou  výsledky  této  soutěže  příjemným  doplňkem  k 30  výročí  založení  zahrádkářského  svazu.
Výsledky  (výsledků) soutěže, „Rozkvetlé ulice 1987“ vyhlášené na počest 70.výročí VŘSR.

V kategorii „Nejlépe udržované pásy silniční zeleně“:
1.místo – Alena Šubrtová
2.místo – Antonín Rameš
3.místo – Zdeněk Plicka
V kategorii „Nejlépe udržované prostranství kolem domu“:
1.místo – Miluše Benešová
2.místo – Jaroslav Vedlík
3.místo – Josef Řehánek (starší).
I v dalších letech bude tato soutěž velkým podnětem všech občanů, aby tak pomohla udržet pěkné a zdravé životní
prostředí v naší obci.

Str.215



1.máj 1987

Již tradičně se prvomájového průvodu zúčastnilo přes 1100 lidí z Lužce, Vraňan, Mlčechvost.
Průvod vyšel v 9.30 od Základní školy. Hlavní projev přednesl na sportovním stadionu s.Oldřich Skrovný, předseda
revizní a kontrolní komise OV KSČ v Mělníku.
Dne 30.dubna bylo pálení mírových ohňů. Od Základní školy vyšel lampiónový průvod. Oheň byl zapálen po příchodu
průvodu pionýrů. Pro zájemce o opékání vuřtů připravili svazáci několik menších hraniček, ořezané klacky pro opékání.
Rodiče dětí tuto skutečnost velmi uvítali a využili..

Akce kulturního a společenského střediska v    Lužci  

Leden: 1). V rámci mládež a kultura pro II.stupeň ZŠ – Zralé víno
2). Ples Českého svazu rybářů v pohostinství „U přívozu“.
3). MaK pro I.stupeň ZŠ Lužec a Vraňany: O čarodějnickém učedníkovi.
4). Zahrádkářský ples
5).Ples SRPŠ
6). Dětský karneval – pořadatel DV Jednota.

Únor: 1). MaK pro ZŠ Lužec a Vraňany „Strakonický dudák“.
2). Veřejné plenární zasedání MNV.
3). Tělovýchovná akademie ve spol. s OV ČSTV Mělník.
4). Ples požárníků „U přívozu“.
5). Den taneční tvořivosti v kulturním domě.

Březen: 1). MDŽ pro ženy důchodkyně a ženy v domácnosti.
2). Beseda o knihách pro děti – MLK v Lužci.

Duben: 1). MaK pro I.stupeň ZŠ „Kaňka do pohádky“.
2). Veřejné plenární zasedání MNV.
3). „Pygmalion“ – divadelní soubor Havlíček, Neratovice.
4). Pálení mírových ohňů a lampiónový průvod.

Květen: 1). Oslavy 1.máje.
2). Beseda v rámci MaK pro ZŠ na téma manželství a rodičovství.
3). V rámci MaK pro  I.st.ZŠ: Kocourek Petřík

II.st.ZŠ:Mezi námi kluky.
4). Májová zábava – pořádá SPO Lužec n.Vlt.
5). Beseda pro poslance MNV: správní řízení a přestupky.
6). Literární pořad pro II.st.ZŠ – Být člověkem.
7). Beseda s pamětnicí 45.výročí Lidické tragedie s Krásovou.
8). Vystoupení F.R.Čecha s jeho souborem.

Červen: 1). MaK filmové představení pro ZŠ Lužec a Vraňany.
2). Veřejné plenární zasedání MNV..
3). Vystoupení Petry Černocké a Jiřího Štědroně se skupinou Golf.
4). Dětský divadelní soubor v Lužci – pohádka „Čarodějný bál“.

Říjen: 1). Posezení nad kronikou obce.
2). Vítání nových občánků.
3). Filmová pohádka v rámci MaK pro MŠ, I.st.ZŠ.

Listopad: 1).  Slavnostní  veřejná  schůze  MNV spojená  se  zahájením oslav MČSP a  70.výročí  VŘSR,  film
„Příběh jednoho života“.
2). Školní oslava k 70.výročí VŘSR.
3). MaK literární pořad MŠ a I.st.ZŠ „Večerníček 1990“
4). Z cyklu „Krásné záhady naší planety“ pořad „Za upíry do Transylvánie“.
5). Posezení pod jmelím pro lužecké důchodce a důchodkyně.

Str.216



Prosinec: 1). Mak pro MŠ a I.st.ZŠ hudební pořad „Co se poví písničkou“.
2). Mak pro II.st.ZŠ hudební pořad „Kytarové rytmy“.
3). Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců „Strojobalu“

Loutkový soubor „Vltavánek“. Dětský soubor „Hvězdička“

26.června 1987 bylo v kulturním domě pohádkové odpoledne pro děti.  Loutkový soubor „Vltavánek“ uvedl hezkou
pohádku „Kašpárek a hastrman“
Pohádka,  kterou nastudoval  dětský divadelní  soubor  „Hvězdička“ se  jmenovala  „Čarodějný bál“.  Pohádku pro děti
připravil Jiří Vyskočil a také s dětmi tuto pohádku nastudoval ve spolupráci s J.Bambasem..
Dobře tedy pracuje loutkový a dětský divadelní soubor. Nedaří se však zajistit dostatečný počet členů pro soubor 
dospělých.

Tělovýchovná akademie v    Neratovicích, 14.5. 87  

Výboru TJ Slavoj v Lužci bylo dopisem vyjádřeno poděkování OV ČSTV v tomto znění:

„Na okresní tělovýchovné akademii, kterou pořádal OV ČSTV dne 14.5.1987 v Neratovicích v rámci oslav sjednocení
tělovýchovy  –  30.výročí  -  ,  vystoupili  s úspěchem  žáci  a  ženy  Vaší  TJ.  Děkujeme  cvičitelkám,  autorkám skladeb
s.Monice  Prostřední  a  Ivaně  Veselé  a  všem  cvičencům  a  cvičenkám  za jejich  perfektní  vystoupení,  které  bylo
vyvrcholením jejich celoroční práce.
Vaši cvičenci důstojně reprezentovali náš okres i na krajské soutěži pódiových vystoupení. Vysoce si vážíme vystoupení
chlapců pro jejich ukázněný a odpovědný přístup ke cvičení.
Dodatečně děkujeme i všem členům TJ, kteří přispěli k úspěšnému průběhu okresní přehlídky pódiových vystoupení,
která se uskutečnila dne 7.2.1987 v KD Lužec n.Vlt.“

Činnost ZRTV Slavoj Lužec n.Vlt.

Děti předškolního věku vede cvičitelka Ilona Ptáčníková.
Mladší žákyně vede cvičitelka Marcela Udatná, má průkaz cvičitele III.třídy.
Starší žákyně vede Eva Krapfová, má průkaz cvičitelky III.třídy.
Mladší  žáci  nemají  kvalifikovaného  cvičitele,  do  tělocvičny  docházejí  pod  vedením  Zdeňka  Heiny  a  věnovali
se především fotbalu.
Starší žáky vede cvičitel P.Levý, který nemá dosud průkaz cvičitele.
Další vykazovanou kategorií jsou muži, ženy mladší, ženy starší. 
Muži se především věnují volejbalu, nohejbalu a stolnímu tenisu. 
Mladší ženy pod vedením Ivany Veselé se věnují cvičením při hudbě. 
Starší ženy pod vedením Vlasty Chládkové se věnují zdravotnímu cvičení při hudbě a využívají i vhodné nářadí.
Kromě pravidelného cvičení vykazuje činnost nově založený oddíl starších žáků ve stolním tenise. 
Vedoucí oddílu je R.Šelichová a P.Tej. 
V letošním roce přihlásí ZRTV oddíl volejbalu, který vede  P.Horákova a jeho činnost je velmi dobrá.

Tělovýchovná akademie

Na  počest  30.výročí  ČSTV byla  v kulturním  domě  uskutečněna  okresní  tělovýchovná  akademie,  na  které  kromě
cvičenců z Lužce vystoupili cvičenci z Kralup, Mšena, Neratovic, Nelahozevse a Mělníka.
Dopoledne probíhaly zkoušky a odpoledne patřilo veřejnosti, v KD nezůstalo ani jedno místo volné.

Naši cvičenci se představili v těchto kategoriích: 
nejmladší žactvo, mladší žáci a žákyně na nářadí, starší žáci a žákyně, ženy cvičení s činkami.

Starší žáci za vedení M.Prostřední a ženy pod vedením I.Veselé se zúčastnili krajské soutěže ve Vlašimi.

Za starší žáky: M.Strnad, L.Dvorský, J.Hoskovec, P.Macák, P.Cicák, J.Švec, J.Mikš.
Za ženy: J.Tauchmanová, I.Veselá, M.Udatná, I.Šoltézová, P.Rampasová, J.Kolářová.
Dále se naši sportovci zúčastnili:
atletického víceboje v Mělníku.
tělovýchovné akademie v Neratovicích.
přeborů malé kopané ve Mšeně.
soutěž SHM v Mělníku.
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Dětský den

21.června byl „Dětský den“ . na organizačním zabezpečení se podílely místní závody“ Tesla , Elektroodbyt, Prefa, SZD,
Strojobal, Pískovna, Průmstav, DP MNV.
Poděkování patří i oběma školám – základní i mateřské.

Český svaz žen

Český svaz žen, jeho členky odpracovaly 980 hodin na ochranu životního prostředí.
Byla získána 1 dobrovolná pečovatelka a 1 cvičitelka.
Na fond solidarity odeslal ČSŽ: 200,-Kčs. 
Mysliveckému sdružení Vraňany pomáhaly ženy vysazovat borovice. 
Byla uskutečněna beseda s pracovníky n.p Vitana Byšice. Byla beseda s důchodci „Nad kronikou obce“. Akcí „Posezení
pod jmelím“ v kulturním domě splnil ČSŽ svůj podíl na společenském životě v obci.

Činnost Svazarmu Prefa

Soustavná péče o mládež, podněcování zájmu mládeže o branné sporty přináší své ovoce.
Svazarm má 38 žáků, které vedou V.Havíř, V.Novák a J.Benčík.
V různých soutěžích obsazují žáci pravidelně prvá místa.  Zejména ve střelecké lize okresu Mělník. Vyhrály okresní
kolo soutěže „Vždy připraven“ a postoupili do krajské soutěže. Několikrát za sebou vyhráli pohár předsedy Svazarmu
okresu Mělník. 
Na prvých místech se objevují u mladších žáků: J.Mikš, 

u starších žáků:   Berki, Dvorský, Sýkora, Řanda, Hausman.
Stejný význam branné výchovy mládeže má vodácký sport. Svazarmovci si sami vyrábějí lodě.
Vedoucí vodáků Rudolf Šmucr, Miloš Prekul učí mladé svazarmovce pohybovat se na vodě, splavovat řeky, učí je po
dosažení břehu ovládat střelbu ze vzduchovky  a hod granátem, zvykají je na volný pobyt v přírodě a pod stany.
V letošním roce se zúčastnili Kotorského závodu branné zdatnosti, který se konal 30.května.
10.července vyjedou už po páté na řeku Berounku.
Záslužná je i brigádnická úprava sálu ve „Staré hospodě“ na střelnici ve které se konalo několik okresních soutěží ve
střelbě ze vzduchovky.

Výročí „Vltavanu“
Čtvrtletník, který vydává Kulturní  a společenské středisko v Lužci  n.Vlt.oslavuje páté výročí  od zahájení vydávání
prvního čísla. Občané si na časopis zvykli a 200 výtisků často nepostačí. Krýt požadavky občanů.
První číslo vyšlo v roce 1982 a redakční rada sestavila dlouhodobou osnovu pro náplň.
Byl dán prostor: zprávám MNV, organizacím NF, místním závodům, KaSS, mateřské i základní škole, místní kronice,
tělovýchovné jednotě a v listárně občanům.
Redakční rada bude hledat cesty ke zkvalitnění Vltavanu, aby dalších pět let bylo jeho vydání vždy rozebráno.

Činnost SPOZ.

Vítání občánků

Do pamětní knihy byli v roce1987 zapsány tyto děti:
Vojtěch Hrdlička Veronika Hodková
Martin Havíř Tomáš Pospíšil
Veronika Semkovičová Adéla Krejčová
Jan Kučaba Lukáš Procházka
Petr Kuřátko Jana Hermanová
Renata Šedivá Petr Karták
Lenka Danková Ivana Mašková
Kristýna Havránková
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Výročí a jubilea občanů v    naší obci  

10.  2.1987 Jaroslav Šubrt - 80.narozeniny
26.  2.1987 Josef Fišer - 70.narozeniny
  9.  4. 1987 Blažena Svatůňková - 75.narozeniny
11.  4.1987 Emilie Seibtová - 70.narozeniny
24.  4.1987 Antonie Vojtěchovská - 85.narozeniny
19.  7 1987 Anna Herinková - 75.narozeniny
  7.  8.1987 Jindřiška Ptáčníková - 85.narozeniny
  8.10.1987 Marie Novotná - 75.narozeniny
12.10.1987 Marie Ptáčníková- 75.narozeniny
20.10.1987 Vlasta Kaprová - 75.narozeniny
28.12.1987 Jarmila Řehánková - 75.narozeniny

Stříbrnou svatbu oslavili manželé:

Josef a Anna Rubešovi
Věra a Jaroslav Udatných
Jiřina a Zdeněk Trachtovi
Jana a Zdeněk Špitálníkovi
Jana a Václav Levých
Miloslava a Miloš Jahodovi
Marie a Jiří Bartůňkovi
Jana a Jan Veselých

SPOZ v    Lužci v    průběhu celého roku zabezpečoval i ostatní společenské akce:  

- předávání občanských průkazů,
- předávání pamětních listů 6letým dětem ukončujících docházku do mateřské školy, 
- dětem, které nastupovaly do 1.třídy základní školy
- besedy s branci,
- besedu nad kronikou obce,
- návštěvy občanů umístěných v DD,
- blahopřání k uzavření sňatku,
- projevy při pohřbu našich občanů a řadu dalších akcí.

Členky SPOZ přicházejí denně do styku s občany v naší obci. Snaží se citlivě naslouchat jejich bolestem, stížnostem,
potěšit je, dodat jim naději a jistotu.

Zemřelí:
V roce 1987 zemřelo celkem 18 občanů: 9 žen a 9 mužů.

Milada Hovorková Růžena Vedlíková
Antonín Kapr Václav Jansa
Petr Novák (22 let – oběsil se) Miloslav Janovský
Marie Glázrová František Zima
Marie Kuřátková Rudolf Šmucr
Zdeněk Zavázal Anna Kostková
Anežka Vaclíková Jaroslav Votava
Václav Hajdina Ludmila Šimečková
Věra Radvanová Anna Hrdličková

Odhlášení z    pobytu  

Odhlášeno: 9 rodin
Celkem 31 osob + 18 zemřelých.
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Přírůstek  obyvatel

Přírůstek celkem: 42
narozených: 12

přistěhovaných   5 rodin
celkem: 30 osob

Celkový počet obyvatel Lužce nad Vltavou se v roce 1987 snížil o 7 obyvatel.
K 31.12.1987 je celkový počet obyvatel: 1297.

1988

Zlatá svatba

Dne 4.6.1988 se dostavili manželé Božena a Josef Egerovi do obřadní síně Místního národního výboru v Lužci nad
Vltavou, aby společně s představiteli obce oslavili 50 let společné cesty životem.
Zápis potvrzují svými podpisy.

Josef Eger se narodil 17.7.1910 v Mileticích v okrese Kladno. Vyrůstal v zemědělské rodině s pěti sourozenci. Vyučil se
řezníkem – uzenářem. Řemeslo vykonával od roku 1938, zažil častou nezaměstnanost. 
Po  příchodu Němců pracoval  2  roky Sudetech,  pak  9  let  jako  traťový  dělník,  2  ½  roku  byl nasazen  v Německu
(Drážďanech), 6 let jako úpravčí trati, 14 let jako traťmistr. 
Od roku 1970 je nepracující důchodce. Od mládí až doposud provádí domácí zabíjačky. Ke svému řeznickému umění
rozdává ještě při zabijačce mnoho humoru.
Jeho manželka Božena se narodila 6.7.1915 v Citově, okres Mělník v zemědělské rodině. Má tři sourozence. Pracovala
ve státním statku v Lužci, EZ, 11 let v Panelárně. 
V důchodu je od roku 1971.
Manželé Egerovi bydlí v Lužci od roku 1941. 
Vychovali vzorně 2 děti: Oldřicha a Jitku. Oba v plném zdraví a optimismu pěstují květiny, drobné zvířectvo.
Ať ještě dál spokojeně mezi námi v Lužci žijí.
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Stříbrná svatba

Dne 25.1.1989 se dostavili manželé Miluše a Štěpán Rampasovi do obřadní síně Místního národního výboru Lužec nad
Vltavou aby společně s představiteli obce oslavili 25 let společné cesty životem.

Zápis potvrzují svými podpisy.

Miluše Rampasová, narozena 7.9.1943 dcera Miluše a Josefa Hřebíčkových.
J.Hřebíček byl 35 let pošmistrem v Lužci nad Vltavou, zemřel dne 29.3.1981.
Štěpán Rampas, narozen 23.11.1942 syn Antonína a Marie Rampasových. A Rampas byl truhlářem v MH Lužec .n.V.
Manželství uzavřeli na Mělníku. Bydlí po  celou dobu v Lužci n.Vlt. č.p.178.
M. Rampasová pracuje jako mzdová účetní ve strojobalu v Lužci, Štěpán Rampas je zásobovačem Agrostavu Mělník.
Je dlouholetým předsedou TJ Slavoj Lužec n.Vltavou, veliký fanda fotbalu.
Mají dva syny:  Dušana nar. 23.2.1965 je příslušník VB v Mělníku, Kamila nar.24.3.1968, který pracuje v bytovém
družstvu na Mělníku.
Oba manželé pracují o rodinný domek a zahradu.

Není  náhodou,  že  novoroční  komentáře  píší  zpravidla  ekonomičtí  redaktoři.  Vždyť ať pracuje kdekoliv,  všichni  si
s prvními pracovními směnami nového roku uvědomujeme, že i když „nejen chlebem živ je člověk“, tak to je a bude
především materiální výroba, která prakticky rozhodne o našem dalším životě.
K tomuto občanskému vědomí na prahu letošního roku 1988 přispělo 7.zasedání ÚV KSČ, na němž byl přijat dokument
ke  kompletní  přestavbě  hospodářského  mechanismu.   Jeho  důležitost  charakterizují  dvě  věty,  které  obsahují  jeho
závěrečnou část:
„Přestavba hospodářského mechanismu je  nejrevolučnější  změna v řízení  sociálně ekonomických procesů od února
1948. Znamená uskutečnění jednoho z nejdůležitějších úkolů, který vytýčil XVII.sjezd KSČ !“

Protože víme, že ani v socialismu  nic není a nebude bez práce, nenajde se asi mezi námi rozumný člověk, který by si
nepřál, abychom svojí příští prací vytvářeli co nejvíce společných hodnot.
Generální tajemník Miloš Jakeš zdůraznil:
„Přestavbu  nelze  nařídit,  usnést,  nepředstavuje  jednosměrnou  ulici.  Rozhodnou  o  ní  pracující  –  svou  iniciativou,
odpovědnými postoji, činy. Systém řízení, který vytváříme, nespoléhá na sílu příkazů a administrativních nařízení, ale
na ztotožnění zájmů jednotlivce se zájmy státu. Přistupujeme ke změnám historického významu.“
Tato slova jsou určena všem spoluobčanům naší vlasti.

Nový předseda ONV v    Mělníku  

Od 1.ledna 1988 byl zvolen do funkce předsedy ONV v Mělníku JUDr.Martin Konop, 48 let, pochází z dělnické rodiny,
původním povoláním stavební technik.
O úkolech národních výborů v roce 1988 napsal v Novém Mělnicku:

Úkoly národních výborů

„Před  národními  výbory  stojí  odpovědné  úkoly.  Vždyť  právě  národní  výbory  musí  sehrát  význačnou  úlohu
jak v ekonomické přestavbě,  tak v demokracii.  Národní  výbory jako základní  články státní  moci  a správy vykonaly
a vykonají velikou práci, zejména v rozvoji měst a obcí při plnění volebních programů Národní fronty.
V roce 1987 hodnota vytvořená v akci „Z“ představuje částku přes 81 miliónů korun.
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Také v roce 1988 bude pokračováno v realizaci  plánu  akce „Z“,  který  je  zpracován k zabezpečení  cílů  volebních
programů měst a obcí na léta 1986 – 1990. Pozornost  bude věnována především stavbám přispívajícím k ochraně
životního prostředí.
Dále  bude  pozornost  soustředěna:  na  zvýšení  péče  o  zdraví  obyvatelstva,  na  vytváření  příznivých  podmínek
pro poskytování služeb občanům, zkvalitnění obchodu a cestovního ruchu.
Snaze  o vyšší  účinnost  veškeré práce  musí  národní  výbory vycházet  vstříc  zjednodušováním a zlepšováním řízení.
Národní výbory našeho okresu vstupují do roku 1988 s předsevzetím vytvářet co nejlepší podmínky pro spokojený život
našich občanů.
Toto  předsevzetí  bude  splnitelné  tehdy  ,  bude-li  vycházet  z trpělivého  a  citlivého  porozumění  každého  poslance  ,
funkcionáře, závodního výboru pro starosti obyvatel a jejich oprávněné zájmy“.

Charakteristika počasí v    jednotlivých měsících 1988, stav vody na Vltavě  

Leden: Celý leden byl téměř bez sněhu. 3x napadlo 3 – 4cm, ale zanedlouho byl pryč. 
Pouze 1 den klesla teplota na  -9°C. teploty většinou kolem 2 – 4°C, hodně pršelo.

Únor: Velmi mokrý, trochu napadaného sněhu teplem tálo, stále blátivo.teploty kolem 0°C.
3 dny mrazíky nejvýše  -4°C.

Březen: Nepříznivý – studený – mokrý. První půle měsíce mrazíky, sníh, který hned rozbředl, druhá
půle měsíce déšť, bláto.
Od 14.až do konce měsíce velká voda, od 20.ze břehů.

Duben: Pravé střídavé dubnovo – aprílové počasí. Nejnižší teploty  -2°C, nejvyšší 20°C.

Květen: Květen byl chudý na deště. Bylo veliké katastrofální sucho, některé dny vedra.

Červen: Teplý a dost deštivý. Hodně bouřek.

Červenec: První polovina července dost teplo a dost dešťů. Druhá polovina vedra, v závěru déšť.

Srpen: Vysoké teploty až 30°C, bouřky celkem 7x s prudkými lijáky.

Září: Září nebylo moc teplé – žádné „babí léto“. Dost oblačno a studených větříků.

Říjen: Celý říjen byl studený a mokrý. Na konci měsíce přízemní mrazíky.

Listopad: Listopad měl velmi málo pěkných dnů. Od začátku měsíce časté ranní mrazíky.
Nepříznivo od 20. – 25. = 3cm sněhu.

Prosinec: Byl lepší nežli listopad i když deštivý a blátivý. Bez sněhu. 
Na Štědrý den  +10°C – vánoce na blátě. Na Silvestra pěkně  +5° C.

                                  U tůně a u  přívozu (foto L.Tomek)
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1 +10 +5 +3 11 24 21 29 30 22 17 6 0
2 +12 +9 +2 9 23 20 24 31 15 17 6 +2
3 +9 +8 +5 12 21 23 27 14 20 19 4 +2
4 +9 +11 +8 10 21 20 27 23 19 19 3 +4
5 +10 +10 +4 16 24 17 31 24 20 19 2 +6
6 +8 +7 +4 17 22 14 24 25 14 12 0 +6
7 +5 +7 +5 18 21 21 24 26 19 13 7 +4
8 +6 +5 +2 14 19 24 22 29 18 13 3 +5
9 +4 +5 +2 9 21 22 20 28 20 16 3 +5

10 0 +6 +7 10 19 22 29 31 20 13 3 +7
11 +1 +6 +5 16 18 25 27 33 20 14 2 +8
12 -9 +6 +4 10 19 17 26 29 21 17 2 +5
13 -4 +6 +4 8 23 21 24 29 18 16 4 +3
14 +3 +4 +4 12 26 24 22 29 18 20 7 +4
15 0 -3 +4 15 25 25 14 30 20 18 6 0
16 0 -2 +9 18 25 23 14 30 17 18 6 0
17 -2 -1 +6 17 25 20 22 28 17 20 3 0
18 +3 +4 +5 24 21 27 20 28 17 17 4 +5
19 +2 +8 +7 23 19 25 22 30 17 16 5 +5
20 +2 +1 +5 25 17 20 27 20 17 14 4 +1
21 +2 +2 +10 20 13 23 20 24 16 11 -1 +4
22 +2 +5 +8 15 14 24 32 21 16 13 -2 +7
23 +2 +4 +11 7 18 17 34 20 19 14 -3 +8
24 -1 +4 +9 12 22 20 35 19 18 13 +3 +10
25 +4 +2 +10 11 27 21 27 18 18 8 +3 +9
26 +8 +3 +11 12 27 20 31 18 14 7 +7 +9
27 +7 +2 +7 12 28 19 23 20 15 7 +6 +6
28 +6 +2 +7 17 27 28 25 24 15 10 +5 +9
29 +6 +5 +10 11 26 29 27 26 10 9 +6 +6
30 +7 +14 22 15 31 28 22 19 6 0 +4
31 +6 +14 20 29 20 7 +5

Plenární zasedání MNV

18. února
- zpráva o činnosti rady MNV
- hospodaření MNV za rok 1987
- celoobecní závazek na rok 1988
- výkon státní správy za rok 1987

18. dubna
- zpráva o činnosti rady MNV
- plnění úkolů MNV po XVII.sjezdu KSČ
- činnost komise ochrany veřejného pořádku včetně požární ochrany v obci
- zabezpečení májových oslav

16. června
- zpráva o činnosti rady MNV
- plnění jednotného plánu kulturně výchovné činnosti za 1.pololetí 1988
- zabezpečení služeb v obci, činnost Drobných provozoven MH
 plán práce MNV na II.pololetí 1988
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25.srpna
- zpráva o činnosti rady MNV
- plnění závazku na I.pololetí 1988
- finanční hospodaření MNV za i.pololetí 1988
- připravenost školských zařízení na školní rok 1988/89: ZŠ, MŠ

15.prosince
- zpráva o činnosti rady MNV
 - plnění volebního programu Národní fronty za rok 1988
- projednání: JP KVČ, akcí „Z“, celoobecní závazek na rok 1989
- zpráva o činnosti komisí MNV, jmenovitě: MH, stavební a SPOZ.

1. máj 1988

První máj se v Lužci tradičně podařil. Velmi pěkný byl večer u mírového ohně na pastvách zpestřený tentokrát dobře
organizovaným průvodem dětí s lampióny. 
Vlastní prvomájový průvod byl pestrý díky krojovaným skupinám TJ Slavoj, SPO, ZŠ a MŠ. Osm alegorických vozů
zvýšilo důstojnost průvodu. Letošního průvodu se zúčastnilo z Lužce, Vraňan a Mlčechvost 1 900 lidí.
Projev přednesl ing.Cvrček, místopř.ONV.

Národní směny

V měsíci  dubnu  byly  vyhlášeny  národní  směny na  úklid  obce  a  na  výstavbu  akcí  „Z“.  Byly  vyhlášeny 2:   23.4.
a 30.4.1988.
Organizace NF v obci budou plnit socialistický závazek na dokončení domu služeb, na výstavbě požární zbrojnice, na
budování chodníků

Zavážení pískovny nad Salvátorem

Při zavážení pískovny nad Salvátorem projevilo mnoho občanů v Lužci obavu o kvalitu pitné vody v Lužci. Vesnická
organizace KSČ ustavila kontrolní skupinu, která sleduje, co se do vytěžené pískovny vyváží.

Stav pitné vody v    obci  

Štěrkopískovny dle rozhodnutí ONV objednává měsíčně odběry vody a laboratorní zkoušky. Podle posledních dvou
vzorků je voda v pískovně téměř pitná. Je lepší než v některých studních v obci. Podle průzkumu MNV je 50% zdrojů
vody v Lužci zdravotně závadných. Příčinou je otázka – mají všichni občané utěsněnou žumpu.

Požáry v    obci  

Požárníci vyjeli dvakrát k požáru:
4.dubna hořela na bývalém rybníku stará vrba. Za necelou hodinu byl požár zlikvidován. Příčinou požáru byla hra dětí
se sirkami.
15.května  do  Elektroodbytu.  V podvečer  se  vznítily  půdní  prostory  vedlejšího  objektu.  Hasili  mělničtí  a  lužečtí
požárníci. Požár byl včas zlikvidován. Opět příčinou požáru byla hra dětí se sirkami.

35.výročí SPOZ

V letošním roce oslavujeme v našem státě  35.výročí založení Sboru pro občanské záležitosti.  Od svého založení se
v něm vystřídala velká řada členek.
Při této příležitosti bylo uděleno:
Josefině Levé, Blaženě Svatůňkové, Marii Ptáčníkové, Zdeně Jandové „Čestné uznání“ za jejich obětavou práci na
tomto významném úseku.
Na slavnostní schůzi SPOZ převzaly všechny členky pamětní listy, které předal předseda MNV s.Chládek.
R.Merhautová obdržela za dlouholetou práci ve SPOZ vyznamenání na ONV v Mělníku.
Ze slavnostního zasedání k založení SPOZ v Lužci zaznamenávám část projevu předsedy MNV:
„SPOZ je součástí MNV, který se věnuje v Lužci zejména takovým činnostem a občanům jako např: vstup dětí do ZŠ,
vítání občánků, slavnostnímu slibu jisker PO SSM, slavnostnímu předávání občanských průkazů, stříbrným a zlatým
svatbám. Členky SPOZ navštěvují občany při jejich významných jubileích i při úmrtí občanů. Pokud si pozůstalí přejí,
zabezpečí  SPOZ  smuteční  projev.  O  všechny  tyto  akce  se  stará  11  členek  SPOZ  v čele  s předsedkyní  Karlou
Řehánkovou. SPOZ si získal mezi občany oblibu zejména proto, že věnuje každému pořadu a obřadu náležitou péči, že
členky sboru při gratulaci jubilantům nesledují hodinky a ve volném čase si najdou chvilku k příjemnému rozhovoru. 
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SPOZ však kromě plnění  svých  úkolů spolupracuje  s ostatními  organizacemi,  ať  už  je  to  KaSS,  Český svaz  žen,
Dohlížecí výbor jednoty při jiných společenských akcích. 
Oblíbenými akcemi pro důchodce jsou MDŽ, beseda nad kronikou obce a posezení pod jmelím. 
Při poslední besedě  nad kronikou seznamovala přítomná kronikářka a místopředsedkyně SPOZ Růžena Merhautová
s historií sboru v naší obci. A když kronikářka četla z kroniky jména narozených dětí třeba jen z doby před 10ti lety,
mnozí v sále si povzdechli „jak ten čas letí“.
Kdybychom se zabývali výčtem činností Sboru pro občanské záležitosti ještě dál, stejně bychom nevyvážili hodnotu
práce a obětavost dobrovolných členek SPOZ. Tak jim přejeme při příležitosti založení Sboru mnoho zdraví  optimismu
a mladistvého elánu do dalších 35 let“.

Předávání občanských průkazů

Dne 26.2.1988 se uskutečnilo na MNV předávání občanských průkazů za účasti předsedy MNV, člena OO VB Mělník a
členek SPOZ.

Občanský průkaz převzali:

Egerová Alena Mikšová Miluše Bejšovec Luboš
Švejcar Josef Kožiaková Martina Galanyiová Květa
Čermáková Lenka Plicka Martin Rampas Miloslav
Sýkorová Markéta Řanda Vratislav Rohlíčková Lucie
Hausman Jaroslav Filková Zdeňka Kolenatý Josef

Předávání pionýrských šátků žákům a žákyním 3.třídy

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnila pionýrská vedoucí PhDr.Dagmar Kuzníková, tř.uč.Josefina Levá a členky SPOZ.

Vítání občánků 

se uskutečnilo  v březnu, květnu, červenci a září.

Byly přivítány tyto děti:
Nováková Hana Levý Petr Dvořák Marek
Srp Lukáš Smolík Jakub Glázr Vladimír
Hanzlík Martin Rotková Šárka Kadlecová Tereza
Balko Jakub Kučaba Roman Kolářová Jana
Kubricht Jiří Mokrý Pavel Roučka Jan
Koberová Kateřina Prchalová Barbora Tauchmanová Markéta
Nápravníková Jana Brychová Veronika Došková Kateřina

Pušmanová Pavla
Kuzníková Tereza

Sňatek uzavřeli tito manželé

Markéta a Petr Tauchmanovi
Ivana a Pavel Pušmanovi
Michala a Jiří Bartůňkovi
Adriana a Vladimír Glázrovi
Jitka a Petr Šmucrovi
Eva a Ladislav Rubešovi
Monika a František Kindlovi
Milada a Jiří Nápravníkovi
Hana a Richard Zavázalovi

Jmenovaným byla MNV a SPOZ předána písemná gratulace.

Nejstarší občankou v    Lužci je“  

Anna Frídlová, narozena 5.5.1900, bytem Lužec n.Vlt. Jiráskova 269.
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Přistěhovaní občané do Lužce n.Vlt.

MUDR.Petrů Karel, MUDr.Petrů Marie, Petrů Hana
Kurdl František
Legerová Renata, Leger Josef
Burdová Ladislava, Burdová Petra, Burda Jiří
Ing.Vít Martin
Brychová Vladimíra, Brych Milan
Jaromiš Josef
Morávková Květa
Kultantová Antonie
Vondrová Marie
Dvořák Ladislav
Pušman Pavel
Šmucrová Jitka
Hanzlík Václav
Peřkovcová Petra, Peřkovec Roman
Klysáková Petra, Uriová Olga, Klysák Jaroslav
Matas Stanislav, Matasová Eva, Matasová Klára

Odhlášení z    obce  

Remešová Dagmar, Remeš Antonín, Remešová Roman
Semkovičová Růžena, Semkovičová Veronika
Kršiak Stanislav, Kršiaková Marie, Kršiaková Stanislava
Vyskočil Václav, Vyskočilová Jaroslava, Kolenatý Josef
Galanyi Josef
Šmucr Petr, Šmucrová Jitka
Ruszó Viktor, Ruszó Viktor, Ruzsová Gizela, Ruzsová Valerie
Nováková Lenka, Nováková Hana, Novák Václav
Ing.Vít Martin
Novotný Vladimír
Brázdová Jana
Švec Josef
Hrčiaková Zuzana, Hrčiak Štefan, Hrčiaková Jarmila
Ježek Miroslav
Semkovičová Věra
Šither Jiří
Fehér Tomáš, Fehérová Božena, Fehér Zoltán
Celer Rudolf
Landová Lenka, Landa Karel
Kulhánková Emilie
Myslivcová Emilie
Křeček Jan, Křečková Ilona, Křečková Zuzana
Daniel Ivan
Danielová Irena
Horvát Milan
Daniš Jaroslav
Danielová Žaneta, Daniel Ivan

Zemřelí v    roce 1988  
celkem: 12 z toho žen:   3

 mužů:  8
Paur Miroslav, Stejskal Tomáš, Bican Bohumil, Šubrt Jaroslav, Kulhánková Antonie, Holoubková Miloslava,
Hrdlíková Marie, Ptáčník Jaroslav, Plicka Jaroslav, Boháč Karel, Kajer Václav.

Počet občanů k 31.12.1988:     1295
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Požárníci staví novou požární zbrojnici

V sobotu 5.3.bylo v parku u kulturního domu živo. Sešli se tu v hojném počtu požárníci. 
V Lužci se bude stavět v akci „Z“ nová požární zbrojnice. Nová zbrojnice bude mít hodnotu 890 tisíc Kčs. Česká státní
pojišťovna přispěje 570 tisíc Kčs. Pomůže MNV, místní závody. V Antonínu Rybářovi st. stavbyvedoucímu a v ing.
P.Šárovi jako stavebnímu dozoru mají požárníci záruku v dobrém vedení a úspěšném dokončení.
Mezi požárníky je řada profesí:  zedníci,  elektrikáři,  instalatéři,  pokrývači,  malíři,  tesaři a pro ostatní ochotné ruce,
dostatek lopat i koleček na maltu. Stavba jistě bude růst před očima. Bude to obohacení nejen pro požárníky, ale i pro
celou obec.

Soutěž v    požárním sportu  

V letošním roce probíhal již XII.ročník soutěže v požárním sportu, kterou pořádají Středočeské dřevařské závody Lužec
n.Vlt.
Do  soutěže,  která  se  konala  24.9.1988  na  hřišti  TJ  Slavoj  se  přihlásilo  celkem deset  požárních  družstev  závodů
a provozů SDZ: Sublima Březnice, Čáslav, Dobříš, Nové Strašecí, Řevničov, Satalice, Sedlčany, Velký Osek, Velvary,
Lužec n.Vlt. 
Soutěž probíhala dvoukolově v disciplíně „požární útok.
Na  první  místě  se  umístilo  družstvo  Sublimy  Březnice  časem:  42,35s.  Družstvo  Lužce  bylo  na  8.místě.
Minimální časové rozdíly svědčily o výborné připravenosti soutěžících družstev.
O  všechny  bylo  vzorně  postaráno.  Přímo  na  hřišti  bylo  podáváno  občerstvení  a  pro  soutěžící  byl  v pohostinství
připraven oběd, po kterém následovalo společné posezení a taneční zábavou.

Námětové cvičení požárníků

Po dohodě  MNV s předsedou  Svazu  požární  ochrany  a  velitelem veřejného  požárního  sboru  bylo  29.7.vyhlášeno
námětové cvičení.  Přesně v 18.00 zazněl  z místního  rozhlasu signál  „Hoří“.  Během 4 minut  se  dostavili  požárníci
v takovém počtu, že byli schopni vyjet k pomyslnému požáru. Cíl byl hořící škola. Souhra všech členů byla příkladná.
Vodu táhli z Vltavy, hadice rozvinuly přes objekt státního statku a v 18.09 už byla voda v proudnicích, směřujících na
školu.

ZRTV-rozvrh cvičebních hodin v    tělocvičně  

Den Hodina Cvičitelé
Pondělí 16°° - 17°°  předškolní děti I.Ptáčníková

17°° - 19°°  stolní tenis P.Tej
19°° - 20°°  starší ženy V.Chládková
20°° - 21°°  ženy J.Veselá

J.Tauchmanová
Úterý 16°° - 17°°  mladší žákyně M.Udatná

17°° - 18°°  starší žáci Z.Hein
18°° - 19°°  muži s.Myška, Miklušák, Král, Rampas
19°° - 21°°  odbíjená s.Horáková, Vedlíková, Vaněk

Čtvrtek 17°° - 19°°  kopaná s.Ježek, Herman
19°° - 20°°  ženy s.Veselá, Tauchmanová

Pátek 17°° - 18°°  mladší žáci P.Tauchman
19°° - 21°°  sport. hry – mládež s.Miklušák, Myška, Král, Rampas

Sobota 15°° - 17°°  SSM s.Levá, Rampas, Miklušák

Základní škola v    Lužci n.V.  

Na základě rozkazu o výchově vzdělávacího procesu a kontrolní činnosti vedením školy, lze říci, že se podařilo zajistit
celkové dobré výsledky práce školy.
V letošním  roce  byla  zabezpečena  kvalifikovanost  pouze  na  69%.  Neodkladným  úkolem  pro  příští  období
je stabilizovat  učitelský sbor. Pro splnění tohoto úkolu bylo vynaloženo značné úsilí vedením školy, MNV a ONV
v Mělníku.
Spolupráce školy s MNV je na velmi dobré úrovni, předseda MNV plně podporuje zkvalitnění materiální situaci školy.
Byl projednán na přístavbu školy, kde je nutné vybudovat školní jídelnu, odborné učebny, kabinety. Byl objednán nový
nábytek pro vybavení tříd. Místním hospodářstvím v Lužci byla opravena budova školní družiny.
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Důstojně bylo oslaveno 40.výročí založení pionýrské organizace .Škola zabezpečila 2 výjezdy do školy v přírodě pro
122 dětí. Je realizován plavecký výcvik na 1.stupni, lyžařský výcvik pro žáky 7.třídy. 
Vedení školy si váží spolupráce školy a rodiny, patronátních závodů, organizací NF v Lužci n.V.
Ředitelkou školy je Eva Tejová. Zástupcem je Jiří Jansa. Olga Jansová dlouholetá uč.1.třídy, Levá Josefína, Winterová
Milada, Tillingerová Hana, Pochman Slavomír, Feyglová Marie, Hermanová Květa,
 ŠD: Ramešová Jana, Jandoušová Jaroslava.

Mateřská škola v    Lužci n.V.  

K 1.září 1988 byla kádrově zabezpečena mateřská škola 6.ped.pracovnicemi s příslušnou kvalifikací.
Ředitelkou mat.školy je Věra Udatná, 
učitelky: Zdeňka Peroutková, Lada Hampejsová, Jana Veselá, Marcela Žižková, Ilona Ptáčníková.
Ve školní jídelně pracují kuchařky: Milada Kadlecová, Jaroslava Langerová.
O úklid pečují: Jana Veselá a Jitka Levá.
O školní zahradu pečují J.a F.Merhautovi.
Ve třech třídách bylo zapsáno: 1.třída – 25

2.třída – 30
3.třída – 30

Kapacita mat.školy:  85 dětí.

Akce kulturního a společenského střediska.

Leden: Vystoupení Lucie Bílé, Jiřího Vondráčka se skupinou Galapetr.
V rámci MaK film pro děti „Byl jednou jeden král“.
Ples Českého svazu zahrádkářů.

Únor: Ples SRPŠ.
Ples Svazu požární ochrany.
Pořady v rámci MaK pro ZŠ, Únorové oslavy.

Březen: MDŽ pro ženy důchodkyně a ženy v domácnosti
Beseda nad knihou MLK, pořady v rámci MaK.

Duben: Pořad v rámci MaK – Chudý rytíř, filmy MaK.
Účast dětí MŠ v Lužci n.V. na kult.olymp.v Mělníku.
Vystoupení skupina BETON se zpěvákem K.Černochem
Beseda nad kronikou obce.

Květen: Oslavy 1.máje – sportovní pořady.
V rámci MaK „Přišli jsme k Vám s písničkou“, hud. pořad: „Adamovo trio“.
Div.soubor při KD Mělník: Sůl nad zlato.

Srpen: Taneční diskotéka 1x týdně pro mládež.
Pořad Luďka Soboty a Jiřího Wimmera s názvem „Škola hrou“.

Listopad: V rámci MaK „Pohádka o ztracených tónech“, „Dva milovaní“.
Přednáška „Úplavice cukrová“ MUDr.J.Březina
Okresní tělovýchovná akademie.

Prosinec: Mikulášská nadílka pro děti n.p.Strojobal.
V rámci MaK film pro děti.
Pořad pro důchodce „Pojďte s Pixou na procházku“.
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Činnost knihovny v    Lužci  

V roce 1988 bylo zapsáno 221 čtenářů, výpůjček: 4716 z toho pro mládež, děti 1391.
Časopisů bylo vypůjčeno: 960.
Do knihovny v půjčovní dny přijde v průměru  20 – 22 čtenářů.
Knižní  fond  je  doplňován  dotací  OK  Mělník  a  z prostředků  MNV v Lužci.  V roce  1988  byly  zakoupeny  knihy
za 5 800.-Kčs. Za rok 1988 byla knihovna vyhodnocena za aktivitu a obdržela „Čestné uznání“ SKV – MK.

Český zahrádkářský svaz

Výsledky soutěže „Rozkvetlé ulice“ 1988 na počest 40.výročí Vítězného února:
Soutěž „Rozkvetlé ulice“, kterou vyhlásila ZO ČZS v Lužci v.V. s Místním národním výborem je stále aktuálnější. Do
této soutěže se hlásí i nečlenové svazu. Účelem soutěže je zkrášlit životní prostředí a přispět k dobrému vzhledu našich
obydlí, zejména udržování pořádku v okolí domů a veřejných prostranství.

V kategorii: „Nejlépe udržované pásy silniční zeleně“ se na:
1.místě umístila –Anna Rybářová
2.místě umístila - Božena Prachenská
3.místě umístila - Blažena Šulcová

Za velmi dobrou úpravu v této kategorii byla vyhodnocena Marie Levá, Marie Ptáčníková, Anna Šubrtová.

V kategorii „Nejlépe udržované prostranství kolem domů“
1.místo -.Věra Matohlínová
2.místo - Jaroslav Douděra
3.místo - Ladislav Chládek

Za velmi dobrou úpravu v této kategorii“
- Miluše Benešová
- Josef Řehánek st.

V kategorii „  Nejlepší květinová výzdoba oken a balkonů  “
1.místo - Jana Ramešová

Za  nejlépe  vyzdobenou  vývěsní  skřínku  a  vzorné  vedení  „Mladý  zahrádkář“  v soutěži  byla  odměněna
Jaroslava Jandoušová.

Svazarm opět na vodu

Svazarm Prefa pořádá 6.ročník branného putovního vodáckého tábora. Splavou řeku Ohři. Tento vodácký branný sport
učí děti samostatnosti, pohybu v přírodě, zvykají si na zdravou soutěživost, pořádek, učí se znát přírodu a chránit ji. Po
splavování určitého úseku se rozloží stany, večeře se neobejde bez táboráku.
Tábor se koná od 15.7. – 24.7.1988, cena 400,-Kčs. Hlavní organ.: R.Šmucr, V.Havíř, M.Prekul.

TJ Slavoj Lužec – oddíl kopané

V letošním roce oslavuje TJ Slavoj Lužec n.Vlt. oddíl kopané 65.let založení. K této činnosti byla zaměřena bohatá
sportovní činnost jednotlivých mužstev.

Žáci  „A“ se zúčastnilo poháru „Svobodné slovo“ a obsadili  3.místo, v poháru o míč Ivo Viktora byli  v semifinále
vyřazeni, v turnaji „Osvobození“ na Pšovce obsadili 6.místo, turnaj  v Lužci vyhráli.

Mužstvo dorostu byli nejúspěšnější při zájezdu do NDR, kde v turnaji obsadili 1.místo.

A mužstvo Slavoje, na které se soustřeďuje sportovní veřejnost, usilovalo znovu o postup do kraje. Toto se nepodařilo a
bude od příštího ročníku opět bojovat v okresním přeboru Mělnicka.

V červenci proběhly další ročníky memoriálu Josefa Hřebíčka a Jiřího Švába.
Mimo této činnosti družstev je také nutno připomenout ostatní práci hráčů,  tak i  vedoucích na údržbě sportovního
areálu, zajišťování finančních prostředků sběrem druhotných surovin, atd.

22.srpna 1988 v rámci 65.výročí kopané se konalo přátelské utkání „A“ mužstva s reprezentanty ČSSR bývalých hráčů
v čele s Ivo Viktorem, A. Panenkou, Zd. Nehodou, a dalších.
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Český svaz žen

ČSŽ velmi aktivní složka NF pořádala v tomto roce celou řadu akcí. Duší všech akcí je vždy předs. K.Řehánková-

březen - oslava MDŽ pro důchodkyně a ženy v domácnosti

duben - burza jarního odívání
- turistická akce do Roztok

 beseda nad kronikou obce


květen - zájezd do NDR
 sběr papírů a hadrů



červen - organ.zajištění Dne dětí
 zájezd důchodců


říjen -exkurze do Vitany Byšice

listopad - burza zimního odívání
 zájezd do NDR


prosinec - „Posezení pod jmelím“.

ČSŽ celoročně velmi úzce spolupracuje se SPOZ při všech akcích.

Vyhodnocení stavby domu služeb v    Lužci n.Vlt.  

Název a číslo stavby: Dům služeb, č.stavby - 84 – 137
Místo stavby: Lužec nad Vltavou
Projektant: OSP Kralupy nad Vltavou
Orgán provádějící řízení: MNV Lužec nad Vltavou

Údaje vyhodnocující stavbu Plán Skutečnost
1.Hodnota díla 1 962 000 1 960 000
2. Plánované náklady 1 373 000 1 818 134
3. Věcné náklady 1 754 709
4. Dodavatelsky prováděné práce 95 000
5. Z toho stavebními organizacemi 95 000
6. Brigádnické hodiny 16 000 15 870
7. Osobní náklady 63 425

 8. Projektové parametry: dvoupatrová budova 30 x 12m, částečně podsklepená s kotelnou na tuhá paliva pro 
     kadeřnictví, prádelnu, mandl, sběrnu šatstva, spořitelnu, knihovnu, květinovou síň, inzertní službu, sklad CO.
  9. Termín zahájení stavby: 1984 1984
10. Termín ukončení stavby: 1987 1989
11. Výše sdružených prostředků: 0 0
12. Příspěvek ze státního rozpočtu:       1 373 000Kčs

Dům služeb byl vybudován za podpory NF, místních závodů, DP MNV a občanů. 
Budova má dvě podlaží, v nichž jsou umístěny služby uvedené v bodě 8. Kotelna má kotel na tuhá paliva. Samostatně
podsklepená část budovy je určena pro uhlí. Vytápění budovy je teplovodní, v místnostech jsou článková tělesa. Objekt
je  zásobován  vlastním  zdrojem  pitné  vody  z vykopané  studny  4m  hluboké.  Od této hloubky  je  instalována  tzv.
zatloukačka. Čerpací agregát je v kotelně.  Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Elektrická přípojka je vedena z fary a
zakruhováno do skříně ve zdi starého kina.

V domě  služeb  stále  chybí  výtah  na  popel  .  Je  objednán  u  Transporty  Břeclav.  V původním  projektu  nebyl
vyprojektován. Okolí domu služeb tvoří 160m dlouhý chodník do tvaru L. na východní části pozemku jsou vysázeny
thůje (30ks), ostatní plochy jsou osety travou.

Malá kolna zůstane a bude sloužit jako sklad pro výměnu lahví PB.
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Stavba probíhala s určitými potížemi se zajišťováním materiálu, dodavatelských služeb, se zajišťováním brigádníků.
V roce 1987 (10.května) vichřice odnesla střechu domu služeb. Byly zakoupeny nové vlnité plechy, opravena dřevěná
konstrukce a střecha znovu položena. To si vyžádalo určitý čas a 50 000Kčs navíc.

Při kolaudaci v únoru 1989 nebyly zjištěny podstatné závady. 

Budova byla slavnostně uvedena do provozu 3.7.1989.

Technicko – ekonomické vyhodnocení stavby domu služeb provedli:
za MNV v Lužci n.Vlt.: L.Chládek – předseda MNV
za DP MNV v Lužci n.Vlt.: v.Tomková – ved.DP
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Zlatá svatba 1989

Dne 1 října 1989 se dostavili manželé Vlasta a Jaroslav Levých do obřadní síně Místního národního výboru v Lužci nad
Vltavou, aby společně s představiteli obce oslavili 50 let společné cesty životem.
Zápis potvrzují svými podpisy:

Pan Jaroslav Levý se narodil 7.10.1914 v Lužci , paní Vlasta Levá se narodila 17.11.1923 ve Spomyšli. 
Oba pocházejí ze zemědělské rodiny. Pan Levý měl 4 sourozence, paní Levá šest. 
Svatbu měli 1.října 1939 v Lužeckém kostele. Po svatbě bydleli krátce ve Spomyšli pak dodnes v Lužci n.Vlt. nejdříve
v č.177 (stará pošta) a více než 20 let bydlí ve vlastním domku č.122.
Oba pracovali v Štěrkopískovně Vraňany a odtud odešli do důchodu. Pan Levý ještě nyní jako důchodce pracuje ve
Středočeckých dřevařských závodech v Lužci..
Vzorně vychovali dva syny Václava narozeného 20.9.1942 a Jaroslava narozeného 29.5.1940. oba jsou ženatí, bydlí
v Lužci nad Vltavou č.177. Manželé Levých mají celkem 5 vnoučat a 3 pravnoučata.
Pan Levý měl velice měl velice rád muziku a svůj milovaný buben. Paní Levá byla a vlastně je úspěšnou ochotnickou
divadelnicí. Její první role byla v operetě, „Hospoda u Markýty“. Dále hrála v „Podskalákovi“, „Její pastorkyni“, „U
panského dvora“ a pod. V poslední řadě pak hrála v březnu 1989 Plajznerku v Dalskabátech s lužeckými ochotníky.
Manželé Levých jsou dlouholetými  členy Požárníků v Lužci.  Oba se těší dobrému zdraví  a budou tu v Lužci ještě
dlouho spokojeně žít.

Plán práce MNV a jeho orgánů 1989
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Plenární zasedání 23 8 14 7
Rada MNV 5

19
9 2

23
6

20
4

18 22
13 10 7

28
12
26

9
23 28

Komise KVOP 23 20 20 17 22 26 24 14 25 23 20 18
Komise finanční 10 14 14 11 2 13 26 30 27 25 29 27
Komise výstavby 9 6 6 3 8 5 11 8 12 10 14 12
Komise MH, obchodu 10 14 14 11 2 13 3 7 4 2 6 4
Komise školská, kult. 25 22 29 26 31 28 3 7 4 2 6 4
Komise soc.a zdrav 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
Komise SPOZ 5 9 9 6 4 8 6 10 7 12 9 14

Program jednacích plenárních zasedání

23.února: - zpráva o činnosti rady místního národního výboru
- hospodaření za rok 1988
- rozpočet na rok 1989
- celoobecní závazek na rok  1989
- výkon státní správy za rok 1988

                                - činnost komise ochrany veřejného pořádku + PO  
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8.června: - zpráva o činnosti rady MNV
- plnění úkolů MNV po XVII.sjezdu KSČ
- plnění Jednotného plánu kulturně vých činnosti
- plán práce MNV na II.pololetí 1989

                                - využívání volného času mládeže  
14.září: - zpráva o činnosti rady MNV

- finanční hospodaření za I.pololetí 1989
- zahájení školního roku 1989/90: ZŠ, MŠ
- plnění závazku na I.pololetí 1989

7.prosinec: - zpráva o činnosti rady MNV
- Jednotný kulturní a výchovný plán činností
- Akce „Z“ 1990

                                - činnost komisí MNV  

Rozpočet na rok 1989

Celkové výdaje za rok 1989 MNV v Lužci nad Vltavou:
Představují částku: 2 043 902,55Kčs

příjmy 2 064 912,06Kčs
zůstatek na ZÚ:       21 009,15Kčs

Vyhodnocení stavby kanalizace I.stavba

Název stavby: Kanalizace Lužec – I.stavba.
Projektoval: Ing.Jana Andrlová VaK Mělník.
Orgán provádějící řízení: MNV Lužec nad Vltavou.

Výdaje vyhodnocující stavbu: Plán: Skutečnost:
  1.hodnota díla 1 740 000 1 583 000
  2.plánované náklady 1 740 000 1 583 000
  3. věcné náklady hrazeno z prostředků ONV
  4. osobní náklady na inženýrské sítě
  5.dodavatelsky prov.práce 1 400 000 1 423 000
  6.z toho stavební org. 1 583 000
  7.brigádnické hodiny           300           255
  8.projektové parametry Od Alšovy ul.Sportovní přes silnici III.třídy Kmochova,pod trať ČSD, mezi

KD a MŠ, ul.9.května, ul.za Humny do Jungmanovy ulice.
Roury Ø 400 až 800, délka potrubí 630m.

  9.termín zahájení 1988 1988
10.termín dokončení 1989 1989
11.výše sdružených prostředků 0 0

Kanalizace  odvádí  odpadní  vody  z místa  nově  stavěných  panelových  domů  v ul.za  Humny,  z rodinných  domků
v Jungmannově ulici a z rodinných domků uvedených v bodě v 8.
Potrubí je opatřeno kontrolními šachtami a napojuje se na stávající kanalizaci u Alšovy ulice. Odpadní vody se likvidují
v ČOV Strojobalu.  Některé práce jako např.  opravy plotů,  výsadba ovoc.stromů na pozemku soukromníků,  opravu
asfaltového povrchu aj. Průmstav nepřevzal.
Tyto práce musely být prováděny jinými organizacemi a svépomocí.

Stavba Domu služeb (archív MNV)
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Realizované akce MNV za posledních 10 let.(1979 – 89)

  1. Veřejné osvětlení a místního rozhlasu   500 000
  2. Zřízení sběrny šatstva       1 000
  3. Sběr a výměna plyn PB (plynových lahví)          -
  4. Zprovoznění pumpy u zdravotního střediska a vyčištění studny desinfekcí      15 000
  5. Rozvod vody na hřbitově        5 000
  6. Stravování dětí ZŠ v restauraci „U přívozu“          -
  7. Zahájení provozu nové mateřské školy 2 200 000
  8. Zřízení dvou tříd družiny ve staré MŠ      10 000
  9. Svoz domovních odpadků      16 000
10. Zhotovení a postavení 2 čekáren autobus        4 000
11. Zřízení parku u st.mat.školy (Český svaz zahrádkářů)        2 000
12. Vybudování kanalizace v Alšově ulici – 137m    300 000
13. Pojmenování ulic v celé obci        8 000
14. Rozvod plynu na „Kradlově“    160 000
15. Rozvod plynu v Jungman.ul.k novým RD      80 000
16. Zpevnění silnice v Alšově ul.asfalt.povrch    120 000
17. Chodník před MNV ke starému kinu      65 000
18. Stavba dílen a soc.zařízení v DP MNV    500 000
19. Nové rozvody elektřiny od trafostanice k novým RD za Humny, Jungman.ul,

Za rybníkem    500 000
20. Dům služeb 1 960 000
21. Kanalizace Lužec – I.stavba – 600m 1 420 000
22. Bylo přiděleno 21 stavebních parcel              -
23. Instalace rozhlasu v Chramostku      20 000
24. Chodník kolem domu služeb k prodejnám Jednoty      70 000
25. Požární zbrojnice    900    000  

8    856    000Kčs  

Charakteristika počasí v    jednotlivých měsících roku 1989  

Leden Záhadný leden – sníh pouze 1 den (5.1) 1cm. Polovina měsíce: zataženo, deštíky, bláto. Největší mráz
-4. ke konci měsíce dny jako na jaře.

Únor Letošní únor byl bez sněhu. Za celý měsíc 5x mrazík. Několik dnů krásně jako na jaře.
Většinou však zataženo, mrholení, louže, bláto.

Březen Březen byl na počasí průměrný – pár dnů jarních. V noci „šediváky“. 
Dešťů málo, až ke konci měsíce zcela sucho.

Duben Začátek dubna chladno až zima v druhé polovině se počasí trochu zlepšilo.
Ke konci měsíce sucho, větrno.

Květen Květen byl v první polovině chladný bez dešťů. Konec měsíce déšť a chladno.

Červen V červnu se střídaly lijáky a obdobím sucha. Denní teploty vystoupily až na 31°C.
24.června veliká bouřka a spadlo velké množství vody (zatopené sklepy).

Červenec Červenec začal chladem v prvních dnech. Pak následovalo několik dnů vysokých teplot denních až
34°C. Stále málo dešťů.

Srpen Střídání dešťů a dnů, kdy teploty vystoupily až na 44°C (Elektroodbyt – vrátnice, teploměr na sluneční straně).

Září Konečně déšť, nejvyšší denní teploty 12 – 19°C. studený větřík po celé dny.

Říjen Celý říjen deštivo, mlhavo, chladno.

Listopad Letošní listopad byl nepříznivý. V prví polovině deště, bláto. V druhé polovině ráno mrazíky, některé
dny mráz celý den. Sníh 4 dny (22.- 6.11)

Prosinec Celý prosinec byl mlhavý, začátkem měsíce mrzlo. Nejvyšší mráz  -12° C. po tři dny sníh 2cm.
Ke konci měsíce zpět bez sněhu, mráz na sucho.
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Denní teploty v    roce 1989   (ráno).
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1 2 3 4 10 7 9 14 12 14 9 10 -7
2 -4 3 5 0 14 11 17 19 12 12 11 -7
3 -2 3 3 1 12 11 19 12 12 8 6 -8
4 -3 -2 5 3 12 11 19 15 11 4 10 -7
5 +1 -1 3 3 18 16 15 16 11 2 9 -1
6 +2 3 2 6 10 12 25 13 8 3 7 0
7 0 3 0 5 6 13 27 18 8 10 8 4
8 3 -1 1 5 7 14 23 17 12 8 4 -6
9 7 1 5 9 5 16 20 18 10 8 4 0

10 2 3 2 2 10 16 24 15 13 5 1 -9
11 2 3 2 4 16 14 19 16 12 8 2 -3
12 -2 1 7 10 13 20 17 19 10 10 2 -12
13 1 2 4 13 12 15 15 20 15 11 2 -2
14 -1 1 3 12 10 22 16 18 14 12 2 3
15 1 2 4 10 12 20 15 18 14 8 1 7
16 6 4 5 10 16 14 16 21 14 4 4 11
17 8 -1 9 9 16 14 13 22 15 8 3 8
18 4 1 6 3 17 18 13 17 14 3 -3 3
19 -2 9 1 4 16 21 15 17 15 6 -3 5
20 -2 11 6 8 12 16 12 17 17 7 -3 4
21 0 1 4 7 16 14 14 21 14 6 -4 5
22 0 -2 4 9 8 24 11 20 14 18 -1 5
23 1 4 9 9 13 20 18 17 13 10 0 9
24 -2 5 4 6 16 17 20 16 17 8 0 9
25 -1 4 7 6 16 16 19 12 15 9 -2 6
26 -2 5 3 10 18 20 20 17 16 10 1 1
27 -1 7 2 9 10 21 17 14 11 7 1 -3
28 -2 3 2 4 14 20 20 12 12 10 -5 0
29 -2 5 4 14 19 17 12 10 11 -2 -1
30 0 4 6 12 16 18 10 9 11 -6 -2
31 1 6 11 17 10 10 -2

Činnost komisí MNV
V MNV Lužec nad Vltavou pracuje 6 komisí a SPOZ. Těchto 6 komisí zabezpečuje spolu se SPOZ úkoly MNV v praxi.

Finanční komise

Sestavovala a sledovala plnění schválených rozpočtů MNV jak ve vztahu samotného MNV tak k akcím „Z“, řízeným
organizacím ZŠ, MŠ, DP MNV, KaSS. Podílela se na kontrole hospodárného využívání finančních prostředků,
sledovala relace příjmů a výdajů a pod. Zpracovávala podrobné rozbory  finančního hospodaření MNV včetně návrhů
opatření k zjištěným nedostatkům a předkládala je plenárnímu zasedání nebo radě MNV k projednání a ke schválení.
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Komise veřejného pořádku

Zabezpečovala v místních podmínkách ochranu veřejného pořádku např.: dodržování zákonnosti, projednávala a řešila
stížnosti  občanů.  Řešení  přestupků  na  jednáních  tohoto  orgánu  bylo  většinou nepříjemné,  neboť končila  obyčejně
jedním z postihů, které komise v pravomoci má.
Komise  se  zabývala  a  spolupracovala  při  zajišťování  protipožární  ochrany,  dodržování  pořádku  na  veřejných
prostranstvích a pod.

Komise školská a kulturní

Pravidelnou činností zabezpečovala  spolupráci se ZŠ, MŠ, místní lidovou knihovnou, KaSS a tělovýchovou V Lužci
n,Vlt. při zajišťování kulturně  - společenského života a potřeb na úseku školství. 
Spolupracovala se složkami NF v obci při zajišťování plesů, zábav, diskoték kulturních pořadů KD v Lužci.

Stavební komise

Tato komise se ve své činnosti, vyjadřuje k otázkám výstavby v obci, zvelebování a vzhledu naší obce. Zastupuje MNV
ve stavebních řízeních, rozhoduje o přidělování pozemků na stavby rodinných domků, řeší spory stavebního charakteru.
Předkládá radě MNV návrhy na řešení územních plánů obce.

Zdravotní a sociální komise

Činnost je zaměřena především na oblast péče staré občany, sociálně slabé rodiny, pro které jsou přiznávány sociální
výpomoci z rozpočtu MNV (8 000,-Kčs).  Doporučuje přiznání opakovaných sociálních dávek od ONV, nejméně 2x
ročně navštěvuje naše občany v domovech důchodců, přestárlé občany v obci a řeší jejich případné potřeby. Dále vyvíjí
nemalé úsilí při zajišťování ekologických úkolů v podmínkách obce:

sleduje vzorky vody z vytypovaných objektů
sleduje znečišťování ovzduší a vod v obci
zpracovává podklady pro přijímání potřebných opatření.

Na úseku zdravotnictví je pozornost komise zaměřena na udržení zdravotnických služeb poskytovaných přímo v obci.

Komise MH a obchodu

Svou činností zastupuje MNV zejména při zajišťování potřeb občanů v obci. 
V oblasti  obchodu  sleduje:zajištění  odpovídající  pracovní  doby  prodejen,  pohostinství,  stav  a  úroveň  potřebného
zásobování - sortimentu zboží (nedostatky projednává s příslušnými podniky,družstvy).
V oblasti MH projednává a vydává povolení k poskytování služeb jednotlivým občanům i k prodeji doplňkového zboží,
posuzuje stav místního hřbitova se správcem, sleduje zabezpečování veřejné zeleně se správcem zeleně v obci a pod.

SPOZ
Tato komise rady MNV plní poslání kulturně výchovné, projevuje se starostlivostí, péčí a taktním přístupem k člověku.
Podrobně k akcím této komise bude ještě psáno podrobněji v další části tohoto zápisu.

Vítání občánků

16. března byly slavnostně přivítány nově narozené děti:
   Kuzníková Tereza Kindl František

      Brychtová Veronika Plachá Věra
   Nápravníková Jana Karták Martin

19. října:
 Melichar Daniel Ježková Irena
 Kišš Martin Svobodová Markéta
 Kišová Kristýna Bartůňková Michaela
 Najmrová Marie
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Předání občanských průkazů

24.února v zasedací místnosti MNV byly slavnostně předány občanské průkazy: (15)
  Bílková Ivana Bryxiová Marcela Herout Martin
  Holoubková Milena Hrdlík Pavel Chrvalová Irena
  Jandoušová Jaroslava Jaromiš Josef Kokšalová Jaroslava
  Maurerová Jana Plicková Šárka Soukup Jan
  Švec Josef Švejcar Marek Švicová Gabriela

Sňatek uzavřeli

Robert a Markéta Melicharovi Petr a Dana Kaškovi
Jiří a Vladimíra Kupčovi Luboš a Kamila Salačovi
Dušan a Lenka Kiššovi Milan a Jana Mojžíšovi
Zdeněk a Eva Dvořákovi Jaromír a Iveta Ježkovi
René a Jana Rarikovi Martin a Jana Konvalinkovi
Vladimír a Věra Bartůňkovi Miroslav a Jarmila Polanských
Marie a Milan Juríkovi Pavla a Petr Tajčovi
Iva a Petr Noskovi Marcela a Ludevít Bodišovi
Kamila a Karel Vaňkovi.

Nejstaršími občany jsou“

Anna Frídlová nar.v roce 1900
Jaroslav Tichý nar.v roce 1901
Anna Vojtěchovská nar.v roce 1902
Jindřiška Ptáčníková nar.v roce 1902 
Božena Smolíková nar.v roce 1904
František Horák nar.v roce 1905

Zemřelí spoluobčané: (16)
Antonín Šolc Josef Wild Václav Novák
Emanuel Janda Vítězslav Tošner Matylda Gašpariková
Pavla Krapfová Vlastimil Šára Jaroslav Holoubek
Josef Řehánek Marie Molková Josef Švic
Jaroslav Anděl Marie Veselá Františka Tošnerová
Vlastimil Březina.

Přírůstek obyvatel: 46
z toho 15 nově narozených.

Úbytek: 61
z toho 16 zemřelo

Nové rodinné domky
rodina Kadlecova               čp.344
rodina Čížkova čp.345
rodina Maroňova čp.336

Škola r.1900   (archiv L.Tomek)
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Školství zákl. Škola

Kádrové a organizační zabezpečení:
Ustanoveno celkově 9 tříd, 2 oddělení školní družiny.
Zapsáno 222 žáci z toho: 115 chlapců, 107 děvčat.

Přidělené třídnictví:

I.tř V.Rychtaříková 30 žáků
II.tř. O.Jansová (zast.po dobu nemoci s.Pochmana) 25 žáků
III.tř. E.Jarošová 22 žáků
IV.tř. J.Levá 25 žáků

V.A tř. I.Vaňková 21 žáků
V.B tř. K.Hermanová 20 žáků
VI.tř. P.Holajová 30 žáků

VII. tř. H.Tillingerová 28 žáků
VIII.tř. H.Drábková 21 žáků

Na druhém stupni vyučuje: Eva Tejová, ředitelka školy
Jiří Jansa, zást.řed.školy
Holajová Petra (dál.studující PF)

Vedoucí vychovatelkou ve školní družině je Jana Ramešová
Vychovatelkou Jaroslava Jandoušová
Funkci předsedkyně ZO KSČ na škole vykonává Věra Udatná
Předsedkyní ZV ROH K.Hermanová
Výchovnou poradkyní pro volbu povolání H.Dábková
SV PO SSM H.Tillingerová

Stravování žáků zabezpečeno a je na dobré úrovni. Prostory jsou nevyhovující (restaurace Jednoty).

Mateřská škola

Zapsáno 72 dětí, kapacita školy postupně v průběhu roku doplňována (85).
učitelky:

1.třída 21 dětí ve věku 2,5 – 3,5 Hana Ptáčníková
Marcela Žižková

2.třída 23 děti ve věku 3,5 – 5 Zdeňka Peroutková
Věra Udatná - ředitelka

3.třída 28 dětí ve věku 5    - 6 Ivana Veselá
Lada Hampejzová

Délka provozu MŠ je denně  od 6°° - 16°° v souladu s požadavky rodičů.
MŠ má vlastní školní jídelnu – ved ŠJ je M.Žižková, ved kuch.: M.Kadlecová, kuchařka: J.Langerová.

TJ Slavoj Lužec
V roce 1989 vzpomínáme 120 let trvání tělovýchovy v Lužci. TJ Slavoj v Lužci má 320 členů a svou sportovní činnost
provozuje v těchto sportovních oddílech:

kopaná - mužstva žáků, dorostenců, dospělých
hokej - mužstva žáků, dospělých
odbíjená - mužstva smíšené družstvo dospělých
stolní tenis - mužstva žáků

Kromě finančního příspěvku do – OV ČSTV si  veškeré další náklady hradí  TJ Slavoj  pouze z prostředků,  které si
vytvoří svou vlastní činností.Velkou a trvalou pozornost předpokládá péče o majetek za nařízení TJ, které představuje
částku 1 milion Kčs.
Pěkný stav sportovního areálu „na pastvách“ je každoročně dějištěm sportovních klání,  soutěží  požárníků a dalších
veřejných akcí. Obětavá práce trenérů, cvičitelů jejich mravenčí práce na různých stupních TJ je doslova hybnou silou
veškerého dění.
V letošním roce byl zahájen nácvik skladeb: mužů, žen, společné vystoupení žen a dorostenek na ČS 1990 (rodiče a
děti, mladší žákyně)).
Předsedou TJ Slavoj v Lužci n.Vltavou je Štěpán Rampas.
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ZRTV

Kromě již uvedených spartakiádních skladeb  nacvičuje také ZŠ: mladší žáci a st.žákyně.
Sportovní akce: pěší pochody, turnaj v odbíjené, nohejbalu, tenisu, tělovýchovná akademie, atletické závody, plavání,
besedy.
Předsedkyní ZRTV je již řadu let Karla Řehánková.

Svazarm Prefa Lužec.n.V.

25.2.1989 se konala střelecká soutěž družstev ze vzduchových pušek  v bývalém sále Staré hospody.
Soutěže se zúčastnilo 9 družstev.
1. Svazarm Lužec ve složení: L.Mokrý M.Havíř R.Zavázal L.Cicák
2. Pramen Mělník
3. Svazarm Strojobal
4. Rybářský svaz Lužec n.Vltavou.

Místní hospod.Lužec

Od 1.dubna 1989 rozšiřuje místní hospodářství služby občanům o práce pokrývačské..

Činnost KaSS Lužec n.V.

Leden: Ples SRPŠ při ZŠ v Lužci n.Vlt. - 19.1.
Ples Zahrádkářů v Lužci n.Vlt. - 27.1.
4 pořady v MaK

Únor: 17.února „Den taneční tvořivosti“
Dalskabáty aneb Hříšná ves – místní divad soubor Amatér pod ved.Aleny Šubrtové.
4 pořady MaK

Březen: pořad Věry Martinové se skupinou
3 pořady MaK

Duben: Hra: Generálka – divadelní soubor Havlíček DK ROH Spolana Neratovice
40.výročí založení PO – slavnostní slib  dětí ZŠ Vraňany a Lužec..

Květen: Májová zábava, hraje hud.sk.Magnet
Přednášky: příroda a životní prostředí (ZŠ)

manželství a rodina (ZŠ)
Červen: 2 pořady MaK
Červenec,srpen: dovolená.
Říjen: Vystoupení L.Soboty a dalších v pořadu Kanál č.1.

Hovory s mládeží.
1 akce MaK

Listopad: Beseda pro ženy s delegátkou sjezdu ČSŽ
Oslavy VŘSR
1 pořad MaK

Prosinec: Posezení pod jmelím pro důchodce s kulturním pořadem R.Adama a dalších – 15.12.
2 pořady MaK.

Dále bylo v provozu (pondělí, středa, neděle) kino pro mládež i dospělé.
Dlouholetou vedoucí KaSS v v Lužci n.Vlt. je Helena Ježková.

Místní lidová knihovna

Místní lidová knihovna je umístěna v novém domě služeb. Zařadila se tím mezi nejlépe vybavené knihovny v okrese
Mělník.
Nebylo lehké přestěhovat ze starých prostor celkem 4.500 knih. 600 časopisů, police na knihy, stoly, židle a ostatní
inventář. Díky žákům ZŠ se to podařilo.
Knižní fond je neustále doplňován . Je velký výběr v beletrii i v naučné literatuře. Také pro děti a mládež je velký výběr
pohádek i dobrodružných knih.
Půjčovní je v pondělí a pátek od 16 – 18 hodin.
Dlouholetou vzornou knihovnictví je Jitka Chládková.
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Průmstav Lužec n.Vlt.

Každý lužecký občan zná  Průmstav pod názvem „panelárna“.  Dříve  vyráběla panelárna  v Lužci   prefabrikace  pro
výstavbu bytů. Na této práci se podílelo v šedesátých a sedmdesátých letech 180 – 190 zaměstnanců.
Typ prefabrikace nevyhovoval z důvodů tepelné izolace s byl v r.1982 zastaven.
V roce 1982 byly zahájeny rekonstrukční práce na novou výrobu prostorové prefabrikace – Variel. 
Aby se mohl Variel vyrábět proběhla rozsáhlá rekonstrukce za 70 mil.Kčs. Provoz Variel v Lužci  je součástí závodu 12
Panamont Kladno.
Při závodu je stravování, kantýna, ubytovny pro svobodné a vzdálené pracovníky, podnik zajišťuje i byty na Mělníku a
v Lužci n.Vlt.
Velmi dobrá je spolupráce mezi  MNV v Lužci   a Průmstavem. Průmstav pomáhá MNV plnit  volební  program NF
a MNV zase zajišťuje pro zaměstnance Průmstavu  občanskou vybavenost a občanskou vybavenost a služby včetně
kultury, osvěty, školství a tělovýchovy.

Elektroodbyt Lužec n.Vlt.

Elektroodbyt je organizace nevýrobní, odbytová. Dnešní elektroodbyt se nachází na prostranství  bývalého Cukrovaru,
který byl postaven v roce 1862 – 1864.
V té době měla obec 1 100 obyvatel.  Pro zjednodušení a zlevnění zásobování  Cukrovaru byla v roce 1886 zřízena
vlečka z Vraňan. Činnost cukrovaru byla zrušena v roce 1934. objekt byl rekonstruován na výrobu oceli. Po zrušení
železárny v.r.1946 se budovy začíná používat jako skladovací prostory.
Samostatná odbytová org.Elektroodbyt Praha začíná v roce 1953 právě s využitím budov v Lužci n.Vlt.
Sortiment byl rozdělen do tří okruhů:
Sklad vodičů (od jednožilových až po mnohožilové kabely různého průřezu i provedení).
Sklad elektroinstalačního materiálu (trubky, lišty, příchytky, vývodky atd.).
Sklad kabelových souborů (spojovací materiál pro silové a zemní kabely).

Původní počet zaměstnanců byl: 15
                         v současné době: 53
(Čerpáno  z článku  do  zpravodaje  Vltavan  č.4./1989  kde  je  velmi  podrobný  výčet  celého  vývoje  budování  této
organizace).

Ocenění práce MNV

MNV získal od KNV Čestné uznání II.stupně s dotací 50 000Kčs v soutěži národních výborů v budování měst a obcí.

Žádost o stavební parcely.

V současné době je 14 žádostí na MNV o přidělení stavební parcely. MNV má k dispozici pouze 4. V letošním roce
budou přiděleny pozemky na stavbu garáží za rybníkem.

Vyvážení popelnic

Drobná provozovna MNV Citov zajišťuje vyvážení popelnic v Lužci n.Vltavou.
Celkový poplatek za popelnici činí: 93,-Kčs (vysypání popelnic 74,-Kčs, dopravné 9,-Kčs, nájemné za popelnici 10,-
Kčs)

Natáčení televize

V září se u přívozu natáčel nový televizní seriál „Největší z Pierotů“ podle románu Fr.Kožíka. V Lužci u přívozu se
připravovala část nazvaná Most Pont Neuf na Seině.
Celá řada lužeckých občanů si zahrála a byla celou dobu film.štábu nápomocna.

Uzavření mostu

MNV po dohodě s Okresní správou silnic uzavřel most pro všechna motorová vozidla s výjimkou motocyklů.
Most je zkorodovaný, nosnost omezena na 2 tuny. Veškerá dopravy je odkloněna na nový most u Průmstavu. Hlavní
most má být v roce 1993 postaven nový.

Rekonstrukce zdrav.střediska

V prvním čtvrtletí 1990 bude zahájena a prováděna rekonstrukce zdravotního střediska, která potrvá asi 18 měsíců.
Ordinace obv.lékaře bude přemístěna do domu služeb.
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Úsměvy včelařů (autor: J.Král)

Při hodnocení na členské schůzi včelařů byl hodnocen rok 1989 jako rokem století a předseda J.Slánský ČSV v Mělníku
dodal, že snad v tomto roce medovalo i koště. Bohatá snůška včelaře překvapila. Družstvo jednota nestačila dodávat
konve na med, takže se med vykupoval ještě v listopadu.
Celkový okresní průměr vykoupeného medu byl 17 kg na 1 včelstvo, což je o 10 kg více než jiná léta. Avšak skutečný
výnos od 1 včelstva v podmínkách, které jsou v Lužci  n.V. se pohyboval od 20 – 45kg,  což je pro obec nevídané.
Průměrný výnos v obci se pohybuje okolo 10kg na 1 včelstvo. Místní včelaři si vůbec poprvé od svého včelaření přišli
na své.

Včelaři v Lužci n.Vlt.:
Frantiček Humhej   5 včelstev
Miroslav Váňa   3      -„-
Miloš Tauterman   3      -„-
Ladislav Chládek   9 včelstev
Josef Mojžíš 14      -„-
Jaroslav Král 20      -„-
Jiří Čížek 20      -„-

V blízkém okolí už jsou včelstva napadena nemocí „varraozou“. Vzdálenost od ohniska nemoci je 7km vzdušnou čarou.
Proto musí každý včelař před zazimováním včel provádět preventivní léčbu. 
Daleko horší nemoc „hniloba včelího plodu“ se vyskytla v okolí Neratovic. Při zjištění této nemoci se musejí všechna
včelstva spálit. Že se tyto nemoci do Lužce nedostaly, svědčí o čistotě a pečlivosti místních včelařů.

Něžná, sametová REVOLUCE

Ráno  ani  dopoledne  17.listopadu  1989 rozhodně  nenasvědčovalo  tomu,  že  večer  prvního  dne  „něžné  či sametové
revoluce“ v Praze skončí – na štěstí jako jediný – krvavě.
Na odpoledne byla na Albertov svolána řádně ohlášená studentská manifestace na uctění památky Jana Opletala. Při
příležitosti  50.výročí  listopadových  událostí  1939  dostávají  přítomní  studenti  trikoloru  a  visačku  s 50  a po hymně
Gaudeanus igitus začínají v 16.00 proslovy. Kolem 17.00 hodiny se průvod vydává na Vyšehrad k pietnímu aktu. Část
se rozchází, další část směřuje k Václavskému náměstí. Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti však všechny skupiny
zatlačuje směrem na nábřeží a k Národní třídě. Okolo osmé hodiny již má bezpečnost účastníky manifestace tam, kde je
podle plánu chtěla mít – hermeticky uzavřené na Národní třídě mezi Národním divadlem a obchodním domem Máj.
Studenti vydáni napospas rozhodnutí pohotovostních jednotek, si zkracují čekání zpěvem národní hymny, písně „Ach
synku“ a provolávání hesel spolu a se žádostí, aby je příslušníci pustili domů. Okolo 9.00 vypukl masakr, aby za hodinu
byl celý prostor dokonale vyčištěn.

Stávka studentů

Je tedy konec akce, ale také „konec dialogu“. Jak později prohlásí mluvčí studentů Martin Mejstřík. 
Pokusy o dialog vedly k tomuhle masakru. Teď to možná dopadlo ještě hůř. Bylo to pro nás jasné – stávka.
Studenti žurnalistiky a DAMU, FŽUK se rozhodli stávkovat.

Divadelníci v    akci  

Divadelníci se scházejí v Realistickém divadle a přijímají prohlášení ve kterém podporují studenty, zahajují týdenní
stávku a vyzývají všechny ke generální stávce.

Občanské fórum PRAHA

17.listopadu se schází v divadle Činoherní klub ve Smečkách skupina intelektuálů, členů Pen klubu, umělců a zástupců
studentů a společně vytvářejí Občanské fórum.
OF činí první kroky k navázání oficiálních kontaktů s vládními orgány. Vysokoškoláci jsou v kontaktu s Mohoritou a
OF s předsedou vlády Adamcem.
Předseda OF Václav Havel a předseda vlády Adamec se dohodli, že do 3.prosince bude navrženo nové složení federální
vlády.
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Návrh na novou ústavu

OF  předalo  Národnímu  shromáždění  návrh  nové  ústavy  zpracovaný  vlastním  týmem  odborníků  a  expertů.
Konec vedoucí úlohy KSČ ve státě.

Demise předs.vlády

Předseda Federální vlády L. Adamec podává demisi 7.12., kterou G.Husák přijal.
Nový předseda vlády Marián Čalfa jmenoval 10.12. novou vládu , která má 20 členů.
Prvními místopředsedy jsou dr. ing.Valtr Komárek a JUDr. Ján  Černogurský. 
Dalšími místopředsedy pak Fr. Pitra, Fr. Reichel, Vl. Dlouhý, Josef Hromádka a Oldřich Burský.

Nový prezident

29.12.1989,  krátce po 10.00 hodině vstoupil  do Vlastivědného sálu na Pražském hradě Václav Havel  v doprovodu
předs.  FS  ČSSP A.  Dubčeka  a  předsedy fed.  vlády  M.  Čalfy  jako  devátý  československý  prezident.  Byl  zvolen
jednomyslně.  Studenti  ohlásili  ukončení  stávky.  Začal  normální  život,  ve kterém - jak prohlásil  president  ve svém
novoročním projevu „Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila“.
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